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SENADO FEDERAL 

-------iE3-------

~l[1Ilda Sisao da soxta IBnslatora do CO,Ii1'8SSO Na&.i~Ral 
• 

152a SESSÃO EM 2 DE nEZE~fDRO DE 1007 

Presidencia do Sr. Dr. Nilo peçanha 

A' meia. hora. depois do meio dia. a.hre-se a se.'~ão a que concor
rem os Srs.Sena.dores Ferreira Cha.ves, A.Azeredo.Jonatbas Ped'ros8. 
Indlo do Bra.zil. Urbâno Santos.Belrort Vieira.Anizio de Abreu,Pires 
Ferreira. Francisco Sá. Meira. e Sá. Coelho Lisboa. Gonçalves 
Ptt.'l'Erira. Araujo Gôes, Vieira Malta.. Manuel Dua.rte. Coelho e Cam
pos. Oliveira Valladão, Martinho Garcez, Moniz Freire, Cleto Nunes, 
Siqueira. Lima0. Oliveira. Fjgueiredo. Erico Coelho, Augusto de Vas
eoncellDs. Lauro Sodré, Rarata Ribeiro. Feliciano PenDa, Francisco 
OJyoerío. Bra.z Abrantes, Joaquim de SOuza. Joa.quim Murtinho. Me
tello. Ca.n.dido de Abreu, Xavim' da. Silva., Hercilio Luz, Felipp3 

, Sebmidt,. Julio Frota. e Victorino Monteiro. (38) 

" Deixa.m de comparecJr com causa participada os Srs. Senado
NR Ruy Barbosa, Bueno Brandão. Silverio Nery. Sá Peixoto, Paes 
de carvalho. Justo Chermont, Gomes de Castro, Raymundo Arthur. 
Pedro Borges, Pedro Velbo, Alvaro Machado, Gama e Mello, Rosa e 
Silva., Herculano Bandeira. Severino Vieira, Virgilio Damazio, Lou
renço Baptista, Fraucisco Salles, A}t:edo Ellis.Lopes Cha. ves t Urbano 
de ffi)uveie... Brazilio da Luz,Lauro 'Müller e Pinheiro Ma.chado. (24) 

r lida. '[)Or8ta e~u discussã,j e sem debl.ta apPl'Jvada a acta da. 
:sessio anterlor. 

-o Sr. 4° Secretario dá. conta do seguinte 

EXPEDlENTE 

" Otllcio do Ministm'10 da Justiça e Negocios Interior~~, de 28 do 
\ ,ez findo, tra.nsmittindo a Mensagem com que o Sr. Presidente (la. 

Vol. vm t 



2 ANlCABe DO SlI.H ADO 

Republica restítuc dous do~ autogra.;phos da. Resolução do Congt"eSSo 
Nacional, que sanccionou. autorizando a abertura do credito neces
sé\rio para. oceorrer ao pagamento da. pa.rte dos voncimento~ que 
deixaram de receber o diNctor. o secreta.rio, o escrfpturario. o al
moxarife e o mestre da. o:fl\clna. da. F..I!cola Correccional c Quinze de 
~ovombro ))0.- Arcbive'S9 11m do; a.utc;g:raphos e commt.1D.ique·se á, 
Cama.ta dos Deput1.dos, remettendo-se-lhe o outro. 

Olfieia do Ministerio da. Guerra. de 28 do mez passado, tra.ns
mittindo a. mensagem com que o Sr. Presidente da Republica res
titue dOUf! U08 autogl'apllos da RSRolução do COD(!'resso Nacional. que 
8a.nccionou~ autoriza.ndo a. abertura do credito de' 158:075$750. sup
p)emenbl' â. verbl. 12& do art. 22 da lei n. 1.617 do 19~6.- Arehi
v~e um dos autogTapbol! e oo'RJDlllniquc--8e " Oamara d08 J:Nifnta
d4Js. remettend~\oo o outlto . 

. Requerimento dJ D. Luiza E. Cotrim do Trompowsky, filha. le
gitima. do ca.pitão de fl'a.gata. Thoma.z Pedl'o de Bitten~ourt Cotrim. 
prdindo uma ~sã.o. N-CommissD:o do Fina.nça!. 

(~) Sr. 4 6 Secretario (servindo de 2G) lô os seguintes 

PARECERES 

N. St)5 - 1907 

A CllmmiMão de JustiQa e Leg;.!tIacão, üepoi's de haver exa.mi· 
na.do o pNjeoto. ()1fe-recido 4 oODsitleracoo do Sêalad<l. poj alg1W8 
Srs. SeD3dores, dotermhla.ndo qnú o Presidento da. Republwa usa,t4 
a. tiracollo... como distinctfvo do Sf311 ca.rgOlt uma. faix~ de seda eom 
&8 duas cores na.oiooaes, Im Qua.l esteja. osten.sivo o escudo d& Repu
lnica, bnrliado li OUl"O; ceD.11derando ~ 

que o USo desse -distmativo não alfMta os :preooitos da Consti
iitu.ição Fed13ral, desde q\l6 esfid, e&tse lig&do e.o a.ito Ol\ll'go e não 
augmenta a.s pr-eroga,ti nu e regalias do -chef); da. Naçã.o j 

qtN3, da, me~ma.. fórmn., não olfende aos principiO! démOCftlitlcQ8, 
qtle Elã.o- a essencitlí d.o Bossa regitnen polftlctJ ; 

quo chefe8 d(~ outros p:uz~s, s\l.bmettidos a..u mQSmo t'8€iman, 
ugam di~tinctivo~ espac.iao.s dos seus ca.rgo~, sem q.uo oom isto S(3 

suscüptibUizem os povos, que elIes governam; 
(l que por outro lado,o uso da alludida insignia trará a. vantagem 

de fa~er logo reconhecida.. em runccçôos pubIíeas, Il.l.lessôa do pri
meiro ma.gistra.d.o da ltepublica., .evitando assim a. eont'usão COoIll as 
mais do seu eequíto; é do parecer que o project:> u. 32 de !f107 me
reça a a.pprovação (lo Senado. 

Sa.la. da.s Gommissõos. 30 de novombro de 190i-OUueirlt Figuei. 
Ndo, presidente e rMator.J.-.'f. Mt,&e(lo.-~';r({. e Sd.-Xa.II'Í/J·1• de 
S(l11Q.. -Marti»h" Gaf·ce;. 



8E8810 2M 2 DE DJKEMBRO DH 1907 

Pft()lECTO DO SENADO N. 32. DE 1007, A QUE SE REF'ERE O PAREClm 
SUPRA 

O Congresso Na.cional d~cre1a: 

Art., 1. o Como distinctivo de seu C8.1WO, o Presidente da lteptJ." 
bUca. usa.rá. a. tiracollo da diroita. para a. esquerda.. uma fa.ixa. de 
seda..com a.s oor~s na.eioIJ.a.eS. cstellta.rido o escudo da RepubJica., bór
dado a. ouro. 

ParagI'..ipho uníco. A faixa., cuja largura será de 15 ceotime .. 
tros, termtna.râ. em franjas de ouro de 10 c8ntiruentl'os de lfJ.rgll e 
supporta.rá.. pendente do ponro de cruZ't,Tnooto da.s suas extremida
des. uma medalha. de ouro. mo;:;tra.ndo no verso o mesmO escudo 
do que Ca.Ba. o a.rtigo anterior o DO a.o verso o dístico éPresideuO'ia da. 
RepnbUea do Bra"ZU~. 
, A'Pt. "P.o O disttn~tiTo de que traia. .sto. loi, o Pl~idente da R., 

publica rccebel'á, no acto de 9&1' empo.3sa.do no B9U ~argo e 16g0 de
p&i:t,de fazor 8. affirma.oio ooJlsti.tuoion&l, da.s mãos do Presidente 
do COlllres8J ou das do Presidente do Supremo Tribunal Federa.l. 
conformo a pj)sse se verificar perante este ou aquélJe poder. 

Paragrapho unico. Jlíca isento da forma.lidade prescripta. neste· 
o preairlellte que sanccionar a presente lei, o qual usará desde logo, 

, & in Jigllía. que eUa. crêa.. 
Art. 3. ~ &evoga.m·lle as dispos.íçoos em contra.río. 

, 'ala :d&8 9lWÕes,' 2~ de Bovembro 48 1907. -A2IraN J(ach4tJ,o.
~ &.a108.-B8I{o1/C V'8i'·a . .....fOUraeif"tI V.a:Ua~.--CC)elM 6 Ctmlpos~ 
-lZ""'r do :8lliRJ.-Dandido .d6' ,MwIlU.-Berv:lliD L'Ú •• -ATli3~ de 
...... ~Mfho Üllboa.- A iru:pi'f.mrr. 

N. 356 - lto7 

;"01 presente á Commiseão de Juet1ç.l e Legislaçi',) para, sobra
eJle, interpôr e sou parecer, o ,pl'Ojeicto tio Sema.*' .. tOb n. 25 do oor
l'ID$9. BlJIlO, 41spondo, sobre'o pl'o;:,easo e julgamento 'd1l3 infl"aCções 
de leis, regulamentos c posturas tnlu1iclpa::s, DO lJistrieto fe
deral. 

O ,projecto tem. por fim reat&l.u'.a.r as dis9.0siçOOs da lC!Í n. ~39,dc 
2S de,dezemhro d,) HIJ2, (JuevllO iata:eile ia. oolerid:ld.c de taea, 
feitoS. de iÍldoJo Bumma..riSl:lima.. simplitIcon e l'e1UZ1U as tórmu.la8. 
6st~belecendo o prv.:es~o or,lI, se,n 'tcdavia sacrificar ai:! ga.rantias 
da defesa.. 
, . A experiancía do fôro. attestada pelos reprosontantes da Fa-
7AIlda Muol<!Jpal, tem Idem ons 5ra do que a. reforma. deiBO processo. 
OMMagra.do. no decreto R. 5.561, do }9 da junh.o de 1905. não produ· 
ao 'Va.'ntagem a1«uma., 'ra..zendo~ pelo CJntrario. prejuizo rea.t com 
81:1brmaUdades que adaptou, aaa.rretando augmcllto extl'aordillario 
.. ~9 para. Q parte vencida., B:!j:l. ao admiIllstração. seja. O p&1 • 
tioular. 
. Pará con-venCêr que o processo judicial a seguir, na hllposição-· 
4e multas por iotr.a.cçõe) de podt1lras municipaes.deve ser ezpcdito. 



oi AN~BS DO BENAOO 

4é m1.1'cba. rapida. sem a.s sol~lmnidades observadas, qUo,lIUO se tra.ta. 
.de crimes de grl1vidadc.-basta ponderar que essas multas rara ... 
mente excedem de com mil réis e só em um caso unico de reinei .. 
«encia. vão a.té a. quantia de um cooto de l'éis. 
~ Sendo assim, pensa. a Commissio que o projecto está em eoo-
4iooos de SOl' approvado pelo Senado. com a emenda additiva. que 
apreseub. tornando extensiva a SU<L diSpJsição ao proCes89 e julga.
mento da.s Íofi'acçõcs de l!3Ís e regulament03 sanitarios. a respeito 
40s quaes prevalecem o~ meanos funda.mentos. 

EMEl\DA ADD1TIVA 

Accre.scente·se 
Art. Os processos e julgamentos da.s infracções de leis G 

T.egulamentos sanitarios serão tambem applicaveis ás disposições 
doa arts. 18 a 25 da. lei n. 939, de dezembro de 19,)2. 

Sala. das CommisSÕes. 2 de dezembro de 1907.- OUtl6l'Y'ã 
Rgueiredo, presidento.-J. },f. }'fetello. rcla.tor.-Msira 8 Sd.
.JI4rtl,,}uJ Gar<JdS. 

o Congresso Na.cional resolve: 
Art. 1, o O processo e julgamento da.;; infracções das leis, regu

lamentos e postur4e municipacs DO Districto Federal obedecerão 
.;Ú dispoSições dos arts. 18 a 25 da. lei n. 939. de 29 de dezembro 
.de l~, sendo, porém. exclusivamente oompotente para o mesmo 
proces90 e julgamento o juiz dos Feitos da. Fazenda Municipal, sem 
o coneurs,) de pretores. 

§ I. (I Os autos de infracoio e mais termos de processo poderão 
.er impressos. 

§ 2.° O deposito a que se refere o a.rt. 20, § 3°, da lei n. 939, 
.de 1902. comprebende a multa e a.s custas. 

An. 2. \) Fica. o Governo autorizado a expedir o regulamento 
para, a fiel excução da presente lei. 

Art. 3. 0 Revogam-se a!!l dísposi~ões em contrario. 
sa1.a. das sessões, 16 dê! setembro de 19\17.- Á. Â~eredo.-

7erreira CharJeJ.-Sd Pei:coto.-Urbano Santos.-Alfreilo EZUB.
"iolo,;"o Monte'ro. 

N. 357 ~ ifJ07 

A proposição da. Camara. dos Deputa~oi1. .~abeleceDdo plra 08 
:.aAminigtradol"C3 de officinas de typograpbia, lithographia.. piloto
grapllla. ou gravura a. obrigaçã.o de remetterem á Biblíotheca. 
N~ional do Rio de Janeiro um exemplar de cada obra. q oe execu
taI'0Ol, approvou o Senado tres emendas, uma. da.s quaes crê1i. em 
.ca.da Esta.j-O um agente a.uxiliar do director da referidn. Biblio-
iãooa. cincumbido de prolllover os meio9 a. seu alm~Dee p:\ra a. exa,
.ct.a. observancia. da. le;.» # 



asaIo B. 2 DB DBZBMBBO DE 1907 5'· 

,;' A Câmara. adoptando dua.s das emendM do Sena.do. uma. de' 
elmples redacção e outra. modificativa da proposição em ponto seJD. 
'imporlancia.. rejeitou a quo tlca. mencionada e sobre a qua.l a. Com-
mISsão de Justiç& e Legislação vem emittir seu parecer. 

Não ha. duvida. ,que a emenda. rejeitada vae de encontro ao' 
S1.steroa da preposição, que entrega a execução de suas dispo!Iic4e8-
ao ,d.irector da BlbUotbeca Naciona.l, a. quem incumbe de OOlU
municar ao procurador da Republica em eada. secção as iofl""d.
ec6es neUa. oecorridas, adrn de tornar~s() elfectiva a sua Sélonccãa. 

Um a.gente auxiliar, sem tuncções definidas, como o que creou' 
. ao emenda. em termos vagos. ~m vez de contribuir pa.ra. a boa. exe

cução da. lei em elabora.oão, podería converter-se em elemento 
.perturbador do serviço que faz objecto da. propo8icão, sendo, além 
disso, de presumir Que não' sBr'ia facil, Bcm onus para o tbesonl'e 
achar pessoal idoneo para desempenba.r um cal'go odioso. cuja. 
unica attribuil;ã.o consiste AO que parece, em denuuciar as la.tt:.w 
eommettídas. 

Por estas razões, entende a Commissão que o Senado devo 
. abrir mão do BUa. emenda. concorrendo assim para. que seja. iniciado 
sem mais demora. um serviço de grande ututdade para o paiz. 

J Sala da,g'CommiBsões, 2 de dezembro de lOO7.-0Ul'ei,-o Fi!!"eI-
Nldo. presídente.-J. M. Melello. relator.-Jlt'!ira e Sã. - Marli"". 
OQF'(llz. 

PROPOSIÇÃO DA CAMA.RA DOS DF; PUTA DOS , N. 1:J7, DE 1904. A QUE SK 
RE.FBItE O PAREC'ER SUPRÁ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 011 administra.dores de afficinas de typogr.a.phith Iith. 

graphia., phothogra;pllia ou gravul'a, situa.das DO Di~tricto Federal' 
e nos Esta.dos. são obrigados a remettel' á Bibliotneca Na.cional do· 
ftio de Janeiro um exemplar de cada obra que executarem. 

§ 1.0 Estão comprehendidos na. distribuição legal não só ltv:ros~ 
.tblbetos. revista.s e jornaes, mas tambem obras musiclLes" m8lppaa... 
plantas. planos e estampas. 

§ 2. o Ap\llicar-se--ha. a me,ma. disposição aos Se1108,. meJalha.s e 
outl'&8 espaet6i numismatica.s. quando cunhados por conta do G0-
verno. 

, § 3. 0 Consfderam-se como obras diífef'euta3 a':l ri.!Ímp.!"Ü";sões • 
. novas ediçõcs. ani&fui; e v&zoiantes de qua.lquer orJem, 
. :'. ,8 4. 0 Quando nos 'ohJectos não esti ver dec~arad.a a sua. signi-
Jleaçio. o seu preco de venda. e o numel'O de clcmplares de que a 

. ediçio conioitar. todAs essa..-. indicações O~ do\'erão acompanba.r por 
':~8ião de sua rnmessa. 
l~~' § 5.° No Districto Federal a. reme~s L de~·e effo('tuar~8e no dia 
em que a obra for publícalla ou entreguo a, quem a ma.ndou. 6X-



·ccuta.rt c nos Estn.dos até cinco dias. dn. publicação ou entrega. de
.ando neste prazo serem levado8 ao Correio os exemplaros & tal 
fim destinados. 

Art. 2.0 No caso tie inobservancia. das (lisposíções do a.rtigo 
prece lente , lneJrrerâo OJ administradores das ofllcinas Da. pena dc 
multa. de 50$ a 200$. ftcando os editores das obras não remettidas 
obrigad.os, logo que termine () prazo do art. 16 • § 5°, a etfeciuar a 
remessa. em um segundo prazo, igual ao primeiro, sob pena. de 
appl'ebensão do cxemplar ou exemplares d-e~idos. 

Ao procurador seccional do lagar communicará o diredor da 
Bibliotheca Nacional a infracção occorrid·l, a.dm de r.ornar-se elfe 
ctiva. pera.nte a. justicy\' federal a. sallcção aqui esf.!).belücida.. 

Art. 3.° São elluipar.l.das â., obras naciollae,'iI. para o effeito da. 
cont.ribuição e o da approben~, as provenientes do est\'<\ngeiro 
que trouxerem indicar;ão de editor ou vendedor domiciliado no 
H:·azil. 

Art. 4.1> Os ob,;ectos remettidos â Biblioi;heca. Naoional, em ob
I!Icrvanch a (;'sta Jei, transita.rão· pelos Correios dn. Republica. com 
iseRçã.o de fra.nquia. e gr~tuídade de re~istl!ot devendo o re:nettsnte 
declarar o titulo da abra., os nomes do editor e do autor ou o p'ieu
donymo de3te, o logar e a 4-ata da ediç,lo. 

Pa.ra:lrapho unicJ. O rômettentc pDderá t:}xigir do Correio que 
nO!J cartiticados do registro deLllare. depJis de verificar. o tittdo do 
impres..<D, os nomes fio editor e do autor ou o p~eudoDymo deste. o 
IJgar c a data da cdição. 

Art. ::>.6 A Bibliotheca Nacional publical'tl regularmentc um bo.
letim bihlíographico. que terá por fim p.rincipal registrar as acqui
'sições e.ffectuadas am virtude desta lei. 

Art. 6.° RevoJa.m-se a, <[isposições em contrario, 

C<1ma.ra. dos Deputad()s, 25 dc novembro de 1904.- Francúco 
(1, Paula OU.,eira Gui.ru.aroes, Pr.csidollte.- J.l:lano6l t:t, Alencar Gúi
'Ii14ri1e.t , l° Secr~ario.-J{)aqu.m de Lima Pires Fel"f'eira., 4° Secra
tario-. 

E:qE~D.\. 110 SENADO A Ql:'E SE llEFERE o PARECER SUPrtA 

Onde convier: 

Art. Haverá em Cllda. K:;tauo um a.gente a.ux:ilia.r do dlrector 
da Bibliotheca Naciona.l, nomeauo. por proposta desto. pelo Minis
terio da Justiça. (} ~egocios Interíor63 t incumbido de promover os 
meios a. seu alca.nc) pé.\.ra a exacta observanch desta. lei. 

Sena.do Fodera.l, 27 de novembro ue 19C15.- .Joaqui.n Jfw'" 
ti-nho. Vice-Pre~ideDte. - Joakim de O. O'lh"d<t, l° Socretario.- Al
berto Jose Gonçal~es, 2° Secreta.río.- A imprimir. 
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ORD~~M: DO DIA 

O'RÇAME:'-I1'O DA MA.RINRA PARA. 19lJS 

Oontinéa. em 2& ·dieousslo, Mm o parecer da. Ce~miEllã.o de Fi-
nanOu, ás emenda.s offoroCída.8, o art. 1& da. 'Pl'oposl.ção da. Ca.mM'a 
d<lt!l Deputados 11. 146, de 1007. fixando a. despe1..a do Ministerio da. 
Marinha para o eKel'cicio de 1908. 

O Sr. Fra.ncisco Glyoerio (·)-Sr. Pl'csid·.~nte, 
não mo proponho a. discutir o Orçaroonto da Marinb.a., com cujo 
p&r8C!er _ou. à8. pf.eno accõrdu. a. não ser no quo respeft~ á. tnjusta. 
c-seja-me licito dizer-llIegal eliminação que lia prop?5e t:i.'ler a. 
Commissão de Fina.nças sobre a ditIerençrL de vencimentos do aI· 
mira.nte Ja,cegua,y. 

A Cama.ta. dos Daputados, Sr. Presidonte, oonsiderando fi ue 
a promooão do Sr. almira.ntc Jacegua.y foi feita pelo poder com
petente, enteníleu de mi8t~r c-Ollsignar verba no orça.mento para 
occorre~ â differenoa cle seu soldo. A Com missão de Finança.s do 
Senado, parém, continl1a. a. entender que ess~ ~romoção. feita. pelo 
Presidente Campos SaBes, é illegal, ou. antes, foi illegal, ré\zã.o paI' 
que insiste em reduzir o) vencimentos qne deve:n ca.b:;r a esse al .. 
mirante, con511.f"lando apenas a importo.ncb correspondente' pa.
tente de vice-almirante. 

Sr. Presidente, ar mim se me afigura. que o caso ê simphs. 
O Congresso, por uma. lei ordinari&. fez reverter pa.ra o 

QU!1dro activo da arma.da o Sr. de Jacegua.y no posto de 
vice·almiriLn1.c. Uma vez e 11 sel'Víço activo, o Poder Ex.ceutivo 
promoveu-o ao posto immcdia/a.mcnte superior, ao pOi:lto de al
mirante. 

O pod~~r competente pa.ra tàzel' l)romocões\ ningnem contestará, 
é O Poder Executivo. 

~erou a sua. alta. funeção constitucional ~ (Pausa.) 
Si ex. u, o caminbo unh~o para. reparar essa. falt.a é a fes-

ponsa e do PresideJJte da Repub1ica.. Desde, porém. que o 
Confll'esllO tr4nsigiu com esse aeto. uã.o decret&ndo a respons,l.bUi
dada do poder que faz a. promocão, o Congrcsso estl1 no dever de 
consignar a v0rba neces~aria a.o pagamento do soldo totM COI'raSo
pond-.to á. pa.tente de almirante. 

ar. Pl"e8idl:'!lte. os que entendem de modo contra.rio a~·ra.zoam. 
que, teI1do sido illegal e3Srl. promoção, 0.0 Congf'ess!J cabo o direito 
de negar o pa.ga.mento dessa. dílferlnlça. isto é. o paga.mf'nto da 
totalida.de do:; vencimentos quo legal mente cOrl'esponJeri.am á 
pa.tec.te de· almira.nte. 

Mas. Sr. Presidente, a terem a Commjs~ão tIe Fina.nQa~ e o Se-
nado de seguir esse caminho. não dovel'ia. sor só em rela.çI,í.o a.o a.l
lltÍr&nt0 Jacegna;f, mas ta.muem a. toda.s a.3 promoções feít&g n@ 
"8l'Ci~ nas mesmas cil'cumsta.ncias. 

(.) Elite di~turso não foi revisto 'Pelo ota.dJ)r. 
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AS3im é. Sr. Presidente, que no exercib se fizera.m prCimOçÔe.3 
pard.Uelas ao posto de generaJ, no quadro orJinarío e no extraordi
nario, e iSSl depois qU) o Congre3so. pOI:" lei ordinaría, extinguiu o 
quadro edraordinarto. Entretaato, não consta que a Commissão de 
Finança.s se lembrasse de retirar do Orça.mento da. Guerl'a, a verba 
correspondente á ditrerença. de vencimentos. 

. Porque, pois, sómente em relação a uma. a.lta. patente da... 
armada, procede a,'isim a Commissão de Fjnança.~ ? ! 

Não duvidaria, Sr. Prosidente. guardar silencio deante do
exercicio de~te direito. por parte da Commíssão de Fina.nça.8, si nos 
acbassamos em circumstancias excepcionacs; tra.ta-se, porém. de
uma promoção feita pelo poder competente de um dos mais illus
tres mem brm da. armada na.cional. 

O SR. HER.CILIO Luz - Apoiado. 
O SR. FRANCISCO G:LYCERIO - Ha, porventura. quem conteste. 

dentro e róra do Con~sso. este tacto ~ 
O SR. A. AZEREno - Ninguem o contesh. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E' possivel negar os serviços 

militares edraordinarios prestado!:! por este distincto cidadão bra.
zileiro 1 

Porque. então, o Congresso, que acceitou a. sua reversão ao 
servjço activo. neg-a.-lhe o pa.gamento dos vencimentos? 

O SR. IND:O DO BRAZtI.. E vcrificando-so . a anomalia de um 
almirante com soldo de vice-:llmiraote ! 

O SR. FR\.NCISCO GLYCERIO - E' exquisito! :Mas. porque a 
Commlsslo nã.o tem igua.l procedimento com os genoraos promo~ 
vidos n3S qua.dros ordinario e e:dl'8.01'dinlrio ? 

Estã.o na..'l mesmas coo.diçóes, pois o que se al1ega é que o al~ 
mira.nte Jaceguay e.~ta,v,~ no quadro extraordinlrio e não podia sei' 
promovido. quando no exercito o mesm'} facto ~e tem verificado 
varias vezes, e, ~i não me falha a memoria, ao ultima. promoçl0 
feita nestas c:mdições foi a. do Sr. gencr,1l Valbdaros. 

O SR. PlnE~ FERREIRA. - ~sta foi uma dJ,s primeiras; depois 
della . .lá se ftzera.m m:}is aJS'umas, eoro,) a do Sr. Co3t-l.llat e ou
tros. 

O SR. FRA.!SCtl::.CO GLYCERIO - Por consoquencia, si no exercito 
já. S8 fizera.m promoçô3S parall ~lafS. uma. no qu~\.dro ordina.rio e 
outra no eltraOl'dinario. pJr que ra.zão se estranha .que este fa.cto 
se désse em relação ao almirante .Jaceguay ? (Apoiados.) 

Não tenho esperança. Sr. Presidente. de obter a annuencia. do 
Senado ás minhas pa.lavras. Respeito murto os intuitos com que o 
parecer da. Commisslode Fioanct1.s foi elaborado, a.ssim como ri!S 
peitarei, como é de meu dever. a decisã.o do Senado, si for no 800· 
tido de a.pprovar esse pJ.recer; maS I pela minha. parte. peço Ií~· 
ceoça para declarar que voto contra a emenda neste sentido olfa· 
rel!ida pela Commissão de Finanças e, si não assignei vencido o 
parecer. foi porque no momeuto nã.o me achava. presente. 

-
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I O SR. r~DIO DO BRAZIL - V. Ex. estâ. corn a boa doutrina. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E a.cho que com toda. a. justiça. 

(Muito bem; muito bem.) 

I O' Sr. Francisco Sá, ~ Sr. Presidente. não venho 
pJl.eiteiar a approvaQã,o de uma. emenda quP a.presentei ao projecto
de Orçamento da Ma.rinha e a que a illustrada Commissão de Fi
na.nças oppoz o S9U "eto. 

DoeU ás injuncçõe.~desta. opportunamente pedirei 'Permis~ã.o 
a. V. Ex', ,para retirar 'a. minha emenda. Não levo, entretanto, 8" 

minh~ docilidade ao ponto de me conformar com a ra:zão invo:;ada, 
de não consultar a medida que propuz. a umaneces3idade urgente. 
, A Deces~idade de ba]izar~ com boia~ illuminativas, o porto de: 
Camooim. é reconhecida e afflrmada pela~ autoridades da marinha 
e por quantos conhecem aCluelle porto. &tou mesmo informado do 
que, recentetnente, uma com missão da. Carta Marítima que o vi
sitou reconheceu a necessiclad~ de alli serem installadas duas boias 
flluminati vaso 

Já o. Qa.mara. tinblo atlirmauo essa mesma. urgencil1. incluindo. 
nomeadamente. aquelle porto entte os que deverã.o ser contem 
,fla.dos na verba. 
',. Ainda. hontem, publicação feita no Jornal do Commercio, pelo. 
ca.pitão-tenente Villar~ refere o facto do vapor Satellite~ do Uoyd 
Brazileiro. ter alli ficado retido ~4 horas, impedido de sahir. pela 
ditliculdade de accesso durante a noute. 

Ha pouco tempo. um navio, que aHi recebia um carregamen to. 
de ,ado, não pôde sabir,. durante a noite, por falta de boias illumi
Dativas, e dahi resultou terem perecido a bordo 85 rezes. 

Portanto, a medida que propuz e cuja adopção promoverei 
por outros meios. que oorrespondam melhor ás vistas da. honrada..,., 
~mmiaaão não carecia de fundamento-. 

Não me rebellando contra o parecer desta. estou demonstra.ndo. 
() m&u empenh.o vivo e sincero em estar sempre de accôrdo com, 
eesa illustrada Commissão. l':' .assim. muito a contragosto. que me 
vejo na. contingencia de dissentir dcllat autorizado aliá,s pela alta 
autoridade do honrado Senador por S. Pt\ulo, que o Senauo acabou 
de ouvir. nos casos como o de uma emenda. por eUa apresenta.da, 
com a qual aconselha &O Senado uma resolução grave, grave. 
apeza.r de- repetida, grave porque importa, na.da. mais nada menost 

d(l que em dilatar. desmedidamente. esta. eor-pol'a.ç8.o a orbita de 
,8&a'ltCÇão constituciona.l e lavrar, com um traço lle penna. a de-
;'millBio de um a.lmirante. 
\,.j Não é meDOS do que isso COl"ta.t'-se-lhe o 801uo conSignado ll:l 
t~ôeUa orçamenhrja. 
k':", m:ergunto ao honrado Sena.dor por Minas Gerae:~: e3SC almi-, 
. ê ou não um ai mirante '1 

::.'\J),:Slt, FELIOlANO PENNA.--Não ('!. 

:~J)'~ ,O' B~. Fe.A.~C1SCO SA-O acto q uc Q promovcll prodUZiU ou . 
. , ,. está, ou nãO' produzindo todos os seus effeítos na hiorarchia, 
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militar ~ Alguem houve que pNIDovilise peranto o poder compe
tente a. a.no ulação do acto 'I 

O SR.. PTRES FrmRElRA-'N'ão. 

O SR. FRANCISCO ~A'-Alguem houve que. nú Congresso Na· 
eional, tomasse a iniciativa. da rc!pemsa.bilidade do Presidente da 
R.cpublicl., que a.ssignou o decreto, que se diz agora. illegal'~ 

Temos. de um lado, o voto expresso, forma.l., reiterado, de doiB 
do.\i tres orgãos de q1le tie compõe u poder 1egít:'lla.tivo: o Presidente 
da Republica. e a. Cannra dos Deputados; do outro lado, agora, o 
silencio, a. duvida. a. hesitação do Senado. sobre a mens,\gem diri
gida ao Congresso pelo Sr. Presidente da Republiea em junho delite 
anno. e na qual é. solicitado o credito para pagar csta dliferença de 
vencimentos, que ca.be áquelle almira.nte. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO-E' exacto; ê UUla opinião impor
tante. 

O SR. FELICL\NO PF,~NA.-O Senado já. tem opinião conhecida 
8')Ora este a.ssum pto . 

O SR. FRANCISCO SA-Não BCli de nada qt1e possa mais affectar o 
melindre uJ. disciplína,Jo que a duvida levantada. por um dos ramOS 
do Congresso Nacional sobre a. leg,\lid::tde do posto oooupado por 
general do e:{eréito OH !la armada. . 

De tanto alcance ~ e:18e etreito que si duvida houvesse, fundada, 
sobro a legalidade do acto do Governo, est\Ju a dizor (lUe Seri(l o ~a$O 
de le;!;a.lizal-o, votando os eroditos, consequencia. dolle. 

Eu pode;'ía repetir a.s consideraçõe::; de ordem pessoal, tii.o 
opportunamente, formuladas pelo honra.do Senador por S. Paulo, 
porque crei) que eUas sabem quando ooincidem com os intel'esses 
gera.es da. Na.ção. 

Assim, não tenho constrangimento em decla.rar que tanto mais 
seria. pa.ra extranhar o voto do Senado. aconselhado pe18, illustre 
C-:.mmj~são de Finanças. quanto se trata de um almirante. que (j 
uma figura. gJoriosa ... 

O SR.. BàR"<\ TA HIBElRO-~luito uem. 
O Sn. FRANCISCO SA ... da nossa marinha de guerra. allia ao ful

gor de suas virtudes militares a alta. cultura de seu espirito ; {Lue 
ainda agora, dírigindo a Reparti(,'ão da Carta. Maritima. estava. 
imprimindo a este dep:l.rt:l.lllento dl1. administração nava.l uma aeti· 
vidade, um prestiulO. um lustre que todos reconhecem e procla..
mam. 

Trata.-.se !le medida que a(Jecta a um dos cooperadores mais 
uteis e benemcritos da ,2;rande obra. a que t 'm mettido h()m?IPos O 
illustre SI'. Ministro da ~arinha. 

A' esta. rendo todos 08 meus lonvl)res e não digo novidade aO 
Scn:1.UO; temor.tndo os enormes ~crviços prestados em um anno, 
a;peuas; pela administl'aç'ão superiur da marinha, desde as proví· 
dencia.s que completaram a reorganizacão da esquadra, até 
aqueIlas que teem remodelado a.s repa.rticõe~ do Ministerio da. 
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If&rinh8f, dand) a11 tOllOm.Ía. aos seus sel'viQos e estreitall.d.o o 
OODta.CW entre estes e o respectivo ministro .. 

.Assim me pronunciando. t-en.bo inteira if!ençao ~ara. assi
S'JlA-l8.r qllalquer falha que, poM't'l'ltUI'a.. se me dep'rt~. ta.nto mais 
~t DO cs.so-, aft-ecriando está a inOOrestJles do Esi-ado qlle tenho a. 
'titr.ara ~'l'epl"Elsentar; va~ no notal"'Ü menos uma. cenSllra. do tVIe 
uma. q.Uelxa.. 
, POl" isto direi, qu~ vi com surpresa, no regulamento expedido 
~lG Sr. Ministro da. Marinha para as escolà.8 de aprendizes rnari
~tnJs, ftã.o estar classí'fica.da entre a.s de 1 {O categoria a. -escola 

. de aprendizes do Ceará. 
. ElI !ci que altasa.utQridades da marinha se tce n referido Fem

pre 4quelJ" escola, li su,}, organiz,'ii.çà.o, á sua disciplina, á sua 
insta.Ila~ão com os maiores elogios. Ma.s, aMm disto, a lei que a.uto
rizou a l'e.forma, lei de 13 do junho deste anno, em seu art. lQ § 2 D, 

Ioois de 1M! llaver classificado em dui'ts categorias - escolus mo-
, -ciclos 8' escoJas primaria.! - deu ao Governo a faculdade de fllzer 

, .' & elt.S!itieação «de accórdo com a sua importa?ioia.» 
Ora. esta importaneia nio depende de apreciações moraes. não 

,se- ha de fundar em previsões ou em conjecturas ; é um facto expe
rimental, só se pôde bas.ea.r.em resulta.do. Segando esses resul
tados, uma uas priroeir.afJ cla.ssHicasões caberia á escol'a. do ('eará.. 

_ Não censuro a cla.ssificaçã.o das outra.s; creio que as que a 
. · ...... 10 melbor. hem a mereooram. Mas entr.e as de pl"ímeíra 
~l"io. dcvêra figurar a daqueUe Estado. 

Com etfeito. Do penultimo relatario do Ministro da Ma.rinha. 
anterior ao aciual, vê-se q ua a f'l'equencia da. esaolai;l de apren-
4iZl)S no ultimo septennio foi esta. : 

la. Rio de Ja.uciro ........... , .' . '" . .•. . . 720 
29. Pará. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . 325 
3'" Bahia ....••..•.... , .• , .•. , . . . . . . . . . . . . 223 
411. Rio GrcLDde do Sul ...... , ........... , .' 19l 
5" Ceará. .......•................... , •... , 1 G3 

Quanto á rela.ção entre a frequencia e a gr<.\duação : 

B.Wd0,Ja.oell'O ........••••.••...••..••••• 
Peroamblloo ..•.. , •...•......•......•..... 
Ba.hia ••............ , " ... '" .. , .........• 
Rio Grande do Sul. .....•...•... & ........ . 

Ceará .•.......•......... , ............... . 

Wi D/" 
46,4 
31 18 
27,2 
23,2 

", Está a escola. do Ceará se-mpre em quinto logar, () que ainda 
aa.:verftJca. no ultimo l'elatorio que já 6 do a.ctual Ministro da 
;JIairilloa... 
. " 'Por isto. qua.ndo o Sr. alroil'ante Noronha. eX-TIl ilJistl'o da 
'tnal'ínha a.presentou, em seu relatario de 1006, o projecto dQ 
':reforma das escolas. coliocou a, do Ceará., com trez outl'ai1 entre a.s 
d~ la olasoo. 
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Foi naqueHa. iniciativa. que se inspirou o legisla.dor. quando
a.utorizou a reforma. cujo pensamento não se com:prebende senão
de acôrdo com aquelles antooedente3. 

Parece-me portanto, Sr. Pr~sideDte, que não bouvejllstiça. em 
modificar e alterar a organização da e:;cJla. do Coará. para uma. 
mais rudimentar do que aquella. em que estava até agora classi
ftcada. 

Estou muito longo de attribuir ao eminente Sr. almirante 
Alexandrino de Alencar a. intenção de deservir a uma terra. á qua.l 
sei que S. Ex. vota. sincera. sympathia e onde de S. Ex. se conFer'i~ 
a mais gra.ta recorda.ção. 

Comprohendo ainda. que pequono::> detalhes. cümo esse. pode
riam ter escapa.do a um espiríto assoberbado pelo trabalho arlluo e 
benemerito de reorganizar as bases sobre que deve assentar o noss()-
poder naval. _ 

Mas não so dirá jámais que se tenba sitio monos jU&to para com 
o Estado que teoho a honra. de representar sem qu'~, em t'avor dello
uma voz se tenha levantado em aisembléa de que eu faça. parte. 

Ninguem mais pedindo a. palavra, encerra-se o. discussão. 
Segue-se em discus~ào, que se eocal'ra som debate, o art. ~o. 
Pl'ocede-se <t votaçã.o, com o seguJote remltado : 
E' approvado o art. 1", salvo as em{lndas : 
Aon. 6 - Directoria GOl'aJ do Contabilidade - Accrescente·se: 

Reduzida de 3:600~, de um 30 official addido. inclllido no (luadrO. 
(Reduz o total 241 :543$ a 2~~7 :943$000,) 
Ao n. 8: 
Supprima·se o augmcato de 4:080$ para o soldo aos patrões

mÔl-eB, com as e$peciticaçãcs que acompanham, 
(Mantem-se a proposta.) 
Accrescente-s3 : Diminuida de 4:6?4$800, ficando consignada 

verba para vice-J.lmirante em logar d3 almirante no quadro 8.\tra
ord inario (mOdificada. a proposta..). 

O Sr. Francil!ico Glycerio (pela ordem) requer V 1'-
riftcação de votação. • 

O Sr. Pre.sidente.-Feita. a contra-prova. verifica-se 
que a emenda foi apPl'ovada por 19 VOLos contra 16. 

O Sr. Pires Ferl"'eira., (pe!a ordem),requeráMesaque 
mande consignar na acta que votou por coherencia. contra. a emenda. 

São successivamente approvadas as seguintes emendas: 
Ao n. 8 - CorpJ da Armada e Classes Annexas - Depois da pa

la"ra - Augmontada, diga-se: de I :800$. para att.cmder a.o paga
mento do soldo de mais 20 a.)umnos do cur~o de mae:hinas da tsco1a 
Naval. em virtude da lei n. 1.75?, de 24 de outubro de 1907 (loi 
de fixação de forças na vacs) . . 

(Elova-se a somma de 7.2,0 :691$ a. 7.243:401$000.) 
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" "Ao D. 10- }4};0)188 de Aprendizes Marinheiros - pessoal
~rci'Cente·so nÓ' final: atlgmentada de 46:800$. sendo 28:800$ 
para. attonder ao Eagamento de dous otficia.es instructores pa.ra cada 
urna das 15 osco as primariu. e 18:()O().j parJ. os escreventes das 
ditas escolas. 
~,' "(AllvoolJa 418~6OO$' olevwse a 4D5: 400$. e o tota.l de 803:400$ a 
Brh:~:) . 

. Ao n. U-Arsena.e~-.Accrescente-se no fim: e de 4 :560$. para. 
a"tender a.o pagamento de vencimentos do secretariO da laspecção 
do Al'iJenal de Marinha do Rio de JatlJirOt de conformidade com o 
d~to"n. 1.732, do 25 de setembro de 1907. 
. (Em logar de 3.744:B9&~95-3.749:456$295.) 

E' a.nnunciada a votação da seguinte emenda: 
'. Aa "ali. l°, rubrica. 21- (Ba.lizamento dos ~ortos) - Diga.-se: 
c2OO:~" dos quae~ 100:000$ pa.ra. a acqulsiçao e installaçt10 de 
boias"inummativas no porto de Camocim.» 
" . áala das sessões, 26 de novembro de 1907, - Fnl",ci,sco Sd. 

"," O Sr, FranciíiJco Sá. (pela o;'dem), requcl' a. retirada. da 
emenda. ' 

CoDsultado, o Senado consente na. retira.da. 
São approvadas DS seguintes emendas ~ 

, .. ~\o n. 22 -Munições de bucca.- Accl'esccnte-se no flna.1: e de 
)3:~OO" pa.ra. a.Hender ás rações 119 ma.is de 20 alumnos do curso 
de machínas da Escola Na.vaJ~ em virtude da lei n. 1.752. de 24 de 
outubro de 1907. . 

(Em J l>gar de 6.892: 43~450---6. 905:760$950.) 
Ao n. 29 - Substitua--se a. denominação pela seguinte :

CommiBsão, C\lDstruCçõGs e acquisição de ma.terial, em pa,i;{, e8-
'rangejl"O • 

" Ao n. 29 -Ante:) da palavra-Augmentada. diga-se: Para tres 
addidos nava.es, capitães-tenente:l ou oíficiaes superiores • 

. Ao D. 29--Ante~ da pala.vra final (ouro), accl'escente-so: e 
. &.cquisiçâo de ma.terial. 

. E' appro,'a.do o art. 2''. salvo a.s em~Ddas. 
São a.pprovadas a.s seguintei emend:.Ls: 
AO art. SOl lattra a - a.ccrescente.ae: e mais o credito de 

~ 13.448 para. a construcção de um rebocador oom todos 08 appa
rellJOs neces81ri03 para levar soccorros aos navios em perigo no 
alto mar. salva.r 09 nanfragado51 e suspender navios que tenham ido 
M'fando, acceitando, si julga.r satisfa.zerem, os pJaoQs eoro todas a...'f 

:,88pccificaç,ões, organizados pela A~socíaçã.o ProtectQl'a dos Homens 
, ~ Mar, para. tal na.vio, cuja construcçã,o' será fiscalizada na. Europa 
1,.", ElOgonheil'oB do Governo ou por pessoa de sua nomeação c 
" .~&llça.. 
~ ~ O navio poderá ser entregue áquella associação. que custeará. 
::,..,ju subsidio ou onus a.Jgum perma-naata p.1l'a o Governo. - BeJ(ort. 
. "id,.,a.-Bra: AbraBte8. 
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A' lettra. c do art,. 20 - lmpois da, 'palavra. -hospita.la.r, 00-
cresceute..ae: e o regulumento da. pra.ticagem do!) portos, C03taa 9 
rios na.v~a.veis. 

Ai) art. 2'> aecrescsnte-sé: 

k} a. mandar proceder ao estudos. qua ndo o julgue oonveniente 
e OpportuDO, parJ. resta.betecimento do extincto ArsenaJ. de Mal'inha 
da ,Babia.~ muda.!ldo, porém. o loca.l pal'a. a ensea.da do A,'làú e, 
outrosüo.,. pa.t'& a oonstrucção de um dique pa.ra. reparus de na
vios DO callal que communica. essa cnseada. com o. ba.hi& de Todos O:i' 
Santos. 

Sala úas sessõe~. ~ de novembro de 1907 .. - Vi"giliD Dtrrn.l.nio. 

Ao art. 20: 
Onde couvier'; 
Fic~ o Governo alltoriza.do a. dispender atê ».~ ,a.m. 

couclusão da. construcção da. Escola de Aprondi~es Marinheiros. 
no Esta.do da Pa.r'a.hyb~, abrindo para iSiO o I1ec3ssa.río credito.
AlVa1'O ,1I/11chado. 

E' approvado o art. 30 • 

E' approvado o art. 4°, sa.lvo a cmenda. da. Com'missão. 
E' approvada a. emenda. a.ssim concebida.: 

Ao a.pt. 4°-Accrescenteooge, dep~is da pa.lavra »offlciacs.: in:e-
ri6I'Ci e pra.4}a.s. 

E" approvado o art .. 5°. 
A proposiçã.o, aSiim emtndad&, P,\8Sa. ti, ae dib~U8São. 
Vom á M4?sa. a, súrLii l1'e 

DECL:\'R.A..ÇXo DE ,,"OTO 

Declata;mosque vohmos contra a enronda da CommissãAl dc 
Finanças, supprossíva. ,1& con~ignêl.ç'ã.o de soldo para. o almira.ote Ja
cegua.y, por acha.rmos legal a promoção do mesmo a.lmira.nte. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1907.-Pú·es lieY,.eita.-C. 
Barata R;oeiro. 

OS t·. Metello (pela oráem) pC.lucr dispens3. de intersti
cio p:Lt'a a 3~ discussão da. prDposiç&o. 

Consultado, o Senado conccde a. dispensa. 

ORÇAMj;1N'T J In }li:'II.lSrE~lO DA GuaR.R.:\. PAR.\ 1908 

F.ntra. em 3&. disctlsa3.o a. prJposição dl\ Camara dos Deputa.dos, 
n. 91. de 1907. ilxanuo ao dc.spcu do Ministerio da. Guerra. para. o 
oxercicio de 1908. 
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. , .&0 lidas, a.poiadu 6 postas cmajunta.mente em discussã.o ílS 
Belointes: 

EIltNDAS 

A() ari,. 2-. A ccrC!cente-se : 
.. ., .~) .. mandar paga.r ao ma.jor José Eula.Iio <1& SUva. Oliveira. 
I :leIlte fl.a &icola de Artilha.ria e Engenbaria.. a. impor\allcia " que 

.JOr-l.eí tiver diroito pela publicaoio das SU,\S obras didaf}ticas Mt· 
cataiea. Hydra-uliea e Resistencia dos maleriae.s. - Lau.rD Sobe. 

Aooresce.ote-se, oude convier, o seguinte: 
,Art. Fica o Governo a.ulor1zado li abril' 09 creditos U8ces-

:ar~ pa.ra OI"ganiza.r e ínsiaUar convenientemente as ooIDpanbias 
reglona.es creadas pela. lei de fixação de força~ do corrente auno, 
com séde nas prefeituras: do Acre, Juruá e Purlls e na regiã.o do 
Ama.pá.. - Lo.u'to Sod.,.e, 

O Sr. Pires Ferreira(')-Sr. Presidente, não i,nsi:;tiref 
Sl88 minhas cmAndas impugnadas :pela Commissão deFina.nças, mas 
L~r~d outt1ls. lIue não acarreta.m ~3peza. porque póde-3e 

'MnQ tl'&r1Sp08iC&ó Iie vetbals. 
DepoiS do a.ugmento de ma.is de tres pharmacia~._ para l) nor.ie 

-\&,..~ .,:it'op918 'ent 8a~pembBt a lIe&tJeZB de i?80~ é diminuta. 
e tarna·se preoiflJ augmental-il. de ~:~. Por ts9&, dioünui de 
100 contos para 80 a verba do n _ 25. para. a.:ppLicar o excedente 
aos hOlipitaes . 

. Alê'Itl d'esta. tenho mais a segulrito emenda. sobre o material (Lê:) 
Essas tilespezas nAO augmentam a. 'f'et'ba já consignada l para DI:i 

'8&1"'\+'1008 do Miotsterioda. Gll'\rra e. quando augmentas3e, já vota.
~os maior qua.ntia para. soldos e etapas. de generae::! reformados. 
,'~rque t\1Muns del1e8 jã fiJ.lteool'am de julho para cá, talvez nns 
~iats a, entfêtanto, a vel"b:L que a isso é destinada permanece no 
. or~mento. • 
, .' Ir ·«JnV4lnMnte que $e faça Q. MducQio da des-peza pot' inter
aedio.·4ia, ~mmis.eio. lssJ é fa.cil; basta conmlta.r o Almanak. por
'que (lelle consta. o nome dvs offieiaeH'eformadús e a.ssim se saberá 
quacs 00 que morref.'<.\m dc .:uuho atéa;rora .. 

E' ~a llllÜmAl' que a. OommiiBào não 'LiVeS5e concol'dauo com 
o auxilio que se pretendia da.r;',iO c~~pitão Olivedo, Pêlaobra. que 
escreveu sobre a.&Sumptos milita.res. Aguardarei, porém. cccasião 
~D". J!l.ra. provar ao Senado que a.penas procurei imitaI-o, 
,_anão verbas paR outros escríptores e mesmo para aquelJes B! pld.as.do JMlblicar,os aeus trab"!h(),, o_Congresso m,ndou 

na. lrôpronea NacIOoal, q Ile, aha.s, Já nao pôde eff'ectuar a 
. e·A ·ÀWa, ()I. *rubalbo3 do Senado, que, no cmtanto, este armo, 

se r6(}ommendam pela Q.untidade. 

V·~'" . 
:;~):::~ db cu:',o ' t!1l r..,viató re10 oJ-ádl.n'. 
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u~ SR. SENADOR. - Mas paliem se recommondar pela qua.lí-4'-· 
dade. 

O Sa, PIRES FEaREIRA. - Pela qua.lidade naturalmente S~ 
recomroendam. 

Di~ estas palavras, Sr. Presidente. sento-me, lamenta.ndo, 
entretanto, que2 no orça.mento do Mi ilisterio da. Marinha.. n. emenda 

·em rela.çã.o (\O almira.nte Jacegua.y ros~ l"ejeitada e a lligov a.iuda. 
pela.s ra.zões que e.'Cpeúdi a.qui o anno l)J.s~ado o foreiffi corrobúradas 
brilhantom ~nte pelos hOll.I\ldos Son:~dore~ por S, Paulo c pelo Ceará. 
(Mu,~o bem; muito bem.) 

O SR. PaeSLDSNTE - V. Ex. não pôde l'cferh>-se ã. materia 
venoida.; o Regimento não permItto. -

São lIdas. apoiad '),6 e postas coDj uncta.mente em discussão as 
.seguintes 

EMENDAS 

Ao artigo lo rubrica ll-Obras Militares. 
Diminuída de 100:000$ nas «Obras de fortificações e defesa do 

llttoea.1 da Republica, etc., a.Ltol'ado o total de 1.800:0:.10$ pa.ra. 
1.7jO:OOO$. 

Accrescente-se na. mesma. rubrica., (mde convier: 50:000$ paI'a 
uma enferma.ria. em Poços de Calda.s. 

Ao artigo 1.:1 rubrica 15: 

Serviço de Saude. Augmentada. de 20:000$ na. sub-consigna.· 
Cão, medicamentos. drogas\ appa.relhos. etc. 

Na mesma sub .. consignação.-Artigos do expedjente para as 
delegacias etc .• diminuída de 20:000$.-Pires Fe't"reira. 

Ao artigo 30 accrescente·se: Sendo entregue o serviço ao se
nhoras pobres e bO.1estas que pl'evíamente se inscreverem para. ta.l 
tIro, 00 m a devida fian ça.. 

Sa.la das sessüe::l. 2 de dezembro de '"1907.- VictoNno Monte'ro. 
Nin~aem mais pedindo a palavra.. fica. suspensa. a. votação na 

fórma. ao artigo 141 do regimento. 

CREDITO SUPPL.E\{E~TAfl Á veRBA AJUDA.S DE cust'O DO ARTIGO 
16 DA LEr N. 1.617. DE 1906 

Entra em 211. disoussão, com o parecer fa.voravel da Com,nissão 
de l<"'inanças, o a.rtigo unico da proposiçã'O da Camara dos 
Deputados [1. liS, de 1\:107, autorizando o Presidente da Repllblica & 
-abrir a.o Ministerio da.s Re;açõe9 Exteriores o credito de 120:000$, 
,ouro, S:lppJementar â. verba. 6a-i\judas de custo-do artigo 16 da. 
lei n. L617, de 30 de dezembro de 1906. . 

Niagtlem pediado a pa:.a vra.. encerra-se a discussão. 
Posb a votos é apPl'ova.do o artigo. 
A proposição passa á. 3" discussã.o. • 
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, . I·t·,,· .. ------------.. --~------------------------.. 
"1~;j~O·8r •. .&:A..:ae~edo (pda ortlcJm) requer dispensa- d() in
tél'stiolo para a a- dito_ia {[ao proposição. 

:_" ",:,. Consultado. (J. se-tldo ooncede o. dl'lpensa. • . ' -' 

". "'1.' Da, 2.888:900$ S:t~t.1ilMgNTAB Â. VIRBA 91 N. 1.0' 
"r,lt!fll ,j. " • ART. 34 DA LEI N.1.611. DE 1006 

,~;t .~~ba"e.Dl,3" disctISaio a proposicã.o da Camara. dos DeputadOIl 
~ ~i.ii; de Uf07 .. autoriza.ndo o Presidente da. R.epublíca. Ia abrir "ao 

.•. líbliatàrio da Industrial Via~ e Obra.s Pllblici1s o oredito de. 
2.828:000&. sQPplementar á. verba. ga. n. 1. do art. 34. da. lei 

., IÍ~I:' .617;<1630 dedezembro de 1906, pa.ra. occorrcl' li. despeza. de 
~ 8t1b-oonsign&ções. 

''.::. i .: ,~: ';~l'ilWRem pedindo a paJ& vra, enoorr:.rss a. discussão. 
" .:'dA.Wra a votos é approva.da. a. proposição 6 vae ser submettida. ."."CiO,. 

",' ~',' 

LlCBHCA. .AO DR.Ii.urCE:L DÁ. O.UfA. lfAC-DOW.lL 
.. "-. 

': {~ ~~"'I:"{ a~ em 3·"discu~o a proposição da Carnara. dos DeputadOd 
I~";~ ':'," • ," de ~~I a.utori~a.ndo o,preSidente da RcpubUcL\ a conceder 
",~ ":' o de licenga., sem venClmc.otost ao Dr. SamueJ da Galna 
~' .," ~ell;;l~nte subatitllto da. Faculdade de Dlr~ito d9 Recif'ê • 

. ' ." úi " _ ,P,Wl1ndo a pa.)a;n:~. encerra-so a dJSCu89ao. -' 
" ",uri " , a vows. em eSCl'utmlQ lleoreto. é approvada. á proposfoao 
~ ,yo"tps éontra 4 e vae ser Bubmettida. á. saJ1cção • 

• l '~~"6, 5r. P:reeidente-Nada. mais ha.vendo a. tra.br. vou 
. ~r a a88BaO desígnando"'para. a ordem do dia. da. sessão se .. 
,.~: "" 

" . ," "\'". 

:" '~~."'"$' ,~léllSllo da. proposicã.o da C'a.mara. dos Deputndos n. 145. 
:; .. UI0'7; 1balldo a, despeza. do Minlsterjo da. Marinha (com emendas 
, "'Iprov.ltod&s em 26 díacus"3ão) i 
'", .' . 

t'~·[ .'S":dJacussão da propOBícã:o da. Camara. dos Deputados n. 178, 
,.,.,.,U1(J7~ a:utol"\zando o Presidente da. Re-publica. a. abrir ao ,Mi
hI~to ,das Relações Exteriores o credito de J20:00o.~, ouro. 
suBl~~ ~ verba 6'" - Ajudas de custo - do a.rt. 16 da, lei n.-:r .. J)17i;.f},e:SO"lIe.,d,8Zombro de JOO6 (com parecer fa.voraveJ da. 
con:Uíil8.ó-(le Fhia.nea,s) ; , ", 
," """ .. dillCussão-da proposição da. Camara. doa Deputaúos n. 174 

::le"~f)07" emendando o projecto n. 12, doot~ &nflO, abrindo o crc
·~to lapplementar d~ 1 :038$ á verba. 6" do art. 21) da lei u .1.617, 
;d,e ao de âezembro de 1006, pa.ra. pagamonto da grnti11ca.ção addi· 
~nal de 15 % a que tem direito o omeia.l da SecL1otari;:t. do So.
~o José Fernandes de Oliveira, a conta.r de 15 de janeiro C!. 
.) d~, dtUI€mbro do corrente a.nno ; 

~~.~;r?,t- dh~~o da proposição da. Cãmal'a dôS Députa.do9 D. 182-
'" :1907-t a.utorizando o Presidente da Ropublica. a. abrir ao Minis-
': Vot. vm :.: 
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teria:da. JustIça e Nsgoeios IlltePioM <J.ct'editod9<'27.I:039f588. SIIp8 
plementar a. verba 15& do art. i- dD.lei D. h811. de 30 de dtnembl'O 
de 1906, para. diversas dsspezaa da Rep&l"t.ição. da Policia (com 
parecer fa.vora.vel da Commissão de Fina.nças) ; 

26 díscuS'8ã.o da pr()p08ição da C'a.mara dos Deplria.dos ft. 149, 
de 1907, autorizando o Presidente da Republiea. & a.brir ao Minis· 
teria. da. Marinha. o credito de 98:096.$988, para.. pagameojo das 
pensÕe4I q,no. por inautDciencia. de credito, deixaram de ser ab(}uadas 
aos opet'a.riOlJ do extincto Arsenal. de Marinha. do EstaAo da Ba.hia. 

. (com pa~r ta. vora. vcl da Com missão de Finanças) ; 
. 2& diacu~ã.o tia p.1'(JJ)Qsi~ã() da cama.ra. dos Deputados n. 160, 
de 1907, autorizando o Presidente da Repu.blica ao abrir ao MiBis
terio da. Guerra o eredito especial de 11 :OJM)$6(J5. pa,pel, para. 
eeoorrer ao pagttmentn d&. .companbla. Ca,.ntareira. e Vjaç~ F1Umi~ 
nense, do aluguel do pradio que serviu de aJoja.mento ao 38° ba.ta
lhão de intanta.l'ia. do ex.ercito (com parecer fa.voravel da. Commissã-o 
de Finanças;; 

28. discussão da. propoalcão da Carna.riJ. dos Deputados n. 165. de' 
190?, autorizand'O o Presidente da. Republlca. ao abár ao MinjBterio 
d~ Justiça. o Negocias IDt~riores o credito edraordiuaríode 21:l)O(?f, 
ouro, para Ot1COM'er á.s deepezas eom os premias de- viagem confe
ridos aos eUj"onheiros cIvis J08ê Pires do IUo e José Llliv. BJ..pti8ta" 
DI'. Euri'pedes Clementino de Aguia.r e bachl\reh Domingos do Souza 
'Leite e Clodomiro (13.<1080, á razão de 4:200$, ou['O', a. cada um 

. (com pa.recer 1t\voravel da. Commissão ile ji'illanças); 

2B disct.lf$SâG· da. proposieio da. fumara. dos Depo.tadea n. 166, 
de 1001, autorizando. o Pre81deata da Republica. a abrir ao Mi
nisterio da Guerra. o credito extraordinario da 3:887$ para paga .. 
ment;J a.D t6Den.te-coroool Josá Faustioo da. Silva da. diJferenca. do 
v.4:$Ilcimentos. e da gra.tifica.ção a,44lcionu do 5 %~~ que dol~u de 
perceber como lente ca.thedratico da e.J.tincta. É3cola. Militar dQ 
Çeará. (com parecer contrario da Cemmisaão de Fina.nças); 

21'> diBcussio da proposição da. Ca.ma.ra dos Deputadss D.. 164_ 
de 1907, autorizaBdo o Presidente da. Repnblica a. conceder ao 
Dl-. Fla.vio Brederodc Pessoa de Mello. medlCO legista da Polic.ia do 
Diltricto Federa.l., um anuo de licença., com ordenado. plra. tra.tar 
de sJL'l. saude (com parecer fa,voravel da. Commissão de Finanças) ; 

Levanta.·se a sessio' 1 hora e 45 minutos da. ta;rde. 

ACTA. EM 3 DE DEZEMBRO DE 1907 

Pr'6udencia do 8.". Nilo Peçanha 

A meia lloJ.t& depoitf llo meio dia, aeham-síl prcsenfic.3 08 Srs. 
s6'lJaf101'eS- Ferreira CIlIlV'eS, ladio dO Bn.-zi~ BBlfol't Vieira., Pirea 
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Ferreira, Franaisco Sâ.. Meira. e 84, GODQalves Ferrelr&, AÍ'a,qjct 
Góes, Coelho e Campos, Siqueira. Lima, OH veira I1igueiredo. Au ... 
gU:3to de Vasconcellos, Barata. Ribeiro. Felíciano Penna. Francisco 
Glycariot Joaquim de Souza, Joaquim. Mortinho. MeteUo, Candida 
de Abl'ell ~ Felippe Schmidt (20). ' ' 

Deixa.m de comparecer com causa. par~iclpad&; os SrsM ,Se ..... 
do1'8il! Ruy Barbpza, Bueno Brandão. Silverio Nery, A.. Ãze:redo t 

, Jonàthá.s Pedrosa., Sa. Peixoto. Pa.es de carvalho, Justo Chermoot. 
Urbaoo Sàotos, Gomes de Castro, Anh.io de A.breu, ~mundo 
Arthur, 'Pedro 'Borges, Pedro Velho, Alvaro Machado, Gama e 
Mello, Coelho Lisboa, Rosa. e Silva, Harcula.no BJ.ndeira, Vieira 
Malta., ,Manuel Duarte, Oliveira. Valladio, Martinho Ga.roez. Seve
riDo V.ieira, VirgUio Daruazio. Moniz Fr~iret Cleto Nunel. lAJU" 
reoço B&ptísta. El'ieo Coelho, Lauro Sodré. FranciscQ SiilUes. AI· 
f:retlo mUi, Lopes Chaves, Braz Abr&ntes, Urbano de GOl1vêl.. 
Xavier da. Silva. Brazilio da. Luz, HSl'cilio Luz, ]Auro. Mtiller., 
Pinheiro Machado, Julio Frota e Vietorino Monteiro (42). 

O 8r. l." Secreta.rlo dá, conta. do segninté 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do 'Ministerio da Fazenda, de 3& do mez Ando, traDm11ttindo & 

Mensagem coro que o S1'. Presidente >da Repllblica restitue dois 
dos autographos da. resolução do Congresso Na.cional. que 8:lDo
CÍODOU. autoriza.ndo a abertura do credito da 380:00O$J supplemen
tal'" verba 128, do art. 45 da lei n. 1.617. de 30 de aelZembro de 
1906.-Archive-se um dos autograpbos e oommunique-se;1 Camara. 
rémetteDdo~se~lhe o outro. 

Do mesmo Mínisterio e data. transmittindo ao Mens~gern em. 
que o Sr. Presidente da Republica presta. as informa~ões soJicitadaiJ 
sobre o requmimento de D. Ernestioa. de Ba.rros Sant'Anna.-A 
quem fez a. requisição. 

Do Ministerio da Indust.ria.. Víacio, e Obras. Publtéas, de igual 
data., tra.n.smittindo a Mensagem em q&& o Sr. Pl'e8id~Dte da 
Republica prest:l as informações salicltada,s sobre o- :pedido de 
licença. do carteiro da. Administração dos Correios do Ma.ranhão 
Ca.rlos Augusto Pereira. -A quem fez a reqnísição. 

Do Sr. l° Secretario da. Camara dos ~putados, de 2 do corrente 
remettendo a. segllinte proposição daquella Camata. : 

N.192-1007 

o Collgresso Na.cional deereta: 
Art. 1.0 O Presidente da Rel1u~Iica« a,u-tol'iza.do ~ dalpender 

pelas repartições do Mínisterio d-a. Justiça e Negocios Interiores. 
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com os serviços ilesiguadoB nas segiJinte::; verba~, a quantia. do 
34.945:379~3). pa.pel. e de 10:700$000, 01Jro: 

I. Subsidio do Prcsident(.3 da 
Republica •.•....••••.•.... 

2. Subsidio do Vice-Presidente 
da Republ\ca .••••.•.••..•• 

3. Gabinete do Presidente da 
Repu blica. ............ , •...• 

4. Despczag com o Pa.lacio do 
Yresidente da Republica.. 

. Augmentada. de 12:000$, .•• 
5. Subsidio dos Sena.dores ...... . 
6. Secretaria. do Senado .•..•..• 
7. Subsidio do.'3 Deputados ..... . 
8. Secretaria da Ca.mara. dos 

Deputados. Augmcntada da. 
qUí:Wtia. de 7:280$, sendo; no 
-Pessoal - na consignacão 
-Para paga.mento da grati· 
ftcações addiciona.es. etc., a. 
um otficial da secretaria. que 
completou 10 annos de ser
viço no mcz de junho do cor
rente B.nno1 1 :080$; no
Ma.terial de 5:000$, no. 
cons ignação- Conservação, 
limpeza. do edificio. ctc ..... 
e ae 1 : 2]0$ na consignaçã.o 
-Alugu.:l de casa para. os 
dou~ portejros da. secretaria. 
o do saJão. sendo 1 :200$ 
a. cada um. Diminuída. da 
qua.ntia. de 42:100$t sendo: 
DO -Pessoal da secretaria
da qua.ntia. de 7:200$. desti· 
nada ao pagamento de um 
ameial em disponibilidade I 
quefalleceu,e,no-Matel'ill.l, 
- na consi:.l;nat;:ão- ServiQo 
stenograpbico - !lo quantlCl. 
de 34:9 .... 0$, ficando redu· 
zida a. quantia de 150:000$ 
a. 125:100$000 ........... .. 

9. Ajuda de custo dos membros 
âo Congresso Naciona.l ..•.. 

10. Secretaria do Estado. Au· 
gmenta.da de 4:800$!laconsi
gnação - Pessoal "sem no-

Ou:to 

... lo I ...... « ...... .. 

Papel 

120: 000$000 

36:000$000 

72:600$000 

113 : 44 O$()OO 
567:!.JO(·$000 
407:974$468 

1.908:000$000 

487:238$118 

275:000$000 
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• • 

moo.ção-para gratificação 
a. dODa auxilares DO ser
YÍQO de exnedioio e registro 

Ouo Papel 

, . de ,pt.tentes da. guardil ua.-' 
l "f,i.J eIr>Dil .......... ti ••••••• *' .. " • • .. .. ••• I •• ., .. I ..... . 454:253$118 

11. GablDeie do consultor gera.l 
da Republica - Augrnen
tada.. no-Material- a \00$ 
a gra.titlcação mensa.l ao 
emprega.do que auxilia o 
consultor geral da Ropu-
bllca •...••.....••.... , .••• 

12. Justiça. federa.l-Augment&da. 
da quantia. de 194!40~B. 
sendo: no - Pessoal - de 
S:6OO$ para pagamento dos 
vencimentos de mais um 
escrivão no Estado d~ Minas 
Geraes. em vista do dis-
posto no § l° do art. 32 do" 
decreto n. 848. de 11 de ou-
tubro de 1800; no-}.tatcrial ' 
-de 8:900$ na. consÍgnaçã,o . 
-ObJectos de exp3diente, 
livres. jorua.es, almanack.s 
e enca.dernações; de 18:800$ 
na. oonsignação - Acquisi
ções~ concertos de mO .... cls, ' 
reposteiros c outros obje· 
otoa; de 1: 100$ na, consi. 
gnacão-Imprcssõe {, publi
cações, despezas miudas e 
eVentuaea ; de 12:000$ DO 
-:'Ma.terial geral-na cODsi
gnaoio-Aluguel de .salas 
dadinadaa ás audiencías dos 
jnizes aeecionaes e coWler
vaoão daa, mesma.s; de 

, 150:000$ para. - Constru
CÇi(J. aequlsiçã.o, ada.pta-
ção de ~jftcios para os jui
zes secclonaes nos Estados 

13.. lU8tlQ& do Districto Feder..,l 
-Augmentada. no material 
da Côrt.e de Appellação. da 
quantia. de 13:8ôO$na. consi-
gnação - Acqooisiçio. COU4 
certo de moveis. repostei-
ros, ete.. e de 2o! 000$ na. 

. , ,. ~ ......... . 22:000iOOO 

••••• ;.Ilt .... , .. ,,, 1.512: 364$118 
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dest.ina.da a - Objectos de 
expedien.te, 1 i v r o 8. jor-
naes, etc •....•.... , ...... . 

14. Ajuda. de custo aos magis· 
tl'ad~ •••• <11 ..... <111 ...... " ........ 

15. Policia. do Districta Federal 
-Augmentada da. quantia 
de 500:36 t$~60. sendo: de 
I :800$ no PEliSOal da Casa de 
Detenção para. augmento dos 
vencimentos do administra. .. 
dor de accôrdo com o dis
posto no decreto n. 1.678, 
de 10 de julho de 1907; de 
4:936$380 no - Pessoal da 
Força Policial - para venci
mentos a um tenente e de 
11 :625$480 a um tenente
coronel, que ficam aggrega
dos; de 40:000$. no-Ma.te
rial da Repa.rtiçã.o de Po
licia. - na consignação -
Objectos de expediente, li
vros, assignaturas de jor
naes, revistas, encaderna.
eões, etc.; de 80: 000$ na. 
eonsiguação - Alugueis de 
casas para. secretaria, dele
gacias, esta.ções e postos; 
de 48:009$ Da coneignação
Conducção de enfermos, aJi
ena.dos e ca.davQres; de 
13~OOO~ na. consignacão
Linhas telegra.phicas ou te
lephonicas. e'OO.-; de 
10:000$ na consignaçã.o 
-Padiolas, camisolas. ca.
mas, colchões. ete.; de 
4: 000$ na consignaçã.o
Sustento de presas no Depo
ai to da Policia; de 2:0011$ na. 
eoostgDJ,Çio-M.a. te.! i.aJ. para. 
o ga.binete de Identificação 
• Esta tJstica.; de 32: 000$ na. 
consigoação-Custeio. com· 
bustivel das lanchas; 12:000$ 
para o serviço medico-IegaI 
e de 150:000$ da.ra-Acqui
sição e custeio do material 

Outo Papel 

• ...... 41 •••••• 

458: 173$059 

14:000$000 
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1:.-'1'" (~ .. 
de tr~~~rle da Policia.;, 
de 72:000f1 no-MB:t&ria.l-
dI. ,caaa. 4_ D6t&nçiot na. , 
8JJb-eonaign &Oio - Sutt- " 

" ~,;~,_ t cu.rativo, vestua .. 
-, ... )':..~~ r pr:esoe e combu&-

\; .... J.A,!·~V· "; de ~O:OOO$ na sub-
consignação - Forra.gem. 
,terr agem, arreiamento. 
CÜ1à.tivo e remonta de ani· 

'm.aes e compra. de vehi-, 
:Õuloa; de 9: 000$ para. ao sub
,c=oitaign&Çio - Conserv&Qio 

'. 'do (tdlBolo e concertos di-

Ollto 

". . ,cl',iIlClS. • • • • • • • • • ..... .. • • • • .. • • • ••• 1ft ••• « , •• 111 • 

:~r •• , 0Í&à, de Correcçio- Augmen
j'.i .. da da quan tia. de 
\82:~OOt no - PeEBoal-
~.ooo: de 3 :000$ pa.ra. o au

to de vencimentos do 
~r; de ):200$ pal'a. o 

de vencimentos 
,.~ e.no- Pessoal 
~". "'. do direotor -

! ,ara. o augmento 
. L patillcaçio &.Dnual a um 

Qtermeiro; de 14:493$600 
r. :Ml'tt ,dJarias 4e 1$800 a 22 

lúar4as internos. sendo um -11.4 

e outro 2ijndante; 
'8dil~ para. diarias de 
.IISO a oito gua.rdas ed.er
. e~ para a mesma. 

60 guar'da do elpe-
de aoe6rdo com o _"lo na.. lei n. 1.678. de, . 

da 1907. niml-. 
qu.niia de' 

ele dluiaa do dire-
; tló,iBedJoo. em vista 

. eit;ido decrewt e &u
... Iada. de 13$500 para. 
.. ' uma. dia.ria. aos outros 
?-.~ por ser bissexf,o 

fi. o 6QDO de 1908..... .• . . •• . • . .... " ......... . 
,fIÍl&IId& Na.ciona.l ... , • . .. .... • •• lO ............. . 

~ta OOlDJDerciaJ ................... , .•••• 
~.~.o Publico. • • . • .. • .. .. .. • .. • • ....... lO ........ . 
~'!t 

.. 
Papel 

8.256:026$554 

m:~04$090 

!J5: 100$000 
43; 14{)$118 

109:51$118 
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20. Asslstencia a Alienados- Au
gmentada da. quantia de 
10;000$ para. - lnsta.llaç~ót 
coDservaçã.o e mobiliario do 
Gabinete de Psychología. Ex-
:pari men ta.l ••.••..•.•.•••.• 

21. Directoria Oeral de Sa.udo 
Publica - Augmcntada. de 
945:811$340. sendo: no
Ma.terial da. Repa.rtiçã.o ~n~ 
t.ral-732$ para ser elevada 
a 5$ a. diaria ao interprete 
e 816:335$340 na sub-consi
gna.ção-Materia.l. constl'u
cções e eventuaes para o 
t;erviQogeral, inclusive 600$ 
para. o a.luguel da. casa do 
porteiro e a uespeza com o 
pe3soal das lanchas já ad
quiridas pala. o serviço de 
Sa.udo dos Portos nos Es
tados do Rio Gra.nde do Su). 
S. Pa.ulo, Para.ná, Santa. 
ca.tharina (8. Fra.ncisco). 

. Sergipe. Parabyba. Mara
nhão e Rio Grande do Norte ; 
destinada da mesma sub
consignação a quantia de 
28 : 182$ para gratificação 
ao pessoal enca.rregado da 
visita. doe navios entrados 
â noite no porto do Rio de 
Janeiro: sendo 18:300$ para 
03 medico~ Nudantes á ra.
zão de 50$ por noite e 
g;~~ palia um mestre da 
lancha a 4$, um mac.hinista 
4$. um fogui!3ta. 8$, cinco 
marinheiros n. 2$ cada um 1 

um continuo 4$_ a um ser
vente 2$; 18:176$ no-Pes
soal sem nomeação - da 
consignação da. inspeotorUt. 
de Pernambuco, sendo: 
2:928$ para. um mestre de 
Ia.ncba eom o dia.ria. de RS .. 
'2:'562$ para um machillista 
com a diaria de 7$; 1:83{)$ 
para um fqguista com a 

o~o 

-

Papel 

1.305:042$548 
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diaria de 5$ ; e 5:856$ para. 
quatro' marinheiros com a 
diaria de 4$; 8:000$ na. sub .. 
consignação-Custeio e con
servação dos transportes 
mar,tímO&-do ma.terial da 
meslDa inspectol'iD~ 30:000$, 
no - Material - da. consi
gnação da inspcctoria do 
Pará, pa.ra acquisiCão do 
um b:l.telão onde seja insta.l
lado o apparelho Clayton. 
,iâ. adquirido; e 17:568$ 
para L-Pes\oaJ sem nomea.
Cã.o-d~tinado ao mesmo 
batelão. a sabel': 3 :650~ 
para um machinisia com a 
oiaria de 10$, 2: 196$ ;para 
um foguisb com a. dl3.l'Ü\ 
de 6$ e 11:712$ pa.ra. qua.tro 
desinfcctadores com adiaria. 
de 8i cada um ..•..•..•... 

22. Faculd'ade de Direito de São 
Pau 10- D i m i n u i d a de 
9:800$. vencimentos de um 
lente do CUl'S) annexo ex· 
tincto. que faJ.leceu •.••..•• 

23. Faculdade de Direito do Re-
cife ••.••.••.....•.••.••... 

24. Fa.culda.de de Medicina do Rio 
de .1aneíro - A ugmentada 
de 19:~00$. sendo: 3~600~ 
para gratificaçi)es especiaes 
de I :200$ por anno a que 
tem direito ca.da um dos 
lontes das cadeiras theOl~i
caB do patllologia. medica, 
pathologia c i r u r g i c a e 
obstetricia. por serem obri
gados a dar cinco ou mais 
aulas por semana, em vir
tude do disposto no re3pe
c t i v o regulamento; e 
15:600$ p~r(\ gratiflcaçã.o 
annuaf de l :20D$ a cada. ti m 
dos lentes da~ b"e.guintes ca .. 
deiras,quo f,ee;n a seu cargo 
laboratorios ou ga.binetes 
de tra.balhos praticos ~ chi-

Papel 

• • ., ....... ., I • 

. ...... ., ..... . 

Ouro 

6 . 004: 317~5-40 

3\)6: 980$00& 

430:300$000 
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mica medica, historia na
tural medicí.l., anatomia 
descríptiva, h is to lo g ia, 
pbysiologia, ba.ctereologia, 
materia. medica, pbarma
cologia e arte de formu
lar, operações e appare
lhos, ana tomia medico
cirurgica, therapeutica., hy
giene e medicina legal e 
toxicologia ..•.. , •.....•...• 

25. Faculdade de Medicina da 
Rl.hia - Augmenta.ia de 
44~200$, sendo! 25:000$ pa
ra gratificação á. Sa.nta Ca.sa 
de Misericordía da Capital 
por franquear os seus hos
pUa.es ás clínica B da Facul
dade; 3:600$ para gratifi
cações especi aes doI :200$ 
por anno a que tem direito 
cada um dos Jentes das ca
deiraEl de pathologia. me
dica., pathologiJ. cirurgica e 
-obstetrícia por serem obri
gados a dar cinco ou mais 
aulas por semana, em vir
tude do disposto no re3pe
C~ivol'egu1amento; e 15t600$ 
para. gratitlcação annual de 
1 :203$ a cada um dos lentes 
das seguintes cadeiras que 
têm a seu cargo la.borato
fios ou gabinetes de traba.
lhos praticos: chimica me
dica, hiatoria natural me
dica, anatomia. descriptiva. 
histologia, physiologia, ba.
ctereologia,ma teria medica., 
pharmaoologia e arte de 
formular. operações eappa .. 
relhos, anatomia. medico
cirurgica, therapeutica., 
hygiene a medicina legal e 
toxicologia .•....•..•••.•.•• 

26. &cola Polytechnica - A u
gmentada. . de 22: 800$000 
pa.r_~ ~atiftcação annual de 
I :200$ a cada um dos lentes 

Ouro Papel 

.. ••• I •• , •••• 816:992$236 

........ 11 .. li t ... 9a!.:982$lôl 

• 



SEssl.o Bit 3 D8 DBZKUBO DB 1907 

das seguintes cadeira.s que 
têm a. seu cargo laborato
rios ou gabinetes de traba
lhos praticos: mechanica. 
a.pplicada. geometria. des
erlptiva., estudo dos ma.te
riaes de cODBtrucção e de .. 
termina.çã.o experimental 
de sua. resistencia. physíca. 
molecular. optica a.pplicada 
e electl'ooochnica., topogl'a
phia.1 astronomia e geada
aia., chimica. inorganÍca., 
chimica organica, chimica 
indu 15 t r i a 1, mineralogia, 
geologia. exploração de roi
.aas~ l;lhysiea industrial, do-
clmaSla e metallul'gia. hy
draulica, estradas, ma.chi .. 
nas motrizes e opera.trizes. 
botaaica, zoologia. e agri
cultura, zootechnia e ve .. 
terinaria .....•......•.•• a. 

tn. Escola de Minas-Augmentada. 
d e 43:200$000, s e 'n do: 
13:200$ para _ gratificaQão 
annual de 1;200$ a cada um 
dos lentes das seguintes 
cadeiras quo teem a. seu 
oargo gabinetes ou labora.
torios de trabalhos praticas: 
bota.nica e zoologIa, mine
ralogia, etc .• estra.das, etc., 
materiaes de construcção. 
etc .• geometria. descriptiva.. 
etc., agrimensura, etc •• 
hydraulica. etc., physica, 
etc., chimica organicatetc. t 

metallurgia., etc. • e me.
c&Ilie& gera.l, etc. ; 15:()()()$ 
para comp1eta. jnstallaQão 
de gabinetes e a!elier desti· 
nados ao estudo da electro~ 
technica. ; 5:900$ para. a 
r e e d j ç ã o dos Anna8s; 
10:000$, na. sub-coneignaQão 
destinada a laboratoriost 
etc. t para. montagem de 
um laboratorio de metal .. 

Papel 

97 

0111'0 

658: 153$118 
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lurg;a; e 3:000$, na sub~ 
consignaçã.o- J;~xcursões e 
estudos praticos - Dimi· 
nuida de 3:000$, na. suh· 
consignaQã.o - Laborato-
rios, etc . .,,, •.. .,. 11 « « ••• , •• ., 

28, Gyronaslo Nacional. AngOlen
tada da quantia de 50:000$ 
pa.ra occorrer ás despezas 
com o pessoal e material nc
cessarios ás turmas supple
mentares. llca.ndo sUí:;ponsa. 
a a.dmissão de alumnos gra
t.uitos emquanto houvel" ex· 
traordinarios .... _ ....... . 

29. Eacoh Nacional de BeBa.s 
Artes •••.•.•..•.•..•.• ___ , 

30. Instituto Nacional de Musica, 
31. Instituto Benjamin Constant. 

Augmentad1\ de 70:200$ 
para attender â elevação 
de vencimentos dos mem
bros do corpo docente, em 
virtude do art _ 13 da. lei 
n. 1.617, de30 de dezembro 
de 1905, sem que tenham 
direito a rec1amacão a1· 
guma. vigorando este au
gmento desde a data em ~u(> 
e.otrar em execuQãoesta lei. 

32. Instituto Nacional de Surdos-
Mudos •...•••..•..• " " '" 

33. BibIiotbeca Nacional. Au
gmentl.\da da quantia de 
40:800$ no - pessoal-para 
a.ugmento de vencimentos, 
do accórdo com a tabelIa. 
que ac )mpa..oba. o decreto 
n. 1.600, de 10 de julho 
de 1907 ••••••• , , •• " , , •••• 

34. Museu Na.ciona.l. .......... .. 
35. Serventua.rios do culto ca~ 

tbolico "." •......... , .•. 
36. Soccorros publicos - Mantido 

o dis~stO no n. 36 do art. 2" 
da leI n. 1.453, ne 30da de
zembro de 1906, qna.nto ás 
condições em que é conce· 
dida. a subvenção ao Dispen· 

Papel Ouro 

10:700$000 

357:400$000 

728:700$334 

I 44:952$23G 
194:634$~7 

335:G32$118 

133 : 239$118 

258:012$118 
156:873$118 

167:700$000 
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sario S. Vicente de Paulo, 
dirigido pela irmã Paula., 
devendo, porém, ser paga 
por semestres adeantados, 
prestadas de cada vez as 
contas referentes ao semes
tro anterior-Augmentada 
de 290:000$ para pagamento 
das seguintes subvenções: 
60:000$ á Maternidade da 
ca.pitaf Federal; 10:000$ á. 
Associação Protectora dos 
Cegos Dezesete de Setem
bro, pa.ra auxiliar nesta ca
pita.l a. fundação de uma 
escola profissional e Asylo 
para cegos adultos d~a.m" 
pa.rados, ue accôrdo com o 
art. 42 do decreto n. 408, 
de 11 de maio de 1890; 
20:000$ ao Asylo S. Luiz 
para a Velhice Desampa.
l'ada; 10:000$ ao Instituto 
Pasteur de S. P a uI o ; 
10:000$ ao instituto Pasteur 
doReclfe; 24:000$ ao Institu
to de protecção e Assi~ten
cia á Jnfancia do Rio !le Ja
neiro, em pr~taçõeiiJ de 
2:000$ mf.lnsaes, e 6:000$ 
annuaes, para o alugu01 da 
casa onde tunccionl. o 
mesmo in.~-tituto,de accôrdo 
com a lei n. 1.554, de 7 
de janeiro de 1901; 
15: 000$ para. conclusão 
do hospital para tuber
culosJs da cidade de Ita
jubâ., e 15: 000$ para o de 
Leopoldilla, amba{ em Mi
nas Geraes; 4 :000$ ao Azylo 
do Bom Pastor, na Capital 
Federal ; 24:000$ á Liga 
contra. a tuberculos~ da. Ca
pital Fedeeal ; 24:000$ á da 
Ca.pital do Estado d~ S. Pau
lo j 12:000$ á. da. cidade de 
Juiz de Fóra, em Minas 
Geraes; 12:000$ á do Re-

Papel 0111'0 



cire, em P e r n a m h u c o ; 
12:000$ á da. Capital dI) 
Estado dá Ba.bia; 12:000,$ 
á. da cidade de Campos, 
no do Rio de Janeiro; 
20:000$ ao Sanatorio de 
S. Luiz de Piracica.ba para. 
tratamento de tuberculo-
sos. no Esta.do de s. Pa.ulo~ 

37. Obra.s-Augmenta.da. de ••••.• 
850:000$. s~ndo 50:000$000 
pa.ra ao construccão do 
dous pa. vjlhões para. olí-
nica das molestias nervo-
sas no Hospicio Nacional de 
Allena.dosj 50:000$ para a. 
eonstruoção de doas pavi-
lhões do isolament'l no 
nlebmo Hospício; 100:000$ 
para.as obras necCBiJarias DO 
editicio do Interna.to do Oy-
mnasio Na.cional; 450:000$ 
pa.ra. a conclusão das obras 
da. Faculdade de Direito 
do Recife; 50:000$ pa.ra a 
pintura de todo () Cditi.cio 
ôa. Fa.culda.de de Direito de 
S. Paulo e reforma. coM-
pleta. do mobiliario; e 
150:000$ para. conclusão 
da.s obras da PoUelinica. do 
Rio de Ja.neiro •.••....•.. 

38. Corpo de Bombeiros - Au
gmentada. da quantia de 
5:000$ no-Ma.terial goral
na consignação - De.ilpeza.s 
extraoro.inal'iase evcn tuaes. 
transporte de offich~cs e 
praQa8, etc ..••••......•.. 

39. Ma.gistrados em disponlbili.· 
dada •..•••••••••• '" ., .•. 

40. Serviço eleitoraL •......•... 
4.1. Serviço de A~istencia. a.os 

Ouro Papel 

........ ., ..... . 

It ....... • ' ..... <11 •• 

4~:OOO$OO(} 

1.150~52$llS 

1.0ô5!300$500 

300: 000$000 
lOO:úOO$OOlt 

Alienados nos Estados .•..• 
42. Empregados de repartições 

extinetas. • • . . • • . . . • . • . • •• • , ..••.••• ,. ••. 

54:000$001 

1 :800$000. 
43. Prefeituras, JttstJça e outrAS' 

despezas no territorio do 
Acre - Augmentada. da 

• 
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Ouro Papal 

quantia d'e L8'6,~OOO$ p~rá. 
servi(:os publieog e obras dó 
mesmn tcft1torio. ~....... ...... ..... 2.833:80(}$OQ(} 

b"veDtuêloea·.;..... Augmerrtada da. 
,_tia /te 50: 000$ por Súl' 
tnBufflciente a q,uantia vo-
tada. para o ~tualelereício. . .• . . . • . . . • 150: 000$000-

Art. 2.G o Presidente da Repu'blic.l é autorizado: 

'l. A' subvencionar a.s se~lIinteg instituições: Com 20:000$ 
o Instita.to Hi:rtM'ico Geographlco Brazilciro; com 5:( 00i a. E:iCOla, 
p~ do Commereio do Pa.rá.; com 20:000$ 8. Aca.demia do 
CoInJ'll.elcio fio Rio de Janeiro; 'eom 20:000$ o Instituto Commer
eial com sêie lJ,o, Capital Federal. em presta4;)ões trlmenlaes ao 
lIeo repreee.o.tute .luridico; com 20:000$ o. Aca.demia. do CUmmercÍo 
de Santos; com 20:000$ a Escola do Commercio da cJ.pital do Estado 
&.P8UJo ;:. oom 15:00Q$ cada. um dos institutos: Lyc.ju Agronomico de 
l"tIIIrtaIl e ,f.8wla. Profissional Benjamin COIlBta.nt. fundada. pela Inten· 
_ela de PoPto Alegre; com 5:0,J()$ a. Academia do Commercío de 
~; com 4:000$ a Escola Maua, mantida. pela ABSE!Ociaçio dos 
~egados no Commercio de Porto Alegre. toda.s no Estado do Rio 
Grande do Sul; com 5 :()OO$ o Lyceu do Artes e OtrlCiOB do 
Reeife; 'com 5:0~U$. a Escola Pratica. do Commcrcio do Ceará; 
com 20:000$ a Escola Commercial da Bahia; com 8:000$ Q Instituto 
~ Ordém dOs Advog(ldo~ Brazileiros e com 5:000$ a. A~ldemía Na
eféruil de Mcdici.na. 

li -- A mandae imprimir na. Imprensa. Nacion3.l ~ 

a) a. Revista do Instituto Historia0 Geograplllco Brazileiro ; 
,( .' -li-) tI.'i public~s gratuitas do Instituto de Prl)teecão e Assis-
,wneia. â lJ.l..€a..Dcia. do Rio de Ja.neiro, inclush'c a respectiva cncader
,~ .. &bri.B.d:o. o necessJ.rio credito; 

c) 2.000 exemplares de cada uma das obras - Codigo Adila
"'.-a e TratadD ttos im,pudos do Dr. Augusto Olympio Viveiros de 
OIMro. precedendo' parecer sobre o merecimento das obras por 
~ eompeten:ta, a juiw do Governo. At Uniãe pertencerá me
tade da éd.ioiO, ftoando o Presidente da ROlntblica, ltntorizado a. 
abrir pa1'a:aIIIfI Im o neeessario credito ; 

d) 3JJeO exemplares da Anatomia da Caosça - do Dr. João Ben
jemI", Fel'rtUl'lJ Baptista., prepa.rador da Fa.culdade de MeJicina do 
tIto-4k' Janeiro, precedendo parecer sobre o merecimento do tra.~ 
2J8.-Jbít. por ~,competente, a. juizo do Governo ~ 
1'\ ' 

~.l::·m- A desp~,: 
\ .41) 5:000$ com a impPe8Sio do tra.balho hí&torico de José Luiz 

..,.;... ~ ,agina da Afltbria palrta. Os Semul:O'1's$ fi!} Imperio 
~JllNCetier1do parecer sobre ó merecimento dA obra pOi' pessoa 
eompatentoJ a juizo do Governo. 

.. 
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b) 50:000$ para installação definitiva. dos ga.binetes e otD.cinas 
do L~'ceu de Ai'tes e omeios desta Capital e para os repa.ros urgentes 
de ~lle precisa, o edificio em quo funcciona o mesmo Lyeeu, 

c) a.tê 4~OOO$ com a impressão do poema Paraiso Perdido de 
Milton, traduzido em ver~o p&lo DI'. Gonçalo Souto. precedendo 
pa.recer sobre o meracimento do trabalho por pessoa competente. a. 
juizo do Governo. ' 

d) até 30:000$ como subvenção â. commissão da Faculdade de 
Mediclna. da Babia. incumbida. de commemorar o centena rio da 
fundação do ensino medico no Brazil. 

e) 50:000$ com a. compra ela um equa.torial e sua insta.lla.ção 
DO Observatorio da Escola POlytechnica.- do Rio de Janeu'o. 

IV-A adquil-ir todos os direitos de autor e de impressão dos 
Apontafiumtos para o Diccionario Geographico do B~'a::i.lt inclusive 
doe 8upplementos aos mesmos aponta.mentos, obra. pertencente á 
viuva. do Dl', Alfredo Moreira. Pinto, podendo despender até a. 
quantia do 20:000$000. 

V-A rever. sem a.ugmento de despeza, o regulamento dos cor
retores (decreto n. 806. de 26 de julho de 1851), na. parte referente 
aos corretores de mercadorias c de na,vios e o regulamento da. 
Junta. dos Corretores (decreto n. 2.813, de 7 de fevereiro de 1898.) 

VI-A promo''ier e anima.r o desenvolvimento c a di1fusão do 
ensino pri mario, podendo para esse fim: 

a) tIlndar ~colas nos territorios federaes; 
b) entender-se com os governos dos EBtados. ajusta.ndo os meios 

de creap e manter escolas nos dístrictos c rovoações onde não 
existam ou em que s~jam insufficientes; 

c) subvencionar as escolas fundadas pelas municipa.lidades, 
a.s~ociações c particula.res. 

Para.grapbo unico. Pttra o fim declarado acima.. o Presidento da 
Repnblica expedirá o necessario regulamento l determinando o pro
gramma c rogimen. fixará as blsese condições convenientes e abrirá 
os precisos creditos. 

VII-A ontrar em a.ccôrdo com a Prefeitura do Distrieto Fe
del'al, para. reorganizar o SIll'viço de a~sistencia. publica c para 
permutar ou vender proprios nacionaes, que se tornem necessarios 
parl1 seI' completa do o plano de melhoramentos da Capital Federal 
e para o que fór exigido com o fim de serem reformados 08 servi
ços de ma.tadouros, de hygiene e labomtorks municipaes. 

VIIl-A estabelecer laboratorios do en ,ino teebnico industrial 
nas escolas de ellgenbaria. podendo ~ontl'aetar o I)()''Jsoal téchnico 
necessario e abrÍl' o preciso ereJito até a qua.ntia de 200:000$000; 

IX-A entender-se com os governos dos Estados, ajusta.ndo os 
meios de serem instituídas escolas profissionaes elementares, abrindo 
para isso o credHo neeessario até 300:0U()$i100 ; 

X-A crear institutos teehuicos. de aceôl'do cornos governos -dos 
Estados e anncxos a08 internatos a estes pertencentes, nas bM8S e 
com o fim que julga.rem conveniente~. 
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. XI"';' A 'applica,r, nit. conltroccão dos Qtla.rtais regiona'e& 8 
posto) de 1I0ccorrOB da. 'orça. Policial do Districto Federa.l t os sald09 
qua se verifica.rem D&8 varba.s destinad&1!l;1. mesma força. na, U:i 
11. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. . 

XlI-A expedir novo regulamento para. o Instituto de SUrdQI 
.\.'fIados, reorganizando-o como for maJs conveniente e sem autPn~nto 
de daspeza. 

XllI-A expedil' regulamento especia.l sobre ~ administraoao 
,dos patrimonios do Gymnasio Na.cional, do Hospicio de Aliena.do!, e 
dos Institutos Benjamin Constant e Surdo.c:; Mudos, os quac3 dcvem 
ser convertidos, exchtshra.mente. cm apolicas e outros títulos da 
divida publica. , 

Art. 3.· Continuam em vigor as autorizações contidas nas 
lettras 4 e b do n. 11 do art. 3° da lei n. 1.453, de 30 de dezembro 
de 1905, manda.das vigorar pelo a.rt. 3°, da. lei n. 1617, de 3~ de de
zembrode 1906; ea dispOsiçiodo art. 6°, da lei n. 1.617. deSO de 
dezembro de HJ06. e1:tensiva ás funccões do juizo da Saude Publica. 

Art. 4.° O Governo adquir.irá ou manda.rá. construir Desta. 
Capital um edificio apropriado á installação do Instituto de Pro
teoçã.o e As:.istcncia. á lnfa,uóia. do Rio de Janeiro, nos termos do 
art;. 46. n. 9 da. lei n. 1.617, de 30 da dezembro dê 1906. 

Art. 5. a AS obra.s nlaJld .da.s imprimir por c~:mta do Governo 
FederM Q dada.s aos respectivos a\ltores, não poderão por ellru1 ser 
vêndldas por preço supel'ior 1.0 de metade do valor da impressão. 
Esse preço será impresso cm todos os volumes. _. 

Camara do . .;: Dcputados, 2 de dezembro de í907. - Olei'los Pe;,
:toto dt MellQ Filho, Presidente.-Milciadeg Mario de Sá Ft'elre. l° 
Secretario.- Luiz Antouio Ferreiro. GttallJerto, 31) Secrota.rio. ser
vindo de 20 • - COm missão de Finança.s. 

O Sr. l\J:etello (servindo de 2° Secretario) declar.\ que não 
ba. pareceres. 

O !!!ir. Pre~idente - Tendo comparecido apen(ig 20 
sra. senadores, 'não póde haver sessão hOje. Designo pa.ra. ardem 
dO dia da seesão seguinte : ' 

.' 3- discussão da proposiçã.!J da Camara dos Deputados. n. '145, 
de 1007, fixando a despeza do Ministerio da Marinha. (com emébdas 
a.pprovadas em 2" diseWl8io) ; 

3& disêUSS8.(') da. propoBIQ1() da camara dog Dcpuhdos. 0.118, 
de 1107. a.,.!1wrif:a.n4o o Presidente da. Republiea. a abrir ao Minis:t.erio 
d<tM Relacoei ExterlOrcs o credito de }20:000$, ouro, supplementar 
:ir "Vér_ 6Jo - Ajudas'de custo - do art. 16 da lei n. 1.611, de 30 dá,. 
,delamllro de 1906 (oom pa.recer fa.voravel da. Commissã,O dê Fi· 
naaQá&) ; . 
• ,Diseu3liô llnica da. prop()Sição da Gamara. dos Deputados, n. L74, 

6:10&7"1 ême:.daudo o projooto D. 12. deste anool abrindo o credito. 
·,s .. ....,ntar .de l :038$ ã. verba. &- do art.' 2° aa lei n. 1,617, de 

~.vrn 3 
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30 de dezembro de 1906, pa'ra pa.gamento da. gratificação addieiona.l 
de 15 "lo a quo tem direit,o o otlicial da Secretaria do Senado JOSé 
Fernandes de Oliveira, a contar de 15 de janeiro a. 31 de dezembro 
do' corrento anno (com pa.recer favoravel da Commissão de Fi
na.nç~s) j 

2!!. discu3sã.o (b proposição tIa Caroara dos Deputados. n. 182~ 
de 1907. autorizando o PI'Bsidento di). Repllblica (\, abrir a.o Minis
terio da Justiça c r-;cgocios Interiores o credito de 271 :033$688, sup
plemcnto.l' ã vCl'bLlr 15& do art. 2" da. lei n. 1.611, de 30 de dezembro 
de 1906, para di yel'Sas tIespAzas da. Rúpartição da Policia (com 
-parecer fa vOl'a.\"cl da. Com missã.o de Finanças) ; 

2" discussão da proposição da Ca.mara dos DJputados, n. 149, 
de. 1007, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Minis
terio da Marinha o credito de 98:09rJ$988, para pagamente da.s 
peasões que. por ill~ufficiencia do credito, deixlwam ue ser abonadas, 
aos oporal'ius cxtincto do Arsc.Di).l de Marinha do Estado da Bab,ia. 
(com par3cer fn.voravel da Commissão de Finanças) ; 

2& discmsão da proposição do Ca mara dos Deputad.os, n. 160, 
de 1007, autJrizand) o Prcsidc,lto da. Rcpublica [I. a.brir ao Minis
terio da. Guerra o ercdib especial de 11 :OS6$635, pa.pel, para 
occorrer ao pagamento da. Companhia Cantareíl'a e Vbção Flumi
nense-, de aluguel do predio que serviu de aloja.mento ao 380 ba.ta
lhão de infantaria (lo exercito:(com parecer favoravel da Commissão 
de FÜlanças) ; 

2& discUB~ão d~t proposição da. camara dos Deputados, n. 165, de 
1007, autorizantlo o Presidente da Rcpublica a. abrir ao Ministerio
da J\lstjÇi~ c Negocios Interiores o credito cxtl'<lordínario de 21:000$. 
ouro. para oecorrer {\S dospeza~ com os premios de vin.góm conf('~ 
ridos aos engeJ.heiros civis José Pire~ do Rio e José Luiz Baptista. 
Dl', Enripetle3 CJ('m~ntino de Aguiar e baehareic; Domingos de 
Souza Leite e Clodomiro Cardoso, á. razão de 4:2008, ouro, a. cada. 
411U (com pJ.recer fa\"oravel da Commissão de Finanças) ; 

211. dbcussâ.o du, proposição da Camal'a dos Deputados, n. IC)(}. 
de 1907. autorizando o President.e da Rcpublica ~~ abrir ao Mi
nistel'io (1;1 Guerra o credito extraordinariJ de 3:887$ para. paga
mento. ao tenente-coronel J08Ó Ti'austino di} Silva da. ditrerença de 
ven~imento3 e- dn. gl'atificação ~ddiciona.l de 5 ~'Õ que deixon de 
perceber como lente cathedratieo da cxtincta. Eacoli1 _Militar do 
Gc"ará (eom parecer contl'ario, di). Commissão do Finanças) ; 
. 21\. discu3são da proposi<:ão da. Carnal'L\. dos Deputarlos, n. 1-64. 

tle 1907, autoriztlllflo o Presidcn te da. Repu blica a conceder ao Dr. 
11'1a.x.\g nreJerode Pessoa de Mello, medico logista. da Policia do 
Bistrieta Federal. um anno de licença, com ordenado, pa.ra tratar 
00 aO,a sa.ude (com pare[!cr fa.voravel da Commissâo de Fil1anças). 

-3° dig'Cllssão dl proposição da Ca.mara. dos Deputados, n. l63l 

(~c 1007, autorizando'o PI'esidente da Republica. a abrir ao MinistQrio 
l:a. Just,iça e Negocioe Interiores o credito de 31: 143$, supplemcntar 



818810 EM 4 Dl:: DEIEMBl\O 1>E 190i 35 

~_ verba 28'\ (to aI't. 2°. suu-consigna.ção - Papa l'op~ros, conserva.
~, ac~uisição do ma.teria.), otc. - da loi n. 1.017, do 30 do de
zembro do 190,,) (com parecer favora.vol tia Comml~s:b de Fi· 
nanças) ; . 

2& di.3cussão do p,'ojocb do seJallo, n. 3~, (lo 1907, cre;\nLlo uma. 
1'<tix<\ para ser USM.l. pelo Pl'e~idc:)t~ dn. Rcpl1bika çomo lii8tinoti\r o 
de seu cargo; 

Discussão unica. da ame!) 1::_ <LI SGnado, rej{Jiti1ua po:1.1. Camara 
dos DJputados, á. proposiç-ão n. 137. tle 10tH, I'C la. ti "a, Ü l'cmo~s;\ de 
exempla.res de obras impl'css:\S li. mbUoth~~c-\ N,\'cional ({'Um pa.recer 
contra.rio da Co:nm:ssão do Justio;,.-.a o Legislação) ; 

2'" discussão da pl'opo.':dçã,o da CamUl'i\ dos Depuhdos n. li5, dQ 
1907, autorizando o ProsillC'nt.e da Republica a conC(ltlel' no enge
Luiz Fellippe Alves Nobrega, 811b-direetol' da 611. Jívisão da Estrada 
de FerrJ Central do Drazil, um anno lia lico Iça, CO,l1 ordenado, 
para trabl' de sua sa.u(ic (com parecer favo!'avol da Commissão de 
Finanças) ; 

3'" di,cussão, da proposiç"io da Cam:1.r..t dos Dcput:odos, n. 171, 
de 1907, autorizando o Pro,-;idente da Repnblicn a. conceder ao 
Dr. Hugo Furquim \Verneck de Almeid,\, medico do Hospital do 

. Isolamento da, Dircctoria Geral da. Saude PubHeJ., um anno de 
licença,' com ordenado. pa ra. tl'a. tar de sua saud :3 (co ill p:tl'ecer fa-
vora.vel da Commissão do Finanças). . 
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~esidtmcia dos Sr~. Nilo Peranha. Fer)'eú'(l Cha'l)cs c 'A. A;e"edo 
(1° e 4° Sec'i'etarios) B Urba~~o Santos (supplente de Secretm'io) 

A' meia. hora depois do meio dia, ahril·se a sessão a que concor
rem os Srs. Sena,dores Ferrúira Cllavcfl, A. AZCl'O,io. Jonathas Po
drosa, Indio do Brazil, l"rbano Sanbs, BolfOl't Vieü'a, Aoizio de 
Abreu, Pires Ferrci.ra, Franeisco Sn. Meira e Sá, Çoelho ,Lisboa, 
(fflnQ&lvea' Ferreira, Araujo Góe~. Vieira Ma.lta, Coelho ~ Campos, 
Oliveira Vallád,io-, Martinho Garcez, Moniz Freire, ejeto Nnn~, 
Siquei~·~ l.ima' •. Oliveira Figueirodo, Barata. Ri.beiro, Feliciano 
Pe.ê&, francisco Gly·cerio. Joaquim do Souza,. Joaquim Murtinho. 
M~lJ(). cra.ndido de Abreu, Hercil io Lüz, Feltppe Schmidt, JuliO 
Fróta,' e Vi ctori no' Mon teiro (32) . 

- " nêi:r.amAae .comparecer com causa participn.da os Srs. Senado
;,~ Ruy 'Ba.r~sa, Bueno Drandão, Silvario NPl'y. Sá Peix:oto, Paes 
).,"'foan: alho , Justo Chermont. Gomes do Castro, Ra.ymundo Art,hur 

~
", Borgas, Pedro Velho, 'Alvat'o Machado, Ga.ma (l Mello, RoSa. 

~.. " 'Herculano Ba.ndeira, Manuel Duarte, Severino Vieira, Vir
í,;; ),,' Damazio, V:mrenço BLl.ptista, EI'íco Coelho, August6 'de Vas-
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concellos, L~uro SOdrê, Frantisco Sa.Bes, Alfredo Ellia, Lopes' Cha.
V~8, Braz Abra.ntes, Urba.no de Gouvêa., Xavier da Silva, Brazilio 
da. Luz, Lauro Müller e Pinheiro Mrchado (30). 

Sã.o lidas, posta.s em discus~ã.o e sem debate appr.:>vadas a. acta. 
tia. ultima sessão e a da. reunião do dia. 3 do COl'rJlnte mez. 

o Sr. 1° Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDI f~~T g 

OiDcIos: 

Seis do Sr. l° Secretario da Camara dos Doputado.::!, de 3 do 
corrante mez, remettendo a.s seguintes proposicõe~ da mesma. 
C&mara. : 

N. 193 - 1907 

o Congresso ~acional decreta: 

Artigo unico. Fica o Presidente da. Republíca. autoriza.do ao 
abrir a.o Mínisterio da. Mal'"inha. o credito de 7~O:000$, supplementar 
ás verbas das rubrica.s 21 c:\{unições nlVaa3., 22 <c:Ma.tel'íal de 
cODstrucção navab, 23 cObras., 25 «Fretes, pf1ss:1gens, etc,» e 2(\ 
cEventuileS) do art. 18 da.leln" 1.617, de 30 do dezembro de 1900 ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 3 de dezembro de 1907.-Carlos Peixoto 
de ~M'ello Filho, Presidente.- MtlciadBs Mario de Sá Freire. lo Se-
cretario.-Ltd.l.Anlonio Ferreira Gualbarlo, 3° Secreta.rio, servimlo 
<1e 20.,- A' CommisBão de Fina.nças 

N,. 194 - 1007 

o Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. E t o Presidente da Republica. a.~torizado a. 
ma.ndar ooWJtruir nesta Capihl um edificio apropriado para. a 
&epartioio CenÚ'al de Policia e serviços a.nnexos, podendo para isso 
dea~nder até. qua.otia de 3.233:512$, papel, por meio de cre
ditos especiaes que .brirâ 8A) Miniaterio du. Jueiioa e Negoc:ios Int.e-
riores. em dons ou mais exercícios, á proporçã.o que hol providenci:t 
se for. torD.,ando neceasaria, pa.~a oecorrer ao paga mento das de~ 
speIU respectiTas ; revogada.s aos disposições em contrario.,. 

au:n.a.,a. dt'Js Deputadas, 3 de dezembro da 1907 .-CarJ.og Psizolo 
de JCeUo .JV.\o, Presidanie.:- JlikJit.Jd.u Mario de 8d Fr'"6, 1 D Se
cretario.- LuiI ÁJIIt)nw Fwrst"G Gva.lb,rCo, ao Secretario, sel'vindO' 
de S-. - A~ eommiMio de FiDa.Jlçu ..... 
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N. 195 - 1007 

,~ CO~ ~io" decr,cf,a. ! 

, Ariico. ~Ieo •. Fiea., o Presidente da. Republica,a.utorizado â. 
,.abrir, ao líIlniaterio da. Industria. Viaoão e Obl'3.8 Publicas -o credito 
de 48r:GOf'l18.' BUpplementa.r á verba - Telcgrapbos - do a.rt .. 34 da. 
lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. sendo 32:000$ para. trans
porte do 'pessoa.l e 16:()()()$ para transporto do ma.terial; revoga.da.s 
as dispoB1QÕes em contrario. ' 
, Cam.an dos De)?utados, 3 de d~zembro de 1907.-CarZ?s Peixoto 
;le JteZlo' Filha. Presldente.- MSlclades Mario de Sá Freire, 1°86-
:i:~eta.rio.,- Lvi", An.tonio Ferreira Gualb6'Y'to, 30 SecreiArio, servindo 
'~,flt-'A' Commissão de Finanças. 

N. 196 - 1907 
(! • 

, ~ CongreS8,O Nacional decreta : 
:,~t,·.Art .. L° E' approvada. a Convenção de 23 de agosto de 1906,. 

,. ConCllllda. na. ciÚMe do Rio de Ja.neiro, na. 3& Conferencia. Inter
»"a.nioDill An:&eri~at c:rea.ndo uma. Commissão Internaciona.l da 
.. ~W, ~rr,eg&da. ,de prepara.r um, Codigo de Direito 

~, " .Q8al ~ e 'OIIVO de Direito Interna.cional Publico, que 
. regulem as, relaQÕe8 entre os paize9 da. Ameríca. 
:: ~ .. 2. li Fica. o Presiílente da Republica. autoriza.do a. fa.zer as 
~eS}Jellloa8 . que occa.sion&r a. pri meira reuniã.o da com missão a. 
realizar-se nesta C80pital l e bem a.ssim as que se fizerem necessarias 

Era. pa.gamento de honora.rios do repL'e~ntante dos Esta.dos Unidos 
Bra.zU... ' prepu'O dos pro~ectos e estudos toohnicos precisos. na. 

rma dos arts. 3° e 6° da. referida. convençã.o. 
'A"ft. 3.G Revogam-se 809 disposições em contrario . 

. Camar80 dos Deputados, 3 de dezembro de 1907.-CarloS' Peixoto 
.de Mello Filho, Presidente.-Mikiades "i\lario de Sd Freire, 1° Se· 
cretário.-Lui!' ,Anlcmio F~"ei.ra Gualb8~·tO, 3° Secretario, servi.nd.o 
de 21\~' Comm}ssio da Constitui.ção e Diplomacia. 

N. 197 - 1007 

" O tbngresso Nacional resolve: 
Art. L o Et o Governo autorizado a manda.r coniltruiI' no Di8-

trioto Pedm-al um. edi6cio a.propria.do ao serviç.o da justiça local e 
!'t. qllaJ possam funooiona.r os tribunaes, juizes. escrivã.es e t8obel
.~ falendo para. este ,tiro as neoos:i&rias operações de credito. 

':' .'Art. 2.° Será exclusiva.mente applicado 8.0 p&ga.mento dos 
J~'e amortização do custo desse editicio o produeto da. taxa. ju
'fliu~ dos 8&1108 forenses, da. a.lien&çio dos etlifieiDs onde fune
CIÓD.a.m a.ctua.lmente os tribooa.es e de que o Governa aio necas-
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sitar ptna outros serviços, e de loca0?io dos cartorio~ e cscriptorios 
que neUe se installarem. 

Camari1 dos Deputados, 3 de dezembro de 1907.-Carlos Peixoto 
de Mello Filho, Presidente .-~"'[ildad'es Mario de, Sã ~r8ire, lo Se
cretario .. -LMl 1: A'ltonio ~ei'reira Gttalbe)'to, 3° Secreta.rio, servinclo 
de 2° .-A's Com missões de JU::itiça e Legislação () tie Fint:mça.s. 

N. 19B - 1907 

O Congresso Nacional decretf'~: 
Art. l.0 O prúcess') de to{las as contl'a.vençõelll prevista.s no 

livro III do Coolgo Penal compete ás a.utoridades pol1ciaes, nos 
termos da loi n. 628, de 28 de -outubro de 1899, sendo aUribuído o 
julgamento, privativamente, a tres juizes correccionaes, cada um 
delLs com Jurisdicção distincta n:),.s delegacias de I a, ~l\ e 3a. en
trancias. 

§ 1. o Os juizes correccionles SGl'vír5>j por qua.tro anno) e seriio 
nomeldos por decreto dentre o::; doutore~ ou bachareis em sciencias 
juridka'i e sociaes por faculdade da Ilepublica, com quatro annas, 
pelo menos, de pratica. fcren,J () terá. ul.di1 um tl'es supplentes, for
mados em direito. 

§ 2. o Junto a cad~J juiz corl'ecciona.l fnnccionarão: 
Um adjunt} do promotor, um escrivão, um eS(~l'evente e um 

úffieial de justiça, liVl'f'mn'lte n1)meJ.,1os e demittidos pe~o Ministro 
da Justiça.. 

§ 3. () Nos crimes funccioDaes os juizes e mais serventuarios do 
Juízo correccíona.1 respondet'ão perante os juiMS de direito~ do 
crime. 
. § 4. o Da decisão do juiz corl'eccional cahe a ppe.Uaçã.o , no 
eífeito doyolutivo só mente, paro, o re.,pectivo juiz de direito do 
crime. 

§ 5. o HaverJ, recurso vollInt~\rio pro:oriamente dito, para o 
juiz cOl'l'eciona,l, dos Cespachos qU} concederem ou denegarem a 
fiança e do setI arbitramento nos proeet:;sos de contra.venções. 

§ ô. o I·.mquanto o processo não estiver affecto ao juiz correc
cional, a fianç11 será prestada perante. a autoridade judiciaria ou 
policial pro:;e~s'\nte, independente da audíencia do promotoI"; o 
recurso, com elfoíto devolu~ivo sümentc, será interposto, proces· 
sa.do o apI'csentado na instanc:a superior, no prazo lllaximo de 48 
horas, contadas d') despacho recorrido. 

§ 7,° Todas as cu~tas e em ,lllmelltos em processos e actos de· 
pendontes do juiz COl're 'donal serão taxados e arrecada.uos em sello 
federal pelo modo determinado no regulamento. 

§ 8. o As multas estabe1ccÍ1Jas nos regulamentos esp8ciaes da 
policia, serão arreca.dadas como re:ltla eventual desta. e recolhida.s 
â. re:-;pectiva thesouraria; cabendo, no caso de recusa. do paga· 
menro, o . executivo fisca.l promovido pelo!3 adjuntos do promotor, 
Jleran te o juiz correcci onal. 

Art': 2. o Os 'vencimentos dos funccionarios da. Justiç& Cor
:roeciQnal são os contantes da tabella 8.0nexa. 
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,f~J< Art, 3. 0 Para. execução desta. lei, fi6~ o Pl'esidente da. Repn· 
~tca, a.utorizado a a.brir o necessario credito.' ' , 

. , ' ' Art. 4 ~ o Rev4jg&m·se as dispôsicões em contrario. 
. Camâra dos Deputados. 3 de doznmbrü de 1007. - Oa7"los Per
a:olo de Mello Filho, lwesidente. - ]filciades :Uario dei Sá F7"6ire. 
19 secreta.rio.-Luü Anton~o Fert"e'ra Gualbet'to, 3fJ secretario, ser-
-rl.ndà dê 2°. ' 

TABEJ"LA. DE V.E;.~CnlE:-ITOS Á, QUE SE REFERE o ART. 26
• 

Na, tlslegaCÚJ' dti :JA enCrancia: 
" 1 j*Qi~ ooneecional. .••••.... 
1 8AUunto de promotor ...... . 

:, 1 €liCrivão •.•••••.••••.....• 
'1" escrevente •.•......... 0'0 •• ' 

l~ o1Ilotal de justiCa. ...... , .... 
,~ifaa dslegacia8 de 21. eJllr(mc::ta: 

,J 4P~ cqrreeoianal ••• • • ••••• 
.! ~~t9>~ .p~~tor."", .• ', 
1 ~"'.' ....... ·* •• 14 ••• 

1 ~ .•..••........•. 
{,,1.~, ~.de justiça. •.••••••• 

, !,ifã.f &J181Jat;ta8 da fI. entr-4t1cia: 

· lhJ,uiz"oorreec.ion<lil •.•.• " ••.• 

~
'~,ádj~~ de promotor •.....• 

~; 'I:~crl~ao ••. - •.•••••••••••• 
;,. ..Jils~~l'O:-vente., •• , •••••••••••.• 
~r 9~~~ , d~ ,justiça. • • ••.... 
i3V,,(, 

Orde- Gratin- Tohl 
nado ('açio 

5:60gf 2" 8:400$ 
2:24 . 1: 12 

3'!i 4:000~ 2:000 6: 
1:600 SOU! 2:400, 
1 :000$ 800. 1:800.: 

4:800$ 2'4°1 7:200$ 

2:=' 1: 120 3:380$ 
3:,200 1 :600 4:800$ 
1:6001 800S 2:400$ 
1 :000 ' 800$ 1;800$ 

4:000$ 2:000$ 6:000. 
2:240$ 1:120$ a:3S" 
2:400$ 1:200$ 3:60 
1:600$' 800$ 2:400 
1:000$ 800$ l:SOO$ 

---- --- ----
38 :520$ 20 ~ 160$ 58: 68()$ 

~~:h .' ~&, doá DoputadoS, 3 de dezembro de 1901.- 0(&1;19$ 
r~8i:eOUJ': diJ ~ M;,ll~, J.1il1u't presjdente. - "Milclades Jllario de Sá 
t ,.h8'''~;; I~·f~t&rio • .l.J!.dZ· Afitotlio ·1!err8ira, Gualbertot 3~ eecretat'Ío, 
,~~ • :-A·s CommisSõ~B de Justiça e L,:,gislac30 e de Fi-

:i(~~~d~>mesmo Sr. secrotario e data, communicando que. 
" têridO &quella C8.màra adoptaf}o a.s emenda.s do Senado á proposição 
~_ C&man., detel'lDioando que sejam recolhido. 1\ Secretario. 
~ , ~ ~a. e Nego~íos Interjor~s os livros do declaraçã.o instituidos 
·.~ução do § 4° da; leI n. 904, de 12 de novembro de 1902. 
~~.Jia.~,eilviOtl' sanccãoa. respeotiva resoluçã.o.-Inteirado. 
~j.~_ql do Ministerío da Justiça. e Negocios Interiores, de :2 ~(J 
,~te mez, tra.1lSmi ttindo a mensagem com que o Sr. PrCSl

,deAte da RepuDlica, communicando ter mandado publicar pelo 
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"ereto n. 1.788 desia. da.ta. a. resolução ~o. Congresso Naciona.l pro
rogando a a.ctual 8eB5ãD 10lislativ~ a.té o dia 31 de de~ombro IIP· 
co;rrente anno, restitue dousdoe respectivos aUiogra.phf,)S.-Archi
.Y~e Ulij. do;:; a.utographos e cOI.llInunique-sc á camar<:\ dos Depu-
tiA.,~, l'emettendo~se·llte o outro. .' ' 

O Sr. Bel:t"or t Vieira. (set·t)Í12do d-J 2" secreta,.,o). 4.e-
clara. que não ba pareceres. . ' . '. 

O Sr. Ooelho Lti!lbôa-Sr. Presidente, achando*se 
dea,falcada., por ausencia de dous de seus membros. a. Commissão 
de Redacção de Leis. requeiro a. V. Ex.. que nomeie quem os 
substitua. 

() Sr. Pre@idente-Nomeio os Srs. Cantlido de Abreu e' 
~l,t. Nunes. 

ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA AfARINllA 

Entra. em 311 discussão, com as emendas apPl'ovadas em 211., a. 
Jl'Qposicão da. Camara dos Deputados n. 145, de 1907, fix.ando a. des
p~a. do }linhiterio da. M~rinha,. 

O Sr. Francisoo Glycerio e) - SI'. Presidente, é 
ma.ia pela. ordem do que pela materia em d.ebato' quo eu vou 
t~llar . 

O illustre representante do Rio Grande do Sul o honrado Sena.-
4Qr pinheiro Marchado. assim como o nobre Senador por Malto GroMo 
o fil-. Joaqnim Murtinho, adoptaram a praxe, nio sei si seguindo 
praxe anterior ~ de submeiter a uma 2A proTlI. de vota.eão as amell
da.s oft'erecidas a.os orçamentos em 2'-' discussão. Por essa. praxe, aEl 
4lJlle~da.s não se inoorp0ravam &0 pr'\19cto. sendo sujeitas á. nova 
\"ótt.Çlo em 3&. disCtIBSaO. 

O pmprío pa.recer sobre o OrçamOQtQ da Ma.rinha. b.oje em de
\ate. nio incorporou as emend~ otT'ereeidas pela. CommissiQ de 

. PiQUQ&8; manteve-a.a em ~para.4o. Parece. ,:pojs, que a pra,lI:B dos 

. (Ira. Murtinbo e Pinheiro MaQbado aiJld" ê observ~ti.a. pOZ' V. Ex. 
Si 8.-i emendas da. Commissão de Finanças tiverem d~ ler de 

:qovo aubmeUida.s a vot~Qi(), eu nesta. discussão não apresc:mtarei 
'!1l)enda. ~lguma,resta.beleendo a di~içã.Q da. proeosíçã.o da. Camara. 
d,oa Dep~tado9 pa.ra melltQr metllodtzQ.l' a l'ot&çao. 

JA na. 2& dissua. do Orcamento prooedeu--se S. votAção d"s 
em'Pldas, a'pprova.ndQ-a.a ou reJojta.nd~. &i V. E~. as' submett~, 
da ~sm8tfórma. de seus digJlO$ anieç~res. a n6ya. Totaçio, deixo
de a.presen.ta.r emandu; si nlo, apresen.tarei & mInha. emenda.. 
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~ o ilr. pr:e,.id~nte-Nos termos do Regime_to devo re· 
sponder ao honrado "$0na.dor por S, Paulo, que as elnendas appro· 
Tadae em 2" díseussão dca.m incQl'POradas ao projecto e o Senado 
se 'pronun1!ia. sobre o projeoto com as eme.nd.ãs. 

O Sa. FB.A.NClSOO GLYCEltIO-Na. hypotbese presente, as emen,Au 
não foram incorporada.s. 

O 18.'". Pre.ideu:te-V. Ex'. ma..nda.râ. a emenda. resta.· 
beli,;Oeudo a. disp~iOio supprimida.. 

O S •. FRANCISCO GLYClIiRlo-N'a f6rma. do Regimento. quP. eu 
tive a. ea\ltela. de examinar, as emenda.s deviam ter sido remettidas 
li Commlssão pa,ra redigil-as e inoorporaJ·as ao projecto. 

Esse processo não se fez, o que me fL\'Z crer que se segue ~ind"a. 
a pra.xe dos Srs. Murtinbo e Pinheiro Machado, praxe que não 
vi.nha. sinão de uma justa. o.bservaQ'Ãodo proces.~o de vota.çã.o; si não 
era. do .Regimento. decDrria da, ObBt\TVacã.o dos fact,OSI Tanto.qoo 
não a. ohamei-ex!1cuQão da. lei- chame~-a «pra.xe». 

Todavia, o que Y. Ex. determinar ou farei. 

O @P. ppeei41eu..tê--Acbo que V. Ex. deve ma.udal' á. 
Metia uma. emenda 8uppressiva, si entender que deve fazel.a. 

A disposição do Regimento <I. que V. Elt" se ratol'e é do 
It,rt. 168: . 

cTermin&d .. a. 311 discuf:lsão. o Presidente por' a votos, em -{)l'i ... 
meiro lagar &B emendas nellao olTerecida.s e depais o projecto com 
,AS ~terações feitas; decidindo o Senado a.ffi.r,n{l.tivam~lllte. C90si .. 
lIel'a.r-se-ha o projooto approvado.~ 

Vem á. Mesa. é lida.. a.poiada. e posta. -conjunta.mente em dis
'e:useã.o a seguinte 

EMENDA 

40 art. 1.0 n". 8: 
RestabeletJ&-se a verba destinada ar pagamento da. díffere.no.3.' de 

. vencimentos pa.pa almirante no quadro extraordina.rio-ma.n..tida. a 
pro:p.osição.. , . 

, Sa.la das aessõel, .. 4a d.ezambro na 1907.- ,ira.cistD Glgc8rlo. 
. ' 
,O S .... Fro,noisco Sá (') - Sr. Presidente, ,V.Ql1 man

da.r d. Mesa uma. ameeda que dota. a rubrica de baJi.i&Inento do 
:portos OOD;l o a.ccrescimo de 50 contos. ' ' 

Eu nã& proporia. a eleva.ção de qualquer despeJa., ainda. que 
redv.z.ida. como é esta., si não se tra.ta.sse (le um orc;;a:wento q~t 
feli~f.(lentat nio as a.che. notavelmente onerado e si não tiveSla em 

,yiat.rt.. primeirQ attender a. uma' recla.maçã.o do Sr. Ministro d& 
Marinha. que. em seu ,rela.torio. atrlrma. que com ao v91'ba. aetna.I 
.f h:opossivel Dcoorrer '8 necessidades do servi90; segundo; ba.bili-

~11 Sm dilCtI!'IO t)lo foi reT1st.1lI pelo QJa40f •. 
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tal' o Governo n. dar Cltccu~~ão ao ,'oto da. Ca.ma.ri1, j,í, approvado 
pelo Senado. que ~ousig[lJ., nomeada.mcnw. entre os porws a ba
Usar, Camocim. Ama.rra.ção. Fortaleza. e Cabedello. O Governo 
fica.rá. tambem babilita.do t\ installal' dua.~ boin.s illuminativas no 
porto de Camocim, conformo hM'ia. eu pr0posto na 21. discussão 
deste orça.mento. 

Para corrobOl'ar as observações que fiz na ultima sessão, com /) 
fim de demonstrar 11 importancia da.quelle porto, que é o melhor 
da. costa. septentrional do paiz, pedirei Hcençl. pa.l'a. ,juntar a.o meu 
discurs:1 um quadro estatt:5tico sobrH a exportação e movimento 
desse porto. quadro e~tatiBtieo que devo á gonerosiuade de um 
illustre representante do Ceará na outra Ca.sa do Congresso. o 
Sr. Dr. $m'gio de Sa hoya , 

porto dit Camocim 

EXPOR.TAÇÃO 

GENER.OS PRI:'\CIPAES 

1903 Hl04 1905 

Algodão em pluma. (kilogra,mmà). 337.098 50.7B5 87.533 
A ves domesticas (caboça) ........ 28.~O3 27.240 25.352 
Ca.l de 'Pedra (kilogramma) ...... 18.000 78.580 223.912 
Carne secca. (idem) ...... , ..... , . 5. f)L)5 3.328 3.738 
Caroço de algodão (i(lem} ........ 77.1303 - 200 
Dito de oiticica (idem) ........... 12ô.OlO 03.000 98.000 
Cêra de ca.rna úba (idem) ........ 401.357 338.280 175.720 
Cha.péo~ de palha da mesma. (llm). 64.510 50.715 40.604 
Chifres, (8,08 e uDha.~ (kUo-

160.600 gl'amma.) ..... , ................ l70.P8() 820 
Couros scccos e s,t~adOS (idem) .. 58.380 47.548 36.520 
Foll1as e ra.ízes me i~in<l.eg (idem). 3.053 5.332 2.622 
Fumo enl CDrd:.t. (idem) .......... :1.935 4.980 19.122 
Gado bovino (ca.beça.) ............ D.8D7 8.163 5.921 
Dito capl'ino e lanigcl'o (idem) ... 3,O9O 2.~n 1.352 
Dito cavalIar e rnual' (iLlcm) ..... 2.000 2.0n 2.4\8 
Madeiras: jatobá, violeta, etc., -

(kilogramma) ................. 7.500 85.000 
lIHlho (idem) .................... 2ôtl.OOO - -
Pa.lha. de c1,fuahuba (idem) ...... 14.217 13.383 -
Penes de cab,r,,- c carneiro (idem). ! 1.909 1.200 -
Q ucijos (idem) .................. 78,508 77.693 89.243 
Redes de dormir (idem) .......... 2.722 4.427 2.52-2 
Resina de angico. ja"tobâ., etc •• 

(idem) ............... ······.·0 37.592 32.335 2.190 
Sal (li tr0) ...•.........•......•.• 337.600 100.800 180 . .800 
Solla (kilogra.mma) ..... , ....... 135.205 144.732 111. 734 
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Numero de navios entrados ..... . 148 171 187 

Tonela.gem de registro ......... . 41.969 54.717 58.901 

NOTA. - Os dados sobre exporta~ã.o proveem dos quadros da. se
.cçã.o de Etlta.tistica da. Junta Commercial do Ceará.; os relativos ao 
.movimento ma.rítimo .ã.o cdrahiJ.os de rela.oorios do Minif>terio da. 
Ma.rinha. 

Vem á. mesa. ó lida., a.poiada e posta em discussã.o ao seguinte 

EMENDA. 

Ao a.rt. }D, n. 21, eleve-se a verba. de 50:000$ e accrescen
te.ge depois de - Ct.l.bedcllo - 400:000$ para estes portos. 

Sala. da.s se3sã.es. 4 de dezombro de 1907. - Francisco 8d. 

O Sr. Bara.ta Ribeiro - Sr. Pre8idente~ votei "a 
fa.vor da. reintegra.Qão do vice-a.lmirante Jaeegua.y, a.o qU&dro a.ctivo 
da. armada. quando o projecto, p:\Ssando '1ictoriosa.mente pela 
Ca.m&ra. dos Deputados, chegou a esta. a.ssembléa.. 

Votei na. se'~ã.o passada. c<lutra. a. emen·la. da. CommilliD 4e 
'Finançal, e para exprimir o meu voto e a.rcb.ival~o nos AnM" 
desta. a.ssem bli'!a. declarei-o por escri-pto. 

Dima.na. destes doua a.c~os da. minha vida. publica. o dever de 
ma.nifestar .. me. como vou fa.zeI-o, tanto ma.is quanto. não sendo 
um& questão nova. noa Ararlit8S desto. CaS&. a.nWs~ v lndo eUa. 
a.gita.da. desde \902, alnda tH~.le pairam duvidas no espil'ito de a.lgun. 
Sr~. Ssn a.d ores , tendo-me abala.do profundamente ouvir 8. respos.ta 
terminanto que o nobrJ Senador. presidente da. Commissã.o de 
'ina.n~a.s. d.(}U ao honrado Sena.dor pelo Cearão qua.ncJo S. ElE. 
lbe pergunta.va.: é ou não o vice.3.lmira.nte Jacegua.y &lmira.nte' 
S. Ex., o Sr. presidente da. Commissio de Fína.nQaB. responda. 
lbe! ni'} ê. 

O meu discurso, Sr. Presidente, vae ter por fim respander a 
.ta. pergunta. do nobre presidente da Commissão de Fina.nça.s. 

_ E dtfoi desde já. a.ssigna.lamlo o rumo das minbas refleJões: O 
que ftCl. entã.o sendo o Sr. Ja.cegua.y 1 -, 

Vice-almira.nte não ê~. Ex., porque roi promovido, pelo Presi .. 
dente da Republiaa a. a.lmira.nte. e como tal. figura. sua. pa.tente ra .. 
'gistra.da comoofflcia.l genera.l activo,em toda.s as repartiç~d& m .... 
.ril,1ha.~ li não sendo mais vice-almir&Ilte. porque fol promovido, não 
t1 almira.nte, como decla.rou o Sr. presidGnteda. Commissio de Fio: 
-nuçu, o que fa~a. sendo S. Ex' (Pa.usa.) 
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Sr. Presidente. para resolver esta questã.o, que J4 ago1"& 
depende do voto do' Senado, reconbe~end(}olhe o direito ás va.nta
gens materiaes da sua patente, é necessario' toma.r o decreto de 
reilltagra.çio do Sr. viC8-alrniran~ Jacegu.a.y, &o servi9'O a.otivo 
da armada, estud~l-o, interpreta.l-o; roas estuda.l-o e intorpre
,ial-o de auimo despreveni~o. sem procurar descobrir 8aquelle de
ereto o pensamento de transforma.r aquello heroico militar em 
'uma pe~on&lidade disttncta, -com direitos excepcionaes -que 
porventuta. o Congresao repu.blicn.DO lhe qulzesse conferir. ma.s 
estudai-o á luz dos prineiplOs que elle estabeleMu, considerando 
aquelIe ot!lcial general como quaesquer outros dá. mesma cata
IrQria, eom diroitos iguaes, e, portanto, emanentes das leis em 
toda. sua extensão, Bem procurar surprehender os favotes de 08," 
racter pessoal com que o cumularam, pa.ra concluir que a medida 
desses favores está de tal modo excedida que não sUllllorta a gene
rOSidade do Senado que ella chegue ao ponto de abrir os cofres 
da. Rellublioa, pa.r& augmental-os com a. gra.ça. dos venoimentos 
a que S. Ez. tem incontestavel e legitimo direito. 

E- preciso toma.r ao lei como está. escripta.; intefllretal-a pelo. 
86\11 Terdadei:ros termos, e ê isto que me arl'isc(} no fazer, apezaJ' 
da minha. incompeteneia no aSSl1mpto, e de estar fallan(lo em uma. 
&&BembMa, na. sua. ma.ioria. .composta de jurisconsultos, entro os 
qnaes é difflcil dizer qual o mais nota.vol, flual o mai) competente .. 
qnal o mais erudito. 

Sr. Pre,--idente. a reintegracão do Sr. almirante Jaceguay não
é um 1lP.vor <la Republica áquelle gra.nde e heroieo militar. Nã.oj 
pleiteou-a o governo da monarcbia. S. Ex. foi muitas v~zes sou
cJtado p,el08 ma.is eminentes hornen~ da monarcbia a volta.r ao' ser-
1'too aonvo da, arma.da, tão nota ve:s pareciam ser áquelles esta.
distas. os prestimoB com Que este militar iria contribuir para. a 
grande.za Cla, Al'mada Nacional. No momento. porém, interesses de 
ordens ditrerentes at-trahiam em outro rumo sua. activida.de, 
im:D1llsionav-am em outra direcção suas aptidões, e, por de",er de 
lealdada. o illustre mUltar Dão acceitou 03 o:fferecimentos quo lhe 
era.m feitos, não se deixou auggestionar pela sedncção dos con .. 
'Vitesque lhe eram dirigidos. . 

- Eites convites renova,ram..ge em 1898, por granda maioria do 
Cougreeao Republicano. e a S. Ex. pareceu que seria mais digno 
-te J~ e da RepubJica r~'Verter a. actividade da Marinha, por um
acto voluntarlo seu. Neste sentido dirigiu um requerimento ao 
CollifeSjI,), sQli.Qitando a. sua reintegraoã.o. 

Es~ requerimeato toi transformado em projecto de lei. qU& 
foi rçl'ovado. Em 1899. um grupo grande de represcniantes na-
outra. Casa. do Congre&!o renovou O projeoto de lei, independente de 
CDQsulta ao almirante Jacegnay; projea.to de lei que, devido ao
impulso da vontade dos represenia.tes da Na~ão na Camara. doa 
Deputad~ W"vu' aJli mawría triumph&Dte u con:!eguiu depressa 
tr&Da~ as portaa daqaella' assemb~a.-para vir a. esta. Gasa. , 

Aqui, ansaitou-sa a 4uv.td~ da'que a reilltregação, sem reriric. .. 
ções,pOderia dar eIlBejo ai que em \lma nDva.retorma. ovioe-al1l11rante 
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Jacegua.y se julga.sse ooJU direito á conta,gem do tempo du:rante o llua.l 
gozllra. a. reforma., e ainda ma.is duvidas surgiram sobre o direito 
que lhe ficasse subsistenté de exigir, á sombra. do termo
reintegraçã,:> - 08 vencimentos a. q ne tivesse direito durante o pe
ríodo da. reforma. 

Neste sentido. foi o projeoto emendado e a emenda. constou cta 
duas partes : primeira., elcluindo dos direitos do vice:-almiraute 
Jaceguay 09 vencimentos de que pndesse gozar dura.nte o periodo' 
da. ratormai aegunda. ; inhibindo-o de contar pa.ra ulterior reforma. 
quer por invaljdez. quer por etreito da. compulaor1& por idade. 
o penado de tempo da. reforma, menos da.queUe em que serviu, 
como director do Museu o bibliotheoa. de Marinha. 

A proposiçã.o ficou concebida nestes termos: 
. cFica. o Governo autorizado a reintegrar no serviço activo da 

armada, com a. patente de vioe-a.lmira.nte ..• ~ 
Note·se desde já : nã.o se creou a. pa.tente de vioe-almirante. 

porque o Sr. Jaoegua.y, tin na sido reformado ne.3sa. patente, que 
era a superior ao posto ero que eUe se reformara. 
. . ..... com a patente d;j vice-almirante o sem prejuizo do relpa

ctivo quadro o vice,almira.nte reformado, Arthur de Ja.ceguay ; re .. -
v.D,a.das as di:lposiçôes em contrario.» 

Com a. emenda l.IJ Senado, a. proposiçã.o tlOOll redigida. com 
aquellas restricções quanto á, contagem do tempo da. rafor-ma. 
salvo aquelle em que exercera as funcçõcs de director da. Bíbl1a- . 
theoa. e Museu da Marinha.. . 

E' a 8Bta excepoã.o (lue n nobre Commissão de Finança.8 allude. 
em um doe sous parecere., para. dizer, que esse benemerito omeial 
estava. j' antecipada.mente cumulado de beneficios e favores. 
diIPensado8 pelo Congresso . Naoiona.l, como se füsse posst vel ar- _ 
ranoar dos direitos do vice .. almira.nte Jacegua,y, pa.ra os ell'ait08 d_ 
reforma., quer por invalidez constitucional, quer pela compulsoria . 
d& idade, o tempo de etrectivo serviç() que elIe prestara, embora 
reformado, como director da. Bibliotb.eoa e do ~fnsel.l da Marinha. 

S' t entretanto, a. este 1à.c to que a ilI uetre Commissio de Fina.nça.s 
cha,ma de benefioio" que galardoaram a.nteclpada.mente. como 
favores, o Sr. vice-almirante Ja.ceguay. 

Ora, si a lei ê a lei; si o.:;) seus termo'3 são cIarOl e p:ltlitiVos.; ai 
nia se póde admitt.ir nelIa pa.lavras ociosas; si cada. uma. das luas 
palavras tem urna significaçã.o preoisl, o que quer dizer 1'einte.· 
,rar' .Quer dizar restebelecer na. posse, investir de novo na. 
pOlse. Ora, si reintegra.r quer dizer -'resta."béleool' na posse ou I 

in:vedil"de D*VO na. posse. o que foi que se restabeleceu na po.e, 
o que toi que 18 investiu do novo na. posse do vice..a.lmírante Jace
rua,. Foram todos OI direitos inhercntes, 011 decorrentes da.- a.di
vidade iuncoionaJ de um militar na sua carreira., a.etivida.d.e a que 
S. la. e,a. reintegrado. 

B' lsJ(J o gu~ dlma.na textualmente (la lei de r&int.&gra.olo. 
Si não me podem contestar que no termo-reiniegra..f. e.tl1. & 

~.elÜd.u:ra n& pOIlIe dos direitos· da aetivldade mUita.r. e si o 
4.- ~ lOISuc D militar Da aetividade do serviço sic) tod08 o .. 
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proventos. que della d~correm. desde o~ matoriaes at~ os 
ao ordem moral. entro os quaes se consigo'1 a pJ~ição SJcia.L 
com 08 diversos beneficios quo portencem â hierarchia mi
litar. é certo. ql1n d03 termos do decreto de reIntegração, de0orria. 
pa.ra o yice-almh'ante Jace,~uay. ci direito de exigir d) poder pu-' 
blico, que o promovesse ql1a.ndo tivruse direito ti. prom~ão. 

Mas-alü vem a. tal ex.copçio-«s~m prejuízo (lo respectlY() 
quadro •. 

Qua\ é o quadl'o. Sr. Prei)ident~? 
E' o qua.dro em que se alistam todos os omciaes gcneraes 

aeU vos da ar mada.. 
Pergunto eu-c deaej ari '1 q ne o Ecnado me re::tponde3se-mas 

dando-me outr.1 respo~ta que não <lo dos pi1re-ceres, porquo esta co
nheço-a cu, e a elton discutindo. O qlla.dl'o não dá. log,\r para um al
mirante. Mas. pergunto eu: Qnem foz este quadro 1 Foi alguem 't 
Este alguom tem nome? 

Foi alguJID e edte algl.iem tem nome; foi o Congresso Nacio
nal que o cr~ou por uma. lei. Quem pode reformar o acta do Con
gr~ssa' E' o proprio C01.gre9S) Nacional. Mas o Congresso Nacional 
reintegrou o ViC'Ntlmirante Jacegnay e lhe conferiu, pelo seu de .. 
creto de reintegraçã.o, a roinvestid ura d0 todo.:! os direito3 da actí
vidade; logo conferiu-lhe a direito n. ser promovidO e impoz a 
quem de direito o do,-er de prumov~l·o; aqui está o decreto. (ftlO$' 
','ando. ) 

No decreto da. reintegração não ha nenlmma excepcão nesses 
direitos, logo o Congresso Nacional alJrin uma. excepção para Q 

vice·almirante Jaceguay. 
SI a Congresso nã) q u ízmse a brir cs~a. ex ccpção. })D rq ue e-xi gi u 

que não se preJ udicasse o quadro da. armada, não lhe custaria es' 
tabelecer esta condi~ão na reíntegração, declarando que o vice· 
almirante Jaceguay não poderia SOl' promovido. Tal não fez. 

O Congres'o l'elDtegrou o vice·almira.nte Jaceguay em todos 08 
direitos da. actividade do serviço militar. direitos que era.m o são, 
não 96 como já disso, direitos rnatedaes. mas tam bem direitos de 
ordem mora!,entrc os quaes a promoção é o maior denes, -porque a. 
promoção é o estimulo, é o impulilo mOl'al dldo a todo oftlcial para. 
que' cumpra. o seu dcym' cada vez com ma.is eleva.ção, dedicação 
e patl'lotL'Jma IÍ ::ma nação, para que possa. ffill.is merecer delJa. nl 
hiera.rchiu.. militar. 

Nã.o se corupl'ehende - e peço ao Sonado que não merlite sobre 
nossa. historia. a este respeito. para fazer justiça - não se com~ 
prehende que a reversã:o, que é um acto excepcional. possa ser for
jada nos esronderiJos onde se occultam as figuras apagada.s, a.~fde 
menor valor, Inl\1. kazel~as a tona da publicidade. 

Sei bem qua-na historí~ das reversões entre nó." ha as que se 
fazom ao surgir de auroras que pl'entlnciam o despontar de novo 
sol no horizonte-politico. Este, por~m, n5.o é o caso. A historia 
desta. tem -outros el em en tos. 

A reverSão é, em todos os p:lizes, um acto excepciDnal . que 
,ttinge U figura.s cUlminada.s pola. propria celebridade e quo se 
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_distinguem e saliellta.m pela prollria notal'iedade ; e não havlo., na 
época. dlll'eintegraã.ão do viceaalmirante Jaceguay. nenhuma outra. 
figura. em exposição tão evidento, que occupas'le cimo ma.is alto. 
Dem tão alto como ello Não havia. nenhuma. 

Portanto, sua. l'eintegraoão, accrescida. dosses elomontos his
toricüB. era. um acto de distincC'ão que a. Republica lhe fazia, se· 
gnindo o ca.minho aberto pelos ~stn..distas da monarchia, para. 
apI'oveitar os serviços desse e,pirHo culto. e desse militar heroico. 

Sua. reintogração, Sr. Pl'esldente. so p6de considerar um 
acto (130 mesma. ex~epcionalit.lad(l o natureza. que foi o do Cor;
gresso fazendo :par~tr o tempo em relação ao almirante Taman· 
da.rê, pa.ra que não desa.ppa,recesse do scena,l'io da marinha nl
cional um vulto da!} uel1a gl'.:todeza. 

Esta. reintegração, Sr. Pres.i.dento, ora um neto que envolvia 
em si o ,'\ppbuso consciente do CJDgress.:> Naciona.l Brazilairo, depois 
da proclamação da Republlca. a sJ.lientar o merito de um dos mais 
notaveis milit",res da. a.rm~da na.cional, e ao chamal·o a si plra que 
viesse auxilia.r o p:yler publico no de3e,npenho do sua nobilis
sima. fun~cão. 

Si 0.8 fact0s ~ qu') alludo são verda.deiros-o não haverá. quem os 
negue-como s~poder.1. admittir que essa reintogração fosse assi· 
gna.1a.da com uma. nota degl'adante dos direitos desso militar,que ora. 
uma gloria. na.cional. impoclíndo que eUe pelos impulsos do seu pa
triotisffie> e de sua lntclligencia. pudes3e seguir pela. carreira lu
minos:l. aberta. tleante de si até l\ttingir ao primeiro posto da. a.r-
ma.da ~t ' 

O vice-almirJ.nte Jaccguay fÔl'a. porventura, um otH.eial con
tl'a.ctado para vice almil'anto perpetuo, inamovível, da a.rmada 
Bacional, até que a. morte o viesse surprehender neste posto, con
fundindo-o com todos os sens iguaes? 

Não. O COl1gre,so Na.ciona.l não teve 03Sa. pretenoã.o. não pC). 
tlel'ia. t~l-a., nl}lll a exprimiu no $eu decreto. 

Eu pedi ao Senado qUê pAra. resolver fl'obro osse a.ssumpt·> 
não Uledita'ise sobra o que temos feito, não addllzÍ'SO exemplos, 
não pelo receio qne apa.vorou a nubre CommLsão de Finanças 
fazendo-a diz81' que, quando se argumenta. citando exemplos. 
prova é de quo a <'.onsciencia começa a va,cntl.l' sobre a. verdade de 
seu l'a.ciocinio. Não. Sr. presidonte., nã-:> oitarei exemplos para-não 
lembrar ao Senado que exemplos bouve em que as re"fersões e re· 
íntegraQÕes significaram a tra.nsacç'ãó de interesses inconfe3sa· 
veís. Porqu:3 f Porque já houve reversõos illumina<L.1.S pelo ela.· 
rã.o bruxulea.nt1 da. a.urórn. que de3pontaYa, prenunoiando o sol 
ua.scente DOS cimos do Poder. 

Foi uma reversão q lle constituia. unicamente a ba~e de uma. 
tra.nsacção eommercial; a simonia de postos fcita. pelo poder pu" 
b1ico pa.ra melhora.r a reforma. de um ofHcíal. 

Estará, nesse caso o almira.nte Ja.cegua.y? ,Não, porque nem allo 
foi promovido logo após su~ reintegração, nem dopois 0.3. promooão 
.se· reformou. 
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Se. Presidente. o decreto dê sua reintegração dá-lhe todos C. dt
reUolJ que· a lei confere ao oJD.cial em eerviço activo da &Mna.~ 
n&cio:la.I. 1~lcluiu algum desses direito81 Não excluiu nenbum! 
TÍnh~" o Preaidente da. Rep\lblio3. o direito de o promover? Tinha 
eim. posttiva.mente sim. 

g' legal a. promooiO do ",lmirant8 Jacegua.y t Perfeitamente 
J,gal. 

, Sr. Presidónto. a lal de 19()}, quo reorganizou o qua.dro da. 
armada na.cional revogou o a.rt. 7° do reguhmento n. 5.461. de 
12 de novembro do 1873. expedido depoia da. lei que reorganizou Ó 
8ervi~ da. 3.rmada. Da.eional no tempo do Imperio. 

Esta artigo dizia.: 
. -cO posto tio almira.nte não será. provido sinão em casos edra.-

ordina.rlG9 e por súr-riços rúleva.nte3 .• 
Exista este artigo na. legislação actual ., 
Nã.o existe; foi revogado pela lei de 1000. 
tAlnseguintemente, o direito do Presidente da Republica. de pro.

mover um vÍce--a.1mb'ante a almirante se equipar& &08 demais di
reitos que a. Constituição lhe dá neste parttcular, 

Estava. privado de exercei-o, ex-vi do deCl'cto de reintegraçã.o 
do 81", vice-a.lmira.nte Jacegua,y j 

Não estava., -porílue dess.:. decreto não consta esta. excepçã.o. 
Consta., dizem alguns membr03 da.s diversas commÍssões do 

Sen&'dD, ouvidas sobre o asgumpto, porque é ma.taria. de compa .. 
leneia (a.té a,hi Chega. a minha jurisprudencia) ma.s sendo ma.teria 
de com)letencia, a portanto materia. de direito atricta. esb com
petencla, de\"ü, estar assignalada. 

Nlo era. pre;!i..io que e!letívc3se assignala.do, Sr. Pl'esidente, o 
direIto de pro:'Doção do vice-almira.nte Ja.ceguay; o que se torna.va 
necessario ê que se ,ivcsse aBsignalado a )Jrobibição de promoveI-o, 
porque o direito de prol1looio é um dlrelto constitucional e.pen
dido em termos gerares, nascido da propria itldole tio Põder 
E:lecuiívo. E' um direiw im})licito du tuncçQeS oonstittlcillnaes 
'lU. alie 8uroo. o explicito, em termos cl&l'os e precisos, no 1l0,80 
~dLIO politioo. 

Portanto, o direito de pramover não era. precilO que estiveste 
decla.rado; o de não pl'omover é que devia estar menciona.do, !!lI. 
porventura. deUe cogitasse o Congresso quando decretou ao reinte
patão daquelle otll.ota.l. 

Si •. poJ'ta.nio, o Con8I'eESO dessa. e'l.ccpção não cogitou, não impoz 
ao viC6-almira.v.t.a Ja.oegua.y a. 118ura ridicnla de mM'c'J de 
l)edr~. e~i.a.ciona.do. no· })OIto de vtee-a.tmirante. no c&minho quo 
ieem de percorrer os o1D.ciaes da. armada D'lcional, conquistando 
glorias para si e paz e louros pa.ra. ao Nação; e si. llã.o foi isto o que o 
CODg"re:!so teve em vista, tinha obriga.Qã.o de concorrer DO aetltida 
da ler 081". Jaoegua,y a.provelta.10 de a.ceôrdo OOm sww aptid<lea, 
éonsa:a.nte com a., sua. ín~l1tgel1c{a. e com () seu patriotismo. pois 
a este hel"Oiea marínb.rtl"o 8.Ssistia. () direito de occupar o posto 
dt! almlr&llte. maia ainda. de chegar ti. posto mais elevado. si ma.i,il 
elevado e:listisse. 
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, ,-o"a.. st ao. sim é, pergl.mto :. onde es14 a. prebihiQio de ser o- Sr . 
.. J~Hl~y floI"omovlào êtd)- poIÍ0 de aHnipa.Itle-~ (PtJttS{l). 

Não eOO&llllPo. Si'. Pl"tiideDW,. por IR&,Í$ que g1'OOt,lPe, n~ ~reto 
• reiB.&eg,a~~ fJU8.1qttel' 00lB& que se l1'efit-a, â 'prob,l&l9,&& 611 
UlegaUdade tiA PP&ln9Qã() desse oíH~itlll g-ellEll'aJ ; e nito ette()ntifO: })OI'. 
qoonio de'ria. &noontp~p, pois, certaBleBte, si o decJlet() de l'&Iete
@alÇa.., 1'8iIl~ou-o Da.-p<ISSO de íodoe os seus direitos de qfflei!}l 
a.lJÍ1Vo. d;\ Armada., ipso-faotQ emittiu-.o na. pos;O;o àe todos 0:/' direito~ 
que lbe e0DfeN-3 a.ctívidade milita}', de aooôrdo com Oillegula.men
tos que regem a.quol1a depa.l'hmonto das (or~a51 armada.s da. 
na.cã.o. 

Si é ~i&t ~h'. JTesi~ni" que f) 81' ~ de J3.oo8uaY, :tQj' minte
,.o,do· anbQOOO ~ra. o qUftldro aeiivo da. fu\mada, é (ÓPIh d0-f,lsestã.o 
que tlcou com direito â promoção e , mais ainda, com, o dE\ e~ercer 
~ 08 ca.rgott da aeéividaue militar, tli.reibs que a.néeet da. Minta .. 
I!JM\Cã.o alo 1 ... &paID (anUUM.6S. 

T'fllltQ isto e. vePdade 'lue S. J.j;t. iniciou sua c u'1'etra d.6pois ~ 
:re'ia~o Ba. í\tn09ft() d~ d~l't}Ctol'· da l!J~ool::, NliV'~t, um- dQ.:i oar
~p&W. 0& quaeg O~lgoVt)I'OOS lia t()dail &S ~pe&a.s proculaJ'ft.m seDt~ 
militares que allia.gsem ao espirlto de disciplilla~ dote!! lIl'eUe
ctuae2 e mor'1eS de educa.dores de alta reJev"rieia, '. 

A ~~tão da 1egt\J iQilde Efa prol1loçlto do vlce-almtpaHte foi 
sem pre moti vo de co n trov6l'-Sia no Sea&do (j int9J1'eSSaT1 iÍS&ÍftlO é, 
81'. PN!a.id.ent~. qu· ... Ql!ta. qtws& NI}lN>ld"U1l. coro uma. fideldarIe 
~dtUir",yel. aqtle.Ua 00lebre f,~bu~a de WOf)u,.in~. do 1000 QOIO Q 

. Ifrd.eil"o. 
I,J O Be. ... do Ílltaíro- oonboo~ ai f ... t"uhs dt) La.foníain.e; 9U as t.inha. 
de cór aOi! 10 ann~ls de idade. Hoje. ~nas mo 1i.oou uma re-mi.n.iEloeJl .. 
• ' 'Va.aa. , Ul,q.3. QOIDIJ. "'\l.11.:cl1e c~"Q é () q.uc vejo sCH1,pre rep.rQduziLlo 
.1lQ' m\W,<.(o, n.~ m~is roa- ~3qllccl ~lle. 

, , $' J.l.W. 'l1.l~d.rQ flaJ : fecho Q~ GUW~ G -,.:~.;o o lQija a be~r &gl)#. 
1» (<J.nte. cry~tilJltua e ~4iJ.o Q po\;:t:0 e.ordeiN. d~~\,ar~,tt) de iêd~. 
a aprovei.tar a.~, gott;.l,s ql\6 JJle vinnam 4J cima., l'ti, turva,;i pelo 
p;1tiàa.r do a.nimll feruz. Por tim,sorprehendendo--o ú obo,gritil-lhe: 
i'lat'lis iurvs1tdo a agua que 'hebo b> «Como &ssí m, se o :ihts a 
:ltePJer na. fonb e mt eG. emba.ixo a reoober- tl.S g6ttas <Ju~ e8Qapa.$, 
"vossa il1sa.ciabílidadc h E o cordeiro foi 'punido. 

g' (1 Ca.tJO .10 alroir~,n:te Jao 19U"Y ; fui Q o.:ltdell",) eDl't'tI"nto o 
,~. Cl\ffipiJIS ~~8 foi f) lobo. Si no ae\a da piOornocã.o hQU~e \ll~~
.Ü\\é%dl}. quem.' ao pfQ.Ueou ni!} f6i o BC'. J8eagtta.v 1 ~ohre ql.lBlJ), ~o 
e~ttl~' PiK'aae ~lta o d.eaeradito 6 a ridioulo da~u. oOlltl' ;vQfsta 
de vintena. 
: ': Si h·àvfa re~ponsa.bitidadc na promoção; si era í1cto iUegill; si 
feria a lei, que vinha viYd. uas maos do COIWreSSJ; si at'froI1-

<il».dQr ta leis. ~!Qn.taTld.(:) !to Constituição, atfruntall-Jo até as força.s 
a.rmadas Ui NlGa~ e sob Oi de8tr~ da lei, da. CQDstHvíc;ão e qu~
dros da al'ro,.iltda. , uupnnha.. Q Pl'esldon.te da. Reptll:}lica, pab su~ von· 
·f.a,de, á Nação um almir.\nte feito ás pressas, porque não lwuve 
~ .... ~, parqtl8 não lhe foram ás mãos de a.cto tão insolente 1 
Em vez disso cllolara.m..ge. murmurando: 

Vol, VIU 
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Has de pagar-nos, disseram ao cordeiro, o 1]11C óloho estti 
fazondo; e fizoraro do almirante .Taceguay, do celebre Bam:ro da 
Fre1lte, o bode cxpiatorl0 do neto pelo qual ningucm tentou 1'98' 
ponsabilizal' o Pl'csidcntc da Republ1ca., responsaLilJdaue que pas
sou em silencIo, como a l'enovação das condocoraoões da, ordem de 
S. Bento de Aviz por entre a Xação e lbrças al'madas dô pajz, sem 
protestos. Creio que o Sr. marechal Froh foi o unico militar que 
entendeu. neste p~u'ticular, quc o Prosidelltc da, Repllhlíc3, não 
tinha. o dit'cito de rompei' a Constit.uiç110. Os o:Itl'OS, o Senado e a. 
Camara. ap-plaudiram o acto em milita.riJS a.pI'tl\'cibralll o en:;eJo 
de ornar o -peito com medalhas de ouro, de prata ou de bronze. 

Desejaria que o Senado mostrasse ondo a Hlegalidade do acto 
do Presidente da Republica. promovendo o \'ice-a.lmirante Ja 
ceguay. 

Elle revel'teu á Arma!.la co;no vioe-almira.nte. Qu;),l ú o PO$to 
acima de vice~almir:"nto? Que predicados de promoção loram. por 
ventura.. COJlculca.dos pelo P.resideote da. RepubHca.. Sr. Campo.') 
Salles, qua.ndo promoveu a a.lmirante o vice-a.lmirante Jacogua,y t 
Qua.ee foram as lois, quaes foram os principio3 de mo!'al que pre
teriu ~ 

Não ba, não vejo. 
Depois, Sr. Presidente, o acto do Sr. Campos S:111o) ficou por

,. eniura isolado, unico perante a Naoão ~ 
Não é exa.cto. Em 1902, se não me falha a. memoria, a quesião 

foi agitada. no Congres.so. As com missões dividiram-se, a Com
missio de Finança..; pediu o -parecer da de Marinha e Guerra e esta 
declarou·se inoompetente. para interpretar as leis. e solicitou o 
a.uxilio da Commissão de Justiça.. 

Nessa occasjão, porém, o Sr. mal'echa.I l!'rota, membro da Com
missão de Marinha e Guerra, formulou o seu pal'ecer em contrario 
declara.ndo que no decreto de reintegraoeão,não se continha. o podeI' 
do Prosidente da Republica, promover o vice-almira.nte Jacegaay 
4 almira.nte, porqae não se tinha creado o cargo de almir,mto. 

Certamente que não se tillhl. crc.ldo, porque estava já. creado 
e si aC crea.~so, seria uma graça odiosa, porque seria de caracter 
individual ou petlsoal. 

Reíntegrou-.'3c o Sr. almirante Jaccgua.y, conferindo·se-Ihe todos 
os direitos ímmanentes, consu bstancic1C~ da reintegração, a, tão 
consubstanciaI da reintegração era a promoção, corno a, percepção 
do soldo e como o direito de exet'cer cargos de caracter militar. 

O SR. Jur.1O FROTA - O posto de a.lmirante já estava preen
chido. 

O SR. BAB.ATA Rnu:.m.o - O posto de almirante tinha sid. 
preen.chido, no qua'lro ma.s ~Ó ha um posto de almira.nte 7 

O SIto JtlLlO FROTA - Não havia. ma.is va($a alguma. 

O SR. PIRES FERREutA - Como vaga não havia, de «euer4()1i 
que compl17.eram o qu.tdro para.lloIo no exercito. . 
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o SR, A. AZEREDO - Mil.~ V. Ex. nunca. me contestou isso, 
quando eu fa.lava contra. 

O SR. PIRES FBRREIRA - lIa mais de cinco a.nnos que protesto 
eoo tra. esse quadro. 

O SR. FRANClSCO GLYCEIUO - Os ,'encimentos estão pagos ou 
não f 

O SR. A. AZEREDO - E' caso di1fcrente. 
O Sn. FRANCISCO GLYCEIUO - ~ão ha diJfcrer.ç:.t nenhuma. 
O SR.. PiRES FERRi:IRA - Esse quadro nunca. foi defendido por 

mim. 
O SR, A. AZEREDO - Ma.s V. Ex. não ata.col1 os a.busos. 

O SR. PlRES FERREIRA - At.a.quoi..os, sim 8enbor. 
OSn. A. AZEREDO - Eu fiquei isolado quando Clombati esso 

quadro. 
O SR. JULIO FROTA dá. um apa.rte. 
O SR. BARATA RmEIRO - Eu não a.aompanhava ninguem, nem 

Qontra netn a favor. Só aeom pallho todo mundo. eoo tra ou a. favol'. 
de a,ccõrdo com a. minha.. cDDsciencia e aiada que não tenha receio 
dos lobos. nã.o me conformo a ser cordejro •.. 

O SR. PIRES FERREJRA - O que eu sinto é não ter elogiado 
DlaiB o S1'. Campos SaILes. 

O SR. BARATA RIBEIRO - '" morro. mas morro protestando. 
O SR. PR.ESIDE~T1!! - Attenção! quem tem o. pa.lavra 6 o nobro 

Senador pelo Distrícto Federal. 
O SR. BARATA RlBEIRO-O sena.do acaba. de a.ssistir ao protesto 

que provoquei. Is:io me a.nima.. 
A excepção de- que se tem feito tanto alarde. que parece ta.nto 

mais digna de ser censurada pelo Senado. proffigada pelas suas 
ditferentes Commissões,comD uma excepção digna de sor verb rada, 
ê uma cxcepçãoo que encDntra já no elenco historico das Commissões 
do Senado, e na tl'ad.jção governamenta.l deste paiz. um se~ nu .. 
lllero de factOB, que a abonal'hlJn com vantagem, se aUa preClS&BSe 
ser abona.da. 

O Sr. vice-almirante Jilcegua,y não é, porem, um general 
feito ~s pressas, em um quadro extraordicl1rio. 

E' um almira.nte, por direitos conquistado,~ em nome da. lei, 
que o mandou rOintegrar á acthírtade da arma.da. pa.ra gosar de 
todos os beneficios dessa nO\'tL investidura. da actividade. na qual 
eUe entrava por um acto \'oJuntario do Congresso, e sem sugges~ 

,tões, e nem siqucr petição sua. 
, EssEI. é a 'luestã.~. e eu desejo que o honrado Senador pelo Rio 
Grande do Sul. que é marochal ... (Decla.ro de anto-mão a. S. Ex.,. 
que sem serventias, para fazer parte de compa.nhias. alisto-me na. 
de S. Ex., tanta confiança tenho no seu espírito de rectidão e jllit .. 
Ufa) ••• 



., -
o.&rA. JVLUJ i'aeTA - Agradeça a. oondade de V. Ex_ 
O SR. BARATA RIBEtRO- ••• estul!aoooO'dl:ro:reto de reinteg:I!'IL

,tão de Sr. JaceP~1t <liga onde está (1 limita,oão do poder do 
Presidente da Republica. em promover aqueUa Beaera! no S81'VÍJOO 
a.ctivo. 

O SR. JULIO FROTA - O Congresso só fez a reversã.o com 1»'0-
moção. 

O Sa. R~T.\. ~IBG Perdôa-me. V. Ex. ~ o Sr. Jo.ceguay 
era. viee·ahni~uttJ. 

(1 S:R. JuLIO FRoTA - Graduado, e entrou oomo eJl"eotívo. por
tanto, já com promoção. 

OSR.. BARATA BmEmo - Quem fez isto 'l Foi o Sr. CampJs 
sa.nes 1 Não. B. 6&éão· J'Ol'\ftfNli C8!lgre~ liO leintegmr f) Sr. Jaee
CWL1;, ,11rQQ\oWJlHhtlcoJJl~ iSSl)o·PoQeI' ~8tWtii~ inhibUio <lfJ pro-
movcl-o de DJVO 1 ' 

O SR. JULIO FROTA -- Foi,;. n»1iI.~Dte' :pua .aüa.f,a1S[' este· 
desejo. V. Ex. sa,be que a Cam~ra primeiramente recUiO~ este 
pl"Dj~ pm"unarritttidMb: 

O SIt.. FB..i.NWOO {}I.TfllilUO· - .Q o Se.Ji8dí;, t.a.mbem. 
O SR. BARATA R1BEllU)l- fiz ti tl'ísktpÍl,'O·1o projecto'elasttmo 

q~ V. Ex. não. me üvee~6 hOW'a.do com a 1111.: atflellÇio .. 
O S:a. Jl:LlO FROTA - Como não, si f) e8tlJIl O'tl'flndo ®&f6 o 

J)C'iooip.k>. , ! .... . 
O.SR •. B ...... U'A Rl.lilBiBo,- OSir. Ja.ce8U"7 J"eqUCre1l a. reinte-

gração e a Camara tra.nsformou se.. ~il'llHoo. em prej.:to 
que depols, r..fWOVOU. . . 

Na ~nnJa. vez ~ atmara. par &rude mai~ria. de Sf;\Wl 'nle.nt
b~ aRre:lentou e aRP.rovou o pr~eeto,~ relllte(l'~ã.cI~ sem a.udi
etiCía' do'$t, ·~rotil'"autO Ja.ceaJlaY~ à q"!lem, t.:lJ.v~ 11-0 momento 
.te !.l'O'jeeto' 1lRQ' sa'8_~ ós ÚLW~~S; e a.m.~içg.ea. .. , , . 

C'ttmarB· feZ' e ap'p~'tlu as~ 'proJ.C.d:o .. (t fOi aq4l1 uo se~do 
.qne tb:r-a.m apresenta.dlle' 3.S emendas no sentido tie so resU1n~Í' ii· 
l"Bitos que' se S1tP.P.:mbam pro9umiveia aoB do. Sr. vice-aJDUra~ 
J"aooirnny. 

g note V. Ex.; o a.rgu mento acode-me a.gora. ao espidio com 
\fTfla. lnoidez A um varor incontestavcis; pO.1'que o Sena..dOt por
que a, nobre CommiS'Bão de Flnançasjo a. C-,mmissão de Marinha. 
er OU01'1'3.' a. Oommissão de Justiça. e Legislação, naquella. occaaião t 

assim ooIUO eonoordarltm que. se restrin.gisscm os. dí:Eeitos pl"&1U
mivet. do VÍee·almirante Jaccguay á. coutagam do tampo para 
a nova. :retbrma., e os relativos á. percePOio dos vencimentos atra.
Ddos. não, limital'a.m Lambem o direito da Presidente da. Hcpu
blieà' a pro'1.rlo)fc1-0. Por~ue o Senado se 06cUPOIl das du.a.s pri
JDci:ras'lljl1a"tJiest1S e esqueoeu a. ultima.,. a. promo~o ? 

Q 8-11.. JU,LIO FRQ:rb-Sem prejLlÍzo do Quadro. 
O SR. 'BARATA RIBEIRO -O meu argumeuto nã.o é est&., ., 
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o SR. JULIQ FROTA - Ma.s é 6 meu, e V. Ex. tem obrigação da 
ou'\"U·o. 

O SR. BA.RATA RIBEIRo-Como V. EI. tem o dever de ouvir o 
roeu. O de V. Ex. já eu li. 

~8.() discuti a.ntes esta. questão porque, quando eUa. veiu a. de-
bate, eu estava peior do que estou hoje. 

O SR.. JVLlo FROTA - E eu estou peiol' ainda. doque V. Ex.. -
O SE.. BARATA RIBERO - V. Ex. ~ da ga.rganta e eu é tlest,a 

Sr. Grande que nos dirige e eommanla a vida (apontando para ~ 
coyaçtfo) • 

O SR •. 1ULIO FROTA - Pois nã.o parece. porque é o seu co
ração que está falLando. 

O SR.. BARATA RIBEIaO - O meu coração não nioUa, puls~. 
Dera dizer a, V. Ex, já, que me desvia. do a.ssumpto. 

, O SR. Jl!LlO FROTA - Si V. Ex. não quer, não lhe darei ma.is 
apartes. 

O ;:;R. BARATA RIBEIRO - Ao contrario, estimo os apartes. 
Vou responder primeiramente á questã.o do coração. Devo c.>nfes;ar 
que ha muitos, ba. muitos ilunas eu só via o vice..almil'ante Jacegua-y 
atra vez das minhas concepções a.bstraeta~ como um homem excc
. pcÍonUrl. 

Fomos collegas de oollegio ; depois separámo3-nos. Entriimoíl 
. n0 mundo; vieram O~ temporae~ da vida, esses furacões que nos 
e8Pa1ham p:Jr toda ... supertlcie da terra em d~manda -dos boris )nte. 
que se abrem a cada e·~pirito. segundo as suas vocações. Perdi 
de vista. o·Sr. vice-almira.nte Jaccgu.ay, ou antes, perdi de vüta o 
Ar'thur SHveir(l Ja, Motta, para tornar a, vcl-o depois transfo'!'mado 
em gigante, illumiu:l.do como .Jehovah nas sarça.1i do Sinai, dictando 
a lei da liberJ.'Lde a um povo escl'J.vo. Só o vi depois naquella 
celebre pas.~agem do I-IUlna.ytá em que V. Ex. tambem o viu, 
talvez com mais interesse do que eu, mas não C'Jm OUIOS mais 
da. ai roa do (] 11 e os meus; e u o vi llaq uella. celebre p:l.ssagem de 
Humaytii qUIj foi o clarKo com que se escreve:l o epílogo d& 
guerra do Paragua,y. . 

Eu sei, não nego gloria.s a. quem tem direito a. ella.~. Naquelle 
ca.~o. si houve alguem ·que não tivesse gloria foi quero. ao menos. 
não sentiu a a.legria. de ondeusa.r os gloriogos. 

Ma.s vamos ao a:rgumenta. Pergunto eu = Como o Senado. 
na.quella. occaaião, restringiu os JireHos do a.lmirante Jaceguy' 
E por qne o. restringiu 1 

Porque esses direitos eram imma,nentes da actividade Clll cuja 
posse olIe era reintegrado. Sim; porque todo~ os militares teem 
aireito de contar para. Bua reforma.. principalmente quando ess'\ 
reforma é uma violencia do tempo ou da. ínvalidez, todo {) tempo de 
vida oons'\gl'ada. ao serviço publico. 



54 ANNABS DO SENADO 

Por que razão C;Jl'ilffi re;tringidos 03 ulreit03 do n111lil'LLote Ja
cegL1{~y ue pJrcúber os vencimentod Illherentes á S!UL pa.tonto, uma 
vei! qUD d'u·a.ntJ a raforlu~L era \'íco-almirante Rl'a.dw"íio ~ 

Port \ lto, o nH!ll argnm<uto é veríh.deil'O e jin(~61'o; não Ü m<1U 
em'.1çã,J quom fali L, '," i1 minha. r,t1.âo que meu\b,; nã.o é o meu 
coração que so aglh ílate a. ~gnN, rlo gt'anJe u:trlo da F!'onte, (~ a. 
minha cOllclc[l(:L'I. de bl'aziieü'o q'lü clama. pela. j"lsLiçl, que se deve 
á. um Ln:uortIlJ da. Armada Brazileira. 

O SR. Jm.í,) FrtOl'A - \-.1:.1.'1 V. E:<. esM. CJ~lc)rJ.·~nd(} cum 118 
l'estrh~ções . 

O SR. BAfU.TA RIBEIRO - Chega.rei a e~:.lC ponto. 
,,~' minha cOllscÍencÍa de brazileiro quo vem depor pera.nte o 

tribuna.l do meu p,J.iz,procur,\nJo vcr[ftc \1' i1S ·r.I.z,lc'5 que ponde
l'arJ,m no eSViL'ito do senado paI',\, introduzir no u~Cl;eto do r0inte
gração excepç3e) de qllC a C.unara ni.o tinha. cogitado. 

POI' que se illtro,luziram e~~:t~ ()xccpçõe~, q'.la,ndo to.e:1 üll~ 
cepç1cs oram a. regra. geral dos officill.es dl1 n.ctiva'~ 

Sim; si eJle tive~se sido promo\'ido som .a.quelhs exc8pçõe3, teria 
o dh'eito de exigL.· d) pJ.iz t ... CJJta,ZClll do S3U temp) }Ja.ra nova 
1'0for.nl., e o pa.iz nã,:1 toria o dit' .}Ho de lhe o negal', porque já. 
transigü\1. e-'lcandalosamente em uma. promoção Que tinh1. unica.
mente por fim uma melhoriJ. da.s l'eforma. 

O SeHa~lo. porém, introduziu oX<lopções na lei e:{acta.mellte 
para. ar o seu acto ti.. censura de um esca,ou:.üo de caracter 
indiv , im :lo-o á NJ.ção. COulo uma homenagem a um dos 
SOUIi miJ,i~ n'Jta. s.3rvidores. Logo, si o Congro;;so Naciona.l tivesse 
querido tmpcdir o Pre:5idente da. Hepnhlica do promover o Sr. vice
a.lmir,\'ote Jacegua.y,te.ria. dito no dooreto:-sem dlroito á pl'OmoQão 
do posto no q llal Coi reintegrado. 

O Sa . .Tvuo FROTA - Eu 1\1i (;Õntra.l'Ío até a. essa. reversã,(), 
00000 tenbo sido contrario ao toda.s ad outras, 

O SR. RAR.A'I'A RmErRo- Sr. Presidente. SJU e~cravo da, míIlba. 
"Coberenci1.. Comecei pc{Hndo de:sculpa.s ao Senado por ter de 
oceup:1r a. Slla. a.ttençD,:,> Dor motivo de cvherencia. Fui faVOl"avel a 
"CSSJ. rJlut!lgra.çâo. como 'já. o disse. 

O SI\'. .. JULIO FJ:túTA-:~ CH por cohel'encia. votei contra, p01'que 
e:ltendo quo quem pede rcfop,na. não tem o díreito de pedír rever· 
são, O p.sJido de l'ef,)rma é um aoto espoataneo da vonta.de uo 
officb.l. 

O 8n.. B.\.lt.\TA. Rm:mw - QUIJ:n p3Je reforma exerco um di
reito, llao h ... dUvida. j mas. qUil,U~.lo o Congresso Na.ciona.l entende 
quC' o oHici:l.l reL'ürm.3.tlo l'cprese.lt I. uma. reli1uia.. é uma utílhlrtde 
(le va.t.)r in·~xeeàt,·cl p~rJ. o rooyime~lto tle suas fuucç3es adminis
trativ3.'it 0 ""..La pelír-lhe quo acceite a reinteJraçã.o 1\0 qua.dro 
activo, CSje ofllcÍ,d nã.o tom ma.is do que se colIo~:\r em continencia 
á Na.çã.::> 'lHe r0d:1ID"1 os seus serviços. Ning!tem ,'iC :tbaixa; todos se 
le\'<\ota.m. 

K.;ta f: íL \"crd;1.I1e do CUS;). 
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o Su.. JULlO FnoTA - E' bonito. 

O Sn.. BARA1'A R1REIRO- Talvl~z ;;cja. bmüto. m,IS alêm. dh:so (; 
a vel'dtvle. Poctia. ser bO!lit,\ e não ser veI'thtle. como 110S romances. 

Sr. Presiuentc. a'1r;)vcibr~me-hei da digrrusão, .'lcrvindo·me 
da. porta que me é ahorb 1>3to hourado Senador pelo Rio Grando 
do Sul. . 

O ~IL .IULlO FROTA-Eu nJo abro pUl'tD. a nillgu'JID. tanto ma.is 
quantJ uão sou porteil·o. 

O Sr .. BAR_\T.\ Rn-!lo:lRO - l~. a.pl'oYcitando desta digressã.o a. 
que fui al'l'olstMlo pelo honrn.do Sona.dor, começarei, Sr. Presidente, 
por perguntar a S. Ex,. por pcrglllltar <\,0 SCIla.do: compa.de~e-se 
com a posição historica darpleile hiJmern pu ~1ico a situação do 
individuo que p~dc '" reversã.o ,\,o qUlI.uro activo da. Armada. seja. 
qual for a condiçã f ) em que o reverterem 1! ' 

Pois. Srs. ~el'ti. possível que assim seja., sabido, como (>. que-o 
Sr. Jacegua.y não el'~ ob:'igado a, aceeitil,r <~ reintegra.ção ?! 

O SR. JULlO FltOTA - ~ías €lHe a. ttnha l,edido. 

O SR. BARATA RTBELRO - Peço a V. l~x. quo não me confunda, 
lJorque a. minha. conftl~lo S') poderá. redun{h,l' em }lrejuizo do 
Sonado. 

O Sr. de Jacegnay pediu. é vet'dade. reintegração ao ql\adro 
actívo da Arma.da; o Congre;so, p)rém, negou-a., e S. Ex., homem 
de brio, nã.o insÍ8tiu. 

O SR. JULIO FROTA - E uepois o Congre~:5o reconsiderou' o 
s8n a.cto. 

O SR.. D.\.HAT,\ HIDr~mo - Ma.i.; tar.ie, o C un;.!;l'e:3SO, reconsi
derando o seu acto. po,liu ao Sr. de Jacegl1ay q\.te acccita.ss(' a. re
integração. Reint.egrou-o, o S. Ex. acceitou a reintegração. 

Pergunto a.gora ao nobre SDn_\'dor~ compa,(lece·se com ao pGsição 
historic:l., não direi em nosso paiz, ma.s em todn o mundo. do Sr. 
de Ja.ceguay. a. situa.çã.o de ser l'einte;~rado O:H condiçõos flue o 
hum ilhassoUl 1 ! 

Póde V. Ex. lI.crJdital' que o milita.r de brio licceitc ao reinte
gra.ção em um posto, p~i vi.~do o poler publico de promoveI-o 1 

O SR. JUL1'J FROTA - Quo o promovesse qua.ndú tt'i08Se 
vaga. 

O SR. BAH,ATA RIalmW- Poderia. um onicií),ltle brio acccit .. \P 
uma l'eintegI'M)ão em taes condiçõe~, lJ<1ra. ver mai~ kU'dc pí),ssa1'cm 

- por deante (le si qnantos (,)rarn hiet"íl.rchic \'mentc seus suba,l
te rn o.'J , c que lhe fa.ziam continoncias, e ren.tía.m as homen_ilgens 

. tlevidas (t superioridade de sua patente, que, c~n hes casos, sc 
teria.m torna.do seus ~upel'lores ? ~ 

O SR. JULIO FRú'rA.- lsto é vulgar na. vidJ. milita.r, 
O SR. BARATA. RlBEIlW ~ P~'rdoe-me V. Ex. hto (, vulga.r n~\ 

. ,"ija. milita,l' em condiçõ~M núl'maes ... 



o SR. JULIO FROTA - 'CollBtaDflernente temOB Doticia. de pre
terí(lÕ6S. 

O SR.. nA.B.4..TA ltrsElao- ••• mas não Das condiçie."l ~PeW-
aàe. em que estA o Sr. Arthl1r Jacéguáy: ,"" 

&!. ·Presidente, ne~te decreto do remtegraçw - -e cltame a 
'alteneM do Senadõ pa.ra. o caso - nã.o ba uma. só restrioeão ao 
poder constitucional do Pr&iidentc da Republioa a respeito da. pro
:rfU)Cio do vice-almiranta Jaoognay &0 posta de lI.hntl'9.nte. 

S. Ex. foi promovido por occasião da I'bilftlegt\\Çi9. di'l..ae. M&s, 
quem o pl'omovcu , 

O Congresso Nacional, som preJlIiso elo quadro. 
Mas, quem pód:e modificar o quadro da Arma.da Nacional f! 
O Coogresso Nacional. 
Batão, seu.bores., a.quelle a.cto esU bem feito 'o bem acabado. 
Mas o que me parece é Que este arguJlI6D.ÍIO 4.zido dos 

~rmos da rdntegr.lcãa ê inaeeeita-rel 6 iAaWJHca.vei; prí
mErtro-, ~lo~ 'Subterrugio9 com qoo, desde 1902~ se n~a. ao a.I· 
mira.nte Jacegua,y as vantagens do seu posto; segundo. pelo argu" 
mento com que 8. ílhlst~ 'Comrttitsào de '~na.'ne8B. agora nesta. 
Ie8sio, propõc a.o Senado que rOpl'()ve a verba cooiÍ@'nada no orça
mento para. ~(},'llleRto do que a Na.ção de\1i'6 ·4quelle .militar 
glorioso. 

Que é que se pretende 1 
O Sr. C-..mpos sanes. bem Otl mal, promoveu (j vice almlruüte 

Jkbgua,y. ~ haveria. 00 periodo governamental de ·S. Ex. quam 
ousasse a.rtieular a illcgalidade de.~ta promo~. em. "Voz ilta. Que 
se preteude &gora 1 Qual o. direiie que a lei' con.a oolltra. os 
actos do poder que prumove illcgalmentn? . 

E' a. annulla.ção do acto da promoQã.o. Isto Qstá no art. t?6 do 
regulamento do Govemo -pa.ra ê'!~.mcã.o da. lei de uns. 

"Mas, St. Preatdente, 'ê possí vo[ conoober-se q ae esse direiro 
de recJa.ma050 sejà. perpetuo, acom~C:lM 'o nrlHtar em toda. ao sua 
viAa.. qtranifo tiver sido promovido i11ngalmcnte elpond.&-o perpe
tuamente a uma. accào de te1"lodica.ção.abut:ra os seus direitos? 

Não; certamente; o a trelto de amtullação da pl'Om~ l! um 
direito temporario, tem prazo fatal. 

Quem póde pl'omo,'er o a.cto de reparação contra uma pro-
moção íUegal são 08 otfkiaes prejudicados pela promo/;ã.o. E' isto 
o que djz a. loi. 

O SR. JULIO li~(('oTA-Mas como 01'.4. r.~ra, do qUa.dl'O. ningnem 
80J julgou projudic&(lo. 

o SR. BARATA RrBEIR.O-A loi diz: (lendo) (As reclamações dOI 
otllciaes que se julgarem preteridos em promoções por a.ntiguidade 
serão feitas dQntru do pra.zo de um anuo p&ra. os <tlle se acna..:rem 
em paiz estrangoiro ou nas provincia.s cl.e·Maito Groaso -e Amazona" 
e dontro de seis mez8;, pa.ra. os que C'sti"Verem nas outra..; ,provín
cias do lmperio ou na. CÔrte. 

Pergunto: ouvio a'lgl1em dizm' que os 'GtIlci»g.eneraes ida. Ar
mada I'ecl3.massem contra a promocão do Sr. Ja.cega.a.r ~ 
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::: O SR. JULIO FJwTÁ-São podiam recl&rnar "'!'que & 1ll"GDl. 
tio foi fcita. tóra do qWLdro ê não prejudicou a nínguem. 

,,', {) SR. BAltATt\ RmEIU-Peia tli llIo prQjudr.oou',~ ninpern n'~ 
toi illegal, pois 8Ó o seria si pl'ejudioasse a a.lguem. Si nio preju· 
d.icou, a nI.tlguem então a. quem. prejudicou ~ 

-o-SI\. JUt.1O FaOTA-A sua. l'evoersão corno vice-almlrUlSe., ,80 
,-n.iI\l1lem • 

O SR. BARATA ltIBE1RO-E a promoção a almirante? 
O SR. JULIO FRO],A-Pl'e~fadica, á lei. 
O &to BARATA RIBEIRo-Querl ? 

O SR. JULIO FROTA-Essa. me,~ma que V. Ex. aca.bou de ler. 
"WIó pode ha,\,8l" promoçã.o sem vaga. 

O SR. BARATA RIB.b:'RO-\'. Ex. está. en:4anado. Em 'todos os 
:pMb da muudo cí vilizado sempre se fizera.m promo~ões extra ... 
.. ~ por eircumsta.noias oxtra.ordlnarias que M ju8'tifioa.ssem. 
~J88IM promoções estão, :por assim dizer, fóra. do a.loanee da Ici. 
'1Ii1emptO; o Sr. Jeronymo Gonçalves, promo\-ido e. almir&tlto, em 
~nto ex.cepcional. ' 
. " 'O SR. JULIO FROl'A-Promovil1o pelo C'.HJgresBo. O Congreliso 
,o podia fJ.zel-o e pôde até arear um posto. 
:,J' -O SIl. BARATA RIBElRO - Então (! o ea80, pelo Cj)llJIIICSSO foi al
Lcira.nto O Sr,. ,Ja.oogua,y, 'ama. vez que Da. lei de sua reintt!gracão, 
... afio se creou l1é1lhuma l'$strícçã'O ao poder do Presidenté da Repu
cMfuil pa.ra. prúmovcl·o li alm'iranto, e eu me calo. 
, O SR. J. FROTA - Está n~1. proprü\ lei, crea.utfo ô posto de 

t1t'iae-u.lrni.rante edranumerario. [0;' claro e 'terminlAle. T.wiQ mais 
é sophLsma. como V. E'l diS8e. 

O SR. BARATA RmEIRo - A loi qu-e o reinilegl'oll não creou 
nenbum posto, nem precisa.va fazel-o. A lt.~i :rcilloojtrou o více
'~imil'antc graduado A,rthur de Jacegua,y no quadro actho da 
úârm.d,a., com todos os $eus direitos; o quanto aos direitos que en· 
"~6U dever restringir, rostringiu-o~ expr~sa.mante .. Sl ma-

teria. de competencia é materia de direito ~tric~ a ~peteooia 
/. Presidente d.a. RepllbUco, doou limit!.\da., pola. lei ~la reintegração 
".Juaquillo que o Poder Legisla.tivo. entendeu que devia restringir. 
f: O vice-almirante Jacegu;iY, pelo facto da Nintograçã.o na posse 
~ da a.ctívidadc da Armada., entr.JU no uSü e gozo do todos os direitos 
k __ actividade, menos (~s que lhe foram cas~ados~ pela. ordenação 
' ... 80 Congresso, implicits. do acto pelo qual o rcintegroll a. eUa. Si 

isto nã.o ê um a.rgumento logico, declaro ql1C esqueci tudo quanto 
~<.1t1n'Sndí de lo;rica. . 
• ~,." "Pelos terlDos da lei de rainte,:!racão se con~l ne a 1 egitimida.de f,_ promoção, da qua.l deviam deoorrer todas as consequencia.s. 
(,l:aij.et&tlto. vejo o Sena.do neste jOJo de pclrde.-ganlla. desde 1902 . 

. ~ .', 1Dvoca.-se a opinião da Commissão de Marinh:\ c Guerra. e esta. 
·.Uvie...se, e um de seus nrcml)l'os mais digtinctalS, .cuja tradicçã.o 
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ê O traço luminoso p3)O qual S. Ex. influe f;obre .'\ opinião do 
Congresso ... 

O SR. Jt:LIO li'ROTA -~ão me attribul\. V. Ex. CO\l~l\, quo não 
tenho. 

O SR. BARATA RiBEIRO- •.• captando sua.~ attençõcs, o Sr. ma
rechal Frota, expendo franca.mCtlto a. sua opinião. E a opiuião 
de S. Ex. é a seg u inte: l\ lei não ereou o c:\rgo de alm ira.ute pa.ra 
o Sr. .Jaccgua,y ... 

O SR. h:uo FROTA-Sim, senhor. 
O SR. BARATA RIBEIIlO- ... e, eutretanto o sr. marechal 

Pil'c.q Ferreira deu voto em separado. 
O SR. JeLlO FROTA - Desculpe-me V. b;x.. Quem <leu o voto 

em separado rui eu. 
O SR. BARATA RIBEIRO-A Commissão <le ~Iariuha e Guerra 

dividiu-se. V. Ex. deu voto em separado; o honrado Senador 
pelo Maranhão, Sr. Belfol't Vieira, com dous outro1 SenadoreS'. 
votaram, pedindo a audiencia da Commi3são de Justiça e Le
gisla.ção e o 8r. Pires FerreirJ. dl"u voto a favor ,da legalidade 
do aeto do Presidente da Republíca, e m~l.ndou pagar a.o vice
almira.nte Ja.ceguay a di1l'erença de seus bonorarios. 

Est ~ questão foi á Commi:iSão de Justiça. e Legishção, que tam
bem se divIdiu; de um la.do, o i1lustrercpresentante de Sergipe,que 
faz-me a fineta de ouvir, o Sr. Thomaz Delphino e o illustre repre
senta.nte de Matto Grosso, der am um parecer singellissimo, agrada.
vaI de lez'-se pela. concisão da, phrase e, portanto, pela. cOllcisã.o 
dos conceitos. 

O SR. JULlO FRoTA-&te parocer não foi mais singello nem 
menor do que o mou. 

O SR. BARATA RIBEIRo-Foi. 

O SR. JULIO FROTA-O meu eO()$tavi.l, apenas de cinco pala.vra:;,. 
O SR. BARATA RIBElRO-Tenho aqui todos o~ documentos; s4 

me fa.ltava um, que agora possuo e a respeito do qual tinha alga
m~s reminiscencias. 

A Commj~são do Just!ça e Legislaçã.o dividiu-se; uma pa.rte, 
'dea parecer oontrario ; a outra, representada })olo iJlustre Sena.dor 
por Sergipe. o Sr. Martinho Garcez c po l' ontro Senador, cujo nome 
nã~ me recordo, deu paz'cecr a la.vor. 

O illustrc Senador tambcm por Sorgipe. o Sr. Coelho e Carupo.i 
austeutou que não se continha na lei o direito de 11l'0ll1oção á pa
tente de almirante. 

O Sr. Martinho Garcel, que ~ tambem homem lido em direito, 
(lUC é tambem ,,-pautado como jurisconsulto de valor (apoiados), 
discutiu 11 questão no seu t'omplexo e demonstrou - pont, este em 
que cu a.inda não toquei - que a reintegração do vícc-a.lroirante 
.hLCCgUí\.y importava em um verdadeiro contracto sygncla ;ma.tíc 0, 
cont-ra.cto do qual resultava quo o Governo se compromettia. a 'Curo-
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_ir todos o"~ deveres que assumia perante 08 officiac;; da activa da 
arma.da. nacion'11, o que o St' .Jacegu 'ty se obrigava a. ctlffiprir igual
~ente todos o~ deveres Ínheren tos ti. esta posição de omcia! ge

,lI'erai c, consequentemente, o' Presidente da, Republica tinha a 
'obrigação, o direitl) de proni"wel-o quando, em sua consciencia de 
Chefe da Nação. entenJes~e dever f..l.zel-o, e que o Sr. vice-a.lmi
ra.nte .Iacequa.}' tinha o direito de SOl' promovido e de acceitar a. 
,~omoção, assim como todt1s as outras commis~ões que O Governo 
BiS confiJ.s~e. 

Estes pareceres foram entãlJ ti Commi~:sã,o de Fi oa.nças, porque 
deUa. tinha. partido a nota da necessid.\de de S3rem ouvida.s 

'(3ssas outras <Jommissõc~ c)mo auxiliares. 
A Cummissão de Finanças deu p:\recer snstenLlndo as suas 

,prim:ti,,"as idéa.s e aUega.udo que COlltl'lt o Sr . .Tacegllay verifica.
'va-Be a circumstancict do estar elle largamente dota.do pelo pro
jecto de lei de l'eintegração o que. de mais trat.avtl.-ae de uma lei 

.dO ih,vor, que não podi<t t~l' interpret.ação ampliativa. 
'. l~stou procurando fazer 11m resumo muito breve; si nesso 

:resumo sacrificar a vardado da'i palavras 'lue estão escriptas. 
,diga.-o o íllustra relator do projecto, que está. presente e é o honrado 
'Sonador por Goyaz. 
-,. Já disse. Sr. Presidente, que nio me parüce UI11 beneficio 
.edcandaJoso perrnittir ao almi.'aatc .1a0egl.l<l.\' o gOiO e o direito 

, I que a 12i concede a todos o~ m llihrc:i. São esses os f,\. vores que a 
':Jei de reintogração lbe concedeu. 

:. ~ , S. Ex. exerceu. cpmo reformado, o cargo de director da Bibl io
(-~eca e Escola de Marinba, e a lei concede a todo~ que seja compu
b'a,do o tempo de exerci cio em serviço publico para o etreitlJ da. 
!.!eforma. 

Pois, nesta. nossa federaçã.o de brincad.eira, federação de meu· 
tira, em que se conta até o tempo em que um sujeito q uaJq Iler 
exe,roou a.s funcçõeB de carcereiro, na villa do dcmonio. por detrá.s 

· do Inferno, havía.mos de impedir o almirante Jaceguay de contar, 
;para o etreito de sua reforma, o tempo em que exerceu, como ra· 
"torm.t.do. cargos de alta c~ntiança governamental 't ! 
'.' Eu desejava que ao Commissão de Finanças e a!:l illustres 
Commissões do Senado me mcstrassem - a eu me cala.ria e cun

,vencoria: l°, oDlle.nos termos da lei de reintcgração,e.nã.~ excluid08 
· {)s dil'Oitos omancn tos da actiyida.de de 11m official general a ser pro
movido; em 2° loga.r, qua.l é a oífeosa que a IH'o,noçã.o do almi-

· ranto .Ja~6guay fez a.os outros ofllciae.s gcner,l.es do quadro da ma~ 
l'tnha ; ti nalmente, q ual ~. o proce,;so do que pretenôe lançar mão 
o Senado para chegar a. uma solução dcfflllti\'íl Desta. questão'? Sim, 

-porque eu entendo que essa as~enlbléa tem o dever - antes de 
,·tudo -de salvar o seu proprio decoro. 

Qual é o proce,s;;o legal, pelo qual hl de o Senado chega.r 
ao termo a que almeja, ao objecti\'o que visa.. isto é-depor o 

· ·almirBJlte Jaccguay do cargo [l. que foi lll'omovido pelo poder 
(J!)'mpetente' 



o SIt. F'aA.NClSIlO S.l-Parece quo .ha.sta dbmr que o almiraD.M 
não é almirante. 

O SR. BA.R.A.T.4. RIBEIRO-Diz o honra.do Senador pelo Ce;uj 
~ue basta dizer que o almira.nte não é almirante. E' verdade. 
'Elltretant.o, isso se faz em Dome de um Bubterfugio. AHega-.se que 
não lta verba nos orçamentos pa.ra :pagar ao a.lmirante Jace
guay. 

SI'. Presidente, é um caso de profunJa lastima esse. N"'a.o 
ha fórma de governo. do nenhuma nação do mundo- e si che
ga.rmos então a naçõe:; regidas peto systema republicano e SI) 
oompulsar, nesse pa.rticula.r aos leis que regem 08 'Estados Unidos 
da. America do Norte, que nos tem servido de ID.odel0, verifica.r
i1ê-b.a o seguinte : 

Que o individuo nomeado para um cargo e delle empossado 
r.z jus a eUe e ao todos os direitos que dalle emanam. tanto. de 
tal maneira.~ que nem arestos do Poder Judiciario o podem priva.r 
dessBs direilG8'. uma vez qne elIe foi nomeado pelo poder legal 
pa.lr& ta.l fim .contltituido. 

Si essa é a. verdade eu pergunto: qual é o poder que póde depor 
o almirante Jaceguay" 

Só o poder l'evoluciona.rio que o senado e~tá, pretendendo exer
cer. 

Mas, para isto, lembrar-Hw·llCi que não conte ~r atraz de 
1Si, para garantir a execução desse seu acto dictatorial. nem peçM 
oom morrões a,cce-,os, nem e~pingarda.s eom ba.y<>nettas call3,das. 

COm etreito, Sr. Presidente, o Sena.do está praticands um acto 
verda6eir.1mente revruucíonario. 

Diz-se .não ha verba no orçamento •. Pois se não ha votem-n'a. 

O Slt. FaANclsao SÁ - Apoiado. Fl'equentemente vo&a.m08 
verb~s pa.ra. pa.gamento de empregos, crea.dos peto Governo. 

O SR. tlARATA RIBEIRO - Sr. Pl'e:;idente, nós atra.ve~samos 
um período de verdadeiros escandalos q uuto á V()t,a.Qão de verbas 
extra-orçamentaria.~. Ainda. ha. poucos dias-não ha muito,i-um 
jornal, desta Capital, publicou a somma dos creditos extraordi
narias o supplementares com que se tem dest'dlo3ftlo o orario 
publico, chegando á. pavorosa ~omma de 159.OClO~OOO$, isto é, ma.is 
da. metade do or<;amento vigente! 

Entretanto, Quando eu clamo desta tribuna que todos os orça.
mentos que a.qui nos vem, c nós inconscientemente votamos, 
indepeDiiente até do gesto de approvação. po"lue ítem isto se nos 
::pede, grita.m que eu estou vociferando contra o 6o-ve:"'IlG ccmstituido, 
da Republica. No fundo, comtudo, estúdada. a questão ã luz dos 
factos, verificarão aquclles que as estudal'êm calmamente 
que, quem promove a desmoralização contra 0 Gê\'crnO da. Repu
blica é a a~sembléa que pl'ocelle de tal modo, ({lIH vota taes escan
dalos. 

Diz~e. Sr. Presidente quellão ha. \"erba. na or.ça.mento da. .&6-
publica pa.ra pagamento ao Sr. de Jaceguay. Não é 'eEaoto<. Todos 
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.f)8 o~a.melltos, d~de q.ue S. -Ex. foi promovido, OOJlSigllaIU verba 
pa.ra esse fim. 

V1>lt mostrar ao Sen&do que todos os Presidentes d:l. RepubJica, 
(o Senado me desculpe (J esta.r eu roubaw:lo o aeu tBmpo, e q,ue 
leve isso á. cJntl. do·n<lbre Senad<r pelo R.i() Grade- do Sul) nio 
re teem elquecido em :mos propOl:l'W de pedir tal verba.. 

O Stt. JULIO FROTA - Entã.o sou cu o culpa.do de V. Ex. esta]' 
.ra.Qand o t , 

lrao ba,du vida. ca.r~a.rei com todêliS as penaS'. 

O SIl.. BARATA RtBBIRO - Ve.ja., V. Ex. 1St'. Pl'csidente. A lei 
n-. 951. de 90- de dozembro de 1902 - Or~amento· GO'ra.l da. Repu
blica. D.J.riJ. o exercício de 1903' - n1 seu ~rt. fJe, u. 14, sob, o titulo 
c Força. Naval •• cODBignou a. qua.ntta de' O: 15d$. para. dijfel'e~a 'de 
grattfteaQ,ão do almira.nte, cOlllma.ndanta da Escola. NaTal. 

Quem era o -commaadante da €soo.bt. N'a'Va;1 't 
, Era o S.... Jacegua.y. QJl8 foi nomeado dirootor da. F.eooIlI.. éomo 
gragoo servi1;o que <1 Republica lhtl'pcdia,lo,?o-apds, sua. reintegra,(ião 
ao qua'lro activG da. tu'ma<fa.. 86 depois de um anno foi qU& o' SI'. 
a.lmi:rante Jaceguay toj prmnovido a este posto. 

Portanto, havia verba oonsignadl,l. no orçamento para. esse 
paga,mento. 

O Slt~ JULIO FROTA - Erc\ 8. g"'<ktific~ão 00 di~ector da Escola 
Navd.L _ 

O SR. BA1HTA HmEtRO - Era a gl'atificaçao ao almira.ute, 
diroctor da Escola N~n·a.J, e na. Eso<l1êi Ka"ç'~;l não lIa..da. outl:() almi
rante senão o Sr. Jaceguay. 

POl·tanto, não é exactfl qne Og ol'çamcnto~ não eonsigORS!i't1m 
verba. pa.ra esse paga.mon to. 

1),,) ma.is, Sr. Presiden:te. em 1902. e~s~ rrte~mo or(iamento cun
siglla'Va verbJ,. dividida. ncs semi dUferente::; termos, pal'~" paga':' 
mento de um almirante. 

Esse pagameuw se 1à.zia êll}- nl'mirante Jeronymo Gonça.lves. O 
a.lmir.ante Jeronymo GonçalvesftJlo.cetl, se nã.o me fuUrOi ft memo· 
ria., em maio de lOO9~ " 

Porque, si não havi1!. o pensJ.mento. a idfh preeoocebNl& de 
prejudica!', de molestar, de ferir o Sr. Jaeeguay; não sa a.pplicou 
e.ss!), verba dI) orçamento, que não 81"a. nQminati va, a.o pag&mento 
desse mílttar, quando na \"'Orba orçamcntar}jJ, a despeza era desti
nada ao. pag't};meuto'de um almír<l.uf.e, quo podia ser A. B ou C 1 
Porqu6 'I' 

Ainda mai~, Sr. Presidente: ao governo do 81', Campos Sanas 
seguiu-se o governo do Sr. Rodrigues Alves. O Ministl'() do 81'. Ro· 
d1'igues- Ai ves, o 8r. Julio de Noronha, subscreveu a. mensagem 
mandada pelo Presidente ao Con~resso, em 19r3, solicitando verba. 
para paga.mento do almira.nte ,ra.ce;;"113-y. Ainda mats: o ministro 
ao Sr. ltadrlguos' Alves, que subscreveu OSRl meMagem, apr_'sentou 
3. pt'oposta de' o!'ç..,'tmenf:(} á Gamara. e nella. coniigdoo a verba para. 
paga.mento' a.o Sr. almirante Jaceguay. E' verdade que, déJ.)OíB. no 
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votar a Cama.ra o orc;p,mento. este titulo desappareceu. ~fa.s; que 
prova isto? 

Não quero classificar os a.ctos que o individuo pra.tica cru com
munhão, em divergcncia dos actos Que pratica. quando está. :;ó, as
sumindo isoladamente a. responsabiH1lado dos mesmos. 

Ma.s o que ê vcrda.ílc~. e ê fa.cto publico, que está consignado nos 
An"aes lia CDn~resso e que os Srs. Senadores poderão verificar,e que 
eu nã.o leio pa.ra. nã.o tomar tempo ao Sena.do, é que no governo do 
Sl\ Rodriguos Alves esta. verba. foi cDnsignada.. Agora. segue-se o 
governo do Sr. AtI'onso Penna. O seu mini ,tro é o Sr. a.lro irante 
Alexandrino de Alencar. 

Pois bem, o governo do S1'. Affonso Penna, no primeiro a.nno, 
mandou ao Congresso uma meosagem solicitando a abertura. do 
credito para pagamento ao Sr. almirante Jaccguay, e, cousa no
tavel, a Commissão de Finanças, o timolJoiro desto barco, pensam 
08 Srs. Senadores que dou parecer fundamentado contra osse cre
dito ~ Nã.o, senbores, nã.o deu. 

Si eu não tivesse já. muitos peccados, pelos qua.cs, consciento o 
inconscíeJ;ltomente respondo; si já, não sentisse os joelhos caJlejados 
polas penitencias que faço todos os dias, a ver se alcanço a remissã.o 
dellos, eu diria que o topíco do pareceI' da illustre Commissão 
relativo a este ponto recorda a passagem da policia com S. Fra.n~ 
cisco: a l!0licia perseguia um criminocôo que se evadira. c nessa. 
perseguiçao, 0.0 atravessar uma estrada. encontr,t um vell:o frade 
a. quem porgullta: «Não viu 'Passar poi' aqui um homem 1 'jJ 

S. Fl'ancisco tinh.1 visto, mas ficou vacillando entre o pezar de 
dilcr que o tinba visto om fuga, e o de mentir. e com os oLhos 
baixos, o espírito voltado pal'a Deus, mettendo a.s mãos nas ma.u
gas do seu babito~ responLleu: c Por aqui não passou •• Em mente 
roferia-se ás mangas. 

Não falla.va. a verdade e em consciencia nã.o mentia. 
Este parecer está oxactamcnte elab'.Ira.do neste tom. Ouça. o 

Sona.do (Lê) : 
« Contbrme a proposta, ha. nesta. tabella augmonto na quota, 

pa.ra 8oldo de um almirante do qua.dro eltraordinario •.. ~ 
Folgo muito em ver assignalatlo este quadro exh'otwdi.I,aria. 

Fiquei aprendendo isto da Commis:iã.o. Quando cu disser que ha. 
quadro extraordinario, não posso ser accusado de ignorante em 
cougas de direito ma.l'itimo naciona.l. 

« •• , e no calculo das et.apas. Sobre o pagame!lto do soldo 
áquelle almirantQ, a. Com missão de Finanças já se pronUDciou a.uto
riza.ndo a abertura do respect:vo credito pedido PQLo Poder Ex
ecutivo, afim de ser satisfeita. a ditfel':mça de menos recebida em 
exercícios anteriores ... 

Porbnto. a Commissão de Fina.nças não se oppõe ao pagamento 
do Sr. almirante Jaceguay. Essa é a. verda.de e eu a. digo e pro
clamo com verdadeira. a.legria. (lendo): 

•.. cEssa. a.bertura de credito I porém, ainda depende de decisão 
do Senado. o quo quer dizer que a quostão suscitada sobre a legiti
midade desse pagamlmto ainda depende do voto integral d9 Gou· 
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grQsso. Não é suspoita a. Commis8ã.o consitlerando quo, som esso 
voto, não foi regular a inclusão na proposta. do augmt:'nto referente 
ao dito soldo. Por isso. elimma·o dessa tabella.,. 

Em conclusão: a Commiss'io de Finanças não (~ absolutarnente 
contra.ria ao pa.ga.mento ; porém quer a couSJ. cem muita regulari
dade. 

Já houve um pedido ue credito extraordinario e a, Commis,ão 
entende que e,~s:) pedido devo sor '·ohdo antes. para depoi.; figurar 
a verba neste orçamento. 

Agora, como o credito não ústá. votado, não uevo jjgurar no 
orçamento. 

E' o tal (laso do-por aqui não passou. Como ba um credito pe
dido, a verba não deve f1gurar no orçamento, e si o credito não 
for votado, nem crodho nem orçamento. 
. Aqui reclamo com todas as forças dos meus pulmõos e das 
Jllinbas idéas republicanas. 

Tenho sempre accusado a Rcpublica de não vDtar orç:1mentos. 
- A prova de que nunca votamos orçamentos é que em regra 
"oral se vota. a receita antes da despeza f de modo que não se sabe 
O que se ha de gastar. e começa-se por saccar á. larga contra. o 
-'povo. 
o Ha um podido de credito extraordinario e a. Commissão de 
,Fina.nças censm'a a Camara por ter incluido a verba desse cradíto 
no orçamento~ antes de ter sido o credito approvado para entã.o 
figurar no orçilmonto. 

Em minha opinião :l. Camara dos Deputados fez muito bem em 
consignaI" na proposta do orçamento. para. ser fiel e vordadeira á 
naQã.o. a. vorba. destinada. ao pa.gafi'lento do Sr. almirante Jaceguay, 
e a Commissão do Senado censura a Camara por esse acto de cor
recção. 

O SR. JOAQUDI DE SOUZA. - ~ão cen~Ul'Ou tal. 
O SR. BARATA RtBEIRO -Está a.111i. 

O SR. JOAQUIM' DE SOUZA dá um aparte. 
O SR. BARATA RIBEIRO - :\-fas como o credit) ainda Hão foi vo

tado, en4ende a CommÍssão que a verba não deve figurar no orça,
mento. 

Mas, Sr. P1'llSídonte, ba de se pagaI' ou não se ha. de paga.r ao 
Sr. almirante Jaceguay 1 Esta é a questão. EUe é ou não é almi
rante 1 Diz o illustre presidente da Commissão de Finanças quo 
nã.o e. Quem é capaz de fazer que o não seja.? 

Agora. Sr. Presidente, sabe V. Ex. qual é o contraste mais. 
doloroso que resulta. desta questão 1 E' o seguinte: Não podendo 
eu obter o livro em quo se voem os model)s das cartas patentes da 
arma.da e nã.o tondo o Sr. marechal Pires Ferreira trazido a carta
patente que lhe solicitei. escrevi ao Sr. vice-almirante Jaccguay 

., peúinúo que me fornecesse uma das suas cartas-patentes de qual
, quer época e S. Ex. enviou-me duas: uma da monarchia e outra 
da Ropublica. 
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-----------------.--------------------------------
E· Dec9l8ario qll& O Senado as ()Uça.. papa ver até onde va;& eh •. 

JJ&r o seu arbitrio negando ~'l almira.nte Jaoegua,y o pagamooto·~t) 
soldo que se lhe deve. (u.-do): 

c D. Pedra, por Gra.ça de Deus. lmp3ra.dor Constitucional e 
Detomol' Perpetuo do Brazil, etc. Faço saber aos que esb lninha 
OI.rtlrpatente virem que ~OIllOVO o sogundo tenente do corpo da 
umad;'l. na.cio.ul.l 'rnperHú Artlmr Silvoira. da. Motta., ao posto de 
to tenent.A; por cujo titulo terá. as honra$ que possa.m ha.ver e o 
soldo que lha tocar. 

Quer V • .IDx:., Sr. Pro!:lidente, yer o que diz a pate:lte l'opubU
C"D& ~ (L,"'); 

('Fa.ço saber aos quo esta. ca.rta pateilte virem que, por decreto 
de 8 de outubro de 1902, resolvi promover, como promovo, e sem 
prejuizo do respectivo quadro, ao posto do almira.nte. o vlce--al ... 
lUila.nte utuur de JacegUay com a qualllaverá. o SCJldQ que lhe 
tocar. O que se assentará nos ]ivrDS~ etc .• 

São a.et08 emlma.doe do l.Xld~ competente do paíz; do Impel'i.\r 
der, n~ Mooartilria, & do Pl'CiídeJ)t,e da ll.epubliea, mandando que s.i! 
l'e::;poite a carh patente, que nasco de um direito inheronte ~ um 
poder exercido pm" ê'Ua. em nome d& DI e qlle roanua. quo se 
respoite-, em nome da.1ei. o. diroKo do.s aes pl'Ü'movido~ 6ntre 
Oil qnae~ figura. an~ d') tod')8 a. pereep4}ão no IOldo. 

Agura. o Senado da. RepublicrI. diz ao a.lmirante.Ja.cegu&y,a,quom 
foi t'trar dos la.bores da. vida paTticulal': oh! lá-. seu... cousa. 
Si (.rue!', eontente-se em ficar como vlce-almiraníe; edta.clone (lomO 
ml1t"OO mUi~rio no meio desh jornada. gloriosa pela. quaJ a Arnuda 
Naeional leva:rá o pll.iz ~o~ -sern gra.ndes destinos, e si não quer. vá 
~3 embora cuidar ae outra vida. 

Ao Barão da Pl'ente. o Senado transforma. em vfce-á.lmira.ote 
da retaguJ.rda! Ao ollicial generOal da, a.l':IlJDti..a buazileira qua foi a 
tlgr.lra eminellte da c~lebre pa.ss..lgeJll dLl au~tá~ O SQ.aa4o Fe
deral p:retendf; embrulhar em um cipJaJ de !J<Jpliismas, feitas não 
!!lei de que mnterial, mas o que é certo l ~ que nem servirá. de 
pedestal a Sua ~dori:t de sentincl!a avançada dos dinheiroS! publicos, 
nem pouerá attmgir no ridicnlo o vulto homerico que o paiz' inte:r.) 
!'Cspei ta. . ' 

O illuS'tre reprs!!Isnta.nte por S. Paulo já 1~Ill'e~elltou uma 
emenda; ou vinha eom a mesma intenc;ão, mas já que S.f~x. a. a.pl'e
sentou a.ntes ue mim, fa~!'l. minha o um dia, si se escreve!' 11 bis
toria. dedo paiz. in~pirJ.dn. nos AH.tl<JU desta. a.s,~mbléa, se ha de co
pia.\' dalles o meu pl·Qf.etlto $Olemlle OOIltra. a attitu.de do Senado, 
:tretendeaào ferir direíroa taataca-veie d.e. um milHar que reune á.~ 
suas gloria.s à$ cida,dão a~ doa m.a.is nobres e ruevados J~!itrs na. for('a 
a.rmada. a que Derte~Lcia, na ~poca. em q.ue () paiz ampre~lendi,t,deante 
do mund.o. umll e~uzada. de regeneraeio 8OciaJ. e politicA. tenta.ndo 
líberta.r do dClJpotbmo a.utocra.ta de um tyranno uma. das It&pu-
bUcas da AmJrica do Sul! ' 
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_ Nio collabora.reí jamais, Sr. Presidente, na obra do descredito 
dos nossos gPa.ndes homens. Fiquem a quem as pretender as glu
rla.s de menosprezar 08 direitos dos nossos herões. I~u. que não 
hesito em concorrer para quebrar os pés de barro de muito gi
gante. que por ahi a.lém corno tal se inculca á. admiraçã.o dos nes· 
cios, consagL'o sincero oulto aos verdadeiros patriota.s do mou paiz.. 
vultos gl'lriosos que se impõem ao mou 63pirito e á. minha cooocien
eia, como credores das mlnha.s homenagens de cidadã.o. 

No OJ80 pre3ent} CtJtOll conveucido de que não haverá, em 
direito, razões que conte3tem a.o almirante Jacoguay as prer,'ga.
tiva.s desua activjdade de militar, aio La quando o Sr. Ca.mpos 
Salles tivesse commettido lima illcgalidl1c..le promo\'endo-o. O acto 
e.ta. acabado e completo. 

Esta. é a doutrina do dh'citIJ publico na RepubHca de Q.uo 
copiamos ipns 'Uel"bts os principios ini:titucionaes. 

Não so trata. de uma promoção do favor; o a.lmirante Ja.ceguay , 
seria o aimirantc mais antigo do qUi.~dl·O si a. reforma não tivessJ 
interrumpido i\ sU:t gloriosa carreirJ. milita.r; nã) lho falta. ne
nhum dos predica.c108 que, né\ lui mais restricta, se impõe ao podar 
pUblico dopa.iz como condição para. aquella pl'omoção . 
. 'o vice-almíI'ante .Tacegua,y pO..lia. sel' prol\lOvido a. almirante por 
actos extraordinarios. por serviços oxcepcionaes ao paiz; me8mo 
,agora'. no tempo de paz, mesmo agora. quando eUe não 
díspl.lto.va a, sua. promo~ por entre o rumOl" das ba.las e 
as chammaddos comba.tes. Aioja, ba -poucos dias o nobre Se
nador pelo Ceará. lombl'(~va a movimentação extra,ordinaria que 
tem tido a repartição confiada. ao seu zelo e ca.pacidade. depois da 
sua. a.dministr.lçã.o ; movimentação de tal ordem quo veiu indicar 
ao paíz inteiro que ella era ess;:ncial na orga.nização tIe uma mari
nha. oi \'HizaJa 6 bem educada.. 

Na. EscJla Naval todo mundo si1.be os seus inexcediveis serviço. 
, â,<> êSpiríto de disciplina (} de ordem. como ninguem ignora que a. 
sua demissão foi um acto espúntlneo, um acto l'eaCCiOnal'io dlctado 
pelo seu" melindre de hom~m e do soldado, porque, Sr. Presidente. 
nelle se alUam ní.'t mais intima aflnidade as qu .lidados mor~ea do 
tHn digno t ils admiraveis do um hcr6e. P;' umí.'t natureza privBe. 
giada. a.que:ta que Ueus cumulo:.! dos mais acrjsolados p:"edicados. 
1bnlLndo-o por is..:o mesmo excepCionalmente nota.vel. 

,Nio é a um bo,oem dos ,os que um congresso liberal como este 
:~llr& com uma. questão de vinbns. por assim dizer, ridicula.. 

"' ,Sr. Plesidonto, si eu tivesse com o Sr. Arthur de Jaceguayao 
'luailiaridade necessaria para que elle mo acreditasse sincero~ 
.ur-lh&...hia. : 

:, 11 Em 'Dome do decoro do no::;so pn.iz~ que ambos afiamos e 
~~o· qual o seDhor teve a coragem de sacrificar. em posição 
"tleV. ada. a vida., fazendo delJa holocausto glorioso e celebre' tlUa. 
~ari& libera.l em nome de;ta. Nação. dispa essa fa.rda. e atire-a. 
~,.1'& longe de si. 
: , : ." Será possível. Sr. Presidente, que na. aetualidade não a reconhe
~~ os pbariseus da. justica e da liberdade; mas ê possível t:t.mbem 
.. ' V'l. VIII 5 
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que haja. algunm que -se lembre de conservai-a como umal'eJi
quia. eagrada. destInada ao pautheon historico de:)ta. Nação, qm .. nd,o 
neUe se flzer a inseripção dos seus gra,ndes homens. . 

Tenho concluido. (Jluito bem; mu'lo bem.) 

O Sr. P1~e~idente - Continúa. a discussã.o (O S,". A. 
heredo deiza a cadeira da preJ,'dencia, que ti occupada pelo Sr. [r-
bano Santos.) , 

O Sr. A. Azeredo - Peço a. palavra. 

O 8r. Presidente - Tem a. })a.lavra. o honrado Se .. 
nador. 

<) Sr. A. Azeredo(')-Sr. Prosidente. pedi a pa.la.vra. 
para justifica.r o meu voto da.do na Commissão de Fil13,ncas e no re

. cinto desta Casa. 
Lamento. Sr. Presidente, ter de dar o meu voto nesta. que;tão 

contl'a, o i1I ustro Sr. a.lmira.nte Jaceguay, a respeito do quem faco 
o mais elevado conceito, fa.zendo mmhas as palavras do honrado 
Senador, 'POr este districto e· as pronunciada.s pelo meu Ulust.ra 
a.migo, Senador por S. Pa.ulo, poi!; tra.tavam ambos de roalçar o~ 
meritos de tão notavcl lllarinLelro. 

Mas, a minh~ consciencia liga.da á minha. cohere.ncia obrigam
me a manter a mcsma, attitudB tia ha cinco annos. quando, desta. 
tribuna, me úppllZ a.o acto do então Presidente da Republica. que 
bit v ia, feito lIl11;b promoção cnntl'a o que ao lei expreS83.mente havia 
d eterm inado. 

Quando se tratou nc.,ta CaRa da rflvcl'são do Sr. de Jaceguay, 
ulUito claramente, durante o Cüt'I',1r da. discussão. tiêOU a.ssentado 
que S. Ex. volLada. para a. armada como "Více~almjra.Ilte. 

E' o texto ptlsi ti vo da lei. De modo q ne S. ~x, revertia para o 
quadro eff(lctivo da a.rmada setn ter dtreito á promcção no quadro 
exW~rdina.rio. . 

AtJlrmo que assim 6, embora o Sr. Senado!' _ pelo Estado (]o 
Pa.l~á, pelo seU a,bQ,nar de Mbeça, duvide do qlle digo. 

A verda.de, Sr. Presillcnte, estâ nos termos da. disposição legis
la.tiva. e eu peço lic~nça. ao Sona.tIo para. lel-a (.'endo) ! 

• Fie,," o Governo autorizado a. l'eintegrar no servi~o activo da. 
armada., com a pa.tente- tle vico-almiraute c sem prl'juizo do res
pecti"vo quadro. o vice·almira.nte reforma.do Al'thur úe Jacegue.y, 
n~o se n.e cuuta,ndo o tempo em qlle esteve na. situação da reforma 
p~a o e1feito da percepção de vencimentos u.traZll.110S e 'p':tra a. sua 
ulterior reforma, no caso de iltyu.lidcz ou por ter attingülo a eda.de 
da compulsoria.,. 

Por eeta disposiçã.o. se "Vê que o almirante Jacegua,y reyel'teu 
ao serviço attlvo da. armada como vice·almirante e como tal não 
se creou um quadro cxtJ"atH'dinario coruo imaginou c repetiu o Sr, 
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Sena.dor pelo n;stricto Federal, v~lendo-se das considerações feitas 
peto l'elat,w da Commissfio de I,'inanças desta. Casa. 

Dentro da lei, o Sr. Pre:lidúnte da' Republic~ não podia proma
'ver a almiraute o Sr. Jaceguay. Si, porventura. quizesse, faz31-o, 
deveria, de accôl'do com a lei, pt'omovel-o ao quadro effectivo da 
a.rma.da. e nã.o oonsideral-o a.lmirante do quadro extr.wNiuario, 
pOl'que este a.bsüJut..'\mentc não existe. , 

O SR. BELFORT VIElRA-Ni~ Marinha lia um quadro extraordi-
nario, mas para os leutas. 

O Sn.. A. AZEREoo-Perfeitamente ; o quadro extraordillario di:l. 
Marinha. é exclusivamente composto do seu corpo docente. E tanto 
é assim que no Almanacl, da Mluinha não se encontra. o nome 'do 
Sr. J().ceguay na lista dos almira.ntcs. 
. Aqui t011l)O o almanack c leio em primeiro logar o nome do 
Se. almirante Joaquim Antonio CordoviJ Maurity;' em soguodo 
10ga1', o do almirante gl'aduado Carlos Frederico de Noronha; em 
seguida, o do viee-a.lmiranto Julio Cesar de':'-Joronba. a 'd{)pois, o do 
vice-a.lmírante graduado Justino de Proenca, achando-se drutaca
d,amente em uma folha interior, com o titulo de offieial da clas~ 
~tiva., sem prejuizo do qua.dro. o nome do illustre a.lmira.nte Ar
thur de Jacogllay. 

UM SR. SENADOR-Logo, está. no qua.dro ex.traordinario. 
O SR. A. AZEREoo-Está em um quadro especia.l do alm&nack, 

mas não qua.dro extraordillíl,rio, que não existe. 
, 'E' uma distincção que já. se fez parti. o almirante GODQalves. 

A unica. ditrerença C esta.: é que o Congresso votou para'o 
quadro e1Iectivo de almirante, o almira.nte Gonçalves. e para vice
almirante o Sr. Jaceguay. E só o Cuugresso, então por uma. nova. 

, lei especial, podia eleva.l-o ao posto de almirante. 
, Pelo quo está expresso na lei que reverteu o almirante Ja

ceguay. para o quadro effediyo de almirante, nlio parecia que o 
Presidente da. Republica podcsse promovel·o a. esse posto. E tanto 
não parecia que o Congresso tem impugnado, sempre, principal
mente o Senado, a dotaçã.o p~dida. píl.ra. o Sr. almirant3 Ja.cl)gua.y. 

"O SR. JLTLIO FROTA-Não senhor, a camal'a. tambem, que o 
anno pa~sado acceitou uma. emBoda. 

O SR. A. AZERlIDO-E si não fosse assim, quando dhwutimo8 a 
lei de tlxação de forças de mar, teriamoa contemplado doU! almi
rantes. porque ra.zão, havemos de oonsigna.r nessa. lei, Um a.lmi
rante, deiundo de lado o outro, que ta.mbem faz pa.rte do quadro? 

O SR. FnANClSCO GLYOERIo--V. Ex. disse quo na lei de forças, 
ao tempo do Sr. a,lmirante Gonçalves, não se duplicava., de modo 
,que não procede a. argumentação. 
, '," O SR.. A. AZEREDo-Mas no orçamento estava consignad<l a 
"'Verba para. dous a.lmirantes. 
, O SR. 'FR,At\CISCO GLYCERlo-E porque em relação ao Sr. Jace-
gua.y. não tem havido o mesmo modo de pellilar. 
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o SR. A. AZEREDo-Por uma razão muito simples: porque 
ao Congresso tem pa.recido •.• 

O SR. FRANOISCÓ GLYCERlO-SÓ no Senado, contra a opinião da 
Camara e do Presidente da. Republica. 

O SR. A. AZEREDO-O Congresso, porque a Camara, tamhem 
acceitou o voto do Senado. 

O SR. BARATA RlBEIRo-Porêm, aca.bou de vota.r o contrario. 
O SR. A. AZER.EDo-Isso nã.o quer dizer nada.. Acabou de vótar 

agora, o Senado pôue rejeitar. a Camara vota de novo, por dous 
terços e terá- sa.hjdo victoriosa:. 

O SR.. BA.RATA ltrBElRo-B' um desaire. 
O SR. A. AZEREDO-Não é tal: não queira V. Ex. chamar 

pa.ra _ osSO terreno uma discussão, que nao tem a.bsolutamente 
razãa de ser. 

O Sa. BARATA RrnEIRo-Não sou o primeiro a chama.r .•• 
O SR. A. ÁZEREDo-V. Ex. faz muito-mal nisso. 
O SR. BARATA RmEIRO - .•. são os que coUocararn a questão 

nesse terreno. 
O SR.. A. AZEREDO-V. Ex. nã.o tem absolutamente ra.zão 

neste caso •.. 
O SR. BARATA. R1BEIRo-O a..lmirante Jaoogua.y, ha de ter o 

seu direito ôpoiado em perde·ganba. 
O SR. A. AZER~DO- •.. porque as 88ntençn.s dos juizes infe-

1'101'e9, pl'ejudiear1am os individuos que fós.gem absollidos nas 
instancias superiores. Eis a que V. Ex. quer ohegar. 

O h<n1flado Senador tarmoom decla,rou, lendo as patentes do 
lmpel' i o , e da. Republtca., que o <1overn'J podia pasga,I·a,s e que 
eH~s deviam s~r rêspeitádas, mesmo quando illegal-mellte pa.s~ 
sa.e.as. 

O SR. VlcroR1No MONTElRO-PoI' que razão ha esta má von
ta.de contra o almirante Ja,cegtlay, quando o Sr. Llluro Müller foi 
promovido sem vaga? 

O SR. A. AZEREDO-Não me ca.be responder a. V. gx. Devo 
declarar ao S'6Jlft.do que não tenho mil vonta.de contra. o Sr .. Ja
ceguay, ~uja. pretenQio lastimo ter de contrariar. (Trocam-se 
tlams apdrtfff). 

O SR. A. AZEREDO - Nio·ht\:dnus peSO! nem dUM medidas; 
esta- fói uma providencitt ma.!' fuitarpol' um· dos governos passados 
e, si querem retalhiaL', então teremos de volta.r aos tempos' do 
Sr. campos SaBes, Rodrigues Ai ves (Tf'~m-$e l)arios apartes. O 
Sr. Presidsn'e faz .so'.lr os tympaH09). , 

O Sn,. FRANCISÇO GLYCERIO - O Sr. general Costallat foi pro
moVido om .quádro· eXtl'(l,DUnreJlal'io. que e!1tá. oxtjncto, e como eUe 
OUtl'O; (lHe estão fflC"eti811do os vàncÍmemtô;:; intúgeaeci. 
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o SR. A. AZEaEDO - O Sr. Costallat foi promovido por~Lue 
no ex.orcito ha um quadro extranumerario. 

O SR. FRANCISCO GLYCERJO - Não hat foi extincto. 
O SR. A. AZEREDO - Qua.ndo? 
O S1\. FRANClBCO OLYCERlO - Em 1902. 
O SR. A. AZEREDO - Já foi rostabelecido por lei. 
O interesslnte. Sr. Presidente, 6 que ninguem procurou im

pugnar estes a.ctos de promoçã.o a que agoril. ~o l'efel'em os illus
tres Sena.Jores. 

lJevo dccla.rar ao Sena.do que a minha attitude agora ê ti. 
mesma de cincr) annas a.trãs. Combati a promoçã.o do Sr. Jace ... 
g , e ê neste s6ntUo que tenho vo&a.do sempre contra a dlspJ-
8' que manda uar a. dotação a que eUe se julga com direito. 

O SR. BAIU.TA RIBEIRO - Ma.s então qual o meio de s.ahir 
desta situação 1 

O SR. A. Al.EREOO-O meio ó o COngress) votar uma. leI neste 
sentido. 

O SR. METEr,I.O-Si dle entende que está lega.lmente promo
vido. dave recorrer ao poder j mlicl<trío. 

O SR. BARATA RlBEIRo-Nã.o tem recorrido, fiado, provavel
mente nus Presidentes di\ Republic.l. (Trocam-se "a)'io$ aparteI.) 

Já h.1 um accórdão do supremo Tribuu ..... t .lulga.ndo o Q8.W do 
marochal Enéas Gat.vão. Eu teabo esse /:l.oCOL'dio ; si V. Ex. quizcr 
pQSso tl'azel-o. Qua.ndo estudo um1 (lue.stão tcnbo uma pa.ciencia. 
tie frade; estudo mesmo. estudo para sa.ber. 

O SR.. A. AZEREDO - Sr. Presidente, a disposição da lei quo 
revert,fm o S1'. Ja.ccgua,y para. o quadro effectivo da. Arma.da, não 
parmitta a !ma promoção para o qua.dro extranumerarÍo. 

Foi esta. a. quostiio. desde os primr,íros dias levantada nesta. 
Casa. e é ex.clu,ivament(~ por e,te motivo que o Senado tem vota.do 
contra. esta pretenção. 

G facto do Senauo proceder dosta maneira, não pode tl'&Zer 
dasa.r a.o Sr. almir,Ul\e Jacegu1y; nã.o h1. motIvo p\ra que S. El[, 
10 ma.gôo. apesar de pensa.r o íllustre representante do Oi.stricto 
Federal. que isto va.e magoa;r ou infringir um dosa.r áquelle illus
trc ,lpliruto. 

O SR. [NDfO DO BRAZIL - O Sena.do nã.o ost<i <,Usclltindo urna. 
'-questão pessoa.l. 

O SR, A. AZEREOO - Tra.ta se de uma questão jurídica, de di
. .reito, e tl neste sentido que o Sena.do tem vota.do; não contra o Sr. 
,almirante Joecguay. ma.s contra o a.cto iHe;.ral tio Presidente da. 
:.~ublíca. de entã.o. prvmovendo·o para o qtla,dro extraullmm-al'io . 
. ~m-S6 11ariDs aparte!!. ~ 

:: :' O SR. ~R~U~O OOES -No!,ar a vorba pll'a o pa.ga.mento nunca. 
r, f 01 um meto Jurldlco. 
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o SR. A. AZf~REDO - O fa.cto da. pJ.tente a. que 80 refere o illu
sere Senaoor do Districto Federal. .. 

O SR. ARAUJO GOES -- O -meio é outro de quo o Sena.do nunca 
usou nem usará . 

. (Trocam-S'8 outroS' apartes. Soam DS tympanos.) 

. O Sr. Presidente - Peço á attenção dos Srs. Sena.· 
dore8. 

O SR. BARATA RIBEIRO - O lobo foi se embora; ficou SÓ o cor-
deiro bebendo a agua turva. . 

O SR. A. AZEREDO- O facto de tel' sido promovido a almh'a.ntc 
o. vice.almirante Jacegua,y não lhe da. direit:J a percepção dos veu
·cimentO!ol de aLmir~nte, desde que es:oj{). promoção não foi legal, e 
e~sll é o meu modo de ver d~de o primeil'o dia, porque o Senado 
deve BC recordar do que, quando os jorllaes deram notiCia de"sa 
promoção 9U vim á tribuna comba.ter o í1cto do Presidente da Re
publica., como illegi~l, porque S. Ex. não podia. ir contN dii:Jp08ição 
expre~ da lei. 
- O facto da patente nãa justifica absolutameoto o direito tio 

a.lmirante Jaceguay a recebeI.' o soldo. _ . _. 

-O S~. INDIO DO BRAZIL -Então pOL' que não é preso esse omcia.l 
por u~a,r os bordados de almirante 1 

O SR. A. AZEREDO-Não ba. motivo para ÜiBO. 
O SR. 'INDIQ DO BRAZIL-C:Hno ná') ha motivo ~ 
O SR. 'A. AZE:llEDo.-Porque elle dirá que os usa em virtude de 

um decreto do Presidente da-Rcpublica de entãf). 
OSR. D1\,R_'--TA RIBEIRO-Eutão 6 um almirante de 'brincadeira, 

uma especie de imperJ.dor do Espit'ito Santo. 
, .. Só lhe falta o pão de LOL. 

O Sft. A. AZEREOO-Si o fa.cto da patente dá direito aos venci· 
meIltOg de almirante, eiltão o Pr<3Sidente da. ,Republica p1de pro· 
mover qualquer ci(ladão a. olllcial do exercito si em virtude dess1. 
patente aUe iria. receber os vencimentos do posto. 

O SR. B.\.RATA ItIDEtH.O-Si não tem direit0 aos vencimentos 
ta mbem não deve ter aos bordados. 

O SR. A.' AZELtEDO-Sr. Presidente, imagine que o Prcsidente 
da Republlca. nomeia. sem concuroo pa.ra a. Faculdade de Medicina 
do Rio de Ja.neiro um individuo qualqueIt

; eu pergunto ~ A atti
tude do meu illustre amigo. Sena.dor pelO Districto Federal. nã.o 
seria immediatamente contra o acto do Pre:;idente da R'3pu
blica ~ 

O SR.. BA.RATA RIDEIRO-SeL'ia e fui, pJrque o caso já. se deu. 
E em que tlcou 1 O nomel.do ficou como leute; V. Ex. votou 
verba no orçamento para o seu pa.gil,m~nb e ell fiquei susp3nso. 
Não me d3sarticularam as vertebras porque Oi:! fila.mento~ que as 
.9ustentam sã.() rijos pAla velhice. 
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o SR. A. AZEREDo--Eu não votei a. verba.. 
O SR. BAItATA RIBElRo--Não sei si foi V. Ex.; o Senado 

votou. 

O SR. A. AZEREno-Mas V. Ex. gritou contra essa UJegalidade: 
fez o mesmo que eu fiz no dia soguinte ao da. promooão do Sr. Ar
ibUl~ de Jaceguy. que r~putei illegaJ. vindo aqui para a tribuD:!'.& 
do Senado gritar ta.l qual V. Ex. havia feito. 

Nesse tempo eu ostava. ao lado do honrado Senador, S. Rx. 
gritava e eu acompantka.vaconsta.ntemente. Sinto que em re1J.ção 
!LO a.lmirante Jacegnay não aconteça o mesmo. S. }t~. pensa hoj~de 
um modo diverso. 

- O SR. BARATA RWEtRO-Sobre o almird.nte Ja.ceguay sempre pon· 
sei do mesmo modo. tauto que votei a sua reversão, quando tenho 
deixado de votar mllitas outras. V. Ex. b~m sabe que a.qui no Se
,na.do, ,quando votamos a favor ou contra ficamos todos 19uaes" to
dos sentac[os. a. Mesa. é que faz. a discrímina.çã.o, por pa.lpite. 

O SR. A. AZE8.ED3-Tal qual Clmo ea. S. Ex, votou a reversio 
do Sr. Ja.cequây e não o combateu; eu, entretanto. a. combati e 
S. Ex. não a defendeu. 

O SR. F. Gr,YCERIO-O papel do Senado é conserva.dor: ralha. 
discute e vota tudo. (Riso.) 

O SR. A. AZF..REDO-Si é assim. pará. os e~pirito'5 insubordinad08 
como o meu, é bem difflcil cumprir-se esse conservatorismo. 
. 8011 um espirito con::;el'vatlor. Sr. Presidente. mas nlo me sub
-ordino em questão dA conseieDcia á. di8posição dos governos sejam 
elles quaos forem. 
, ' Mas. o meu intuito é simplesmente justificar o meu voto. é 
Isto o que pretendo. 

Votei sempre. Sr. Pre91dent~, contra o Sr. almirante Jace .. 
guay. nefllta. Casa; contintlo a manter Mta attitllde. 

! A~im pensando foi q\ta a eommíssão, por intermedio do seu 
'dígno rlllatilr. deu o parecer que estlt submettido .. conSideração 
d esta Casa. 

As condiçõe,s do Sr. de .Taceguay são muito diversas das dos 
generaes promovidos, iIlegalmente, talvez, porque foi um a.buso 
dos governos passados promoverem para. o quadro extraordinario 
paralIeJamente com o quadro elfectivo os coroneis que perten
cia.m ao quadro extraordinario. ~te abuso, entretanto, se justl-

'fica porque havia uma lei autorizando o Governo a fazer promo· 
eões ao quadro extraordinario'. ~J foram pl'omovidos neste caso 08 
Srs. geueraes Costallat, Rodrigo de Ca.mpos e Guimarães, todos 
otncia.es do quJ.dro extraordinario. 

-~ O Governo a.ctua.l, que está. diSpo3to a não fazer promocl5ea 
desta. nutureza., procul'ará natul'a.lmente, na reorganização do ExerO' 
cito, collocar esses gcnl1raes dentro do quadro. de modo a des
·apparecer essa anomalia de officiaes gencraes fÓra do quadro eft"e
ctivo de genera.es. 
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o meu pensamento, JlOis, justifica,odQ o meu voto. 6 declarar 
a.p bQnrado Sen.:l.dor pelo Distridro Federal que admiro, como 
S. Ex., os serviços 'prestados pelo Sr. Al'tbur da Jaccguay, que não 
1 ... t;jO nenhum outro mais competente do que S. Ex. para occupar 
a. posiQão de almira.nte na. nossa ma.rinha. de guerra; mais ainda. 
q U6 ,não po-:so eseurecel' os serviços extraordinarios prestados por 
~ão illustre cabo de guerra na C<:Irta Maritima, repartição tã.o lm
porbnte e que, apezar disto.llavia sido ultimamente tãó aba.n-
donada. ' , 

O 0l:)U voto, portanto. ma,ntendo a emenda da. Com missão de Fi
D(.\nça,s,' tem como justificativa a. manutenção' de minha. cohe
rencia. a continuidade da attitud(~ que venho mantendo ,dl',sde 1902. 

Assim, Sr. Presidonte, seoto·me convencido de que o Senado 
me perdoará o haver tomildo alguns miouto~ de sua preciosa 
atteJlQão para justífica.r o mou proeedirpcnto. 

Tenho concluido. (J\{uito bem; mu.ito bem.) 

O· Sr. l.lei':"~ e SáC)- Sr. Prf;l~idente, nJio preten'lo 
fazer um discúrsJ; mas. acho tão importante a. díscuS8ã.o travada. 
perante o Senado, que sinto (}. necessiJade do dar os motivos do 
meu voto. 

O meu illustI'e collega e distindoamigo, Senador pelo Districto 
Fede.ral, pronunciou um brilhantissüno discurso. 

O SIt. BAR,-\TA RIDEIRo-Obrigado a. V. Ex. 
O SR. MEIRA E SA.-S.Ex., pa.ra bem dizer, foi o sol qu~ olfuscou 

uma. intelligeneía, que procurava. tital-o e apprehender os seus ar
gumentos. em immenso desejo de conco:rdar co~ seu modo de 
entender. 

Senhores, em synthes8 eu vejo-me na, necessida4ll de pl'ooeder 
agora. como naturalü~. em ffente de l-lm. met~l que t~'atí1 do classí
ficar, iôto é, reduzi1~o ao~ seus elemento~ mais simples, afim d.e 
poder fa.zer Jlma classificação, t(j.nto qu_mto po;:;slval, exacta.. 

Ora, na hypotbtB6 quaes são os elem~ntos da discussão 1 
Em primeiro loga.r a lei, em virtude da qual se deu a reversão 

á effectividade da a,l'mo.da do iHuslire e distineto Sr. a.lmirante Ja.
eeguay; em segunuo logar a~ condiçãe~, as clausulilB determinadas 
nesta, mesma. lei; em terceiro logar, u modo como deve proceder 
o Senado. em vista. cJe -um e outro acto. 

Pela. lei. se verWca qne a promoção :se deu n.o posto de vico
almirante, mas (:Oro uma cl$.usula. expressa «sem prejuízo tIo 
qua.drv activo». 

Ora, ninguem c~ntesta. certa.mente, que o Presidente da Hepu
blica tem competenaía. paul\ fa"~(Jr promQ.ções. Sobre jsto não h<L 
duvida. Ma.s o que se contesta, aquillQ que.se procura. sa.ber e in
(lag~r e si existia vi:1ga parti. ,se determinar a promoção. Si nã.o 
haVIa vaga. a competencia generica. para. a nomeação tambem não 
assistia. e a promo,ção toi ilJcgaL ' 
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, Assim, pergunto: qual alei que crf;'ára ,este loga.r para que f01 
promovido o a.lmirante Jaceguay 1 

Nada vi que me pudesse convencer, não encontrei lei alguma 
augmeatando o quadro de almirantes da. a.rmada. Só existia, eon
forme ouvi da. discussão, um uaico loga.r e cste cstava. 'Pr~~chido. 

Sí a lei lla reVel sãu doterminava que ~sta se fizesse no posto 
de vier-almirante «<sem pro. uizo du quadro activoJ).t estA claro que 
não pernüttla a promoç5.o pa.ra. um lo~ar que não oxh\tia e si á. 
promoção se deu pal'a um Iog3.r que não existia Cl'eado por lei, o 
acto é illega.l. 

E o SjDado. que tem de votar a vel'ba p:tra este lagar, está 
obrigado a sanccionar este acto i Ilegal ? Evidentemente não, por .. 
que poderia. collocar-se na contingencia ... 

UM SR. SEi'I'ADOR - O Sen3.do está no dever de corrigir. 

O SR. ~1EIRA E SA'-O meio de corrigir 6 não allnuir, não Sa.DC
cionar. não pactuar com o acto. 

O SR. BARATA R1BEIRO-Fica. ° Senado sendo o S. Francisco do 
calote. 

O SR. MEIRA E SA'-Cabe a.o prEÚudic:l.do a.ffectar a questão ao 
Poder Judiciario. Não é o Senado que deve liquidaJ-a. 

Tra.ta-s ~ agora exclusiva.mente da verba pa.ra. supprimento de 
um cargo creado illegal '!lente e o Senado não e.:1tâ obriga tio a, 
votal-a, porque seria tornal'-se cumplice (fessa illega.lídado. 

O SR. F. GLYCERIO - Tambem o Senado não creou o 3e logar 
de vice-almil'ante. 

O SR. ME~RA E SA+-Qual Z 

O SR. F. GLYCERIO - Ha.via dous vice-a.lmira.ntes na qua,dro 
e o Sr. Ja.cegllay entrou para terceiro. 

O S"R. MEIRA E SA'-ERta maneira de argumcQ,tar com exaro .. 
pIos e abusos antecedentes. não é .iuridic~L Neste caso, seria pre
ciso que passassemos em revista tudo o qlle se fez ... 

O SR. F. GLYCERIO- Perdoc-me V. E~.; o que quero dizer 
com isso ~ quc o Congresso tel, revarter no posto de vice-almi
r,tnte o contra-almirante Jaceguay.,. 

O SR. !fELICIANO PENN A-Im plicita mente foi erea.do o lagar. 
O SR. ~1EIRA E SA'-.:lfio, senhor; o Congres,<.;{) não disse « fica 

croado o lagar •. 
O SR. F. GLYCERIO - O honrado Senador por Minas aCt'tba. 

de declara.r que creou impllcita.mente; portl1nto t irnplícitalllonte 
Ct'oou o direlto á promoção a almirante. 

O SR. MEIRA E SA - !\'fto ha du vida que o vice-a.lmira.nte, 
implicitamellte. teIll direiw (le ser i.tlmirante, assim como quem ~ 
l° tenente tem díreito de ser promovido aos postos superioros. 
de.sCle que bilja. vaga. na occaslão da promoção. Antes !lesas reque
sito 6 um direito em espectativa. 
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o SR. FRA~CISCO GLYCERCO- O Sr. Jaeegua,y C'stava no quadra 
ordinarío, podia. ser promovido. 

O SR. MEIRA Et SA - V. Ex. faz-me o obsequio de responder 
ao seguinte: 

Si o presidente da Ropublica promover a marecha.l um tenente 
esse acto é legal 1 

O Sa. FRANCISCO GLYCERlO - Não. 
O SR. MEIRA E SA. - implicita.mente V. Ex. diz que tem 

direito. 
O SR. FRÂNCISCO GI,YCERIO - V. ,.~X. não tem ·J~azã.o. Não ha. 

parida.de. 
O SR. MEIRA E SÁ Mas dado qU} tivesse 0. direito de pro-

mover a a.lmirante, si não havia. asse Joga.r ..• 
O SR. FRANCISCO GLTCEIUO - O C9ngresso creou-o implieita.· 

mente, fa.zendo reverter Íla. patente de vioe-almirante. pa.ra o qua.· 
dro edraordinario. 

O SR. MEIRA E SÁ - A" vista disto, attendendo a que não 
existia. creado o lugar de a.lmira.nte e atte.ndendo mais qU.e ..• 

O SR. FRANcrsco Gr.YCER,lO - V. Ex. argumenta. da modo 
ditrerente. 

O SR. MEIR.A .E SÁ ••• - o Presidente da Republica, a.ssim pro
movendo um almirante, commetteu um acto illegaI. attendendn 
ainda. que ~ lei que fez reverter á armada o almirante Jl\Ceguay 
determinou claramente que seria «sem prejuizo do quadro aativo. 
importa. declarar que se deu, com a. promoção, uma infracção da. 
propria lei que a autoriza.va.. 

O SR. FRA..'I\lClSCO GLYCERIO - V. Ex. não conhece a mensagem 
do Presidente da Republica, pedindo o credito para pagamento de 
atraza.d.os ao a.lmira.nt~ Jacegua.y 1 V. Ex. combate a. opiniã.o do 
Presidente da Republica. 'I . 

O SR. MJ.1IRA E SÁ - 15';0 não importa causa alguma. Não ~ 
argumento procedente. 

O SR. FnArWlSCO GLYCERLO - Como não 1 E' a. opinião do 
Poder Exooutivo. 

O SR. MEIRA E SA - Desdo que se deu a promoção lega.I ou 
illegal. o Presidente da ltepublica está. no direito de pedir ao Con
gresso Jlecessaria verba.. A questão é outra. E' si o Poder Legis
latNo deve conceder verba, uma vez verificada a hypotbese do 
on,so de ,9ue se trata. Si nós concedermos a. V'erba, sendo iIIegal a 
nomeaçao, nOs tornaremos cumplices dessa. tUega.Uda.de. 

O SR. RARA'rA RrBRTRO - Então, para conclu.ir, implícita .. 
mente são cumplices do Sr. Campos Salles os Srs. Rodrigues Alves 
e Affonso Penna. 
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o SR. FfLrOIANO PENNA - Os 8r,;, Rodrigues Alves e Affonso 
Penna não mandaram pa.gar. 

O SR. BARATA R1BEIRt) - Mas mandaram pedir verba.. 
O SR. FELICIANO PENNA - Pedir verba é outra causa. 
O SR. M~:tftA E SÁ - Os Presidelltcs da Republiea que pe

diram esse credito procederam cOl'rccta.mt.mte, porquG não 1hes 
cabia julgar o acto em si. 

O SR.. FItA.NCI8CO GLYCER.IO - Sobre a. leg,\lidade ou illega
lidade do a.cto, só tem competencia, o Poder Judiciario. Nós temos 
que ,.otar a verba. respeitando a promoção feita. 

O SR. MeIRA E SÁ - V. "~x. nega. ao Congresso o dil'eito de 
verificar a. legalidade d:1s verbas pedída.s pelo Exeoutivo 1 

O SR.. FRANCISCO GLYCERIO-Isso é outra. causa. 
O 8R. MEIRA E SÁ-Desde que se nos pede uma vel·ba. oaba

nos o dever de veriftcal' a. sua. verí1cidade. 
No caso em questã.o temos competeocía, para vcri.tl.car da. 

JegaJidadc da. verba pedida, EjJb pena. já disse c repito, dfl nos tor
narmos cumplices dessa. Ulegalid:J.de ou irrogularidade. 

Não discuto a personalida.de do a.lmirante a quem não cooheco 
pessoalmente. mas ta.l nã.o preciso para. admiral .. o; reconheço que 
fora.m perfeibmente justas as bonrosas ref~reocias feitas a. seu 
respeito. tanto pelo iIlustre representante do Districto Federal. 
como pelo illustre representante de Matto Grsso. Ninguem con
testa. os seus serviços e nem eu ouvi 8. este respeito conte~ta9ão 
alguma.. Mas, observa.da. a. questão sob o ponto de vista impessoal, 
sinto não pOd2,r dar o meu voto. approvaodo uma verbn., (lue 
representarja uma cumplicidade minha am uma irregularidade ou 
illegalidarle. 

A lei qUI) creou a reversão declara-sem prejuizo do qua.dro. 
Esta. clausula ó posit,ivu e eX'Pressa« Não!) se podia dar a. promoção 
fóra. da. lei. e a.ssim voto contra. 

O Sr. Francisco Glycerio (.) -Sr. Pl'esidente. 
não discuto a. questã.o de meritis porque já o tiz Longa.mento na. 
,~ discussão d o orçamento. Ma.8 guanilo o nobre Senador pela Rio 
Gra.ntb do Norte ioiciou o seu disc.urso, pa.t'eceu-mc que S. Ex. con
cluiria. vota.ndo pela emenda.. 

O SR. MEIRA E SA' - Como 1 Só V. Ex. podia. ontender a.ssim. 

O SR. FRANC1SCO GLYCERlO -- Vou dizer a!!I razões gue tive 
pa.ra. a.ssim pensar. 

O bonrado Sena.dor declarou que se tratava. de a.pI'ccial' a. lega.
Jida.de ou não da. pramoQão. 

O SR. MElRA. E SA' - Para ver si se devia ou não conceder a 
verba.. 
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o SR. FRANCISCO GLyeRRIO - Ora, o Congresso nã.o tem com~ 
petencia pa.ra a,preoÍar fi, legalida.de ou illegaJiJ.ade dos acto:i do 
Poder K:s:ecutivo. 

'0 SR. MEIR.A E SA'- Si o Governo pede uma. verbJ. o Congresso 
não tem o dIreito de' apreciar a legdHdade ou íllegalidade de~to 
pedido 'I 
. O SR.. FEL IOf ANO PENNA - As :im ficariamos reduzidos á pooi-

Qão de uma simples cha.ncellaria. 
O SR. FRANC'SOO GLYOERIO - Os honr.:t.dos Senadore3 estão 

fazendo urna lamellta.vol confusão a respeito das attribuições do 
Seoado. 

O S:ij.. MEIRA E SA' - Nós podemos apre.-::iar a legalidade ou 
illegalidade tia. verba poJida.. 

O SR. FRANCisco GLYOERIO-Ao Senado. como parte integranto 
do Poder Legislath'q, oabe aprecÜl.r, conllecer e julgar da conve
niencia, da regularJdJ.de. da. justiça. ou não ... 

O SR. MEIRA B SA' - Isto é outra causa. 
O SR. FaANOISOo GLYCERIO- ... de uma verba pedida pelo 

Poder Exeautivo. M.l.S, quaniJo se trata de julgar da legalidade ou 
illegalidado de um acto pra . .tica.do pelo Poder Executivo, a Consti
tuição diz claramente que a competencia é do Poder .JuJiciario. 

Foi por isL que eu disse em aparte. q ua.ndo orava o hvnl'ado 
Senador por Matto Grosso, que o Senado é uma corporação 
conservadora.. Deve usar com críterio a sua. alta autol'rdade 
moral, deve intervir com aSila aU&t>rídade para sanar a.cto ~ 
irregulares pratic:ldJs pOI' quam os nzer. Mas o Senado nem 
ao maDOíI tem competoucia. para. dirigir censurJ,s ao chefe do 
Poder Exec u.ti v o . 

O Sn.. A. AZEREDO - Então vamos a.poíat' incondicionalmente 
todos 08 governos. Ao contrario, entretanto, mo pa.rec:o que 0':1 
Congressos foram creados para ceosura.r os governus. 

O SR. FRANCISCDGLYCERIO - Estou pJrcebendo que 08 illustres 
Senadol'es a.ind I, suppõe que e.:Jta.mos em pleno l'egimen pJ..rla.
mentar e que não nos achamos sob o dominio e regimen de poderes 
perfeití10mente iguaes. 

O SR. MEIRA E SA' - E~ possivel admittir o Poder Executivo 
t6ra d:1 lei ~ Não. Logo, quando eUe pede umt\ verba dovemos 
veriftcar si o pBdído está, fUDda.do em fei. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO-Assim como o Poder Executivo 
não pôde ser a.ccoito fóra. dll. lei, fól'8. da lei tambem não pôde fica!' 
o Congresso. 

O SR. MEIRA E SA'-Nestas condições V. Ex. red\lz o Con
gre:::so a. uma. simples chanceHa.ria. 

O SR. FRA.NClSCO GLYCERIO-Ni\o é de chancellaria a. compo
tencia de quem ftLZ a promoção. A promoçã.o foi feita polo poder 
competentp. 
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o SR. A. AZEREoo-Mas illegalmente. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIo-Pede-se verba para a ditrerenç,a de 
vencimentos, resul/.antes dessa promoçio. Si o acto é porventura 
il.le~a.l não é ao Senado quo compete j111ga.r- é o Poder Judi
ClarlO. 

O SR.. MEIRA E SA'-Par'a dar verba. ~ Não se trata de julgar, 
trata-se de a.precia.r da, legalidade. 

O Sa. FRANCISCO GLYCERIO-Aqui se trata do computo da.s 
verba.s de despeza., segundo a proposta do Poder Eecutivo. O 
Senado a.precia a verba. de des'1oza e entre essas verbas encontra.
se uma quo lhe parece irre,g-ular e poderá ir até a assignalar 
que o acto lhe parece irreg1llar. mas como o Poder Iflxecutivo 
é o competentt) pa.ra. o executar, dá.!.\ verba. (Trocam-se 'CanoS' 
apa'Y'te$. ) 

O SR. BARATA RIBEIRO - A competencia está. definida na. lei. 
O SR. MEUtA E SA' - Essa. doutrina. nio é republicana, per

mitta que o diga. com o maior respeito a V. Ex. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Eu não me espanto com o alarMo 

produzido pelas minhas palavras; são echos do regimen pa.rla
mentar, que ainda perdura. no espirito dos Sra. Senadores. 

O Slt. MEIRA E SA' - V. Ex. nega ~o Senado um direito que 
cabe a qualqu~r cidadão - o de apreciar os actos do Poder Exe
cutivo. 

O SR. FRANcrsco GLYCERTO- Perreitamente de accordo; a. 
quv.lquer cidadão c:'l.be o direito de apreciar c con(lemnar a.tê os 
actos do Poder Execntivo; o Senndo tamhem o pode fazer, mas re~ 
OUsar uma verba. ~ com~a diversa. 

O honrado Senador pensa que o PoderLegislativo ainda ê como 
no tempo do Imperio. em qlle até podia fazer um burro voal', na. 
phrase do Sr. 'Ma.rtinho Ca.mpo':!, 

Não, nós temo!:! podere;; delimitados pela Comtituição. 
De quem é ao competencia par'a fazer a promoQã.o 't Do Poder 

Executivo. 
O SR. Ai'lIZro DE ABREu-Dentro da lei. 
O SR, A. AZEREDO-E si amanhã o Presidente da Republica. pro

mover doue almirantes 'I 
O SR. MEIRA E SÁ-Si houvesse um Poder Executivo que em 

vez de um almirante promovesse quatro, nós, pela tbeorÍa de 
V. F.x., tínhamos que da.r verba. 

O SR. FaA~CISCO GLYCP.RIO-Ahi não haveria. razão jurülica. 
alguma; são hypotheses ditrerentes. 

O Su. MEIRA 'C SÁ-Qlle voem mostrar que a doutri.q.a. não é 
exacta. 

_." ",O 8R! FRANCISCO Gr,rCEEIO-Aq.ni trata-se de um almil'~n.te 
reiniegrado no seryiço adivo i.la a.l'macla. por uma lei do CongI'es.so. 
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o Prl.'sidente d,~ Re:pubUca poderia t.er el'ra.do. Sim ou não. M,as a 
quem cabo verificar si houve erro 1 E' ao Poder Judicii\I'io. 

E' qual é a. consequencia immediata do voto tlo Congresso ne
grlntlo a verba, si não a annullação desse acto? 

Si o Congre~so não corresponder ao acto do Govorno com a. dOA 
iação da. verba necessaria. l)'l.l'a, que se torne eft'ectivo o mesmo 
a"cto. 'pso facto ello estar<\ nuHo. (Os Srs. Jonathas Pedrosa, Meira e 
Sd, A. A$e)'edo e outros dão apartes.) 

Sr. Presidento, au pretenúia fazer um discul'<õJo, oft'erecendo ao 
Senado uma serie de considerações minha.s. Os nobr~s Senadores 
porém. foram os primeiros que se enC<.l.rrega.ram, por meio de 
3parte~, de a.rgumontar em favor da. ca.usa (lUe defendo. Acho tão 
8,)1ida., tão consistente a defesi\ promovida por ~S. EEx. que. já. 
agora. só me sinto na nocessidade de agradecer a tão illustres col
legM os serviços releva.ntes que vêm de prestar â o<.msa da jus
t iça.. 
" Tenho concluido. (];[UitD bem ; mu~to bem .• ) 

Nínguem mais pedindo 'a palavra, fica. suspensa a. discussã.o 
afim do serem as emendas 8ubmettídas ao estatuto da Commissã.o 
do Finança.s. 

(O Sr .. A. Azeredo reassume apresidencia.) 

CREDITO DE 120 :000$ SUPLE~IENTA.R A VERBA-AJUDAS DE CUSTO -D,) 
MIN1STERJO DO EXTERIOR 

Entra. em 33 discussão a. prop()sição da. Caroara dos Deputados. 
n. t78. de 1907, autorizando o Presidente da RepubUca. a abrir ao& 
Ministario d&s Relações Exteriores o credito de 120:000:1;. ouro. sup
plcmentar á verba. 6a.-AjudM de custo-do art. 16 da. fei n. 1.617, 
dc 30 de dezembro de 1906, ' ' 

Ninguem pedindo a pala.vr~'\. encerra~se a discussão. 

O Sr. Preside::o.te-Não ha.vendo visivelmente. no re
cinto numero para. vot.ar, vou mandar pcocetler á. chamada. dos 
Sr~. Senadores que compareceram á sessã.o, 

Procedida li. chamada verificu.-se terem se ausentado os Sra. Se
nadores Jndio do Drazíl, BeHort Vieira. Pires Ferreirà.. Ferreira 
Chaves. Meira c Sá, Víeira Malta, Martinbo Garcoz,Oleta Nunes., 
Oliveira Figueiredo, Joa.quim de Souza, Candülo de Abreu, I-Iercii1o 
Luz e Felippe Scbmjdt (13). 

O Sr. Presidente-Tendo respondido á chamada apenaf:! 
1981's. Sonadol."es, fica, n..lliloda a. votação por falta de numero. 

cREDITO DE 1 :038$ PARA. PAGA:\IEl'\TO DE GRATlFICAÇÃO ADDICIONAL A 
Josf: FER::-lAi'\DES DE OLIVEIRA 

Entra. em discussã.o \loico. a 'Pl'opDSiçã.o 11", Ca.mara. dos Dopu. 
ia.dos, n. 174, do 1907; emenuando o projecto n. 12, deste aIIno-
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abrindo o credito supplementar de 1 :038$ á verba. 6"" do ar't. 2° da 
lei n, 1.617. de 30 de dezembro de HJ06, para. pagamento da grati
Itcação addiciona.J de 15 % a que tem dic'eito o officÍiL1 da Secreta
ria do Senado José Fernandes de Oli veira a conta.r de 15 de janeiro 
a 31 de dezembro do corrente anno. 

Ningucm pediddo a pillavra , encerl'a-se a di!lCussão, ncando 
adiada a votação P:)l' flt,lta lia numero. , 

CREDITO DE 271 :033$ô88 PARA DESPEZAS DA REPARTIÇÃO DE POLICIA 

Entra em 2"" djscus~ão. com o pal'ecer favortLvel da Commissão 
de J:!'ínanças,o artigo uuico da. proposição da. Ga.mara dos Deputados~ 
n.182, de 19,)7, a.utorizando o Pre:üdente da Rel)ublica a abrir ao 
M~nisterio da Justiça e Negocjo,~ Interiores o cl'cdHo de 271 ;033$C~8, 
supplementar á. verbJ. 151:1. do (~rt. 2° d...1. lei n. 1.617, de 30 de de
'zembro de 19J(j, p:~ra diversas dcspezas da Rep"\l'tição da. Policia.. 

Nínguem pedindo a p~11tl.Vl·a. encerra-se a. discussã.o, ficando 
a.diada i.' votaci'i.o por falta de numero. 

CREDlTO DE 98:000$938 PARA PAGAMENTO DE PENSUES A OPER.ARIOS 
DO EXTINCt'O ARSENAL DE MARINlIA DA DAllJA 

l~ntra em 211. diSCUS::Isão, éom O puocer favorJ.vol da Commis
sã.o de J:!'inanças, o artigo nnioo da proposição da. Camara dos Depu
tados, D. 149, do 1907, aut:>l'izaado o Presidente da Republica a 
abrü' ao ~tinisterio da. M,trinlla o credito de 98;096$938 pl.ra. p~,
gamento das pensõos qut', p,1r in~ufficieucia de Cl'edito. deixara.m 
de :lei' allOnada~ aos opera.píos do extíncto Ar~e.Ul.l de Ma.rinha do 
Estado da Bl1hia.. 

Ninguem pedindo a. pal<:wra, encerra.-se a discussão, ficando 
aditda a. votaçao por falta de numero. 

CREDITO DE 11 :06Ô$60:) PARA. PAGA.ME~TO DO QUE É DEVIDO Á COMPA
NHIA. CANTAfU:1RA 

IoJ1tra em 2a. discussão, com o pal'ecer favoravel da. ('",Qmmi~são 
de Finanças, o <11'tlgo unioo da proposiçã,o da Gamara do~ Depu
tadrs, 11. 160, de 1907, a.utorizando o Presidente da Republica. a. 
abrir ao ttImisterio da Guerra. o credito especial de 11 :066."655, 
papel, pal'a occorl'er a~ pagamento da. Companhia. Cantarefrd. o 
Via.ção Fluminense, de aluguel do pl'edio {lue serviu de alojamento 
ao 38° batalhão d, infantM'ia 110 exercito. 
, Ninguem podin/lo a. pala.vra, encerra-se a di.scussão, ficando 
adiada a votação por falta de numero. 

CREDITO DE 21 :000$ PARA PAGA~m:STo DE VARIaS PRE:'IIlOS DE VIAGEM 

Entra am 2& db;cu~~ão, com pa.recer favoravel da Commis~ão 
&lo }l'illa,nç.l~. o a.rtígJ UlllC:J da Pl'OposiçJ'o da Ca.mal'a dos Depu 
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tados, n. 165, de 1907, autori~ando o Presidento da Repubfica. a 
abrir ao Miniaterio da. Ju.~tiça. e Negocios lntel'io!'es o credito extra
ordinario de 21:000$. ouro, para. oeoor1'er ás dcspeza,'i com os pre
mioo de vi.l.gem conf01'ldos aos eugenheiroB clvis José Pires do Rio 
o José Luiz Baptista. Dl'. E'lríped~s Clementino de Aguiar e bacha
reis Domingos de Souza Leite e Clodomiro Cardoso á. razão de 
4:200$. ouro. a cada um. 

Niuguem pedindo) a, palavl'a! erlCerr~·se a díscussão, ficando 
adiada a votação por f,~lta de numero. 

CRED1TO DE 1:887$ PARA PAGAMENTO DA DI"FERENÇlA DE VENCl~[ENTOS 
A. QUE TEM DlRErTO o TENE~TE-CORO~ET, JosÉ FAUSTINO DA SILVÁ 

Entra em 20. discus,ã,o, com o parecer contrario da Commigsão 
de Finança.s, o arti'!o unic) d:t. proposiç?io da Ca.mara dos Depü
tados, n. )66, de 1907, a.utvrizando o Presidente da R()publíca a. 
a.brir ao MinisterÍo da. Guerra o crodito edl'aordinario de :~:887S 
para. pagamento a.o tenente-coronel JOié Fausttno da silva. da díffe::' 
rença de vencimentos e da. gratificação addiciona.l de 5 010 que 
deixou de percebe}' como lente cathedratica da. extincta E~cola 
Milítar do Ceará.. 

O Sr. Francisco Sã (*) - Sr .• Pre~idente, a leitura 
do parecer' da Commíssão o informações que post.eriormente me 
fOI'aro mLuistradas, convenceram-me de que á. Comniissão de Fí
nao<;:a.s falta.ra,:1\ esclarecimentos quo, 81 lhe tivessem sido for
necido", teria.m-na levado a conclusão ditferst1.te daquella a. que 
chegou. 

O caso é este: o tenente-coronel José Faustino da. Silva. era 
lente oatlledratico da. Escola do Ceará qU.Lndo. extincta. esta 
em 1890, foi posto em disponibilidade, conservando-se como lente 
vitalicÍo e neste caracter continuando a 'Perceber \'encimentos. 
Mais tarde, em 1898. sahíu da. disponibilidade sendo aproveitado 
como pl'ofe~sor da Escola de Tactíca do Rea'engo. Da.hi em deante 
começou a perceber veucimentos, não como lente cathodratico, 
ma .. como profe8sor. perdend.O a. dift"erenc1. dt) 100$ mensa.es. 
Reclamou 9, não sendo attendido, prolloz uma acção contra ti Fa.
zenda Putlica c venceu-a nas dnas instancias. O accôrílão dJ Su
prem I Trlbuoal, que tem a. Ilata de 1905, reconheceu a. esse dIicial 
o direito de lente cathedl"atico e na liqnid.A.ção da. senten{\3. Dlandou
so-olhe pa.gar 09 vencimentos cuja diviJa se lhe reeonbeceu até a 
da.ta. da. propositura. da acçio. Nosse sentido foi expedida a pre
catorul. ao Minístro da. Fa.zenda e foi solicitado o credíto ao Con
gl'esSO Naciona.l, e da. data da. sentença em deante continuou·se-lhe 
a. conta.r o~ mesmos vencÍmentos llo lente ca.thedratico. 

HLuve entrebnto, um periodo decco"ríd(} entl'e a acção iniciada 
e sentenç:. julgada.. cujos vencímenÚls não llJe fOritm pa.?!,o,"l. t~m~ 
bora roconheciJo (j BelA dirAHo, o Governo .não pôde solicitar o 
credito, porque sô solicitou. segundo á liquidação da divIda.. 

C) E';toJ ~lhcur:~o não rOI revitito pelo orador. 
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" Recc6:Hêü'~61.'!nl.h;Mtbist:r'C dá. Gijet'Jià~ e eíttlf lhe de
"Claro.u. que 80 lhe 'P&~J,a, si fosse concedido cred.to pelo Congresso 
Mft,1l~1 \.ti1d .... ~'""'á' r8êotrát'. ' 
",' .41l8it.'eftWfltiz.': ClJnrp~'1 C&úiibHMãti de' P;dMa~atJ vettl'te'lÍ" 

qUtt.lli i~~ quê lbe Pà~rà.t1í é~ lúe redii' 8~r p'gl~ pw'! 
que o seu direito eBÍ' reconhecido. 

Plifa 4\fif ~.cMr e!cllLreejtii9nt~,yt1dh'm 4, .noltl~i~i -rot' re
querer que o proJecto volte á COmmlsl1lO dt! P'tnaB(já8,; que se pe~ 
ietbrm8l}io ao Governo, por iotermed.io do Min1!1tro da' Fazenda; 
qnG'Mb:N5 e8I!I& informação, diga a Commiesão e que e,8e parecer 
seja. dado no intervallo da ~ para a 3" discussão. 

Vem. á. Mesa, é lido apoiodo e posto em discussão e, não ha .. 
vendo numero, considera-se preJudtcadJ o seguinte 

REQ-UEitlttENTO 

liequéiro'qUe'soQrtt~' prblloG9ão n. 166,dn~ :Petlà.th irnbrm~' 
ll:(J' Go1ie1:'Do, p31d Mtnt!Jterlo di 9azetldli. e sobre eUils digQ' d, ctJüíL' 
ltlt8d.o de 'hla.n~;6is. no intel'vaUb eütre a 2& e 3' dísnuS!!l~: 

Sala das sessões. 4 de dezembro de 19;)''')', - Franc'isco sfi. 
prosegué Il diseimJatf interremplda;.' 
Ninguem ,!l1ais pedindo a".p.alayr~?" e-!1~rra-se a disBU'lIIJão, 111 

cando ao vO',a,çao a.dlada por falta. de numero. , .. 
, 

LICEN~A ~O Dá. FLAVIO DRÉDEROM' ~eâ8ÕÁ »B MBLLO ' 

Entra em 2à disCussão. com parecer fivoravél da éómmiasão 
de Finanças, ,q artigo uníco da propos1câo da Ca.milr,à dos Dep'llta,dós 
n, 164~ de 1907. autoriza.ndo o ~siderlt~ da Repdllll~li.' a có'.Qcl1t1er 84) 
Dr. Flavio 8rederode PesSO&. de Mella, rtíedicb [egista. ,d~' Po1i<SU.t.'-d.tf 
Districto Feder aJ , um anno de licença, com ordenado, para tratar 
de sua, staúdfj;', " 

, Nin8\l9m· }ledind0 a palavra, encerrar-se a diseussã.o, ftoa.ndo 
adiada a· vota.qlio par falta,I de nllmero. ' , . 

Fntra. em 3& disculi'lS&o a pro:po~oãd 'da' Camatia' dô~ Déplita.dó~j. 
n. 163. de 1907, autorizando o Prê~idente da Republioa. a. al)rip aO 
Ministet'ib da. JuBti~t.; e Nt.gocioS' lti~ríbret o' ~'têdlt(i de' 31 = 143f. 
8upple'meI1tar ,. vefba. 38", do a.rt', 2à'. S'Ub~cOJ1stgh&:eã:b '- Párâ,' ra .. 
p8.1'QS. Coo8eM'8.Çã.41; acq\1~ão de rDAlJeI'iai. ete • ...:.. do,.' lei D~' 1617, 
de 30 dE! dezembl·o,de 100ft} 

_ Niftg~e~ pedindo a nll!v~'ent~rt~geá'dlscu'ssic), fftànd~ra·to-
iaça.o à<hada.' por f(\!ta aé nuMero. .' 

6 
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DlSTINCTIYO DO. CARGO DE PREStDZNTE DA. 'Q.EPUBLICA. 

Entra. em 2&. diseussã.o, com o parecer fa.voravel da. COlumisÃo. 
de Justica e Legi::slação, o artigo do projecto do Senado, n. 32. de 
1007. creando uma. fa.h.a para. ser usada pelo Presidente da. Repu
bliea, cama distlnctivo de seu cargo • 
.. ' Ninguem. pediudo ,t pa.la.vra. eDcorra.-~e a dii3l}WJsã.o~ ficando 
adiada a. vota.ção por falta de numero. . 

Entra.m sllcce::.sivama.nte em discus~ão. que se encerra. sem de
ba.te, ticn .. ndo a. votaçio a.diada p()r falta de numero, os arts. 2°, e 
3° do projecto. 

RE:\It:SSAS .DE OBRAS A. BrBLIOTlfECA NAOlONA.I~ 

Entra. em discussão uaica., com parecer contra.rio da Commis
são de Justiça. e Legislaoã.o, a emenda do Seni\do, {'ajeitada pela. 
Camara. dos Deputados, á. proposição n. 137, de 1904, relativa á 
remessa de exempla.res de obras impressas, á. BibUotuecLI. Nacional. 

Ninguem pedindo a. palavra. anCCI'ra.-sc a disctlssão. fic~ndo 
a.diada. a votação 'Por falta. de numero. . 

LIC2NÇA AO ENGENIlEIR.O LUIZ FELIPPE ALVES l'iODR-EG-A 

Entra. em 2" discussão, com parecer flLvoravel da Commis.sã.o 
do Fina.nças, ° a.rtigo unico da. proposiçã.o da. ca.mara. dos Deputados 
D. 1j5, de 1907, a.utorizando o Presidente cla. Rcpublica a. conceder 
ao engenbeiro Luiz Felippe Alves Nobrega.. suo-dirootor da. õ· di
visão da. Estrada do Ferro C~ntral Braz.il, um a.nno da licença, com 
ordenado, para tratar de SllS, saude. 
. . Ninguem pedindo a. palavra I oncerra.-se a. discussão, ficando 
adiada. a. votação por tal ta. numero. . 

LICENÇA AO DR.. HUGO FUJr.QUIM WERECK DE ALM~1DA 

Entra em 31\0 discussão a proposição da. Cama.ra. dos DeputadOS, 
D. 171, de 1007, aatorizando o Sr. Presidente da. ltcpublica a. coo
ooder a.o Dr. Hugo Furquim Werneck de Almeida, medico do Hos
pital de Isolamento da Directoria. Geral de Saude Public(\~ um a.nno 
ao licença., oom ordenado. para tratar de sua. saude. 

Ninguem pedindo a palavra encorra-so a discussão, ficando 
adiada a votação por falta de numero. .. 

O Sr. Presidente--Nada. mais havendo a trata.r vou 
levantar a sessão. dC lO1ignando para. ordem do dia da. seguinte: 

Vota.cã.o em 311. discu~sã.o da. prop:niçã.o da. Camara. dos Depu
tados. D. 178, de 1907, a.utorizando o Presidente da Ropublica. ~ 
a.brir ao Mim8terio da.s Relaçoos Exteriores o credito dG 120:000$. 
ouro, supplomental> á verba. &L-Ajudas de custo-do a.rt. 16 da. lei 
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• 
Ih 1.617, de 30 de de~cmbro de 1906 (com pa.recer favoravel da 
Commi8~ão de Finança,s) , 

Vota.cão ero discussão unica da proposição da Ca..mara dos Depu
tados1 D4 L74, de 1907. emenda.ndo o projecto fi. I!, deste anno, 
a.brindo o cretl1to supplomeDtar de 1 ;0""38$, á verba 6& do art. 2° da. 
lei D. 1.617. de 30 de dezembro de 100J, pa.l'u, pa.gamento da. gra
tiftcaçã.o addiciona,\ de \5 %. a que tem direito o atUeia.l da, Secrot~ia, 
do Senado José Ferna.ndes de Oliveira. o. contar de 15 do jaoeiro a 
aI de dezembl'o do corrente auno (com parecer Javoravel da Com
mis~ão do Fíoa.ncas) ; 

Votação am 2a. discussão da da. pruposicã.o da Camara dos Depu
tados, n. L82, de 1907, autorizando o Pl'esidente da Republica. a 
abrir ao Ministerio da Justiça. e Negocias Interiores o credito do 
271 :033$689, supplementar á verba 158. do a.rt. 20 da le1 n, l.617 •. 
de 30 de dezembro de 1006. para diversas despezas da RepartiQão 
da. Policia (com parecer favoravel da Commíssão da Finanças) ; 

Votacão em 2" discuasão da. proposição da. Camara. dos Depu
tados. D. 149, de 1007, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Miaisterio da. Ma.rinha. o credito de 98:096$91:!l:i. para pa
,gameuto das pensões que. por iusufficencia. de crooito. ilel.xaram 
do sor abonadas aos oporar108 do cxtinclo Arsenal de Marinha. do 
F..ata.do tIa Babia (com parecer Ca.voraveI da. Commi:'JSã.o de Finança9); 

Votação em ~ discussão da proposição da C&mara dos Depu
ta.do~, n.l60, de 1907. a.utorbando o Presidf>Dteda. Republica a.a.õrir 
ao Ministerio da Guerra o credito especial de 11:000$665. papel para. 
oecorrer ao paga.mento da Companhia Ca.otareira e Via~ão Flumi
nense de aluguel do pl'edio quo serviu de alojamenoo &038° bata
lhão de infanta.ria do exercito (com parecer favorave1 da Com missão 
de Pina,nças) ; 

Vota.Oão, em 21). discussão, da proposição da ca.mara dos Depu .. 
t.ado!J. n. 165, do 1901, autoriza.ndo o Presideuie da Rep'ubl1ca. ao 
abrir ao Ministerio da. Justjca 6 Negocios Interiores o credito extra.-. 
ordinario de 21 :000$. ouro, para. oecorrer ás dcspeza.s com 08 pre
roias de viagem conferidos aos engenheiros ci vis José Pires do Rio 
e Jose Luiz Ba.ptista.. Dr. Euripedcs Clementino de Aguiar e bacha.
reis Domingos de Souza. Leite e Clodomiro cardoso,' ra.zão de 
4~200$. ouro, a. cada. um (com parecer fa.voravel da. Commj8~ão de 
Finanças) • 

Votação em ~ discussão da proposição da camartl. dos Depu
tadO!l1 D. tô6, de 19m j autorlza.ndo o Preeidente da. llepnblica a 
abrir a.o ~11ni:iterio da Guerl'a, o cl°edito extra.ordinlll'ío de 3:887~t 
para pagamento ao tellt'lnte-coronel Josl\ Faustillo da Sllva. da 
aiffereuça de vencimentos e da. grd.tifica.ção addicional de 5 % qua 
deixou de perceber como lente cathedratico da. extincta. F:-:cola. Mi
litar do Ceará. (com parecer contra.rio da. Commissã.o de Fioa.ncas) ; 

. Vota.çlo em 2& discuasá:J da. proposição da. Ca.ma.ra. dos Depu-
tados. u. 164. de 1907, a.utorizando o Presidente da. RepnbJica a 



, pj-m IOftcw do S,.. N"b' PtJra;t;ha 

.. '/11.' '1~ ~'\:mrw llep6ie du 'meío-d~ l!Ibre .. ge a. sess("Q a. que eon-
QODI'Mn DIItS~ •• ioHdfJ'lfe~ Betre.ip& Cha.1788t Joolltnas··Peliroea:., IDlHo 
do ~Bralli1; Urbana ~ .. AnlZÍo·de Abreu,.Pil!es Fel!POÍl'a... Fftm.. 



aBsal0 :&M: 6; DE DBDlMH.O DH 1007 85 

.fAlool Sl', Meira, ~ ,81, QJ61bw I1Hib_, Oft_ve81'11errêft. ,A~3 
'&ies. Mmoo1 'Doartel; Cd8.Iho ~ Câm}JM, OIf~ra. Vall&dlbj H<nJi.S 
""ire, Cieb NU"ea~ Siqueira 'Li ma.. 011veim lliguainll4f,'A1I,-otD 
.e VascoDoeIloe, Barat.& IUheiro, 'FeHciuo Perm81f FramW!80' mt .. 
cerjo, Joaquim de Souza, Joaquim Murtinho, Metello, Cii.u.idO.l.tIé 
Â..bl'ea, Xa\~r d .. SUV~ l:l6l"c.i:1io Luz.; F:eUppe StbmWü. Julio 
B'"c()~,e ~ VietoriDo .Mou tetro., (S~. , 

Deimm de oomparecer eom ca.UM> partieipa.d& 08 8l"S. Sena
dores Ruy Barboza., Bueno Brandio, Silvario Nery, A. Az-eredo, S4 
Peixoto. Paes de Ca.rvalho, Justo Chermont, Gomes de Castro, Bel
fort Vieira, Raymundo Art,hur, P..edm Borges, Pedro Velho, Alvaro 
Ma.chado, Gama. e Mello, Rosa. e Silva, Hercula.no Bandeira., Vieira. 
Mal til. , Martinho Ga.rcez, Severino Vieira., Virgílio Datriazio, Lou .. 
renço Btlptista., Erico Coelho. Lauro Sodré, Francisao Sa.nes, Al
.lr..edo EUis, Lope~,Cba.'Ve~. Braz AOr:'a.ntea, Urba.no de GOIl'\-'ê .. , Bra.· 
zillodALu'Z, La.nroMtl.ller'e Pinheiro Machalio. {3i). 

'E' lida. posta em discul!Isão e sem debate approva a,·acta. da. 
sessão anterior. 

C1) Sr: 1~ Secretario dá. ooa1a. do seguürte 

RXPgDIENTE 

01Hcios: 
Oito dQ Sr. }<l Secretario da Cam:\ra dos Uepllta.dos.. de -4 do 

corrento mez, remettendo as seguintes proposições da Mesma. 
O&ma.rat 

N.I99-1" 

o Congre8S0 Na.cionaJ resolve: 
, Artigo uniOOi Fica. o Pl'esideo.te dI. Republioa. a.atori1AOo a 

alJrir ~ Ministerio da Famnd&o creditGedra.ordina.rüJde 19.:873.20 
para occorrer ao pagamento a Benjamin Elyeeu de Mor&e8 A veü1Kl. 
em virtudo da sent:mç(\ judícia.ria. que annullOll a. su;~ exoneraçio 
do cargo de escripturario da.. Dele8:&cia. Fisca.l no Plauhy; revoga· 
da.! a.s dispo3ições em contra'rio. 

Camc\ra dos Dellllta.do3, 4: de dezembro, de 1907.-Carlos Pel
:coto de Mello l1iJh<J, Presidente .-MilciatJes Mario de Sã Freire, 
I- See~.rio.-Lu'Íl' Anfonio Fe1*reira Gualhmo, 3G Secreta. rio, 
~nlio de 2°.-A' C".,ommissiode- Finauça.s. 

N. 2()(t - 19lf7 

, O,Congresso, :lacioIlU pesolve: 
ArtiSO uníco. E' o·~id.eJlte.da. H.apllblica autor~za.do a. a.brir 

ao Ministerio da. Fazenda. o credito s:rtraomioario de 240:700$660, 
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pa~l, pa.ra. .occorrar ao P&ga.mento de D. Joa.quim Arcoverde de 
Albúquerque Cavalcanti, oa.rdeal a.rcebispo do Rio de Janeiro, em' 
virtude da. carta, precatoria. expedida. pelo jlliz federal da la. vara 
desta Ca.pital. em 26 de agosb de 1901 ; revogadas as dispo8içõe&
em contrari,o. 

câma.ra' dos Deputados, 4 de dezembro de 1907. - Oarlos 
Peixoto de .llello Fi.lho, Presidente.- M"ciades Mario de Sel Frei),,8, 
lo Secretario.- Luü Antonio Fe)'reira Gualberlo, 31.\ Secreta.rio. 
servindo de 20.- A' Commissão de Fjnanças. 

N. 201 - 1907 

o Congrei3so Nacional decreta.: 
Artigo unico. E' o Pl'esi{lente da Republica. autorizado a apo

entar o bacha.rel José Augusto de Oliveira, pretor da. 13& Pretol'ia. 
do Districto Federal, com o ordenado do seu ca.rgo; revogadas as 
disposições em contrario. 

Cama.ra dos Deputado3, 4 de dezembro de 1907.- Ca.rlos Pei
xoto de Mello FilhO. Presidente. - Milciades Mario ele Sá Freire, 
lo Secreta.rio.- Lui.v Antonio Ferreira Gualber'o, 30 Secreta.rio"" 
servindo de 2°.- A' CommiBsoo de Finauça8. 

N. 202 - 1907 

o Congressi) Na.ciollll re.>olve: 
Artigo unico. E' o Presidente da. Rcpublica. a.utorizado a con .. 

oeder ao bacha.rel Edua.rdo Studarl. juiz secciona.l do cea.r'. um 
anuo de licença. com os NlSpeetivos vencimentos; revoga.das as 
disposiQÕes em contrario. 

Cama,ra. dos [),)putadOF, 4: de dezembro de 1907.- Carl9s 
Pei,roto de Mello Fi.llto, Presidente.- Milciade~ Mario' de Sá Freit·e. 
l° Secreta.rio.- Lui.z Antonio Feff8Íra GuallJerto. So Secreta.rio, 
servindo de 2°,-,\' C'lmmissão de Fina.nças. 

N. 203-1907 

o Congre88o Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente dtl. Republica. antor~za.do a 

conceder ao assistente do Observatorio do Rio de Janeiro José 
Dionysio Meira. um anno de licen~. com ordenado, pa.ra tr<Ltar de 
sua saude; revogadas a.s disposiQÕes em c)ntrario. 

Camal"a dos Deputados, 4: de' dezembro de 1907.-0arlos Pei· 
.troto de Mello Filho, Presídente.- MiJciades Mario deSâ F,.eire, 
l° SeCl'etarl0.-Lui~ Anto"io Ftt·reira. Gualberto, 3° Secretario. 
servindo de 2O.-N Commissão de Finanças. 
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N. 2()~-}901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. i) E· approvada. a resolução firmada. no lUa de Janeiro 

pela. Terceira. Conful'oncia Interna.cional Americana. em 2 de agosto 
de 1900. a.dherindo ã convenção Sanitaria. Internaciona.l de Was
hington e pondo em protica. 08 seus preceitos. 

Art. 2.° Revogam-se as disposiÇões em contrario. 
Ca.mara dos Deputa.dos, 4 de de7.embrode 1907.-Ca.1'los Pei

xo!o diJ JIello Filho. Presidente.- Afilciades -Mario de Sd Fretre, 
}O Secretario.-Lui..: ... hltonio Perreira G'Ualberto, 8° Secretario, 
servindo de ~.-A· Commissão de Constituição e Diploma.cia. 

x. 205 - 1907 

o Congrcsso Na.cional decreta: 

Art. 1.° A receita gel'a.l da Repu.blica. dos Esta.d()~ Unidos do 
Brazil é orçada. em OUi'O, 72 .. 979:380$887. papel, 239.882: J30$430, 
e .. destinada á a.pR,licação especial. em ouro, 16.214:3~, e 
em pa.pel. 18.498:369$570. que serão reaJiza.das com o producto do 
que for a.rreca.dado dentro do exercicio da presente lei. sob o, 
seguintes titulo~ ; 

ORDINARJA 

Im. p o ,. t a ç (1 t) 

1. Direitos de importação 
para consumo. de ao
côrdo com a tarifa ex
pedida. pelo decreto 
n. 3.617, de 19 de 
maroo de 1900, com 
as modifica.ções intro
duzidas pela.s I e i s 
ns. I !4~, de 30 de 
dezf'mbl'o de 1903. 
J .313. de :{O de dezcm
bro de H04. 1 .. 4:>2, de 
30 de dezembro de 
100.5, 1.616, de 30 de 
dezembro de 1906, 
excepto no que se re
fere aos Da. 704. 705. 
707 e 740 (sómente 
quanto ao ~·.rame far
pado e grampOA para 
cerCA) da. citada. ta
rifa, cujas taxas COfi-

Ouro Papel 
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tin uam em vigor; de
creto D. 1.686, de 12 
p.e a,gq~]O de 11tOJ e 
mitl,~ jS ~gp~flto;; al
~r.~woq~! CQbTa,qQ .»qr 
kdograroma. br\lto Q 
imposto ~obro- fnl9ó'9 
de uvas, çreado pela 
citadA ll'u ,n. '1.45J. 
Eleva:dos ~ .a. -60$ o 1m
.posto ,pQl' 00. beça de 
ga.do ásinino. ,muar e 
cavallar, menos os 
reproductores e ant. 
maes de cria. que já 
teem entrada. livre ; 
~ ~- __ réi~._ l}Pr .~iJ47 
gr~~tt. 4e -qi\!'!l~ 
ti:iIQrl~~o~. ,,'~ i'~ls 

fi-- ,~9,(I·~Pl~1,.;;Q 
, ,P~ .. ~re~ ~" 

e eenimo. de t,gO, 
de aveia. e de outras 
pla.ntas, para capas 
ou envoltorios de gar
rafas ou garl'afões 
,e embalagens diver.
sas; e a 200 réis por 
kilogramma o im
posto sobre o xarq ue. 
Sujoitos ás ta.xas de 
lO réis por kilo
gramma o papel de 
desca.rga em bobinas. 
para. proteger a jm .. 
pres~ão de jornaes 
em machinas rota,.. 
tiva.s; de 40 réis por 
kilogramma () fio va. 
getaI (sizal) pr.Jprio 
para ceifadeira-ata. .. 
aeira; de 5 o I 11 ad va
Zorem 08 auto moveis 
(carros ou em barca
O õ e 8) destinados a 
BcrvÍOOB industriaes, 
cooducoão de ma te
riaes e traIl8porte de 
merc&dorlas; de 5 % 

O~ro Papel 
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ad llaloreJ)! 09 pneu
maticos para. rodas 
de automoveis. In
cluidos: os cinema to
gra.pllOs com a taxa 
de 20$ cada um; os 
fUms impressos para. 
os mesmos eom a de 
500 réis por kilo
gr~ mma e 08 fil ma 
virgens eom a. de 200 
réis por kilogram
ma; o chinosol na 
cla.8~e lP'. no grupo 
do lS~ • ••• ~ 
a taxa de 600 réis. 
razã.o de ~5 6/0• desde 
que pela ana.lyse afit
eial se verifique ser 
unicamente desinfe
ctante; no n. 330 o 
tóro de choupo. as}>. 
alamo e Qut,1"~S 
madeiras b ra ne as, 
propria.s para. o fa.
~ de palitJs para 

ftpboroo, paga~d9 
.. ~ada metro 
c . o; DO n. 659 
a~ fÍ'iUas metaUieas 
e cobertas vitrifica
veis, brancas ou colo
ridas para. c~ra.JUjca. 
ou ferro- kilog .-00 
:rfi6, razão 20 %; DO
n. 728 o «ruberoid)c, 
eq ui parado ás chapas 
galvanizadas p a. r <~ 
cobrir casas, pagando 
100 réis por kU(}
grammn; no n. 1.009 
entre as mach i nas 
par~ escrever. as li
notypos e as desti· 
nadas ao regIstro de 
pa.gamentos. Isenta 
de direitos aduanei
ros a gazolina. Sub
stituídas !lO 8.rt. lO, 

Ouro Papel 
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Oaro P3pe) 
lettra. b. ;n fine. da. 
lei n. l.452. de 30 do 
dezem bro de 1005, as 
fa.lavras - toda.s as 

ebidas alcoolicas que 
contiverem absintho 
ou q uae~q uer outras 
essenciM nocivas-
~ela.s seguin"tes:-to-
as &8 bebidas a.l-

coolicas que conti-
verem ma.is do que 
tra.oos de alsintbo ou 
qua.esquer outras es-
sencias nocivas •.... 69.000: 000$000 113. 4OQ: 000$000 

2. 2 %. ouro. sobre O9D9. 93, 
95 ~eeva.da. em 
grã.o • 00. 97. 98. 100 
e IOl da classe 7& da. 
tarita ( oereae~ ) nos 
termos do art. lo da. 
lei n. l.452. de 30 de 
dezem bro de 1905 ... 1.100:000$000 ". 

3. Expediente de generos li-
vres de direito~ de 
COll3umo ...•••...... • ....... 4: ...... .., ••••• 2.BOO,. 4. Dito de capatazias ....•.. ................... 1.300:00 

5. Armazen8.lem ....•..... .... ., ........... ., -_. 3.400:0 00 
6. Taxa. de estati8ti~ .•.... ., ....... "" ........... .lo lo • 350: 

BA''''ada. Bahida e estadia 
de na"ios 

7. Impo3to de pharâes ....•. 
8. Dito de cJ.ooas •••••.•••••• 300:= j50:03 10: 000.$000 

Addicionaes 

9. 10 o I \) sobre () 81~edlente 
dos generos llvres de 
direito ....•..•...... • ,. J ..... ;/I ........ 'OI ... 280: OOO$OOt) 

E:epoTtaçi!O 

10. 5 4)/. dos direitos lle ex-
~ort~iodo territorio 

o Acre (dc3ta.ca.dos 
dos 20 1)/0 cobra.d.os 
sobre a borracha. ad 
valoTell~) ............. ................... " .. 1 .7 3th 180$430 
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lnlerÍDr 

11. Renda. da. &tralja de Fer
ro Centra.I do Brazil. 

12. Dita. da. Estra.da. de Ferro 
Oe~te de Minas ..••.. 

13. Dita da Estrada de Ferro 
D. Thereza. Cbristina. 

14. Dita da. EstrMa de Ferro 
do Rio do Ouro ..... . 

15. Dita da Estrada. de Ferro 
CentNl do Rio Grande 
do Nort~ ...... " .••.• 

16. Dita do COlTeio Geral, 
equiparadas ás fixa
das para. ar corre:;pon
dencia. interior do 
Brazil a'J taxas para 
'a. destinl.da. a q ua,}
quer paiz da America. 
do SuJ, sendo creados 
para. esse :fim typos 
de sellos eB'Pooiaes •.. 

17. Di ta. dos Telegra;)?hos, 
flxada'1 as segumtes 
taxas, que tambem 
vigorarão para a im
prensa e os governos 
ost&rl uaes com a. re
ducção de 75 %, e 
suppriln idos O.l tele
gra.mmas preteridos: 
100 réis por pa.lavra 
dentro do um Estado, 
200 réis por palavra 
dentro de dous e tres 
Estados, 30) réis por 
pa.la.vra. dentro de 
quatro e mais EB-

--:, tad08 .•.•..• , .•••• o. 
tIS. Dita da Fa.zenda de Santa. 
5' Cruz e outrD.B .. - •••• 
~_~9. Dita ~ Casa de Cor-
1- recçao .••.••••. 0_ ••• 

~~"fD. Ditada. Imprensa Naciona] 
. e Diario Oflictal ••••• 

• Dita. do L8.boratorio Na.
iL.. ~ cional de Analyses .. 
p. pita dos Arsena.es •...•.. 

Ouro Papel 

250:000$000 

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

28.000:000$000 

1 ~ 800: 000$00O 

100: 000$000 

~:OOO$OOO 

5:000$(}()0 

6.800: 000$000 

4 • 4QO: 000$000 

70:000$000 

10:000$000 

200 :000$000 

17 O ~ 000 ~OOO 
5:000$000 



23. Dita. da. Ca.sa. da Mooda. .• 
24. Dtta. do Gymnash Na. .. 

ciona.l •.............. 
15. ·'f)ita.' db'firstituto dus Snr

doa-M'udoij e dos Me
Jrinoe Cego~ .•.•.•... 

2ô". Daal~ Instituto Nacional 
de MuBÍca ... <, •••••• 

21,., D1na..!- matriculas Q08 
eata.belecimentos de 
insirucção superior. 

tlt... Dia, da AssiBteocia. .a. 
AlieDados .......... . 

29. Dita. arrecadada. nos Con ... 
sulddOB ...•......... 

ao. Dita de proprios 0&C10-
naes .•.••........ , .. 

3l. Imposto dosello. ' ...... . 
32. Dito de transporte ...... . 
33. Dito de 3 l/S- % sobre o 

capital das loterias 
'fMen.es e 5 % sobre 
as estaduaes ....... . 

34. Dito sobre subsidios e 
vencimentos ......•. 

35. Dito sobre o consumo de 
agua. ......•. o ••••••• 

36. Dito de 2 1/2 % sobre os 
divid6ndos dos titulos 
de companhias ou 80-

~ deda.das anonymas .• 
'37. Dito sobre ca.~a.s de spórt 

de qualqu6r cspecie, 
na Capital Federa.l.. 

3S. Contribuicio da.s compa
nhia.s ou emprezas de 
estradas de ferro e 
outra.~ ....... , .. , .. . 

39. FÓI'OI· de terrellDB da ma-
rinha.s ...•..•....... 

4Q., ,lAaleulios .......• '.' 4A' • 
41. 1?rernios de depositos pu-

Wjcos ••••••••••••••• 
42. Ta.xa. judicia.ria ••...•..• 
43. Drt&· _ aferição d~ h:r

dronaetros .•.•.....•. 
44. Read.&s.· federaes do Ter

ritorio do Acre ... " ... 

Onro 

•• to 41 • " ........... . 

•• 1It • ......... Il a, ••• - .... 

• ••• , • ., ........ t- •• 

·······.8~~, 
., t " •• t ....... _ ... 111 •• 

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

..... " •• ~ •• ,..". .... 44. 

1 oa: 666t667 

" ..... « ..... .. \. ...... 

oi' ••• « ..... li' ...... 

••••••• ~~4.#~ •• ~. 

• •• ••• " ...... . al"" .... 

" • " .... ...... #11 ...... . 

• ••• « .,. •• I ........ . 

Papel 
20:000$000 

'm:~' 

.:OOl~OO 

12:000$OiQ 

ntl:OQO$OOO 
·lt.~:OOO$OOO 
4~._~ 000$000 

·L200: 000$000 

3.:.;tOe-:OOO$000 

iiQM~ 000$000 

1..!iOO: 000$000 

1.800: OOU$OOO 

. 20: OOíl$OOClO 
401000$000 

00:000$000 
130: Of))$OOO 

6:080$00~ 

l(l:08O$)OO 
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Consumo 

,~5. Taxa sobre fumo •.•.•.•. 
46. Dita sobro bebidas ....•. 
,47. Dita. sobre phosphoros ... 
:48. Dita sobre o sal de qua,l-

quer procedsncia. o •• "9. Dita sobre calçado ..... o o 

50. nUa sobro velas ....... . 
QL Dita. sobre perfumaria. .. . 
!ê~' .,Mtt\. sobre e~peei3hdade3' 

pllarmaceuticas na-
. ' eionae.s e estrangeiras 
5.3. Dita sobre vinagre ..... . 
f;U.; 'EHt'tt;'eobre conserva9 ... .. 
ti5. Di ta sobre carta.s de jogar 
56. Dita. sobre cllalléos ..... . 
67 • .Dita. ~o~re be~gaJas .... . 
•• 'Df't.t; 'SObre tooldus' .....•• 
59. Dih sobre vinho estran-

geiro ....... o •••• "0 

EXTRAoRDrNARIA 

6O~~~pi& da. ma,píobau"r 
61. Dito militar. o •• o ••••••• 

62. Dito dns empregados pu-
blicas .. ' .......•••.• 

63. lndamnizncõc.C! .•..•...•.• 
'64. Juros de ca.pitacs na. .. 

cionao8 .............. "''''' .... .-
65. Ditos dO:3 titulos' iié; .!~ 

trada de Ferro.da 
Bahia. e Pernn,,:rt{)uct1. 

66. Rema.nescentes dos pro.
mios de bilhetes de 
loterias.. .. . ....... . 

67. IJnpo~to de transmissão 
de proprie<l\d8; nu' 
Districto Federa.l. ... 

~. Impostu de ílld Il.&Lrias (} 
: profissões, no Distri

cto Feder.\.!. •....•..• 
69. Producto do arrenda.-
" monto da,g areias mo-

Ouro Papel 

.... ,. ............... . 
.. 4 •••••• 4 ....... . 

..... , ........... # ••• 

• '*. " ••••••• '* •••• 

8~ 
300$llGO. 

8:000$000 
4!'1'~ 

1.OOO:'O~(1&)' 

.............. , .-, .« .. 

. .. ".,. .......... . 

....... li .... ~ ....... '. 

5.200,'E 5. tOO: 000 
7.0~:i) 

3.000 :oooeOO 
t .300:000 00 

330:000 O 
430:000~OO 

850'~ 
1'60:000$000 

I .iUP: 001" 00 l~U:OO 00 
1.000:000 000 

25:000 00 
SI.:J{)J:OOQ, 00 
a.ooo:ooo.ttoo 

130:000$000 
250:0Q0$OOO 

680:l100~QOO 
2o~OO~'uOO 

06:):000$(1()0 

30:000$000 

2. BOD : 000$000 

#:J,PlHftcas ............... ' .,.' ..... I .• " ....... _." ...... 2(1 J : 090$000 



"WN.AlIS DO SINADO. 

RENDA oo~r APPLICAQÃO 
ESPECiAL 

Fundo de resga.te do pa
pel moeda: 

1. 

2. 

) • o Renda em pa.pel 
proveniente do 
arrendamento das 
Es1iradas de Ferro 
da. União ........ , 

2.° Pro(lucto da co
bra.nça, di\, divida 
acti va da União. 
em papel •••.•.•.. 

3. o Todas e quaesquer 
rendas eventuaes 
percebidas em pa,.. 
pela •.••••••• , •••• 

4.° Os saldos que fbrem 
anurados no Orça-
mento .••••••..••• 

5.11 D i v i d e n ti o s da.s 
acções do Banco do 
Brazil pertencentei 
ao Thesouro •..••• 

Fundo de ga.ra.ntia do 
papel-moeda. : 

1.° Quota de 5 o/'t ouro, 
sobre todos os di
reitos de importa,.. 
ção pa.ra. consumo. 

2,° Cobrança da divida. 
activa. em ouro .• 

3, li Producto integral do 
a.rrendamento das 
EstJ.·a.das de Ferro 
da União, que ti
'ver sido ou for es
tipulado em ouro. 

4.° Todas e quaesquer 
rendas e ,,-entuaes. 
em ouro ...•....• 

5.° Direitos de exporta .. 
ção no territorio 
do Acre, 15 % dos 
20 % cobra.dos sa
bre a borracha ••• 

Ol1ro 

, ...... ., ., ... " .... 

,. • li , ..... ., ••••••• 

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

. , ....... , ...... . 

9.600 :000$000 

1:000$000 

83:333;334 

20:000$000 

.. ., ••••• • ••• " f ••• 

Papel 

420: OOO$OOC) 

800: 000$000 

1.500: 000$000 

787:500$000 

6.260:860$570 
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3. Fundo para a ca.ixa do res
gate das apolices das 
estradas de ferro en
campadas: 

Arrendamento das mes· 
mas estradas do ferro 

Fundo de amortização 
dos emprestimos in· 
ternos: 

\ 

1. o Receita proveniente 
da. venda de gene
ros e de proprios 
nacionaes ......•.• 

4 .. ( Deposi.tos: 

2.°, Saldo ou excesso en· 
tre o l'eeebimento 

. e as resti tuições 
5. Fundo destinado ás o bras 

d e melhoramentos 
dos portos~ executa
das á custa da. União: 

Rio de Janeiro ............ . 
Pará .•....•.......•.......• 
Bahia. .•••.•................ 
Rio Grande do SaL •••....•• 
Reotfe •...••.•.•..•••••.•. , • 

Ouro Papel 

lôQ:OOO$OOO 

4.000: 0001000 
800:000 000 
500:000 000 
450:000$000 
600:000$000 

2.000~000$000 

30:000$000 

3. 000: QOO$OOO 

2,900:0001°00 

800:000 000 

Art. 2.° E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A emittir como antecipação de receita, no exercicio desta 

lei. bilhetes do Thosouro até l~ somma de 25.000:000$, que serão 
resgatados até o fim do mesmo exercido. 

fI. A receber e restituir. de conformidade com o disposto no. 
a.rt. 41 da le1 o. 628. de 17 de setembro de 1851, os dinheü'os pro
venientes dos cofres de orphãos, de bens de defuntos e ausentes e 
do evento. de premias de loterias. de deposito das caixas eco
nomicas e monte.~ de eoccorro e dos depositas de outras orig~ns ; os 
saldos que re.mltarem do encontro das entra.das com as sahidas 
poderã.o bar ap~licados ás amortizações dos emprestimos internos 
ou os exoessos das restituições serã.o levados ao balanço do exer
cíCÍo. 

UI. A cobrar do imposto de ímportaçi.o para consumo, 35 ou 
50 % ouro, e 50 ou 65 % el, nos termos do art. 2°, n. 3, lettras 
CI e b. da. )ei D. 1.452. de 30 e dezembro de 1905. 

A quota de 5 %. ouro, da totalidade dos direitos de importação 
para consumo, ierá destinada ao fundo de garantia.; a de 20 "/0 ás. 



.. 
despezas ettl ouro e o 'ex~edentc será convertido em papel para 
attender á.s despezas dessa especic. 

0850 °(0 ouro sel'io cobrados. omQuánlo e caJnbio se 111antivor 
acima. ele 14 d. por l~. por 30 dias consecütivos, e. dI) me3mo modo. 
só deixarã.o de Sdr co6rado~ depois que, pelo mesl'fio prazo. elle se 
mantiver abaixo de 14 d. Para o e1feito desta disposição tomar
se-ha. a m~dia da taxa ca.mbial d uranté 30- d4à~l. 

Si o ca.mbio baixar a. 14 d. ou menQ8, coln'8.r-s&-hlo db imposto 
de importação sobre as merca.doria.s de que tra.ta a. le4iu-a. ti 65 °1. 
em papel o 35 0(0 em ouro. 

IV.A cobra.r para o fundo de~tinado 21.8 obras de melhora.mentos 
de portos executadas á custa. da União e em virtude de conce.seão : 

lo. A taxa até 2°/:, ouro. sobre o va40r officia;( da importação 
do porto elo Rio iJe Janeiro e das Alfao-degas do Rio- Gl'ande do Sul, 
"i(J~. Bahia, Recito e Belém, exceptuadas as mbroadorias de 
que trata o n. 2 do art. lO, podendo estetlder fi. cobrançil da 
mesma taxa, nas mesmas condições, aos demais portos e fronteira.~ 
da Republica., noa termos do decreto n. 6.368, de 14 de fevereiro 
de 1907. - , 

20. A taxa de um a cinco réis, por kilogt>amma; de lIIercadotias 
~ ~ eátregadas ou desc.arregad88\ ~ilrMo o' ~Uj valor. des
tino ou procedencia dos outros portos. 

Paragrapho uníco. Pa.I'a i.tccelerilr a execução das obJ'aS rBf~ 
rlelas poderá o Presidente da Repuulíca acceHar donativos 00 mesmo 
auxilios a titulo oneroso, oJferccidos pclos-l<~~tà(los, mun}cipios ou 
associações interessadas no melhoramento, comtanto que os en
õa't~ ~ü1ta.nte' dI) Utes' a1'!~iHos não exeelb,m dô' pttiducto dA 
taxa- indicada. 
_ V. A modificar a' ta.tll dos direitos d,) itn.pm.'taçã·); até memo 

dib~'Mtt"àda.'livre d~- dii'êlto!~ durante () praf:o' que .lül~-r n~ces
sari', para os artigos d~ ptOcede!lcio.' estrangeira, que pdMam 
competir com 68 similares Jl"o6ulido:i ,DO pai& pelas e,..,sts. 

VI. A, ~r ti·a.nq~a, postal : 

ti) AOS jm'rlaes, revi8tà8 e: púbUc'&t;)6es de caraêtet- agt4Jcola 
industrial e eommercial e ~iQ! o~i'fI:~,! 'Ó<J:bmadow:POIO$' g'ofeT .. 
1\0$ el()S Estado$' e do Uist~i~t'O 'ed~al, d~é q'f1e teittiam d'~tri
l:i1t~O gt;,tuita, a~8í'tn cr:nno á córN~llot\ lenela e reNlc8a:r. de se
men~ d\sti'lbuidi1.~ gr,\tuitILmeDte pela. ~:red~de N'aclÓflrtl da 
A~ic11~r:l. e ~la!' sooHMalles c()fl~neI"Og do ~ ~~atlos. 

/J) ~ 1l .. ~ fltI~~' de' q lltl.lquer nat\u~&', l"ét,nett'id()S 
l'l':H a! htbnt)\tioo1t.~- ~tl~CM da- Od!to; ctó's E:sta.dtts e db8 fiUo.. 
oféipkJ8'. 

VII. A conceder ísell{'ao de direitos aduaneiro3 : 
Lo NIJIlI iftttrtflboo.tot-d~ llWOtit'&' ~IA3Ohfní8mô8 ~i(]adee ao 

:tb.bl'tee tr-b6tt~êio de pródu~ ,,«.ri~.alstm oomo &00 a.~p~r&
lho;; para o fa.brico' de men.~ di~"1tu~g'te i-rnport&d~ pelus-
1\!4'lflOl~ OU rel~t.ivM 8M~"aM,.a-"mMbin~stno8 e at)~relhos 
pari' mMt&g~m de xarquead.e e pA~ o- fábrwo de 3Á"'bOs, d~ 
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eellulosa de ba.ga~ de canoa e do assucar. pagando 5 % de 
expediente. 

2.° Ats drogas o aos utemili08 que forem importados para uso 
. das associações ou ligas contra a. tub~rculose e ao ma.terial im .. 
. porGado pela cSociedade Brazileira. Protectora. dos Animaes». 

a. o A's sementes e aos exemplares do plantas viva.s, de re
productores finos de gado vac(mm, cavalln.r, muar, lanigero e 
Buino. 

4.0 Ao~ ovulcs do bicho da seda e 3003 enxames de abelhas de 
raça. (} a.o sou acondicionamento. 

5. o Na vigencia desta. lei, ás bolas, redes e outros objectos ne· 
cessarios aos jogas de (oot-ball, crihets e te7l.7I.is. importa.dos dirc
ctamente pelos c]ubs de·;ses aporta, 

ô. <) A -ri embarcações de r emo e vela destinadas excl usi va
mente ao sporl nautico. com banco:) movediços e seus accessorios t 

remos, velas. forq uetas, craques, braçadeirJ.s, mastros, macas. 
cannas de leme .. guarda-patrões, fios de barcas para driças e 
escotas, importados directamente pelos clubs de rega.tas. 

7. o Ao material importado para a construcção de engenhos 
centraes, aesim como pa.rá. a cODstrucção e prolongamento de 
estl'f •. d~s de f~rro e obra.s de port-Q.,'), por concessão a particulares. 
pa.gando 5 % da taxa de expeditmte os artígos cuja. ta.xa não for 
inferior a esta. 

8.° A's folha'3 estampadas c aos acccs!1orios para a fabricação 
de latas para mante.iga, banha, toucinho, ~loces ou carnes, qua.ndo 
directamente importados peloil productores destes artigos, que 
pa.garão 5 % de expediente. 

9.° Ao material importado por individuo ou emprezas que 
se propuzerem a rea.li7.ar a cultura racional e ecoDomica do café, 
cacáo, fumo. algodão, canna do asSl1car, arroz, ceva.da, alfafa. 
trigo e fibra.s textís, animaes e vegetaes, e a proceder ao seu 
beneficia.mento em installações ccntraes, convonientemente mon
tadas; promovendo tiJ,mbem o Pre$idente d,), Republica, junto A. 
estra.das de ferro federa.es e a.s companhias de navegaçã.o snbven
cionadas ou de qualqller outra fórma auxiliadas pelo Est.ado, 
uma reduc~ão razoa vei nas tarifas de tranSpoI'to para os pro
duetos beneficiado., nesses estabelecimentos. 

lO. A quaesqucr machinismos e instrumentos importados pelos 
Estado::!, municipios e particulares, que se destinem ás suai fa
bricas de sericicultura. desde que empreguem na dação e tece
lagem unicamente casulos de producoão nacional. . 

11. A' requisição dos governos dos Esta.dos, dos municipios e do 
Districto Federa.l, pagando 5 % de expediente, ao material impor
ta.do para ser applicado pelos mesmos em sua.s obras, feita.s por 
administraçã.o ou contracto, e que tenham pJr fim o sanea.mento, 
embellezamonto t abastecimento de agua; ao material metallico 
pa.ra rêde de esgotos; ao material para. calçamento, inclusive bri
tadores. motores respectivos e 1'0108 ou compressores pa.ra maca
da.mização, molhoral'nentos e conservação de ba.rr .... s e portos, 0011-
atrucção de fornos para, inl)jneraçio do lixo, ponte;;, IIlumínação, 
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estrada.s dl1 ferro e viação oloctl'iüa. inchhive o que se dcst~~ar 8,t) 

desenvolvimento de força. pa.ra este.') !lns; ao dcstin,l,do a. labora
torios de analyscs; â mobilio. e ao material escolar imporudos 
llelOS' mesmos governos; ao material para coloni~.:; corrocclonaes e 
câsas de prisão com tr&~alho; aos ammaes e matcriD.l destina.dos 
aos éorpos de policia. e de bombeiros; ao material noocssario â pra.
ticagem de portos e á desobstl'ucção de ba.ixios e ca.naes e, OOal
mente, a tOGO aqueHo que Jor de immediata necessidade ou utíli
daúe dos gQVel'IlOS dos Estados. <ios muulcipios e do l>iskícto 
Federal ou das réspecti v as repartições. 

A mO,Sma i'Senção e para os mesmos tins poderá ser concedida 
pelo Governo da t,;nfão para serviços de $ua competencia.. 

12. Aos canos e a. todo o matorial cera.mico uccessario para. 
serviços de esgotos nos Estados da Babia. Ceará., Maranhão, Per
nambuco. Santa Ca.tharina., Amazonas. Rio Grande do Sul c Paraná 
c na. cíuado de Níctheroy. no h;t;f.ado do Rio do Jaueiro (nos termos 
do decreto n. 947 'A, de 4 de oovomVl'O de l8g0.) 

13. Ns l)1acbin~s de elevaçã.o de a.gU8., de qua.lquer s'yBtom~::; 
oomprehel1dido o l'espectivo motol'; aos cataventos. poços tubu. 
lares, bomba.s; enca.namentos e ma.is a.coossorios detitinados n.o abas
tecimento de agua. nos diversos municlpios do Esta. lo do C.!al'â e 
nos que forem' t\a,gelIa.Jos pela: secca.. e q ao forem iIllJ)ortadoi pela~ 
respectiva" camaras com o 11111 de ontrega.I-os â servidão publica; 
igua.l ra.vor sürâ. conc.edido á. pc,soa. q,ue o;:) ímpol'tar por SWl cont~L 
e para seu uso,nos l'oferidos Estado3. 
, A dispensa. dos direItos, nes,3eS caso.~, incluido o de oxpe

diente, será solicitado. ao Ministro d~ Fazenda. pelo:; illteouent:;s 
munjcipae~ . 

14.' Aos motores, ca.rbura.J.ores, fogões, fogareiros, lampa.d~s e 
qqaí'squer u~ilios q!.le utilizom: CQq:lO 'cpmbustivel 0. aJeool puro, 
cp.rburetádo QU 4esllatJll'aao. pag.ando 10 ti/o de eXpedJ8nt L 

. 'l~. Aos ani,rt;I.àcs destIna.dos a.os jardi!'.lS· zoologicos e aos que 
furem inii>0rtados para exhibiçõos zoolQgi~s G scientifloas • 
. . P'ara.gí'apho umco .. Os aUiJJ,l~OB de que t.l'ata este numero, uma 

vez mortos . .':lerão entregues ~os mta,seus das respectivas clrcurn ... 
sºri pçõ~s. . ' 

W. Aos objectos importa,los pelo~ governos dos Est~dos. pa.ra 
~ ÇDl~nia.s i~jligena.s e civilização dos .índios, . . 

\7. A ~s ma.ühina.s, apparQlhos e Instrumentos agrlCola~ destl* 
I!,adqs ~ .t)zendas c .08 campo,.;; de experimentação estabelecidos 
pêlos l~tài1os. 

18. Aos .J;llater.ia,es n~cS84rio8 para. .. \. installacão de hoteis 
~odel'nos ~e!ti 'Caplf4t q~~ sa.tisraca.m as condições quo o 00-
verhÓ étft:l."&ê:tecer- nos contra.ctO'S. que 'Para. ~sse fim forem celebra .. 
dO! c~' p3.l,t;c'olar,·s ou rom ().mprezas. 

Hl~ À01 pratinhos de betume de;:;iinados a alvos yolautes, ou 
C8J)hera.s de vidro pa;ra. o nv?,smo tiro importados 110108 clubs do 
tlro :\0 8,1':0. 

VIU. A expedir ~ÓYO rQlUla.n~eJJtv p'~H_a. a. c0bra.l1ça. tio ~D~~UB;)O 
de agua fOfllecidé$ "'Oi ln~dio~ du Capital f'edel'a.l. 4~;lndo as res'pe~ 
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ctiv8.S taxas dentro dos limites estipulados na a.rt. la § 4° da. lei. 
D. 2.630, de 22 ele setembro de 1875, e § l°, art. 7° da, lei n. 489, 
de 15 de dezembro de 1897. 

IX. A i.ostituir a competento fiscaliza.~') d()9 ast.a.bclecimentA:>s 
bancarios e instituiQÕes congcnerea, ex.{Jedindo os Mlpactivos regu
lamentos. 

X. A entrar em aceôrdo: 
a} com os governos das Republicas do Uruguay e do Pamguay, 

no sentido de liquidaI' os ros ctivosdebito~ para com o Brasil; 
b) com os govurnos EstAdos productore.:; de areias mona.. 

zíticas, afim ue regula.rizar a sua exploração a o sell commereio
XI. .A modinea,l' o serviço de fiscalização dos impostos de OOD

Eumo, revendo OS respectivos regulamentos e expedindo novos, sem 
augmento de despeza. ' 

Xii. A reuuzir as taxas postn.es para. o ederiol', de accôrdo 
com a. Convenção Posta.l Universal, e, em proporoão. a,s taxas in
terna.s, logo q ae for decrotada a fl'forma dos scrvioos dos Correios. 

XlII. A reformar a. robel1a dos emolllmentos ~on8ula.rel appro· 
vadu pelo decreto n. 2.83~, de 14 de março de 1898. 

Art. 3. o Continúa em vigor o a.rt. 3° da lei n. 1.452. de 30 de 
Ilezembro de U)05. assim modiftca.do: 

Pagarã.o sóroonte 5% de (upediente, além dos artjgos men· 
ciona.dos no art. 2° § 33 das Pr'llimina.res da. Tal'ifa., do tio (arame) 
liso, gatva.nísado ou não, n. 7, para cercas. e n. 14 pa.ra enfardar 
algodão. forr-4genj e outros productos agricolas, do do proprio pal'<l. 
empa do videiras. mais os deguintes: 

l°. locomotívas agl'ícolas; 2°, valvulao;de borra.cha. para. bomba 
de ar e para. outra!! ma.chiilas de qua.lquer f-ormà. ou feitio; 3°, t~las 
de ara.me, de cobre ou de la.tão, cones da papelão oU de couro p~ra 
turbioas e peça.s componentes de ba.terias de dilf'lIsão; 4°. escova.s 
de a.rame, ferro ou la.tã.o. ou l.'a.~~deira.s ~a.ra, limpe7..a. de t.ubos; 
5°, mJ.nometros pa.ra. indicar preS8ã.a da vapor e do vacuo, indica.
dores do tempera.tllr:l.~ ; 6°, tubi.>S de cobre. ferro ou latão. para. ca.l
deira e para. apparelhos de concentração e eva.poração; 7°, moinbos 
para, quebr<1l' c pulverizar aS~l!1car; 8°, crivos e seus snpportes 
c trJ. vcssã.o para fornalhas; !J0. taxas, moendas e engrena.gem oam 
os seup accessorios; 10°, appa.relbos de movimento ou transmissão 
com,rebendcndo polias .• cix.os, mancaes. luvas. cha.veta.s, 8llneis 
e oollares de suspe~são; 11 (). trilhog cop1 tojos 08. S81,lS acq~g... 
sodos, grá:,m.po~, cht1pa;sdc jUfJCQlo". parafuSoS, dc:rviQs. contra
trllUos, cruzamentos ou corações, agn Uma jm.ra desvios e ti ppal"e
Iho3 de m:lH Jbra!·oa. 12°, locomotivas e vagõe.:l com' seus aooes
sOl'Íus; 13D, ala:mbi1]ues e coltlmnnas distUlatoria.a com seus aceea
sorios' j 4°, fôrma.s e pa.ssadeiras, Cl'ystalizadores para. purgar e 
refinar assucar e ca,l e:i.pecla.l pa.ra. fa.bricaçã,o; 1:)°, bombas de 
ferro ou outro metal pa.ra qualquer llquido ou ffia.SS&, ou a.ba~te .. 
cimento de agua quente ou fl'iJ.; 16°, vulros e tubos de vidro pa.r."!. 
apparelbos de eva.poraçã.o e concentra.ç1o, para, indicadores de 
nivel do aglla OlI de outro liqllido dcntrJ (l:)5 appal'elho~ OI) calo-
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deirae; 17°, ara.me farpado o ova.lado. sondo este ultimo das seguin
tes dimensões: 18X 16 e 19 X 17 .inclusivo grampos,moirões de ferro 
ou aço paI'a cercas e os l'espectivos esticadoros; 18°,08 desnaturantes 
e carburetaoies do alcoo); 19D

, os toneis de ferro, estanhados. para. 
o tra.nsporte de a.lcooI; e os appa.relhos destinados á.s applicaçõos 
industria.es do 8olco:>l; 200 , ferramentas, onxadas e fOices,destinadas 
" lavoura.; qua.ndo og rna.chinismos, apparelboB e objectos a.cima. 
discriminado3 forem importad09 por syndicatos agricolai ou dir(}oo 
etamente pelo; agl'icllJtores, gerente3 tIe emprezas agricolas, pl'O
pdetarios dJ campos dI} criação e, bem assim, peloJ governos dos 
Estados e municlpios. 

Paragrapho unico. Prova.do que o syndicato, prevalecen~ 
.0-8O"do favor du. lei, importou qualquor dos objoctos mencionados, 
elm a rJduc~ã.o do imposto, p,~ra. vendel-os ou cedel~os a pesdoa. 
.• tranha á. a~~ociaçã.o, será im"lusta. a multa do 3:000$ aos im
portadores, sondo pelo pagamento rosponsavois solidaria.mcnte os 
associados. 

No caso de romcidencia., a multa será do dobro o o syndicato 
será. dissolvido por a.cto da. administração publica. 
" Art. 4. 0 O despacho lias merca.dorias do que tra.ta. o art. 36 da. 

lei n. 1.45!t de 1~05, com as modíflcações desta. sará. autorizado 
pelos inspoctores da'! l'~partições aduaneira,q. prdcedendo a provQ. 
da qualidade do importador. 

Art. 5,° A cobr.moa. da3 taxas que cabe ás capita.nias dos Por
tos arrecadar se fará. em estampilhas do selto adhesivo, de accôrdo 
com a tabe11a seguinte, ficando as$ím alterada a. disposição do 
art. 17 da. lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900. 

TABELLA A QUE SE REFERE ESTE ARTIGO 

Titulo de registro de emba.rcação nacional •......•..... 
Arrolamento permanentf) de qlIalquer embarcaçã.o, mo

vitla. por qualq:uer meio, não sujeita. a registro ou 
corpo$ tlu(~l.uante.:i tixo~ ou não .. , ••. , •••.••••.••.• 

Por licença, annual de cmb"~rca.çã.o registl'a.da: 
Da 30 a. 50 tODe[u.da.s liq uidtls .•••..•...•••.•• , , .•.•• , 
De 50;,1. 75 li> ;p 
De 75 a. lOO;p » 

Pelo ,!ue e~ceder de. 100 tonoladas liquida~ pagará ma.is 
50 réis por toIlelada. 

Por licen~a annual de embarcaoão arrolada. movida por 
qualquer meio, não sujeita. ao registro ou corpos 
fluctuantes tl.xos ou não a.té cinco toneJada.s de ar-
qU6(),Ção •••. . , •• " •• , ..... 11 .............................. .. 

De 5 a. l5 ...............•.. , ........................ . 
Do 15 ao 2-5 ••...••••••.••••.••••.• " •...••..•••.••.••• 
De 25 a 35 ••..••••• , .•.••••••.....••..•.•• , ' .• , ••. , .. 
De 35 a 45 ..•••.•••• ,' •...••••....•• , ... 'I' ••••••.•••• 

5$000 

20$000 
30$00,1 
40$000 

5$000 
10$000 
15~'OOO 
20' 00 
25'000 
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De 45 a 55 .••.•.••....••...••.....•....••...•..••..•• 
De 55 a 65 ..••.•••.•.•••....••.••••..•••••••.••••••.• 
De 6::> a 75 ••••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••• 
De 75 a. 85 •••••••••••••••.•••••.•••••••••••••.•••••• 
De 85 a 100 .•••••.•.••..•••••.•.••••••••••••••••••.•• 

Pelo que exceder de 100 túnoladas de arqueação pa
gará mais 50 réis por tonelada. 

Observaçã.o-São isentas de taxas as licenças ,da.s 
emba~ a.rroladas na pesca e regatas. 

101 

Por termo de vistorias de embarcações.. . . . . ..•....••.• 3{)$OO0 
Observação-As vistorias das embarea.ções, qua.ndo feitas por 

funccionarios federaes, serão gra.tuitas. deveodo ser retribuidas á. 
razão de 25$ diarios. quando por peritos não funccionarios, cor
rendo por canta destes as despezas com 08 operarios que os a.com
panharem. 

Por averbaçã.o nos Títulos de Registro.::i ou de arrola-
mento de embarcação •......•......•..•..••.•• 

Por licença para qua.lquer natureza não especificada na 
presente ta be11a .....•.. o •••••••••• o ••••••••••• 

Por ma.íricula pessoal da. gente empregada. na vida. 
do mar ...•.. o ••••• o ••• o •••• 0 ••••••••••••••••• 

Por inclusã.o da matricula. no rol de equipagem, por 
pe9S<l& .......... " ............. " ............... ,. ..... . 

Por termo de abertura de livroo da Marinha. Mercante 
Por termo de encerramento de livros de Marinha Mer

cante, a. importancia. col'respondente ao numero 
de foibas rubricadas' razão de, por folha •.•.... 

Por porta.ria de exame de arraea. praticas e mestres de 
pequena ca.bota.gem ...•.•...•.•••......•..•••.. 

Por portaria de exame de praticante de machinÍsta ..... 
Por passe para sahida de navio naciona.l ou estra.ngeiro. 
O bservação-São isentos 08 passa. portes o u passes con .. 

cedid03 ás embarcações brazileiras. empregadas 
na pequena cabotagem. 

Por termos de entrada ou sabida, n08 livros de deposito 
de dinheiros feitos na. Ca.pitania. .•..•.....•.• ~. 

Observação-EntenderooSe-ha. em geral, por termo toda 
declaração oscripta. data.da e assignada por em
pregado publico em livro ou documento para. 
interes.:ie da pa.rte, não se comprehendendo por 
aIle as notas relativas a empregados publicos. 

Por licenQ& para conductor de lanchas a gazoliDa ou 
automoveís ma.rítimos •......................• 

Por carta de 1" e 2° plIotos. arraes, mestres de peq uona. 
ca.botagem, pra. ticas, machi nis ~aB, aj udante
machinista e praticante.lJllachinísta, em se1l0 
de verl>a .••••••••• a _ " •••• " " • li ••••••••••••• t • • 

1$6150 

5$000 
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ObserV3Qão-O se110 de verba será. cobr~dp .. pel.a RAroebedori&., 
no Rio de Janeiro, 6 pela,s delega.clilo!;!. fil3c(l,f:!s. a.lfl1ndegas, mesa.~ de 
reudat e collectorias fedora.e~, no.s Estados. As capit~nias de portos 
:não receberão nem r~gistr.a.rão pa.peis sem que q.elles conste .O 
pagamento do seJIo d e verba.. . 

Art. 6.° Fieam iS.eutos de eD1OlumentOl ~ sellos noe QOD~1a.d.08 
todos os documentos relativos a deSp8teD.08 à(E Ilavio$ ~ ... apores 
bra.ziloiros, que explorem o ser,viço de navp~aQão entre portos 
estrangeiros .Ou entre portos estrangeil"Ol!l e JlaClfJlmes. 

Paragrapbo unico. Gozarão da. mesmà ilfençã.o os despa.chos 
das mercadorias a tra.nsportar pelo:) m66mos na yj,os e v .. por~8t 
mercadorias que, ,no omta..nto, continuam sujeitas aos emolumentos 
e se1l.os das facturàs consulares. 

Art. 7. () o Governo promoverá .8. cobrançj, (los a,lt!gnols dos 
pr~ios, proprió, nacionae3, .situa~os ~o .Di'itr~cto F~4eFal e nos 
Estados, oceupados por tuncClonarlOs publIcos CIvis e mlhtares, que 
não tivc,'em direito, por força. de lei, fi nelles residirem. nl1 ra.zão 
de :10o>!o dn; lota.~o manda.da f?,Lzel' pelo r.nui8terio da Fazenda, 
~endo realbar ... se aquella. cob~'(lJlça. mediante dosconto dos rO!:lpe
ctivos vencimentos. 

Al't. 8. li Fiaa. ooDc&lída ise.ru;ã.o de .diréitus q uae&q1:ler para o 
materia.l flue '0 Club Nlval importar. destin&do á. constl'llcçãQ do 
seu cdi:l1cio na. A vanida. Central. a saber: forrageM para a esqua
dria de brOnz!4. aço e fon'v (.feehadnJ.'as. trincos, dobra.diças, pau
mlJUes o outros artigoB de ~rr.a.Jheria de luxo) ; aço laminado l4im· 
pléS, idem trabalhAdo; gl'adis de ferro batitlo. idem ue terro fun· 
dido, azulej<1lJ. la.d~ilhos de oer.l.imicf1, cimeato, vidros de diíf-ercntcs 
dim.ensões e CluBlidados, pat-qulB (mosaioo de DU1(lei,ra)~ forros do 
aço c::;tampaáQ, oolumna de ferro .tido c fundido. niarmOl'e pa.ra. 
degr~st solelns, embaaalDeôttJ, ate. i ca.rwu de farra fundido par ao 
aguas pluvia.ei8 vaspeativa.8 ba.ciu, tlDtas. g8!Na otn ~l"is, mate
'ti.,t !à.nitario e ,~ctl"l801 appa-.lhoe da gaz. fbando-se a. quan
W.r''dc dos al'tigus 1U1'ra mdlteiOOados. 

~~. Q.o,.P Gm:~:t:.n'?,cOll~~r~ .. p.a. (' vig~pia. ~esta. lei. iseI\cão 
de dlrclto~ aM~Jfpâ parI;)' o~ objeptos aest11l3'dos d. constnícç!.o do 
editicio aproprfâd'o á E'sco à. de Com'lierqio ae S~ Pablo. denomi
na.da.-Alv"r8~ Pfmfeado-~ cODstante da l'elã~ão seguinte: 

. . 
RelaÇifo dos art4gQI a ~rnport4r para a Escola de ComYMrcJo de 

S. Pa.ulô «Alllãt'el Penteado, 

200,00 IQeWos .de mozaico eeramico. 
110,00 ) , )li uultjo pe.ra. parede. 
62,19 ) 11 marmore hranco em oha.pa. Ele Oj04.. 
24,56 , ~» )0:1),. 0,02. 

7,62 '.J »» ~ ~ » , 0,23. 
~5.500 ltllos,de ferro em vigas I L e columnas 
33.44 Kllos de cobre em ebapa de 2,00 x 1,00, de 14 onças por 

p~ II ua,d rado. 
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2.480 kilos de ferro galvani~ado em cha.pas de ()'. D. 22. 
,000 kilos de prego."1 com cfiber,a de chumbo. 
124.00 metros líneaI'es de condudores de ferro tundido de 5. 
2,100,00 metros de forro de a.ço estampado. 

8 bacias de latrjnll com ea.ixa. completa. 
8 urÍnôes de louça., com pertences. 

10 lavatorio~ de 101lQa, com p6l'tenceJ. 
400 l~ilos de a.lva.iade «Villo }Iontagnelt. 
iíOO » ~ olco de hnhaQ& cri). 
100 • »agua.-raz. 
50 » , seccante. 

200 » , gesso ordinal'io para massa. 
500 pares ()e dobrtl.lliças par'a porta. (} janoUa.. 
140 cremona!'!. 
39 fechaduru.s. 

~?5.00() kilos de cimento. 
HO.OO met,ro~ de tubos de ferro gal ranizado de 1. 

:~50,OO }) :. ~ .}) » » 3/4:. 
150,<.'0 )l> » » »)1> » » 1/2. 
20 centrO" gra.ndes de 500 velas. 
9 » de 3 luzes. 
5 » • 2 » 

50 arandela.s de 2 luzes. 
10 ~ ~ 1 lUíL 
100,00 tie ca.bo de cobre para pára-l'aio, 
5 pontas do cobre doura.do para pára-ra.io. 
Art. 10. 'E' tolerada a importação de vinhos, nos quaes a quan

tidade de anhydrido sulfuroso total (livre e combina.do) não excedel' 
por litro a. 0,200 (duzentas miligrammas). 

Aré. 11. As dlsposiçôcs relativas aos favores concedidos áa so· 
ciedades de agrieultura, no que respeita a i~enções de direlto~, fran· 
quia postal. etc., compl'ohendem tamhem os con~reSS08 scienMtlcos 
e industl'iaes e as oxposições. 

Art. 12. Fica.m comprehandidos no § 32 do art. 2' das disposi .. 
ções proliminares da Tarifa os livros do propaga.nda.. escriptos Am 
lingua estrangeira, que se cccupn.rem flxclusivamentc do arazíl. 

Art. 13. Na. concassão d<ts isenoõos de dlreitos de importaçito, 
permit:;idas llola pre~entc lei, sarã.o sempre respeitadas as (lisposi
çõo~ do docreto n. 947 A, de 4 do novf~mbr() de 1890, applícavOls ao 
cuso do carros para e:;tradas Ilo fert'\) e f1·amways. 

Arf. 14. Os despachos das alfandegas da Repllblica sobre OUT'> 
amoc<1ado ou OUl'O em ba.rra para. o exterior ficam sujeito3 ao soUo 
proporcional do 2 %, podendo ser eleva.da esh taxa até 5 ~/á a. juizo 
do nOvel'no, si as condições do merca.do assim o exigirem. 

}<):ite imposto SDl'ã rodu7.jdo a 1 1/2 %. quando o C<.~mbjo attin
gil' a 15 tl. ou estivor acimà de~sa. tn.xa. 

Para.grapho unico. Exceptua.-so u,penas o ouro C~}lortado om 
barra ou em pó directaruente pelas companhia.~ de minel'aQão e por 
ellas oxtrabido das sua3 minas, Dcando o Presidente da. Republica 
a.utorizado a regulamentar a cobrança do imposto ora creado. 
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Art. 15. Contill11a em vigor o art. 14 da. lei n . . 1.616. de 30 de 
dezembro de 1906. que creou oimp<lSto de comumo Interno: 

De 1$510 por ki10 de manteiga. do producção na.cional que não 
se~a ie lei te puro ; . 

De 640 réis por leito de banh· .... al't1t1cial (simHa.res da banha). 
de producção nacional. 

§ 1.0 Este imposto serã cobrado na fôrma dos regulamentos 
vigentes e das inatrucções que forem expedida.s pelo Governo. 

§ 2.° A manteiga e a. hanba.. de que tra.ta este a.rtigo, só llo" 
derã.o ser expoRtas ao consumo tendo nas respectivas lata.s ou qu~es
quer outros envoltorios a declaração de modo visivel. de «mantClga. 
artificia.l> e cba.nhíl. artificiab. 

§ 3.B OS productos nocivos d. sa.ude não POdOl'ão ser entregues 
a.o oonsumo. 

§ 4.° Serão apprehendidos e inutilizados os pl'Oductos que não 
contiverem o rotulo de que trata o § 2°, precedendo a necessaria. 
analyse. 

§ 5.0 Aos i nfractores applicar-sc-hão as penas de I :000$ a 5:000$ 
e o dobro nas reincidenoÍa.a sem prejuizo d,~s penas cri mina.es em 
que i.ucorrerom, sendo taea multt',s cobl'adns executiva.mente na. 
fórma dos regulamentos vigentes. 

Art. 16. Nas estradas de fr1'1'o da União ta1'-sc-n,., o transporte 
gra.tuito de aliena,do9 que se destinem aos manicomio;i mantidos ou 
suhsidiados pela União ou pelos Estados. 

§ 1.0 A conces::!ã.o do transporte gratuito dependerá de requi· 
si~ã.o dos chefes de polícia dos hstados ou do Districto Federal ao 
directvr da estrada. 

§ 2.° Só se concederá o transpOrte gratuito para os enfermos 
que tenham de ser gra.tuitamente tra.tados, em virtude do seu eS4 

tado de pobreza., nos manicomios a. que se l'efere este artigo. 
Art. 17. Contimlam em vigor: O art. 15 da lei n. 953, de 29 do 

dezembro tie 1902. estendid~ a. sua, disposição á. Estrada. de }4"erro 
Oeate de Minas; o art. l8 ua lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 
1905, e o art. 13 da lei ll. 1.616, de 30 de dezembro de 1906, que 
manda prorogar o prazo de que trata o art. 20 da. lei n. J .144, de 
30 de dezem bro de 1903. 

Art. J8. O despacho livro de direitos e da taxa de expediente 
dos, a.nimaes. destinados á reproducção e ao melhoramentos das raç.as 
Indlgenas não dependo de ordem prévia do Ministro da Fazenda. 

• Art. 19. Continua.m em vigor toda.s <.~s disposições das l!~is dog 
orçamentos antecedentes, quo não versarem particularmente sobre 
a fixação da receita e despeza. sobre a.utoriza.ção pa.ra marcar ou 
augmentar vencimentos, reformar repartições 011 logisla.ção fislJal 
e que nã.o tenham sido expressa.mente revogadas ... 

Art. 20. Hevogam-se as disposições em contrario. 
Camara. dos Deputados, 4 de dezembro de 1907.-Carlos P8.:ro/o 

de Mello Filho, Presidente. - Meld,ades .. Vario de Sá Freire, lo Se
cretario. Lui'/i Antonio Ferreira Gualberlo, 3° SecretariQ ser ... 
.. indo de 2o~_ A' Commissão deFínanças. , ... 
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N. 206 - 1907 

Art. I. o O Presidonte da Republica ê autoriza.do a despender 
pela. repartição do Ministerio da Fazenda. com os servicos desi· 
gnados nas=uintes verbas. a quanUade 29.186:849$069, ouro, e a 
de 88.649~ 53, papal. o a applicat' a. renda. especial, na. 8omma. 
de L6.214:333 34, ouro, e 18.498:369$570. papel: 

Ouro Papel 
). Juros e mais despezas da. 
. divida externa ....... . 
2. Idem e amortizaçã.o do 

em pl'esti mo externo 
para. o resgate das es-
tradas de ferro encam-
padas ....•............ 

3. Idem idem dos empres
Umos internos ....•...• 

4. Idem da. divida. interna. 

18.550:44~$889 

8.204 : 880$000 

929 ! 284$000 

fundada.............. . .........••.•.. 
5. Pea:'lionistas............. . ...•••....•..•. 
6. Aposonta.do!)............. . .•.•••••.•.••• ' 
7 •. Thosouro Federal........ • •••..•••••••... 
8. Tribunal de Contas....... . •.•••••••.••••• 
9. Recebedoria da Capital 

FooeraL •... .••.••.... . . ••.•..•...•.•.. 
10. Caixa de Conversão e secçã.o 

de cambio. Diminuida de 
30;000$, por terem sidú sup-
primidos os logares de pre
sidente e vice-presidente. 
competindo o vencimento 
de 24:000$ a.o director, na. 
(órma. do decreto n. I .107. 
de 29 de agosto de J 007 . 
Augmenta.da de 3:000$ para 
completar o pagamen to dos 
vencimentos d"J chefe de 
contabilidade, que foram 
eleva.dos a 15: 000$ annuaes. 
e mais 2:400$ para o -pa-
gamento de um continuo. . 503:000$000 

11. Ca.ixa de Amortização...... . 200:000$()OO 
12. Casa. da Moeda ..•. " .... '" . • .•..• " ..•..• 
13. Imprensa Nacional e Diario 

OffioiaJ. A ugmentada. d~ 
5R0: OOO~. "sen do 300: 000;:; 
para o pessoal amovivel e 
28:):000$ para a.s despezas 
do material. acq uisiçã.o de 
duas machina.q rotativas, 

7.904: 400$000 

25.756: 084$000 
8.239:994$612 
2.752: 191$173 
] .263 :258$000 

576:000$000 

472:roO$OO0 

432:400~0 
399: 966~OOO 
808: 206~f)OO 
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seis de impresiliu typogra
phíca., tres de impressão li4 

thographica,tres cortadores 
e s~is c:oSútloros com os re· 
",pootívos motores elcdrí
coso Accresccntàdo na sub
consignação para expe
diente, inclusi ve assignat1l
ras de revista.s ejorna.~s .•. 

14. Laboratorio Nacional de Auar 
lyses ..........••.....•..• 

15. Administracão e custeio dO;3 

propl'loS m\cion~es ••.....• 
16. Delegacia do Tbésóuro em 

Londres .•.•........•..... 
i7. Delegacias Fisca.es .....••... 
18. Alí'a~dúgas. Augmenta.da. de 

r ~ 156:096$010, a saber: de 
318:7.10$, correspondentes a 
29 % de augmento nos ven
CI mantos dos guardas das 
Alfândegas da RcpublicLt. na. 
fórma do decret~ 11. 1.66.2. 
de 2i de ju llho de 190i; de 
627;n84$OOO, na cO!lsignaç5.o 
para. a .ta. Capital Federal. 
sendo: no-Pessoal da. admi
nistração, 354:5{){)$, para 
elovação do ordenado, e 
211 :884$010 para augmento 
do numero e va.lor das quo
tas, de accôrdo com a ta~ 
beila. a. que se rofere o 
art. 11) da lei n. 1.143, de 
3 de outubro de 19Qj ; e na. 
sub--consignação-Força dos 
gua.rda~. 57: 600$, par;\' mais 
20 guardas a. 2:880$. ~a,da 
um, e 4:00Ó$ para a gratifi
caoão annua.l de 200$ desti· 
nada a. fardamento de Calh. 
um dos mesmos guarda!:!. 
em execllcão do art. 2 ft da
queUa lei; de 33:672$, na 
consignação para. a da Ba
hia, no-Pessoal d3.d Capa
tazias, para elevação das 
actuaes diarlas, sendo: 
1 :098$ dos tres conferent.es 

Ou.ro 

• ........... ti <li .. . 

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

52:200$JOO 
. ....... -...... .. 

Papel 

2.52g:080$OOO 

137:400$000 

j6~840$OOO 

2.212:4rJOOO 
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a. 5$.8: 7q4$ dos 12 mandado
res a 6$. 14:640$ dO.:l40 tl'a
haJhadore~ a 4$500 e 9: 150$ 
dos 50 trabalhadores a8$500; 
de 1:5QO$na sub-consignação 
-Pessoal das embarcaçõo8 t 

da de Pernambuco, para 
fardamento dos patrões de 
escaleres ; de 16: 320$. no 
- ~faterial da. consigna.
ção para a da Parnahyba, 
se.ndo : l5:(}(}()$ p:l.ra acqui
si~ão de um gUindaste e 

1:320$ para elevação a 
3:000$ do aluguel do predio 
onde fllDcciona; de 3Pl:900$ 
na consignação para a de 
Santos, sendo: no-Possoa L 
da administração, 134:600S 
pal'c!. elevaçã.o do Ol"dellél<ló 
e 7[}: 500$ para augmento 
do nUlIlero e valor dí.ts 
quotas, de accôrJo cum a 
tabella a que se rel~re o 
a,rt. 36 da l,'i n. 1.7"'3, 
de 3 de outubro de 1907 ; 
18:600$ pa,ra augmento do 
orJena.ilo tio pessoal da.~ em
barcaçõe,~, de accôl'do com 
a mesma tabella; na suli
consignação - Forç;l do,"! 
guardas, 3:000$ para mais 
um sargento, 144:000$ pa.I'a 
mais 50 guardas a 2:880$ 
câ.da um, e LO;200,~ para a 
gratificj~ção al1nual de 200$ 
destinada a fardamento de 
cada um dos mesmos guar
da.s o de um sargento. om 
execucão do art. 4° da. ci
tada lei; e no- 'Material, 
mais 5:000$ na sub-consigna
oão-Diversas despezas; de 
6:720$ na. cOllsígnaç.ão da. de 
Porto Alegre para augmento 
de 40$ men~aes a CAda. um 
dos patrões de e.sca,leres e de 
40$ mensaes a ca.da: um dos 
12 marinheiros; tia 4:000$. 

Ouro Papel 
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no - Pessol\l de admíni.
tração da do Rio Gra.nde do 
Sul, por serem calculadas 
488 quotas na razão de 
1,2 o I. sobro a. lotação de 
5.000:000$ e não como está. 
na. tabella. em vigor; e de 
74: 000$ para aequisição de 
lanchas silonciosas a vapor 
e a. gazolina para o serviço 
de repressão de contra.
bando a diligencias rapidas 
das repartições ftscaes do 
Esta.do do Rio Grande do 
Sul ••..•.•....••.•.....•. 

19. M~a.s de Rendas e Colle
ctarias .. Augmentada de 
23:209$:300, correspondentes 
ao augmen r.o de 20 () I () DOB 
vencimentos dos guardas 
da.s Mesas de Renda.s da Ro.-
publica. .•...•••....•.••.• ' 

20. Enlpregados de repartições 
ex.tinctas ....•••.•.•...•... 

21. Fisca.lização das repartições 
de Fazenda ••••..•••..•..• 

22. Fiscalização e mais despezas 
dos impostos de consumo 
e de transporto. Augmen
tada de 250:()()()$, para. as 
porcentagens, diarias e 
outras despezas, inclu3ive o 
ma.terial .•••......... , .•• 

23. Commissão de 2 % na venda. 
de estampilha.s ••••........ 

24. Ajudas de custo ........... . 
25. Gra.tificação por serviços tem

porarios e extra.ordinarios. 
26. Juros dos bilhetes do The-

!!louro ...•••.•....•. , ...• 't' 
Z7. Idem dos emprestimos do 

cotre de orphãos ..•.•.••.• 
28. Idem dos depositos da.s Caixa.s 

Eoonomicas e Monte de Soe· 
COITO .............. ,. • * # ...... . 

29. Idem diversos ....... , .... .. 
30, Porcentagem pela. cobrança. 

oxecutiva. •.......••.•.•.. 
31. Commissões 13 corretagens ••• 

OurQ 

.••• • ••••••••• 12.389:014$610 

t " ..... ,. ........ " 

. ...... " ........ . 

. ....... " ...... . 

. ... 35 ~ ôõô$õõô 

3.976: 007$800 

44:530$658 

100 :000$000 

2.819:600$000 

200:000$000 
BO:OOO$OOO 

50:000$000 

480: 000$00O 

650:000$000 

9.000: 000$000 
50:000$000 

100: OOO~OOO 
20:000$006 
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32. Despezas eventuaes .. « •••••• 

33. Reposições e restituições .... 
-34. Exercicios nndos •.••••..••• 
,35. Obras - Augmentada de réis 

1.000:000$ para construcção 
OH a.cquisição de predios 
de:1tinado~ á. Del~gacÍa. Fis
cal e Alfandega. de Porto 
Alegra, no Estado do Rio 
Grande do Sol; par.\ as obras 
no predio em quc t'llncciona 
a. Alfandega do Pará, seus 
armazen!.oj exwrnos e guin
daste~; para. a adaptaçã.o 
do ediflcio em que func
ciona O Supremo Tl'ibtmal 
Federal para. nelte Ber i n
stallada. definitivamente a. 
Caíxa de ConvAr~ão~ bem 
oomo para a adaptação do 
ooiftclo em quo funcciona fi, 

&cola. de Bellas Artes para. 
os servÍç.ld do Thesouro 
Federal ..••.•... « ••••••• « • 

36. Creditos especiaes.· ...•....• 
37. Esta.tistica eommercial ..•.•. 

01110 

30:000$000 
200:0<Jr05000 
100: 000$000 

.4 ............ . 
325:036$180 

PApel 

200:000$000 
ôl 10: 000$000 

1 .500:000$000 

2.500:000$000 

330 :000$000 

29.186: 849$069 88.649: 992$853 

APPLICAQÃO DA. RENDA ESPECiAL 

1. Funüo de resgate de papel-
moeda. ....... : .••......••.. 

2. Idem de garantia do papel-
Inoooa. - ........••...•..•... 

3. [.lem p<\ra caixa de resgate 
das apolices das estradas de 
ferro enca.mpadas ••.••••...• 

4. Idem de amortiza.ção dos em
prestimos internos ..•.•..... 

:5. Idem para as obra.s de molho
ramentos dos portos •.•...•• 

9.iO-i:333$33t 

160: OOO;~OOO 

6.350:000$000 

3.507: 500$000 

6.260:869$5"10 

2.000:000$000 

3.000: 000$000 

3.700: 000$000 

16.214:33a~334 18.498:369$570 

Art. 2. () E' o Governo autorizado: 

j; 1.4) A abrir no exercício de 1908 creditos supplementares, até 
,Q maximo tIe 8.000:0008, ás verl)),:::Ilodicadas na. tabella que acom
~anha a pre8ente lei. A'ii verbal:!- Soccorros publicos - Exereiclo!:l 
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findos - e AJudai do cu ito -podará o Presidente da Republica abrir 
ereditos supplementares em gUru.qUOl' mez do excl"clció, cúmtaato 
q0i8 sua totalidade, oomput.Lda. com a dos d(~ma.is c-reditos abortes, 
Dia exceua do maximo fix.ado, respoitada, quanto á verba -Exerci
cioa findos-a dispo;;zCâo da loi n, 3.280, de S de setembro (,la 1884, 
art. lI. No maximo fixado por este a.rtigo nã.o se comprehendem 
os creditos abert.os ao.s ns. 5, 6, 7 c 8 do orça.mento do Miní~terio 
do Interior. 

2. o A liquidar os debitos dos bancos, provenientes de auxilio á 
lavollra. 

3. 0 A conceder o premio de 100$ por tonelada aos navios que 
forem construIdos na Ropubllca e euj'L arqneacã.o seja sIIp2rlor a 
100 tonelad.Ls, podando aorir os creditos que fol'81ll nece!sarios. 

4. I) A a.brir credito pa.ra ulti mar as despezas com o 8erVtçO da 
unifo~·miz~ã.o dos typos das apolices. 

5. o A liquidar Suas couta.s com os E~ta.do.s, pa.gando-Ihes o Cf ue 
verificar lho:! ser devido, a.brindo para isso os necessarios cre
ditos. 

6. o A a.brir oS nece~sarioB crod itos pa.ra. pI'oseguir na ouhha.tlcm 
de moedáS' de pra.ta. destinadas á. suhstituição daa oo1.as do Thesouro 
de ~$t 1$ e ~500, . 

7. <) A mandar fazer novos cunhos pa.ra as moooas do prab t 

que terão no aJl\'el'SO a inscripção Estados Unidos do Brasil O a. era, 
do cunho e no rev6J,'SO o valor em a.lgarismo e a. palavra reis por 
extenio. 

8. /I A fazer as oecessarias operaoões de credito pa.ra cODstruit·. 
adqtól'fr e a.dapta.r ediflcio~ proprloS' para. os diversos serviços 
pllNleoS federa.e~ nesta Ca.pita.l e nos Esta.d.os, não 'podendo n, quan
tia destinada á a.mortização e ao pagamento de Juros da diVIda. 
eontra,hida exceder â que se despon\le com os alugueís dos mesmos 
edilicios. 

9,° A restituir ás Ca.maras MUlúcipae8 de Bom Jardim, no Rio 
de Janeiro, e 19uape, em S. Paulo, a á Profeitul'a de BeILo Hori
zonte. em .Minas GOl'aos. a importancia tios impostos e direitos 
adua.neíros pagos respectivamonte em 1897, 1900 o 1902,. pela. im .. 
porta.~~âo do m:.tturíal para. o sorviço da abastecimooto de agu,," e 
deseavolvíment() do torça electrica. dispensadd.s as tormalii:lades 
eiifJida.a no; arts • .2 e 6 do decreto n. 947 A, de 4: de novembro do 
1890, a.brindo para isso'os oecessarios cr.editos. 

. lO, A HOrga.nizar o sar\tiço fiscaJ de iníla.mma.'\tois e explosivos, 
ficando prohfbido o despacho sob.ro agua, tcrna.ndo renda. do Rsta.do 
à que plOl'érii deSse eervico !lO:! tra.picua~ alfandegados do po.to da 
C~l fi1ederal. 

, lI. A ceder ao Governo dd Estadn da. Bahia.. mediaute permuta, 
o predio em que funcciona a. Delegacia F1SCd.! o que ~ annexo a.o 
pala.cio do governo e á. Secretarla. de Esta.do. 

12 •. -\ eGúer. a.~ Estado de Mina,! Geraes &s terra::: denominada,g 
Bairro A.lto. DO muoioipio de Campa.nha, pa.l'a o .!im de ser estabo
lecida u~ colon ia ~gríoQla. 
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13. A fazer os ropal'03 e recoDstruccões nGC8ssarios na. Alfan~ 
dega desta. Ca.pita.l, ada.,tando tam ':Iem a pt'aça. do Merca.do pa.ra. 
a.rmazens c outras dependencia.-.I, a.bl'indo para. esse fim os creditos 
precisos. -

14. A entrega.r á mesa. a.liandegada. de S. FrancÍsco, em Sa.Qt~ 
Catllarina.. logo que ;t Alfandega de Florianopolis seja. fornecido o 
novo reboca.dGf de a\to mal .. a. lanch;}, a Vê1":IOl' LaU1'O Mü1l6t'. 

15. A adquiril' ou construir o pl'eílio destinado â Alfa.ndega da 
pa,rna,hyba. 

16. A reconstt'u.ir o predio (proprio nacional) e o cáea que 
servpm ao posto neca.l em Amarra.çl(), Estado do Piauhy. 

17 .. A rever o regula'nento pa,I'a. ao navegação de cabotagem, 
approvado p;:10 decreto n. 2,304, de 2 de julho de 1800, submet
tendo â approvação do CJD'5'reSSO Nactonal a, parte reCerente á na
cionalizaçã.o das emba.rca.çôes, 

18. A des'lender a.tê a qua.ntia (le 50:000$ com a. aoquisição de 
li tu l'ebooa.dor destinado a.o s<:!1'viço de fiscalização da Alfa.ndega do 
Ceal'á. 

\9, A adeantar ou empresta.r ao Club Militar a. quantia de 
1.01)0:000,$ pal'a. a. construcção <lQ seu edií1cio na Avenida Central, 
no terrew al1i adqflÍríuo. devendo tal qUl1tltia. SOl" amortizada. por 
pl"esta.ções annuae.-i ou monsae3, conformo rOl' accorda.do entre o 
o Governo e o ctub, <lo começaI' quat.ro annos depois da realização do 
emprestlnlo. fa.zendo pa.ra. i~so ao necess(Lria opera.<}ã.o de credito. 

20. A. mcdil~nto aec:ôrdo com ~ Prefeitura do Districio Fe· 
dol'a.!. vender. a.rrendaI' ou permu&,...r pl'oprios nacionaes exigidos 
para sel'em completados os melhoramentos da Ca.pita.l l''''ederal e 
tambem o que tOl' preciSO fa.iar qmtnto â a.rrecadação e flscali· 
zaçã.o de impostos ferieraes. 

21. A -peL'mittir fIno o conselho ti~cal da Caixa Economica de 
Porto Alegre despenda. até a quantla, de 200~O()O$ pa.ra. l!onstrucçio 
de um edi licío a.de'l ua.do a.o funccionamento da mesma Caixa, cor
re.ldo ess,1. despez:1 por couta. dos recursOS pl'oprios desse estabele
cimento. 

, 22. A abrir o credito necessario para acquisição do terreno, ao. 
juizo de competentes, onde seja. con;:;truldo um proolo destina.do, 4 
Alfandega de S. }4"rancisco. 

23. A restituil- a.o Eito.dO do M:uanhão no importancía. de ar· 
mazenagens cobra.dl1s e recebidas pela AIrandega. Fe(leral no mesmo 
~:stado sobre objectos importados livres de direitos, d~ aeé6rdo 
com ô a.rt. 3°, § XIII, n. 12 da. lei o. 1.016, de 30 de dezembro 
de lOO&, a.brindo para e~[) fim o neoos:sario arelito. 

2-1. A mand!l.r Imprirnil' na. Imprensa Nacional as public&çÕ03 
para distribuição gl'a.tuita com o fLl1 de pro~a~a.nda. e o relatOl'io 
annull.l dos trabalhoS da Liga. Contra. a TnberculOBe desta. Cítpita,l. 
:t juizo do BOvel'no, u.brinJo para isso os neces~al·íoseroditos. 

25. A permíttir que o conselho tis~al da. Oaixa :U:conomíca. da 
Bahia. de~penda l.té a. qua.ntia. de 5J:OOO$ para. cunalu."io do e'lHicio 
a.dequadô ao :ti1ncciona.men:to da me3t11a.· cahta.. c()rpe.poo 8!!sa des .. 
peza. por c0nta: dos recur.~os propri6s dé3se e.·tabeleaimen1o. 
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26. A modHlcar as disposil.'ões do apta 16 da lei de 26 de de, 
zerubro de 1900. relativa a.o serviço da. Estatistica Commercia,l. am ... 
pliando-as de modo a attender ás cxigeneias da organizaÇão da es
ta.tistica do exportação para o exterior e pa.ra o commercío 
inier-estadual, estendendo á navegação dn ca.botagem obrigações 
imposta~ aos na.vios estrangeiros. entrando em accôrdo com os go
vernos dos Estatl03 para uniformir.ar os serviços que dependerem 
de sua cooperação, expedindo o corupetent9 regulamento. no qual 
])úderá. ímpor multa.s até o maximo de 500$000. 

At't. 3. 0 Na vigencia desta lei, nos Estados onde não houver 
soli~itadores de Fazenda, a commissão a estes concedida pela. lei 
ll. 242. de 1841. será. percebida, a titulo dé gratificação. peLos 
procuradores fiscaes. 

Art. 4.° As despezas com funerdes dos funccionarios publicos e 
e com o pagamento de ajuda::; de custo ficam sujeitas ao registro 
a postsrkwi do Tribunal de Contas, nos termos do art. 164 do 
regula.mento que baixou com ,o decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896. 

Art. 5.° Ficam approvados os creditos na SOmmt1 de .....• 
1.104:510$859, ouro, e 33.762:099$108, papel, constantes da 
tabella. A. 

Art. 6.8 No exercicio da. presente loi poderá o Pre.~ideDte da. 
, Republica. abrir creditos supplemen'ares para. as verbas illeluída~ 
na. ta.bella B. 

Art. 7/' O Ministcrio da. Industria, Via.ção e Obras Publica'i 
fornecerá. aos demais ministerios os seUos oíficíacs para. as re:5pe
ctivas correspondencias posta.es e telegraphicas, deliitando-llles a.s 
devidas importancias9 de accôrdo com as requisições feitas. 

Art. 8.0 Os pagamentos de subvenções de qualquer natureza 
ao associações ou instituições que já. tenham recebido outras em 
annos anterio.·ea :ficam sujeitos ao prévio exame instituid() pelo 
ministerio por onde correr a. despeza., quanto á a.pplicação que 
tecm tido e .. iSJ.S subvenções. 

Art. 9.° Emquanto pelo Thesouro Federal não forem distri
buidos os credito~ yotados para 03 diversos min1sterios, continuarão 
om vigor. independente de qnaes:}llor formalidades, as tabellas de 
distl'ibuição feitas p~l.ra o eXeI'cicio anterior, oom as modificaçõos 
consignadas na lei dó ol'çamento vigente. 

Ari. 10. Pat'a pagamento dd.s porcDntagens ou quotas devidas 
a.os funcciona.rios encalTegados da. fiscalização ou arrecadação da-l 
rendas, pelo excesso entr~ as importancia.s consignada.s na lei e as 
que forom arrecadadas, serão a.berto~ pelo Presidente da. Republica, 
no trimestre addieional, os respectivos creditas supplementares. 
que serão .submettidos a.o registro a posterior, do Tribuna.l de 
Contas. 

Art. I L Os operarios e jornaleiros de todos os serviços publí ... 
cos da. União. sempre que compal'ecerem no dío. immediatamente 
a.nterior e no dia immediatameote seguinte <igualle em que o 
ponto for faculta.tivo por ordem do Governo, receberão tambem o 
sülario desse dia. 
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Art. 12. Ficam extensivas ;t j,odas a~ cülauc~ dê!. Republica) 
"onde houver hospita.os de cêtrida.tle e mosas de remIas, allantiegil.das, 
'as dlspo.:=ições contidas no c~pítulo XV e todos os seus artigos da. 
"Nova CQi,sülidcu;ao deu Leis das Ai~(andega8 s J/esas de (rendas da 
'RepunlicfI. 

Art. 13. Continuam em vigor a;;; (k~posiçõcs : do art. 32 da 
lei n. 057, de 30 tio dczombro de lOO~ ; do art. 2i Uf\ loi n. 834, 
de 30 de dcz'~mhN do 1:::01; do i),rt. i:'8 df\ lei 11. 1.145, tia aI de 
dezem\Jl'o tio lU03. e tio n. 8 tio art. ;?(j Uíl. 10\ u. 1.453, rl.e 30 de 
deze 111 b ['o de 1903. 

Ario 14. ltovoga m·i'):1 ;.LS ilü'iposicõc,~ cm c:),Ür<.tI'io. 

i Gamí1rl~ dOi:l DepuU],(lus, -1 (le dozolH 111'0 <lo 1907.-Ca.rlos Peixolo 
t de 3[eUo Pilno. Pre,id(lnte.-J11/!lct'ad(~:i .l/m'to de 8fi F1'I:!Í/'e. 1" Secre
, tario.-Lui; Antonio l-errei,..]. Oualo';j'/I), 3,,:.,ecl'etal'io, SOl'VÜ1,lo de 2°. 

"'.1' Al:)EJ"~.I~A --"''\.. 

LEIS N. 580, DE !J D.B S~1TEL~rnR.O m: 18fíO, AltT. 1<.1 ~ 6° te r\. 2.348 t 

DE 25 DE AGOSTO DI!: 1813, Alt1'. ~O 

Ministerio da. Justica. e Negocios Interiores 

~I,;.i Decreto n. 5.830. de 8 de jrlfle"·o 
de 1906 

Credito pa.ra paga.monto de a.juda. 
~ , de custo ao bacharel José Mo

reira Alves do. Silva, juiz de 
coma.roa do territorio do Acre 

! Decreto n. 6.863. de 22 de janeiro 
t: de 1.906 

I: Credito pal'a pagamento dos ven
t;; cimentos de um offlcia.l e de 

um amo.nUCDse do Supremo 
Tribunal Federa.l e da. gra.ti
ficaçã.o do dous &uxillares .••. 

Decre~o tl. 5.894, de 12 d8 
f8'rJereiro de 1906 

:Credito supplementar á verba. -
" Soccorros Publioos- do c9Ier-
',' cicio de 1906 •••••••••••.••. 

','Decreto n. 5.910, de G de março 
:' de 1906 
';Credito supplemeotar á verba-
. Soccorros Publicos - do exer· 

cício de 1 U06 ••••.•••••••••• 
Vol. VIU 

Ouro r'apd 

2:612$000 

11:344$894 

300:000$000 

400:000$000 
8 
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1J8creto n. 5.947. de 26 de março 
d81906 

Credito supplements.r á verba. -
Soecorros Publicas - do exer-
cicio de 190B ............... . 

Decreto ft. 5.986 de 23 de abril 
de 1906 

Credito supplementa.r â verba. _. 
Socoorros Publícos - do exer. 
cicio de 1906 ............... . 

Decreto n. 5. 991 t de 30 de abril 
de 1.906 

Credito para. pagamento do pN~ 
mio de via.gem a.o Dr. Aloysio 
de castro ••••••...••.•.••••• 

D.crlto ,.. 6.031, de 9 da julho 
de 1906 

Credito supplementar â verba 
- soccorros Publicos - do 
oxercicio de 1906 •.•••••.•. ,. 

Decr.ta n. 6.J35,de 10 de setembrD 
de f 906 

Credito para. o pa.gamento dos 
vencimentos dos delegados de 
sa.ude dos portos de S. Fran
cisco e Itajaby ....••.••..•.• 

Decreto n. 6.144.de 17 de setembro 
- -' de 1906 

Credito supplemontar para o pa
gamento do subsidio dos mom· 
bros do Congresso Ns.eiona} 
.d.HJ'~te a pro rogação da ses
RO até 2 de outubro de 1906. 

Dscreto n. 6.145, de 17 d-e selembro 
d" 1.906 

Credito su pplemen tar para paga
-ntentó'das despeza:) com o SOf 4 

Ouro 

4:200$000 

••• , • , .... 41 •• ti • 

, 6 ............. . 

...... 41 , .... li , •••• 

Papel 

75:000$000 

50:000$000 

133:740$517 

2:400$000 

618:750$000 
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co de sten0ll'aphia.. revisão. 
redacçã.o, impressã.o e publi· 
caCão dos deba.'tes do Con
gresso Nacional duranto a 
pro rogação da. sessão at<'! 2 de 
outubro de 1906 •••. , •••..•.. 

:Decrsto n. 6.159. de 1 de outubro 
. de 1906 

rodi to supplementa.r á vCl'ba.-
\ Soecoptos pubUcos - do exer· 

cido de 1906 ..••.••••••••••• 

,'Decreto n. 6.175, de 15 de outub)' o 
de 1.906 

f'Credito supplementa.r á. verba. 
~ , n. 15 do orçamen to de 1906. 

pa:ra. oecorrer ás despeza.s com 
guardas ai vis ..•.•.•.•....... 

:Decreto n. 6.188, d~ 22 de Qutu-
, bro de 1906 

.OredHo Bupplementar pal'a pa-
i;:- gamento do subsidio dos mem-
~. br06 do Congresso Na.eional 
f durante a prorogaçã.o da ses· 
~ são até 2 de novembro de 

OUJ'Ó 

. ....... " . " ...... 

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

t.: 1906 ••• li' li' .................. , • • " •••• 11 ••• If ••• 

"vecr6to n. 8.189. de 22 ds outu
bro de 1.906 

~Cradito supplementar para 00001'· 
rer ás depezas com o serviço 
de stenogrílophia. revisão. re· 
dacçiio. impressão e publica.
Çt.1.0 dos debates do Congresso 
:\'acional durante a proroga.
ção das ses8ões a,t.ê 2 de no-
vembro de 19:)ô .... , ....... . 

, ecrclo H. 6 .220, (lt~ I.? de no-
! 'l}CmbfO de l!JOt: 

dHo SIIPI)lmnmHal' á vnr[n 
n. 10 do ol't;<tIDonto tio 19011, 
ara oecorrer á.s uespez&S 

Papel 

80:000$000 

249:983$146 

24:465$368 

618:750g000 

8:) : 000$000 
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------------------~----- -,--,---'-

com o a.ugmento dus venci
mentos dos empregados dil. 
Secretaria. de E$tado •••••.•• 

Decreto tt. 6.239, de 22 de 1'10-

"ombto de 1906 

Credito supplementar para. ex
ecucão da lei n. 1.546, de:) 
de novembro de 1900 •..••••• 

Det;t'oto ri. 6 . ~40 de 22 dtJ na· 
vembro de 19rJ6 

Credito supplementu' parl. ocear
reI' ao p\galDcnto do subsi.dio 
dos membr0s cto Congre:so 
Xacíonal durante tl. prol'oga.-· 
ção Úl, sossã.o até o dia 2 do 
dezembro do WOô .•••••.••••• 

Decreto n. 6.241 de 22 (/e rI!)

"embt'o de 1906 

Credií.o para orcorl'cr ás dospe
za.s com o serviço do steno
gra.pllia.. reví~ão. roílacça,o. 
impressão G publiM,çãll dos 
dew.tns do COMgresso Nacio
nal dura.n te a pl'orogação da:; 
Sl'lss7ír,.q fi t'~ o di", '-: dn (rozem· 
bro (1(1 I U!)r) , •••••••••••••••• 

Decl'.?lo li. (j,2/:l, d,~ 2:: de itfJV,~j,l' 
::)'0 rl~l 1,IJOri 

CrêIJ i to ioíH pph-"meu tat' pa.I';,\. a. 
P.~CCUçã.OdiL loi n.I.;,IIU, \h~ 
1 de setombro d,~ lOon ..... . 

Decreto a. 6:!49\ d.; 29 d.: )2 t) l'..:m· 
Ô"O ele 1906 

crEdito para paga.meo!o 110 prc
(eilSnI' dI) instituin Na.cional 
de Su i'dos :\111dos. ,)Og,'· Hab~Uu 
I EiLt:; hlbl'ínlio, t~m vil'tu.ic <1(4, 
lf'l D. 1.53,), de i;) ua uutubl'Q 
uf! 1 DO,). • •.•.••• , ..•..•... , 

Ouro Papel 

.. ... , li! oi ...... ,. • , ':03'$~6B 

, ...... , •• ;I • ti jI .11 18:Gl~$OOO 

/j 1 S: i 50,~ 000 

103:019~591 
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Decreto n. 6.f!S5. de (j de de:em
oro de 190(i 

Credito supplemeoliar para. p;lga.· 
menta do augtnonto de 'Venei
men tos de um Iso to do Ex ter
na.t·) do Oymnasio Naciona.l .• 

Dec,-eto n. 6.215, de 20 de tle.lcm· 
oro de 1.906 

Oredito eu pplomon ,0,1" para. ocCôr· 
ror ao pagamento do subsidio 
dos lD,~mbros do Congresso 
Nacional durante a. Pl·oroga· 
çã.o das 8ess.Jes até o dia. 30 
de dezembro do lOO~) ••••••.•• 

D6CJ'eto n .. O.!?76. (111 20 de ds%em A 

bro de 1906 

Credito pa.ra. pa.gamento á. Im
prensa. Nacional da. dospeza 
com a impressão da aura. de 
A. SOI'gipo« A nova luz sobre 
o pasio.!ado:;r. •••••••••••••••••• 

Dec't'eto n. (j.~90. de 21 de de~em· 
1)'"0 de 1906 

Crodito pa.ra. occorrer ás des
peza.a cQm o serv ico de ateno
graphia, reviaão, redaoção, 
impressão e publicação dos 
deba.tos do Congresso Na.
cional durante a. prorogação 
das sessões a.té 30 de de
zelnbro de 1906 •.•••••.••••• 

Decreto n. 6.291, de 27 de fla~em· 
bro de 1900 

Cr&dito supplemen tar á vorba. -
Soccorros Publicas - do oxar-
cicio de 1906 ............... . 

OUN Papel 

1:070$000 

pc ........... ., •• 

86:827$500 

6B:()OO tOOO 

• ...... ., ..... i ••• 283:664$204 



Ministerlo da.s Rela.ções Exteriores 

D~creto n, 5.912, de 6 de março de :1906 

Otlro 
Credito pa.ra. oecorrar ás des

pezas ralativas aG Tribunal 
Arbitral esta.belecido pela 
convenção de arbitramento 
concluld8. em 12 de julho de 
1904, entra os Governos do 
Brazil e Peru ••.•....••.•••. 

D,cr,to n. 5.066, dl1 J4 de abril de 
1906 

Credito )a.ra oecorrer ás des
peza.s relativas ao Tribunal 
Arbitral estabelecido pelo art. 
li do Tra. tado firmado em 
PetropoliB~em 17 de novembro 
de 1903 .•.••••••.•..•••..••. 

Decreto n. 6.263, de J.3 de de
zembro dd 1908 

Credito supplement.a.r para pa
gamento da. djjferença de ven
cimentos a. divel'llos membros 
do corpo diplomatico ...••.••• 

• , .......... , ti 111 

• 1, ••• " • , ...... " 

99: 133$299 

99:138$299 

MINISTERIO DA MARINHA 

Dec1*,to n. 6.118, de 22 de agosto de 1906 

Papel 

200:000$000 

150:0(}()$000 

360:0009000 

Papel 
Credito supplemen,ar a diversa.s verbas do orca

men to do 1906, para. exe~uçã.o da lei n. 1.473, 
de 9 de janeiro de 1906 .•....••........•.•... 1. O t 3 : 120$506 

Decreto n. 6.237, de 22 de flO\'lemoro de 1906 

Credito supplemen tar ;1 verba. - Secretal"ia. de 
Esta.do - para. execução da. lei n. 1.555. de 13 
de novembro de 1906 ..•...•••..••••.••...•.• 

De/jreto t). 6.411, de J4 de março de 1907 

Credito 8upplementa.r ás verba.s 25&- ~retes. pa.~. 
sa.gens, ajudas de custo, etc-a 2()'~Eventua.es 
-do orçamento do 1906 •••.••.• « ••••••• « •• « •• 

2:712$485 

190:400$141 
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Ouro Papéi 

Decreffi n. 6.430, de 27 ele março de 1907 

Credito sapplementar para.. pagamento do augmen
to dos vencimentos a.os lentes cathedraticos, 
substitutos e professores da. Escola NinaI, no 
exerclcio de 1906 •••••••••••••••••••••••••••• 26: 100$000 

] .212:423$135 

MINIS 'BRIO DA GUDRA 

Dec-reto ta. 5.1118, de 7 de março d.e :1906 

Credito supplementar para ar execuoão do decreto 
legislativo D. 1. 473 t de 9 da janeiro de 1906 ••• 

Decreto fl. 6.235 de 22 de n~bro de 1.900 

Credito 8upplementar pa.ra oecorrer " despem 
com o augmento de vencimentos dos empre· 
gados da. Secretaria de Estado .............. . 

Decreto n. 6 .827~ de 17 de jaf)eiro de 1907 

Credito supplementar para oe~orrer á despeza com 
o augmento de vencimentos dos empregados 
civis da Direcçito Geral de Saude e da Inten
dencia Oeral da. Guerra, dura.nte o exercicio de 
1906 •.•.•. ,. ...... .." .. 11 ................... '" *' ••• 

Dect-eCo t\. 6.385, de 28 de fner,iro de 1907 

Credito para. occorrer ao pagamento do pessoa.l do
cente dos [nstitutos Militares do Ensino. de 
a.ceôrdo com o decreto legislativo n. 1.500, do 
1 de setembro do 1906~ DOS exerci cios de 1006 e 
1007 •..•...........•.••...........•.. " ..... 

Decreto M.. 6.409, de 14 de março de 1901 

Credito supplemen'tar , verba. 15&-Material-con· 
sign8,Qão n. 32-Transporta de tropas, ete., do 
oroamento de 1906, •.•.••• , •••••. , .•••••...•. 

Decreto n. 4,685, de 27 da março de 1907 

Credito supplement&r fi. verbl:\ 12A-Ajudas de custo 
-do exereicio de 1906 ...•......•..•..•...... 

Papel 

1.559:961$640 

2:787S500 

237$068 

223: 200$000 

493:\)47$597 

32:300$000 

2.312: 43S$S05 
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Ministerio da Industl'b. Víacão e Obras Pub Urras 

Dcaeto n. 5.914, de fi de mo.rro ile 19N; 

Credi t.o para. as despezaH com o 
proseguimonto dos cstUl\OS da. 
Estr~l.di. de !<'erro de S. Luiz a. 
Cí.Lxin.s ••••••••••••••••••••.• 

Deereto n. 5.917, de ô {le ma1'çQ de 
190ô 

Credito para. aecorrer ao paga.
mon to da. rli 1Tore nç'8. j la venei
montos doa telegra.phistas da. 
Repartiçã.o Geral do!:! TclQgra.-

Ouro 

phoiJ ••.. , ...•.... ,.......... . ••...••. , .... 

DlUreto n. 6.008, de 2 de maio de 
1906 

Credito pa.ra. as obras do alarga.
mento da bitola da F3tl'ada. 
d~ Forro Central do Brazil. do 
Taub1.té a. S. Paulo .. ' ...... . 

Decreto n. 0.009, de 2 de maio de 
1906 

Credito pa.ra as obra.s de prolon· 
f!a.mento da. linha do centro 
da Jí~strada de Ferro C&ntrnl 
do Rl'a.zil .•••.•.....••...••.. 

Decreto n. 6.029, ile 15 de maio de 
19(J{j 

Credi to para. pa.gamento das gra· 
tificações aos r:mgenheiros q nc 
foram imctlmbido9 0.0 rccehi
mento e entrega das est.l'u,,:bs 
(le (erro encrtmpa.da.s o depois 
arrenda.das .•. ' ............. . 

Decreta n.6.078. de 19 de junho de 
1906 

Credito 'Para. M ob['a.~ de alarga
mento da. hít.ola da Esr,rnda 
de Ferro Central do Til'a.ZU I 

de Taubaté aS. Palllo ...... . 

Papal 

1 RI) : 000$000 

585:000$000 

600: (\O{\$OOO 

(joo:0003000 

2·' ! OOO.tooO 

500: (){)I )súOO 
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Deo'eto 11. 6.0~)J, de 24 de jwlho de 
190a 

Credito pa.ra. pagií.JUonto das gra, 
tillCilções <l,rbitra,das aos co
genhoiroa incumblt.lo~ uo ro
cebimento e ent.rega. da<; es
lrada.s de torro encampadas <) 

depois ul'rendada.s. ..' ..•.. 

Decreto u. 6.147, (le 18 de setembro 
de 1906 

Credito sllppleroental' á verba. 
n. tl. do ol'çamento de L906, 
consigo::tcão-revísiio da l'êde, 
nova.s cana.lizações etc ......• 

Df)Cre!o n. 6.248. de 22 de nOl'embro 
de 190a 

Credito supplomontar para oecor-
rer â desrcza com o aOgmoDto 

de vencimentos dos empre
~Q,dos d.a &ecreta.ría, do !';sta ... 
do) em virtude rlalei n.l.55ó. 
de 13 do nov.tmbro Je 1001). 

Decr~to n. 6.278.(/820 dede::embro 
de 1906 

Credito para. oceOl'r~r ás despeza.s 
eOrn o prolongamento da li
nha uo cemro <.la Est.ra.da de 
FtJt'ro Central do UI'azU .••. 

Decreto 11. 0.279, de 20 de dezembro 
de 1906 

Crodito pa.l'a. occorrJr <1.9 despeza,s 
com o alargamanto d,'i bitola 
da Estradn. de Ferro Central 
do Bra.zí1. de Tauba.té a São 
l)aulo ....•...•.•.•..... ' .. 

Dec?'eto 'n. 6.4.02. de 7 de março 
IJe 1907 

Credito supploment:w para. pa~:a· 
mont.o d03 jlll' .. s do ~egllnJo 

OurG 
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Papel 

1 Ô : OO(),~OOO 

000:000$000 

5:851J~901 

25r} : 000$000 

ôOO:OO:)~OOO 
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semestre de 1906 devidos á 
Compa.nhia. Estrada. de Ferro 
Vietoria. a. Minas .. " .•..•• 

OUI'O 

215:812$560 

Papel 

215:812$560 3.960:859$901 

MiDisterio da. Fazenda 

Decreto n. 5.840, de 13 da janeiro 
. • 1906 

Cr&diio para oecorrer á. liquida
ção do debito da Uniào pa.ra 
co~ o Estado do Rio de Ja.-

OUI'O 

neiro .....• '!I I' ..... " ••• lo 6 \I • • • •• » •• ., •• ., ..... 

Decreto tl. 5.878. de 3 ds f6vereirô 
de 1906 

Credito para paga.mento a José 
Ferreira dos Santos. em vir
tude de sentenca. judieia.ria. 

Deueto n. 5.880. de 3 de fevereiro 
d61906 

.Credito para paga.mento ~ Dr. 
GodoCredo Xavier daCuDba.. 
em virtude de sentença ju. 
dieiaria .•.•..••••....••.•• 

Decreto n. 5.886, de 10 de f6t)6t'eiro 
de 1906 

Credito para. pagamento a Prooo
pio José Lorena. da Síl va.. 
e!D. vi~ude de sentença. ju. 
dlcla.rla. •.••.•.•••...•..••• 

Decreto n. 5.887 de 10 de (e~er6'ro 
de 1906 

Credito para pagamento a D. Tbe
reza. Ba.rbosa dos San tos. em 
virtude de sentença judicia· 
ria. ,. .... I •• li .... fi ..... ,. ...... .. 

.. ............ ., .. 

Papel 

248! 524$900 

84:755$l70 

1~164$664 

5:482$6%0 

5:421$472 
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DBcreto n. 5.888, de 10 de {e"ereiro 
de :1.906 

Credito pa.ra. pagamento a Pedro 
Lobão, em virtude de sen-

Ouro 

tença jndiciaria. •. •• • .. ..• . ....•.•..... , 

D8C1'eton. 5.889, de 10 de fevereiro 
de 1906 

Credito pa.r~ pagamento ao Barão 
de Loreto, Dr. Franklin Ame
rico de Menezes Doria. em 
virtude de sentenca judicia .. 
ria ..... ~ ....... l0 •••• , ••••• 

Decreto n. 5.898, de 17 de fevereiro 
de 1906 

Credito pa.ra. pa.gamento aos her
deiros do Dr. Antonio Carlos 
Ri beiro de Andrada Macha.do 
e Silva, em virtude de sen-

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

tença. j udiciaria. . . . • . . • • . . • ••••• " ••••• 

Decreto n. 5.908, de 3 de março 
de 1906 

Credito pa.ra. pagamento a. Fran
cisco Ferreira. da. Rosa. e 
D. AmóJia Dua.rte de Oli. 
veira., em virtude de sen
tença. judicia.ria ...•..••... 

Decreto n. 5921, ds 10 de março 
de 1906 

Credito pal'a, as despeza.s com o 
servico de uniformizacão dos 
tYP08 das a.poUcas durante o 
exercício de 19J6 ........... . 

Decreto n. 5922, de 12 de março 
de Hi06 

Credito paI'a paga.rnonto á Com· 
llanhia. ~etropolitana, em vir
tude de sentenç& judiciarüt. .. 

• ••• , •• OI •• ' ••• 

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

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

Papel 

2:875$996 

fJ7:848$050 

56:529$140 

68:544$764 

60:000$000 

2.185; 690$460 
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Decreto n.59i3, de 10 de 'março 
de 189(} 

Credito para. pag:l.m~mto a M. Bau· 
mau e outros, om virtude no 
sentença judiaiaria. .•••.•.••• 

Decreto 'l.5929, de 17 de março 
tlc 1906 

Credito para as despezas de pes
soal c material, no exercioio 
de 1906 t do::! postos fiscl.e:; 
rnixto::; do Breu o Cataby. no 
Alto Juruá. e no Alto PurÚli .. 

Decreto n. 59:$0, de 17 de marco 
de t90() 

Credito para occorrer á restitui
ção <lo ca.pital pel'tenaento ao 
orpbão O~car SU vino dI], Fon-
Seca" ••••••••••••••••••• ••.• 

Decreto tl. 5989 t de 24 de março 
de 1906 

Credito pa.ra. pagl;\münto a. Manoel 
Gomes, em virtude de sen. 
tença. judiciaria ••..••.•• ~ ••• 

DecrelQ J1 • • 5910, de 24 de março 
de 1906 

Credito para. pagamento ao Dr .Ra
miro Peroira. de Abreu. em 
virtude de !:lcmtcooa judicíaria 

Decre/o n • . 5941, de 2.1 d~ março 
de 1906 

Credito para paga.mento a Frocte
rico Lopes Bra.nco, em vlrt ud3 
da sentença judicia,ría. •••..•. 

Decreto n. 5943, de 24 de março 
de 190d 

Credito para pagamen to a Carl 
Hcepck & Como. e Ernesto 
Vabl & Sallcntien t em vir. 
tnde ua sentonça. judiciaria. •.. 

Ouro 

•••• 1 •• " ••••• 

.. ...... ~ ..... , . 

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

............... CI 

Papd 

:lo 2ô~1: G 15S;5 7U 

!"ll : ô()O$OOO 

1 :l71~667 

lB:l:i;844 

!) : ~55$..146 

24:244~8BO 
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Decrelo tt. 5987. de 23 de abril 
de 1906 

Credito parJ. pagamento a.o J o to· 
nente da armada Horacio Nel
son de Paula BllrrM. em VÜ'" 
tu de de ::óontcnca. ju(licíaria. •.• 

Decreto ~. 6010. (Ie 5 de maio 
de lfJ06 

Credito p:tt;J, p'.~g'amonto a. Vir
gilio dog Reis Araujo Guos, em 
virtude de seutúnça. judicÍí1l'b 

Decreto n. 6011, de :; de nwio 
de j{jOO 

Credito para paga.mento a ;\Ianoel 
de Assumpçã.o (1 Sil va, em 
virtude de sentença judicial'ia. 

Decreto n. 6012. de 5 de maio 
dI! 1906 

CrelHo para p:l.gam6nto a Fra.n
cisco Rodrigues Pereira. e sua 
mulher. em virtudo de son .. 
tenl;n. judichria ............ . 

Def1'IJto n. 6022, de 12 de maio 
(I,) 1906 

Crl'lJit..1 !"J:tr:l. p:lgfl.ml~nto ar Joüo 
Lourellço do Aí'.ovedo, OID 'fÍ('. 
tw!o c1lj ~cn teuç:t j IHl iclarb .. 

Decl'c1o?t· 6,0:23, de 1.2 de 1"Jwio 
de 19(j(j 

Crodi'to para paga,mento :L Joaquim 
Antonio Lopes. em virtude de 
sontonçt\ j udicia.ria .... ' •. , .• 

Decreto t'l. 6.0-17, de 2G de maio 
de 1906 

Credito para. paga.rncnliJ a Antonio 
.José d;~ Costa e ~:ouz(\. em vÍl'
tntle de &oll~~nçil jIlCH~la.ria., • 

Ouro 

• •• 1: • f •••••• " , 

125 

Pap.:l 

41 : 13~~$i6:~ 

:-k~:mú)315 

~8: 153$166 
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Decreto n. 6.064, de 9 de jun"'" 
de 1906 

Credito pa.ra. pa€a.mento a Fran
klin Ba.rbosa de Andra.de, em 
virtude de sentença judiciaria. 

Deerel0 n. 6.087, de 13 de julho 
da 1906 

Credito para. pagamenta á Com
pa.nhia Lloyd Brazileiro, em 
v.irt~de de sentença judi. 
Cl~rt.a .. , ............. ........ to ••• 

Decreto fI,. 6.120, de 25 de agosto 
de 1906 

Credito supplementar á verba
Tribllnal de Con tas - para. 
execuçã.o da lei 1.490, de 6 de 
agosto de 1906 •••.•••••••••. 

Ddcrsto n. 6.121, de 25 de agosto 
de J906 

Credito pa.ra paga.mento ao con
selheiro 19nacio Joeé de Men· 
dança. Uchôa. em virtude de 
senteDca judicia.ria .•••.••.•. 

Decreto n. 6.126, de J de 86t4mbro 
de 1906 

Credito pa.ra pagamento ao Dr. 
Plínio de Ca.stro Casado, Al
bino Pereira. Pinto e Va.lencio 
Ba.ptista. Gomes. em virtude 
de sentença. judiciaria. ....... . 

Decreto n. 6.142, de 15 de setembro 
de 1906 

Credito para. pagamen to a. Ruben 
Ta vares. em virtude de sen
teaÇ3. judiciaria ...•.......•• 

Decreto tl. C.171, de 13 de outub,'o 
de 1906 

Cl.'cdito para pagamen to ao te .. 
nente·coronel reformado da 

Ouro 

• ............ I: • 

• , I •• " • , ., • , ••• 

., ., .......... lo .. . 

111 111 ti ..... " •••••• 

........ " ........ " 

Papel 

42:797$500 

221,' 039$460 

5:847$220 

7:555$420 

783$000 

8:400S000 
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brigada policial Joaquim Jose 
de Castro Sampa.io Filho. em 
v.irtude de aen tença. judicia-

Ouro 

r18 ....................... t ti f • • ............. . 

DeC1'eto K. 6.173. de 13 de outubro 
de 1906 

Credito para. pagamento ao a.lfa
ros reforma.do da brigada. po
licial Herculano Teixeira de 
Magalhães, em virtude de sen-
tenQa judiclaria •.••...•••••. 

Decreto n. 6.179. de 2(J de outubro 
de 19(J6 

Credito para pa.gamento a Cunha. 
Paranhos & Comp., em vir ... 
tude de sentença judieiaria. •. 

Decreto n. 6. 18(J. de 20 de outubro 
de 1906 

Credito supplementar á verba
Tribunal de Contas-para. ex
ecução da lei n. 1.526, de 13 
de outubro de 1906 •..•.•.••. 

Dflcreto n. 6.190, de 26 de outubro 
de 1906 

Credito para. pagamento á Em· 
preza de Navega.çã.o e Com ... 
mereio, em virGude de sen-

.... , ........ ,. 

. ...... " " " " ., , 

tença. judieiaria. • . . . . . • • . • . . . •••.•••..•••• 

Decreto n. 6. 2(Jfj, de B de 
not.'embro de 1906 

credito para. oecorrer á despeza 
com a. a.cquisiçã.o do predio 
sito á praça da Rcpublica 
n .. 105 •• _ .................... . 

Decreto n. 6.220, de 12 de 
novemhro de f 906 

Credi to para. formar u ca.pita.l di.J.S 
ac,;õe~ do Banco do Brn.zil to~ 

127 

Papel 

33:02Q.$736 

2:463$984 

28:386$592 

7:707$250 

68:058$200 

mi\.da;) ~el() ThI5í:-OUN. , ,. ,. • • • • ...•••••• ,... 11.407 ;708$301 
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Dccí'eto n. 6.250, de 29 de 
no~embro de 1906 

Credito pal'a. pag~"münto a.o te, 
nonte·coronel José Ft.ustino 
da. Silva, em virtude de ~en· 
tença jmliciaríll. .....• , •...•. 

Decreto tt.. 6.259, de 13 de 
de:embro de 1906 

Creditn rara. pa.gamonto da. diffc
rença (le soldo n.o suUado 
reforma.do (lo exercito Juã.o 
de Maga.lllãcs Faria .••. ' ....• 

Decreto n. G.JOO. de 29 de 
de ;embr'o (le 1906 

Cl'cdito para. pagamento ao a.ltol'es 
reformo.do da. brigada poli
cial Atfredo Marques do OH· 
veira. Paes. em virtude tIo 
sen teuça. judicía.ria. •• o o •••• , • 

])ecre.fo n. 6.301. de 29 de 
dezembro de 190(; 

Credito pa.ra. paga.mento a Artbul' 
Americo Belém. em virtude 
de sentença ju(]jciaria. .••..••• 

Decreto ». 6.302. de 29 de 
dezembrQ de 1906 

Credito para. pagamento ao bispo 
D. Carlos Luiz d'Amour. em 
virtude de sentença judicíaria. 

Decreto ».6.30.'1, de 29 de dc:em
bro de 1906 

Credito pal'& pagamento ao co
ronel Lauro Domjn!luos Prates 
e outros. em virtudo de sen-
teoQ& jndicia.ria ............ .. 

Decreto n. 6. 3J9 de J O de janeiro 
de 1907 

Credito p:tra. tl.S deRpeJa~ de pes-
50al e ma.terial (la. Ca.ixa do 
CODverl:lão. no cxeroieio de 
[gon ••••••••.•••••• 00' ••••••• 

OUI'O 

" ••• ., • ., 4: , •• , " •• 

···· .. ···f ...... 

H:49~940 

3:600$000 

lO: 500$000 

153 : 41 J$075 

21 :536$14) 
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Decreto n. 6.346, de 31 de janeiro 
de 1907 

Credito para oecorrer á despeza 
com a acquisiçã-o de pra.b •. I 

,Decré!t1J •• 6.366, d.e 14 de ~1J6' 
?'eirQ de 1.907 

~redito 8UpplemeDta.r A verba 18" 
- Mesas de Rendas e CoUe· 
'eta~ do etaercitJi;() de 1906. 

,Dec:ret.o n. 6.376, de 21. de 161>6-
reiro d8 19JJ7 

Credita0 supplementar á verba. 911. 
- Recebedoria da Capital Fe
deral - exercicio de 100;) .•.• 

Decreto n. 6.383. de 23 de feve
reito d8 190r 

Credito supplemeotar (\ verba. 5& 
- Pensionista.s - do exereieio 
de 1906 .••.••.••...••••.•... 

Decreto n. 6.390. de 28 da fe"8-
retro de 1907 

Credito supplemental' á verba 980 

- Recebedoria da Capital ~e· 
dera.l - para paga.mento I.!e 
porcentagens a.os cobradores, 
no exercício de 1006 •.• , •.•.. 

De~H tt. 6.4t9, de 25 4' mar~o 
de 1907 

Credito supplemellta.r á verba
AJfa.ndegaB - do exercicio de 
lU06 •..•.••••••••••••••••••• 

Decre~o 11. 6.431, de 27 de março 
de 1907 

CredUo supplementar' verba.
Juros do~ ueposito$ das Ca.ixa.A 
Economieas e Montas de Soe
corro, do e:tarciaio {le 1906.,. 

\' oi. VIU 

Ouro Papel 

785:3135$075 

..... » ..... " ..... 706:8lQ$OOO 

, ............ . 22:l93$2sr 

• f , lo. ............ . 

728:590$367 

1.148:860$613 

785:365$000 21.377:042$129 
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Resumo 

MinlsterLo da. Justiça e Negocios 
Interiores •••.••.••. '0' •••••• 

Min\sterio d3.3 Rela.Qões Ex.teriores 
• da. Marinha. ••. , ••••••• 
:. da. Guerra. •••••••••••• 
, da Industria. Via.ção e 

Ouro 

4:200$000 
99: 133$299 

jJ' " ., •••• t •••••• 

Papol 

4.5-t9:340~38 
350: OOO·iOOO 

1.212s423$135 
2.312:433$805 

Obras Publicas ••••..•••.•.•• 
Ministerio da Fazenda .......•••• 

215:812$560 3.960:859$901 
785:365$000 21.377:042$129 

1.104:510$859 33.762:099,$408 

TABELLA-B 

VER.BAS DO ORQAMENTO PARA AS QUAES o GOVERi'\O PODERÁ ABRla 
CREDITO SUPPLEMICNTAR NO EXERCJOIO D~ 1008, DE ACCÔRDO 
COM AS LEJS N3. 358. DE 9 DE SBTE?úBRO DE 1850, 2.34.8. DE 
25 DE AGOSTO DE 1873. 42B, DE 10 m.~ DEZEMBRO J)E 1896., 
.A RT. 8i.t, N. 2, E ART. 28 DA J,EJ N. 4!)ü, DIIi 16 D~: J)EZE~IBRO 
DE 1887 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 

SOCCOf't'08 publicos. 
8ub,idios aos Deputados s Senadores - Pelo que rôr preciso 

durante aB prorogaç.ões. 
Secretarla do Sfmado B da Camara dos Deputados - Pelo serviço 

stenoiraphioo e de redaccão e publiea.cio dOR debates, dura.nte as 
prorogações. 

Miniaterio das Relações Exteriores 

ExtY'aordil1at'ia,~ no e;de,.ior. 

M!nisterio da Ma.rinha. 

Hospit(1(!S - Pelo5; medicamentos e uttlnsis. 
Ref(}f'mados - Pelo soldo co otflciaes e pl'(lcas. 
~V t4"i~lJes de bJcca - Pelo sustento e dieta das guarnições CtOS 

navios da. Armada. 
JluniçÕ"3 na",aes - Pelos ClSOS fortuitos de a.varias, nautragio. 

alijamento de objectos ao ma.r e outros sinistros. 
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hel6l - Para com missões de saque, p&SI&gens autorizadas por 
lei, fretes de volumes e a.inda. de custo. . 

, 808'1tl1.1068 - Para tratamento de oIBciaes e praoas em portofJ 
estrangeiroll e om Estados onde não ha h08pitaes e eQ~rrnar:lu,. e 
para. despeza.! de entel"ra.mentos e gra:tiBca.o<les e extraordinarias 
determiIiadas por lei. 

Minlstario de. Guerra 

Hospila6S e Bn(8rmarial-Pelo9 medica.mentos e uhnsis a. praças 
de pret. 

Soldo, etapas 11 gralificaçlJes de officilJ.BS - Pelas gra.tificações de 
voluntario8 e engajados o premios aos mesmos. 

Soldo, etapas 8 gl·l.r.tificaçD8J de praças - Pelas que Occorrerem 
além da importaneia. oonsi~na.da. 

(Jla31es itwcUVlI$ - PelB.s etap!\s das pra.Ç'ae invalidas e soldo 
de otllciaes e praças I'c(Jrm.'1das. 

Ajuda dIJ Ct4sto Pelas que a.bonarem aos oftlcia.eí1 que via.jam 
em com missão de serviço. , 

Material - Diversas despezas pelo tran$port9 de tropas. 

Ministerio da Illdustria, Vi2~ã.O. Obras Publicas 

Garantia de juro$ tis estradas de ~6rrOt aoS' et1g~'lthos centrats , 
portos - Pelo que exceder a.o decretado. 

âJinisterio da. Fazenda 

)tl,"O$ da diui'ld. in"6r;tlJ flmdada - Pelos que oocorrerem no 
caso de funda.r~8e pa.rt'l da divida tluctua.nte ou de se fazerem 
opet'ações de cl'ed ito. 

J1J.T(JS da diuida in~u:l'iptat etc. - Pe!os reclamados além do 
al~a T' íamo orça.do. 

AposentadoJ- Pelas aposent!J.doriu que forem concedidas aJ.ém 
do credito votado. 

Pensi01~ittas Pda. p:-!ns1i~t m~io soldo lio montepio o funeral, 
quando a consigna.çã.o nio for AulHciente. 

Caixa de Amorli .. açtfo Pelo feItIo {) assignatura. do notaI. 
Recebedlwia - Pelas porcentagens aos empregados e commis .. 

sõe:;; <lOS cobra(lol'es, qu uld,J as cansígnaçõe3 não forem 8uftlcienies • 
• 4.1fa.ndegas - Pelas porcoQtagen~ aos emprega.dos, quando as 

consigna.ções exceilm'om ao credito vot.ado .. 
Mesas de R8}1.t1o, e {Jollcctol'ias - Pelas porosn Li.\gens ao.i em

pregados. quando não ba.~t.al' o credito votado. 
'"~calizaçtfo 6 mais despe;;as dos impodos de consumo e de trans

porte - Pelas porcentagens, diu.rlas, passagEm l o transporte. 
Oommjss40 aos vsndedores parCictdartl de estampilhas - Quando 

8. consignação votada. não chegar para. occorrer ás despezas. 



.,. 
...... eo SEltAl10 

, ~, tU c"$IfJ - Pelal~. fbNm NClama.du além IM tuntla 
orc;ada..,:, , 

;, P.,.oe.~ JHN OlibtrafIÇIJ _~Ma dlJl diftdl.ll fia lJ .. i4'D -
~ •• <*IB;d& a~~. 

, ~ íMeno. - Pela.a iBlportanoiu '11M torem fl'84.'IIas além 
das oon~ngnad&s. • 

Juro. dos bil"Mlel do ThelOuro _. Idem, idem. 
Commisaaes e CM'l'A;Ca,am - Pelo que for necessario a.lém da 

somrna. concedida.. 
J,"T~ dOI emprestimo, dQ Cof1'e dos Or,ÀIlJJs - Pelos qUft forem 

'~la.:utadM, ,fi & S'O& Impo'l"Mnoia. exceder 8. to eM.tto 'Mt&4,e. 
Jv,1'OS dos deporieo& dtu Caixa, EcOftomical 6 MS Morde1"'s , Soc· 

, em. - Pelos Q'U8 forem delidOl além do credU" Maao. 
E:eercicios findos - P-@Ia,s aposentadorlls. peD~lI, ordell8riaos, 

soldos e ou'Í1"08 '9'enCimeBto~ m&.roa.d.os em lei, e outr~ despezas. 
n.OS (:MOs (lo art. 11 da. lei 1). 2.330, de 3 de setm.tbl"O d.e 1884. 

1t8p8si,tM$ e re'h"ft.dçiJe.l-Pelo8 paga.mentos roolatna.dos. qua.ndo 
.. lmportancia 4ellaa exceder a consignação. 

Camara dos Deputados. 4 de dezembro de 1907.- Co,rlo$ P,i-
0010 de Mello Fi~Ao, Presidente.- ltIilcitJdes MariD d. 8el -lf're'rs, 
10 Secretario. - Lu., A,.to,.lo I F81'1'eira Gualberto. - 30 Secretario, 
servindo de 2°._ A Commissão de Finançc\8. 

Um do mesmo Sr. Secretaria e data., oommunicando que tendo 
, ~queJJa C~m~ra. adopt!\.do ti. emenda do Sena.do á proposiQão da. 
. mesma. Damara referente á restituiçã,Q de impostos p~gos pela Em

preza. do Luz Electriea aa 'Cidade de Ja.guarão. no Rio Gra.nde do 
Sul e dos quaes estava. isento, nessa da.ta en viou á sancc;ão a. re'J
pecti va. resO luçao. - Inteirada. 

Q 8~. Metello. servindo de ;ao Secretario, lê os seguintes. 

PARECERES 

N. 3.:'8 - 1907 

&ddtção /inal dtJ emenda do Senado a propasiçt!o da Camara dos 
DepuladlJ3 ,., 206, de 1906, r8l"a,.ãa da pf'ercripç/J.o o soldo 
q1l4 de~ou de: receber o .oldado reformado Manoel DioHyJiD de 
San-t' Anna 

Do ILI't. 1& da. proposiQã.o, supprima.m-se as palavra.s : «a conta.r 
de I de janeiro de 1871 ao 30 de junha de 1873 e de 1 de iulho de 
1874 Até n. preseJl1ie data. 

Sa.la dar; Commis8õ~~, 4 de dezembro de 190i" - Coelho L&8boa. 
- Candido ele Abreu. - Cle'o N1Itnea. 

Ficando 8O'~re & mesa. po.ra. ser discutido na ::;esSftW seguinte. 
depois de publicado no Diaréo do {JO»grlS,JO. 
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N. 339 -' 1007 

ReiJacçllo flool do projeclo elo 86Mdo,~. 1.8. de 1.905, atdor'zado a 
ctm.dt-ucçt1o de 'Uma 8s'r4àa de têr1'O, gúe liíf>Htulo da PbtrriMIJ .. 
na ma.rgem esquerda do Rio Prélo. ,.0 Esttld'õ d1J BaÀlà, ttd tt ct)n. 
tlu6t1cia do Taqwl'fÁSSu com o ParNan.yUa, fiO Estado do PiIJu"". 

O CoutrêeS() Nacional ~~ta. ~ 
Art. 1. o O Governo é &utoriz;a.do ao construir, sem prejuízo do 

plano gera.l de ~i8.Ção ferreé. dA Umio, uma. eetra.da de ferN pa.r
tindo da. À Fo~, na. ma.rgem esq_Ma do Rio Pl1\'k)f no Eata.lo 
da. S.bfa ... 4 ~tluenci& 410 Rio Taqua,rtl8stl com o PUIl&h)ba •• ' 
Estildo do Pí&lIby, ~rti1ldo um ra.mal do pônto mais conveniente 
pa,ra o trécbb nt .. v~g8avel d.o rlf) U~\lSSuhyuS8l1, obaervalklo-ae.a 
disposições seguintes! 

§ 1. o O Governo mandará. organiza.r no pra.zo de dous armos 0fI 
planos e o1"Ç::\mentos. abrindo pa.rà isso o nec8ssa.rÍo credito e em 
concurrencia. pubUoa contractara. a. construct;;.ã.o com quem máte 
va.nta.gens oft'erecer. 

ti 2.° O contra.ctante se obrigar' a iniciar as obraé dentro dó 
prazo de tres a.nnos e a terminal-as em 20 annos a contar da. da.tA 
(la. assignatura. do oontracto. 

§ S. o O pagamento da.s obras da. estra.dã. ser! effeótuado pôr' 
meio de titulos. quo o Governo cmittir4. vencendo os j uróS de 5 o lo 
a.o anDO, em moeda. corrente. ou 4 0/(1 em ouro, com a a.~~ 
de 1 1/2 % 00 uno- ' 

§ 4.° Os t1tlllOl ao que se refere esta. 101801'30 êutregues ao co ..... 
tractante. á proporção que forem recebidatt aa seooÕes 4e .ttada 
concluidas. com " m~tER'ia1 fixo e rodante oorresponde:ote. 

Art. 2.° O Governo providencia.rá. sobre o tra.mgo da. estrada.. 
como julgar ma.is conveniente. 

Art. 3, o R.evo,am--se a.s disposiQÕes em contrario. 
Sala da.s Comm\ssões, 4 de dezembro de 190' . ~Co6lho Lt,boll.

Canditlo do Mw8t/.. - CZeto N"n6B. 

Fica. sobre a. mesa. para ser discutido na. s~&io seguinte, depoi. 
de publicado no Diario do Con.9resso. 

ORDEM DO DIA 

o 8r. Presiden'te-Não-bavendo nuMero pa.ra. se pró
ceder áa votacões oonstantes da. ordem do dia, passa-se 'J\lateria. 
Qm deb:.te. 

LI"BN9A A ANTONIO l.tOPI8 OARDOSO 

Entra. em 3" discussão a proposiQão da. C8.mara. dOI DeputadOl 
... 151. de 1007, a.utorizando o Prea«ilmte da. Republi~a a oonce
der um anDO de licen03t, pala. tratar de S6UII intere8lles. ao tabelli., 



ÂNN411S DO SBNADO 
-, 

do 2a oRleio dojudíeiat o not·as da PrefeiturJ. do Alto Purl1s Antonio 
Lopes Ciu-doso. . 

, Ninguem pedindo Q. palavra, eneerra~se a discussão. fica.ndo .. ~ 
vôhQão adiada. por nLlta de numero. . . 

O lU". Presi4.teute-Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a sessão, desigmlndo pc.1.ra ordem do dia da sessão seguiu
te: 

Votação, om 3a discus.Jão, da proposicão da Camara. dos Depu. 
tadQS, n. 178, de 1907, autorizaoâo o Presidente da Republica a. 
a.brir ao Ministerio das Relaçõ~ Exteriores o credito de 120:000.$, 
ouro. supplementar á verba 68. -- Ajudas de custo - do art. 16 da 
lei' Q. 1.617, de 30 ,de dezembro de 1003 (com pa.recer tavoravel 
da CommÍssão de Finanças) ; 

Votacão, em discussão unica. da. proposição da Camara dos 
Deputad()~, D. 174, de 1007, emenda.ndo o projccto n. 12 deste anno, 
abrindo o credito supplementar de 1 :038$ <1. verba. 6'" do art. 2° da 
lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, I!a.ra. pagamento da gra
tificaoão a.ddicionaJ de 15 % a Que tem ilireito o olfl,cial da Se
cretaria. do Sena.do José Fernande~ de Oliveira. a, contar de 15 de 
janeiro a. 31 de dezembro do corrente anuo (com parücer fàvoravel· 
da Commissão de F.inanças) ; 

Votação, em 2'" discussã.o, da pl'opoeição da. Camara dos Delmo< 
tados. n, 182, de 1002, autorizando o Presidente da Republica. a 
abrir ao Ministerio da JustiC.1 e Negocias Interiores o credito de 
271 :033$088, supple:r;nentar' verba 15" do a.I't. 2° da lei n. 1.617, 
de 30 de dpzembro de 19Jõ, para divL'rsas despezas da Roparti{:ão 
da policia (caro pat~ecer fa.voravel da Commissao de Finanças); 

Votaçio. em 2'" discUiSão, da proposiçãD da Ca,ma.ra dos Depu -
iados n. 149, de 1907, autorizando o Pra'Jidente da Ropublica a 
abrir a.o Ministerio da Marinha o credito de 98:096$988, para paga.
mento das pensões que. por jnsufficiencia de credito, deixaram de 
ser abonadas aos operarios do extincto Arsenal de Marinha do 
Estado da Bahia (com parecor fa.vorn.vel da. Commissão ele Fi
nancas) ; 

Vatacão. em 2~ disc\lssão, da pl'oDosição da Carnal'a dos Depu
tados n. 160, de 1007, autorizando o PL'esielente da. l-tepublica a, 
abrir ao Ministono da. Guerra o credito especial do 11 :066$665. 
papel, para. oecorrer ao p:Lgamento da. Companhia. cantare Ira. e 
Viação. Fluminense. de aluguel do predto que serviu de &loja.mento 
ao 38° 'ba.talhão de infantariâ. do exercito {com parecer favoravel 
da' O>mmissão de Finanças} ; 

Votação) em 2a diseussã.o. da. proposicão da. Caroara. dos Depu
ta.dos D. 165, de 1907, autorizando o Presidente da Republica. a 
abrir ao Miuisterio da. Justiça. e Negocios Interioroo o credito ex.
traordinario de 21 :000$. ouro, para occorrer â,s despeza.s com os 
premios de viagem ~onterídos aos engenheiros civis José Pires do 
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Rio e José Luiz Ba :ptista, Dr. I<~ltripedes Clementino· de Aguiar e 
bachareis Domingos ae Souza Leite e Clodomiro ea.rdoso, á razia d~ 
4:200$. ouro, a. cada. um (com parecer fí.\vorave\ da. Com missão de 
~~~; . . 

Votação. om 24 discussã.o, da. proposição da Camua. dos Depu
tados, n. 166, de L907, autoriza.ndo o Pre~idente da. Rapubliea a 
a.brir ao Ministerio da Guerra o credito extl'a·')rdinario de 3:887$. 
para. pa.ga.mento ao lienente-coronel José Faustino da. Silva da. dUre
renoa. do venoLmento~ o gratificação a.ddicional de 5 % que deixou 
de receber como lente catbedra.tico da. extincta Esc01a Milita.r 
do Ceard. (com parecer contra.rio tla Cúmmi&ião de Finan~a.s) ; 

Votação, em 2" discussão. da. pl'oposição da. Camara dos Depu
tados. n. 164, de 1907, autorizando o Presidente da Repltblica. a. 
concedel' ao Dr. Flavio Brederode Pessoa. de Melb, medico legista 
da Policia do Districto Fedei'ai, um a.nuo de licença., com ordena.(io, 
para tratar de sua. Baudc (com parecer iavoravel da Cammissio de 
Finanças) i 

Vota.ção, em 310 discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 163, de 1907, a.utoriza.ndo o Presidente da &epublica. a. 
abrir ao Ministerio da. Justiça e Negocio:l Interiores o credito de 
31: 14a<f;, sup~lementar á vorba 38&, do art. 2\ sub-consiga,çã.o
Para reparos, eonsepv(l,(,;ão, acquisÍC;ão de ma.terial, atc.-da lei 
o. 1.617, de 30 de dezembro de 1006 (com parJCer tà.voJ'aveJ da 
Commissão de Fina.nças): 

Votação, em 280 discussão. do pl'ojecto do Sena.do n. 32, de 1007, 
eréando uma .taba para ser usa.da pelo Presidente da Republica 
como dístinctivo de seu cargo; 

Votação, em discussão uníca, da. emenda do Sena.do, l'ejeita,da. 
pela Ca.mara dos Deputados, á proposição n. 137, de 1904. rela.tiva 
á remessa de exenll)lares de obras impressas á. Biblíotbeca Nacional 
(com parecer contrario da. Commís~ão de Justica e Legislação) ; 

Votação, em 211. discussão, da propO.'lÍção da Camára. dos Depu- . 
ta.dos n. 175, de 1907, autoriza.ndo o Presidente da RepubJicl. a 
conceder ao engenheiro Luiz Filippe Alves Nobrcga, sub-dirootor 
da 6& divisão da. Estrada de Ferro Ceetral do Brazil. um a.nno de 
licença, com ordenado, para. tratar de sita saude (com p:trecer 
favol'avel da Commissão de Financas) ; 

Votação, etn 3l discussão, da. proposiÇ,llo da Camara dos Depu
tados, n. 171, de 1907, autorIzando o Presidente da Republica. 
a conceder ao Dr. Hugo Furquim \Verneck de Almeida, medico do. 
Haspita.l de Isola.mento da Directoria. Geral de Saude Pltblica t um 
anno de licen<;a. com ordenado, para. tra.tar de sua. Bande (com 
parecer favora.vol da Commissão de Fínan~n.s) ; 

Votacã.o em 31L díscussão. da proposição da Camara. dOiJ Depu-· 
tados n. 151, de 1907, a.utorizando o Presidente da. Republica a con .. 
ceder um auno de licença, para tratar do seus interes :;es, a.o tabe). 
Hã.o do 2n omeio do judicial e notas da Pl'efeitura do Alto PUl'US", 
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~ Lopes- C'ard:M9: (Ctl'fll pllP8cer' ih Vf>t'll'lrnt da Com'lll'fulo·'" 
Ph_VM)I; 'jl 

'2a diseussã.o da. propq8ição' 'd~ C·-\mara. dos Deputados n. m 
de 1007, autorizando o Poder Executivo a conceder um a.nno dO rr
~ e9QJ. olldBna40. pailNJ- tra.blt da. SUlII. sa.ude, ao' sscrivão 
.it:d.tcio·dti p.iIU.Gi-ra de.gacia. dP.I polinia· do, DiBt ..... to. lIederal ma;,. 
jCR'I..U.1Z de AndJmde (.com paIlTee9r Ih.vOJaJ191 tb IOOJlIIII1.ÜIÍaa de i"if.. 
lI&DJ}u); ; 
,': .!tr d18eu88ã.o d-a. J!1'OposiCio da- eamaru;'dos' ~d'J!:J n. 150, de 
19071, autari~n<fo o P:resi~ent'c da. Ite~iica; à' P.Z'D,1'{Jg3t' })ur seis 
lJleZes, com ordenado, a ltcença. em: ett;io gozo se'.b3.· o 4a.1 eseríptu'
ruio' d ~ Estrada de Fer;J!o· Central do Br&zij, AitPlU8t6 RJeph'-lel Mo
peira {oom pa;receJ!' fa:'\'!oravol dat Commiesitl <le Pl»aaeas}. 

Leva.nia..se a. sessão a 1 hora. da. tarde. 

L55~ smsi..e. EM, 6. DE DEZJlM.BB.() DE 1907 

Presitlell'Ct,a do Sr. Nila Peçan""", 

A' meia. hora. clepois do' mei6 .. dt9.. MJl."&-tJe' &. a98Bi4l~ <ti que coo
om'l'Q,Dl' OS! Sra. S&na.dorell' Fel'J'll'eüJa ~haJV:es', A. Ãzeredo, Jonathaa 
p~ LBdio d.o Bt'azil, Urbn.no S:ltntos. B91fart Vi61r~., Ani.Zio de 
Abreu, Pires Ferreira., }'ra.nciscó Sá, MetM. (I- 84. CoeIhe Lisboa, 
GQnl1aJll'es~ Ferr8Í1'&, Araujo Góes. Vieira. Mallt&, Manu61 Duarte. 
Coelho. O: Ca.~ OUI'IJ8l.ra. V a:ll a.&I.ã.o, , MaJl'tinho Ga.looz~ M.t:miz 
Freire, O1e;o Nunes, Siqueira. Lima., OJ..Lveira. Fígooi1!eã(\ Augusto 
de Vasconcellos, Barata. Ribeiro. FrlJi'ciano Penna" Frand'iOO O1y
cet'io, Joaquim' de SOma., JOaqu\nr IfIlrtinbo, Metello, C~l1dtdo de 
Abreu, 1oifa.vitlr da. S'dva.', FelipjJ8: Sehmidt, PJn~eiro' Ma-clJ.ado, Julio 
Prota· s- Viotorino' M'Jnt6iru: (~. 

DehAm de comparecer, com ea.usa participada. os Sr~. S&na.:.. 
d6l'f!S RUy'Ba.rbOSl, Bueno Bra.lldio·, Síl'Velio'Nery, S4 ~rxoto, Pa.es 
de' earva.fbo, Justo cnermont, O'omes de Ca.stroí Raymumlo Art'h.tlf', 
Pedro Borges. Pedro Ve1tlo, Ál'1'a:r'O Ma.cbadb. Gama e Meno, ROM 
ft atlva, Hercultltuo' B3'ld8ira. Severino Visira.. Vil"g'flflY Diuna;2!tCl. 
Eouren~o' Baptista, Erico Coelbo, Lauro Sollré. Fr.metseo Sa.Her-, 
Alfredo Ellis, Lopes Cba.ves. Braz Abr!\lltes, Urb3:IM de· Gouvês. 
Br.Iai.l1(r, da, LuZ:, HeI"t1Í~' Lu,; e.- ILa.'\Iro· ~leE' ~"1. 

Plld'&, ~Ol,)h. em:lfi!cussão e 5e';n debate 3PP1"oTaila. a. a.éta da 
~ aat8l"lOr. 

OI .... lf @!le.()>>&"&:\ .. i,&llá coat& do 8eg.uinte· 

EXJ:?EDlENTE 

TaJagrammM: do Dr, A'reolino fIe ' Abreu, vica-go'V9f'll&dor do 
ilstaoo do Piauhy, oxpedidos,de Theresin& em da.-ta\ de hontern. 
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~lliQnd~ ha.veI" faltecido DeSS" data. () J)P8C~()! 8P v~tl1a.~ 
dê Emladb (J Eq'J1j. Dr .. AlVU'O de As~i8 090ri& Mend(!l e q. ~la 
3. admlaiatrt~ do mesmo, isWo'.--Inte!laoo. 

O Sr, Me'tefto, servindo: de 2' secr61&rfo~ l~ .Olt ~ 

PARECER,1!S 

N.360-100" 

Nj; 36 dl9CW9SW. do. orQa.rn.en to lia Ma.rinha, foram otT'ere(ddas 
duas emenda. pelos Sl'S. S,madClreSi Frallcisco Glyceri9 'e Fran
eisci) Sá· .. 

A pa'imeíra",do S:r. G1yooriO;, rea&abelece a. verba d$ti.nada. a.o 
paga.mento lia. differeaça, ie vencimentos para. almira.nte no 
quadro e:l.tra.ordi.na.ri~ ma.ntida. a propoaição .. 

Hstiil emenda. é coIl~rari .. , &JI~o:va.dl1r. em 2a diseussãD .. apre.
snnta.da pela. eommissfto. de Finanças, q\l.l4 continúa. a, sustentar a 
sua.· eme.lJda sU:llpreastva. . 

A segunda. afi' St-. Fra.ooiscll M, aug menta. de 50: 003$ 8. verba 
de l00:~, da. rubri<l8. 21 - Ba.lizam:mto de poo-t.'JS f - destinalldQ 
LOO~(:}OO&.iW8 p0ltos «& Tnoo}':8., Ca.t\1oeim., Am&l'racão e eábedeW)". 

JusfLliea.da, como foi a necessida.de do augrnento. attendidoa 
aqueUes portos q~ mereceram a.penas 1lr1OO~ã.o .DO orca.mento, á 
Commissão nic. se oppôe e opina. pela. a.ppro:vacâo da emenda... 

EMRNru.S A QUE 8B REFEU o PAREGIlR. SUPRA 

Restabeleça-se a verba. destina.lia. a.o pa.ga.mellto' da dlff'erença. 
de veoCimentos para. almira.nte no quadro extr.:l.numerario, man
tida a. proposiçãet. 

Sa.la da.s sessões, 6 de dezembro de 1901.-GZyceri.o. 
Nn·a.rt. l°, rubrica. '21, eleve.se a verba de 50:000$ e &Cere-

8.:l8nte-se dep~:i de ca.bedello: «sendo lOO;()()()$ para. estas portos •• 
Sah. das ~ 3 de d-ellembt'o de 1907.-lir4rrt:i8ecpo,SdIJ. 

S:u" das Commis~õe8. 5.de dm~embro de 1901.-Pel'ciano ·PtMnll. 
presidente interino.- J. Joaquim de SOu~(J.- Urbano SanttJ8 •. ...:.....M1;. 
nil Ft-e're.-A. A.leredo.- Gonçawes .Jerretra.- Glyc~; veneídb 
qua.ntú á, emenda que manda reatabetf3eer a '\l'oriJa patiL oeaortrer 4 
di:lferenoa. de vencimentt>s de almirante. . 

Publieação feita por delibera9ã.& 4a.COlD,DI.1ssã,o: D&ra S!Clare«1l\\flti.. 
do seu voto com rela.QS.o â. prima:lra das· émendas se. Orça;. 
DllJDto da .Mariaha 

PAR'E~ER 

N. 222 - 1003 

A.~ Commissão úe FillBillçaS f'Ôr.a. 'presoot.&~ no. a.naa passa.ào, 
uma· proposição da Caf.o.ara d()s Deputa.dos n,. 136, de 19t)j-f a.u~ 
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rizando o Poder ExecutLvo'a a.brir um credito de 2: 176$(l3.'1, para. 
pagamento ao a.lmirán.te Artbur de Jaceguay, correspondente ao 
anno de 1902, proveniente de diíferenças dos vencimentos de vice
almirante pa.ra 08 de almiranto, posto este a que fôra promovido 
por decreto de 8 de outubro de 1902. 

Devendo da.r :parecer sobre a proposÍoão, e oontinua.ndo ainda 
no soiQ da. CommJssão Q. duvida ou antes a questão suscitada (si 
bem que esta Já tivesse por si uma votaçã.o do Senado) sobre a 
Iegaliâade de tal promoção ao almirante com direito a vencimentos. 
resolveu provocar rigoroso exame a. este respeito. e pediu que fosse 
ouvida a Commissão de Ma.rinha. e Guerrt\. 

Esta, emittindo o seu parecer.,...:pediu. toda.via., que fosse ouvida. 
a. Commissão de 'Just e Legisl8,çao, julgando-a mais competente 
para interpretar o d 'eto n. 701. de 10 de outubro de 1900. 

Esta Commissão deu tambem o seu pat'ecer. 
Ambos esses pa.receres consta.m dos papeis j (lIltos, concl (lindo, 

por maioria, contra aquella. promoção, que julgam illegal, sal~ 
vando, porém, a Commissão de Marinha e Guerra a. hypotbese de 
se poder interpretar fa.voravelmente (ampliativamente) () citado 
decreto de 1900, o que, convém dizer já, não aconteceu, como se vê 
do parecer da outra. Com missão, qne á terminativo de toda. fl 
duvida. 

Não obstante, a. Com missão de Finanças se julga. no dever de 
tra.zer ao conhecimento do Senado, e só pol' isso o faz, os funda
mentos da duvida. então su.;;citada. ou antes da opinião contra.ria 
que tivera e ma.ntelá, de accÔrdo com as opiniões ora conhecida, 
daquella.s duas Commissões. 

O Senado permittirâ qU8 eUa o taça.. 
O assento de toda. a materia ê o decreto n. 701, de 10 de no

vem bro de I ÇlOO. do teor seguinte: 
«Fica o Governo autorizado a reintegrar DO serviço activo da. 

arma.da, com a patente de vice-almirante, sem '[)rejulzo do respe
ctivo quadro, o vice...a.lmírante reformado Arthur de Jaceguay. 
nã.o se lhe contando o tempo em que esteve na situação da reforma 
para. o atreito da. percepcão de vencimentos atrazados; e para. a. 
sua ulterior reforma, no caso de inva.lidez ou por ha,ver attingido 
a ida.de limite da actividade no posto. só lhe aproveitará o tempo 
eIrl que esteve no exercicio do cargo de dlrector da Bibliotheca e 
Museu de Marinha,» 

Este decreto, reintegra.ndo no seivioo actlvo da. marinha o 
illusire vic~almira,nte reformado Arthur de Jaceguay, creou para 
allo o posto de vice--almirante e4'ectivo. 

O Poder Executivo. expedindo-Ihe a patente de vice-almirante, 
deu plena execução a esse decreto, e deUe nada mais restava a 
executar. 

Decreto excepcional, como todos reconhecem, é na realidade 
um complexo de excepções t como sejam; a reversão de um re
formado de muito~ anuos ao serviço a.ctivo; a creação de um posto 
eft'ectivo para. aUe; li colloca.çã.o fóra do quadro, por não dever 
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este ser p~ojudicado ; melhora.mentode reforma peja contagem de 
certo tempo do serviçó prestado na inacttvidaile, quando se in
validar ou for attingido pela. compulsoria em razão da. idade-limite 
da actividade no posto, 

Só não o reverteu pa.ra o quadr..>, nem autorizou promoção 
ulterior, 

E' uma lei SitlgUla1\ pessoal. que muito o 11011ra. reconhec~ndo, 
a utilidade dQ8 serviços que· ainda. podia prestl.f, outorgando-lhe 
por isso túdos aquelles especificados favores, 

11'8 fltJgula1'e est 'luor:/, contra tenorem l'ationis, p'l'iJpte)' aliguam 
utilitalem ',dt'oductum est (Dig. (Ie le!}.) 

As pala,'r.ls tenor ou ;'atio !,leIos jUl'isconsultos romanos appli. 
ca.das ao direito, é sabido, deSIgnavam o direito con:~tante 801)re a, 
ma.teria., o direito comooum. 

E', pois, o decreto de 1900 uma lei contra o dil'eito constante 
sobre a materia, contra esse direito commum; é uma. lei anormal. 
derogatOI'ia. do direito commum, o q!lal não permitte as excepções 
que no mesmo decreto se oonteem. 

A iuterpl'etação que lhe cabe não ê intel'prr}tação e.menslva 
e sim a resírictiva. A interpretação das leis de el'.cepção, diz um 
mestre, deve ser de direito stricto, isto ê, de maneira <lo attingir, 8. 
o.tfender o menos possival a legislação ol'dinaria. Outro mestre. 
muito conhecido e respeita.do, diz o seguinte: 

. «Leis allormaes, derogatorias do direao comrnum (jus singulare)" 
não comporta.m extensão por analogia; porquanto, visto como são" 
leis excepcionaes. fundadas em motivo'! estranhos ás razões do di-
reito (1'atio juris ou tenor rafionis). tudo quanto se não contém em 
Sua3 dispOSições forma.es pertence ao direito commum, que é o que 
existe fôra della; e do particular si não póde conclui!' pcLra o 
geraL~ 

E fóril. do decreto de 1900, dessa lei singuhLl\ pessoal, já intei
ramente executa.da, o que remanesce ~ g' a lei ol'dinaria., o direito 
oommum sobre a materia, a legislação militar da marinha, só
mente applicavel aos omciaes do quadro, esse quadro que o mesmo 
decreto singular determinou que não fosse pi'ejudicado. Jus com_o 
mune accipere debemus id, gU(Jd posE ühtd singu'lare ad huc re
mat'let. 

A lei ordlnaria não autoriza a creaçã.o do posto de almirante
fóra do quadro e menos promoção em cireumat~ncia como esta. ou 
qua.lquer ontra.. isto é, não permitte augmentar o numel'O de allui
rantes. 

A lei ordinarb t o direito commum fôra olfendido com a rever
são e com a creação de um posto de vIce-almirante e1fectivo, em
bor~1. fára. do quadro i conseguintemente. não se pôde interpretar 
extensivamente augmentanáo mais uma o1fensa á lei ordinaria. ao
direito commum, com essa impensada creação e promoção de almiM 

rante f6ra do quaru1o, o que só pelo legislador poderia ser feito: 
a lei singula.r não o fez. 

Ora, tendo-se da.do vaga no posto de a.lmirante do (Juadro. o 
Poder Executivo ..suppoz ver-se entre ao lei singular esse decreto de 
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': liO(), ti •. lei ordiaaria., que6cou fóm dene. Fez a. promCH;lo 'no 
'4.da-o~ preenchendo a. vaga.: mas p:rom.oveu timbem o vic&-aJ*", 
iaIliea,de que :se 'rata, a. almira.nte; posto este que a lei ord1o.al'1â 
não autorjza. crea.r e que f6r3. do quadro nio exbte creado por lei 
'~t, que se ... ft;)cessaria.. 

O Poder Executivo já. tinha dado inteira. execução ao decreto 
de JQOEl, que Cll'eou fi posto unico de 'Vic&-a1moonte e6eetlVQ.; Jutda. 
mai.lbe restava. executar, CO~O .. di88e~ ntroihuma a.tdomza.çio. tIJ&{s 
lhe fôra oon ferida. , o esta não 8e ptesttme e muito 1ti6JlO! d,I'legaç/IIJ 
para creat" panos. 

Portanto, o acto do Poder Executivo não é! eemo só pôde _ 
aeto de éxecução dê lei :-cl'60lJ o posto é &s a. pl"om09io1 com of
teD8& 1\ legljslaçio ordinal'ia. & meuno- ao q.u&dro; poi. que o vice
a.lmir&Dte deU j viu apparecer promovido a aJmiratne u.nt.ontrQ de 
fóm, vindo do~ refoFDlad08. parTa I) qll'M 8c) esoop~ionslmeJlte fôra. 
creado f!I fiado o posto d6- vioo-almirante doetivo • 

. Si fosse appIica.vel a regra:-ocUq,a t"6""genda,- lembr3da. no 
voto vencido da Commissão de Marinha, e- 6uerra, serta. contra a 
extensãb otrensiva que se QU8l" d'&t ao d'ecreto de 1000, lei síngula.r 
"om caraeter de priyUegi(). 

A Commissão não considera como razôes de dooidil\ por estra
nhos á questão de legalidads, 08 r~'evanteif se:rvj(tO.t porveo.iura 
prestados em dons annos e o m&rito pei!8OO.l do illustl'e vice-aJ
wrante, remunera.do de antemão OOll10 incelltivo. dispensavel 
QQI!Il a revenão t efI'eetivida.de do posto cl'eíldo e outras vantagens 
do' deereGo de 1000. . 

E:;S9S dous allnos de serviço poderiam valer de moU vos para. 
um outro decl'eto &wguJar, do .l..e!Iislati vo, que autorizasde a sua 
promo~o li almira.nie, si insufficien* as remunerações prévias, 
si de valor excepcional os serviços em dous a.nnos. 

Nã.Q inda.ga. tambem si o Exee.utivo podia. ou não cJnferir .. lhe 
as honras do alto posto t como ,raduado •. 
, Nio 'podia., sIm~ sem ser em el.Ocução de lei, promoveI-o UH. 

eJfectivi<lade do posto que não existe cre&<iot e com isto craa.r des
pelas. 

Os raciocinios empregados nos vo1.os vellcidos, as amplia.çõM 
a,hi feitas no sentido de tirar comequencias do decreto de tOOO 
tio preciflo em seus termos, OOIlB8qnenGias fa.voraveis ao aoto ex
t.n.-Iegal do Exeolltivo. não são procedenteFJ t pod9ndo seduzir. 

I~ei de e.l.oepoão t j"' stngulat"8 eOf&tra ~m jW'js 0\1 contra t"d
',orLem jUN, como mais de uma vez se tem dito t como caracter do 
p:rbiLtgi{) (l~ pri"ala). aquelle decrc\o, repete-se, está sujeito" 
in:flerp:r~ta.elo l'estrietiv&, j9WB stt-ieUi, n~ sendo, p~rta.nto .. admis
sível idear OODcequencia,s de Ol"Qem adfumo.. muito meooe ampli .... 
,a.tiv., olirABaawaudo-se o que elaramente se coatêm em suas dis-
~toriãaes. ' 

. Owd, G~a ra'ifn.em. j!Wi' reeepM)t.' .",. non esl prodtlcendum· 
.d cons6gtMIn'ia. ' 

Nobi'es eito~ são emprega.!1os D<J8 votos vencidos ~&s dua.s 
,Com:missÕles de Marinha e Guerra.. e d.e Justiça e 'L~gi8.0. no in-
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<tI.it,o d.8 sustentar I pari. todos Oi! 'ell'eite8, o- a~ do ElCOOtlti vo em 
favor do promovido. : " , . 

Tendo ~J;J;t ~d.e a.preço os seus trabalhos. permUtam. 1;o4a·via. 
QS illuitress.i8~tariQs e não levem a mal algumas lig.eiras pond& 
ra.QÕes a, re~lto. '. '. 
. Etn \OU ~:.sfH vot 18 se diz que D dei'r,;to de 1900 nia cs:tabe. 
leceu ao reatriC9ã.o de não poder ser eUe ,prolllDvi4o. ' , 

O que 4aVl& e$tabelecer era. a. autoriza.ç3.o para promover, a 
quaJ. Dio sendo expressa. não se presume\ não existe, e estabelecida. 
portantQ.. 4c ... a. re"b"ioçã-o, l"e.sulta.nte dos ttlfmOa do decreto, Dão 
se podendo·ulft"a.pa.~·. 
. E' UTO~ interpretil.(lOO extensiva. Que se quer 4<\r a uma lei 
Ilingular, que creou o pasto de vica~lmira.nte effectivo f não Pl1-tro 
e nada mais. 

A ra3tricção e3té1 contida nas suas disposicoos forma.es e, por 
sua. na.ture~a, é excluida toda. e qualquer arnpli&ção. 

E porque a. lei não 6sta..beleceu fi. restl'iccão de não poder ser 
·-Pfomovido-desta. sua. premissa conclue o voto vencido da. J.ll.arteiré\ 
"Begllinte : 

c Logo, desde que nã.o o fez, o reintegrado ontrou no estatuto 
commum, a todos os olficiaes, ü~to é, ficou sujeito ia obrigações do 
serviço e~ (loma a idéa. d~ obrigação é correlata da ds direito, 
adquiriu\ ipsQ facto, () di1"e;lO de ascende,. em postos, direito que 'emp. 
torlos os officiaes e não tlca.r mumificado no posto de vice-alrnlrantt-J. 
vendo pa.ssar aciml. de si todos os quo tinham sido SQUS subordi
nad08. 

Si assim é, por que nã.o foi e 11e pl'omovido no. va.ga a.berta no 
quadro ~ Cbmo podia voltar para. a. activa. sem obriga.ç·ã,o do Ber~ 
viço ~ 

Contra este al'gllmento especioso é bastante pondera.r que a. 
lei de execpção não comporta extensão pt)r ana.logia. e que de urna. 
lei como e ~ ta conclui I' para o 8sl4tUtO commum, como so pretende, 
é concluir do particular pa.rJ. o geral, contra a citada doutrina. do 
mes;re. 

Demai~ convém Ncordar ainda que a vaga. unicl, .. bef't~)Or 
morte do almirante, na. qual nã.o fóra. nem pudera. ser promovldE), 
foi preencllidacom offi.cia.l do meimo quadro. 

Fóra do quadro~ onde cl'eado o post:.> de almirante p~rar Bar 
ellt3 promovido ~ 

Não exi~te; e e8ta ê a questão principal. 
Applicar a. eUe o esta.tutJ commum, o direito OJmmum sobre 

a materia, no que concerne a. postos, aCCe!!303. promoções, etc. dos 
o1llciaes do qU'ldro, juridicamente não é admis .. üvel. 

A sua. sítuaçiio é especial, f6ra do quadl·o. da.da. e regida por 
uma. I :í singular; situa.Oào que eHe a.cceitou, muito embota hou
vessa pensado ser co usa. melhor; o que nlo se pôde fazer é estender 
a. eUe aquillo que est,i. fól'a da lei singulàr, isto é, S8;5'U1P !ta regra 
do direito commUID t applica.vel 'sómente aos ofticiaes -de quadro, 
pAra o qua.l elle ainda não entrou, eomo parece. 
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In tI. gtUE contra ratwnem juril coustittlta s/'mt, nora possum". 
segu~ reg ",Iam juris. (L. 15 tf, de Legi bus . ) 

. E pódo-se accreséentar que. sendo o titulo da posição do illUlr 
tre viceaalmirantc n') serviço activo o e:(cepcional decreto de 1900, 
si 1he fosse applicavel o estatuto c:)mmum, ontão a excopçã.o logi
camente entraria. para a. rei1ra, se confundiria nesta e ahi donü
Daria de facto, diSf"arçadamentc, com prejuizo do quaóro quo essa. 
lei de excepção mandou rcsguardar. Poderia, desta arte ser promo
vido no quadro. 

Ma.s o Poder Executivo não entendeu assim e nesta. parte obrou 
bem, não praticMldo tal commettiment'l col\tra a lei. 

Non. du.l)iunl ed in le.qeln commWere eutn, gui v'rlJa legi$ Ilmple
xtlS conh'a legis niUtu'f' vohmtatem. (L. 5 cod. de Legibus). In frau· 
clem pero facit qui salvis leflis verbiB, senlentiam ejuJ circurnvenil. 
(L. 28 rr, de Legibus,) 

Si, como se diz tambem, pód' a rev~rsã.o rlo illustre vice~almi· 
rante ser considerada como CO.ilt.ractO ,'3yni.\lagmatico, entre elle e 
o Congresso, é certo que este sabe o qun fez, o igualmente o vice
almira.nte sabe o que accei tou com o decreto de 1900, no q nal fo
rJ.m respoitados qun.nto posüv~l os synalagmil.ticos tambem dos 
ofHciaes do quadro. 

Em summJ.. A prJmoção de que se trata. não foi feita em exe
cuçã.J de lei, pois nãu existo; não foi por um de.3ses C.\90~ tl'anscen
dentaes, extr.'l.ol'llinarios e raros, em momonto urgente, de cir~ 
cumstancias i !llprcvistas. q ne teem pOl' lei a necessidade : nãoLJ foi 
por obriga.ção em l'eparação de direitos viola.dos 011 pretel"idos, 
conforme a. 'Pl"a.tLca.. Mentlj não h~ nebat' , o tem e muit.o () illustre 
vic(>..-almirante, mas a p,'omocl.o por mm'eciment.o obedece a. con
dições, tem suas regras. Por mer:\ graça abl:lOlutJ,mento não podia. 
SeI'. E bash não haver lei. 

Nob, finalmente, a COllunissão que nos votos vencido} se allude 
a ontros casos havülos, iguaes a este, por aútos do governo paasado 
não trJ.zidos ao conh~cimento do Senado, porq ne (diz um dos votos), 
independentemente de cradlto ~upplementar, foram pagas aos re· 
vertidos e promovidos as differ.:nças de vencimentos. Isto, em ver
dade, é grave. mas o pagamenti) não expurg<1 aqul~lles actoH igno· 
ra.dos. 

E:;te ê o argul1'lento pelo3 exeml)l!)s, p.~los pl'ecedente:-;, de que 
não l'aro se tem ll~a~lo. querenr)o g,tnhJ.l' terreno o ascendonGÍa. 

Um insigne pensador diz : «.\. autol'lll \Jc do.) oxe mplos é usada. 
nos raciocinios (lHe a c.:onsciencia c"ndemna.lO 

Exemplos são fa.ctos que jllstifica.uos eSClltl .. ~ce,n bem j aliás 
não passam de corruptelas que. mesmo tcleradM, longe de ameniza.r 
a continuaçã.o, devem, ao contrario, excitar i1 reacção, Julgar pela.s 

. leis e nã.o por exemplos é a regra de direito: Legibus l10n exemplis 
judicandtJ.m, 

São el\tes os fundamentos da opinião da. Com missão de Finanças, 
. que podem ser fracos. 

Mas, presciodindode tudo qua.nto a Commhisão aca.ba de expor, 
tom esta. apoio forte no juridico parecer da maioria da. Commissã.o 



sssalo EM 6 DB OBIEMBRO DB 19(,7 143 

de Justica e Legislação, do qual não destoltt o J;lão menos juridic() 
da. maioria. da Commissão de Marinha e GueIT3. 

Assim, n110 pÓde a Commissão reconhecer o illustre promovido 
com direito aos vencimentos de almirante por virtude da. patente 
que recebeu, e nega·lhe. portanto, o direito que pretende ter. 

E não deve causar confusão a insinuação que faz () voto ven
cido, quando diz que só o Poder Judiciario é c .>mpetcnte e não o 
Senado para a.nnullar a. patente e que este ado não e .wje'to á sua 
approt>ação. 

De tudo isto sabe O Senado, como sabe, o que ninguem ignora, 
que elIe não póde autorizar credito a.lgum sem primeiro conhecer 
da legalidade da despeza : e o exame que se acaba de fazer é con
dição necessaria ao cumprimento desse dever} a menos de se 
pensar e dizer que o Executivo poJe ex.pedir a.ctos ü. vonta.de e 
dispor dos dinheiros publicos, devendo o CongrJSSO ser obediente e 
passivo. 

O Senado, nega.ndo o crodíto, a. patente ahi fica, podendo dar 
honras, graduacão ao prJmovido, particularidade esta. em que a. 
Commissão não entra, nem é do seu dever. A vencimentos é que 
elIe não tem direito. 

Si, porém, o promovido entelltle que. não obstante toda a, 
impugn~çâo feita. essa. llatente de almil'a.nte ê titulo que lhe dá. 
ta.mbem dll'ciio a vencimentos. a.o Poder Judiciario compete 
dirimir o litigio. em face do decreto de 1000, mesmo porque 
deriva. por\:'ontura, de um contracto syna.lagmatico entre ene e o 
Congresso. sogundo atfirma om memorial que ofl'erecell, e tambem 
o faz o voto vencido da Commissã.o de Ju . .;tica e Legislacão. 

- Concluindo, deve a. Commissão recOl'dar um fa.cto e submet
tcl .. o á. pondera,ção 110 Senado, e vem a ser que no anno pasudo 
não con~ignou verba no orcamento vigente para vencimentos 
deste almira.nte e que uma. emenda. oft·erecida na discussão desse 
orcamento, consigna.ndo verba, fóra impugnada com os funda
mentos deste e dos outros parecorea e rejeitadiil. pelo Senado. 

A Commissão de Fina.nça.s é, pois, de parecer que a proposição 
da Camara não está. no caso de ser approvada. 

O Senado re~olverá como em sua sabedoria entender melhor. 

Sala. das CommiS3õcs. 16 de outubro de 1903.-Feliciano Penna, 
presidente, pela. conclusão.-J. J(Jaqttún de SouJa, relator .• -Justo 
ChermoHt. -Ramiro Barcellos. -Benedicto Lei~e. -S'91Smtlfldo Gon
calvcs. Voto pela conclu~ão. Entendo que cabia ao vice~almi
l'emte Jaceguay, a. quem por lei especial se fez reverter á ma.
rinha, ~atTar ])ara. o (Jlli1dro na. v{!ga que nclle ~~ abriu pela. pro
moção d~ um vice-almirante a almirante. ou em promoção â. vaga 
deste posto, si dolIa. o tivesse o Guverno con3ideraLlo merecedor • 

.. \bCl'ta a. vaga no pflsto de vice·almiI'ant~ ellil. nâo podia ser pre
enchida. por promoção, ulUa vez que o vice-almirante Jaceguayes
tav-a. fóra. do quadro em virt,ude de não ter ha.vido logar para. ella 
na occasião da sua. reversão, e á espera desse lagar como e.2'tra"u
merario sem p1'ejuizo do quadro, ex.pressões da. lei de reversão, ar 
meu ver, se n.pplicam á aC',unJidade do quadro, isto é, exprimem 
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qlle flft. ODeamãe B,inguem--S8 ósclJuisse do 'quail'O para Gar~U 
Aquelle vice-aJmira.fII5e, .qUê JfieM"i.& .f. _P9l)a àe lW"gQ 1l() ~ ' ..... 
pan,'·oeeupal-a. - "eente ~tlo,de 'aceôlrdo Gom o v.otõ do 
9r. 'SetI&tler Sigismundo Go~e9. _ 

Parecel'ti das lComm1ss'ões de Ma.rinha e -Guerra. ,8 tle Jatiça. e 
. l.egisla.çiO áo Senado e 'proposiç!io da Ca.m~l"8r 40s Deputados 

n. 136, de 1S02, a que se ~efere 'O 'Parecer 'SUpl'a 

,N,. 81 - lQQ3 

A 'Commiesão de ·Fina.nQas, noihtui-to de 6St,IlW ·conveni.mlta
mente a. proposição da. Ca.roara. dos Deputa.do~ n. 136, de 1906. iJeà.e 

, q'fte seja EJU'Vidl. a. Oo.mmillElio ·de Ma.il"i-nha. e Glimr.a. ·aoorca. d.a. iega
fidaeIe da. promoQi-o.60 vio&{atmiraAlte Al"tbur Ja.c:gua.~ a.o posto de 
al-mJrame. E'e(ll mga.. 

Coroo não ignorara Senado, o vice-almirante Arihup Jaoeguay. 
rev-erteu 810 ·q'tiAdro a.ctiv,o em eonseque.ncia de um acto legisla.tivo 
dispoodo eõmente oro 'rel-.çio á sua. ~esSOi) e quanto ás co~s 
em qtle 8e .cevia eff.ectua.'I' a. reversã.o. 

Foi este acto u,ma lei de caracter p6awaI e que em na.da 
1IJt-ercrfl GU 1'0vogou a. leg*,a.Qão 'roiltitta.r da mal'inba. . 

Ol'8.. si ·par'd:ecr~o de 8 de outubro de 1902 e carta pa.tente.de 
16 do meeme mel·e a.nuo, f) Governo prOIDOVe\;l () ,'ice .. aJlll-irante 
ArthuT' Ja~&y ao posto de a.lmirante com ao olaustlla. Gem pre .. 
juiZ{) d-o qna<l'l'o». do que Dão .oogita a lei vigente de: poo-roQÇõe8. é 
bem de 'V'61' qoo o 'GoveNk>. afut.ãad&-ae desta.. apoiGu-aa na lettra 
ou no e~r!to 40 acto legiBla.tivo que, com a me~.a .elall&Wa, auto
riZO\1 ;a. TeVe4's!'o. 

DeBb EUw(le,lA IegalidadB ou 4Uega.Jidade d0 ,direito àe proD)QC~o 
5 a-ecre~ ·correspondente.de venciJJnmtos sO ]lodeI'li. resultar da. 
ieterpretaçã,o do texte.fta. tci em q'1:le se a,poiouo Gov-eroo. 
- Não se trata, pois, de .questãQ t:chnica. rniM.br &W. .q40.e se 
JN'enda á Wgis.l&Cão militar. 

E, OG\mB pelo Regim.ento, nã.o cabe a. interpretaçã.o das !eis a,() 
.tudo d}, C')mmh~ão de Mal'·Ínha e Gucl'r.t, é esta de pareeer que • 
.a ~peito do assumpto .. sobre qua pede esclarecimentos a Ccnn
misEio .de Fina.n.Qa~, seja ouvida. a Commissão de Legislação e 
J~11ça.. 

Sala das Com missões, I de ago9to de 1903.-Belforl- Vieira. 
rela.tOT .-Almeida Barreto. ,-ll~{ipp8 Sdimii'. 

-De ae~ôrdo com os meus illustres collega.8, .quanto ás.. consi .. 
d~rCLÇães qlle ·fa.zem em relação á pretenção do vice-a,lmlra.nte Ja. ... 
eeguay., diteôPda.ndo poré.m ·quanto á po~sibilída.de do Governo 
poder mterpreflar o espírito d!l. lei, que o fez reverter ao quadro 
etl'cctívo da Armada. 
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o C<m~so creou 4) J)O'Jto de vice-almirante. sem prejuizo do 
quadro, mas não creou o posto de almirante para. o qual elle pu.. 
dease ser promovido. 

Em taes condicôes enteado, e é pleDa cOAvieção miDha, que 
essa. promoção foi illega,l. 

Sala das COmmissões, 1 de agosto de 1903.- JuUo Ft-ota. 
Concordo com o parecer da maior,ia. da. Coromissão, no sentido 

de quo , ví8t~ da.s duvidas suscitadas no seio da. Commissio de 
FinanQa,s. sobre a lega.lidade da promoção do almira.nto A~tbur 
Jacegua.y. deve ser de preterencia. ouvida, acerca. do pedido de 
eredito sujeito á delibera.ção do Senado, a Commissã.o de Legislação 
e Justiça. 

Seja-me. porém, permittido adduzir algumas considerações em 
fundamento da. minha opinião de que «:0 projecto approva.dG sem 
diacuesão na Cü.mara. dos Deputados desde o anno pa.ssado, assenta. 
em um acto do Poder ExeeutivG pel'reitamente legitimo, exercido 
no rigor de sua.s attribuições eonstitucionaes.» 

O chefe do Poder Executivo de então, promovendo o vice-almi
rante Arthur Jaeeguay. apoiou-se na. lettra. e no espiríto do acto 
1 egislativo que autorizou a reintegraçã.o desse illustre omcial na 
a.ctividade do serviço nava.I e ob8ervou eBtriota.mente a. lei de pro
mOQÕea na. armada em todos os pontos ero que esta. era applica vel 
ao ca.so ; f{4zendo a promoção &0 posta immed.iata.mente sU'perior. 
isto é. gr ""dual e aLlda. promovenJo o segundo, o que a mesma lei 
preeeitúa. qua.nto áS condições de il.cces'!:o nas classes de generaes t 

onde o merecimento e bravura são requisitos de habilitação á 
promoção. 

Tratando-se de um omcial na classe activa, sem prejuizo 
do quadro. collocado nessa. posição por uma lei de cara.cter 
excepcional. a pl'omoclo delLe tlcava necessariamente indepen
dente da existencia da. vaga. Nem sÓ é n. existeocia de vaga. o 
que dá direito li promoção. Segundo a. propl·ia. lei de prom()~iões. 
pôde occorrer vaga ~em obriga.r o Governo a preenchel-a, no caso 
de não h&ver omela.1 habilitado com os requisitos exigidos para. 
o aeeesso no seu posto, e, por outro la.do. a lei prevê varios 
casos em que a promoção é obrigatoria, independente de vagas, 
ficando os promovidos a.ggrega.lo~ emquanto nio huuvel' vaga. 

Quanto no direito á, ~)romoção derivada da reíntegracão do 
almirante Jaceguar no serviço acttvo, eu me limitarei a citar. 
como elemento historieo, as pM3.Vrai proferidai pelo eminente 
Senador Ruy Barbosa. que com o s~u valito e profundo saber 
juridico e com a sua edraprdillA'tia eloq uencia, deuou consi
gna.do nos Anf?a8$ desh Casa. o documeuto mais gloriOSO da vida 
publica do illustrado almirante, na discussão do projecto que o 
chamou ao tirocinio activo da Ql'mada; disse o insigne mestre da 
lei: «O vocablllo -«reintegrad.o~ evidentem:mte não ~ usado no pro-

jecto no Bentido restricto porque se trata de re.lJtituiçã,o á activi
dade e mio de restihtiçao a um posto ou cal'go de que o otUcial 
fósse pl"h'ado contra. a. SU~ vont-ade. 

Volt \'111 'lO 
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Tratando-se. poj,s, nAo de restituição • um logar determi
.llado,· ma! simple8ment~ de volta t actividade, o vocabulo r&
i,,'egrado não podia ser empregado sínio no sentido ma.is lato.~ 

Ora, no sentido mais lato, a. reintegração não podia deixar 
de oomprehendel' a attribuição de todas as vantagens de que 
IOSa.~ tOdos os omciaes da._ classe aeti va, e entre estas. a de direito 
de concorrer em promoQ&o com os seus p:ue&. 

O decreto legislativo de 10 de dezembro do 1900,que reiritegrou 
o '9'iee-almirante Jaceguay no servico activo, é fio toor seguinte: 
«.A:rt,go ullico-Fica. o Governo autoriza.do a reintegrar no serviço 
acti..,o da. a.rma.da, com a pa.tente de vice·almirante e sem prejUÍZO 
do l'espeutivo quadro, o vice-almh'ante reformado Arthur Jaceguay, 
não se Ibe contando o tempo em que es~eve na. situação de rcC<.'rma 
-para. ~ atreito da. percepção do v~ncimentos atrazados, e para sua 
Ulteri.Jr rotol'ma. no ca.S) de illvalidez ou por ha.ver a.tfiugido â 
ida.de limite da. adivida.de 110 posto, sI) lho apl'ovoita,ril. o tempo 
em que estevo DO exercício do CQ.l'gO de director da. BiblioLbeca e 

- MuSeu da Ma.rinba.; revogadas as disposições em cuntrario .• :. 

Admittlndo. como diz o' íI1ll~traAo Senador mal'achal FI'ota. que 
por est'l docreto, o Congl'esso Cf'eou para o official em que \00 o 
posto de ·vioe-a.lmira.nte ~em prejuízo do gUadAO; o beneficiado fl:COll 
ipso facto oomprehendido no dispositivo do art. 74 da. Constituição, 
que diz as~im: .As patentes. 08 posto~ e os cargos lnamovlveis são 
ga.l"a.ntidos em toda. a sua pleoitllde.:. 

, Nin~uem pod~r' contestar que na pLenitude de uma. patente 
ou de um posto, da 'classe activa.. está abrangido o direito á pro .. 
mOQão~ , ~ 

.« A:lci ê igual para'todos .• 

, O ~hetc dó Poder 'El(~cu'tivo de Olltão, pl'Oruovendo o almIrante 
Ja.~egu~:{c();n a c~l!-u~üb. CiJOIll proJ~izo, til) qua.dro. com que róI'a. 
.I'ewtoJl'a.do d" 3.ct.l v~~a.d{'~ CiJb.v,t),. p~l' S Hl tm'no. eXÚI'cita.ndo lo~i. 
tinlamehte,a.s "ttl'lb;11çÕe.s que ihe conrel'om as alinl':3,g 40. e 5& do 
,art. 4~ da COll~tí1tuiCão, SAllundoas I}uaes, compele privativamente 
.ao Presidente : cl~dmillisLl'lU' o l';x~l'cito o Armada. o provO!' os 
,cargos oi vis -e milital'es de ('aractcl' reJeral, sal v as as l'estr icçõeH 
,expressa.s na meSMa Constituição.») 
, ' ' E -o actuaL ch~f<l do I'~xcculivo. oon~idel'a.ndo o acto do ;,eu 
:dign~'-án~~~~B\lQl', j8. se (lh'igiu i'gutj,lOle~te ao Cõngre~!JO pl;\dindo 
credIto' para occOI'rel' 3..0_ '@i\gamellto da 't.lltfel'ençc\ rle'vencimento 
do-al!l)iNlioo J:.i.cegu ly no -pi'e~l)to, otel'ciciq. (Vido IWensagem li 
Camarn. doo Deput-\<.lo~ no 'f)1.'à,·io·Ufliéial do -dezcmb!'() de 1902). 

- ',l.~ fl~.jJ~~t,o ~I~u luiJlha3 Ob,~Cl·va'ç.õe~ rCleva.dJ .rlotal> a disc-lI'-
41a.nc l 3. D.t-caij,tuada .polo .iL:u~tl'a.I:.l· Son1.dül' n~;\l'e~lllll Frota em 
n/lo admiUir ~I ]louí:-i,'idLúls do GOIJt:j',1lJ poder l.ilte;·p1'cla)· () espírito 
da lei, quo t~ .... :l"tiJe,·tt?' o almirante lac3:Jl:ay aQ ~,ltad.,.v .>tleHI)o dlt AI"
~il!ula. Pa.r·oce·:né que Y,UCt11 qut'w qLlB tenha. de executa.r uma. lei 
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a está. Ínterpl'etanrlo l si ê um dMltO. applicn,ndo na inteI'pretação 
08 principios da scieocia. do direito denominado hermoocutica ju
ridi0a. 

O illu.!itrado Senador, no seu modo de apreciar a. questão, está 
dando interpretacão, sua á lei. . 

Declinaram bem as maiorias desta Commissão e da de F\na.nQ'~, 
de emit~ir opiniã) decisiva sobre a legalidade da promoção ques
tionada. As promoções na arma.da, como no exercito. não estão 
sujeitás á approvação do Senad,), como as nomeações do Supremo 
Tribunal Federal e dos ministros diplomatico:3 e só aecidental
mente o Senado tove de tomar conhecimento por uma mensagem 
de caracter financeiro do Presidente da Republica, da promoção 
do atmil'ante Jaceguay. ' . 
, Muitas outras promoções de otllciaes, em condições analogas, 
isto ê, re vertidos ou reintegrados, na acti vidade, em determinado 
posto, etrectuadas pelo Governo passado não fora.m trazidas á sei .. 
eneia do Senado, porque não dera.m 10~ar a pedidos de er~ditos 
supplementa.res para pagamento de dift'erenças de vencimentos dos 
promovidos. 

. Cumpre assignalar detidamente todas as circumstancias do 
caso de que nos oCCllpamQ8. O almirante Jaceguay foi prómovido 
pelO poder competente que o resvestiu da. respectiva patente; essa. 
promoção não lesou direitos de terceiros; contra. eUa não se pro
duziu reelamaoão alguma; foi em summa, uma. promocio oon1'e
l'ida em recompensa de serviços relevantes; o promovido estA, de 
facto, exercitando o seu novo 'Posto, isto ê. em qualquer situação 
em que o colloque o Governo na sua qualidade de militar perten
cente à cla.sse activa, eUe está. no goso das honras, graças, juris" 
dições e preeminencias inherentes ao posto de almirante; de todas 
as vanta.gens garantidas por sua patente, só lhe falta a da. per .. 
ce'pcão do! vencimentos correspondentes, isto pela circumstância. 
fortuita. de se acharem esgotadas, por occa.sião de sua promOQão, 
as verba.s do Orçamento da Marinha, pelas quaes são pagos os 0:tJ:l .. 
ciaes da armada. 

Contasse o Ministro da Marinha em vez de defioit. com sobras 
nessas verbas, que a mensagem presidencial,. pedindo um oredi~ 
supplementar, não teria sido dirigida ao COngresso. 

Por outro lado não se deve perder de vista. que para o aeto da, 
promoção do almirante Ja.cegua.y, acto privativo do Governo, o 
promovido s6 contribuiu com 09 seus serViços, o seu zelo e a. sua, 
dedicacão ao servi co da Republica. 

A mesma. circumstancia mencionada pela maioria da Com
missão, de haveI' sido de caracter pessoal a lei que mandou rein
tegra.r na activida.de o almirante Jaceguay, está. illdicando que se 
trata de mais um general de merit05 exoepcionaes, notaval pelos 
seus serviCOB anteriormente prestados na paz e na guerlta e do 
qual, ainda maiores se podiam esperar no eleva.do posto que passara 

• J • 
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a occupar, por iniciativa dos poderes publicos, Será. o caso de re
gatar para. um servid)r ne~sas co,ldições a dilferença de venci
mentos que lhe garante uma patente iI·l'ctl'a.ctavel " 

Será o oaso. depois de quasi tres annas do sua reintegração. 
por eUe acceita de boa f~t se dar a esse acto interpretação de 
~àio~a t'est,.lngenda 1 E não havia. a.lém de tudo, cla.morosa injus
tiCa. na re1uctancia. em conceder o credito pedido. qua,ndo é notorio 
que para. pagamento deoutro8 otHciaes promovidos naquella época. 
em identicalil condiQôes. não se recorreu ao Congresso por a.inda. 
e'Xi~tir verba~ 

Eat&ria. o Congresso disposto a exigir que -as verbas dos orça
mentos da Marinha. e da Guerra, com as quaM se attende ao paga
mento dos otllciaes. trouxera.m de ora em d,eante. uma demonJ
tração ind i viduada dos venci mentos que o Governo predende abonar 
a. ca.da officíaJ ~ 

Não o creio. Alongando-me tanto na justificaçã.o da minha 
opiniâo, fui a isso induzido porque me doo, em miIlha alma de 
loldado. que um servidor como o almirante Jacegua.y, esteja desde 
dns do anno passado, na. posiQã.o vexativa de ver posta em duvida. 
pelo Senado Federal a. legalidade do seu posto, que elle tauto sabe 
honra.r, 

A!()nguei~me. confesso, possuido dI) mesmo sentimento de oon
.sideração por esse illustre ID&rinh&i.ro que o eminente Senador 
Ruy Barbo..sa synthetizou em um dos seus mais brilhantes discursos 
proferidos nesta ca~, nas pala.vras que peço venia. a S. Ex. para. 
aqul·reprftdu~4r : 

« As tdéaS, as classes, as éPoea.s, ~ ~ções, teem homens <l ue 
1.8. ~~n~&P1 e eu nlo ex~eraroi dizendo que uma. dessas anti .. 
~- ·rep~tatiYà.s da marinha nacional é o almíra.nte Ja.
cegua.y ... 

saJa das CommiSlÕ8S. 6 de &Boato de 1908r-P'''es F8f't'8i,.a. 

N. 117-1903 

A CODlllli~ de Justioa e LeagislaQão vem emittir seu 'pare~ 
sobre a leglllidade da promoção do vice--almira.nte Jaceguay. 

O decreto legislativo n. 701. de 10 de outubro de 1900, a,lltori
z&p.r.lo o Governo a reintegrar no serviço activo da. armada t com a 
paten',e de vice-almirante e sem pre:iuizo do respectivo quadro. o 
viee·a.lmírante reformado AMhur Jacegul1y, moodloou a organiza
ção da força de mar. creaodo ao lado do quadro dos oificiaes da. 
a.rm&da. :um lagar de vioo-almirante. 

,. 4 -Srtu.~ção sintlular do dJsti.ncto -marinheiro ficou c1ara.men.te 
d-efiti4d$.. -sem 'pertencer> ao quadro. ocaupando um lagar 63peci..,l
mente creldo pa.ra sua. c911oc~ão, não poderia jámais ser promQ
vi40 pOl' 4cto ~o .p~6f &~eoQtivo. p~'«lle .t~l p(ll)m~ção viri~ ~l~ 
im-Ar a nOva organl2açao esta.belecida pelo cltado decreto. O Poder 
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Executivo não pôde prover 03 cargos publicos sinão de aceôrdo 
com as diBposicões da. lei. 

A immobiUda.de no posto é uma consequencia. da clausula-$Im 
p-rejuüo do {luad-ro-com que se operou a. reintegra.çio1 sendo eSte 
pensa.mento ma.nlfesto na parte fina.l da.quelIe decreto, qua.ndo 
allude á ulterior reforD:)a do reintegrado por hllV8t> aUitt,gido a idade 
imile da aclit'idade fiO podo. 

Portanto, a. promOQã.' I do vice-almira.nte Arthur Ja.cegua.y ao 
posto de almira;nte não encontra apoio na lei de sua, reversão. 

Sala. da.s Commissões, 31 de agosto de 1903.-J. L. Coelho e 
Campoll, presidente.-J. ,M. MeteUo, relator .-Tltoma,; Delfitt,o. 

VOTO E11 SEPARADO 

A duvida suscitada no seio da Com missão de Fina.nças sobre a 
legalidade do decreto de S de ou&ubro de 1902, que promoveu a. 
almirante o vice-almirante Arthur Jaceguay parece consubsta.n· 
eiar~e no voto do illustre membro da Commissão de Marinha. e 
Guerra, o SI'. Julio Frota., combatído brilha.ntemente pelo nã.o 
menos illustre membro dessa. Com missão, o Sr. Pires Ferreira,. 

São estas as palavra~ do referido voto: 
«O Congresso creou o posto de vice-a,Imirante Elem prejuiz<l d<l 

quadro, mas nã.o ereou o posto de almirante, para o qual ene pu
desse ser pl·omovido •• 

Reportando-se aos factos occorridos com a. reversã.o do emerito 
oIHeial de nossa armada e do decreto da sua promOQ'ão, dous annooS 
após, não parece duvidoso que o acto da promoção escapa. , com
petench do Poder LegiBlati vo para decIaral-o lega.l ou illegaI. E,S'.sa. 
competencia ê exclusiva.mente do Podel' Judiciario. 

Nã.o colhe a duvida levantada sobre o decreto da promooio. 
porque o que a lei de l'Cintegl'açã.o do vice-almirante Jacegua.y no 
servico activo estatuÍu, em termos claros. qlle, por isso, d18pens~T.Q. 
ínterpretacão, in cla"is cessa' Jnle)''P,..etalio, foi que elIe reverteriá. 
sem prejuízo do quadro, com a pa.tente de vice--a.Imirante, Bem 
direito á p,ercepçâ.o de quaesquer vencimentos atra.zados e que na 
contag m do tempo pa.ra. ulterior reforma só lhe aproveitaria a do 
exercício do cargo de dírector da Bibliotheca e Museu da Marinha, 
que exerceu na. situaQâa de rorormado. 

De conseguinte. os termos da lei não autorizam a iJl.ter .. 
pretaQão de que o seu pensamento foi crear um logar da vice .. 
almirante no qua.dro extraordtnario, sem direito a. acC6SSS0. E 
si esse não foi a men! legts, porque nio se lhe póde attribuír 
o absurdo de ter querido aniquillar no reintegrado todos os no-
br'ps eetimuIos e legitima ambicão de conquistar acce.~so pelo 
seu merecimento. podia o vice-almirante Jaceguay ser pro
movido, como foi, dous annos depois da sua. l'8Íntegração. 
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, ' Não se pôde admittir. por a.bsurda.. a. hypr.thesc de um olllcial 
ímlllobHizado em um dos grãos de hiera.rchia., um l'erdadejro e3ta
fermo. sinã.o quando Cúntractado para servir em um deterrniaa,(lo 
J»gto. com a clausula el'pra~ de nã.o ter direito a. a.CC:.'S;fO. 

, Fóra disso não se comprehende omeial reintegrado eom a con
dição de sor marco milHarjo. 

Esiabeloceu o decretJ legísfativo que reintegrou na actividade 
o vice-a.lmirante Jaceguay. 30 restriocão de não poder ser elle pro
movido ~ Nã.o. Logo, desde que o Ilã.O fez. o reintegrado entrou no 
estatuto oommnm 1\ todos 05 officiaes. isto .:1. ficofl sujeito ás obri
Ba.oàes de ~rviço 8. aomo a ill~a de obri~a.ção é correla.ta da. de 
dirBítoJ adquü'iu ipso fado O direito de a.sceuder em postos, direjto 
Que tcem todos 08 otHciaes, c não ficaI' mumificado no posto de 
vice-a.lmirante, vendo pa~;' acima, de si todos ~ que tinha.m sido 
seus 8uhOl'dinados. I~ não vem fora. de molde ponderar que. depen
dendo a. reversão daquelle vice,a.lmirante á <\.ctivida.de. não só du. 
vontade do' Congre.'3so. ma.s tambem da. ,,·onta.de dalle. e.,tabelecen
do-sa um contra.eto synaUagma,tico, cUe não teria prestado o seu 
assentimento p~ra dca.r ma,rca.ndo passo. eruquanto vivesse. no 
posto de vice--almira.nte. E tanto o vice-a.lmira.nte Ja.cegaa.~\ re~r
tendo á. aetividadeJ Dão quíz considera.r a, reversã.o uma simp1es 
gra.e& para. () 11m de melhora.r a. sua rdforma. que a não peaiu, 
contando ma.lS de .2') anuo.:! de serviços â Patrla., com ao sua. alta. e 
reconh811ida. competencia., como fez o capítã.o-taneJJte Bueno 
Brandão, revertido n'Js me~mos termos e promovido logo u. 
ca.pitã.o, de fri.l.ga.ta. e a. ca.pitão de mar e guerra. e de novo 
ref'orma.do com o soldo de contra.-almh·ill1te e graduD.(;ão de 
viee-almiri'à.nte. 

AcceitlDdo a rever.ião, 'o almirante Jaeegua,y considerou-a 
um appello feito pelo Cougresso em nome da Patria â sua. a.lta. 
capacidade o julgou a. sua Pátria inca.pa.~ de pretender amalTa.l .. o 
pelo rosto da. vida a.o posto de vice-almira.ate. 

Pãrc\ coucllÚr: a promoçã.o etreetuou-se dons &OOOS depoü; de 
~rvlcos prestados no posto de vice-aLmirante, como Justa réoom
pen!ila. ao mcrito~ que 6 grande e lndjscutive}, do promovido e, por 
isso. praticando UDI acto de Justiaa., o Podor Ex.ecutiv-o praticou 
um a.ct) perfeitamente legal, acto que não está. sujeito á appro
vacã.o do Congresso por ser da excluslva. competeneia de quem o 
praticou, não sendo Jicif,o &0 Sena.do decretar a sua Dumdade por 
Altar-lhe poder mm esC major deleclus, qu.am. defedua poleslatCs. 

Sala das Commissões. 20 de a.gosto de J903.-MarUnho Ga"'ce~. 
relator.-:-A. P. Nogueira Aocioly_ 

PROPOSIÇÃO 

O Congl'esso Nacional l'esoh'e: 
Artígo unlco. Fica. o Poder Bxecutivo autorizado a. abril' ao 

Miajsterio da. Marinha o credito 8uppl€mentar de 2:1i6$633 á.s 
seguifltes verbas do orQamcoto vigellto, para. pagamento ao almi-
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ra.nte Artllur de Ja.ceguay. fazendo as nooessarias opera.~ões l\ re-
vogada.s as disposições em contrario: '. 

N. 8_ Corpo da armada................................ 553$333 
N. l4. Forc:).~ava.i ••... '., •.••.•.••..•...•.••••..•.••. 1:4.1~ 
N. 21. Mun1QOes de bocca. •.•••••••.•..•....•.•..••• .- . •• 204$000 

2:176$633 

Camara dos Deputados, 13 dê dezembro do 19O"2.-Cllrlo$ Va~ 
de Mello. presidente.--Angelo José da SU"a Nel~o, 2° secre'tario.
AgaJlito Jorge dos Satltos, 30 secretario.- A iTDprimir. 

N. 3tH - 1007 

A proposiçã.o da Cama.ra dos Deputa.dos. n. 14[, de 1901. auto
riza. o Sr. Presidente da Republica. a. mandar rea.dmíttir como a.d
didos ao quadro effeetlvo. na.s offlcinas do Ar.:ienaJ de Marinha. desta 
Ca~itaJ. 0::1 operarias ~dl'a.ordin~ri~ do mesm~ 'lua por suas babUi .. 
ta.çoes po~~m depOIS ser admJttldolt á efl'ectivldade. e e.iita.belece 

. regras 3. respeito, prov idenciando sobre o credito para. pagamento 
da de.speza e, para esse fim, autorizando o adorno da quantia. ne,.. 
cessaria., deduzida do saldo da quota da de 281:38($)18 do orça .. 
mento vigente, verba.-Arsenae~-ao pagamento da gra.tift~ de 
que tra.ta. () a.rt. 362 do regulamento dos arse.naes (9.7-45. de 12 de 
setembro de 1800) e bem aBsim dos sala.rios doj opera.rios extra. 
numerarlo3. a que se refere o al't. 361 de"se regula.mento. ' 

A Camara. assim l'6$olveu de aCClÔrdo com a mensagem do Sr. 
Presidente da. Republica, de 12 de agosto ultimo. 

A Commissão de Fina.nça.s é de parecer que li proposiQlo Beja 
approvada. 

SeJa da.s CommLssoos, 5 de dezembro de 1907. - JfBUcicuw 
PSflna, Pre.:;ídonte interino.-J. Joaquim de 8ou:m.-UrlJa-no&ltfo.t. 
-lIfoni~ Freire.- A. Ãzeredo.- G01içal"es Fwreira .. - ~. G!~ri<I. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA. DOS DEPUTADOS, N. 141, DE 1907, A QUE SE 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso Na.ciona.1 decrota. : 
. Art. l.o Fica. o Presidente da Republica autorizado a mandar 
rea.dmittir, como addido8 ao qua.dro eJfectivo, nas olll.cinas do A~ 
senal de Mal'lnba desta Capital. que prJcia8,rem de seus serviços, 
aquelles dos operarios extraorllina.rÍ09 do mesmo arsenal que, por 
suas babilitações reveladas dUJ>a.nte o tempo &m quo -õerVll'a.m, 
posaam ser depois admittidos á e1fectividade. 

Pa.mgrapno unico. O numero dOI operarios a. rea.dmrttir será 
fixado para cada ofHcina, de accôrdo oom a.s nsoossida.des do ser· 
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viço, por decreto do Podel' Executivo, com o qual serão expedi4~ 
instrucções regulando as condições da. r~dmissio como addidos- e 
da promocão á. elfectividada. ' 

Art. 2. li A despeza com a. readmissão do.'1 referidos opera.rios 
cOl'rei"~. no axet'Cicio vigtmte, por conta da. quota. de 281 :380$018 
do orca.mento em vigor, verba."":""'Al'Sénaes-destiDada ao-pagamento 
da. gratificação de que trata. o art. 362 do regulamento dos araa
naes (decreto D. 745, de 12 de s9tembro de 1890) e bem assim dos 
salarioa dos operarIas axtrdJl,umel'arios a que se refere o art.. 361 
do citado regufameoto, "ficando o Governo autorfzadb a fazer do 
saldo veriticado nàquelIa quota o ~·xt6rno da. q:uantia para- esse fim 
necessa ria. . 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados. 25 de novembro de 1907.- Carlos Pei

.atolo de Mello Filho. Presidente.- MiJâades Mario ds Sà Freire, 
1 ° Seoretario.- lMi.~ A",'onio Ferreira Gt.alber'o, 3° Secreta.rio, ser
vindo de 2°. 

MENSAGEM A QUÉ SE REFEttE o PAtlEctR SUPltA 

8rs. m6mbro8.do Congresso Nacional-Transmittindo-vos a in
clusa exposiQão que me foi presente pelo Ministro de F..Bta.da da Ma
rinha, sobre as condições em que se encontra. o trabalho do Arsenal 
de Ma.rinha. desta ca.pita.l, em virtude da ultima 4iipensa doa ope
rarias eltraor<li.no.rjos do mesmo ars911al, rogo voe digneis de auto
rizar o Poder r!:xecutivo a fazer o ext.orno do s~ldo da quota de 
281 :S8O$OlS, da. verba IIA-Al'l'!lenaes, do orça.mento em vigur, na 
importa.ncia de 259:912$618, destinada ao pa,gamento da. gratitlca.Qlo 
d8 que tl'at& o art. 862 do regula.mento dos a.rsenaes, e bem asSim 
dos sa.larios dos opera.rios extranumerarios, a que se refere o 
art. 361, do citado regulamento, para a qllota. destinada a operarios 
edraordinarios, atIm de ~ustear ao despeza com a readmissão dos 
ditos operarios mais necesgarJos Q.O SérviQO. 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1907.-Al!onso Augusto Moreira 
Penrt4.- A imprimir. 

N. 362 - 1907 

Foi presente ao e~ame da Commissão de Finanças a pro
posiQão da. Cama,ra dos Deputados, sob rt. l47, do corrente anno; 
que c:rt!tl. os 1ôgares de medico ajudante e de pha.rmàcelltico da Casa 
de Detencão, eleva os ,"enciméntos dos demais -fllnccionarios do 
referido estabelecimento, e bem assim oS da administracão do 
deposito de presOs, os dos seus auxiliares, os df's inspectores, os 
dos cinco sub-in."pectores, os dos dous auxiliares da policia 
marltima. os do 1ll8pectar e fi8CalJS de vehiculos e 08 dos encarre. 
gados das nUft8S do gabinete de identiôcllQio, fixa.ndo (J ll.omero 
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destes em 20. sendo 10_ para as delegacias de 3& antrancia com 
os vencimentos de 1:200$ '8 10 para as de ~ entrancia com os ven
cimentos de 800$000. 

Apezar do allgmento de despeza. de.sue que o chefe de Polícia, 
que é o director de taea serviços e o res'Pon~avel pela regu
laridade daJles, oncarece a necessidade dos 12 novos logares e 
acha ,iusta. a. pêquêna elevação doa 'VencimeDto~ doe diversos 
innccionar'ios a que se rêfere a proposição. a Commissão de Fínan
ça.!iJ é de parecer que esta seja â!1provada. pelo Senado. 

sala das Commiseões, 5 d(~ dezembro de 1907.-Feliciano Pmt.fkI, 
Presidente interin~.- Go,'çal1168 P6rrtJira, RelatOl'.-Gly""rio.
Urbal10 Santos.-Moniz Fr8sre.-A. AZ6redo.-J. Joaquim de Sou~a. 

PRo'PoSIclo DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 147, DE 1007, A QUÊ SE 
REFERE Q PARECER SUPRA 

o Congresso Naoional decreta: 
Art. 1.0 Ficam creados os loga.res de medico a.judante e de 

pharmaceutico da Casa de DetençMJ percebenJo estes e os demais 
fUDccionarios do mesmo esta.belecimento os vencimentos fixados na 
tabelIa. annexa. 

Art. 2.° FIcam elevado.i! a 4:800$' os vencimentos do adminis
trador do depoaito de 'Presos e a 2:4/)0$ o~ de ca.da. um dos seus 
auxiliares, senllo dons tel'ÇOS de oro e nado e um de gr&tH\eao!.o. 

Art. 3.° Sã.o t·tmbem eleva.dos a. 7:2110$ os vencimentoa do 
tnspector. a. 3:600$ os dos cinco sub-inspectores, ~ 2~OOO$ 08 dos 
dOllS auxiliare!i da policia. marltlma e a. f.BOOS os do inspector de 
vehiculos, á. ra.zã.o de dous terços de ordenado e um <te gra.ti
ficação. 

Pa.ragrapho unico. Os fisci1.e:!. de vehieu[os. de que tra.ta. o 
art. 221 do decreto n. 6.440, de 30 de ma1'ço do corrente anno, 
pal'ceberão 2: 160$ annuaes, cada. um. sendo 1 :440$ de ordenado e 
700$ de gratificação • 

. Art. 4.° Os encarregados da.:; tUiaes do gabinete de identi
ficação. a que se rei 're o tU. VIII. capo XII do citado decreto 
n. 6.440, serão elU numero de 2:3, sendo 10 -para. as dolegacia.:t de 
3& entranciaJ percebendo cada um 800$ de ordenado e 40d$ de gra
tificação. e 10 para. as delegacias de 2'" entrancia, com 600$ de 
ol~denado e 300$ de gratiftcaQão. 

Art. 5." Fica. o Presidente da Republica autorizado a expedir 
novo regulamento para a Casa de Detençã.o e a, {{brÍr o necessario 
credito para a execução desta lei. 

Art. 6.° Revogam-se as dIsposições elD contrario. 
Cannra !los Deputado3, 5 de di)zemhro de l007.-Carlos Pel

xoto de Mello Filho. Presidente.-MZciarleB Mario dB Sá Frei"e t 

l° Secretario.-Lul3> An.tonio Ferrelia Gwxl"Per-to, 3° Secretario. ser .. 
vindo de 2". 
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TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 10 

, 
ORDENADO GRATIFICA.ÇÃO TOTAL 

!, 

1 a.dministrador .••. 6:000$000 3:E 9,. I ajudante ......... 4:000$000 2' 6· 
1 medico ....•.•• ,. 4:000$000 2:0 . 00 6: 000 
1 medJco ajudante. 3'= I : 4:80 000 
1 pharmaoeutico •.. 2:40 O ,1 :20~OOO 3:600 
I c h e f e . de expo-

diante •...•...••. 3:600$000 i:= 5,= 1 a.lmoxarife ..•..•. 2: 4()(iSOOO 1 : 3:60 O 
2 escrípíurarios .... 3'= 1:600= 9:60 00 
2 amanuense8 ...•.. 2:40 1:200 7:200$000 
2 escreventes •••.•. 1 :60 00 80graoO 4:=00 1 enfermeiro ....... 1:300$000 70 000 2: 000 
1 roupeiro ......... 1:20= 6= 1:80~00 

. 1 porteiro .......... 1 :20 000 600 1=8 000 
! chefe dos guardas 1:600$000 8 O 2:400$000 

24 guardas .......... l'OO~OO 500$600 36:=00 
.·1 cozinheiro ........ 800 000 40= 

1: 00 
5. cocheiros ..•••••. 800 000 400 00 6:000$000 

Cama.ra dos Deputados. 5 de dezembro de ]907 .~_arloi Pet:coto 
d. M~llo FilM. Presidente.-MUciades Mar,o de 8d F1'8ire. 10 Se
Cl'etario.-Lul3' Anton,o perrei'ta Gualb8rlo, 3° Secreta.rio, servindo 
de .2°,_ A imprimir. 

N. 363-1!;)07 

O Sr. Dl'. Nuno de Andrade, lente da Faculdade de Medicina. 
do Rio de Janeiro, requereu ao Congresso Naciona.l a.p~nta.doria 
nesse cargo, coro todos os vencimentos, reclama.ndo que lhe seja 
contado, para completar o periodo de 40 ann09. de que trata. o n. 3 
do a.rt. 32 do. Codigo de Ensino, o tempo de 16 annos, em que serviu 
ao pa.1z em cargos de administração sanita ria. federal. 

O artigo invoca.do do Codigo de Ensino dispõe, com effeito, que 
terá direito a jubílação, com vencimentos integraea, o Jente que 
contar 30 anno, de seM'jço etrectivo no magisterio. ou 4b annos de 
servioos p~blioos. do quaes 25 tenham sido applicados no magis-. 
terio. O requerente al1ega. que tem 25 annos completos de ser
viço eJI'ectivo no magisterio e julga.-se, portanto, comprohendido 
na. 2- parte daquelle dispositivo. . 

Para que erte Lhe a.proveite, "porém, é mister que se conte duas 
vezes, pa.ra duplicado etfeito, o tempo em que accumuloll o. cargo 
de professor da Academia de Medicina com o de inspector de saude 
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do porto do Rio de Janeiro, e depois com o de inspector geral de 
sJ.ude dos portos. dura.nte um período de 10 annos e pouco. . 

Essa preten9ão não tem fundamento em lei. O que esta. leva. 
em consideração, para o fa.vor da a;posentadorta, é positivamente 
o tempo que o funccionalio consagrou a.0S' serviços do Estado. inde
pendentemente do valor e da inten9idade destes, que só por outra. 
fórma são aferidos quando a. lei expressamente os designa. por sua. 
na.tureza, estabelecendo 11 preferencía. entre uns e outros e decla.. 
rando os que mais lbe merecem. 

A aposentadoria não é propriamente um premio pela. quanti
da.de de func9Ões exercidas; é uma providencia. socia.l destina.da a 
amparar a. invalidez dos servidor$, cujas forças se esgotaram na. 
consa.gração mais ou menos prolongada. ao serviço da Nação. 

Si é verdade que as energias vítaea soffrem perdas mais ou 
menos sensiveis e mais ou menos a.ccelerada.s, conforme 8. impor
tancia e o poder exha.ustivo dos c[tl'gos ou pela accumulação deIles, 
ossas desigualdades são largamente compensada~ pelas ditrerenças 
e pela multiplicação das remunerações percebidas no correr do 
exercicío activo e' nos computes feitos para. aI\Josenta.çã.o, nos quaes 

. com as dilferenças de vencimentos. são leva,das q uasi sempl'e em 
conta as que possam ter concorrido })J.ra a.pressar o estl'ufo vale
tudinario. 

Parece.-n.s. portanto, contraria a todos os prin~ipios a multi
plicação do tempo de serviço pelas fu.ncções desempenhadas. para 
conta.r o Inesmo tempo dua.s. tres ou mais vezes, segundo o numero 
destas. no cJ.lculo das a.posentadol'ia,s. Supprimindo o dispositivo 
constitucional que veda a accumulacão de empregos remunerados. 
a. adopção desso criterío levaria a dispara.tes; e na. vigencia dessa. 
prohibição, seria illogíco boniflcar a invalidez com um favor equi
valente a.o que expresst\ll1ente se nega á cap~cidade de tra.balho do 
serventuario &Ctivo. Demais o UDico tempo que por loi se deve 
llontar em dobro, no patrímonio de serviços de um funccional'io. 
para os eífeitos de aposentadoria., é o dos sorviços de guerra; deter
mina essa ~xcepcão a grandeza igualmente excepcional do sa.crí
ftcio correspondente. Seria a.té impatriotico desprestigia.r o alca.nce 
fóra de par de um tal fa.vor, esLabelecendo equivl\lencia entn o 
cconurso do S.1ngue, o holocausto da. propria 'vida, e serviços ou-
trosde qua.lq uer na. tureza. . . 

Occorrem, porém. no ll8.S0 submettido á consideração do Se-
nado razões que favorecem ao pretent;ão do requerente. O Sr. 
Dl'. Nuno de Andrade é ba. 30 annos professor da Faculdn.de de 

"*t.(edicina. 
Si não conta. trinta a.nnos de servieo e1fectivo. é porque cinco 

l\nnos desse periodo deu·os clle â Patria no (:t\rgo de director de 
Bande Publica., no qual é notorio que prestou acrysolados e rele· 
va.ntíssímos serviços; nã.o lhe verIasse a lei a a.ecumnlação, e o seu 
direito á. jubilação com os vencimentos integraes, estaria. f6ra. de 
questão. 

Resta saber si seria justo cumprir litteralmente a. lei, para 
desconta.l-os do seu oxercícI0 no magistcrio, que já. alcança. trinta 
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a.nnO!. 18~0 não estaria por cflrto no espirito do legislador e seria 
demasiadamente rigoroso pl'etender tirar da. lei semelhante con
clusão. Esta teve evidentemente em vista contar serviços ante
riores ao Dlagisterio. quando exigiu para a jubilação do professor 
quinze annos de serviços publicas em equivalenoia de cinco de ma
gisier;o, para. conceder a. jubilação c.,m vencimentos integraes nos 
doua oa.sos-de exercicio etfectivo de professoI" durante trinta annas 
ou quarenta annos de serviços, dos quaes vinte e cinco no magis
eerio. AS execução littera.l da lei importa.ria, no presente caso, 
tm dar fi. fUncç'o de lente um valor tres vezes maior que os de di
rector da Saude Publica, o que seria uma injustiça clamorosa e. 
inexplicavel. Corrigir semelhanto interpretaçã.o não nos parece 
que seja. dispensar na lei; é apenas applíoa.r a um caso especialís
simo o.tnesmo critel'io que presidiu ás intenções do legisla.dor, () 
esse criterio não foi certamerlte craar desigualdades tão profunda.s 
entre as 'f'uncoõeB de lente e quaesquer outros, mas exigir os vinte 
e oinco annos, ou (18 t:rlmia annos de exerci cio eLfectivo no magiftte
rio oa.ra que a jubilaçã.o nes~e car~o tenha logar-vinte e· cinco 
Quando essas funcções succedem a. quinze de outras, ou trinta 4e 
continua.do exercicio naqnellas. 

Ahl não estã comprehendida a hypothese, que é a nossa. de 
uma intorrupew havida no segundo ca.SO, por e1feito do desloc~. 
mento do funccionario pa.ra serviço de igual, sinã.o muito maior 
lmportanoia. Si tal interrupcão não se houves,e dado. o Dr. Nuno 
de Andrade teria. a aposentadoria. com todos os SPUg vencimentos; 
portanto, eqUivaleria a impor-lhe uma. pena privaI-o de tal fa.vor, 
quando ninguem desconhece que os seus esfoI"Qos foram muito ma.is 
intensos e de maior valor social no cargo que os poderes publlcos 
lhe tiveram confiado Desse periodo de interrupção. 

Por todos estes motivos. a Commissão de FlnaUQ8,s é de parocer 
que a proposição da Camara. dos Deputa,<!os fi. , deste a.nno, 
seja a.pprovada. pelo Sena.do com a seguinte emenda: 

Em vez das pala.vras: disnensado o numero de annos ... a.té 
Ensino Superior Secundario-di~a-se: logo que elIe tiver comple
tado trinta a.nnos de exercicio nesse cargo. computado para esse 
etreito o tempo qne serviu o cargo de director àe Saude Publica.. 

Sala das Commissõee, 5 de dezembro de 1907.-FeUciano Psnno, 
presidente interino.-Mo'li.s Freire. relator.-Urbano Sanros,-A. 
AzerBdo.-J. Joaquim de Souza. -Glyca,.,io. 

PROPOSIQÃO DA OAMARA DOS DEPUTADOS, N. 156, DE lQ07, A QUE l}t!ii 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso Nacion·al resolve: 
Artigo unh~o. Fica. o Presidente da. RepubUca. autoriza.do a. ju

bilar, tle accôrdo com o disposto no art. 75 da Con,tituição Federal 
e com todos o~ vencimentos do cargo q no exerco. o Dl', NIIDO de An .. 
drade, diBpenEado o numero de annos que lhe falta.m pa.ra com-
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pletar o tempo edgido no art. 32 IIo Codigo do Ensiuo Superior 
e Secrmdario ; revoga.das as dispJsições em contrario. 

Camara dos Deputados. 12 de novem bl'O de 1907.-Ct.wZos Pei
xoto de .1lfeUo Filho, Presidente.-lllilciadBl Mat"jo de 3d. Ft"8it"e. 1° 
Secretario.-Lui; Antonio Fert"eit"a Gualberto, 30 Seoretario servindo 
de 2°._ A imprimir. ' 

N. 364 - 1907 

Sobre a proposição da Camara. dos Deputados n. 172, do cor
rente anno, qU..1 :·tnto\'iza o Presidente da Republica a. expedir 
novo re!uLamento pétra a e,ecuçãú da lei n. 1.181, de 25 de 
fevereiro de 1904, <1 Commhsão de .lu itiça e Le.::!isLaçoão já. emittiu 
pitrecer aprecian lo as bases e::ita.he1ecidas e q te devem ser obser
vadas pe'o GOV~l'UO no regu'amentú que houver de expedir em 
relação á. admíníst,'acão tlna.uceira, á. depo'íci,~, á. !udíciaria. ta.nto 
federal, como luc,Ll. e, finalmente, li militar do tel'ritorto do Acro. 

Nada ha a acorescentar aJ 01 tado e bem deduzido parecer quanto 
á. conveniencia de adopçã.o das medidas que moditlcam a organi
zação estabelecida naqueUa região pela lei de fevereiro-dccreto 
de abril de 1004. 

No que diz l'esp(jito ao augmento de despeza. consta.nte da 
ta.bella. arwexa á. prop lSlção, é elle, á, vista. da.~ CQ,idi0068 espeeiaes 
do mendonn.do terrihrio, uma consequencia necossaria á. eleou9in 
das novas IDJdída.s t u.eonselhadas pela. experÍl\ncia e conduoen~s ao 
fazer desa,pparecer as falhas o def itos da actual organiza,ÇiIl. 

Assi n, li. Commissã.o de FinaLlças. acompanhando ade Justiça 
e Legi:dação, ê de pa.recer que a propo:)ição seja. approvada. pelo 
Senado. 

Sala das Commissões. 5 de dezembro de 1907.-Felic',""o Penna, 
presidente interino.-Got1ça~",e, J!et"t"eit"5, relator.-Urkno 86.t08. 
-MonÍ$ Frw8.-A. A:ssredo.-J. Joaqui.m de 30u:4a.-Glyc,,"o, 

PAREOER A QUE SE REFERE o PAREOER SUPRA 

A proposiçã.o da. Camara dos Deputa.d.os n. 172. do. corrente 
anno, iniciada por um projecto da respectiva Com missão da Consti
tuição e Justiça, autoriza o Governo a expedir novo regulamento 
á lei n. 1.181, de 25 de fevp.ireiro de 1.904, a qual por sna. vez o 
havia autoriza.do a prover provisoriamente a respeito da adminis .. 
tração do territorio reconheci io brazil :üro pelo tra.tado entre o 
Brazil e a Bolívia., de 17 de novembro d ~ 1903. 

Essd. lei .já. havia rJcebido o regulamento do decreto n. 5.188, 
de 7 de abríl de 1904. 

Sua remodelação. porém. sob mais desenvoIvidas bases, acon
selhadas pela experiencia e reclaTTla.das pelo incremento da respe
,ctiva. população, se ímpuDha.á, attenção do Poder Publioo, e é a ossa 
necessidade que corres:pollde a aJludida proposição. 
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A autorizaçã.o dada. por eUa. ao Governo nã.o A illimita.da., pois 
que lhe prescreve regras que o Poder Legíslativ() censidora. iDdia
pens,a,veis de serem observadas nos regula.mentos a so expedirem, 

.Ta.es regras versa.m sobre qua.tro ramos do serviço publico: 

a) a administração financeira. ; 
b) a administra.ção interl1~ e de policia.; 
c) a administra.ção judiem.riao, tanto federal como local ; 
d) a administracão milita.r. 
Para. ao primeira. prohibe abso1uta.mente a percepçã.o de im· 

postos que não haja.m sido decretados por lei federal. 
Na. administracão propriamenta dita. ma.ntém as tres actuaes 

prefeituras, pel.'mittlndo, entretanto, quo a zona. de ca.da uma. 
soJfra. altel'ação. 

, Na administra.çIo jndiciaria, ~o toca.nte·,á. justiCa. federa.l, d 
ma.ntido o typo da. legisla.cio geral, com um jUiz de secçã.o, substi
tuto, snpplentes, procurador da. Rupublica., escrivio e oificia.l de 
justiça. 

Quanto 4. justiça. loca.l, foi seguido com moditlcações o typo da 
justiça, do Districto Federa.l. sendo dada a cada prefeitul'a uma co
marca; com juizes de direito e seus a.uxiliares; a comarCa. divide-se 
em termos, sob a. unica restricçã.o lle não poderem estes exceder de 
nove em todo o tet'ritorio, o que impLlrta poder cada. prefeitura, 
segundo &'i necessLdades de seu serviço, ter numero desigua.l de 
termos. ' 

São estes providos de juizes preparadores, com tres supplontes, 
adjunto do promotor publico, escrivão do judicial G notas, confia-
do!' fi ofliciaes de justiça. . 

Os termos a.inda. se sltbdi videm em tantos districtos de paz 
qllant08 forem necessarios, com juiz de paz. nomea.do P()l' um bien-
nio pelo prefeitos e seus a.uxilia.res. . 

As lel!~ .processuaes e os regimentos de custas da. justiCa. fuderal 
e da local do Districto Federal serão a.doptadas no que convier á.s 
justiça.s do tel'ritorl0. 
. A proposíção provê ás nomeações ~tfecttvas e interina.s dos di-
versos funooionarios do territorio. 

Uma lacuna. observa. nelIa. a Commissão, e é a. de não ter decla.
rado quaes os magistrados vita.lícios e quaes os que teem pra.zo 
certo de funcçõ:es. e por quanto tempo. Sómente ao juiz de paz 
ga.ra.ntiu dOllS annos de exercicio. 

Si bem que eUa. não se refira ao Tribunal do Jury. como ex
pressa.mentc o faz o a.nterior decreto n. 5.188, de 1904, é indubi
ta.vel que o mantem, obedecendo o art. 72, § 31 d~ Constituiçã.o 
FederJ.I, visto como não confere a outro juiz ou tribunal o julga
mento d3.quelles crim~s communs, cllja. pena de prisão exceder de 
Quatro a.rinos, além do que, no a.rt. 3IJ

• n. In, letra. b, attribue aos 
juizes substitutos nas sêdes da.s comarcas e aos praparadores nos 
seus termos o preparo dos prooessos de julgamento do jUl'Y. 

Uma. outra falha. que convêm asslgnalar é a da designação 
do juiz a quem' incumbe o preparo da.s ca.usa.s civeis de 
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valor superior ao 5:00D$, cujo julgamento cJmpate ao juiz de direito 
pelo n. lI. lettr.1. c, d a.rC. 3°, Naturalmente.deve competir' a.o mesmo 
julgador. ' 
, Cria a proposição um Tribunal de . Appellação, camposto de 
cinco desemba.rgadqres, que luncciona.rá. nJ. séde da prefeitura., que 
será designada. pelo Governo qua.ndo julgar opportuno, havenqo 
até entã.o, com as mesmas attribuições do tribunaJ um juIz de a.p~ 
peUação em ca'ia séde de prefeituI'a, de.sde já de3ignado para. formar 
pa.rte do dito tribunal. 

A administraçã.o militar do territorio fica sob a. immedié.\ta ju .. 
risdicção do Ministro da Guerra. 

. A Commissão, abstendo-se de pronunciar-se sobre a. tabel1a an~ 
nexa â. pfop:>aiOão. por estar atfecta. á illustra.da Commissã.o de 
Fina.nças, l'oconhece as vanta.gens da.s medidas contidas na propo
sição, pelo que a recommenda. á. approvação do Senado, e deixa. de 
olferecer emelldAs no sentido de repara.l' as la.cunas <1Ssigllaladas, 
porque parece que o pa,pagril.pbo unico do art. 3.1 autorizando o 
Governo a. consolidar as dema.is atLribuições das autoridades judi .. 
ciarias, o ha.bilita a a.ttende.r ás lncona.s indicaua.s. 

Sala. aa.s CommisSÕB;, 26 de nO"embro de 1907.-0liveira FI,
guei~edo. presídente e relator.-!lfei~a e Sã.-J. M. Metello.-Xa .. 
uie~ da Sil.,a.-'Marlinh.o Garce~ 

PROPOSIÇÃO DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS. N. 172 DE 1907, A QUE SE 
REFERE o PARECER. SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica. o Presidente da Republlca a.utorlzado a expedir 

novo regulamento p:.\ra. execuçã.o d~ .. lei n. 1,181, de 25 de fovereÍl'o 
de 1904, para o fim de: 

a) pl'ohibh' de modo absoluto a. percepção de quaesquer im
posto::! no tel'ritol'io do Ael'e, des,ie que não tenha.m sino decl'etado3 
pt~lú Congresso Nacional; . 

b) reorganizal' os sel'viços (t/lminl:itl'ativos do rerel'ido terri
torio, podendo altel\\r a. divisão t.erritoria.l das tre.3 prefeituras, 
que fica.m mantidas. ere],l' substit!ltos para os re;Jpectivos'prefeitos 
e as autoridades policiaes (Jll.) forem necessarias; . ' 

c) re.Jrga.niziI,l' o serviço da admini 'Itração da j ustiç-a, media.nte 
as seguintes cla.usulas : 

1. Creacão de uma. secção da. Justiça. Federa.l. COI1'l o respectivo 
juiz, seu substituto e supplente), procUI'ador da Republica, um 
escrivão e um official de justiça. 

n. Creacã.o de uma comarca. em eada prefeitura, com um juiz 
de direito. um substituto e tres supplente~, um promotor pubHco. 
um escriVão, que, será tabolliãiJ de noba e otlici:J.l de registros de 
hypotheca':i e de títulos, dou, pa.rtidores. dos quaes um 8;3rá o con
bdor, () tantoJ offtciaes de justica, quantos forem necessarlos. 

III t Crea.ção de termos em cada. comarca, até o maximo de 
nove para toda.s, tendo cada uma um juí~ pr&pa.rador. com tres 
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snpplén'tes, um adjunto dÓ~ promotor publico t um escrivão. que 
sará. ta.mbem tabeUião dO'notas, um contador e os o1Jleiaes de jug.. 
tiça que forem noces~arios. . 

IV. Subdfv1sl0 dos termos, feita pelos prefeitos, em distríctos 
de paz, que forem neoossa.ri08. contendo cada. dis'tricto um juiz de 
paz e dous sU!lplen~ nomeados por um biennlo, um escriv!o. que 
sem tamoom oiDcial ae casamentos e do registro civil, e os offlciaeB 
de justiQ'l que forem necessariOB. 

V. Cr~aQão, na. s~de da prefeitura. que for designaAa pelo Go
verno. e logo que este julgne oP'Portuno. de um TrIbunal ás Ap.pel
Lação, composto de cinco desembari5adore!l, dos quaes um será o 
presidente e outro o procurador geral do territorio. 

O tribunal será. um secretaria, fJrmado em direito, um eg.. 
crivão e um offlcial do justiça. que accum 'uar4 as t'uncções de 
porteiro. Emquanto nã.o for instaUa.io o tribunal, o Governo crea.rá 
em cada. comarca um juiz de appella.çãú, que fará depois parto 
do referido tribuna.l e exercerá a.té eutã.o a.s respectivas attrt
buiçôes. 

VI. Nomeação. pelo Governo, dos desem bargadores. juizes da 
a.ppellação. juizelJ de diI+eito, jtllZ68 substitutos e sallS suppJrua 
tas. juizes preparadores, promotores publicus, secretario do trl 
bunal, escrivão de apPl.lllação, escrivãe:J de coro ~rC3 e partidores
nomeaç.io, pelo3 prefeitos. dos sllpplente::: t d0s JUIzes preparadores; 
adjunct03 dos promotores. escrivã iS e contadores dos termos. 
juizel:J de paz e seus escrivães; nomeação, pelos juizes. perante o, 
os q uaes servirem, dos officiaes de justiça.. As prim-}ira.s nomea,s 
oões pa.ra. a secção da Justloa. Federa.l sepão livremente feita.s pelo
Governo. 

VR. Ada.-utaoã.Q 4. administração da. justiçt\ local do territorio 
das leis processuaes da. Justiça Federa.l e do Districto Federal, e 
doa respectivos re,{imentos de cu.stas, com as modiftcações conve
lliantes. 

d) organiza.cão da milicia do territorio, sob immadiata. juris
dicoio do Mlni::Jterío da Guerra. 

Art. 2°. O provimento interino dos cargos de nomeaQã.o do 
Governo, excepto 08 de dlsemba.rgador~ e de juizes de appel .. 
Jação o de direito, será. feito pelog prefeitos; o dos de nomeação 
do :prefeito. pelos juizes, perante os quaes servirem 08 funccio
narlOS. 

§ lo. O abandono do emprego será declarado por acto da. a.uto .. 
ridade a quem competir a nome1.Qã.o do fa.ncciona.rio. 

I 20 • As custa"J dos Juizes e dema.is ftloc<3looarios locaes. q ua 
perceberem vencimentos pelos catres publicas, serão a.rrecada.das 
como renda da Uniã.o. 

§;30. Do dous em dous annos. os funccionariot:1 do territorio 
terÃo o dir üto de gosar, onde lhes convier. sem perda. de vencj .. 
mentos, quatro meZ3j de fériM. O Governo prescreverá. normas 
~ra. o exercioio deste direito, de modo que os funeciona.rios efre· 
ctivos e seus substitutos não poro de férl3,S ao mesmo tempo. 
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§ 4°. No ragulamento que expedir. o Governo pl'escreverá as 
condições da collcelsão de licenças e de aposentadoria.. 

§ 5°. Os funccionarios remunerados pelos cofres publicos terão 
os vencimelltos da. ta.~na, annexa, sendo um tel"'Ço <de ordenado 6 
dous terços de gra.titlca.cã.o. 

Art. 3.3 Compete: 
I. Ao Tribunal de Appclla.ção : 
a) O proces$o e ju.lgamento dos crimes eommuns o de respon

sabilidade em que incorreremos deaembarg(],uore3.juiz6s de direito 
6 prefeitos ; 

b) o julgamento d03 recursos interpostos das decisões dos juizes 
de direito e do Tribunal do ,Tury. 

li. Aos juizes de direito : 
a) O :procasso e julgamento dos crimes de responSl bilidade em 

que incorrerem os demais funccionarios a.dministrativos e judí
ciarios; 

b) o julgamento dos erimescommum a que não estiver imposta 
pena. restrictivé1 da liberde. superior a quatro anuos. nem inte· 
rior a um anno j 

c) o julJamento das causas ch"eis de valór sup,h'ior a 5:000$000; 
cl) o julga.mento dos recursos interpostos das decisões dos juizes 

i nfel'jores. 
UI. Àos juizes substU'üos nas 8~de3 da.s comlrcas e aos juizes 

prepa,radores nos termos: < 

a) o processo e julga.mento dos crimes a que est.iver imposta 
pena re:strictiva dn. liberdatle até um a:100 ou pena pecuniaria e 
da.s contra.venções previstas no Liv. lU do Codigo Pena.l ; 

b) o processo dos crimes communs de competencía. do Jury ou 
dos juizes de direito; 

c) o processo e julgamento das causa.s civeis de valor inferimo a. 
~:OOO$ e superior a 2:000$000. 

IV. Ao~ juizes de paz : 
a) o 'preparo dos papeis para o casamento clvlla a resp8ctiv~ 

celebraçao ; 
b) o auxilb que lhes for solicitado pJ.ra o preparo dOI processos 

criminaes; 
c) o processo e julgamento das ca.usas civeis de valor inferior 

802:000000. 
Pal'agrapbo nnico. No regulamento o Governo consolidará a.s 

demais o.ttribuiçõcs da.s autorida.de:J judícíarla9 e seus aux.ilía.res .. 
Art. 4.° Fica o Presidente da Republica autorizado a. abrir OS 

Becessarios creditos par.a execução desta lei, revoga.das as disposi
oões em contra.rio. 

Ca.mara dos Deputados, 14 do novembro de 1007.- Carlos Pei
Moto d6 Mello Pilho. Presidente. - Miloiades Mario de Sã :Freire, 
la Secrebrio.- AnConio 8imecfo dO$ Santos Leal. 4° Se,'wetarro. ser
vindo de 20A 

Vol. Vln H 



t. Pl'eteitura,s :. 
;O~deD~d'O ClÃ ttfi f)8!ç6'o 'rot.l 

:3 }?refeitos .•••...•••.• •••••• 4 ••••• s'e: 000$000 108: OOO$OOCt 
n. Justiça Federal~ 

1 ,iuiz de se~o •.••••• .8:gggfPOO 16:= 2,4:0=0 1 juiz substituto •.•... ô: 000 12~.ooo. ob 18:0' O 
1 procUl'ador da. Repu~ 111,= ·blioa· •••..•.•.•• 6:= 12'= 1 eseri'v ão .•••.....•... 1 !~Ú .. 00 !I:' , 4'~ , 
1 omcial de justiça ...• 1: " jQ 2:4 

lU. Tribunal de 
A"P'PellaQão : 
5 dOB3mb1rgadores •.•. 10~OOO$OOO 20:000$000 150'= 1 8ooreta.l"io, •••••.•••. 6:00at000 }2:,OOO$OOO ,18:,000, 00 
1 esori vã.(). ••••• ,. •.• ' •• 2:09M000 ij-:OOO$8lO 6,00: ' 
1 otnciaJ de justiça. .•• 1:200$0(10 2:400$000 3r~ 

tV.CóMa~ : 
3 Juizes de direito ..•• 8:00=0 16:= 72'$ 3.Juizes substituto:; ••. 6:00 00 12:00 O 54:0 
3 ·p1'0Dldtol'es •...•••.. 6 :'000$000 12:'0(')' no õ.{:'OOO 000 

,V. Termos: 

9 juIzes 'PrQpaX-a;dÕres. 4:000$000 S:ÚOO$OOO '108:()00$0:JO 

No1;&·- Os jo:izes -de appeRa.qão'f.eJfi.61OS vell:mm6llt6! ·de d€&m
bargador. O presidente do tribunal t9N1 mab Q, ·gtr8.&ift~ dit 
2~40~ ~o proeuratlO1' gêl"3.1 a, '<00 1,:'9~ 

Camara dos Deputados, l4 de novrHnb'rb dê 1007.- 'Carlos '[lei":' 
~oto de 1llello Fjtho, Pr&~ülAnte. - Mik#(1~g :Matiio -de Bit W9ire, 
l° Secr:etari'J.- A,dtm'o Simeão tkJ8 StVIlW8 L,~. 4<> Searet&rio, ser ... 
vindo d7) 20 • - A imprimir. 

N. 36"5 - 1907 

A Commissão dn rinança,s é de parecer quê seja. ap'POOyada a. 
pro"Msiçi.o da. ca.m\r.a. dos Deputados, n. 180. do oorrante a.Rno, que 
concede um anlW de UC9BQa., ·COm. oNiBna do , &O. Dr. Leo,oldo de 
Abreu PL'ado, snge9boiro abefe 00 ~ dist-ric:f;o da .ls&pectoria. Gera.l 
de Obll&s 'Publica.s, teooo em v~sta. ~ inspecção deMude a. qne fJe 
submetteu e o parecer favoravel do Minisko da Industria, Via.Qio
e Obras Publicas. 

Satla 'das .comMis8Õ~. 5 4edezem'bro de 19(}' ,-FeUtiano Peft.tta .. 
presidente inOOr.ino.-Ut\bat10 8antoBt rslator.-Glycer-4o.-Gtmçal1Je-s. 
Ferrelra.-J. J04qutm de SOl.ua.-A. A;lqredo.-Moniz Jirslre. 
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PROPOsIÇÃO DA "AMARA. DOS DEPUTADOS, N. 180~ D:e 1907 A QUB SE 
f) PAREOER ·SUPRA . 

o 'Congres:,;o Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o President3 da Repnblica. aut-o't'izado a 001l
ceder ao Dr. Leopoldo de Abrêu PI.'ado. engenh.eiro chefe do 5& 
dtstdcto da. Inspoctor;a Geral de Obras Publica.s. um anno de ·li
cenoa, com o respecti.vo ordenado, para. tra1iar de sua. saude ; revo
gadas as disposições em cootra.rio. 

C3.mara. dos Depuf.ados* 23 de novembro de 1007.-C4rlos Pei .. 
tIJolo de Mello Filho. Presidente.-Milcia1es MariO de Sd Pt<eirB. 
l° ~l8tario .-LvU .A.to"io :FemJi.,,, Guolluwlo. 3~ SecrEJta.lI'lo .. ser
vindo de. 2° 

.N •. a06.- 191)7 

A pruposioãoda Cam!),ra. D. 185, de 1907, autoriza a aberiur.a. 
de. um ,Gredito de 13;476$i99. para pagannellto ao ea.pitio do 'exer
cito Francisco Xavier de Alencastro ADal\jo, em oomprimen:to·. 
-8ente.noa judiciaria.. 

O credito.foi pedido pelo Sr. Presidente da. :Rte:publici1 eJXl. 'mQQ~ 
$3g~m ",de 25 de Julho ultimo, dej)Ois dos exames nooess.1.rios DD 
Thesou:.ro; e .nada. ha. a. oppor. 

Assim a. ·Commis..~ é de pal'OOer que la,pl'opDsiQã.o seja' ~pI"'" 
"'I6da. 

S8.1a. da {}ommi:;soos, 5 d(nlezentbro de 1907. Pelicia,n r) 
P8nna, presidente interino. - -j, Joaquim de S<»niI, 1.'61ator. -- lh'· 
o.a.o 8a,í tO.f • - JIonü Frei,'c. - A. ~AZ6f'tJtdO. -G'onçll~tre!l 'f',>rret.,.a • __ o 

Glycerio. 

PROPOSIÇÃO 'DA . .cAMA.RA DGS .DEPUTADOS., N .• 185.., DE 1907. ,-\ ,QUE SE 
,REFERE O P ARECER.-S'UPRA 

o Congresw Nacional resolve: 
Arti go uniM. Fiaa o ,Pre!Ídente da R~pu Mica. a. utorizado a 

abrir ao Mlnbterio da. Fazenda o credito edraordinario de 
13: 476$;99, para oecorrer ao pagamento ao capitão do 6xercit() 
Fra.ncisco Xa.vier Alencastro de Araujo, em virtude ''de ·sentença 
judicíaria; revogadas.3.8 disposiQÚes em contr.ario. 

Cam.a.t'8 dos Deputados, 26 de novambro de 1007. - Oarlos Psi-
:toto de MeUo Filho. presidente. - Milcia{ies Mar.1() de &1. F~i.t·e. 

la secretario. - L .. i. Anlonio Ferreira Gualbetlto, 30 secret:ilrio, 
servindo de 2°. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE o PARECER SURRA 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tranmittindo-vos o jn· 
eluso processo1 referente ,l carta precatoria expedida pêlo juiz 
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federl11 da. I a vara no Distficto Federal, em 30 de janeiro do cor· 
i"ente a.nno. para. pagamento de 13:4i6$799 ao capitão do exeréito 
Francisco Xavier AlenC&9tro de Araujo. e:n virtude de sentença. 
judiciaria, peço vos digneis autorizar o Governo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o cre,iito daql1ella importa!lcia, para occorrer ao 

__ pagamento em questão. 
Rio de Janeiro, 25 de juLho de HJ07.-Alfonso AHgusto ]Io)'ei1'a 

·:Penna.- A imprimir. 

N. 367 - 1{)J7 

, Por mensagem de 17 de outubro proximo passa.do. o Prasidente 
da RepubHca submetteu á. apreciação do Congresso Nacional uma 
exposi<:ão do Ministro da Justiça e Negocios Interiores, solicitando 
a conce:3São de um credito de 25:000$, supplementar á verba 4311. 
«·Eventua.es. do art. 2Q da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 

,1906-. 
- A Camara das Deputados, em solução ao pedido, votou a propo-
Bielo sob n. 186, do corrente anno. 

O credíto votado pela lei do ol'ca,mento vigente para a citada 
-verba foi de LOO:O)()$ e pela demonstração annQxa áquella e"<posi.ção 
se verifica que foi quasi toda despen(lida, existindo em 17' de outu
bro sômente a quantia. de 9:839$432, insufllciente para occor ... 
rer a.té o tim do e~ercicio a.o paga.mento de substituição de 
funccionariJs internos e aO' pro-vimento de oukos scrviç03 que não 
tiveram dotação orça.menta.ria por não serem pre-vlstos e não podem 
881' interrompidos. 

A' ·vista do expJ~tOt é a Commissão du Finanças de parecer que 
seja appl'Ovada. a proposição. 

Sala das r"ommis:IÕes, 5 de dezembro de lOO7.-FeliciarlO Penna, 
presidente interino.-GotlçahM8 Ferreira, relatO'r .-Urbano '?"neos. 
-Moniz Freire.-A. Azeredo.-J. Joaquim de Souza • 

. PROPOSIÇÃO DA OAMARA DO~ DEPUTADOS, N. 186, DE 1007 tAQUE SE 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso Naciona1 resolve: 
- Artigo unico. Fica o Presidento da Republica autorizado à. 
-abrir ao Ministerio da Justiç(}, e Negocios Interio:'eS O' credito de 
25 :000$, pa.pel. Bupplementar ~ verba n. 43 - Eventuaes - do 
art. 2'1 da. lei n. 1.617, de 30 d·) dezambro de 1936; revogada.s as 
disposiçoões em contl'ar-io. 

Camara dos Deputados, 26 de novembro de 1907.-Carlo8 Pei .. 
xofo de Mello Filho, Presidente. - Milciades Morio de Sd l'reire, 
l° Secretario.-Luiz Antonio Fen'ei,'a Gualbe"fo, 3° Scm'ctario, Sel'-
vindo de 21). . 
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MENSAGE:\[ A QUE SE REFERE O PARECEa SUPRA 

Sra. Membros do Congresso Naciona.l - Tenho a honra. de sub
metter â vossa apl'eciacão a inclusa. exposição, que me foi apre
sen.tada pelo Ministro da. Justiça e Negocios Interiores. sobre a no
nessidade de se solicitar ao Congri'~SSO Naciona.l () credito de 
25:000$ supplemeotar á verba «Eventua.es» do art. 2/1 da lei de 
orçamento do eXel'CiClO de 1907. 

Ri.) de Janeh'o, 17 de outubro de H)07.-AgoYllo A'Ugusfo M()reÍJ~a 
Penna. 

Sr. Presidente da Republica. - O credito de 100:000$, votado 
para. a verba. «!j';ventuaesl} do art. 26 da leí de orçamento do e:(8l'
cicio de 190', ostá. esgotado e. sendo de toda. a conveniencia habi
litar esse Ministerio cúm os l'ecur~ necessarios para solver com
promissos que em sua. quast totalidade teem origem em substítui· 
ções de fuDccionarios pertencentes a este ramo da administração 
publica, despezas e8~a.s cujos pa.gamentos não é razoavel sejam de
morados, por se referirem a pes,soal. torna-se preciso solicitar ao 
Congresso Na.cioDal um crudito 8up~lementtl.r " referida verba. de 
25:0~OOJ. 

Submetto, pois, o assumph 6. VOs,ga consideração, para. que 
vos dígneis resolver como for a.certado. 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1!::07. - Augusto Tavare, de 
Lyra,- A imprimil'. 

!;N. 368 - 1907 

A pI'opo~ição da Camara dos Deputa.dos, s::lb n. 14'), do cor
rente allDo, autoriza o Presidente da Hepublica a rem'g,),nizar a. 
Colonia Correccional do.! Dous Rios e a Guarda Civil. 

E a Commissão de JustiQ~ e Legislaoão, chama.da 11 exami~ 
Dal-a, attendendo a que a. reorganização do que so trata é urgen· 
temente reclamada. a bem do s",rviço publico, como em seu rela.
orio infol'lIl(1 o Dl'. Chefe de Policia, cuja. opinião ê de alta im~ 
portancia, visto 'tuo versa, sobre serviços de que O':;S:1 autorida.de 
tom a i':!uperLntendeDcia, é do parecer que a. alludida proposição está. 
no caso de ser approvad:~ pelo Senado. 

Sala das Commís$ões. 6 de dezembro de 1907. - Oliveira Fi
{j'Ue;redo, prcsidente.-Xauier da Silva, relator -J. Jf. j1fefBllo.
.M~ira e Sá. 

A proposiçã,o da. Cil.mara. dos Depntados, sol.l 11. l40, do cor
r:mte a.nno. a.utoriza o Presidento da Republica. a reorga.niza.r a. 
Colonia Correccional dos- Dous Rios e a Guarda. Civil, 

Qua.nto â COlonia, Correcciona.l designai em uma tabella, o pes
sOlol de que se devo compor, fix.ando-Ihe os "encil1lento~ e autoriza 
obras, edíficaçães e acquisiçã.o de molülía. para a-; divel'Sas 
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dependencias. de macbinismos. vohiculos. transportes terrestres e 
marítimos. pl-a.nt&"i, se m enfj-e6 , animaes, forragens, ferra.gens e 
arreiamenws, não excedendo a despeza de 150:000$00'). 

A'llOV& ta.beHa do p,essoal da. Colonia supprlme ce.r-toB cargos 
aatn&lmente'8xiste-nte9. stl:bstitue uns' por QUtros~ a.urmenta. o nu
mero de gua-:rdas e- ele-va os vencimentos de quasi todos os fune
eionarios. 

O auginento com; tal remodelacão é de 11:166$000. Rela-tiva
mente á Guarda Civil, autoriza. a eleva.çâ;o do (~~ctívo dos gnardas 
até 2/3 dD- numero· fixada. na lei n. 947, de 29' di dezembro de 1002, 
c.rêJ. em cada sc}cção de pvIíciamento um fiscal e um aj udanie. 
fixando o numel,'O de, fisca.es em 35, com os vencimentos de 2a?5$ e o 
de-a.jnda.ntew em 21. com os vencilnentos de 215$. e, finalmente. 
outras medidas, que deverão ser contemplada.s no regulamento 
que' o Governo 'lrouver de expedir para. a. Guarda CfviL 

O augmento de despeza com a. reQrga.nízacão da. refel'ida 
guarda ser' de 1:?6:650.$ com a. ~rea.cão dos fisca.es e ajuda.ntes e 
m8â~ a q~:e resulta.~ do augmento do numero. d03 guardas_ augmen· 
to que:t proposição limita. Mas nã.o fita.; dependendo, portanto. 
do acto do Governo ao servir-se dê"!. autorização.. 

Segundo inftwma. o. chefe de policia, a Colonia. Co.r.re.ccional, 
~dada a. situa.ção em que está não preenche os seus fins.) e a Guar
da. Civil «ca.rece de certas condições de melhoria sendo insufflciente 
para o. seu melhoramento a actua.l orientacão e dispo.Sição com 
que serve ,impondo"Je reCOJ'mas de caracter radical & urgente», 
quanto ao seu regimen interno., installacão, economia. e disciplina. 
Accrescenh a referida antoridl1de que o augmento dos contingentes 
será um serviço relevante prestado á. causa publica. porque virá 
contribuir para o policiamento. regular de algumas zonas, onde é 
ae1iualmente denciellte,e fa.cHital' a sllpp.ressão da. guardanoot.urna, 
substituindo-a por um corpo destinado ao mesmo servico e ,á 
mesma aut.oridade subordinado. 

Attendendo á. natureza e importancia dos· servJcos em ques
tão. que devem ser providos em qualquer paiz regularmente 
orgauiz'1do. e ás informacões de quem immadia.tamente sll'perin
tende, ha um anno. não po<lendo supprir com o seu esforço e 
dedic~ão as deficiencias de que eJles se resentem a, por isso, re
cla.ma as medidas constn.ntel!! da proposiQão. ê de parecer a 
Commi~s?io de Fina.nças que esta jleve ser approvada pelo Senado. 

8'tla das com missões, 28 de novembro de 1907.-PeUcinno 
Penna. Presidente interi no, -Gonçalves .Ferreira, Rela.tor. -Monü 
JJrsird ,-J. Joaquim de Souza.-Alvaro .::lfachado.-F1'ancisco Glyce .. 
rio.-Vrbano dos Saflt(J~ -A. Azef8do. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DQS DEPUTADOS! N, 140 DE 1907, A QUE SE 
REFER.E o PARECER SUPRA 

o CongressoNa.ciona.J refnlve : 
Al't. 10. Fica. o. PJ'esiuente d:. Repnblica autorizado a roorga.

niza,r a Colonia CorreccioJal dos Dous Rios e a GUi1r~a Civil. 
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Art. 2°. O pes30al tia Colonia. Cor l.'eJcional aer' o constante da 
t~beUa a.nnexa e terá 03 vencimentos nella. consignados. 

Art. 3G
• Fica o Pre8i~Q'1i da Republica. autorizado a. elevar o 

81fecii"~·0· dos gu~das civis a.té dous terQOs do n11lll~ro nxaa.~ qa 
lei n. 947, de 29 da dezembro de 1902. . 

Art. 4°, Haverá, em cada secção de policia.mento um n~ca.l e 
um ajuQ&nte~ encarregado do 8xpediedte, que ser&> nomeados pelo 
ebefo de polie.bt;l oansel"'vados ern.quaRto bem servirem, dentre os' 
,uardas de priawira classe, mediante concltl"SO estaOOleeido no 
l'egulamento. Os nscae'l, que serão OID numero de 35, pereeberio 
0;1 'Vencimentos de 225$; e os aJudantes, om nUlllerJ d..e 2-J, 08 de 
215$000. 

Art. 5°. As licenças aos guardas civis d.evem ser concedida.s 
pelo chefe de policia. até 60 d.ias. 

Art. 6°. A' Guarda. Civil será applicado o disposto no art. 4° 
do decreto n. 1.631, de S de, janeiro de 1901. 

Art. 71). No regulamento que o Presidente da. Republica. expe· 
dir para. a Guarda Civil, serão determinada.-t as attt'ibuiçõe;; l(OS 
funcciouarios o. guardas., o rogh:nen e penas disciplinares, a. fôrma 
do policiameuto, as condiçãe!! de ad.miB~ e o mais que julgar 
conveniente á completa organização. e aos fins. da corporação. 

Art. 81). O Presidente da Republic~ expedi~á os regularuent.olll 
e a.brirá os neces~ari.()s creditos para. ex.ecuç5.o desta. lei. ioclusiv,s 
para obras e edifica.çõe~ na Colonia Correccional dos DOUj RIO~, 
mobiliapJ.ra. as diver.:)&!I dependencias. <1cquisiCio da ma.chinislll08. 
vshiculos, tl'a.n8porte~ terre5!tres e maritímos, pla.ntad, sementas, 
a.nhna.es, forngeDB, l.brragens e arrea.mento8 t+ não excedendo a 
desp6'l.a d& 150-:.o00$00;}. 

Art. 9.0 Fic~ {) Presidente da RepubHca autorizado a. crear e 
regular, sem onus 'Para QS cofres publicas, uma caixa. benencente 
:para a guarda civil desta. Capital. 

Art. 10. Revogam-se a.s disposições em contrario. 
Camara.. dos Deputados) 25 de outubro de 1907. - Carl'ós Pe,xo~o 

de Mello Filho, Presidente.-.tVilciades Mario de Sã Freire, }G Secr8-
!ario. - Lut.z Antonio Ferrew'u Gw:dbe,,"o, 30 Secreta.rio, servindQ 
fie .20 • 

TA.BELLA A. QUE SE REFERE o ARTIGO SEGUNDO 

1 di rectol' ....... , .•.....•• 
1 medico ........... fi •••••• 

I pharma.ceutico ....••..• ,. 
1 escri.Ptupa,rio .•.•.....•.• 
1 amanuense ...•.••...•.•.. 
1 a1moxarífe .............. . 
1 professor ...............• 
1 agroDomo .....•••••.•...• 
1 ajudante de agrOllOmo .•.. 

Orat. 

2:00 
h40 
1 ~ 
1 :2 

8 
l:OOOEOO 

800 
8001~O 
600~O 
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Ord. 
1 mestro de or!icina ...••••. 

\ 1 porteil'O .•....•..•.•••••• 
J feitor de nucleos ......... . 

l:~~ 

~ gun.rJas .•.•.•....•••••.. 

OraL 

800$000 
400$000 

1:500$000 
1:200$9°0 

'l'ot. 
2:400$000 
1:200$000 
1:500.l000 

24:000$000 

Vamara dos Deputados t 2.) de outubro (}'C 1907 . ...:....Carlo8 Peixoto 
, de Mello Jíilho, Presidente. -Jlileiadel Mario ele 8â Freire, I/) Secre
tario.- Lui~ Antonio Ferrei1'a Gualberto. 3° Secretario, servindo 
de 2" ,,- A imprimir. , 

E' lido, posto em di$cl1ss[o e sem deba,to a.pprovado o segllillte~ 
coDstante do seguinte 

PAR.ECER. 

N. 369 - 1007 

'A Commissã.o de Finança.s pa.ra poder resolver acerca da pro
posição da ca.mara dos Deputados n. 152, do corrente anDO, que 
releva. a. Jlrescripçoo em Que incorreu D. Francisca da Silva Lopo~ 
para receber as pensões do montepío civil do Ministerio da. Guerra, 
precisa. que o aove~no re:rnetta. ao Sena.do o respectivo processo, A 
por i,so requer que essa providencia. sej.). solicitada por intel'medio 
da. Mesa. 

Sala das Commissões. 5 de dezembro d~ 1907.-Peltc.'allo PenHa 
presidente interino.- Urbano Santos. ralaiíor. - Glllc6rto, -GonçQ,l
-V8f F6:rrecra.- J. Joaquim de 8ot.ua.- A. Azeredo.- Mo"ü F)·(m"e-. 

Et lida, posta em discu:;são e sem deblte approvada. a redacç6.o 
flnal da emenda do S'lnado á proposição dl CJmara. dos Deputados, 
n. 206, de lO06. relevando dn, prescripção o soldo que deixol.l de 
receber o solda.do retbrmado Manoe] Diooysio de Sallt' Anna. 

Et lida, posta em díscussão e sem deba.te approV'ada a redacção 
tlaal do projecto do Senado n. 18, de 1905~ autorizando a con .. trucçao 
de uma. estrada. de ferro que, partindo da FOl'mosa, na mal'gem 
esq uerda do rio Preto, no Estado da. Bahia., líá á confloencia. do 1'i'o 
TaquôlrusóJú com o Parna,hyba.. no Est ... do do Piauhy. 

O Sr. 'Anizio de .A..hl."eu C) - Sr. Pl'esiLientl), cum
prvo dolOL'os3 dever d3 tr().zer ao conhocímel1to da. Ca~a o infL\usto 
passamento do. Sr .. Dl'. AI varo ~f;,mde;3, govorDI1 {OI' do Eshdo do 
Piauhy. 

O Dl'. Alvaro Mlmdes, não por uma cortezia banal, pOI' uml;i 
tormaJidade obrigatol'ia de pura pragmutic::L, é ,justamente mere~ 
oodor da quantas homen::l.geas pOdsa o Se.lado tributar ti, sua me-
moria honrada. . 
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Era. de facto. um cidadão distincto, um bl'azileÍl'o iIlustre, o 
e~-goV'erHa.d.or do Piauhy, que por este recinto pa.ssou. tão ra.pída~· 
mento. occllltando os seus grandes morecímentoB na extraordinaria 
mode~tía que constituÍll. a feição peculiar do seu bellissimo cara'!' 
cter. (Apoiados. ) , 

O Dr. Alvaro Mendes, em todas as vaI'ia.das espheras da vida 
publica e social em que teve de exercer a sua. ac.tividade, mani .. 
testou-se sempro pondo em in illud i vel evidencia uma bena intel .. 
li)!eucia. sel'vida. por um rigido cara.cter. Era. um homem de bem 
na mais ampla. e complelta. significação da palavra. Occupou as 
mais emiuentes posiçleB. nã.o dellas recebendo honras, mas. ao con-, 
trario, honrando-as. 

PoUtico. magistrado, jornalista, administrado!" em todas e.;;tas 
altas e culminantes posições, revelou-se um espírito superior, 
recto, impondo-se á. estima e li. gra.tidão dos ~ovos a. Quem servia.. 

O Estado do Piauhy. de quem ell~ era digno fiJbo. o bavia 
honra.do com esponta.neo su1fra.~io. elevando-o á cadeira de su'!' 
pl'emo magistrado dos seus destino3. Foi neS.:ie posto de grandes e 
tremendas re8poosabilidade::3 que a morte o colheu. a morte que ha 
muito o espreitava. e persegnia.. entibiando as sua.s energias pby
sica8 e moraes. que aUe, com extremo devotamento. queria e tinha 
o supremo a.nhelo de pôr em contribuic'ão para. () bem estar, gran
deza c prosperidade do Estado que idolatrava. O Dr. Alvaro
Mondes faz jus á gratidão dos piauhyenses. 

Acre(Bto ser, neste momento, o interprete fiel dos seatimentos 
de todo o meu Estado. 

No elevado posto de goverllador, no meiJ das lutas e dissenções 
partidarias, elIe soube sempre aliar a v·,rtude do devot,amento ás 
suas idéag, e aos seus amigos d. alta superioridade mora.l do não a 
conflmdir com os gra.ndes e permanentes intercsSeEI do Estado, que, 
antes de tudo e .sobretudo, eram o escOpo de sna administração e 
de seu~ actos. 

Pertencia a uma das mai.s distinetas e nnmerosas famHia.s 
do meu l!;stadô. Herdeiro do nome glOl'ioso de SimplicÍo Men'" 
das, o grande piaubyense, cuja. mamoria ê par<l todos nó~ in
delevel e eternamente amada, soube honraI-o e engrandecel-o~ 
O que elle foi, o que eUe era póde-se resumir nesta synthese. 
Tendo occupado todas as posições elevada.s que o merecimento 
legíti mara e que acima menciona, legou ao seu Estado, aos seus 
amigo., e â sua família o patrimonio inestimavel desta riqueza! 
um nome p tIro. querido e respeitado, e nma gran-le pobreza 
honesta. 

Requeirot pois, a V. Ex., Si'. Presidente. quo consulte o Se· 
nado si permitte que seja inserido na acta de sous trab_~lhos um 
voto de profundo pt.·zar pelo pa'3samento do Dr. Alvaro Mendes. 

Tenbo concluÍLlo! (Muito bem: muito bem.) 

O Sr. Pires ~""erreira.-Peç..., a pa.lavra. 

O Sr.P'.l'"esidente-Tem ao palavra o nobre Senador .. 
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o Sr. Pires Fer]lll:"teira - Sr. Presidente. ouvi com 
prqfunda religião e comr:Jloo~ão o necrologio que, com, tanta ver
dade bistorÍca, acarba de :tazll!lBr o meu illustre companheiro de ban
"Ca.da., do honrado presideot.e do meu Esta.do. o Sr. Dr. Alvaro 
Mende8. 

Por mais que viesse a di1zer a. respeIto de tão cOIl&Picuo ci .. 
,d.a.dão, depols da.s brilhantes· p~a.vra~ ha. pou.co proftY'idas. nada 
mais adea.ntarla; entretanto,... não posso lJ;le contofma.r 8ómente com 
,Q. voto de pezar do Senado~ J!:?Or isso requeiro ~ ~~~a. que se tele. 

governador do Esltado do Plauhy, sclenilficandQ M jN)vo 
lf se o santimentQ do Senado p~lo pa.ssamento d,o extincÍQ 
governadol- . 

Posto a. votos, é apprOva,..do o requerimento do Sr. Anizio de 
Abreu. 

o Sr. Preside::nt4lli!-A Mesa., interpretando o sentimento 
,do Senado. vae telegrapbttI' ~o governador e á illnstra famili', do 
extincto. 

o Sr . .1~. Á!Ce.:s."e,do - Como homem publico e CvDIO 
jornalista.. gosto semDre d'_e justificar os actos que pratico o a. 
justiflC1Ção. que vou produ~ir) torna-se mais imperiosa. porquanto 
a:ffecta a ter0eiros. 

Jornalista, gosto de o.edec~,· ás inj!Jncções da. impre~a, e t 

obediente ao seus sentímel1to,sS, jámais recuso a jU'itiftca.ção dos meus 
actos. 

Ha dIJus dias. Sr. p.rosíidente. um.'" rolha dl\ tarde, o Seculo, 
publicou uma. looal. em qtJlle se me attribuia. o intuito de apre
sentar uma emenda, que ap:::rúveítava a V. Ex: 'I e Ci fez em te 8 
pouoo respeito;5os; de mo.do que estava no meu proposito e· 
clarar, tambem pela impI'e"'"nsa., a verdade do. facto. Como, porém. 
uma f.olha da. ma.nhã de hoj,.e insiste no mesmo pensamento, afiir
mando que o Presidente do SSeua.do solicitAra, do humilde oradOI\ a 
apresentação de uma. B1l1(ynda a.o orçamonto do Interior. consi. 
gnando verba especial para a representação do vice-presidente da 
Republica. não podia eo, 8;...1'. pre~idente. deixar de vil' occupar a 
attenç'ão do Senado, por a:Jguns minutos, afim da me justificar e 
justific(J,r a V. Ex. 

Jámais o honraào P l'esíidente d·Jsta Casa me solicitou cou~a 
aJguma e. monos que tudo a apr8sentação de emendas, que lhe pu· 
dessem aprovelbr. 

E' certo que, o anuo }J'assado - e appellQ para. a honrAlda. 
Commissão da Finanoas-eu pretendi apresentar uma emenda, nã.o 
que aprove.itasse exclusi",allJlente ao Vice-Presidante da Republica, 
mas a elIe. ao Vice Presid~nte do Sena.do e ao Presidento da. ca.
mara dos Deputados. :gsse foi o meu pensamento - podem atJ1r
mal-o os meus illustres coll~gas da CommiSBão de Financas . .bl, Sr. 
Presidente. si a a.lguelll f'aII,llei a. esse respeito, nã.o foi absoluta
mente ao honrado Presiden~o uo Senado. 
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A minha intenção era. ao JUBlhor. Eu entendia que. o Pre
!idente,do Senado, a&lim coroo o seu ViC3 Presidente e o Pl'~
.dente dllt Camara, deve ter uma, repre~entaQão condigna. â: SUB. 
~e:vada posição e isso e1'a natural, porquanto, o. Vice Presideilte 
principalmente da Republíra està. impossibilitado de pratical! ou
tras f}ua.esquer t'uncções, seja eUe medico ou a.dvogado, porque 
lh'o véda a sua a;lta posição. 

Não ê; portanto, verdadeiro' o quo affi.rmoll- a imprensa. da. 
'tarja, por inteJlroetlio do Seculo, e a imDrens.~ da manllã, por in
terme :lio do, eorreio. 

S,. Ex. nunoa mo 8 llicit:m cousa. alguma em seu proveito', Ao 
contrario, e deV'o dize-lo solemnemente, pois que disso sabom dive~80s 
Srs. Senadorí'liiI - S. Ex., quanao soube da minha intenção, pe
diu-me que a não realizasse sinão no' fim do quadri('nnio. 

O SR. PIRES FERREIRA, - Isso fói até no ano J pa.ssa.do; tr,a.
tou-se disso no anno pas~ado e S. Ex. se oppoz. 

O SR. A. AZP:REDD - Tem razão-o Eu não queria citar 
nellhum f:)elladol'. Cumpro um d 'ver, declàmndo, â fé de 'cava
lheiro, que o Sr. Presiuente do Senado ,jamais solicitou de mim 
outra cousa. que não fo;se a não apresellta.ção de semelhante 
emenda. Tenho concluido. (Muito bem i 'muito bem). 

O Sr, Pires Ferreira:-(') Sr. P.residente, não fÔra 
o discurso pronunciado pelo honrado Senado .. ' p'Jr Matto Grosso, 
ficaria' eu, que hoje não li o Correio da Jfatlha, ignol'ando que ta.l 
noticia. houvesse sitio pubHclda.. 

Não é vordadeiro o facto arguido, S.r. Pr~!';;idente, e ta.nto não o 
é que, si não viesse hojo ao Senado, e tivesse conhecimento da 
local, procurarüt um dO:i redactorl1f! dessa folha e francamente lhe 
affl.rmaria que V. Ex .. Sr. Presidente" jamais pa.trocinou tal idéa., 
e accrescentaria ainda qllO o anno pas.sado, quando tal idéa chegou 
ao conheaimento de V. Ex., V. Ex. manifestou-se fOl'malme,n,te con
trarb a clIa, sendo vãos todos os a.l';:.:umentos no sentido de provar 
que ao Presidente de:ita. Casa assiste, pelo menos, direito a. 
meios de locomoção. 

O Correio d(t Ma;1ha, poií:l. foi mal infornH.do, e digo-o bem 
alto desta tribuna. Tenho conclui !lo. 

O Sr. Presidente:-Agradoço aOR- illllstrel:f Senadores 
por Ma.tto Gr03SO e Piauhy a honra de seus tegteml1nhos. 

ORDEM, DO DIA 

VOTAÇÕES 

Votação, em 3a discmsão, da prop.)sicão da Cam~ra. dos Depu
taJ08, n. l78, de }ÇI07, a.utorizando o Presidente da. Rcpublica ,1 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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abrir ao Miuisterio das Re1açõ:,s Exteriores o credito de 120:000$, 
ouro, supp1ementar á verba 68. - Ajudas de custo- do art. 16 da 
iei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

_ Posta a. votos, é approvada a proposição ,e vae ser submettida. 
A áancção. 

Votação, em discussão unica, d~ proposição d(\ Ca.mara. dos 
Deputa.dos, n.174, de 1907. emendando o projecto do Senado, n. 12, 
deste anno, que abre o credito supplemslltal' de 1:038$ â verba 68. 
do art. 20 dalein. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, p3.l'a paga· 
mento da gra.tiflcação addicional do 15 % a que tem direito o 
01lleial da S~cretaria do Sena.do José Fetnandes de Oliveira, a. 
contar de 15 de janeiro a 31 de dezembro do corrente ann0, 

Posta a votos, é approvada a proposição. 
O projecto, assim emendado, vae sor snbmettido á sancção, 

sendo-o autos â. Commissão de Redacção. 
Votação, em 29. discussão. da pr0posição da. Ca.mara dos Depu. 

tados, n. 182, de 1907, autorizando o Pl'e~ilJente da Republica "
abrir ao Míni~terio da Justiça. e Negocios Interiores o credito 'de 
271:033$688, supplementar á verba 1& do art. 2 0 da. lei n. 1.617, 
de 30 de dezembro de 190B, para diversas despeza.s da. Repartição 
da Policia. 

Posto a votos, é apprJva,do o artigo unico. 
A proposição passa. a 31\0 discussão. 

- O Sr. Ooelho Li!!lboa. (pela ol'dem) roqueI' dispensa do 
interaticio paI'a a 38. djscussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa.. 
Votaçã.o, em 2" discussão, da proposição da Camara dos Depu

tados, n. 149, -de 1907, autorizando o Presidente da RepubHca a 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito de 98:09ôt988, para paga· 
mento das pensões que, por insutllciencia. de cre.dito, deixaram 
de ser abonadas aos opera rios da extincto Arsenal de Marinha do 
Estado da Bahia. 

Posto a votos, é approvado o artigo unico. 
A proposição passa. fi. 33 discussã.o. 
Votação, em 2a discussã.o, da propo~ição da Camara dos Depu

tados, n. 160, de 1907, autorizando o Presidente da. Republica a 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito especia.l de 11 :066$665, 
papel, para occorrer ao pagamento da COmpanhia. Cantare ira e 
Viaçã.o·Fluminense, de aluguel de pl'ooio que serviu de aloja.mento 
ao 38° batalhão de infantaria. do exercito. 

Posto a votos, é approvado o art.igo unico. 
A proposição passa. a 3& discussão. 
Votação, em 2~ discussão. da proposição da. Ca.mara dos Depu

tados. n. 165. de 1907, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da Justi~ e Negocios Interiores o credito ex· 
traordinal'io de 21 :000$. ouro, pa.ra. occorrer ás despezas com o~ 
premios de viagem conferidos J.o~ engenheiros civis José Piros do 
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Rio e Jo;sé Luiz Baptista, Dl'. EUl'ipedes Clementino de Aguia.r e 
bacha.reis Domingos de Soul',a Leite e ClodJmir Cal'JOSO. á razã.o 
de 4:200$, OUl'O. a cada um. 

Posto a votos, ê a,provado o artigo unico. 
A pr,)p )sição passa á 3& discussã.o. 

O Sr. Pb."es Ferreira (pela ot'dem) reIuer dispensa. 
do inter ti cio pal'a a 311. di~cussào da propo~lção. 

Co:1sultado. o Sena.do coucede 11 dispensa. 
Votação, em 2& discussão, da proposição da Camara dos Depu

tados. n. 166. de 1907. autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da. Guerra o credito extrt1ordinario de 3:887$ 
para. pagamento ao tenente·coronel José Faustino da Silva da dif
ferença de vencimentos e da gratifica.ção addiclonal de 5% que 
deixou de perceber como lente cathedratico da extincta. Escola 
Militar do Ceará.. 

O Sr. I:i ..... rancisco Sá (pela o)'dem) - Pl'etendia. Sr. Pre
sidente, renovar.o requerimento, que apresentei por occasião da 28 

discussão desta proposição e que não pôde ser votado por ialta de 
numero, pedindo quo voltasse a m.9sma proposição á Commissão de 
Finanças, afim dj ser ouvido o Governo a r~peito. Como, porém, 
n.cabo de ser itlformado de que tal re_luerimento não poderia ser 
Bubmettido á votação, peçú ao Senado pa.ra approvar a proposição, 
apezar do parecer contrario da. Commissão de Finanças, afim d& 
que esta possa elabol'J.r novo pa.r~cer, depois de ouvido o Governo. 
Creio que com este alvitre está, de accôrdo apropria Commissã.o. 

O Sr. Presidente -o honrado senador pelo Ceará, re
quer ao Seuado que, apeza.r do parecer contrario da CommÍs3ão 
de Finança.s, dê seu fa.voravel voto na. materia, para cuja rejeição 
ella. opinou. 

A Mesa. vae proceder á. votação. 
Posto a voto~ em e3crutinio secreto é appravado O· a..l·tigo 

uuico da pl'oposiçã.o por 34 votos contra 8. 
A proposição passa para. 3& discussão. 
Vem á, Mesa, é lido, apoiado 6 posto em discU3São o seguinte 

REQUERIME:-ITO 

Requeiro quo, sobre a. proposiQã.o n. 166, de 1907, se~a ouvido o 
Governo, pol> intermedio do Mini3terio da Fa.zenda. 

Sala das sessões, 6 de dezembriJ de 1907.-Fra,l.cisco Sei. 
Ninguem pedindo a palavra. encel'l'a·se a discussão. 
Posto a votos, é approvado o requerimento. 
Votação, em 2a discussão. da proposição da Camara. dos Depu

tados n. 164, de 1907, autorizando o Pre~idente da Republica. a. 
conceder ao Dr. Flavio Bredcrodes Pe,soa de Mello, medico legista 
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'da 'pDlicia. do Di str I c.to Fetleral, um-a.nno de licença., com ordenado, 
'para"· trJ. ror . de ·sua.- 'S3ude. 

Posto a v( tos, é a..pprova.do o a.rtigo "unico por 25 vl]tos contra 8; 
A proposiçã.o pa!sa. a Silo di~cussão. 
Vot~ão, em 311. disctlssão, da. proposição da. Clmar<l. dos Depu

tado~"D. 163, .de 1907, .autorizat«lo.o Presidente :da. . Republicl a 
abrir ao Ministcrio, da Justiça. e, Negocios .Intori0i"6S o c~'edi to de 
31: 143$, supp!ementa.rá verba 38· do art. 2°, SUb-coBsign~ -
Para reparos, conservaçã.o, acquisição de material, etc. - da. lei 
n. U ~617ldeOO'de''de2!eIóbro de '1006 (cam' plf'eeer "(ln'oooélvel da 
9om:tní':fBüol1e"Pin~nQtt8) ; 

:Posta a \"oios,"é ·tWp· .. .'ovad:'"L a propo'Úóão' ff'Va:e' S'er''81lbln~ttit1a. !á, 
8~~0. . 

;V ota.t}ã.o. ·em 2· dis'?'uasão, .do prDjaoto do Seua.tWp.u. • .a2"d6r1OO7, 
cre(l.ndo uma. taxa pl.ra ser usada pelo Presid~n:te·da ,R~p.uhlic8. 
como dbtinctivo de seu cargo. 

PORto o. 'votos, é .a.pproví/iLdo o ,íl.r~ • .1 o • 

"O,I)@tr. Vic"torino 'Monteiro (pela ordem) 'reqlUll' 
verifteaçã.o da. votaçã.o. 

l'~eita. a 'contra-prova., () Sr. Presidante declara que o artigo 
foi a'PPl".)vado' po1' 20 votos contra. 13. 

Postos a võtos, são approvados os arts. 20 (} 3°. 
O projecto"passa á. 3& i.liscussão • 
.0.81-. ~oalho;Li8boa ',ipela ,ord~) requer di$.pensa. 

de interitWio pApa,· a 3A ·diBcl1SSã.o do pI'~jeeto. 
Consultado, o Senalo concede l\ dispensa. 
Yotacio, em . d.i80US8io,\Üni~. da.emenda do ,Se.Q8,OO, mjeitada. 

pala C&mar.a. dos D~puhd.6S, ,á "pl'@Od\Qi9n. 1-37, :de .1004, rela· 
tiva. á reme~s.l. de exempla.res de obras impNssas á BibliGtbsca 
Nacional. 

Posta. a voto~, é r~eita.da. a-'Smemta, -por 'não ter obtido-os'~OU8 
~; dos I9'btm,prqsentes • 

. \ proposição vae ser-,:submettida.' á. ~neçã9, .ind.o:o.mes:á Com
missão de Redacção. 

·'/GtAlçã.Q,."ern .~a.·disr.ussio, dJ. proposi~ã.o da Gamara dos' Depu
tados, n. 'j75, de 1907, autoriza.ndo o Prruidente da Republica a 
conceder ao engenheiro Luiz Pelippe Alves NObrega., sub-director 
da. 6& divisão da. Estrada de Ferro Central do Brazil. um anno de 
lic:mca. com,Ol'deDaOO, .pua. tra.tar do !iua.·saude. 

Posto a. votos;om ·oscrutinio secreto, é .a,ppro.vado o al:tigo 
unico por 23 votos·eontra. nove. 

A prop_siçãopassi1 a 31> dlSCUSBão. 

O Sr. Oliveh.--a .FigueJredo· (pela ordem) requer 
dispensa. de intcrsticio pa.ra a. 3· discus~ão da proposiçã.o. 

GOnsUltudu,- o'SenQ.<Jo conoe'de ,a. dispensa. 
VOQ ... -ão. em 3" discussão, da. proposição da camara. dos Depu

tados, n. 171, de 1907, autoriza.ndo o Presidente da Republica. 
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a conceder ao DI'. Hugo Fllrquim Werneck 'de ,Almeida.,llledieo do 
Hoàpíl~l ile.laolamento da DirectorJa Geral de S&ude Publiaa, um 
anno de licença. com ordenado. para trata.r de BUa. sa.u4e .. 

Posta. ao votos. em escrutinio secreto, é approva.da. a. proposição
pol" 24 vo1os contra. oito e vae ser submcttlda. l sa.nccio. 

'Votacão, em-S"" discussão, da. proposição da. Datmara das Depu
tados, ·11. 151 1 de .IOCO, a..utortzando o Presideote da. Republica .. 
oone.edel' um aDUO de licença. para tratar de seus interesses, ao 
ta.beLHão do 2<' oiReto do judicial e notas da ,Prefeitura. do AUo 
Pur1l:;, Antonio Lopes Cardoso. 

Posta a. 'Vo~. 'é appro-va. in. ti. pl.>opl)8i~ão por 17 votos contra ] 5, 
e ~ae ser snbrnettida. á sancção. 

L1CENCl\. AO MAJOR LUIZ DE ANDRADE 

Entra. em 2'l discussão, oom parecer fM'oravel da OotnmUJsã.o 
lIe }t'inaJl{',as, o a.rtigo unico da prop::JSjcão da Gamara. d:os Depu
pUta dos, lU. 177. tie 1907, autoriza.ndo o Poder ExectrtÍ'vo ao con~o.er 
um ,a&DO de -licença.. com ordeusd&, J)Q.ra tNbt&l' de sua 'sande, ao 
88crivio v-italicio ·da primeira. delegacia de poLicia -do ·Distrleio 
Fedil1'&i \D1ajOl' Luiz de Andl'a.de. 

Ninguem pedindo a, ))'alB:V1'B., 6!lMrra-Se a. -diSCUssão. 
Posto "8, votos, é a~provado o a1'tigo por 23 'Vôtos eontm nove. 
A propos;çio pa..ssa 8. 3· discussão. 

L'fCENÇA A AUGUSrO R.APlIAI,i;L 110REIRA 

Entra em ~··djs(mss6,o, com pal'scer f'aNaraovel da. Commissão 
de Finaflcn.s, o art. lo da, pr da. Cama.ra dos Deputados, 
n. 150, de 1907, a.u'Íbrflànd'l')· da "Republica a, prorogar 
por seis mezes. com ordenado, a licen.;a.em cujo gOBO se acha o 
4G escriptU'l"ario da Fstrad3. de Ferro Centrctl do nrazil Augusto 
Ra. ~hael MONjira. 

Ninguém :pedindo a. pa.lavl'a, encérr~e a discussão. 
Posto a votos, em ('scrútinio secrcto,é appl'ovado o artigo ,por 

lB yotos contra. .l:.t. 
Segue~sa em discussã;o e é sem d'ebate apprL)Va.d'o o a.rt. 2°., 
A prüpoSição past:a "& 311. discUS3ão. 

O Sr. President.e-N1\d~ mais ha.vendo 8. tra.ta.r, vou 
levanta.!' a sessão, designa.ndo pa.ra. ordem do dia da. sessão se· 
guinte: 

2& discussão do projoot.o do Sena.do n. 25, de 1907, regulando 
o processo e julgamento (Ias infJ.~1ic.ções das leis, regula-mentos e 
p08turas municipacs do DiBtl'ieto Federal; 

3& djs~ussio do projecto do S~nado D. 3'~, de 1907, crer1Ddo 
uma faixa. pa.ra. ser usa.da pelo ,Presidonte da Republica como dis
tinctívo de ien clrgo ; 
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3· discusal0 da proposiçã.o da Cafi1ara. dos Deputados n. 158, 
-d<l 100'7. mandando conta.r ao 20 tenente do 17° ba.talhã.o de infanta.
:ria., José Augusto Soa.[·e~t a antiguida.d.e do posto do 28 de dezembro 
d~ H)()3 ; 

3& discussão da. propo siCã.o da. Ca mara. dos Deputa.dos. n. 175, 
de 1907. a.utol·iz~ndo o Presid.ente da. RopubUca li. conceder ao en .. 
genheiro Luiz Felíp,Pe Alves No bl'eg a. , sllb-director da 6& divisã.o 

,da lt;strada. de Ferro Centra.l do 13ra.zll, um. urlllO de licença, com 
ordenado, para. trata.r de sua. Sllulle (com parecer favoravel da, 
Commissio de Fina.nças) ; 

38. discll~ã.Q da. proposição da. camara. dos Deputados, n. 182, 
de 1907. auioriza.ndo o Pr~ídente da. ltepltblíca o. abrir ao Minis
terio da. JUitioa e Negocius Llteriores o credito de 271 :033$688. 
supplementar 'verba l!j& 110 ar~. ~ da. lei n. 1.617, de 30 tie de
zembro de 1906. para. divorsas desp2zJ.~ da Reparticão da. Policia. 
(com parooer fa.voravel da. Cornmis~ão de Finanças) ; 

31\ discussão da proposIção da Ca.mara. dos Deputa.dos n. 165. 
de 1907. a.utorizando O Presidente da. Republica a. a.brir ao Minis
terio da Justica e Negot.íios Interiores o credito extra.ordinarlO de 
21 :000$, ouro. pa.ra oecorrer ás despezas com mI premIOS de via.
gem conferidos aos engenbeiros civ:is Jos~ Pires do Rlo e José Luiz 
Baptista., Dl'. Euripedes Cleme,ltino de Agll1ar e ba.cha.reis Domingos 
do SoUZd. Leite e Clo-iomir Cardoso, á, razã.o de 4:200". ouro, a. 
cada. um (com paI'scar fa.VOfcl.vel da Commi4!ã.o de Fina.nç.a.s). 

Leva.nta"sB a sessão á.a 2 horas da. tarde. 

1S&- SBSSÃ.J EM 7 DE DEZEMBRO DE 1007 

Pr~&i.de»ci(J. do Sr. Nilo Pe~anA'J, 

A' meia. hora. depois do meio-dia abre-sc a. sessão. a que concor
rem 08 Srs. Senadores Feri.'oh'a, Oba ves, A. Azeredo. IndiJ do Brazil, 

, Urba.no Sa.ntos, Belfort Vieira. Anizio de Ab"eu, Pires Ferl'eira. 
Francisco de Sá.. Meira. e Sá, Alvaro Machado, Coelho Lisboa, üon .. 
çatves Ferreira.. Araujo Góes, Ma.nuel Ou."rte, CJslbo c Campos, Oli
veira. Valladão. Ma.rtinbo Garecl.. Moniz Freire, Cleto Nunes. Si ... 
queira Lima, OliveIra Figueiredo, Ba.ra.ta RHJeiro~ Feliciflno Penu8., 
Francisco GIycerio. Joaquim de SOU2),. J ·aquim Murtinho. Met 'llot 
Ca.ndido de Abreu. X a.vie r da 811 va, Hel'cilio Luz. Pinheiro Mt,challo. 
Julio Frota o Victorino Monteiro (33). 

Deixam de comparecer com cauga participa.da. os 81'S. Sena. .. 
dores: Ruy Ba.rbosa.,Bueno Bra.ndão. Silverio Nery. Jonathas Podrosa. 
Sá. Peixoto, Pael do Carvalho t Justo Cherm()nt. G',H11e,i de c~tro, 
Ra,y:mundo Arthur I Pedro Ror~e8. Pedro Velho, Ga.ma. e MeEo. Ro~ 
e Silva., Herculano Bandeira, Vieira Ma.lta, Severino Vieira, Vir
gUio Da.mazio, Lourenço Baptista., Erico Coelho. Augusto de Vascon· 
.001108, La.uro SOdré, FJ.'aDcisco SaUes, Alfredo Ellis. Lopes Chaves, 
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Bra.z Abra.nte.s" VJ'bano de' Gouvê&. BrazHic da Luz, Lauro Müller e 
Felippe Schmidt ~29). . 

E' lida, posta em diseassãa e sem debate apprlWada, a a.ata da 
sei~8ão an·terior . 

o s.-. 1 () Secre'to.rio d4 conta. do sJguinte 

EXPEDIEN'rE 

Olflcios: 
Tres rJ o Sr. lo Sec l'etal'in da Ga.mara, dos Deputados. ele 4 e 6 

do corrente mez, remettendo ao) segnin~es propJsiQÕes da. mesma.. 
Cama..ra: 

N_ 20-' -1807 

O Congresso Naeional deot'<lta. : 
Art .. I. jI SãO' sujeitos li distribuh;lo, todOs os feitOfil, petiçã.es e 

preca.t(i)'l'iS8 dlri·gidas aos juizes de tHreitC'1 da ju'Stiça. civil e cri· 
mina.l do Distrie10 Feifetê\l. lrtclusi ~e úS que coubere.n ás varas de 
j*i3tUCt,1lo limitada, nos temlOM do R. 1 da art. 3° da. ler n. 1.338,. 
de ~ de JaPleiro la t905. oU t(tre tenl'Isarl' aro só' esorivã;() pri
vativa". 

Art. 2/' 11 distrllRtíç!o sem f-etta. ao e~'C!'ivâ.o J)f'i~;1tttvo 0'Il 
alterna.damente pejos eserívie:s das diversas V3Ift\S, p"2fa· sua ordem. 
numeriea é' com inteira. 1euaUade, m' a aprrasenbni8- n'ão jmtloar 
D.O disiri19l'litior gerlll {F eSC1"):v~o com petente que preferir. 

, Art 3. o O dtatrtóuít10r gelaI terá; ta;Dto~ livros qua;utos forem 
necassa,pj.os: para que t\ ~1i~trtbui~ãa ~H f~ contbrm.e a; n!titure~ 
e Ill11J)O.rtancia. do serviç.,. 

Pl\ragrapbo unico. Ei)S08 liVl'OS serão abertos, nU'I1].,rados. 
rubrica.d:.l& e' etleerrM~~ veM juiz da. tio v<tl"a. ci vei. 

A,t, 4.·· Neflbmo fei·to, petição O'tT prúcatori<l. será despaeha.do 
sem cOEsb.r a rfJSp~iTa. di'Stl'ibtl'tciía. 

Art. 5. c A distrHmi~ão da.s escripturas SOl\\; feita alternada ... 
monte pelos ta.fleUiãas, scgundcr () nul'\'!.'ero. d·e ot"dem d03 !'é'N em
C109,- si ,pelOS' interessados não for· ind-tc:tdo' aO' distrIbuidor gm'at (t 
tabelHãn qUi:) pl'~I'&m. 

Paragra.ptio unico. ~tnrm.a eseriptm'a, será la.vra.d" 8em a. . 
provia :tt;)l"S.):@l1taçã;(} do bilhete de .tí'StríonLQão" .sob pe[lá; de multa. 
da 100$ e. ml r~blei«éneia. de !ft1~Si\O por 15 lUa,,'. impo~ta. pelo 
juiz da: 1" valia (ÚysI. 

.Art. 6. (T a Glsipibuidor gera,l pooerá ter um escrevente jura.
roantado, que pod.ertt e~peVeT no~ respeetivos livpos d'e laIt
cam-anto e & Stlh9tihi.pá Das SU't;S fa:ta.s ou im,edimentos. ttté 
oito dbs. 

Paragra.,ho- IInic). Eattll escrevente será. nomeado pera jtriz da 
la. VaI'il civel. sob propoit1'5 do distribuidor gera. I e' servira; 
emqnanto a este convier. 

V~.Vlll U 
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, ~rt. 6. fi Revogam-so as di~ições em confrario. 

C;t.mara. dos Deputados, 4 de dezembro de 1907.-C~rlo,,. Pel
:x:oto de Mello F'lho, Presidente.-Milc~des Mario de Sã F\'e're t 

10 Secretario, -~z Antonio Ferr'eirCl Gualherto, 3° Secretario, ser
viudo de 20 .-A' Com missão de JustiCa. e Legislação. 

N. 208 - 1007 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A' viuva e aos berdeiros classificados no art. 83 do re

gulOimento approvado pelo decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 
1890. será. abona.da. uma pensão pl'ovisoria. mensal, correspon
dente a. tl'es partes quartas da pensão do montej)io, constituido' pelo 
contribuinte. Esta pensão provisoria não poáerâ exceder a tres 
quartas partes do maximo tlxado pelo art. 37 do citado regulamen
to a, tratando-se de parentes consa.nguineos, á. metade do estabele-
cido no presente artigo. " . 

§ _ I. o Occorrido o tW1ecimento do éOntl'ibuinte, a repartição 
onde elle sorvia ou a repartição pagadora, sijá era aposentado l no 
mesmo dia ou no immediatot communicará o facto, na Capital 
Féderal, á Diractoria do Contencioso do ThesouI'o Federal ou á 
directoria da secretaria do ministerio reSllectivo, de qne o fa.lIa
cido era. empregado, e. nos Estados, ao proourador.flscal junto' á 
Delegacia. Fisca,l do Thesonro Federal. A' Directoria do Contencioso 
do Thesonro Federal, nesta. Capital. e aos procuradores-ftscaes, nos 
Estados, a repartição pa.gadora, salvo a. Pagador ia. do Thesouro, en
via.rá. tambem, sob pena. de re.~ponsabilidade do respectivo chefe, 
o a.ttestado de qUitação do mesmo empregado, extrahido das folhas 
a.inda. sob sua guarda, até o mez anterior ao falIecimento t ou a. 
deolaração da importa..ncia que ficou devendo de joia e contribuição 
de montepio. 

§ 2.° Os chefes daquellas directorias e os procuradores tlscaes 
que houverem recebido a oommunicação de tàUecimento e o attes
ta.do de quitação, remetterão ex-aoftie,o, no prazo ímprorogavel de 
oito dias, sob 'pena. tambem de responsabilidade, ao director da 
Contabilidade do Thesouro Federal ou ao...; delegados ftscaes do Tbe
souro Federal nos Estados, conforme o caso, a declaração de raro,
lia, com indicação da pessoa ou pessoas com direito á. pensão e o 
'titulo provisorio, si for da sua. comp,~tencia. 

§ 3. a Os directores da Contabilida.de do Thesouro Federal 9 das -
dtrecíorias dassecretarías dos respectivos ministerios ou o delegado 
flSoa.l do Thesouro Federal. sendo por este ouvida a junta de Fa;
ZQnda, ·~ignarão e expedirã.o o titulo do a.bono provisorio orde- . 
na.ndo o respectivo pagamento e fazendo antes juntar ao procePso . 
o attesta.do de quitação ou declaração de. divida de joia e contri~ 
buíção, conforme as folhas de pagamento, sendo o exame desta 
tacuJtado, no cartorío do Tribunal do contas, ao empregado incum
bido de t.l.Zer o attestado e a declaraçio referi.dos, que :~erão visa
dos pelo sub-directOl' ou contador. 
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. -§ 4.° E1fectuar-se-ha. o pagamento deste abono, independente. 
na Capital Federal, do registro do Tribunal de CDntas, que 'será. 
feito a poslertori e, nos E8tados. de ordem da Direotori~ da. Conta
bilidade do Thesouro, 11 qual será feita immediatamente C{Hnmuni
cação, 'assim OOmo remessa dos docu mentos para aq uelle registro • 

. §.5.o ~a.ra percepeão do abono provisorio, será. indispensavel 
e~~lblr o mteressado, por si ou por seu repre~entante legal. á repa.r
tloa,o pagadora, prova de identidade de pessoa, si naO f 01' do co
nbecimento pe3soal do respectivo pagador, a qual poderá constar de 
declaração de duas pessoas qualitíca.da.s, reconhecidas as firmas pO~ 
ta. bellião. 

§ 6.° Pa.ra. cumprimento do § 2° deste artigo, o director do Con
tencioso do Thesouro (rela.tivamen~e aos empregados do Mínisterio 
da Fazenda) e procura.dores ftscaes Juntos ás âelegacJas 1Jscaes DOS 
Estados, determina.rão a inscrlpcã.o, da data desta lei em deante, 
nas respectjvas Bub-dirootorias e s~ões, dos contribuintes e suas 
familias, com as devidas alterações, rtcando, nesse sentido, modi1i.-, 
cado o n. 1 do art. 8° do decreto n. 942 A, citado. 

Pa.ra o mesmo fim, a Directoria da. ContabiJidade do Tbesouro 
e Conta.doria. junto á.s delegacias fiscaes, nos Estados, remetterão 
a essas repartições OB livros e mais papeis referentes a essa....s decla
rações e inscripção, ora a seu cargo. 

Art. 2. 0 O quantitativo do funera.l, conforme o estabelecido no 
art. 47 do regulamento annexo ao citado decreto n. 942 A será 
pago, sem as restricções da 2'" parte do mesmo artigo, no dia. do 
faJJecimento do contribuinte, ou no immediato, media.nte regueri
mento do herdeiro ou encarregado do funeral, á Direc.tol.'ia da. Con
tabilidade do Tbesouro ou delegacias ftscaes. nos Estados, verítl
cado pela mesma o pagamento das joias para o montepio. Será fa
cultado, para verificação desse pagamento, no cartorlo do Tribunal 
de Contas, o exame, nos termos da ultima. parte do § 3° do artigo 
anterior. 

§ 1.0 Quando o contribuinte não deixar ou não tiver bar .. 
deiros no lagar do fallecimento.- o chefe da repartição em que 
elle servia ou o chefe da reparti~ão pagadora. si era. aposen· 
ta do ou lieenciado, poderá enca.rregar do funeral pessoa de 8ua 
confiança. 

§ 2.° Será. descontada a joia que devet' o contribuinte no 
8.cto do pagamento da pensã.o. si houver alguem com direito 
a. elIa, sendo dispensado o debito, si a. pensão reverter em 
favor do montepio, nos termos da 2a parte do a.rt. 6° do reguJ&... 
mento citado. 

Art. 3. 6 O attastado et1J-olficio, como determina. o art. 1°, § 4°. 
supprirt-para a ha.bilitação definitiva-a certidão de pagament& 
das joias e contribuições. O processo do abono provisorio sori 
junto á. habilitação para a percepção da pensão definitiv&~ 

Art.. 4.° Na falta da. declaracão de faroilia, as disposições 
deste decreto não aproveitarão aos herdeiros do contribuinte, salvo 
prova de pagamento da. contribuição e joia. O funccionario encar
regado da inscripçã.o dos contl'ibuintes e suas fu.milias passaJ."á. re-



eibo. com o visto d() respeetivo ehefe~ da deelara.çio ie f&milia. 
s~rvl1)c!p esse reeibo, que só .,rá. aujeUQ a. selJo, qllaM'O junto como 
40cUJXI eoto,. para justificar :J entrega. uqnella d.etilaração aftm 
4e poder ser feito o abcno proviseriG~ 

Paragr.a.pbo unioo. Os eoo,tribulates poàerão fazer nov •• 
elª,ra<:ões, repetindo as a.nteri~e8, ou ampliando-as, si far ne
.cessaria. 

Árt. S. O' ()g peniwlUsias D.() ~j() do aoono provism'in sã.!) ob,,'" 
gad'Os a promover a habilita,oio para &etws.içio do titulo detlnitirvê 
no 'Prazo, a cont.ar da. concessão daq.uelle abono, de quatro mezes. 
na. capital Federal e de oíto mezes na capital dos Estados, perden
do, si o nã.o fizerem, o direit& ao abona. refelrído. 

No requel!imenw inicia.I dessa. babi.1ilt8l,>ão ao Ministro da Fa
zenda. ou a.os delegadoa fisca.ee. os interesa&llo& declarario, S1 já 
estão recebendo Q mesmo abono e q;u.al a repal"ty:ã.4 4Jue (f.. pa.g'a. 

§ 1.0 Na babllitação para, &. peroopoio' da pen8ã.o deftni:tiva.. a. 
falta de d'eclaraoão de familia serâ,!l'li,prid,a por eertidã.o do Regis
tro CiVil l a.nt'Ci desta., :pou oot'~idãio doa _e~1 .. to9 ecte!er.ia&
ticos ou. por qpalquer .u..t.eío da pvo;wa. a4mit.t.idie 8IID.II. dJi,reíto. 

§ 2.°' A$ -l'epartiçãel:1 pa..gad"ras cemwllDie&ri" li Dfrectoría. de 
Cbnta.blHdad'e QUás delegacias ti~aesi_ &. termillação d'(J prazo deste 
artlg-o, e estas, veritt~a.ndo não. te.r sido pfomllrilla'& lta.bilit~ 
ortlenarão que sejalius:penso Q ~mento. (la, ~proviSOt"ía~ att"l 
.que seja fm"ta. a.. mesma babUlta.eão. . 

Art. 8,° Ju.lgada..lega.l pelQ 1'rlb~na.) de- CQnta.s a. dJOn(IDl~ da. 
pensio defi.oittva. a. Directoria. ~ Contab-ilida.he da' T,kuoa'lO e as 
d'eIegacias fisca.es liquidlrão o saJdo. ()Q debttú do pmJlli'Qu.isti\'. 

Havendo saldo. o pensioni8t& recebel-o-bli~ de cooformi~'e().m 
a.s leis em vigor; havendo debito,. indemnkaJ.·o-ha, mediante-~. 
conto da. deoima parte d& pensão menuJ., sendo feita, para. i lSO, a. 
eompetente ca.rga. 

Art. 7.0. Não corre prescripção para. os descontos feitOlJ3.I mais 
pelas ropartições Ingadoras. re1a~iva.moote á,8 laias e con.trib\li~o 
})alta Q'·lD.o:Diepio. 

~. i.8 • A pia. e"tabe}~dIa. no a.rt. 22 do regulamento cilada 
... ftme:tíídJa, e~-aflicio. á m,ectOl'm do CQntencioso do Tbe.souro~ 
Ú see'reta:1!'w dos r.-peeti ves mínistel.'tos (lU procuratloria.í!l flSea6B, 
junto <tEr delegacias DOS Estaaos, conforme o Ioga r paJ.'a, ande o 
fUnceiooal'io for removido ou. for' s !rvir em eommissã.o, a.fim de 
ter aumpl"Ímeu~o o dis.posto no referido artigo. 

APt. 9. 0 AS ~oa.s com direito á. pensão e que a. não tenham 
reclama.do ~3n~r.) de cinco anno!':. ou a quem se te!l ha privado do 
abono provlsorlO, nos te 'mos do art. 5& deste decreto, poderão se 
babi1Jtar {Im qualquer tempo, mas só per~eberão :.t me.:ima pensão 
da da.ta da e:r.pedlçio· do titulo definitivo. 

Mt. lO. São revoga.da.s as disposicoos em contrario. 
,cama.ra dos Deputados, 6 de dezembro de 1007.-Ca:,.los PeÚJol9 

-iJtt Mello Filho. Presidente,- ..lfilciadel Ma.rio dtl Sá Freire, lo Se .. 
o:ret&rio.-Lui:: A,.;tQ~fo Fer2'ci1"a GuallJerto, 3D Secretario, I~ervindo 
d.r2.".-A" eammissão de Finanças. 
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N. 209 - 190' 

TITULO I: 

Da. lettra. de cam. bio 

CAPITULO I 

no SAQUE 

Art. Lo A lottra. de cambio ê urna. ordem de pa.ga.mento e de"!f 
conter estes requisitos lançados pu!' extenso no contedo : 

I. A denomina vão dettra. de cambio,» ou a, den!)mina~ã.o eqni
valente na. lingua em que Cor emittida. 

11. A 8Omma. de dinneiro a. pa.ga.r e a. especie de moeda.. 
IH. O !lOme da pess\la. que (leve pagaJ.-a. Esta iudic8,Qão póde 

ser inserida i\bJ.\xO do contexto. 
IV. O nome da pessoa a. quem deve seI' paga.. A lettra. póde ~er 

ao portadJl', e tambem pôde ser emittida por ordem e conta de 
terceiro. O sacador 'PÔde de~igna,r-.se como tomador. 

V. A assignatura. do proprio punho do saca.d.or ou uo manda .. 
t&rio especial. A assignatura. deve ser firmada. aba.ixo do contexto. 

Art. 2.1) Nio será. lettra de cambio o escripto a que faltar qua.l' 
quer dos requisitas a.eima enumera.dos. 

Art. 3.° E~ges {'equisitos são eonsillerados lan<:ados ao tempo 
da emiss~o di}, lettra. A pro\'a em contrario será. admitt1da no ca.so 
de má. fé do -portador. 

Art. 4.° Pre,ume-se manda.to a() porta,dor para. inserir a. data 
e o loga.r do sa.que na lcttra, qU.e nio os contive.' . 

Art. 5.0 Divet:~ificando as indicações da. somma de dinheiro ar 
pagar, a. do contexto da. let~ra s~rá consiJeL·a.da. a. verdadeira.. Di· 
versíftca.ndo as indicaQões da somma. de dinheiro no contextn, ~ 
título ni) será lettra. de cambio. 

Art. ô.o A lettra póde ser passl.da : 
1. A' vista. 
ll. A dia. certo; 
IIl. A tempo certo da data.. 
IV. A tempo certo da vhlta.. 
Art. 7.° A época do pa.gamento deve ser precisa, e uma. e· 

uni<:a. pa.ra a. totalida.de da. 5;omma, cambial. 

CAP1TULO II 

DO ENDOSSO 

A rt. 8. o O eudosso tl'ansmitte a. propl>iedade da. lettra de 
ca.mbio. 

Para a vaJidaJc do endos.so, é sufficiente (\ simplei assigna.tura. 
do proprio punbo do endoss::.,dor ou do man<l.a.tM'lO especial uo vel·SI> 
da lettra.. O endossa.tano póde completar este endosso. 
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§ 1. (j .A clausula. 'por procura.cã.o~t lançada. no eudOSM. indfca 
6 manda.to com todos O~ poueres. salvo o ca.so de restricção. que 
deve ser oxpresso nu mesmo eadosso. 

§ 2. o O endosgo posterior ao vencimento da. lotéra tem o offeito 
de cesaào civil. 

§ 3 .. 0 E' vedado o endosso pa,mial. 

CAPiTULO lU 

DO ACCE1TE 

Arta !).Q A apresentação da lottra. ao accolte (j fa.cultativa.. 
quando oorta a data do vencimento. A lottra. a. tempo certo da 
vista deve ser apresenta.da. ao acceite do sa.cea.dCJ, dentro do prazo 
neIla ID:Lrcado; na falta. de designaçã.o. dentro de seis mezos con
tados da data. da emissão do titulo, sob pena do perder o portador 
direito regressivo contra o sa.cador, endossadores e av~lista9. 
, paragrapbo unico. O acceite da. lettra. a tempo certo da vista 

deve ser da.ta.do. prosumindo .. s;e, na. fft.lta do data, manda.to ao 
portador para inseríl-a.. 

Art. 10. Sendo dou$' ou mais os sacados. o porta.dor deve a.pre
sentar a lettra ao primeiro nomea.do ; na falta. ou recusa. do aooeite 
a.o segundo, si estiver domiciliado na mesma praça; assim. suecas
sivamente9 sem embargo da forma. da, indica.ção na lettra dos nomes 
dos sacados. 

Art. 11. Para. a. validade {lo acceite, é su1Bciente a. simples 
a88lgnatura. do proprio punbo do sacca.do OU do mandata.rio especial, 
DO a.nverso da lettra. 

Vale como ac::!eíte puro a decla.ração que não tra.duzir inequi .. 
vocamente a recuga t limiia.~ã.o ou moditlcação. 

Paragrapbo unico. Para os elfeltos cambiaM. a. limita.ção ou 
modificação do acceite elujville á recusa.. ficando, porém. o accei
lanta cambia.lmente vinculado no~ termos da. limita.ção ou modi-
1icacão. 

Art. 12. O acceíte, uma. vez firmado, não pôde ser ca.nceUado. 
nem retirado. 

Art. 13. A falt'l. ou l'ecu.;a. do M'ooitc prova,..se pelo prote,'!Ito. 

CAPITULO IV 

DO AVAL 

Art. 14. O pag,~ll1ento de uma leth'a de cambiQ, indepen" 
dente do êlcceite e do endosso, }'>óde ser gar<l.ntida pOI' aval. Para. 
'Valida.de do a.val. é suftlcientc a simple-:: a.s~lgnatnr.l do :P1'OP1'iu 
punho do avalista ou mandatario especial, 110 vorw ou anvcf'SO 
da leUra. 

Art. 15. O avan:ita. é equiparado áqueHe cnjo nome Índjcal' ; 
113 (alt:.\. de indicação, áq uelIo abaixo do cuja. assignat'ura lançar a 
sua. ; fora. destes casos, ao acoeitanta, e, n'io estando al)coíítt ti, 
1 ettI-a , ao bacadol". 
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CAPITULO V 

DA MULTIPLIC.~CÃO DA LETTR.'\. DE c.ÚHno 

SECÇÃ.O I 

Das duppliea tu 

Ai't. W. O sa.cador, sob pena d) responder pOl' perda.s G inte 
rassas, é Obl·jgJ.do a dar ao portador a.s via.'5 de lett·]'a. que este re
clama.r antes do vencimento, differe:lcia.daq no contedo por nu
meros de ordem ou pela l'omlva das que se. extraviap8nl. Na fa.lta. 
da. dUfereociação ou da res9.}va. qlle torne ínequivoca. ar unicida.de 
da obl'igaçlo, cada exemplar valerá. como lettrfl, distioata.. 

§. L° O endossador e o avàlista.. sob pelll1 d~ responderem 
por perdas e interesses, são obriga.do~ a. repetir, nl. duplicata. o 
endosso e o aval firmados no origina.L. 

§ 2.° O sacado fica. ca.mbia.lmonte obrigado por cada. um dos 
exemplares om que firma.r o a.cceite. 

§ 3.(1 O endossa.dor de dous ou 1113.is exemplares da mesma. 
loitra, a pessoa'! diíferent )g. e os sllccessivos endossa.dores e a vaHBta. 
ficam cambialmente obrigados. 

§ 4.° O detentor da. lettra expedida. pa.ra. o a.cceite é obrigado a. 
811tregd,J..-a ao legitimo portador da. duplica.ta., sob pena. de resp~n-f 
der por perda.s e i.ntereS'iJ6S. . 

SECÇÃO I . 

DAS CÓPIAS 

Art. 17. O portador pôde tirar cópias da, lett ra de ca.mbio. 
Além da declaraçã.o, na pa.rte final da tr<1.nscripção. de liHr uma. 
cópia, esta deve I-eproduzir fielmente o origina.l. 

§ 1. 11 Oendosso. o aval e o acceite tlrmados na cópia. obrigam 
ca.mbialmente os respectivos signa.tarios. : 

§ 2. 0 O detentor da Jettra. expedMa. pa.ra o acceite é obrigado 
aentregal-a, no legitimo portador da cópia, sob pena. de responder 
porptwdM e jlltel\eS~e~. 

CAPITULO VI 

DO VENCI!.IE'\TO 

Al't. r8. A leUra á vist:1 vence.·se no a.c:,o d t él..pra3cntação ao 
sa.ca.do. 

A Jettr'a.. a dia certo, veace-se nosso (lia. A Jettra.. a dia.s da 
,la.ta. 0~1 da. vish. VenC(}-89 no ultil1'lG dia d~ J)rà.ZO; nã.o se conta 
pa.ra a primeira. do dia do S1.qtl8, o p::l.ra. a. sà":;un<11. o dia do acceite. 

A lettra. a. selllt\.ua.s. m~?. ou anno do Olgamonto correspon
dente ao dia. do sa.IlUA ou ao dia. do a.c,",eite. Na ·(alta. do dia cor
respondente. vence"'Se no ultimo dia do mez do l\1.g:1..manto. 
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, Art. 19. Saca.da a loUra em paiz, onde vigorar outro ka.len
dario, sem a. decla.ração do a.dopta,d6. verifica-se o tQrmo do ven
elment&, contando-se do dia do kalendario gregoria.no correspon~ 
dente ao da. emissã.o da. lettra fH'Io outro kalendario. 

Art. 20. A tettra é considerada vencida., quando protestada ; 

1. pela. fa.lta ou recusa do acceite ; 
11. pela fallencia, d) acooit.1nto. 

O pa.gamento, nestes Ca.soB t continú& deferido a.té o dia. do 
vencimento ordinarío da lettpa, ocoorranda o acceite de outro 
saca.do, nomeado ou. ua. fa.lta, a a.cquieseencia. do porta.tlor. ex· 
presso nO a.cto do protesto, ao acett& na. lettr.a pelo interyenieme 
vel8:ntario. 

Art. 21. A lettra. deve ser a.pr-esentad.a. a.o saca.do en a.o a.ccei
ta.!lte pa.ra. o pJ..gameuto. DO loga.r desiguado e no .dia. do venci
mento ou. sendo este dia feriado 1}Or lei, no primeiro dia Iltil im
media.to. sob pena. de perder o portador o direito de regre3so con
tra. () saca.dor, end083a.dores e a vaJista i . 

§ I. o Será. pa.ga.vel á. vista. ao lettra. que não indicar a. ~oca do 
vencimento. Ser' pa,gaveI no loga.r mencionado ao pé do nome do 
sacaÀo 8. lettra que Dio indiua.r o logar do pagamento. 

E' fa.cultada ao indícílQã.o a.lternativa. de logares de pagamento 
iendol0 portador o direito de oP\'ã.o. A lettra p6de ser saca.da. sobre 
tlma. pessoa pa,ra. ser pa.ga, no domicilio de outra. 

§ 2.° No ~aso de recusa oU falta. de pagamento pelo a.cceita.nte, 
sendo dous OU ma.is os sacados, o portador aeve a.presentar a. lettra 
ao primeiro nomeado, si estiv"er domicilia.do na mesma praça; 
assim successiva.mente, Bem embargo da fôrma da. indicação na 
lettra. doe. nomes dos sa.ca.dos. 

§ 3." Sobrevindo caso fortuito ou força maior, a a.presentaçã.o 
deve ser feita. logo que cessa.r o impedimento. 

Al't. 22. A lettra. , vista. deve ser apresentada ao pagamento 
dentro do prazo neUa. marcado; na t"d.lta desta. designa.~, dentro 
de 12 mezes. oOllta.dos da da.ta da. emissão do tjtu1o~ sob pena de 
perder o porta. 101' o direito de regresso contra o sacador. endossa.
aores e a vaIista.s. 

Art. 23. O portador não é obrigado a. receber o pagamento 
antes do vencimeato da.lettra.. AqueHe que paga um)}, lettra.. antes 
do re,;p3ctivo venOlmeD.to, fica respon~vel pela validade desse 
pa.ga..mento. 

§ I.\) O porta!.lor é obrigada a. rec~ber o pa.gamento pa.rcia.l ao 
tempo do vencimento. " 

§ 2. o O porhdor é obrigado & entregar a lettra. com a quitação 
AqueIle qt18 etrectua. o pa.gamento: no oo.so do paga.mento pa.rcial, 
em que se nlo opera ,at tt-a.dição do titulo, além da quitação em 
sopal'ado outra deve ser firmada na. propria lettra. 

Art. 24. Presume..se "v:1lida.mente desonera.do, aquelIe que paga 
a lettra. no vencimento. sem opposíçã.o. 
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Pa.ra.gl'aph.o unic.o.· A oPPOSlçoo 8..0 paga.mento é BÓmente 
ad.mi~sivel n.o CltrliO de extra.vi.o da lsttra., de fallellcia QU inca.paci'" 
dade do portad.or para receber. 

Art. 25. O p.\.ga.mento feito pel.o a.cooita.nte.ou ~s ~ 
vos a.vaJista,s desDnera. da. resp.onsl.bilida.d.e eambial tõdos os.co..obri .. 
ga.dos. 

O pagamento feito pelo sacador, pelos endossad.ol'OS, ou re
spectivos a.valistas. des.onera lia resp(;tDsabilidade c&m.bial os c.o
obrigados posteriores. 

Paragrapbo unico. O endo.~sa.dor ou o a.va.lista" que pa.ga. ao 
8ndoosatario .ou ao a.valista posteriOl,'>, pôde risoa.r o pr.oprio endDSIIo 
.ou a.val e os dos endossadores ou avalísias fOB1;el·iores. 

Art. 26. A lettra de cambío deve ser paga na m.oeda inJíaa.da.. 
Deaigr.u.da moeda. estrangeba, o paga.ment.o sa.lvo determinação 
em oontra.l'io, expressa na. lettra. deve ser e.tfectuado em. moeda. na.
cional ao cambio á vista. do dia do l'enoimento e do logar do paga.
mento ; não havend.o no l.ogar curso de ca.mbio, pelo da pra.c;a. mais 
pr.ox'ima.. 

Art. 27. Si.o pag,lmento ue uma. lettra de cambio não foi exi
gid.o Di) vencimento, o acceitante pôde, depois de expi-rad.o O pra.zo 
pa.ra o protesto por falta de-paga.mento. dop.osit~ro valor-da.-mesma 
por conta e risco do p)rtador. independente de qualquer cita.oã6. 

Art. 28. A falta. .ou reCUSJ,. t.otal ou p::tfcíal, do pagamento 
prova--se pelo protesto. 

CAPITULO VIU 

DO PROTESl'.o 

Art. 29. A lettra, que houver úe ser protestada pOi' falta. de 
a.cceite ou de paga.monto. deve ser entregue ao omcia.l c.ompetente 
no primeiro dia. util que se seguir a.a da recusllI do acoei.te ou aa do 
vencimento, e o respectivo protesto tíra(lo dentro de tre; dias 
uteis. 

Paragrapho unico. O pr.otesto deve ser tirado do logar indicado 
Dalettra para.o acceite ou para o pagamento. saoa.da ou acceita a 
leUra pa.ra. sal' gaga. em OUtro domicilio que nã.o o do sa.<lado, na.
quelle domicilio devo' ser tirado o protesto. 

Art. 20. O in~trumento de protesto deve c.onter : 
I, & da.ta: 
li, a transcripçã,o littel'al da. Iettra. ou da cópia. da lettI'a e das 

dechrações nella. inseridas pela .ordem respectiva; 
Ui. a. certidão da. íntimaçào a.o sa.ca.do .ou a.o acoeibnte .ou aos 

outros sacados nomeados na. letira. pa.ra acceíta.r ou pagar, a re~ 
aposta üada ou a declaração da. falta. da resp.osta. 

A íntimaçã.o é dispensada no caso do ~acado ou acoeita.nte 
firma.r na lettra a. declaração da recusa. d.o acceite ou .do paga
mellto e. na.s hypotheaes de protesto; por ca.usa de failench do 
acceitante j 
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IV. a oertidão dtl não bavor sido encontra.da. ou de ser desco
·nhecida. a pe5soa indica.da para accoitar ou para pagar. Nesta 
bypotbe~r, o offlcial aíflxará a intimação nos logíu"es (lo estylo e. si 
~vel. a publica.rá. pela imprensa; 

V, ao indíMção dos intervenientes voluntarj(ls e dag firma.s por 
eUea honradas ; 

VL, a acquiesceneia do portador ao acceite por bonra t 
• VU. a. assignatura, com o signal publico, do omeial do 

protesto. . 
Paragrapbo unico. Este instrumento. depois de registrado no 

livro de protestos, deverá ser entregue ao detentor ou portador da. 
lettra. ou áquelle que houver eífectuado o pagamenlô. 

Art. 31. O portador é obrigado a. da.r avi~o do protesto ao 
ultimo endossador, dentro 4e dous dia.s contados da data. do instrti .. 
mento do protesto. e cada endossatario. dentro de dous dias eon· 
ta.doa do recebimento do aviso, deve transmittil--o ao seu endossa. .. 
dor, sob pena de responder por perda.s e intare 8eS. . 

Não cODsta.ndo do endos.-o o domicilio ou a residencia. do endos
sador, o a.viso deve ser transmittido ao endossador anterior que 
houver satisfeito a.quélla formalidade. 

Para.grapho unico. O aviso pódo ser dado em carta registrada.' 
Para. esse tim, a carta será levada. aberta. ao Correio. onde, veriti
ea.da. a existencÍa. do aviso, se declara.rá o conteudo da ca.rta regis .. 
trada. DÓ oollbecimento e t()..lão respectivo. 

Art. 32. Recusada a entrega. da lettra por aqueUe que a 
recebeu para firma.r o acceite ou para etrectuar ó pa.gamento. o 
protesto póde ser til'MO p:>r oU+ro exemplar, pala oópia. ou, na. 
1lt.lta, pelas indicacõe~ do prof,esta.nte 

Paragrapho unico. Pela prova do facto. pôde Bel' decretada a. 
prisão do detentor da lettra, salvo depositando este a. som ma. cam
bial e a importancia das despe.za.~ feitas. 

, Art. 33. O porta.dor que não tjra.. em tempo util e tõrma re
gular. o instrumento do protesto da. lettra, perde o direito de 
regre.sso c'Jotra o sacador, endossadoreg e avalistas. 

Art. 340 O otUcisl que não lavra, em tempo utH e fórma re
gular o instrU1nen~o do protesto, além da. pena. em que incorrer, 
seguD1lo o Codigo Penal, responde por per {las e interosse~. 

CAPITULO [X 

DA INTERVENÇÃO 

Art. 35. No acto do protesto pela falta ou recusa do acceite, 
a. lottl'a pôde ser a.cceita. por tal'ceiro. mediante a. acquiesconcia. de 
detentor ou portador. 

A resllonsabilidttde cambia.l deste interveniente é equiparada 
á do ~acarIo que acceiti1. 

Art. 36. No acto do protesto, exceptuada apenas a hypothese 
do ar:igo anterior, qualquer -'pcssaa tem o direito de j1ltervh' 
:para effeotuar o pagamento da lettra. por honl'a. de qua}q1wr da.s 
nrmas. 
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§ L o O pag.1monto por honra da. firma do acceitante ou dos 
l'ospecti vos avalistas desofiar.... da l'éspon tabilida,íie ca.mbial todos 
os c(K)bt'igados. ' , 

O paga.men1o pop honra da firma. do sacil.dor. do endossador ou 
dos respectivo! avalisbs. desonera. da r8sponsabilidade ca.mbi.&l 
todos os co-obrig.\do8 posteriores. 

§ 2.° Não indica.da. a. firma, entellde--se ter sido honrada ao do 
S2l.cador ; quando a.oeeita. a lettra., a do acceitante. , 

§ 3." Sendo multipla.s a.s intervencOOs, concorram ou MO co
obriga.dos, deve ser preferido o intervenie~lte que desonera. ma.ior 
numero de firmas. 

Multiplas as intervenções pela. mesml. ftrmi.\~ deve ser prefe
rido o iniflrveniente co-obrigado; ua falta deste, o sacal.1o ; na falta 
de ambos. o detentor ou porta.d01' tem a opção. Ji' vedada a inter
venção ao aceeita.nte ou ao respectivo avalista.. 

CAPITULO X 

DA ANNULLAf,','ÃO DA LETTa ,\ 

Art. 37. Justiftmndo a. propriedade e o extra.vio Ou a destrui
çã.o tota.l ou parcial da. letira l descripta. com cbre1.2L e preci$ão. o 
proprietario pôde requerer ao juiz competente do lagar do paga.
mentl). na. bypotbese de edravio, á. intimação co sacado ou do accel. 
tante e dos co-obrig~dos para. não pagarem a alludidalettra. o a ci
tação do detentor para. apresenhl ... a. em .juizo. dontro do pra.zo de 
tres mezes. e, nos casos de extl'éltvio e ue destruição, n. citação dos 
co-obrigado,g para.. dentro do rercrjdo prazo, opporem contestaçAo 
firmada. em defeito de fôrma. do titulo ou na falta tIe requisito es
sencial ao exercicio da acção ca.mbial. 

Essas cit~ções e intimaç~s devem ser feita.s pela imprensa, 
public&das Dl) jornal omeia! do Estado e no Dia,'i1 Olfidal para 
o Districto Federal, e nos periodicos iudicados pelo juiz. ,a.lém 
de atllxadas nos lagares do estylo e na bolsa da praça. 'do paga
mento. 

§ LO O prazo de tres mezes corre da da.ta do vencimento; 
estando vencida a. loUra, da da.ta. da publiba..:,ão no jorn ~l omeia!. 

§ 2. o Durante 80\11'50 deste l>ra.zo. munido de certidão do re
querimento a do despacho favora.vel tio juiz, fic). o proprietarb 
autorizado a praticar todos os acto~ nece$sa.rio" á go.rantia. do di
reito creditorio, podendo vencida a. lettra, r'ccl<1m~r do acceitante 
':l deposito judicial da. somm':-,. devíd,\. 

§ 3.° Decorrido o prazo. sem !Ia apresentar ao porbJor legiti
mado da. lettra, (art. 40) ou sem a contestação do co.obrigado 
(a.rt. 37). o jUiz decretará. a nullidade do titulo extraviado ou des
truido e ol'denltl'á. em beneficio do proprieta.rio, o le..-antamento do 
depo:dto da somma. caso tenha sido ft)it.o. , 

§ 4. o POI' asi.1. senteuça., fica o propl'ietl,rio habilita.do para o 
elCl'cicio da o,oção executiva. contra. o acc,eitante e os outros co
ohrigados. 
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85.°, Apresentada a let.tra. pelo porta.d.or legitimado (art. 40), 
tal dJereci4a. a. oontesta.çã.o (art. 37) pele OOo()briga.4o, 0 juizju.lgarA. 
prejudicado o pedido de aaDulla.ção do letira., deixando u.lve , 
~úe ,o ~ur.so.&oS meios ordint.rios. 

8 6. 11 Da. sentença. proferida. no procesSG cabe.o reeurso de ag.. 
gra.vo com etreito snspensi VOa , 

§ 7. o Este proos8B(}'nio impe4e,() recurso â.4.4Iplícata. Q oem, 
para os effeitos da r.esponllabilida.de civil do eo-obriga;do" d1e:penea 
o avi,. immertia.to lo ex,travio, por carta!i regist~a.da.8, enllel'0Q&A 
du.ao nca.fJo, ~o acceitante e 3008 outros co-obrigaOOlI, pela fô;rma 
indicada no p \r:1grapho unico do art. 31. 

CAPITULO XI 

DO RESAQUE 

Art. 38. O portador da lottra protestada. póde haver o embl)l~o 
da somma. devida. pelo rJsa.que de nova. lettra. de cambio, á. vista.. 
sobre qualquer d03 obrigadO!ll. 

O resacado que paga, pó de, por seu tUl'OO, resaC<1r sobre qual
quel' dos oo.obrigadús a. elle u.nteriOrJ8. 

Paragrapho unico. O resa.q ue deve se l' acompaahado da lettra 
protestada~ do instrument..o do prlJtesto e da conta. de retorao. 

Art. 39. A cOllta de retorno deve indicar: 
I. A soml1la. cil.mbial e a ·do~ juros legaes desde o dia do venci

mento ; 
ll. A somJn.t das de,s.peza.~ legll.es - protelto, commiSBio, puMe 

de cartas, sellos, e dos juros lega.es' desde ,o di·a em que foram 
feitas ; 

111. O nome elo resacad6 ; 
IV. O preço do cambio, certifica.do por corrector ou, na Falta, 

por dons commercia.ntes. 
§ L o O raca.mbio é regula.do l1elo curso do c&mbiG da Ilraça. do 

pagamento sobre a praça tio domicilio ou da. resiflencia. do 
resaoado; o ] ecambio devido ao endossadol' ou [1,0 avalista que 
re3u.ca é regulado pelo curso do cambio da praçu. do res·:l.que sobre 
a. pra.ça da rosidancia. ou do domicilio dJ resacado. 

. Não ,ha.vendo CUrso de ca.mbio na pra.ça do rcsaqne, o reca.mbio 
é regulado pelo curso do c:l.mbio da praça ma.is pros.ima. 

§ 2. 0 ~' f.tcultado o cumulo dos reca.mbias no! succe~sivos 
resaqlleB. 

CAPITULO XIII 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES OAMBIAES 

SECÇÃO I 

Dos direitos 

Art. 40. O pos.:iUidor é considerado legítimo pl'oprieta.rio da. 
lettra. ao portador e da lettra endossada. em branco. 
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o ul,imo endossaía.rio é considerado legitimo proprleta.rfo da. 
lettra endossada em prazo, si o primeiro ondosso estiver assígnado 
pelo tomadoJ1' e cada um dos outros pelo endmst\ta.rio do endosso 
immedia.ta.mente anterior. 

Seguindo-se ao entiosso em branco outro endosso" pre~ume .. se 
haver o endossa.dor deste a.dquirido por aquelle ao proprioo.a.de da 
lettra..' ' 

§ 1. o No, caso de, plura.lidade de tomadores ou dê" endossatarios 
conjunch ou disjuncta., o tomador 011 endesea.tario' possuidor da 
leUra. é cODaiderado para 08 etJeitos cambiaes o credor ooico da. 
obrigação. 

§ 2. () O possuidor, legitimado de accôl'do com este a.rtiJo; 
sõm.cnte no CaBO de má fé·na. acquisição póde ser obrigado a a.br·ir 
má.o dai letDra"de cambio. 

Art. 41. Quem pa.ga nã.o está. obrigado a v.eriftca.r allthentícil" 
dade dos endo8::)o~. 

Paragrapho unioo. O interveniente voluntario, que pa.ga., tiea. 
subrogado em todos 0.3 direito.;; Gaquelle C'lja. tll'ma. foi. J)fra. eUe 
honrada.. 

Art., 42. O detendor, embora. S61lll titulo algurl.l, está.. autorjz~o. 
a. pratiear as diligencias l1acessarias â ga,rantia do credito;. a rael8.f-
111ar () o.cceite, a tira.r os protestos a exigir, ao tempo do venai,· 
mento, o deposito da. somma callubia-l. 

SECÇAO 11 

Das obrigações 

Art, 43. Põde otu'iga,l~-se por lettra. de c~l,mbio quem tom. a. 
capacidado ci vil ou commercial. 

Pa.ragrapho nnico~ Tendo a ca.pacidade pala, lei brazíleira, o 
estl'ange'iro' fle!). olJrig:ldo para declal'.a.ç.ão. que firma:r. sem. emba.['ga 
da sua inc.1paoidade pela lei do Estado a. qp.o pertencer. 

Art., 44 .. As obriga.çõea c:1!ubiaes são autoaomas e inJepende.r.rtes 
um'),S' ds.-s outra·s. O signat'ario da. declaração cambíal fica.. 'P(}r eUa. 
vincula.do. e,sruidariamente ro.3ponsavel pelo acceite e pei} pa.ga
mAnto da Iettra, sem. emba.l'go dn. falsi.!:1de, da. fa,ls.ínCt\çã,o.. oa, da.. 
DuU1dade dê qu'alquel' outra a.ssign:·~tura.. . 

Art', 45. Para; oS' etreitos cc\mbiaes; são conslderados não CS~ 
criptas: 

I. A clausula de juros; 
lI. A clausula prohibitiva. do endo~o ou do protesto, a exclu,

dente da responsa~iIida1e pela.s despezag e qua.lq~er outra. l1L~en.,;. / 
sando a observancla dos termos, ou das formllldadas preSCl'lptas' 
poI' esta leí ; 

lU. A clausula pl'ohílJitiva da. apresentaçã.o da. lettra ao acceite 
d'o saccado . 

IV. A Cl~llBula exdudente ou restrktiva da. respensa.biliàade e 
qualquer outra beneficiando (} devedOl~ ou o credor~ a,lém dos li. 
mi tes fixados por esta lei. 
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J 1. Ó Pa.ra os e1feitos cambiaes, O endosso ou aval canceUado 
e considerado não escripto. - .' 

§ 2.1) Não é Iettra de cambio o titulo em que o eminente exclue 
ou restringe a, sua responsa.bilida.de cambial. 

Art. 46. Pelo acceite, o sa.cado fica. cambialmente obrigado 
para com o saca.dor e respectivos avalistas, 

§ I. o A lettra endossada. ao acceitante póde ser por este reen
d06Ea.da.. antes do vencimento. 

§ 2. o Pelo reendosso da lettra, endossa.da ao sacador. ao endos
sador ou ao ava.lista. continuam cambialmente obrigados os co
dcvadores intermedi08. 

Art. 47. Aquelle que assifna a declaração cambial como ma.n
datario ou representante lega de outrem. sem es'ta.r devidamente 
aut.orizado. fica por ella pessoalmente obrigado. . 

Art. 48. A substancia, os etreitos, a fôrma. extrinseca e os 
meios de prova da. obrigação cam biaJ são regulados pela lei do 
Iogar onde a obrigação foi firmada. 

Art. 49. Sem embargo da. desoneração da responsabilidade 
ca.mbial. o saca.dor ou o a.cceitante fica. obrigado a. restituir ao por
tador, com os juros lega.es, a. somma. com a qual S8 locupletou â 
custa deste. 

A acelo do portador para este fim é a ordinaria. 

CAPITULO XIII 

DA ACÇÃO CAMBIA.L 

Art. 50. A accão cambia.l é executiva. 
Por alIa. tem tarnbem o credol' o direito de reclarear a impor

ta.ncia. que receberia pelo resaque (art. 39). 
Ar{. 51. A acçã.ocambial póde ser proposta contra um. a.lguns 

ou todos os coobrigados. sem esta.r o credor adistricto á obser
vaneia da. ordem dos endossos. 

Art. 52. Na. a.cção cambia.l sómente é a.dmissivel defesa fun ... 
dada. no direito pt?aIoal do réo contra ó autor, em defeito de fôrma. 
do ~i.tulo e na fa.lta de requisito neoossario ao ex:ercicio da acção. 

CAPITULO XIV 

" /', DA PRESCRIPÇÃO DA ACÇÃO CAMBlA.L 

" ,; Art. 53. A accão cambial contra o sacador. acceitante e res-
pectiTos ava.listas prescreve em cinco annos. 

, A acção ca.mbiaI contra o endossador 9 respectivo avalist:1 
prescreve em 12 mezes. 

Art. 54. O prazo da prescripcão é contado do dia em que a 
a.cção pôde Ber proposta., para o endossador ou respecti vo a vaiista 
que paga., do dia. deste pa.gamento. 
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TITULO 11 

Da. nota. promissoria. 

CAPITULO l 

DA EMISSÃO 

Art. 55. A nota. pI'omíssoria é uma promessa. de pagamento' 
deve conter estes requisitos essenciae3, lançados por extenso no
contexto: 

l, a denominação de.- Nota. Promissoria - ou termo cor· 
respondente. na lingua em que for emittida ; 

n, a somma de dinheiro a. pa.gar ; 
lU, o nome da. pessoa. a quem deve ser pa.ga., podendo a not& 

ser emittida a.o pertador; , 
IV, a assigna.tura. do proprio pudbo do emittente ou do ma.n· 

da.tario especial. 
§ 1." Preseme·se ter o porta.dor o ma.ndato para. inserir a da.ta. 

a o lagar da. emissão da. nota. promissora. que não contiver estes 
requisitos. 

§ 2.0 Será. pagavU á vista. a nota promissora que não indicar 
a época do venoimento. Será. pa.gavel eo domicilio do emittente a. 
nota. promissoria que não indica.r o 10ga.r do pagamento. 

E' facultada a indica.ção alternativa de logar de pa.gamento, 
tendo o portador direito de opção. 

§ 3.° Diversificando a.a indicações da. somma de dinbeiro. O· 
titulo não serã nota. promissoria.. 

§ 4.0 Não se:rá. nota. promissoria o escripto ao qual falta.r qual
quer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essencia.es S8.() 

considerados lançados ao tempo da emissão da nota promissoria. 
No ca.so de má, té do portador, será emittida prova eJll contrario •. 

Art. 56. A nota promiasoria póde ser passa.da: 
I, á. vista ; 
11. ao dia certo; 
nl. a tempo certo da data. 
Paragrapho uuico. A ópoca. do paga.mento deve ser precisa 6-

uma e unica. pn.ra. toda a somma devida.. 

CAPITULO II 

- DISPOSIÇÕES GERA-aS 

_/ /Ãrt. 57. São applicn.veis é1 nota promi's'soria, com as modífi.J 
t.:-aacOOs uacessaria.s. todos os dispositivos do titulo I desta. lei. ex.cepto 
todos os que se referem ao acceite. âs duplicatas e ás cópias. 

Para o atreito da applicação de taes dispositivos, o emittente 
da nota. promissoria. é equipara.do ao acceita.nte da lettro de 
cambio. 
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Art. 58. Ficam revogatl.o3:· iodos 08 artigos do titulo XVI de 
Codigo Commercial e mais disposições em contrario. 

Camara. dos Deputados, 6 de dezembro de 1907.-0a1"708 Pela;(Jto 
de M,llo :MIM, PresMeute.-Mtktad88 Mario d8 Sei Freire, l° Secre
tario. - Lui:; Antonio Ferre'ra Gualberlo. 3° Secretario. servindo 
de 211 .-A's CODlInisSÕ3S de Justiça e Legislação e de Finanças. 

VIU do mesmo senhor e data, communicando que, tendo a. Ca.
ma.ra dos Deputo.dClS adopta.do a. emenda. lió Senado á. proposição 
oreancl:o o Institttto de Pathologia Experimental de Ma.Dguinhett, 
ncssa data envia á sancção a alludida proposição.-Inteirado. 

Um do Ministerio da Justtfl\ e Negocias IIrteriorAS, de 5 do cor~ 
rente mety transmittindo a mensagem em quo o Sr. Presidente da 
Republica resta as informacões solicitadas pelo Senado, sabre a 
vea.çã.o de uma. delegacia.. de policia em Paquet6.-A qllem fez a 
requisição . 

·I.')ous do mesmo ministerio, e data tl'ansmíttindo as mensa..gellil 
com que o Sr. Presidente da RepubHca restitue dous dos autogra.
phos' das :tftOl\IiCões d& Congres.m· NaC'iofl8rl', que sanecionou, rela
tivaS' di. eQ1leIMsã.o de 1iceD~n's ae .IDr. Alberto de Seixas' Martins 
Torres, ministro do Supremo Tribuna.l Federal, e Alipío Nitpoleio 
Serpa Fi1~, ama.nu'M8e d<1 si.'óUotbee31 Nacjonal; .-Arcbiv.er--sff um 
dos a"lItogr-alPrnw de eada 1:lR1a' da& .resoluções e' eommunht~ ti. 
Camara, re.DllllltíendwlJ..se-l'he & O(nrv. 

Requl;rimento de Julio nomes dos Samtosr, co'mmissulo de po
licia de 211. alassB, pedin,lo Ucença .• -;\i Commiasã.o de Finan-ças. 

/ 
'/ O Sr .. ~IeteIIo (servindo d6 2° Secre(a)'io): lê os seguintes 

N. 370-1007, 

A eommissão de justiÇa e legislação, depois de. um longo e po... 
cien t.e estudo do !lro.~eeto da Camara dos Deputado~, moditlcand:Q a 
lei de fl.Lllencias, o1ferece ao Senado. como result.ldo delhutivo de 
sell~ pt'oJong&d'os traba;Jh~s d e d'o1~ . an~Qs, a.s emend"as. a2 ~rojeetoy 
constituindo um verdadeiro 81Ibstitutlvo,ql1e a Commlssa,o.julgando 
dii1no da approv:lÇio do Senldo. acre/fita honrar os creditos juridi· . cos do nosso paiz . 

. I':. Desacreditada a ultimJ.lei. d.e fa.lJeocias pelo abuso d:.h> ; !li' '!la 
\na'~escolb'~ ou nomea.ção dos SYJldicoS e pelo vexam~ ás rnas~l1l~r~,,~i.'" 

o..tjts .. com, &8 r.t>mmissi)es di&))ensa.d·;)S & juisea~' escrivães. e a~ p~ 
plna,s e.&ceaivaa de honoraPios a. advug;udote c n; peritos. era. ímpe-", 
rioso cortar Q. ma.l pela raiz, tirar os process~ de i&11encias (las . 
mãos de 98tranh~~ in·trusos. que só palasgoJt1as porcenta.gens aeei
ta.vam QS eorgos de syndí.eos e entregal-os aos Ol'edores, tllliC08 inte· 
ressa.dos directos na arreca.daçã!J e gTnl:'da do~ bens da mltsstl.~ alU-
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.vLMldo o processo do onus da. int~rveüçã.o dojuiz e do escrivão na. 
arrecadação dos uens do fa,11iJo. 

Julga.ndo te!' rei i:) o malhoI'. a ccmuníssfi,o oJforec(} ao estudo do 
~enatlo o substituti vo apl'e:)uutltun pelo senadol' Ul'bano Santos. 
com asemenda~ quo o modilicam Uill dois prmtos capitaes-o dano
meacà.o dos symltcos e o da intel'Vtm~~ã.o do LUiu.i~terio publioo-e o 
tornam uma proposta de lei, :wlwetl1do, 1l0n~La e digna da appro
vação dOl:! podere~ legisbtivo e executivo. 

~ala das commissõed, í ilo dezembro tle 1907.-0U'I.'eira Figueí
~'edo, presidente.-ll1arlia/to Go;t'ce~. relator.- Xa'l.'ier da 8;'I'1.'a.
J. M. JIetello.-F. d8 S. Jleira e Sã. . 

Emen.das ao SV.bStilH·ti'CO da proposição da Cama1*a dos Deptdadoa 

Art. l°, paragrapllo unico, u. 3. Suo.stitua-so pulo seguinte: 

«As obrígaçõcs ao pOl'tadol' (derentures) emittida.~ pelas socie
uades a.nonymas e commallditarias por a,cções e nos lettrilos hypo ... 
tbecarias e os rl;'specti vo c()Upons de a.mbos esses titulas para. pa.
gamento dejm'os., 

Art. 2°, Jl. 7. Ucdija-..,e assim: 

~Allsouta-so sem deixar l'0l)reSellta.llte pl.ra a·lminigtl'u,l' o 
negocio c pago.r o.~ creuores ; aba.ndona o estl\belecilllento. ooeu!
ta·se ou intenta occultar-se, deixando furtiva.mento o seu domi ... 
cHio.» 

,\rt. tio, § 2°, i}~ fiA1e. ACJrescente--se : 

«E;;ta responsabilü1ade tOl'nar-se-á, etfeétiva. llludiante a acção 
l>!\mmariLt estabelecida. no art. 238 do regulamento u. 737, do 
25 de novombro de l~:)Ut a.pplicada a.o cai.40 i.\ tli,posiçil.O do art. 52 .. 
S 2'\ da. :presente lei.» 

Art. 8", lottra. c. SUPllrima.-so a 2" {L",~ea: «o r8q/..UJ1*ente apre
senla,'ú, etc.» 

Art. 8°. § l°. Suppl'ímam-i!Ie as pu,!avras «(o o o~crivão, etc." 
<.I.té ao fim do l)e!'iv(lo. 

2\.rt. 9"', n. 1. Em vez de «pela vluva», diga-se: «pelo conjuga 
~o breví vente~. 

Art. lO, 'n"'pn'ncipio. Redija-se assim: 

«Requorendo qualquer das pessoas mencionadas no art. g0a, 
fa.lIencia. do devedor com Cumlamt.mto no art. lu. doveró' iastntir a. 
petição I.!om o tit\llo~ etc.» 

Art. 10. § 2.° Suhstitaa-dc a. 1'1 altMlt pula. 8éguiute: 

«.se a.ql1olle, \!ujo. fa.lloncia for requel'idí1,a.l1egar relevante J1la.~ 
teria. (art. 4°), ojulz 1,odel'á COfll:eUer) i.L seu requerimento, o pra.zo 
de trf'Ji dbs impl'Ul'og..tYeis para, Jenku delle, provar a sua. defesJ., 
com cii"l~Zi/) do requeronte ou seu procura,toi', se estiverem presen
tes no fôl'o Ila fallenc\l1. q 

Vot. \lUI t3 
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Art. lI, paragra.pho unico. Diga.-se: 

cEsta livro pôde ser examinado gra.tuita.mente por qualquer 
pessoa., etc.» , 

Art. 12, alinea 480 , in fine. Supprimam-se as palavras: 
«. , . se requerido fOI".» 
Art. 16, lettra d. Diga-se: 
« .•• nomeará. um ou tres syndicos, etc.» 
Art. 17,n. L. Supprimam-se a.s palavras «por edital». 

Art. 18, § 10. Accrescente-se in fine: 
c ••• e üID outro j,1rnal degrando circulação.» 

Art. 19. § 1°, alínea, 480 • Depois da.s pala.vras no prazo do dou:;; 
dias para. cada. uma, diga.-se ; 

~ •.. ouvido o repre.~enta.nte do Minis terio Puplioo no mesmo 
prazo.:' 

Art. 21. Accl'escente ... se a. este artigo eato 
eParagrapho unico. Por acção ordinaria podara tambem o pre

judicado reclamar indemniz8cão por perdas e damnos no caso de 
culpa do requerente da. fa.llencia., quando est:l. for negada. .• 

Art. 22.. Supp:imam-se as pala.vras: 
c .•• cessa.ndo o prooosso.» 
Art. 24, paragrapho unico, n. 2. Em voz de: «por obriga.çõos 

pura.mente pcssoa.e~ diga-se: 
c ••. por prestaçães alimenticias.:. 
Art. 24, pa.ragrapho tInicO, n. 3. Aoorescente-se, in fine: 
4 ••• salvo cust3.9 judicia.es em Btigio com a. massa., 
Art. 32, n. 2. AccresCi.mte-se, in fine; 
cAs despezas, que fizerem, ser~o indemnizadas pela. ma.ssa, si 

esta auferir vantagens.» 
Art. 32, n~ 3. Substitua.-se pelo seguinte: 
«do examina.r em qualquet' tempo os livros e pa.pais do fallida 

e da a.dministração da massa. fallida, independente dê ordem ou 
autorização do juiz.» 

Art. 33, § 2°. Supprirna-se a 28. ltZitlea. 
, Art. 37. Na. ultima aliner.r. do pa.ragrapllo uuíco substitua.m-se 

a.s pa.lavras .0 ropre~enta.nte do Mi,nisterio Pu blico se1'4 notificado 
da. providencia. toma.da.» pelas seguintes: 

«A prisão, nos ca.sos de8te artigo, poderá ser requerida. pelos 
syndlcoB, llquidat:a.rioj ou ropresontante do ~tniE!terio Publico, e 
ta.mbem ordenada. pelo juiz ex-olfl,cio.p 

Art. 3S. Sub3titua.m-se as p'tlavras «e poderâ in ter vil' como 
assistente, etc.~ pela,s seguiutes: 

(podElnda intel'vil' Gom!) a~sistente n3.S questões pró ou 
contra a ma.ssa. e interp~r oS competentes l'eCUl'SOS das deci
sões, que tiverell\ rela.ção com o- seu esta.do do fallencia. e con.se
quen~ias deste.) 
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Art. 42. Substiuam .. se as palavras 4Neste arbitramento serão 
ouvidos os syndioo8; e a. requerimento destes. peja. seguintes: 

«NBste arbitramento serão Ollvídos os syndicolI e o rept&Bentanw 
do Mínisierlo Publico ; ~ a. requorimento dos 8yndico8 ... " 

Art. 46, n. 2, aUH.ea 24
• SuppriD1a,..se. 

Depois do a.rt. 48 accrescente-se o seguinte: 
«Art. Compeosal'-sewão a.s di vidas vencid&8 até ao dia da a.ber

tora, da faJlencia. provenha o vencimento da. propria .sentença da 
fa.llencil. ou da. expíração do prazo contract.ual. 

Paragra.pho unico. Não se dará a compensacão : 
a) D08 cr~ditos fundados em títulos ao portador ; 
b) nos creditos, mesmo vencidos antes da faUencia, adquiridos 

pelo devedor do fa.llido, ou a alie transferidos qua.ndo Já era conhe
cido o estado de in~olvencía~ para o tim da compensação em pro
veito proprio ou de terceiro. oom prejuí.zo da ma.ssa.; 

c) nos creditos transreridos, salvo o caso de successM morU, 
CatAla.~ 

Art. 50. aUn8ct 2ll.. Substituam-se a.s palavras-«com 08 poderes 
do a.rt. 353 do COd. Commercia.b-pelas seguintes: 

-«e todos os actos. que com elles se pra.tica.rem, serão vá.l1dos e 
i l'fcvoga.veís.:. 

Art. 54. Acarewente-.se este numero como: 
«2°, Os pagamantos de dividas vencidas e exigívois,realiza.dos 

dentro do termo lega.l da fallencia por 9.ua.tquer meio que não seja 
em dinheiro ou em titulo de commerClO.~ 

Art. 54, D. 2. Supprimam-se a~ palavras - c desde que o 
credor não podia exigir garantia.s ou podia. exigil·a.s em outra 
época ou por outro modo. :»-

Art. 54, o. 4. Supprimam..se as pa.lavra8 - « lSalvQ se a. esse 
tempo o devedor não exercia o commel"cio. » 

Art. 54, In fine. Acoresconte-se este 
c Paragra.pho uniao. Os aetos. a que se refel'ero os ns. 3 e 4. 

não serfio l'evoga.veis se. ao tempo em que foram pratica.dos. o 
devedor nã.o oxercia. o oommerclo. » 

Art. 69. paragra. :pho unico. Accrescen te-se ,,.. fine : 
c Do despa.cho do JUiz, que indefurir ou ordena.r o sequestro, 

cabe aggra.vo de instrumento, sem eft'eito suspensivo. , 
Art. 63 ''''principio. Diga-sê-« ojuiz nomeará um Q-U tres 

syndicos, etc. » 
~rt. 63. Seja.m substituidos os pa.ragra.phos doste artigo pelos 

segumtes: 
§ I .6 Os sylldicos Berão escolhidas entre 08 credores do fallido. 

de preferencia os de maior quan&ia e ldoneos t 1'6S1dentes ou domi· 
cilia.dos no tôro da fa.Hencia. 

Nã.o constando dos a.utos a reJ.ação dos credores, o juiz mAn· 
dará. notificar o devedor, se estiver presente. para. declarar em 
cartorio, dentro de dua.s hOI'a.S, e sob pena de prIsão atê 30 dias, as 
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seus maiores cl'edores. residentes no foro da. falIeneia 8 nia in. 
oompa.tlvels para exercerem o ca.rgo do syndico. 

O juiz 8ómellte poderá nomear para. syndicos pessoa~ edra.. 
nhas. idonea.s e de boa. fa.ma.. se o devedor nã.o fizer ti declaraçã.o de 
seus credores o se não houver credores que acceítero o cargo. 

§ 2.° Não' poderão sel1vir de syo.dic()S! 
a} os quo tive:rem Jaço de consangl1inidade ou amolda.da até ao 

qua.rto grlto civiL com o fal1ido, ou deste forem inimigos, amigos ou 
dependentes; 

b) os cessiona,l'ios de creditas desde um anno antes de ser re
querida. ao fal1ellcia.; 

c) os que .lá. houvel'em sido nomea.dos pelo mesmo juíz, dentro 
de um anno. sendo pel1Soas extra.nhas á lâ.llencla. 

§ 3.° Denlro de 48 horas depois d1.l. publicação do edital referido 
no art. l~, qUl.lquer intereado poderá J'aclamar, por petioãó ao 
jUiz: contl'a, a nomea.ção de syndlcv em contra.vençã.o a esLa. lei. O 
j uiz~ attendendo ás ailegações e provas. decidirá dentro de 24 hor8.l!l. 

§ 4.° Se o syndico nom6ldo ftw possoajul'idic.l, de..})a..rar-se-á no 
termo, de que trat:l o a.rt. 64, v nomo do seu reprosen~"1nto p&l'a 
todos os elfeitoB.. ' 

Art. 65. Redija-se assim: 
«Na as~embléi'J" de (lue trata. o at·t. lOI. 03 cJ'Cdores elegel'M 

um ou tres HquidattlriOtl, cOl1fa!'ma tOl' pooWninarmente resolvido. 
podando a nomeação roon.b.ír em crodores ou não e tambem nos 
syndicos.» 

Ara. 65. Suppri ma-so o § 10 e pA.:ue D.21) a. cOQ . .,tituir p~a.
grapho uníco. redigido assjm: 

cNas fallencias da.s Hoeiedades. o líquidatario ou liquidatarios 
serio etc.,. 

Art. 66, n. 6. Redija-se assim : 
«Transigi.' sobre dividas e negocias da. massa. ouvindo o fal

cido, se pl'esente, pesSOil.lmellte ou por pmcul'ador. no fôro da fal
letJcia. etc,» 

Art. 67. Accresconte.-sc esto: 
r4t§ 2." As conta.~ da aliministração tia. lUaBDa. fa.IUda serão Jét..D

çada.s com clareza e .regularidade, em um díario, numerado e 
rubríca.dn em sua.s pa.ginas pelo juiz da fallencía.. com termos de 
Abertura. B eDcerramento. aasignados pelo mesmo jujz. O mesmo 
livro servirá. para ambos os períodos da. f}&l1encia..,. 

Art. 68. Redija-se in fine a.ssim: 
c ••. a requerimento de qualquer credor. no caso do iníra.cção 

dos deveres. que a pre~nte lei lhes impõe, negligencia, abuso de 
poder, malversação, fa.Hencia, e superveniencia. de interesses oon
tra.rioB a.os da massa.". 

Art. 68. § 21:1. Substituam-SI} aíl palan'as-(Os syndfcos e 'li ... 
quida.tario3 serito .•.. ,. pelas seguintes: 

«Os syndícos ou litl11idatarios e o reprcsontante do ?finisterio 
Pubiloo serio .•• ,. 



.18810 BII 7 nB DBZEJlBltO DB 1907 197 

Art. 70, § 20. Diga .. se: «dez dias., em voz de-cinco. 
Art. 72. Substitua,...s.e o § 50 pelo seguinte: 
c A commissão. 86rá. pa.ga. aos syndicos e liqllidatarios depois 

dê prestadas as contas ... 
Art. 72. ACCreiCente-se este 
c§ 6.° Não terão direito a remunera.ção a,lguma 08 syndic08 e 

Iiquidatari08 quo com justa causa tenha.m sido destituidos, e os 
ayndicos nomeados em contra.venção da.s disposi.ções desta lei. 

Qua.lquer interessado JWde oppor-se ao pagamento 11 ~ rAmuna... 
gação arbitrada nos casos acima referidos, cabendo aggravo do 
instrumento, para. o superior competente, do despacho do juiz, 
com elfeito suspensivo.» 

O § 6° passa ser 7° . 
Art. 72. § 7°. A 1& aUB8IJ constituirá. o § 8". 
Supprima.-se deste § 7° ao 2& atinea-cSe contra a nomea

ção. etc •• 
Art. 73. Acorescente·se in principiO: 
« A a.rreoada.çio 11l.r-se-à com a assistellcia do representa.nte do 

Ministerla Publico. qtle pa.ra. es.'Ie fim será convjdado peJos synd.icos 
e som a presença do juiz e do escrivão.", . 

Art. 73. No § lo substituam-se 88 palavras-«estes apporio 
sellos na. casa, ••• ~ pelas seguintes: . 

" estes e o representa.nte do Ministerio Pttblico apporão sellos 
na casa .... ,. 

Art. 73. No § 3". 2" aUnea f substituam-se as paJa.Tra9-~O in .. 
ventarlo sorl\ datado e assignado pelos s:vndico9 e fallido~. R9 e~tívp.r 
presantes.-pela.s seguintes: 

« O inventario será. da.ta.do e assignado pelos syndíco8. pelo )'e~ 
presentante do Minist.erio Publico e pelo fa.llido. se ostiv~r pr~
sente.", 

Art. 73, § 40 • Supprimam-se as palavras: 
«. •• caso já não tenha.m feito.)l 

Art. 73, § 5°, D. 1. Substitua.-se pelo seguinte: 
« O~ livros obrlgatori09 e OS a.uxiliares ou facultativos do fala 

lido, designando-se o estado em que ~e acha.rn, o numero e a. deno
minaçã.o de oa.da um. paginas escrípturadas, datas do inicio da. es
cripturaçã.o e do ultimo lançamento, ~ se os primeiros estão re· 
vestidos das tormalido.des lega.es.~ 

Art. 76, alinqa 2." Redija.-se assim: 
40ppoodo-se este ou ná'.) se Acha.ndo pl'esento. por si ou por seu 

procurador, no fôro d;l. fallencia.. a venda. dependerá etc.» . 
Art. 77. Na ~ aUnea, onde se diz-fouvidos Oli) syndicos sobre ... , 

dlga-s.e: 
«Ouvidos os syndicos e o renresentante do Minlsterio Publico 

sobre....· . 



198 AlfNABS DO IBNllDO 

Art. ", § lD, tia fine: Em vez de-:pelo juíz-diga.-se: C:llelos, 
srndicos.» . . 

Art. 77. § 3°. onde se d'1.-D juiz, a rê~U8rimellto dos Byudi""!' 
cos, poderá.-diga-se: cl) jui Zf a requeriUle~tó· dos sy ndi~os c ou ri
do o representa.pte do Ministerio Publico, pod6r4~! ~~ 
.. Art. 78. S.ubstitu.m-j~ a~ pa.lavras c: .• ao c,!nhacitnent{) .10 
JUIZ, que, vefdic1\nno a procedencia da. mformac'lD. marca.rá .... 
pelas seguinteál : 

c ... 40 cODb~imento do jui~. que, ouvido o rewesentante do 
Ministerio Publico. marca.rã .•. » 

Art. 78, § 3°. DepoIs das pa.la'Vra.s-co relatorio que os syndic09 
devem ,pr~senta.r"-a.ccrescente-sa: «dentro de cióc{,'dias,» 

Art. 79, altnea 2.t Em vez de-_&ie pra.zo serél. de 10 dias no 
minimo~-<iiga-86 : «Este pra,zo será. de 15 dias no miniml},. 

Art. 81, alínea 2.11. Supprima-se a. principiar de-«Terminarão 
ao sua. deola.raçio, etc.»-a.tc:!; 4sÍlnul~as ou menos vard~eiros.) 

Art. 82. Accrescente-e8: 
«§ 7,4 Ás declara.l}Õs apresentadas pelos credorce, que servirem 

de sy:ndicos, 39rã.o examinadas e intonna.da.a por dous CJ!"edopes. que 
o j\lÍJ nomeará. entre os que tenbam cumprido ao dis~içio do 
a.rt,"SI, c. em falta ou recusa destes credores. por ~ous pelitos no
pleados pelo fD68fllO Juiz.» 

Art. 83. § 4°, alínea 3.· Diga...se: «até cinco dias»-sm vez de
caté o dia. aegllinte •• 

Art. 84. Aecrelieente-se ,,, flne~ 
4-As lista.s s~rã.o usignadas pelo juiz e pelos synd leos e juntai 

aos &utos em S8suida aos documentos a que se refere o art.83 § 7<1,. 
Art. 85, § 4°, aUnea 2/1., Substitu&-se pela. segll(nte: 
«Sendo vencedor, não ficará slljeito aos efteitos da. concordft.ta. 

se eom o seu 'Voto pudesse ter infinido pa.ra. a. sua rojeioio.» 
Art. 85. Acorescente-se o seguinte: 
c § 5. o Se não for interpoatil recurso d~ d60bão do juiz 11a im

pugnação de creditol o l'espeetívo pr~cesijo sorá. p.ppens~Q aos 
~lltOs da. fa.llencia., 'P1'ocedendo-se na f~1'ma.. do a~t. Se, qU;1Uto ao 
titulo a.presentado, se este for admittido.,. 

Art. 80. Supprimam.se a.s pala.vras: 4 ou por ~r 'Preten(j.ido 
Bem justa. razão concorrer na massa.» 

Art. IH, n. 3. Accrescent&se: « ..• e n. 1.(307. de 2~ de 
dezembro de 1906.~ , 

At1. 100. § SO. A~cre9cen~-se es~ 3- 4U~ea: 
«Qua.lquer que seja. o numo1'O das aes8~s da. assembléa., consi

deral'o8H sampre uma. só reunião pa.ra. o atreito das despezí.\S 
jlldiciaes.~. ' 

Art. 103, n. 1. Di8a-se assim: C' mencionados no art. 2°, ns. 3, 
5 e 7» - em vez de - " mencionados no art. 2°, as. 3, 5~ 6 e 7 \10. 
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Art. 105. Seja. redigido assim: , 
« A propo~ta tte concorda.ta, :pu'a ser vá.lidn, o produzir effeitos 

jurídicos, se o paga.mento fOl' á. VIsta., deverá. SOl' aooeita.! 
a) (coroa estA) ; 
b) (como estl\) ; 
c) (como estâ.); 
§ La Si O pagarueu\'l) de dividendo for a prazo, este não po

d~ri ser mator de üona a.nnos, G a. proposta. da. concorda.ta., pa;\la, 
ser vá.lida. e produziT (')tfeitos jUl'idicos, deverá. ser acaeita por are .. 
dores, rel1resenta.ndo, polo ffi0nas, tre~ qua.rfios da valor dos Cl'e
diros. 

O § 10 ])~a a. seI' § 20. 
O § 21) pa.ssa. a. ser § 3Cl , accresccntando-se á 380 alifled Q seguinte: 

«salvo o ca80 de conluio referido no art. lOi, n. 3.» 
O § 3° passa ao ser % 4,0. dizelldo-se no texto ~ «§ 20 t n. l.--em 

ve.z de § 10, n. l°. 
O § 40 pas~a. a ser § 5(\. 
O § 50 passa. a s 1)1' § 6° . 
O § 60 passa. a. ser § 7°. 
O § ia sU\lprima-se. 
A rt. 107 In. L Redi,)a..~ a,-gs tm : 
«1nobser'Ça.ncia.. das fOl'malida.des e do~ requisitos estaoolecidos 

por lei para. a formacão da. toncordata, a inclusão indevi(l.a. de 
credores, cujos votos inftuira.t)l. na. a.~ei~çã.o da pro:pOl$ta., Oli vio.
la.Qã.o das regra..q prescripta.s para a. convGcação e reunião de cre-
dores.» . 

Art. 108. § 2°, in fine da. 111inea l iL
• Redija.-se a.ssim; 

.e, ouvido O representantA do Minister\o Publi~o, por 4~ hora,s, será. 
o feito concluso para. a. sentenç.a.. »-

Art.1l4, § lQ, alinel1.2L
• Substitua.m-se as palavra.s: 

« •.. ouvido sempre o cOficordatarlo. o juiz ...• pela.s seguintes: 
4. ••• ouvido sempre o ooncordatal'io e o representante do Min.is. 

tfJl'io Publico l o juiz .•. :. 

Art. 121, § 4t>, ali»ea lu.. Diga-se a.ssim~ 
(. ••. será. o objecto leva.do ao novo lei.1ã.o por 'sua conta. e risco, 

fioando obrigado a. pagar ou a ~ompleta.r o pre(,)o.letc.~ -
Art. \22, a.line:a 3a • AcCreSCQDte-~e a. esta aUnea:. 
«Da. atertu;l'a. da.s 'Propostas lavrar-se...ha. um term() por t.odOI 

assignado.~ 

Art. l33. Redija.-~e assim: 
«O luiz, a. requerlmento dos interessados. ordena.ri a. reserva 

em fa.vor d.est~ da..q qua.ntias dos creditas. l)Ol' CUj-~l privilegio pu
gnara.m, ou da~ quotas 01\ dividendos. qne lhes !H)\,\S·\.nl ca.ber, até 
que ~e.ia.m decididas o..s suas reclama.ções ou acenes. Ess).'s reserVM 
voltarão :para. a. milSsa.~ logo quo () direito desta seja. reoonhecid.o.lII> 

Art. 136. Accrescen te-se in-fine ~ 
~Salvo caso de força ma.ior, devidamente provado, como accão 

em juizo tendente a, com-pletar ou Íltdemnlza.r a massa." 
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Art. 137, n. 4. Substitua-se pelo seguinGe : 
cAs cousas, não p;!.gas integralmente. expedidas pelo vendedor 

aO faUido. emquanto não chegarem ao poder> do mesmo fa.l1ido, do 
seu agente ou eommissarlo. Não poderão ser reivindica.das~ porém. 
as merca.doria.s que o fall1do. ante" da falJencia. revend~l"a. sem 
fra.ude. á vista da,{ facturas ou conbecimentos de transporte, en
tregues ou :rcmettidos pclo vendedor, embora. taes rnercad orias não 
tivessem ainda. chegado etfectivamente (1,0 poder do m"~mo fa.llid(), 
seu agente ou commissario. iIo 

Art. 137, n. 5. Substaua-se pelo seguinte = 

«As causa.>:! vendidas a credito nas vesperas da fl~llencia. e ainila 
em poder do fa llido , tClldo sido o vendedor indnzido por dolo ou 
fraude do mesmo fa.IUdo.» 

Art. l38. Seja substituido pelo seguinte: 
4{A recla.mação reivindica.toria. será dirigida ao juiz. contendo 

a exposição do 1a.cto e a.llegaçã,ô do direito a.pplicavel. 
§ I. o O juiz mandará. autoar em separado o requerimento e 

documentos. que o instruirem, e ouvir o falIído e os syn1icos ou 
Jiquidatarios, que responderão dentro do' prazo de cinco dias, t€'ndo 
em vista a disposição do art. 82 princ. 

§ 2. () O escrivão avisa.rá., pela. imprens.:1.. aos interessados que 
se acha em ca.ríorio a recla.maçã,ô, sendo-lbes concedido o prazo de 
cinco dias. a, rontar do dia da. primeira publicaoão. para a contes-
tarem, ou aUegarem o que entenderem. ' 

§ 3.° As contestações do fallido. dos syndicos ou liquidatarios, 
ou de quaJquer credor. que tenha cumprido a. disposiçã.o do art. 81, 
serão artic~.ladas em fÓrma. do embargos, e o juiz, l'ccebendo·01!l. 
niarcará' o prazo de dez dias para. a prova.. 

Finda a. dila.ção. a sentença será. proferida dentro do prazo de 
oito dias. 

§ 4. o Da sentença do juiz poderão aggl'avar por petição o 
roola.mante. ô fallitlo. os syndicos ou Uquidatarios e fJun.lquol' 
credôl', ainda mesmo que nio tivesse o.trerecido embargo. 

§ 5. 0 Não se oppondo o falIMo. OEl syndicos ou liquidatarios. 
nem credor a.lgum, e nenhuma duvida ma.is havendo sobre o 
direito' do roclamante, o jniz mandará entregar logo a cousa re
clamada. 

§ 6.° A sentença. que nega.r ao credor a. qualidade de relvin· 
d'cante, poderá mandar contemplal-o~ para os etfeitos da fJ.llencia. 
na. clat1~e que por díreito lhe caiba.. 

§ 7.° (o 5° actua.l). 
,", .... rt • .143. Suppríma,-se. 

Art. 146, 'u principlo. Redija.-se a.ssim : 
cO requerimento pa.ra. rehabilitação deverá ser su1flciente

nieil!-e instruido, a.utoado em sep'lra.do e publicado pela imprensa 
em edital de trinta. dias, ouvinoo-sc depois o Mini.sterio Publico. ~ 

Art. 149. § 20 , n. 2. Redija-se assim! 
.Pecl~ra.(}~o a.ssignada pelo devedor de qUf>11ão foram levados a 

protesto tltul~s de SUa responsabilidade. ou quo o tbra.m ha menos 
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de oito dias, de que nunca. fôra condemnado por crime d~ fal
sidade .)-

Art. 149, § 2°, n. 4. Supprima.-se, passando o n. 5 ao consiittdr 
o n. 4. 

Art. 150, § 20, n. 2. Redija.-se aSBim: 
eDeterminará. o logar, o dia e hora. pa.ra a a,ssémbléa dos cre

dores com prazo nunca. meno)' de qUinze nam maJor de trinta. dias .... 
Art. 150, § 3/\, in fine. Diga. ..... "l': «art. 63, § 2/'1». em vez da 

«art. 63 §§ 10 o 2°». 
Art. 150. Acrescente.se este 
«§"5.o Provando-se documentalmente, dura.nte o processo da. 

concordata, ser falsa. ou inexata qualquer das declaraoõee do 
dovedor, exigidas no art, 149, § 2°, o juiz, ouvindo o devedor't 08 
commissarios o o representante do Ministerio Publico. sustará. 
i mmediatamente aquelle processo e declarará aberta. a fallencia, 
observando-se o disposto nos a.rts. 16 e seguintes .• 

Art. 151, § 4°, aU,nefl 1'" in fine. Accrescente~se: 

«Do despa.cho do juiz cabe a.ggra.vo do instrumento .• 
. . 

Art. 15l, § 4°, aUnea 2", substitua.-se peJo seguinte: 
«O proàucto dessas multa.s pertencerá. á. Fazenda Federa. I ou 

Estadual e sot"á cobrada. executi vamente.» 
An. 152. in prw.,ci.pio. Redija--se assim: 
«O devedor, que requerer a. concordata preTentiva, deverá 

consentir que 0::1 seus credores, com a antecedencia precisa., lhe exa
minem os livros e pa.peis e extra.iam os a.pontamontos e a..q cópia.s 
que onténderom. Na aBsemoMa. etc.,. 

Art. 151. Accrescente·se, con8titnindo § 6<l: 
«O representante do Ministorio publico será notificado para. 

assistir (\, assemQléa. dos credores, e nolla. poderá roquAror o quo 
entender a. bem dos intet"esses da justiça. ~ 

Art. l57, paragrapbo unico. Dig;t~se: «constituir penhores 
sobre ge ne)*os ou met'cad orlas.» 

Art. 170, n. 7. Redijar-se assim: 
«Quem quer que, por si ou por interposta pessoa ou por pro

curador, apresentar declarações ou reclamações falsas ou fraudu
lentas, ou juntar a elias titulos tal )08, simulados ou menos vel"da.
deirog,pedindo a sua inolusão na fallencia (art. 81) ou na. concorda.ta. 
preventiva. ou a reiVindicação de bens (a.rt. 138) ,lo 

Art. 178. in pritr.cipto. Em vez de - de plano e 'Cerbaltne'f1,tl!, 
diga-se: • summal'la.mente .• 

Art. l78, aUnea a. Substitua.-sepela seguinte: 
a) « Elle nomeará um syndico, que, com o representante do 

Ministerio Publico, a.rreeadará os bens, levantar4 ou verificará. I) 

bala.nQo, convidal'á. os Cl'edOl'eS para lhe apresentarem. dentro de 
de2 dias, as declarações ~ documentos pl'obatorio,i dos seus creditos 
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(a.rts.· 80 e 81), ouvirá. o fa.llido (8ort. 82), organizara j á. visia. 
dessa.s provas e dos livros e documentos do mesmo fatlido, a. 
liau., e~e. ~ 

Art. 178. l-ettra b. 
Depois de - classificação dos cre«! itos-diga-se : « Jla conform i

dade do disposto Doe arta. 83 e 84. .. 
Art. 179. Accrescente ... e cste: 
11 Paragrapbo unico. Aos administradores da 'faUeI)cia das sp

cied.ad.es de credito real applicam-se. no que for p09sivel.as mes
rqas disposiçõe3 rela.tivamente ao; sylld:C08 e liquidatarios, incJu-
si 9'e a parte penal. .. • 

.Art. l80. Accrescente-se este: 
c § 4D, Depende de autorizacão da pessoa. administrativa eon ... 

cedente a. traollferencia da. ooncessio e direitos deJla decorrentes á 
terceiros, por força do. Uquidaçlo da. massa faUída." 

Art. 182. ~bsti~ua.-se pelo seguinte: 
<o repr8sant3Ilta do Ministeriq Publico, além das attrjbui .. 

ções expl'essas na presente lei, de-V61'1 as~islir ao exame de lí-vros 
do (a.mao e do §:levedo!' que requerer concordata preventiva. e ser 
ouvido e:D-olfiM,o OlI a requerimento da. pa.rte. naquelles assumptos 
que se rela.cionarem com o desempenho de sua.s funcçóes na. parte 
penal daf:.t fallencias. 

§ l°, ~elos aetos que o repl'osentante do Minísterio Publico pra
ticar( pe:roeberá. os emolumentos fixa.dos nos respectivos regimen
tos do custas. 

§ 2'>. Na. Capital Federal o cura.do~ da.:J massas faUidas con .. 
tinua.rá. a ser o rep-r. tap:re do Mlniste:rio PubHco~ flca.ndo ele-
Ta4~ a. (ti6~ .. gr~~ ção que actualmente. percebei para cujo 
pag"meuljq q GQverno ~br1rá. o neceasario creq,lto. . 

fi 3°. Os Estados poderão criar identicos cal'gos sem a.mplIarem 
as attribuiQões do Ministerio Publico definidas na presente lei, 
nem Íhe ináréa.rem oommissões ou porcentagens por conta das 
!ma.ssa.s. ~ 

Art. 184. Substituam-se a.g palavra.s-~e não tem férias,-pelas 
8efUin tfls : . . 
'c ••• e nl.o ~ s!1~ndem duraqte as fêrl8.s." 

Aft~ !85l § ~.o R.e4ija.-se de8~ m~peira: 
c O prooosso, em primeira e se9unda insta.ncia. dos aggra. vos 

~e DeUçiQ pu (le ~p~trU1l1ellto será o ~esmo da proces~o commum. 
podênao o aggravantejuntar â sua minuta quaesquer documentos. 
O aggravado poderá contraminutar qQ.alquer desses aggr~'ttos. tendo 
para is~o p~a~ i~ua.l ao do aggravante .• 

f\.rt~ t~, , a, aZ.,.ea 3.& Supprima-se. 
Art. 18'7'. Em vez de-cdolllJ terços da.s cusbs taxada.s em seus 

re,iinentaat-diga,-18: eas custas dos seus regimentoB.~ . 
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Art. 187. Accrescente-ee 4epois da. 5a tJJln.ea, o lJeguint.e GOmo 
6*' aUnea: 

cO deposituio. de que tl'a.ta. o a.rt. l5, percebel'd, um qua.rto 
das ta.xa.s marca.das nos regi mantos de custas pa.ra. as depo.itarios 
jlldiatacl, e na.da. percebará. se fôro f6Q.uerenta da rallencia., ou 
pessoa. sobre que roaaohi'r a. no-meaQ&o de 8yndioo., 

Sala da.s ())rqmis!i!ões, 7 de d.ez~Jllbro c!e 1907 .-Olsp,~ra li'iouet.:. 
T6do, pr~i.d.tmte.-Ma,.t.nho GaTc~z, relator. -X~"le,. 4a $"~a.
J. M. llfetfJtl.o.-::-I. a~ $ . .J\fet)'a eSc!. 

SUBSTlTUTlVO DO SENA.DOR. URBANO SA.NTOS .A. QUB SE RJlFSaE o 
PARECER SUPRA 

o capitulo I da pa.rte I (arts. lo a 8°) eub6titua.~e pelol arts. I G 

a. 6O. que consti:tuirao o titulo I~ secçã.o I dQ projacto, com u epi
graphes: 

Da natureza. e decla.ra.ção da fallellcia 

SECÇlO J 

D09 CAltAC';J'RIUSTICOB DA FALLENClA E DE QUBM A EL~A ESTA. SUJEITO 

Art. 1. 0 O commerciante que, sem l'elevanté razio de direito. 
~ã.o paga. no V61lcÍIQsnto ~brigação mercantil liqllida. EI ~rta, 
en-OOnd&.-se falli4o. , 

P~ragrd.\)ho unico. cons\~ra.m-se obriga.ções liqui~a,s e (.}$p .. 
~: -

I . o Os instrumentos publicos ou partiaula,ro!l de êODt:r.&.4têl, 
oom a quantidade ou vaJop fixado- da. prestaçã.o. ' 

2.0 As lettras do cambio e a.quella.s qoe, confOllnta o Codip 
OommBrci$~. t~~m a JXlesma força. ~ Aceio (Cpd# ç01!l. t .. rtfJ. 425, 
635 e 651), os bilhetes de ordem pa.gaveis em mç~a4Qliás. 'u 
notas promis80rias, Q8 escnptos de trans~cções '~o~méfciaes '-e 
os cheques. 
-- S~· Ás obrigações ao portador (deb8nturc8) e as l~ttr~s hrw
theeaiias e ali respectivos cpuPOtts desses títulos para. P8:B!t:~e~~ 
de Juros. 

4. 0 As fact~fas, nos termos do art. 219 do Codigo COfllmepcia.l. 
c as contas eommerciaes com os saldos reconllecidos - exàetos" 'e 
~jgna4o~ pelo deve4pr. 

5.° Os cQnhecirncnto$ do depositQ e 'W(ZrratJt, emittidos peJas 
empVe1&8 lia armazena. gara.e,~ o QB recibos dos emprezal'ios des
tal axma~6ns o 11 dos tra. piGooiros. 

6. o 011 conheci.mentos tle frete. 
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1.& As notas dos córretOI.'88 nas operações. em que estes são pes-
soalmente obrigados. e as contas dos leiloeiros. " 

S.O .AS contas extrahidas dos livros commerciaes e veridcadas 
j udioia.lmente. 
, ti) Esta veritloaCã.o 'será foita nos livros do oredor ou do de-
'\1edor por dous peritos nomeados pejo jUiz do cornmercio. a re
querimento do primeiro. 

Si o credor raquel'er a. '\1eriftoaQão da conta nos proprios li
vros. estes deverão acbar-.se revestidos da.s forma.lidades 16-
gaes intrínsecas e extrinseca!! e a conta comprovada n08 termos 
do art. 23, n. 2. do Codigo Commercial. 

Si nos livros do devedor, sel'â. este citado para.. no dia e hora. 
mareados. exbíbiJ-os em juizo. sob pena. de oonf0sso, observan .. 
do-se o disposto no art. 19, 1& a.llnea. do Codigo Commercial. 

Os livros irregulares do devedor provarão contra esto. 
b) A pena de confesso ser' imposta., se o devedor recusar a 

olhibição dos seus Jivros, sob qualquer pretexto, salvo se provar 
plenam~te a dertruícão ou perda. desses livros em virtudo de 
força ma.lor. ' 

c) Os peritos a.preSéntaria o laudo dentro de trea dias e. jul
Ja.do por sentença. o exa.me. os respectivos auto3 serão entregues 
800 requerente, independente de traSlado, nio cabendo dessa seno 
tenoa recurso algum. 

d) As contas, ~ssim verificadas, considora.m .. se vencidas desde 
a data do despacho do juiz na petição, em que o credor requerf'r 
o exame. 

Art. 2. o Caraderiza-se. tam bem. a. fallencia, independente 
tia. falta de pa.gamento, se o C9mmercíante : 

1. Executado, mesmo por divida. civil. não paga. a importancia 
da condemnacão nem a deposita, dentro das 24 horas seguintes á 
citação inicia.I da execução, para poder a.presentar emba.rgos. 

2. Recusa., como endossador ou sacador. prestar fia.nça, no CILBO 
cio art. 300 do Codigo COmmercíal. 

8. Procede a liquida.ção precipitada, lan(la mão de meios 
ruInosos ou fraudulontos para realiza.r pa.gamentos. 

'4. Convoca oradores e lhes propõe dilaoão. remissão de cre.
ditos ou cessão de bens. 

5. Aliena, transfere. cedo oU fa2 doação de parte ali de todo 
o activo a. terceiro, credor OU não, com a obrígacâo deste soh'er 
dividas vencidas; põe bens em nome de terceiro, contrahe dividas 
simuladas. e assim procede coro o tlm de occultar ou desviar 
bens, de reta.rdar pagamento~ ou fraudar credores; ou oonta pra. ... 
ticar qualquer dos raferidos actos com o mesmo fim. , 

6. Constitue hypotbecas. 3ntichrese~. penhores ou qualquer 
outra, ga.rantia., preferencia ou privilegio a 1à.vor de a.lgum 
credor. sem 11c8.r com bens livres e desembargados, equivalent69 
ás suas dividas, ou tenta. praticar qualquer destes\ 00108, reve .. 
la.do ta.1 proposito por factos inequivocos ; 
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7. Ausentar-se sem deixar representante para administrar o 
seu negocio e pagar os credores; a.bandonar o seu e5tabelecimento, 
ooculta.r--se, ou intentar OCéultar-se, deixandQ furtivamente o seu 
domicilio, 

Conaidera.m-se pl'aticadcs pelas socíOOl.des os actoa desta. natu
reza. provenientes de seus administradores. directores, gerentes 
ou liquidantes. 

Art. 3D • As sociedades anQuymas. ainda. mesmo que o seu 
oq;ecto st;Üa.civU (decreto n. 164, de 17 de ja.neiro de 1890~ art. -l°) 
incorrem em faUencia : 

!ó, quando. sem relevante razão de direito, não paga.m no 
vencimento obrigação liqnid<L e certa(art. lo. para.grapbo unico); 

2°. nos casos indicados no art. 2° ns. I ao 6 ; 
3°. nos casos de, perda. de tres quartos ou ma.is do capital 

social. 
Art. 4. o A fa.lleucia. não sel'á. declal'ad.a, se a pessoa. contra 

quem fõ!' promovida prova.r: 
l/). t)1lsidade do titulo da obrigação; 
2°. prescripçã,o da divida ou nullida.d~ de pleno direito abso~ 

luta do instrumento apresentado para. prova ; 
36

, nóvação ou pa.gamento da. dívida., mesmo depois do pro
testo do tttulo~ mas antes de requorída em juizO a fallencía ; 

4°. a mataria do art. 588 do Codigo Commercial. referente aos 
conhecimentos de frete. e a dos arts. 641, 646. 655 e 656 do Codigo 
Commercial, relativa ás lettras de risco ; 

5°, concordata. prevêntiva. a;nda me5UlO em formacão ; 
60

• deposito judicial opportuua.meote procedido nos termos dos 
arts. 393 e seguintes do decreto D. 737 f de 25 de novembro de 
1850 ; 

7°. qua.lquer motivo que. por direito~ extinga, adie ou suspen .. 
da. o cumprimento da obrigação ou exclua o réo do processo da. 
faJlencia. 

Art. 5./) A fallencia. poderá. Bel' declarada. até dentro do pra.zo 
de um a.nno após a. morte do dovedor ou até dentro de dous anDOS 
a.p6s a cessação do exercicio do commercio ou da dissolução Q liq ui
da.ção da sociedade. pouco importa.ndo que aquelle estado se mani
feste antes ou depois de qu&lquel" destes facto8. 

§ 1.0 O commerciante fa.Uecido será representado no processo 
da fallencia pelo conjuge sobrevivente e herdeiros. Havendo mo", 
nores entr8 estes, o juiz nomeará um curador. 

Aberta a fallel1cia. será suspenso o inventariojudicial. a que 
porventura S8 estiver procedendo em razão do obito do devedor. 

§ 2, fi A talIeneia da sociedade anonyma nã.o será decla.rada de"; 
pois do liquidado. partilha.do e distribuído O activo. 

Art, 6. o A fallencla da sociedade a.carreta. ar de todos o) socios 
pessoal e solidariamento re.'Jponsaveis. Incorrem otn ftLlloncia. 
tambem. 08 socios quo se retiraram da sociedade, embora com re· 
.alva dOI outros sacios, sem consentimento expl'e.'5SO de todos' os 



credores ,então elistentoo. 8&lvo S8 estes fileram com 08 8ocios. 
que ttMJ'a.m na sociedade sob a 'mesma. ou outra firma., ou que indi ... 
Vidlla.lmente assumira.m 8,S responsabilidades 8OCtaes. nov&Qio do 
contra.cto. ou se continua.ram a. negocia.r com a, sociedade ou oom 
os lQCioá silocessores, indicando ter conftaDea. no B8U cndito. 

8 1. o N&1j BOciedadss sm conta; de partieipa,cio 8ôlnente 08 so~iog 
ostensivos e gerentas podem ser decla.rados falI id<ls. 

- §2.o Qs 8ocios oom.ma.ndita.rios comprehendidos nOi' termos do 
art. 314 do Cbd.i«b Cõminercià:l nã.o i1icidem nos effeitoa da. 1àJ .. 
lent!ià. DíàJI respondem solidariamente com ó faJUdo por todas as 
obrig3.ÇÕes socia.e~ • 

. 0 ca.pit'ul0 11 (a.rts. 9 a 22). o capitulo IV, secQÕ&9 f (a.rts. 39 '8, 

54) III e IV (arts. 68 a 77) sejam substituidos pelos arts. 7 & e8. 
quu eooatituirã.o a 600çio Ir do título [do projeofo, oom a. epigraphe 

SECÇÃO U 

DÁ DSoLAR.AçlO IUDICIAL DA. FALLENCIA 

Art.'.- Et oom-petento para. declara.!' a. Ía,llencia. ó juii do com
merejo, àmcujajilrladiccão o devedor tem o. seu prlncipá.l esta.
belecimento ou casa filial de outra situa.da. fórà. do Brazil. 

A fail~llcia, dos eommereía.ntes a.mbula.nt.eá e empresano3 de e~ 
pectacuLos publicos póde ser declara.da pelo juiz do comínercib 
de onde tbrem eDl~ontrados. 

Pa.ra«rapho unl~o.O juizo da ial1encia, ê indivísivet e compe.
tente parà. toda.s aS 8CQÕeS e reclàmações sobre bens, interesses 
e negocios reJati vos & massa. fa."lIida.. 

Essas fÍ;écaes e recla maç~6 serão processadas na fOrma por 
que Be det~rmiita. nest& lei. 

AI't. 8. Q o deve.dor que faltar ao pa.gamento de a.lguma. obri
gação eommercial devo, no preciso prazo de lO dia.s, contados 
do vencimento da obrigação, requerer ao Juiz do com mareio a. 
declfiração da. fallencia, expondo as causas do fa.llimento e estado 
dos seus negooíos, e juntando ao seu requerimento : 

4) O ba.la.nco do a.etivo e pa.ssivo. com a. indicaçio e a. ava,.. 
114çã.!l apptax:ima.da de todos os bens e ei:clusão de divida.s acti
"\faa j)rtt9Crlpta8. 

b) A rela.ção nomina.l dos credol'es commerciá.eQ e civis. 
é) O conbacto socittl ou o indicacão de todos os sacios e sua.s 

qüalidàde!t ê dos respectivos dom1CiUos, quando a. sociedade for 
il'1"egulal' (de fttcto), e 08 estatutos, mesmo impressos, da so
ciedado anollyma, se ar flt.llellcia, for por esta. reque.rida.. 

O requer~nte apresenta.r~ ~a~beIllo~ seus li v 1'03 ob.'igatorioa. 
§ I,'· Em- seu despacho, () JUlt menCIonará a. hora, em que, 1'8-

cébetl o requeti.rmmlo, c o esorivló, iifimoo.iata.mente, encerra.rá, 
OS livros apreaentádos, rootituÍlldo-os ao re'luereriie. 



§ 2. 0 Trata.ndo-se de sociedade em nome oollectivo ou e1n com
ma.ndita, simples, o requerimento pôde ser aasiglladopor todos os 
SOCIOSOU p)r aquelles que gerem a sociedade ou teem o direito dE) 
usar a. firma. ou p\Jr seu llq llidante~ e tratJ.nJo-se de socieda.de 
anonyma., ou em commandita por acçõeB, pelos adminls\ra.do-
res 1 socios gerentes ou liquidaD.tes. 

§ 3.° Os socios aolidarios e os COl1l.manditarios nas sociedades 
em C01Dma.ndita. simples. que não a,ssignarem o requerimento, p0-
derão oppor-se á decla.ração da. fa.Uencia, requerendo o que ror a 
bem de seu direito, embargar a. sentença., nos termos do art. 19, 
§ l°, ou aggrava.r. 

Art. 9.° A fallencia pôde tambem ser requerida: 

1, pela viuva. ou pelos herdeiros do devedor. nos casos do 
art. l° e do a.rt. 2°. ns. 1 e 2 ~ 

2, pelO 8Ocio, ainda que commanditario ou em conta. de par
ticipaoã01 exhibindo o cOlltracto social, e pelo acclonistu. da. soeie . 
dade anonyma., a;pl'eSentando a.s sua.e acções ; 

3. pelO credor, exhibindo titulo de seu credito, ainda. que 
não vencido. -

§ 1. o Q credor commereiante, com domicilio no BrazJl. s6-
mente ser' a.dmittido a requerer a falleneia. do seu devedor. S0 
prova.r que tem inscripta a. sua firma no Registro do Oommercio. 
pela fôrma indicada no decreto u. 916, de 24 de outubro de 1890. 

§ 2.<1 O credor por titulo civil poderá requerer a, fallencia do 
devedor commerciante, provando que este. sendo por eUe ex
~cutado. não pagou nem depositou a,' impQrta.ncia da. condentIíaçã.o 
dentro das 24 horas.& que se refere o al't. 211

, n. 1, ou prova.ndo 
qualquer dos a.ctoSl ou factos indicados nos arls. 10 e 2,0, ns. 2 a 7. 

§ S. o O credor pri vilegí&do, inclusive o hypotheca.rio, so
mente poderá requerer a falJencia do devedor, decla.ra.ndo renun
ciar ao privilegio, ou, seo quizel' manter, prova.ndo que os bens, 
que constituem a sua. garantia. não chegam para ao 30lu<;'ã.o do 
credíto. 

Essa. prova far·se-á. media.nte avaUação por perllos, nomoo,.dos 
a aprazimento das partes. 

§ 4.° O credor. que não tiver domicilio no Bra.sil. será obri
RMO 8. presta.r fta.nca ~s custas e ao pagamento da indemnir;a.cão, 
de que trata. o a.rt. 21 t se a. sua. lei nacional fizer identica.% ex· 
igencills aos estrangeiros. 

§ '5. 0 Nã.o podem rei!,uerer a. fallencia. mas s6mente a. ella 
concorrer, os 8.SC end entes. descendentes e amns e o conjuge do 
devedor. 

§ e.o Nos casos do art. 3~, n. 3, a. fa.llencia da. aocied&de anony .. 
ma a6mente pôde sei' requerida TlOl' eUa :propria ou por algum 
accionista. . 

Art. 10. R&lller<mdo-~e a. t"d.llencia. com funda.ruento no a;rt. 1'~, 
a petição deverá. ser instruída com o titulo 4a obrigaçã.o e oor
ti.dão cIo l'es:pectivo ll.fotesto. 
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§ 1. 0 Logo que a. petiçã.o for apresentada.,o juiz ma.nda.r' citar 
o devedol' para. dentr'o ,de 24, hora,.;, a.llegar em ca.l'todo o que 
entender a bom do seu dh-eito. 

Se o devodor não for encontrado, o pra~o cOl'J'erá á. rovelia. 
e, certiôca.ndo isso, o escl'i vão fará os autos cOllclu~mJ ao juiz. 

§ 2. (I Allegando o dovo(lOl' releva,nte matel'ia. (&l·t. 4°), o jUiz 
poderá cmwoder. a sou requerimento, o prazo de tres dias impro. 
roga veis para, deutro dalle, prova.r a sua defesa. com citação do 
requerente. 

Findo esse prazo, serão Os autos conclusos immediatamente 
para a sentença. 

§ 3. o Tratando-se de socieda.de em nome eoUectivo ou em com .. 
malldita simples. qualquer socío póde oppor-se á. declaracão da 
fallencia, nos termos do § ~ acima, se a. sociedade, por seu repre
sentante, não comparece para se defender, ou se a. fallencia é re
querida por outro socio. 

Art. J 1. Nos cartt:Jrlod dos otIlciaes aneal'regados do serviço de 
protestos erl:!a.r-se-â um livro especial, aberto, numera.do e ru
bricado pelo juiz do comulCl'cio, p<u'u o pl'otesto dos titulos que, 
não estanuo sujeitos ao pl'ob:ito necessiLl'io e obrigatorio, devam 
ser ahi apresentados para. os nus da presente lei. 

O pl'Ote.sto pôdo ser interposto em qualquer tempo depois do 
vencimento da. obrigação e deverá conter: a declaraçã.o da hora., 
dia., mcz e annl) da apl'esentação do titulo ao omcial do protesto; 
por extraeto, o titulo da divida~ a cül"tidã(j da intimaQão ao 
devedor para. pagar ou dar a razã.o de não pa.gar. a. resposta ou 
a declaração de nenhuma ter sído dada, a. :.tssignatura. da pessoa. 
que protesta.l" a. data em que oprutestofOl'interpost.oe aquella em 
que se til'al' o instrumento. o qual deverá ser a~Bignado pelo pro
testante, subscripto pelo omeia.l pubJico e por este entregue, dentI'o 
de tres difLS, sob pena. de l'espon~abHidade e de satisfazer perdas 
e damnos. 

Paragl'apbo uoico. Este livro póde ser examinado por qualquer 
pessoa. e o omeial dará as cortídõoo que lhe forom pedidas . 

.. 'irt. 12. Para. a fallencia ser declarad~ ... nos C.l.805 do art. 20, o 
autor especifical'á, na. petição. que será. apre~enta.da em dupli
cata, datada e assignada. o td.cto 6al'acteristicoda Ca.llencia. juntando 
logu todas as provas. fundamento das suas allegaQÕes, ou indicando 
aqueHas que pretende adduzir. observada a disposiQã.o do a.rt. 720 
§ 20 do Dec, n. 737, do 25 de novembro de 1850 . 

• O réo será. cita.do pora se defender, devendo apresentar em 
cartorio 09 sous embargo~ no, pra.zo de 24 horas. 

Se nenhuma. das partes .houver protestado por prova., o juiz, ou
vido o representan'e do Ministerio, ,publico, proferirá sentenoa. 

Se, porêm, qualquor das partes tiver pl'otestado por testo .. 
munhas, exame de livros. dopO/mento pe&loJ.l oa outra prova, o 
juiz, recebendo 0.;/ embargos, logo que os autos lhe forem con
clusos, ma.rcará, ao mesmo tempo, dia e hora para. toda.s as dili
gencias requel'idas, mandando no ti fica l' o rCpl'CSÚlüante do Minis· 
terio Publico, se requerido fôr. 
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A prova. d6vol'á. Sei' edlibida dentro do cinco dias o, ftndd este 
pra.zo. as partes apreselltal~ã.o. em c:.:.rtorio, as sua.s alleg~çQes 
tinaes,uentl'o da.s 24 bONS soguinies. abrindo-so vi&1a doe a,utoS 
ao ropresentanto do Ministerio Publico pOI' outras 24 horas. sendo. 
em seguida! 001101 usos o~ .Lutos par~.. a. sentença. " . 

P",,-agl'aplH) unjcu. O l'útl tierli citado. outrega.lldo-lhe O ~cl'i
vão ou O omcial do justka um do~ oxemplares da, petição ini
oial. o, 150 mio 10r oucontru.do. o juiz nomca,l'it Ufi] curador, quo o 
de1enda. 

8e o réo fôr ci tado e não compa.l'OCeI'. corl'orá. o proces~o li re-
velia.. -

Art. 13. sendo a fallencia da sociedade anonyma requerida pOl' 
algum accionista., sob os filn la.ll1eato3 do art. 3°, D. 3. observar
.se-á, o mesmo prooesso indicado no tLrt. 12, dispensada. porém. 
a. inteI'venção do Ministel'ío Publico, salvo se roquel"ída pelo autor. 

Art. 14. O devedor ou réa que não rôr encontrado no lagar 
do seu principal esta belecimellto, deve1'â. SOl' citado. para os 6Jls 
,lo!) arts. 10 e 12, na. peshOa. do gerente do negocio commercia.l .. 
liquidante ou representante. ' 

As socieda.des commercia&l SeI'ão cita.das ua pessou. dos seus 
gerentes ou 8Ocio.~ solidaJ'ios. com direito de representaI-as, e dOI 
liq uidant()~I." 

As sociedades anonymas serão cita.das na. pessoa. dos seus ad
ministradores, gerentes ou liquidardes, os quaes ficam sujei,tos 
às mesmas obrigações que a presente lei impõe a.o devedor ou ~o. 

Art. 15. Nos casos do art. 2°, tJul'a.nte o processo preliminar 
da faIIcncia, (art. J2), o juiz, ex olficw. ou a l'6quel'imento do autor. 
poderá. orde0i11' o sequestro dos 11 VI'OS. correspo adencia. e bens do 
r,-~o o prohibir qua.lqucr aliena.ção ou dispo:'Jição de bons, para. sal
vaguarda do a.ctlvo, publicalldú-se o despacho, em edita.l, pela im
prenn. 

Os bens e liVl'vS ficarão sob a. guarda de dopositario nomeado 
pelo juiz, podendo SOl' o proprio autor. 

ParagI'apho uníco. Cessarão, toda~ as medidas excepcionaes 
pOl' força da propria sontcnQa que julgap improcedente o pedido de 
t'a.llollcia. 

Art. 16. Praticadas as diligencias determinada.s pela preserita 
Lei, o juiz. llO pra.zo de 24 hOl'a.s,proferirá. a. sentença, nos termos 
do art. 232. do decreto n. 737, de 25.de novembro de 1850, deola
l'a.nllo ou uã.o aberta a fu.llcncia. ~ a. publicará. Ímmediata.mente 
em mão do escl'ivão. 

A sentença que declarar a falleucia. : 
a) conterá o nome do devellol' com toda. a clarcfla, o loga.r do 

seu principal ostabolecimeuto o gonero de commercio. os nomes 
dos 8ocios soltdal'io~ (lompl'ohcndidos na. 1aUencia e os seu! do
micilios, os nomes (ltJ~ admillüstL'adol'es ou liquidantes' da sacie .. 
dade a.nonyma. a. esse tempo ; 

b) indicará a hora da. a.bertura da. fallencia.. cotendendo-se. "no 
caso dê omissã.o, que ao meio uh" clirnlçà.r.a.. o juizo da laUencica. ; 

Vol. vm H 
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, ç) l1xa.r' o termo legal da.. fallencia., se fôr possível, isto ê, a 
data ~m que se tenha caracterizado este estado, não podendo re
tr~ttM.lika por ma.ia de 40 dias, contados daqueIle em que foi 
ln~tpos~o o primoiro protesto. por falta. de paga.mento ou da
qttE!lle em que (oi de'ipa.chada o requerimento inicial da. fallencia, 
nos oa.sos do artigo 20 ; 

cÍ) nomeará, um. dous ou tres syndicos fa.ra. a administração 
da maasa e mais tunecÕes a. cargo delles (ar. 63) ; 

e) marca.rá o pra.zo para todos os credores da fallencia apresan ... 
tarem, as declara.eões e documentos justifioa.ti vos dos seus credito~ 
(art. 79) ; 

.' j) 4eterminar' o dia, hora. e logar da. primeira assGmbléa dos 
otdó~ê$- (art. 99) ; 
, " " providenciar' sobre outras diligencias que entendeI' de con
vsnlt:lDcia no interesse da. massa ; 

1) poderá ,ordenar a prisão pl,'eventiva do falUdo, l1 req ue
riI'a'eÍ'Dé do representante do Ministerio Publico. quando as provas 
oolb.idt\.8~oitét'r'&õtem estar elle incurso em crime punivel por 
eúIl Mt OU peI~ Cotligo Pe11al • 

. Art.' 17 • Q resumo da soo.t.ança declara.toria. da fallencía 
IJeJ;It ~entra ,àe tres horas depois dQ reoobimento 408 auto! em 
camno: 

,1, &ftb:ado, por edit~l, na. porta do estabeleoimento e armazens 
do Ia.U.tdo; , 

't, remettido ao representa.nte do Miniaterio Publieo, á Junta 
CommM-eial do dilrtricto, á Associaçã.o ·Commeroia.l, á Junta dos 
~:re~, a. ca.mara. Syndical dos Corretore; de Fundos Publí-
001 é '&o otHcia1 do ~gistro da.s Fil"mas Commerciaes na respectiva 
conl&r~, p&tà. a devida averbação. 

ti 1.0 .Ei:í1e rêSaÍllo conterá. o nome do juiz, os nomes e domi
cilios do flUido e dos, socio" solidariamente respon-:la veis tambem 
~ .. -66 nomes lias syndicos e sua residencia, o prazo ma.rcado 
para. a.s deoIaraçôm eexhibú;ã.o de titulas creditarios e o dia, hora. 
8' .... r da. primeira. assembléa. dos credores. 

, Ndftm üs 'escrivles usa.r para. essa fim fOrmulas impressas. 
§ 2." Dentro do mesmo prazo de tres hora.s, o o$crivão otftciará. 

ao,cllefe, ad.ministradO!' ou a~nte das estações teJegraphloas e 
~.t que existirem no lagar, communicando a. fallencià do de
vedOr e os Domes dos syndicos, a. quem deve ser entregue a. COf
respoodencia. 

Art. 18. O juiz publicará. a. declaração da. fa.llencia, por meio 
de edita.l, contendo: 

. 1. O nome do fal1ido, o seu domicilio, genero de commercio, 
termo lega.l da. fallencia e o nomo dos syndicos ; 

~. A. notitleacio a todos os cre10res pua., dentro do prazo ma.r
ca.do. ap:reseItta.rem a.os syndicos a. decla.racão dos seus creditas, 
acompanhada dos respectivos títulos ; 

3. A convocação de todos os credores pa.ra. a primeira a.BIIf&m
bMa., decla.rando logar, dia e hOI'a, onde esta se r-ea.li~apA .. 
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§ 1.0 Esta. publicação deve ser feita~ impreterivelmente, no 
Diario Olfic:ial, que se editar no dia immediato ao da decla.ra~.da. 
a.llencia.. . 

§ 2.1? O e[:l~ivio certifica.rá. nos autos ter cumprido as dílirien" 
reia.s deste e do a.rt. 17, nos prazos a,hi determinadol, incorrendo.na. 
pena de suspensão por seis mezes, no caso de falta 011 negligencia.. , . 

e pel'da de toda~ as custas, além de responder por prejuizcs e 
damaos. 

Art. 19. Da sentença.~ que declarar aberta a faUencia, poderá. 
o devedor ou seu representante aggravar por instrumento. 

§ l.0 Poderá. tambem o devedor ou sell l'epresentante'embar· 
gal' essa s::,ntenç~, quando a fallencia tiver sido aberta com funda,.
mento no art. 1°. 

Os embapgos se processarão em auto apartado, CBm ciiação 
de quem requereu a fallencia.. ' 

O embargante apresentará. os emba.rgos, deduzidos em M1:l&
rimento articulado, no pra.zo de dOlls dia.s, cOl;ltad08 d_4,KelJa em 
que (01' publicada a. faBenda. e o embargado, em seguida. e em 
igua,l prazo, os contestarâ. querendo. , 

As pa,rtos deduzirão a. prova, dentro de seis dia.s e. decorridos 
este3. allegarão afinal; n9 prazo de dous dias para ca.da uma., e o 
juiz julgará. dentro de cinco dias. " 

O.i syndicos e qualquer credor serio admittidos á. 8.Ssistenciat 
se o requererem. 

Da decisão do juiz. qualquer que seja~ cabe aggrã.vo 'de ~ti:ção. 
§ 2.° O aggravo e os embargos ilão suspenderão os 'etfeitos 

da sentença declara.toria da f'à.llencia nem interromperão as aUl
gencias e os a.ctos do processo. 

Art. 20. Da sentença que não declarar aberta. a 1à.Hencia cabe 
aggrtLvo do peti~ão. . 

Paragrapho unico. Esta' sentença. não ter' autorida.de de 
cousa julp-ada.. 

Art. 21. Quem~ por manifesto dOlo ou falsidade plenamente 
provado~~ requerer a faUencia de outrem será cóndemll&do, na ,9éQ
tenel que denegar a fallencia, em 1" ou 2& instancià., a. indàDi:ilUllr 
ao t'êo a.s perd~ c damnos, que (~rem liquida.d~~ ~á, e,l~1;I~<? 

Sendo à fã.Hencla req uerida por maIS de uma pessoa, a~" 
sabilidade destas seeá soUdaria. ' 

Art. 22. Reformada a. sentença que decla.rar a fallenoiá. seta. 
tudo reposto no antigo estado, cessando o processo. 

O resumo da sentença revocatoria da. fa.llencia será. l'emettido 
ás corporaçõe1 e funácionarios mencionados no art. '17 n. 2. e 
publicado na fõrma. do art. 18 § I (). 

AI't. 23. Não sendo pos.;lvel fixar, na sentença. declàra.toria 
da faJlencia, o termo legal desta, o juiz o fará. Jogo que 0'8 8:Y'1l
dicos lhe fiJrneQam os precisos elementos, mas ant49' dá. primeira. 
assembléa dos credures. 

Do provimento do juiz,q1,l~e)ixa.l' o termo legal ria fallencia, 
na sentença. decla.l'atoria ou em interlocutol'io, puderão O.i interes" 
sados aggravar por instrumento. 
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o . ca.pitulo V (a.rt~. 78 & 88) Bub:stitu&-S6 pelo:; a.rts. 24 a 36, 
quo constituirão a. secção 1 do titulo n do pl"ojecto, com a8 epi. 
gra.pbe~ 

TITULO U 

Dos etf'oltoaju~id1cos da. sentença daclara.tor1& da faUencia 

SECÇÃO I 

IJOI:! EFFEITOS QUANTO AOS IJJ1tEITOO DOS CIU:DOIt .. ;S 

Art. 24. Ao Juizo da.· ftLllencía. deveroo concorrer todos os Cl'e
dores do dovedor COmllJlllll, commel'ciaos ou cjvi~, aJloga..udo o 
prov&ndó os ~U9 direitos. . 

~ra.gl'ap'~o unico. Não podm·ã.o ser l'cclamados LlIl lit.llencia : 
I.G 'O~·cr.c~ifu::l fundados QiU 80nteuça siwplosnwute do pre

ceito. isto é t em sentença. funda.da. ell1 simples cOlltissM do d~vedor·. 
2.0 08 crooitos POl' títlil~ de dot\.~ão. ou por obrigações l)Ura. .. 

)Ílente péssoft.es. . " 
3.° As despesas que os credoreg individua.lmente fizecern para. 

que possam tomar p.}rto na. faUencia.. 
. 4.° As penas pecunia.rias. 
. Art. 25. As acções e execuções índívjduaes dos crodores. 

ISObté direitos e interesses rell\tivos á. massa. fa.Uida. ficarã.o 8U8-
pensaa.:desde que seja declarada a. r.. .. Uencia. a.ié ao encerramento 
desta. 

S 1. o Acha.ndo-se os bens .fá. em praça.. com dia. definiti vo para 
a arrema.t.ação, fixado por cdi ta.es, far-~e-ã. esta, entrando o pro
dueto pal'a. a. massa.. 

Se. ~rêm. 08 bens jâ tiverem sido aI'rematados ao temw da 
decla.raça,o da. faUeDcia, sôroeDte entrará })3I'a a. massa a. sobra, 
4ê'pois do pa.go o ex.eQ ucn to. 

,§ 2. I) Nio se oomprcheudem ntld disposicões deste a.rtigo a.s 
acções e execuções iniciada.s a.nte~ da falIeucia o fundadas ero titulas 
.DftO sujeitos a dividenuo ou rateio. a.s qnaes proseóuirão c0l!1 08 
syndfOO8 ou liquidatal'los. 

Art. 26. A faUenci& produz o vencimento antcolpado de todas 
a.s divida.s do fallido, commerciaes ou civis, com aba.timento dOi 
juros lIJgaes. se o~tra, taxa. Dio tivel'. sido estipulada. 
. Qu,nto ás obrigações a.o pí.)l·tador (debe,alures) emittid~ pelas 

800iedades anonymas ou em comma.ndita por aeçôes, prevalecerá 
(L disj)08ição 40 aI't. 61), paragl'a,pno uníco tIo docreto legisla.tivo 
D. ' 117 A. de [5 de setembro do 1893. 

§ 1. o Não terã.~· veneimento atltocipilUO ou immediaio: 
I. o As obrigacões suj~ih::l <L condição su.;pen~iva.. Não obstan

te. eUas e~tra.rão na. falleucia., sendo o pagnmento dHferido at~ 
'illC se verH1que a condiç;tü. 



2. o As letra.s llypothecarias emitthlas pelas soaiodades. de CP&
dito l'eal (decreto fi. 3iO. de 2 de maio de lM90. &1'tS. 351 o 358). 

§ 2." Os co-obriga.dos· com o fanido Du'-letra.., 'dtf earamo 8 
titulos a estas equiparados durão fiança ao paga.mento no venci
mento. não proterindo pl~gal' immediatamentó sem dedueçio. 

}4~sta. disposíç'io proooderá sÔmente no caso doa cO-ObrigadOB 
aimulta.neos.' ma.s nao succopsi,'os. Sendo a obriga.ção successív.a.. 
como nos endosso.i, a falloncia do ondossa.do posterior não do,('6. "di
reito a :\ceionar os endO~5ata.rios anteriorf\s, ~m quP S('l d~ o VAUa 
cimonto. 

§ 3. o As clansl1la.s ponolH dos contra,atos tmila.tcra,o~ a })razo 
vencidos em virtude dc fa.Hel.lcia não 801'00 att.cDdidRFI.' 

AI-t, Z7. Contra. a mas~a não conerão juros, ainda qlle esti· 
pulados f01'em. se alla. não chegar para o pagamento 'do pl'iu-
cipa!. ' 

Exceptuam-se desta disposição. os juros das obrigações ao pOl'ot 
tador (debenture.), cmittidü.s pela.8 sociedades anonymas ou em 
commandita por ficções. os das 1etl'3.8 hypotllecarias,. emitt.ida.s 
pelas sociedades de credito real. e os dos creditos garantidos por 
bypotheca. antichrése ou penhOl'. . 

ús juros dos credit.oa ~arantidos serão pa.gos pelo producto dc.s 
bens constitutivos do privilegio, bypotheca ou perih~r. 
. Art. 28. Ús fiadores do tallido poderão apl·asenta.1' .. e8 na. fa.Ueo

eia. por tIlào quanto tj 'lerem pago em descarga. do afianoacto ou. 
tambem, pelo que ma.is tal' ,ie possam satisfa.zcp., se ,o credo.!' não 
pedir a sua inclusão na fal1eneia.. " ) '.' .. 

Art. 29. Os credol"es por obrig8.(·ã.o soUda.ria. cQnoorr~rã~, J)éla. 
totalidade de seus eNxUtos nas rospe~tiva.s massas doa. Co-obl'i
g8.do~ simnlta.noamento (a,lUdos. até serem integralmente ~"g~. 

Os dividendos distribuidoc: serão annoi.rulos no rf'spectn'o ti· 
tltlO original )WJOi\ Jiquidatariog da.s ma.s~as. e o credor (~ommn
nica.rá. ás outl'as ma.s:sa,s o quc de alguma rP-ceoor~ . 

O Cl'ooor quo. indevidamente, l'cceber a.lguma quantia. dos co
obpigados sol ventes ou das massas dos co-obrigados fa.llidoe ficará 
obrigado a restituir em dohro. a.lém do pagar pel'il&s e damoos. 

Art. 30. As massas dos co-obri~a.ilos ru,1lidos não terão ~o 
regressiT'a. umas ~ontra as ontr<Ll'3. :Se, púr~m. ô credol~ dcar 
integralmente pago por uma ou por di\~ersas ma.ssas co-obriga
das. desapparecendo as.qim os "pus' direitos contra. a9 autl'aR 
mlWlas. as 'primeiras terão a.cCão regressh"a contra. 3tt segllndas 
em proporçao á. pa.rte quo pagaram" áquelJa que ca.da uma, 
tinha. a seu cargo. 

Para.gril.pho unico. s~ os dividendos, ql\e ('o~lber~m ao êredor 
em toda.s a.s ma.!l'la, co-obrigadas excederem da ímp()l·tancia. tota.l 
do credito, este excesso entrará pn.ra M massas na pl'Ororção 
acima dih. ~'e os co-obl'igados era.m garantes unA dos outros. 
aql1ellc excosso pcrtencerlt. conforma a. ordem das obl'ig~(Ws .. 
ás massas dos co·obr1gadofil. que tiverem o direito de ser f~arart
tMOt!. 
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_. - ~- 31, Os co-defledo.res B61l'enfes, que pagarem, totul ou 
paraJlmiJenie, a bnportancia. do credito, poderão recla.mar: da. 
...... ftLIlida do c().i()brigado quanto ,agaram. observadas as 
rép&e do direito civil sobro as obrjgações soUda.rias . 

. Àpt. 92. Ao! credore:l ft~rão ga.rantidos 08 direitos seguintes • 
• eMe tj -momeato da declaraç&o da fa.Uencia : 

- - J6~ ~e int!!rvir. como a.ssistentes, om quaesquer a.c.çõos pro
itíovidas contra. ou pel~ massa; 

20. de fiscalizar ã administração da. ffia.3S& faUida e !'equeror 
c promover no processo da. fallencia. o que for a bem da re fe-
rida. massa e 11 e:Jecução da presente lei; . 

ao. de examinar. em qualqu&r tampo. 08 livros e pa.peis do faJ
Udo, bem como toda 3 escripturação dos syndlco8, indepe.ndento 
4e ordem ou autorbaçio do juíz. . 

Paragrapho unico. Pa.ra exercer esses direitoá basta qlle se 
ienqa apr~9ntado aos syndicos a declaração, de que tra. ta o ar~ 
titf> 8J. 

-Ar\. 33. Os credores au.seotes poderão constituir procura.dor 
pata --represental..oa na. ftt.llencia. do devedor, sendo liclto a uma 
s4 p~~ ser proc~i'ador de diver90scredoreaao meB~ptempo. 

§ 1." A prqQ~ra9M pólIe ser transmittida por telegrammll. 
cuj~ minuU authenticada. ou legalizada.. d~ver' se;, a.presao .... 
tida 4 estlJ,Qio etped.itora.. que. na transmlssa.o, menclImará esta 
olreumstancla. . 

§ 2.· O procura.dor fica babilitado para. tomar parte em quaes
quer· actos ou delíberaçõe3 da ma.ssa.. receber a. visos, notilfca.-
oões ou cita.oões. . 
. - Para acceita.r concordata deve () procurador ter poderes espe

Clles. _ 
§ 9 •• O proeuràdor responde solidariamente com o manda.nte. 

qu&ífdo obrar com dÔlo, má fé ou fraude. 
Art. 34. 8e1'5,o considera.dos representa.ntes dos credores para. 

todos 09 actos 8 delibepações da fa.IIencía. : 
I. Os administradores das soeieda.dos t os gerentes. os líqui .. 

danteff e 08 Prepostos com poderes de administração geral; 
~. o., pI'ocuradol"efl ",tl negotia, embora não tenham poderes es

~itloados para. a, 1aUeDcia.; 
• 3. Os herdeiros e 8uccessores; 

4. Os tutores e curadores, na fôrma. de direito ; 
;, ". 1.° A Fazenda Nacional, quando interessada por dividas do 

iIDJ)fJstoa (.lU de letras e titulos, será. representada. no juizo da. 
.ftt.Uencià. pejo procur&dor da Repu bliea.. auxiliado pelos adjuntos, 
a.ju'abtes ou S()li~ftadore8 (lei D. 221. de 20 de novembro do 1894, 
aIt. 32 .. :a.- In). 
. Â Fazenda dos Estados ~ à dos Dlú·nicipJos serão representadas 
pê)t)S fuàeeioD$tios. aos gúaes. paIM respectivas constítuiç3es ou 
leis "~tli6IB, jneu~bir esse dever. 

Art. IIS. -t>a eftiaores menbres é ínterdictos nã.o g01.a.m na fal
leneia de privilegio algum, que a.s leis oi vis lhes confarem. 



Ficarlh~a, entreta.nto, salvo o direito de ha.ver de seus tutores 
ou curadores a. indemniza.çio pelos da.mno:i provenientes de, ne-
gligencia. dólo ou fraude. . 

Art. 36. Se os bens do f&llido não chega.r~m "para Q illte~&" 
pagamento doa credores, encerrada. a t&Uencia.. estes 'ario Q ~i'! 
retro da executar o deve1or. a todo O tsmpJ. pelo saldo de $QlW 
credítos. se o falJido não os contostou (art. 135). 

4~ 

A aecQão I do capitulo V (a.rts. B9 a. 99) seja. Bubstltuídi' 
pelos arts. 37 a. 42, 08 quacs passarão a. constituir a secção 11 ~ 
titulo II do projecto com a epigraphe. 

SEcçÃO II 

DOS EJI'FEITOS QUANTO Á PESSOÂ DO FAtLlno 

Art. 37. Em virtude da. declaracã.o da, falleneia llcam impostas 
ao faHido as seguintes obrlgllções: 

. L Assígnar, noS autos, logo que tiver conhecimento da s~n. 
tenca declararoría da- fallencia., termo de comparecimento, índi .. 
cet.ndo a rija e numero da sua residencia, pa.ra lhe serem diri .. 
gida.s a.s notinca.<;ões e os a.visos necessario8, sob pena de pe'1elia 
e outras comminadas por etrta. lei. 

Não se poderá. ausentar do loga.r da faUencia. sem justo mo
tivo e a.utorlzação expressa. do juiz e sem deixa.r procurador. 
ba.stante, sob as me~maa pena8. 

2. Entregar, sem demor". todCJS os bens, Uvros, papeis Q do
cumentos aos syndtco8 e lhes indica.r 08 bons em poder de outrem 
para. serem arrecadados. 

3. Comparecer a, todos os a.ctosda falIencia e ás a,asembléaa dos 
credores, podando ser re}lresentado por procuradol" quando occor-
rcromjustos motivos e obtiver licença do juiz. . 

4. Prestar, verbalmente ou llor escripto, as Informações so· 
licitadas pelo juiz. syndicos. liquidatarios e credores ~I'Il ILS
semblêli 1 sobre circumsta.Dcias e factos. que interessem'" tkIlencia, 
e a.uxiliar os syndicos com zelo e laald&d6# 

5. Verificar a legitimida.de, regula.ridade e a.uthentícida.de das 
rnclamações de credi to apresentadas á. ma.ssa, (a.rt. 82). 

6. Assistir a.o leva.ntamento e verifteaçii.o do balanço e examo 
dos livres. 

7. Examinar e dar parecor sobre as conta,.(f dos syndioos o 
Uquidatarios. 

Parltgrapho unico. Faltando ao cumprimento de quaJquer dos 
dev(jres docJarados em Ol;l ns. I a 4 ou ausentando--se sem ltcen(\3. 
do juiz, em'harllCaJldo as funcçoos dos syndieos oU liqúidatal'ios, oc
cultando bens por qualquer modo, recebedo qu'elaqller q~an
tias pelos creditos, subtrahindo do documentos déSviand4) a. corres .. 
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pOlluencia. que deva sei' entrogue aos s.~ndicos ou liquidata.l'ios. o 
fa,lbdo poderá ser preso por mandado do Juiz. 

Da. prisã.o cabe aflgravo de instrumento sem e.tfeito suspensivo. 
A prisio não poderá. exceder de 60 rli&s e serâ. decreta.da. desdo 

que, )?or meio summarissimo, se verifique a exa.ctidão dos t'actos 
argllldos. O representante do MiDisterio Publico será notificado da. 
providencia toma.da.. 

Art. 88. Além dos direitos, que esta 1e1 especialmento lhe con· 
fere, o faJUdo tom os de tlsca,lisal' a administração da massa. falli~ 
da, de requerer o que for a bem de ~ellS direitos B interesses, 
de exerem· direitos meramente conservatorios dos beos arrecadados 
9 podeI'á intervir como :tssistonte 11l1,S qnestõe~ pró 011 coatl.'a, ao 
mas!l(l.. 

Paragraplto unioo. So notitlcado 01l avisado pela. imprensa, 
por earta ou por otlieial de justIça nã.o comparecer ou deixa.r 
de intervir em qualquer aeto da fallencia. os actos ou diligen
cias oorrerã.o â revelia, não podeudo em tempo algum sobre 
el1es recJamar.isso sem prejntzo do disposto no paragrapho llníc{~ 
do art. 37. 

Art. 39~ As sociedades anonymas são representada.s na fi\llen· 
cia. pelos seus adlninistrndores ou líquida.utcs. 08 quaes ncarão 
sujeítos a todas as obrigações, qué .:. presente lei impõe ao de
vedór ou tallido: serão ouvidos como representantes da socie
dade faUida nos casos em que a lei prescrevo quo o r. .. mdo seja 
ouvido e inoorrerão nas penas de prisã.o nos casos declarados 
no paragrapho unico do art. 37. 

Páragrapho unioo. Não obstante isento.:; da faUnncia.. essos 
administradores 011 líqnidanws devorão prestaI' contas de seus 
aotos e l'espondm'i'io pelos dlllicto!J commettídos contra a so
ciedade e contra terL'Airoa na f6rma p.)r quo dispõe o tí· 
tu}o XJll. 

Ai't. 40.Depois díl. pl'lmAira asscmbléa dOR ci'lIdores, (le quo 
tra.h o art. 99, o fa.lhdo p1rhwá o\:erceJ' o commoraio ou qual
quer industria ou Jlro!i~ão. s.\lvo as restriC('ÕRS P3ta.bcleaiila~ pelo 
Codigo Commercia.l e lois especíaos. 

. Art. 41. A mort.e do falli.lo não intlwrmnper:i, o procp.sso da 
fa.lleneia. 

O conjnge sobl'et'ivonle o 01'1 herdeiros o repl'Asentat'ão Jlill'a 
todOB os atreitos commm'Ciaes. 

Paragrapho Imico. Os }u~rde;ros do de'rrool' L").Hído não 8erJio 
respoosa.veis a.têm da.s torças da. herança.. 

Art.. 42. 80 o fa.lIido for diligente no cumprimento dp. .qCU~ 
deveres e auxiliar 0':1 syndioos com lealdade e zelo, e !ll a maSBlt 
oomportal'. oodlt requerer ao juiz que lhe arbitre modica remu
neração. Nes8~ arbhr.;tmento serã.o ouvidos os s~·ndlcos. e a. 
requerimento destes. (le qualqUel' credor, alJegandojusta causa, on 
etr-a!/icio; podérá ser supprlmida a remuneração arbitl'ada. 

Pararapho unico. b:sta remuneraçã.o cessará depois da pri
meira. assemblêa. dos credores e eleicão dos ltquid&tarios. 
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A secção II do ('J:l.pitulr) V (a.I'ti). j 00 a. 1O~3} c o ü-rt. 130 da. 
secção vm do mesmo seJa.m sub.stituido.~ pelos a.l't,. 4:i a. 4(-;, Qu e 
constituirão a secção lU <lo títu.Jo tI rii) pi'OjActo. com fi. Apigraphe 

SECÇÃO UI 

DOS EPFEITOS Q.lJA~TO An,9 BE'\S DO FAU,IDO 

Art. 43. A faUencia comprehc1lderâ. todos os bens do devodOl' l 

inclu~ivc direitos o ac.;ôes cXÍstcntes n:l. época. da sua. declaração, 
e os adqnil'idO<4 dUl'ante aBa. 

Art. 44. Desde o dia da. abertura. da fallencia ou da decretação 
do sequt'stro. o devedor perdeMt o d irei to de a.dministrar e dispor 
dos seus bens. . 

§ 1. (> Não podel"J. o devedor. desde aquelle día. pra.tic!.tr qual· 
quer a.cto qlle tenha, referencio., diI'ccta ou illdirecta, 300 bens. 
int6l'>e!Ôises. direitos e obl'igaçõc~ comprehendidos na fallencia. sob 
pen1L de nulUdade ,le pleno direito, podendo o jlliz pl'oouncial-a. 
e:x-olficio. independente d'1 pl"ova (Ie pr~jnlzn. 

§ 2.° Entrota.nto, si antes da publicação ela fallencia. 011 do 
seqnost.ro o devedor pagoll no vencimento uma. Iettl'a de, ca.mbio 
ou titulo ri. ordem PO! cUe aoceHo ou sobre el1e sacado. o ptlg~ 
mento sel'â, v fUi do , se o portador nno conhecia a faJlencia ou o 
seque3t"o. o ~í~ con1brme o direito camhial, não puder mais ex\,'rcer 
utI1ment·6 os se1J~ diroitos contra. os; Co-obl'j gall OS. 

Ar!,. 45. Xfto se compfflhonderao na. f'Lllencia.: 
1. Os bens q lIeo fallido pO:-isuir no 'dia. da dp,c1nractio da fa..Uencia. 

011 vier a possuir durante esta, Cllm a clausllla de não SArem 
ohrigados DOr di \'i (!l:\9. 

2. As penllÕ{).l, ordona·Los ou ol.lí,ras qllantill~, a quP o fulJhlo 
tiver direito.a titulo dr :tIl m~Dto. ap,)~fmtad01'iat rrforma ou juhi
lação. 

3. O que o falJido ga.nha.r por ~{,ll tl'abalho pessoal e dflstlnado 
li maonto!1cão proprta e {h familia. 

4. Os vestunrio8 do fallido e de sua famiHa.~ a. mobi1ii\ ~ ntell. 
silio~ nect',;sario i ao.<Ol. usos d~ v[(la, 

5. Os rlmdimentos dos bens dos filhos menores. 
Art. 46, A fallenúia não alfeútará. a administração dos bens 

proprios e particulares da. mulhOl' c dos íUIJos do dcvmlor, pelo 
que não poderãu ser a.rrecadados na faIlencia: 

1. 0:::1 bom; dotaes estimados para. q ualq uer efl'eito, os para .. 
pher0l16S. 08 iDcommuoicavels sob o l'egimon da communhão, 
08 qu~ não respondem por divida~ a.nteriol'cs ao casamento. e as 
arrbas e doações n.ntcnupciaes. 

2. O peculio castren"e, qlJasicastreosc e bens adventicios (h~ 
fi lhos memofCl. leg i timos. legitima.dos e l'econhet\idos. 

O peculio profecttcio entra.rá paI'a a massa. 
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A secÇã.D UI do capitll10 V (arts. lO! a UI) seja. substituída 
DO]oS arts. 47 a 53~ glle passarão a constituir a. secçã.D IV do. titulo. 
D dA> projecto CDm a. epigraphe. 

SECÇÃO IV 

DOS EFFEtTOS QUANTO ADS CONTR:\.CTDS DO. FALLIDO 

,l\.rt. 47. Os contl"âctDs synaBagmaticos não serão. resolvidDs 
pela faJlencia. e poderã.o. ser executados pelDS syndicos e liq ui· 
da.tariDS, se achaNffi de conveniencia. p!tra i1 maEIBa. 

§ I. o A não. execução i ntogra I desses contraatos po.r pa.l'te 
da massa dará. ao contracta.nte o direito do exigir desta a devida. 
indemnização pelas perdas e damnDs. 

§ 2," Na.s vendas a. entregar em prazo certo, tendo por obj~cto 
valDres ou mercadorias, cuja cotaOio, curso DU preQo cOI'rente 
possa. soeI' annDtado, a liquidação, se não. puder rea.lizar-se pela 
etfectiva entrega dos valores ou mercado.rias e pagamento. do pre .. 
co, far-se-á. pela. prestação da differença entro a cotação do dia 
do contraoto e a da época da Uquidação. 

Art. 48. As contas correntes com o faJUdo consideram-se encer
r&das no dia da declaraçã.o da fallencia, verificando-se o saldo.. 

Art. 49. Dura.nte a falleucia fica.rá interrDmpida a prescri
pção. 

Art. 50. Se o fallido ttzer parte de alguma so~iedade como. socio 
saUdario ou co.mmanditario em commandíta simples, eUa. repu-
tar-se-á. 4issolvida. (Cod. CDm. art. 335, n. 2). ' 

Em sua liqui~ação intervirão os syndicos ou liquidatarios com 
DS poderes do art. 3.53 do CodigD CommerciaL 

Paragra.p~o uníco. Se algum dos socios solidarios da. socie
dade, cQja rallencia for decla.rada, fize,' parte de outra.s so.ciedados, 
para a ma.ssa daquel1a entrará sômenée a quota que a esso socío 
cf?uber na. liquidação. das socieda.des solventos, depois de pU.g03 os 
credores destas. 

Art. 51. O mandato. conferido pelo devodDr antes da fallencia, 
sobre negocias quo interessam á massa fallida, continuará em 
vigor até que seja rovQga.<!o e.'\pres~amente pelo~ syndico~ ou 
~iq~jda.t~ri9s. a queRl o mandatario prestará contas. 

Paragraplla ""Ilico. Para o fallido cessará o mandato ou com
missão que houver recebido a.ntes da. tâ,Hencia.. 

Art. 52. Os a.cciDni&tas das sDcie:lades a.nonyma~ e outru'i 
~ciol 49. respDnsabllíc.lade limita.da sã.o obdgadu$ a integ:talizar 
a8 àéÇõe~ ou quotas que subscrevel'a.m para o fundo sociál. não 
obstante qll~e!1.l}uel' l'estricçõ~, limitações 011 condições e'3tabele
cidas DOS estatutos ou contracto da so.cieda.de. 

§ 1.0 N""ao sa.tisfazendo amiga.velmente, quando avisados. os 
líquidatarios proporão contl'a eUes acção executiva, observandD-se 
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o disposto nos a.rt~. 310 a 317 do decreto n. 737 t de 25 de 
novembro de l8~O. 

§ 2.Q 0:-1 liquida.tal"ios podarão propor a aoç8.o antes de vender 
O.i bens da sociedade e apurar o activo e sem necessid&de de 

. justificar a insufflciencia deste para a solução do pa99ivo da. 
faI1encia. 

§ 3.° A aeção podert oomprehender tO(l01 os réos ou ser es
pecial para cada um devedor em condições do 8Olvencia. 

Art. 53. O socio de l'esponsabilidatle limitada., nas sociedades 
commerciaes, que não revestirem a fôrma anonyma nem a de 
eommandita. por a.c~ões, que se despedil.' antes de dissolvida. a 
sociedade. retirando os fundos com que entrára para. o capi
tal, fica.rá responsa vel, até o val{)r desses funJosI pelas obriga.çoe. 
contrahidas e perdas havida.s a.té o momento da. flespedida, q~e 
será () da respectiva avel'ba.ção no registro do commercio. 

780 

Os arts. 131 e 13.2 da secção VIII do capitulo Voas secoões 
IX e X do mosmo (aI·ts. 133 a. 148) Bubstituam-se -pelos arts.54 
a 61, 0$ quaos passarão a constituir a secção V do titulo II do 
projecto co m a epigra phc 

SECÇÃO V 

DA RR\'06AÇÃO DE ACTOS PRA.TICADOS PELO DEVEDOR ANTES DA 
FA.LI.ENCJA 

Art. 54. Não produzirão etreito rela.tívamente' ma.ssa~ tenba. 
ou não () contractante cónhecimento do estado economico do deve
do1'. seja ou não intencio deste fraudar os credores: 

1. 0111 paga.mentos de dividas não vencidas realizados pelo 
devedor, dentro do termo legal da falIencia., por qualquer meiá de 
extinguir o direito do credito, lnclusi ve o desconto dos proprios 
titulos. 

2. As hypothec8.'; e outras garantias rea.es, inclusive a reten
cão, constitnida.s dentro do termo legal da fallencia, tl·~tan· 
do.se de divida contrabida. antes deste termo, desde que o cJ'ledor 
não podia. exigir garantias ou podia. esigil-as em outra. ~poea. ou 
por outro modQ, 

Se 08 bens orrerecidos em hypotheca constituírem objecto de 
hypotheca válida, ioscrlph em segundo logar. a ma.ssa. rp,ce~rá a. 
parte que devia. ca.ber ao credor dll. nypotheca revogada., 

3. Todos os a.otob a titulo gra.tuito. salvo obediencia. 4 lei ou 
se se refet'irem a objectos de ,ralor menor de 30:)$, desde dOU8 
annOi antes da declaração judicial da. fallnncia., fn.ç..1.m ou nio pa.rte 
de contra.ctD~ onerosos. 

4, A renuncia á sllccessão, logado ou usotructo. até dDUS 
aUDOS antes da declaração judicial d'\. faUencia., sillvo se a esse 
tell1po o devedor não exercia. o oommercio. 
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• 
- 5. A restitllí~o antecipada do dote ou ao sua. entrega. antlilS-d;O 

pra.zo estipulado no contraeto antenupcial. 
6. As in :icl'lpções de hypotllecas e a~ trolnscripções de onUd 

rea.es e do trans.niEsões i,~ter·-I)i.,os, llor titulo onel'OSO ou gratuito, 
de ímmovei:-; sllScepttveis do hypotheca.s. rcaliza.das "após a decre
taçâo do sequostl'O ou a. d~crara.çã.o da faUeneia. 

A falta. da inseripçáQ da. hypothe~a. ou da. transcri-PQão dos 
OnttS rones dtt ao eredor o clireíto de concorrer na m~L'lSa. como 
chirograpbario e a lb.lt:\ de transcripção das tl'a.nsmlaSÕe.q ;ntet"-ve11M 
confere ao comprador acção pessoal pn.t'a haver o l)rcç'o I\t:~ oll,lo 
chegar o producto do immovel. 

Art. 55. Poderã.o ser revogados1 tambem, relativamellte (Í, 

massa, todo,!:t e quaesquer actos. emquanto não pl'escriptos, pra
ticado'! pelo devndor, na intenção de prejudica.r credores, pro-
vando-se fraude do ambos os contrabentes. " 

Art. 56. Os bODs deverã.o ser restituídos á massa em especie. 
com tOdOi os accessol'íos. f, niio sendo possível. dar"3e·a, a indúm
nização. 

Art. 57. A I'est.ituição dos fl>udoq, incluidog os que se deixa.
ram de perceber, serlí. devida nos casos de má. fé~ eonnivencia, 
fraude ou conhecím ~nto do estado do de\'edor. Em todo o caso, 
sel-o-á. desde a p,'opositura da. acção e comprehenderá. 08 pendentes 
ao tempo da acquisição. 

§ 1." O donatllrio de boa fé ~sHtuirá s6mente na. propQ{'ção 
daquillo com que se achAr augmenta.do o seu patrimonio por etreito 
da. doação. 

§ 2,0 A massa restituirá o quo tive!' sUo prestado pelo con
tra.hente, salvo se do cont.racto ou ,,"cto não D.uferiu -vantagem. 
Neste caso, o contraetante sarA admittido como credor chiro· 
grapblirio. 
, § 3. 0 No caso de restituiCão de pagamento, o credor reassumirá 

ó seu a.nterior estado de direit.o, e parti~ipaMt 1.10."l dividendos, SQ 
chirographa.l'ío. 

§ 4. o Fica ~alv:\ aos terceiros dfi boa. fé a acção .le perdas e 
damnós, a todo o tempo, contra. o 1aIlido. 

Art. 58. A acção revocatlria. tendo por fim pronuncia.r a in 
etllcacia. dos aetos .·Aff\rid:Js nO~ arts. 54 ~ 55. reJativamente 1\ 
masSl. fallida~ dAve.râ ser int~ntada pelOA líquida.bri(}s em nome 
da. ma.ssa.. 

Paragrapho unicó. Esta. a.cção poderá ser prJposta : 
1. Contra todos aquelles que ftgul'arem no aeto como contra.

ctantes, ou que pur em:~ito do acto foram pagos, ga.rantidos ou 
beneficia.dos. 

"2. Contra 08 successores causa. mOi'Us das pessoas acima indica
das. até a.. eonem"l'eneia.. do. quota nCft'dlta,ria. do lp.g&lo ou \1';0-
frueto. 

3. Contra os seus SHcceSSores : 

4) se tiverem conhecimento, no momp,nto em que se creou o 
seu direito. da intenção do fallido df.> prejudicar os credores; 
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b) 80 O direito se ol'iginou de ac~ revoga.vel nos termo~ - do 
&l't 54. 

4:. Contra o,; SUCCeSSOl'es causa mo,.~,s da:) pe"soru;! indicadas nas 
atilleas a e b do .u. 3 acima, até a concurreucia. da -quota. beredi ... 
taria. legado ou usoft'ucto. 

AI't. 59. A acção 1'8vocalol'ia. eorl'el'à perante o juiz da ta.llen
da. O seu CUI'SO sorá. o Bummario. obsel'-vadas as disposições dos 
arts. 237 a 243 do decreto n, 737, de 25 de novembro de 1850. 

§ 1.0 O r~o não pOderá oppor compen . .;;ação nem reconvenção. 
§ 2. 0 A appellacão será recebida no atreito devolutivo e 08 

autos subirão dentro do prazo de 15 dias, (iepois de intimadas a.~ 
pa.rtes da sentenca.. independente de traslado, salvo se alguma. das 
pa.rtes o requerel'. paga.ndo-o á sua custa. 

§ 3. o O juiz não está. adstricto ás regras de diroito q uànto â. 
prova da fra.ude ou mel tU. mas decidil'â. conforme a sua. livre e 
intima. convicção, fundamentando a sentença com os factos e as ra-
zõe-sque motivem a Bua decislo. ' 

§ 4. o A a.cção prescroverá um anno depois da abertura da. fa.l .. 
lenda. . 

AI't. 60. A re\'ogação do acto podtu'á, tambem ser allega,da. o 
peuida em excepção ou em embargos á execução ou á. accã.o
executiva. 

Pa.ragra;pbo unico. O juiz poderá, a requerimento dos liqui
data.rios, ouvidas tres testemunha.8. ordenar .como m_odida pre
vontiva. da. acção revocatoria, o sequestro dos bens retirados do 
p~trimonio do fallido e em poder de teI·ceiro~. 

Art. 61. A revoga~ã.o do acto poder' ser decretada., embora. 
para a. celebra.ção delle. precedesse sentença. executoria, ou f 0880 
consequencia de transa.cção ou de medida a.ssecuratoria para ga
l'antia. da. divida ou seu pa.gamento. 

Revogado o acto. ficará de pleno direito rescindida a. se,n
tenca. que o motivou e a consequente execução. 

O ca.pltul_o VI e suas secções I a. IV (a.rtigos 149 a 186) substi
tlla.m-ge !!CIos arts. 62 a 78, quo constituirão OS titulos lU e IV do 
projecto, aividído o primeiro em tres sec(lões, com as epi~ra.phea. 

TITULO III 

Do pesSQ'i\ 1 da. a.dministração da. ftillencia. 

A l't. G~. A t'allenciü., em til::lU pel'i'ldo Je informa.ção, que se 
estendo a.té á primeira assembléa do~ crAdol"e8, a que se refere 
o art. 09, ê adminístL'a.da por syndico~, nomeados pelo juiz. e. 
no periodo da liquitla.ção, por liqnidata.rics. e~olhidos pelos creM 

dores, un~ e outro~ sob a. direcção e superintendencia do ,juiz. ex.
c~ígi<l(\~ no~ termos da. presente lei, 
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SECÇÃO I 

0'01 SYNDtcos 

Art. 63. Na. sentença declaratoria da nt.Ileacia, o juiz no· 
mea.r' .um, doua ou tres syndicos, conforme .... iJl1j1ortancía d,\ 
IJU\SIlJ" pa.ra. admiD istl'o.l-a, uoraeadar MnS a procede!' a.os tra. ba
lhos d", vert4caçã.o de creditos. 

_ 1.0 011 &y.a4icos poderão ~r 6ttOolbidOB.m 08 credores llre· 
sumi vaie d4l íttJ:lido, que inspirem geral cohft&lu;,., ,ou nntre pessoas 
estr(tJlba.s. mas a nomeação dev&r' recabir em-' 'OOUlmeroiantea ou "'QM ~ pratioa. de commel'cio, entendidaS tI01 escripturacão 
e contabIlIdade mercantil por terem servido de 'gerente ou. pelo 
me;lOS, de guarda.-livros de casa. de commercio, de grosso tra.to, 
útIs e outros: de bQa. fama. e moraJ1da.de. O j,u'iz ficar<t l'esponsave1 
P\lla. inftacçãD deste preceito. " 

§ 2.· Nio poderio sery'jr de syndicos:. 
a) O, ,que tiverem lac~ de oonsanguinidade ou atlinida.de até 

o 4-&·, grlló ~ivil com o thIlido, ou dêste torém inimigos, 'á.migos 
ou dependentes; , -

11) 08 que tiverem laços de consa.nguinidade ou afflnida.de a.té 
o 44 (frio eh'il com o 5uiz que decla.ra.r a. falIe.cio.; 

c) 09 que já. tiverem sido nomeados pelo mesmo juiz dentJ>o de 
UD ,anno ~alvo os credores original'ros do faUido. ou cessiona.rios 
de."'~ediio., destl:e seis mezes antes de i?&r requerioo tl -f~Uencia.; 

·1 3-... Não terá. direito á. remuneração a.lguma. quem fol' nomeá~ 
do syndico em contrave.nção do disposto nos·85 1" e 2° aeÍl'n&. ' 

A:tflalquei> íntertts8&do ~ licita protestar- contr& a nomeação 
-UklI'l 0, 88, nio fôl' at.tendido pelo juiz, o MCla.~nte poderá. se 
oppo.r u papt:lento da. remuneração arbitra.da', recorrendo, 'po'r 
meio de ag{travo de instrumento, P&.rit o ·su)'>erior competente 
(ari .. 7~. § 16). 

Art. 64. Os syndíoos,logo q'ue nomeados, 8.S8ign8tl'8.o. nos, a.utos, 
termo de compromisso de bem e nelmente desempenharem o cargo 
6 de a.ssumiL"em todas a.s responsabilidades na qualidade de depoJili
tarios e administradores, e entrarão, immeuiatamente, na admi
nültrlJ(lio da. ma-s:\, cumprindo-lhe::, a,lém de outros deveres, que 
8J(~te lei Jhes impõe: ' 

~.' :Dar a. maior publicidade á sentenoa declaratoria. da fallencia. 
e aanunciar, pela imprensa, a hora em que, dia.riamente, eSta
rã.o no escriptorio do fa.llido {Jarra &tt.eJlder á.s pessoas interessadas. 

2. Receber a OOl'respondencia. dIrigida ao fallido, a.bril-a, em 
presença deste :Ou do pessoa por e]le designada., tazendo entrega 
daquella que se não referir a. assumpto e interesses da massa. 

3., ~rjar os bens e livros do fallido e tel-os sob Imaguarua, 
coa~,ae .dispoo no titulo IV. 

4. P":;l.1'ar ,a veJ'ifiea\lão e classiflca.Oão dos creditos peta 
fól'J'n& ~al'&da.·no titulo V. 

õ. Proeeder a,() levant&mento do balanço 011 verHlcar o que 
tiver sido apresentado pelo faIlido, corriBindo-o. 
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6. Apre~enta.r na. primeira assembléa dos credores, relBttorio 
eircumstanciado sJbr6 as causas da fallencia, valor estimativo do 
activo e passivo, pro~edimanto do devedor antes a depois de decla
rada a. I'o.l!encia, os acto5. susceptívei~ tie rcvogacãa e especiftea!' 
com todas as mtnucias 03 actos ou factos, puniveis pela. presente 
lei e 'Pelo COdigo Penal. praticad('ls pelo devedor, airectores das 
sociedades a.oonymas, cumplíces e outras pessoas. 

Esse relatario serã em duplicJ.ta. Um dos exemplares juntar 
se-á ao; autos e o outro será. remettido ao representante do Mi
Dísterio Publico (art. 174,§ 30 ). 

Ao exempla.r. remettido ao Ministel'Ío Publíco. deverão acom
panhar os extra.ctos dos livros commerciae) e outro~ documen
tos necessarios para. a prova dOj facto,~ articulados. 

7. Praticar todos os actos conservatoríos de direitos e acçães. 
diligenciar a cobl~ança de dividas activas e pass\i,r a respectiva qui
tação. 

Para esse fim, 'Podarão nomear cobrauores. demissíveis á. von
tade. exígiado deUes fiança, e com salarios ou oommissôes uana.es 
na praça, préviamente ajustados e approvados pelo juiz. 

Os syndico8 serão para com a massa abonadores dos cobrado
res, q ua nomearem. 

B. Representar a massa. dos credores em juizo, como autora, 
mesmo em processos penaes. ou como ,ré. 

9. Remir penhores e objectoB lega.lmente retidos, com autorí
zacã.o do juiz e em beneficio da ma.:::sa.. 

10. Repre.:ientar a.o juiz sobre a necessidade da venda de dbje
ctos sujeitos a fa.cil deterioraçã.o ou de guarda dispendiosa (art. 76). 

11. Chamar para os serviços da a.dministraçã.o os empregados, 
guarda·hvI'os ou quaesquer outros aux.iliares, que forem neces
sarios, dan(}o preferencía aos que se1'\' i80m com o tallido, stJvo em 
caso de suspeita de ,dolo, fraude ou má fé. 

Os ~alarios serão préviameate a. ustados. attendendo-se aos tra
baHws e importa.ncü da mass..l.. não pOdendo ser superiores aos 
que se costumam pagar a taes Pl'(:postos, na. mesma pra~, e 
serão lambem sujeitos â appruvaçâo do juiz. 

12. Cha.mar avalia.dores officíaes (dac. n. 596, de 19 de Jnlbo 
de 1896, art. 12 § 2°), onde houver, e contadores ,ou giúrida
li vros para. a a vali ação de bens e exame de livros, qua.ndo forem 
a.bsolutamente indispenBa.veis os serviços des:ies peritos por não 
poderem os syndicos desempenhaI-os. 

13. Recolher ao Banco do Brazil, suas agencias ou filiaes todas 
a.s quanti:ts pertencentes á. massa. Se no logar não houver essas 
agencias ou ftliaeB, o juiz dosignará estabelecimento bancD.rio de 
notaria reputaçao. 

Ao; quantias depo,'dtadasnão podel'ao ser retiradas senão por 
ordem expressa do juiz e por meio de cheques nominativos ou 
saques a~signado,} 11eLos syndícl,s e rubricados IJelo juiz. e srmpre 
declarando o nome pOI' extenso ou firma da pessoa a cujo favor é 
passado e o fim pal'a. que é levantada a. ímporlancia. 
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14. FOl'ueooJ.'. com ll1'esteza. todas fJ.:j in formações pedi
du.s palGI:t illt01'essadus SOUi·.l a (alIeneia B admiuistl'a.oão da. 
massa, e dar" extl'acLos dO$ livrl);:I do fa.lltdo para. a. pl'O"a, na.$ v&
ritlcaçõs::> Oil impugna\,ôcs de creditos. 

Estes 6xtl't\ctog mel'eoe:'â.o f ti, fica.u,lo sillvo á. parte lll·<~judíca.da. 
provar que ~ão íllexilcto.o) ou meno" vel'di1deil'os.. 

l5. l';xigÍr dos c1'e·10['es e dO$ 1H'dpüstos (lUS sel'vil'am com u 
fi.l.Uido quae.~qun' Íllforrna.çõcs yel'ba,os ou por esel'ipto. 

Em caso de recusa., o juiz, a l'oquel'im_'uto dos syndi~ús. man
dará. vir á. sua presença essas pessoa.s, sob pana de dcsobedien
cía. e as intel'roga.rá., tomando-sc o depoimento pO!' e :eripto. 

16. Requerer todí1~ as modidas e dilígencio,s que forem neco:;sa· 
l'ias para. completo.r e in·lcmnÍZ:l.r a mass .. \ e em beneficio 
da. administração da fallencía. interesse& dos cl'ooore:,; e cum· 
primento da.s di~poeiçõe:l da presento lei. 

17. Entregar. derItl'o .. le 24 horas, aos liquidatarios ou a.o 
devedor conoorda.tM'io todos os bens da m!.isa em seu pJdel'. 
liVl'OS do faJlido o assontos d:t. sua, atlmigisb'a.ção, sob pena de 
pl'isâo àt~ que rea.lizem a. eu tl'C ga. , 

SECi1Ao 11 

li')S LlQUlJ>ATA1UOS 

Art. ti5, Na a {se. lUu!éa , de quo trah o ~Ll't. 101. o:s ol'Jdorcs 
olegerã.o osliquidatarios, podendo rcca.Wl' a. nomeação em oredores 
ou nio, e t unhem nos 8yodioos, 

§ 1.0 O numero desses liquidatarios, semprd impar, SEU.'á li~ 
xado pelL~ 3.i)Sembléa UO:3 credOl'es. 

§ 2.° Nas f..t.llencias das socieJa.des, 08 líquidatal'ios serão 
eleitos sômento pelos credores Bociae.~, embora. admini:iltrom e 
lilJ.uidem as massas pa.rticula.res do~ socios fallidos. 

Art. 6), Osliquidatarics pr<>sta.l'ão o mesmo compl'omis:o do 
art. 64 e, de.roe logo, ncal"l\.o invcl$t.iW>s de 'Pleno~ poderes :para 
todas as operações' e i).Ctos nQcessa.rio; <.\ u.d.min lstra.çã.o. â. ma-
lizr.l.ç.io 110 ,-"di vo e à liq uidaçã~ do pa.ssi vo dê" f8.11encia. e para 
demanda.I.' a,diva e pa.ssivamente. 

Paragrapho l1nico. Além dos ueveres que esta. lei lhes confere. 
ca.bem-lhes ma.is : 

l.0 Os mencionados no art. 64, ns. 1,2, 7. 8, 14, 15 e 16, .dispen
sa.da. a. a.pprova.çã.o do juiz no ca~o do n. 7. 

2.° ArA.'eca.dar os bena que o f, .. ilido adquirir durante a. (alieo· 
ela e outros que os syndieo.:l tenh.1m deixado fôl'a da adminis.
tra.ção da. ma.ssa. 

3.° NOmOêll' pl'epo:stos ü auxilial'e; para a líquiJ.;,ção. com 
bu,lal'i08 ajlL~ta.dos pl'évia.lllüute. não pOdS,ldo exceuer dos que 
u.sualmente se p..Lga.m na. re8pecti v <~ praçJ.. 

4. 0 Pl'ocedel' i.I. l'ealizê:\ção do aetivo ~ liquida.çi\o do ltaSiívo 
li:]. tÜI'nUlo por quo determina esta. 1(-\1. 
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5. () Recolher as -qllantias pcrtonoontes àmassa em os esta.
bolecimeutcs bancarios que (), assombléa, dos credol'eg ,de8ign~r, 
ou, em falta. desta. desígnação\ no Banco do BrazU, suas agen
cias, ou ftliaes, e, em falta. destas, do ba.nco que escolllerem 
so b a sua responsa.bilidade. , 

O leva.ntamento das quantia.s dejlosita.das será feito por, cbe
ques ou ~que~ pOl' ello~ a~signa.áos. declarando o nome da. 
pessoa a'cujo favor são pa,s;ado:i c o tim para. que ê retirada a 
importancia. 

6.° Transigir sobre dívidas e negocios do. massa, ouvindo o 
fa.llido, se presente, e, no caso de opposiçã.o, com licença. do 
juiz. 

7.° Apresentar até o dia. 10 de cada mez a conta. demonstrativa 
da liquidaQã.o do mez anterior, contendo, com clareza. e espooi
llcadamente, as despezas feitas e o fim para. que, as quantias 
entradas para a massa. a sob que titulo ou proveniencia. Estas ,con
ta.s seno juntá3 aos autos, 

8.° Elucidar todas aS circumstancias relativas â fallencia., 
verificar os balanp e rectiftcal-os, oommunicar ao represen
ta.nte do Mínisterio Publico quae~uer factos puniveis do· .de .. 
vedar 011 de terceiros e fornecer as provas pa.ra a respectiva 
acção penal. 

SECÇÃO IH 

DA.S DISPOSIÇÕES OO)ll\oIUNS AOS SYNDICOS E AOS LIQUIOATARIOS 

Art. 67. Os syndicQs e liquidatal'ios ueaé1Dpenharãu possoaJ· 
mente as suas fuo.cções. 

§ 1,0 As deliberações Serão toma.da.s por maioria, podendo o 
dissidente recorrer pa.ra. o juiz, que, informa.do devidamene, 
resolverá afina.l. 

Dasdeliberacões lavrar-se-ão actas, por todos assignadas. 
§ 2.° Tratando-se de questões de interesse da massa, que exijam 

competencia technica. O! :3yndícos e os liquidatarios: poderão 
ouvir advogados de reconhp.cida competencia e. se a massa -tiver 
de comparecer emJ'uízo, como autora ou ré, poderão cón··.ra,ctar 
advogados,tambem e rGconbecída. oompetencia., com honorarios 
modicos préviamente ajusta.dos. - , 

Os syndicos não poderão cootractar advogados sem expressa. 
approvaQãodojuiz qua.nto aos hODoraios e. tambem, iniciar acções 
que possa.m ser adiadas, sem inconveniente, pal'a depois da 
primeira assembléa do.:l credore" pena de não ficar a mas3a. obri
gada pelos' honorarios oontracta.dos, sendo faculta.do aos liqui
datarios nomeal' outros advoga.dos. 

Art. 68. Os syndicos e liquidatarío5 puderão ser destituidos 
pelO juiz e:e-officioou a roqueriroento de qualquer credor DO caso 
de intracção ou negligencia dos deveres que a presente lai lhes 
impõe. a.buso de pOdal'., malversaOão ou fa,llencia. 

~ol. VIII - 15 
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§ . 1. o Os liqllldatarios po,lerão aind!t. ser destitntdos pelos 
ere4ôJ.IM.qll ~ representarem a maioria dÚ9 creaitoa, sem necessidade 
de aUega.rem c& 11 t:l8. • 

Para esse fim. ba.sta requerimento ao ~ulz ass\gnado por estes 
credores. com a.s firmas recnnhecid LS por tabelhio. 

S @.II 03 syndic088 os liguidatariossel'io 8émpreouvidosAntes 
de despactlO do jUiz. e deete despacho, quer áectete oU nâo a, 
destitu i"io, ca.berá. a.ggra vo de instl'umcnto. 

Art. 69. Se os syndioos Oll liquidata.rios não Yiigna..rem o 
ter~o _ de comjrolllisS? dentro de 24 ~oras a.póS a intimação do 
eSCfl'\rao. se naú acc.eltarem a. nomeaçao. se morrerem ou lDcor· 
rerem em fa,Jlenciu, ou &e forem destituidos. o jQiz designa.rá 
8ubstituto e. tratando-se de liquidatario'i. ooD',ooa.r' imme\lla,ta
.mante a. a.ssembléa dos credores para a eJe!Qã.u dO de,.initivo. 

Raragra.pho unico. A cvnvoca.çãu da. a~seLUbl~ dca.rá aem 
etreito, se credores, representando a maioria d.Jfl (U-.dltoS. a.ppro· 
va.rem, em decla.ra.cão aS .ignada com firma.s reconhecidas. o no
meado pelo juiz ou nomearem quem dsfinitivamente deva. servir. 

Art. 70. Os syndicos e liquidatarioa presta.rão contas de sua 
adftliDlstração, quando renuncia.rem ao cargo. forem d~tituid08. 
terminarem Li. liquidaoão da. f)),lJencia. ou se celebrar oonoorda.t .... 

§ I. o As contas, acompanhadas de documentos pl'oba.torios. 
devidamente numerados. serão prestadas por petição ao juiz, tendo 
autc>aoão separa.da. pa.ra. a.finaJ se juntarem em appenso aos autos 
da. fallencia. 

li 2 . .0 O escrivão &vieasrlt, por cdihl publicado na imprensa, 
que a.s contas se acharão em ca.rtorio duraute cinco dias á. 
di~pqsição d.os ÍDteresaa.do~t que poderão llllpugnt.l-as. sÍntim&rá. o 
faUido J.la.ra. sobre ellas dizer no mesmo pra.~o. 

Os llquidata.rios são obrigados a examina.r 80S contas doa syndi
coa e dar parecer so bi'ê e.ll8.s. 

@ 3.- Não r.t.pparecendo reclamação nem impugna.çã.o alguma., 
as contas serão juIga.da8 boa.s. 

§ 4.- Ha.vendo recla.mação ou impugnação. o juiz ouvirá os 
l'e8pouS&vêis e o representante do Ministerio Publico 6, proce~ 
déntio ás necessariag diligencias. proferirá. sentença. 

§ 5.° ba sentença, qualquer que seja, cabo aggravo de pe--
~ioão. . _ .. 

§ 6. 0 Os responsa.velS serao mtImado::! a entrar com qual .. 
quer alcance ou desfalque dentro de 48 horas, sob pena. de prisão. 

§ 7. Q Com a sentença que reconhecer o alcance oU desfalque 
poderio ser sequestrados ou penllol·a.dos 08 bens dos responi)a,veis 
para ilidemnlz~ã.o da. massa. 

18.- Se os syndicos e liql1iJatarios não prestarem &8 con
tas dentro de cinco dias depois da destituição. renunda. ou 
homolo~ão da concordata. e de 30 dias a.pós a. ftoalliquidação. 
depois d~ notiftc&do~ para cumprirem eBSA dever, o jqiZ expedir' 
contra, elles DlQJ1da.d() de prisão. ordenando que 08 seus iJubstj_ 
tutos org&D:izertl à.s C!Jllta." ~qdo em vista o q~e aquelles recebel'~ 
e o que dlsp.ndetatrt devld.â.Jh@lnt~ autôrizàdos. 
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Art. 71. Os syndico8 e liquidatarios responderio solidariamen
te por todos os damDos e prejuizos que a massa falUda 801frel de
vido a sua. má. administraçã.o. desidia.1 negligencia. a.buso, má f~ 
ou inrJ'accão de qualquer dispoaíQão da presente loi. . 

§ I. o A a.utorização do juiz não 08 isenta da respolu.labilltia4e 
civil e pena]. qua.mlo agiram conhecendo o prejuiro qae do I.tOU 
acto l'esuItal'á. para. a. massv.. ou quando infringirem disposição 
lega). 

§ 2.° A preiitação e ojlllgamento das contas não 08 isentam 
tambem das referidas responsabilidades. 

Art. 72. 0.:1 S'yndí<los terão direito a. uma. remuneração, que 
o juiz arbitrará, attendendo â importa.ncia. da ma.ssa. diUgencia., 
~ra.balho e responsabilidades delIes, não podendo exceder de 4 % 
até 100:000$000, de 3 % sobre o excedente até 200:000$000, de 2 ·/0 
sobre o excedente até 500:000$000, de I % sobre o excedente até 
1.000:000$000. de 1/5 % sobre o que exceder de 1.000:000$000. 

A porcenta.gem será calculada sobre o liquidp effectivamente 
apurado afinal, deduzidas as despezas da liquidação. 

§ 1.0 Os liquida.tarios perceberão igual l·emunera.eão, arbi-. 
trada do mesmo modo acima., se outra. lhes nio for marcada 
pelos credores. 

§ 2.° Se os Jiquidatarios ti\'erem servido des yndioos. ftoario 
com direito ás duas remunera.ções. 

§ 3. o No CaIO de concordata, a. porcentagem será ca.lcnlada so
bre a quantia distrlbuida em di- videndo ou rateio 1l0lJ credól'W' 
chirogrupharios. 

§ 4,0 Do arbi.tra.mento da po't'centagem cabe aggra.vü de in
strumento. que poderA. sel' interposto pelos syndioos t liquida.ta.rioS. 
cradores e pelo fallido, 

§ 5.° Não terão direito â commissão os eyndicos e liquidata· 
rios que com justa. oausa. foretn destitui dos, e somente a. rece
berã.o depois de prestadas as contas. 

§ 6.° Havendo mais de um syndico ou. de um liquidatario, a 
commissio sei" Uma. SÓ, repartíd a por todos. 

§ 7.° O a.rbitramento e pagamento da. remuneraçio do~ syn
dicos fa.r-se-âo Jogo que for verificado o liquido, a. que se refere 
este 1.I.rtigo em principio, 

Se contra a. nomeacã.o de alguns syndíc08 tiver sido apresentado 
o protesto de que trata o art. 63, § 3°, a remun.era..çio não sera. 
pagA sem que seja. Dotif1ca.do o pl'otesta,.nte ou seu procurador. 
para. os fins do citado art. ô3. § 30. 

TITULO IV 

Da. arrecada.ção e gUArda. dos bens. livros e documentos do tallido 

Art. 73. Os syndicos promoverão. sem perda da tempo Ot 
immediatamente após o seu compromisso, a. arrecad.a.çio dos Jj.. 
Vl'08, documentos e baDs do fal li d" , onde quer _ que et!tqjam, 
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requerendo para. esse fim a.s providencias 9 diligencias judieiaes 
necessarias. 

§ 1.° Se o faLlido l'esilitir á diligenciar ou dUDcultal-a..os syndieos 
pedirão a.o juiz o a.ux.ilio de olficiaes de justiça. 9 .. sunão ror possi\:el 
terminal-a no mesmo dia, estes apporão sellos na. ca.sa. escriptOl·lO. 
livros.papeis e b:ms. se àcharem conveniente. . 

§ ~.o Os bens ~nbo!"adoM ou por outra. fórma. apprehendidos 
ou sequestrados, sa.lvo tratando-Be de accã,o ou execução, que ao 
fa.lIeneia. não sllspende, entrarão p(J.ra a ma.ssa.. cumprindo ao juiz 
deprecar. a requerimento dos syndioos, âs a.utoridades compe
tentes a entrega. delles. 

§' 3.° A' medida que arreca.d'wem Ob bens, 0.9 syndicos levan· 
tarão o inventa.rio e estimarão ca,da. um d08 objectos nells contem
p1&dos. ouvindo o ftt.1lido. oommltaml0 factU1"8.9' e documentos ou 
louvando-se no parecer de avaliadores officia.es, se houve .. necessi-
dade.. . 

O inventario será datado e assignado peloi syndicos e fallido, se 
estiver presente. , 

:J:Csie poderâ fazer as ·obsJ.rva.oões c declar&oões que j ulg~r ao 
.. bem de seus interesses. . 

§ 4. o No mesmo (lia. em I.! uo inicia.rem a. arI'ecada.ção, os syl1~ 
dicos apresenta.rão o Diano e o Copi.ador do faUido a.o juiz, pa.ra. que 
os encerre, ca.so já não tenha feito. 

§ 5. () Serão contempla.dos DO inventa.rio: 
. 1. Os livros obrigatorio8 e os auxilíarca ou fa.cult:J.th'os do fal
Udo. designando-se o numero e a denomina.cão de cada. um, paginas 
escripturadas. datas do inicio da escripturaçie e do ultimo lan('a
'mento, seu estado o se os primeiros sea.cham revestidos das for-
malidades legaes. 

2. Dinheiro. lettras. papeis. documento~ e bens do talUdo. 
3. Os bens do fallido em poder de terMlros. a titulo de· guarda, 

deposito, penhor ou retenção, arrolando-se todos elIes minllcio~a .. 
mente. 

, 4. Os bens índicadoii como pl'opriedade de terceiros 011 recla-
mados por estes, roencionaudo-~e esta circumstancia.. 

Art. 74. Os bODS particularas dos socios 80lidario~ serão arre:. 
cadados ao mesmo tempo <lue os d<\' sociedade. levantando-sc in
venta.rio eipecial dos beD~ (b cada uma di.LS massas. 
: Pal'.a.grapho unico. As des,edas com a gLlarda e conserva.ção 
dos bens particulares dos so"eioB correrão por conta. delles. 

Art. 75. Og bens a.rl'ecada.dos ficarão na guarda.dossyndicos ou 
de pessoa., por estes escolhidas. sob sua. resp:.msabilidade. podendo o 
fa.Uido ser incumbido da. gua.rda. de immovois e mercadoria:;. 

Ar\_ 76. Havendo entre ot:! bens a"rrecaua.dos alguns (lH facil 
det&rioração ou que se não pOS8am gual'dar sem riJ::~cú úU gra.nde 
despe,&.. os F.lyndlCO$ m:\ndarão vendei-o j por íntel'l'i\ooío ue lei
loeiN~. óbténdo consenti mento patO ü'icripto d. J fallido. . 

üppondo-se este ou não F:;f\ aCh-\lldo prl':-,:oll t(\, a venl1'1 (l0penU(WiL 
do autoriz.aQlo do juiz. 
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o produdo da. venda srrá. recolhido ao banco deaigna.do para, 
receber os dinheiros da massa.. 

Art. 77. O fallido poderá requerer a. continuacão do seu ne-
gocio. 

Ouvidos os syndico,t sobre a convenleocia. do pedido, o juiz. 
S~ o deferir. nomeará pessoa jdon~a. proposta. pelo mesmo t'al
lido, para gerir o negOCio, 

§ I. o J';stc gercnt l fical'á :-;oh n. humediat.a Il:-:calização dos syn
ílicos e JanQ3.rá os assentos dag operações em livro:J espooia.es. 
~l.bertos, numerado . .; e rubri~dos pelo juiz. 

§ 2.0 As compra.s e vendas serão a. dinheil'O de contado, 
salvQ alltorização especial dos syndicos, não podendo o pra.zo 
exceder de trínta tI ias. 

§ 3.° O juiz, a. requerimento dos syndicos, pod{lráca.ssar a. au
torização para, a continua.ção do commercio do falIido. 

§ 4. o gerente prestará contas aos syndicos. sendo conside .. 
rado depositaria pa.ra todos os etreitos de díreito. 

§ 5.° Cessará a autoriza~;ã.o Judtcíal.se o fallído não fizer con
cordata. com os seus credores na assemblta. de que trata o art. 101. 

Art. 78. Se não f..,rem oucontr·,LdOi b.!HS pa,ra serem a.rraCl
dados ou se os aITecadados forem insutJiilientes pa.ra as despesa~ do 
processo, os syndícos. immedia.tamente, lovarào o tàcto a,') co· 
nbecimímto do juiz que. verificando a procedellcia. da. informa
cão. marcar(\ Jlor ooitaes, publicados na.. i mpre nsa, o prazo de 
dez dia.s aos interessados para. requererem o qlle fôl' a bem de 
sens direitos. 

. § I. o Um ou maís credOl'os podarão requorer o Pl'oseguimeo
to da. fallencia, obrigando-se a entrar com a q Imnita. np,cpssaJ'i:.. 
'Para as despesas. 

§ ~. o Pelas quantias que adr(\utal'om s!wão esscs credores con-
sidorados credore~ da maS8.1.. . 

§ 3.° Se os credore, nada requerCl'em, no prazo a.cima., o juiz 
t~ncerrar' a faHencí:t. por sentenQa.. clljo extracto será. publicado 
pela imprem~a o enviado á~ corporações o funccionarioB men~ 
eionad.os no art. 17, n. 2.e remetter~ a.o representante do Minis. 
wI'io Publico o relatorio, que os syndicos dnvem apresentar, oon
tM'ldo as df'cLara\'õcs fi illformac~s exposta.s no art. 64, n. 6. 

A ~eccão VII do capítulo V (arts. 1:f5 fi. 129) a secçã.o [[ do 
ca.pitulo VIII (at·ts. 268 i\ 28R). c as secções I (arts. 285 e 286) e 11 
a. ,VI (arts. 294 a 311) do capitulo IX (art. 2S4) sejam substitui .. 
das pelos a.rts. 79 a. 98, que constituirão o titulo V do proj'l" 
cto diVidido em dua.s secções, com as epigraphes: 



TITULO V 

Da '9'er:f.ftcação e classiflcação dos creditas 

SEcçAO { 

DA VERIFICAÇÃO DOS CREDITOS 

Art. 79. Na. sentença. deelaratoria da fallencia,·ojuiz ma.rca.rá. 
o pra.zo para. OB credores do fa,lIido aUegarem e pl'OT&remOB seus 
4il'eU.os (art. 16 e). 

Este prazo será. de 10 dias DO mini mo e de ao no maximo. con
forme a importancia da. fa.J1encia e os interesses nelta. envolvidos. 

Art. 80. Os syndicos.logo que entrarem em exercício do ca.rgo, 
expedirão aos cre,lores. que constarem da. escripturo.ção do falli
do. circula.res, convidando-os a fazerem a. declaracão e exhíbiQã.o 
de que trata. o a.rt. 81, no prszo determinado pelo juiz, e a com .. 
parecerem DO dia, hora e lagar da. primeira assembléa. 
.. As circulal·es. que poderão ser impr~88as, 8el'ioremettidas pelo 

oorreio sob registro, com recibo do VoUa. 
N~Ílas os syndicol transcreverão o texto do 8.1't. 81. 
Oa credores, conforme a distancia, em q ua S9 acha.rem, po

derão 8er convidados por telegramma. 
Paragrapho unico. 09 syndicos ficarão responsaveis por qllacs~ 

quer prejui20s e damno8 aos credores pela demora ou negli
gência. e sómentese justifioa.rão, exhibindo o certifioado do registro 
do correio ou o reciDo da estação telagraphica., prova.ndo terem 
ft}ito. opportunamente, o CODvlte • 

.Art. 81. Denlro do prazo marcado paIo juiz, 08 credores com
mercia.es e civis do t'a.llido e os pa.rticulares dos Boeios soUdarios. 
se se trata.r de sociedade, são obrigados a apresentar aos syn
dicos uma declara.ção por escripto, com a. firma reconhecida, 
inenciona.ndo a importancfa ex- acta. do credito, a sua. orig ,~m ou 
causa, a preferencia. 8 classitlca.ção, que, por direito, a alIe cabe. 
as hypothoo3.8, 'Penhores e outras garanti8.8 que lhes fOrs.ffi dadas 
& aa da.tas. especificando. minuciosamente. os bens e titulos do 
f&llido em seu poder, os pa.gamentos recebidos por conta e o saldo 
de.ftnitivo na. da.ta da declaracão da fallencia. observando-se o dis
posto no art. 26. 

Terminaria 8. sua. declara.Qão aftirmando que o seu credito é 
verda.deiro e que conhecem a disposiCã.o do 8.rt. 170 n.7, da 
presente lei. que pune com as penas da faUencia fraudulenta 
a.quelles que, por si ou por interposta 'pessoa, apresentam cre
ditos" faJBos, simuladoil ou menos verdadeIrOS. 

Menoiona.rão, tambom, a sua. residencia ou do seu l'f'pre 
sentante ou procurador no log~r da fa.lIeflcia, ou a. caixa postal; 
para onde deverã.o ser dirigidos todos 08 avisoS! e notificações. 

§ 1.. A' declaraçio, o credor juntará o titulo ou titulos do 
seu credito em origina.l ou qua.esquer documentos. oomo contas 
commercia.es ou correspondencia. que o provem, 
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§ 2. Q Em uma "ó dec1a.ra.ção, diversos creditos do mesmo titu
la.r podEH'ão ser compr'ebendidos. devendo, porém. ser espocifiQa.do 
cado. um dellei. 

§ 3. o Os syndicos dario recibo da! decla.raCÕao e documentos 
recebídos, sempl'e que lhes fôr exigido. 

Art. 82. A' medida. que forem rocebidas M deGla.racões, 
o fallído ou o seu representante dirá por escrlpto sobre ca.d" 
uma., o 08 syndicos, examinando as decla.rações. a resposta 
do fallido. o.s contestações c impugnaQões. que por ventura 
lhes tenham eido presentós, á. vista dos livros, papei. e as
sent03 dQ devedor e das provas e documentos e:s:bibidos e de 
outras diligencia.s a. que pro2oderem em beneficio da massa., 
darão tambem relatívalUODLe a cada uma o seu parecer circum .. 
stAnciD.do eminucioso. 

§ I ,0 A resposta do fa,1Hd') e o parecer dos syndicos serão lncor
pora~os á.s decla.raçÕ6,9. a. que se referirem. 

§ 2.° Os syndícos Ol'ganiza.rã.o a.s seguintes rela.ções: 
1. Uma comprehendendo todO! os que eólicitaram a inclusl.o 

dos Beus creditos na. fa.llência., com 08 nomes, domLcllio e na.tu
reza. dest.es creditos e a r ~ferencia, por meio de numerDs. ás de
claraoões COm os documentos, que as instruem. 

Os crnditoo) serão colLocados nesta relaçã.o. conforme a ordem 
oxposta no art. 84. 

2. Outra comprchendendo 08 credoreti que Dã.o tlzeram &S da
claracões do art. 8l, mas constantes dos livros do fftJ.lido, d()o. 
cumento~ a.ttendivcis c ontras provas. 

Esta relaçã.o contel'á 08 nomes e ddmicili08 doa credores,a ~ na
tureza o importancia. de cada credito e ad datas em que os syn
dicas lhes envia.ra.m. por carta. 01I teJegramma,a.s circulare~. de 
que tra.ta, o art. SO, mencionando <I numeração do certificado do re
gistro posta.l ou do recibo do telegra.mmd.. 

3. Outras l'eJat,ivas aos credores particuJa.res da cada um dos 
socios soUda.rios, contendo as mesmas declara.cões q UA a, re .. 
l&Cão sob n. I. 

fi 3. o EBta.:5 relações e as declara\lÕes e respectivos docnmutoj 
in8tructivos seria dep0sitados em cartorio dentro de cinco dias ~p~ 
o encet'ramento do prazo marcado para Oi credor~ provarem 
o aUegarem os seus direiooa. , 

§ 4. o O escrí vão dará aoi syndiooa recibo de todos os papel. 
entregues e, immediatq,meD~Q. avisal'd. pah. imprensa acharem
se ai relacões e dOl1umentos em cartorio dur&nte clnco dia.s, a. 
contaI' do dia da publicaçõ,o. pa.ra. serem exa.mina.dos pelossnteres-
8&doB, que quizerem. Nesse aviso, o escrivão tra.nscreverá ao di$po" 
8içoos dos § § 50 e Bc>, pri mei:ra alínea, deste a.rtil"o. 

§ 5.C> Dura.nt~ êBse prazo de ci;JCO dias, o~ creditas incluidO$ 
naquellas relações poderão ser impugna.dos, qua.nto á sua. legiti .. 
mida.de, ím portancia ou classificd.(;ão. 

Os cll~dores sociaes poderão reclamar contra. a. inclusão GU 
classidcaQão dos] credores partiaula.resi dali socios. 
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§ 6. o A impugnação será dirigida ao juiz por meio de reque
rimento instruido com documentos, justificações ou outras provas. 

Cada impugna<;-ão será autoada em separado, com as declara.
ções' e documentos que lhe forem relativos, informa.ção do fallido 
e parecer dos syndicos. 

Se apparecerem diversas inrpugnaçõfB sobre o mesmo credito. 
serio autoadas juntamente. 

Art. 83. Na primeira assembléa dos credores, de que trata 
o art. 101, presentes os syndicos, o fal1ido e mais interessados. o 
juiz examinará. uma a uma, pela ordem em quo se acbarem na.s 
reerpectivas relações, toda.s a.s declarações a.pre~enta.da.s. lendo-a.s 
ou mí\nda.ndo ler em voz alta, com a. info1"maeão do ialUdo, 
parecer dos syndicos e impugna.. ções apresentadas . 

. § 1.° Considera.r--se~io verificados os creditos que não forem 
inpugnados pelossyndico,s ou por qualquer credor. ' 

§ 2. fi Tendo sido impugnado a.lgum credito, o juiz, depois de 
proceder na. forma. acima. exposta., mandará. as partes, se estiverem 
presentes ,e se requererem, adduzir perante elle, verbal e 8um· 
ma.riamente. o seu direito, dando a pala.vra. ao impugnante o em 
seguida. 4quelle cujo credito rór contesftado. Cada Ulna daS partes 
nã.o p,.derá. fa.lta.r por môls de 10 min~,t-os. 

Findo o deb \te ora.l, o juiz, ou-vindo os syndicos e o fa.1lido, 
se tiver por conveniento, prot'erir--d. immedia.tamente ao sua. de
cisão~ exarando-a, nos autos (la. irnpugoa.<:ã.o. 

§ 3. a Se, porém, o juiz aclu1r Índi~pensa,vel pa.ra. a. decisã.o ou
tras provas a.lém das a.pre3el)tada.s, ordenará. as precisas dUt
gencias. entre as quaes a a,llr,!sentação dos livros do crMOt' 
impugnado, pl),t'a serem ex~' ina.dos na. pa.rte tocante" questão. 

D~s~ diligencias orden~ s pelo juiz não cabe recurso a.lgnm. 
§ 4. () Para. o exa.me nos 03 dos credores impugna.dos o juiz 

nomeará dOlls ou tres credores já,verificados~ e, se não acceitarém 
ou não houver credores nessa.s oondicões, poderâ cha.mar peritos. 

O exame dos poritos, reduzido a escripto, juniar-se-á a08 re!ii· 
pectivos a.utos da. impugnação. ' 

Se no mesmo dia. não puder ser realizado oexame, o juiz adiará. 
a. sua decisão até o dia seguin te, quando lhe fôr apresentado 
o laudo. 

O exa.me nos livros do fa,1lido é dispensado. ba.stando que os 
syndicos, " vista deUes. respondam os qUe:3itos da.s pa.rtes ou do 
juiz com extra.ctos dos mesmos livros. 

Estes oxtractos merecerão fé, nos termos do art. 64, n. l4. 
§ :,.0' Sen~o os c-reditos de pequena. quantia e constando dos 

livros do fallido, documentos attendiveis ou olLtras prQvas 
'art. t!2, § 20 n. 2), espeCialmente trata.ndo-se de creditos de prepos
tos, operarios. gp.nta de tl'iputa.ção e domestico!!!. o ,juiz poderá. 
or(lenar a inclusão deltes na. 13JLencÍa, e na. classe que por lei 
lhes compete, independentl'\ das tleclarações e formalidades esta .. 
belecidas nesta lei. 

§ 6. 0 O escrivão juntará. a. cada um dos a.utos de impugna~ão 
um extra,cto da. acta d~ assemblêa lla parte quo lhe fôr relativa. 
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§ 7.° f~m seguida á ada. da. primeira. a.ssembléa., serão jun. 

tas aos autos da. falleD<!ia. as decl.a.ra.QÕes dos credores. sobre as 
qua.es não t~nha. havido impugnaQão, o entregues aos liquida
ta.rios os titulas a.presentados 'para rest.ituírem aos credores 
00111 a. menção de que trata. o art. 88. . . 

No caso de c' ncordata., Og títulos nã.o cont0.ita.d09 ou nIo 
impugnados serio tambem juntos aos autos. ftca.ndo salvo do 
parte, que os apresentou. o direito de pedir opportunamellte a. 
entrega., Pe delles precisar. 

Art. 84. N.\ conformidade das decisõe; do juiz, os syndicos im .. 
mediata.menteorganizarãoo quadro geral dos crcdoreB admittidos á. 
fltllencia e sua. classIficação, formando as seguintes listas: . 

I a.. credores oom pri vilegio so bre todo o activo ; 
2--, cl'edores com privilegio sobre immoveís (hypot.becari08 e 

a ntichresista.s) ; . 
aLI.. credores com privilegio sobre moveis; 
4-, credores separatistas na conformidade do a.rt. 97 ; 
5'\ credores chírographarios ; &O, ci'edores partícwa.re& da cada. 

um dos sacias solidarios com as suas respectivas clas~ific&QÕ88. 
Relativamente a cada credor serão mencionadas a residencia., 

a. importancia. do credito e as decla.ra.çães uteis e neceesa.ri&8. 
Art. 85. Das decisões do juiz na. ver\ftcaçãD dos creditos. 

admittindo, excluindo ou classificando qualquer Cloedor, ca.be re
curso de aggravo de petição. aeguindo nos autos espec;aes da 
impugnação. 

§ J • o Este Agg1'avo pDder:t ser interposto até 20 dias depois 
daquelIe em que os liqmda.té.\rios a.ssigna.rem o oompromísso. de 
que trata o art. 66. 

Para. esse fim os liquida.ta.rios, 48 hora.s depois da.quelle com .. 
proml~'!o, publicarã.o pela. imprensa. o quadro gera.l dos credores da. 
fallenni;l a'.imittido8 pelo juiz (a.rt. 84). 

§ 2. () O aggravo poderá ser interposto pelos liquida.ta.rios. 
pelo prejudicado, por quaJ.quer credor verificado. a.inda. .~",~'" 
que não tooha sido o impugna.nte. ou por ma.is de um intereSsado, 
e 8}mente subirã.o os autos ao tribunaJ superior depois de esgo
tado o prazo de que tra.ta. o § l°, 

§ 3.° O pr0cesso da. tàUclneia. não se suspenderá com a intef\o 
posiçã.o desses a.ggl'avos, nem estes evitarão a concordata.. 

S 4.° Tendo o devedor obtido concol'da.ta, o credor, se excluído 
da falleneia, usará a acção que couber ao titulo, em que se fundar .. 
ou pr0$3guh'j a ~cçw porventura. iniciada a.ntes da. l"a.Uencia.; se 
indevidamento classificado, usará. acção 8ummarja., nos termos dos 
a.rts. 237 e seguintes do decreto R. 737. de 25 de novembro di) l8fi.O. 

Sendo ,'encedor, não ficará sujeito ao~ e.tfeitos da concol'dJ.ta.. 
Art. 86. O cl'edor. que so Ilio habilitar no prazo determinado 

pelo JUiz. poderi justificar o seu credito a.t~ a.ntes da final distri .. 
buicão dos dividendos. 

O juiz ouvirá., sobre a ptetenção do credor. o faUido c os Itqui~ 
data.rios, e mandará annunciar por edit~es. publica.dos na imprensa, 
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·p&r~, que os interes.'lados a.pl'esentem as impugnacõ3S ou conte;:· 
t.a.çÕes que entenderem. dentro do pra.zo de 20 dia,s. durc1rlte os 
.qua.es se acharã,o em carwrio, à di ,pDsiçã.o dos mesmos inte
relD8od08, o requerimenw do credor, a.companhado da. decla.ra.~ 
ção. de que trata o a.rt. 81. e respectivos documentos. informação 
do faJUdo e parecer dos liquida.tarios. 

§ 1.0 Havendo impugnação, o juiz ma.rcará o prazo de 10 dia~ 
,para prova, e. tindo elle, sentenciará, cabendo da. decisão o recur~o 
de aggraTo de petição. 
_ § 2. o 03 liquidatarios desempenharã.o as a.ttribui«ie~ quo est~L 
lei confere aos syntlioos no proce~so da verificação. 

§ 3.°08 cre.1ore:; reta.d",ta.t'ios n~o t131'ã,O direito aos dividcnllos 
anteriormente distribuídos. 

Art. 87. Oi liqllida.tarios pode~'ão, a. todo t,mpo, pedir a ex
~11l8io de qualquer credor ou outra clas~1itca.cão, ou simples recti
llcaçã.) dos creditas, nos 01.80' de descoberta de fa,lsldatle. dolo, si
mula.ção, erJ'O'~ essenciaes de f<tC10 c documentos ignorMo~ na. época 
da. vel'ificaçã.o. 

§ t· Igual direito cabe a. qualquer credor a.dmittido na. falhmcia. 
§ 2.° Para es,e fim, o processo será,o aurom1\rio dos arts. 237 e 

8éguintes do decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850, substituido 
o recurSo de a'Ppellação pelo de a.ggravo de petição. 

Art. 88. Aos cl',~dore:il a.r1mittidos na. rallencia. não pendendo 
recurso, serão re.'3\ituidos os seus titulas de cred to, escrevendo os 
liq llidatarios, ti tinta v('rmelha. os dizeres: «Admi ttl do <10 passivo 
da. fa.llencia na qnalida.de de credJl' .. ' pela qua.ntia de ... » 

Ar~. 89. O juiz ou tribunal que excluir qualquor pessoa que 
pretender & sua. inclusão p.a fa.lJencia. ou que reduzir o ~eu credit9, 
por ter usadD de falsidade ou si mul~ào, oU por ter pretendido 
-.m jn.", razã.o concorrer na. massa. mandará. na mesma \~ntenç&. 
q1ie ~am remettidas. ao representante do Ministerio P blico, as 
peças principaes dos autos e ao certidão da sua sentença o accor
d.io para. ser contra. o criminoso .inflta,lH'.:td, a. ilação penal., 

./ -,-

SECÇÃO H 

DA CLAssiFICAÇÃO DOS CREDORES DA FALLENCIA 

Art. 110. Sã.o credores privilegiados sobre todo o activo da faJ.. 
looci&. suva o direito dos oredore~ gara.ntiJos por hypotheca, anti
ooréle, panhor agriool&t anteriol' e regulaI'mente inscriptos: 

1. A F&zenil-a. N'M.ionai e 8. Est&duo.l e u munieípalidades por 
divida :ft\!cal. observand()·~ a disposição dI) art. ::130, do decreto 
n. 848, de 11 de outubro de l89(). 

e. OS 1l0liadores de obriga.çõeR (4i!Jul,Uttres). emittidai pelas 80-
~i~da.'le§ a.nonym8.8 e em commi:"udita poli acções. 

3. Os prepostO:i ou empregados e 410m(lsticos d,g falUdo POO:>s 
~a.la.rios vencitios no l\nno 8.11\erior á. d.)cla.ração da. fa.H~ncl&, embora 
não tenba.m registra.dos os seUs tituloa de nQmeaoão. 
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4. Os opera.rios a servico do fallído pelos salarias v.nGldOl 
nos dous mezes a.nteriores á declaração da ~UeDcll1o. 

5. A equipa.gem pel&s soldadn.s e sa.larios não preadri~ nos 
termos do art. 449 n. 4. do G.ldigo Gommerclal. . 

Art. 91. São credores privllegiílodos, sobre determinados rrto-' 
veia: 

l. Os credoras pignoraticlos sobro as OOUS<'l.S entregues om pe
nhor. 

2. Os orooores com direita de retençã.o sobre as causas retidas. 
entre outros: 

a) os contemplados nos casos já previstos em lei (Codigo Cotrt· 
mercia!, arts.9flt 97, 117. IM. 189, 190, 19~ e outros); 

b) os a.rtlsta\, fa.bricantes e empreiteiros sobre os objeato8 
que fa.bricarem ou concertarem e do~ quaes estEtiam de posse, 
para pagamento de setis salarioB, fornecimentos de mo..tetiaJ. e mais 
vantágeus eí!ti puJadas ; 

c) os credores por bemfeitoria.s sobre o augmento do valor que 
com allas deram a.o objecto ainda em seu podei' ; , 

d) os credores nos casos do art. 92 §§ 10 e 2" desta. lei e do 
art. lOS do Codigo CammerciaJ 

3. Os trabalhadore~ rura.e~ ou agticolas, nos termos do decreto 
legislativo n.J.150,de5 de janeiro de 1904. 

4. Aquelles a quem o direito maritimo confere privilegias, 
taes são: 

a) no. COUia .salva.da.~ quem a salvou, palas despe88.S com que 
a fez QàlVAf (Codigo Commercial, art. 738) ; 

li) no navio e fretes da ultima. viagem a tripola.çã.<> ( Codigo 
eommercial t art. 504) i 

t) no navio, os que concorreram com dinheiro pa.ra. a sua 
compra. concerto, aprestos ou provi8Ões (Codigo Co mmeroial 
art,475); ,- ~~. ~ 

d) nas fa.zendas carregadas, o aluguel ou trete. 0.8 de~da.1J e 
a.varia grossa.. (Codigo Commerial, arte. ll1; 628 e 621); 

6) no objecto Sóbre que recahiu oemprestimo maritimo. o da.dor 
de dinheiro a risco (Codigo Commercial, a.r~. 633 t.! 662). 

Art. 92. Et garàntido, no caso do art. 198 do COdigo COmmer
cio.l, o direito de rete.noão, sa.lvo a. reaoJução do contracto. 

§ 1. o O cródor goza. o direito de retençã.o sobre os bens moveis 
~ títulos que se acharem tt sua. disposição l>Of c0naentimento do 
!lavador, embora não es~a vencida. a divida. sempre que haja 
connexidade entre esta e a. causa retida.. Entre cOlllrnerciantes t<l.I 
cl>nnexidade re~ulta. de SIlas relações de negocíos. 

§ 2.0 0 direi to de reten<;ão não se póde exercerde modo contrario 
ás Ínstrucç50S do devedor, nem contra. a. estipula.çã.o sobre uso 
determin:1do dà causa. 

§ 3. b Se o devedor entregou oomo propria &o credor causá 
pertentlente a terceiro, o direito de ~etenQão pOde ser ~pposto ao 



~iro, provada. & boa fé do credor, salvo a. reivindica cio no 
e&.1O de perda ou furto. 

~ 4ri. {l3. São credorei privilegia.dos sobre determinados im
moveis, salvo as des~~ e custas Judiciaes, que. serão preci 
pua.mente tiradas do producto da COUS& hypothecada. . 

. ). Os que tiverem hypotbeca. egal ou conve~cionalt inscripta 
regularmenf.e . 

. 2. Os credores ai1tichresísta.s, salvo hypotheca.' anw.rior in-
scripta. . 

Ar1;,; 94. .As lettras hypothecadaa terã.o a garantia e prete .. 
:rencia. estabelecidas nos arts.326 e 329, do decreto n. 370, de 2 da 
maIo de 1890. 

Art. 95. A preferencia. entre os credores hy-notbecarios regu
la-se pelos deoretoa ns. 169 A, de 19 de janeiro a~ 1890 e 370, de 
2 de ma.io do mesmo anDO. 

Art. 96. Concorrendo 08 credore9 privilegiados uns com os 
outros a. respeito dos mesmos bens por se acharem em igual
dade de. direitos, serão )l&gos em rateio, se o producto dOS bens 
nlo chegar para tod.oo. 

Art. 97. Se o la.llido dzer parte de uma 8Ocied&de ou se se a.char 
em rôl&QM de co-propriedade ou de indi visio com terceiros, estes 
co-associados ou co-proprietari08 podeâin pedir a partilha e di vi .. 
aio da sociedade ou dos bens indivisos e exigir preterencia. 
para. o pagamento dos creditas provenientes das rela.ções dessa. 
sociedade ou communhão sobre a quota que na partilha couber 
ao faUido. 

Paragrapho unioo,Os credores e legata.rios da. pessoa fa.llecida.. 
cujo herdeiro é o fallido, podem ta.mbem t>edir o seu paga.mento 
pelos bens da. herança. com exclusão á03 credores do mesmo 
faUido. 

Cessa.rá, porem, a. qualidade de separatista quando o credor 
a.cceitar. por qualquer modo, no juizo do inventario ou fóra de11e, 
coro~~~dor proprío, o fallido, a quem foram adjudic&Qos bens 

para. sõlver o paS8Í vo do de C'Uj'u. 
Art. 98. Os credores não contemplados nas classes acima. re-

feri,(as sio chirographarios. comprehendendo-se entre estes: 
a) a. mulher, pelos bens dotaes lnestimados ; 
b) 08 credores, por hypotheca legal não especializa.da; . 
c) os credores priVilegiados e hypotheearios, pelos saldos 

(a.rt. 129); 
d) 08 depositantes de dinhelro, com caracter de cousa. fungível; 
e) 08 tla.dON~S por quanto tiverem pa.go em descarga. do fal~ 

lido (art. ~).- Urbano Santol. 

A secção V do capitulo VI (arts. 187 ao 2l2) seja substitulda 
pelos arts. 99 a 101, que constituirão o titulo VI do projecto. 
,com a epigra.~he 
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TITULO VI 

DM auembWo.s dos credores 

Art. 00. Na. eentenca declarataria. da. f~Hencia.. o juiz deter
minar' o dia, a. hora. e o logar da. primeira M8&mbléa dos . oredores 
(a.rt. 16.1), para a. veriOc3,Qão e claasincaQão de eroditos. apre
sentação do rela.tario dos syndic)s, nomea.cão de líquidata.riOl1 e 
outra.8 deliberações e decisõeB no intert.8&e da massa.. 

Essa. assembléa. cuja convocacão se fa.l" DOS termos do 
a.rt. 18. n. 3. realiza.r-se·á, no dia" que for designado, nio 
pOdendo Ber altera.da esse dia.. 

Paragrapho unico. Além dessa. primeil'a e de outras, a que.a. 
presente lei expressamente se refere. o juiz oonvoca.rd. a. as-
86mbléa, quand<\ lhe requererem credorea representando um quarto 
dos credito8 admiUidos na íallencia.. . 

a) No requerimento,' cujas llrmas serão reoonnecidas por ta.· 
bellilo. declara.r .. se-i o motivo ou objoou, da. a.ssemblé&. 

b) A convoca,oio dos credores será. feita. por edita,l do juiz, 
pubUcado pela imprensa e tambem por carta.&-CireuJares do 'es
crivão. mencionando-so, além do dia., hora. e logar, a. ol'detn do dia. 
da. assembléa. . 

c) As despesas da convocação e da. assembléa.serão por conta. 
dos credores que a requererem. fica.ndo salvo 'assemblêa. deli· 
berar que taea despesas corram ~or conta da. 11l~ssa. se estl\ obtiver 
vantagens com a reunião dos credores. . 

Art. 100. A assemblê& dos credores será. pl.'6sidída pelo jub. 
que lUa.Dterá. o respeito e a. ordem nas discussões e deliberaoÕ6s e 
resolverá. de prompto a.s duvida.s que se suscitarem. 

§ l.G O escrivão tàrá ao chamadct. dos credores reoonhecidos e 
a.dmittidos na. fallencia e o juiz examinará as ,Pl'OOUF\Cões a.presen-
tadas, rejeitando a.s mal ordenadas. ;', . '. 

Os nomes dos credores presentes serio decla.radas na ''''~BJt· 
forem muitos, poderão as.signar uma folha de p:reaenca,que, depolll 
de rubrica.da. pelo juiz, o escrivã.o junta.l'á. a.os autos, em 'Jeg11i· 
manto â acta. 

§ 2. (I A assem bléD. f'unooiona.râ qualquer que seja o numero dos 
credores pl'eSéntes, por si, seus repre~nta.utes ou procura.dores, e 
somente os vetos de.slea credores serão attendidos. ' 

A decisã.o dos presentes obriga os ausentes. 
S 3. o Os syndico8 ou liquidata.rio,i o o faUido davem oompa-

recer li. a.saembléa.. . 
§ 4 .. ° As decisões serão tomadas por maioria. oa.lcula.da. sobre a. 

imllOrtancia dos creditas presentes, incluind01!e nestes os privi
legla.do8 ou hypothooa.riOB. 

H&vsndo empate, prevalecerá. ao maioria de moedor6s, repre
sentando a. maioria dos credito8. 

A disposição deste paragrapho não comprehende a-quellas deli
berações para as quaes a. lei eXlge maioria. especial. 



§ 5.° Nas deliberJ.ções referentes ao patrimonio social, sómente 
os credores sociae~ tomarão parte. P",ra as que affecta.rem o 
patrimonio individual de cada socio fa.Uido, concorrerã.o os cre .. 
dores particula.res B os credores sociaes. 

§ 6. 0 C.t.da. credor não poderá ía.llCl.r IDQis de 10 minutos sobre 
() asaumpto em discussão, salvo si o juiz consentir, depois d·~ 
eonsultar ao assernbléa. 

8 7.° O credor que comparecer depois de iniciados os tra.balhos, 
não poderá. discuti L' mataria. vencida.. 

§ 8°. Se o estudo e l'eoo~uQào das questõe~ aft'ectas 1\ aBsembléa., 
nio puderem termina.r no mesmo dia, proseguirá esta. em dias 
sucOOSSiV03, -podendo, tambem, ser designa.do outro dia.O a.diamento 
nunca. será por mais de tres dias. 

Os credores se reunirão de novo, independen~ de convocação. 
§ 9,0 O escrivão lavrará. acta circum8tancla.da' do que occorrer. 

Esta. a.cta será. assignada pelo juiz, fallido, syndicos ou liquida.-
~ios e credores que quizerem. -

Art. 101. Na primeira assembléa. dos credoreB, proceder-se-ba 
11 V8rJ-ft~~0 e clatlsifica.ção dos creditas a, logo depois de or~a.ni
'.!lado o (ttla.dr() geraol dos credores (art. 84), o e!lcrivão fiLr~ o. 
chamada.. 

§ 1.0 Em seguida. 11 chamada dos credores. os syndicos lerão o 
seu reJ.a.torio e apr~eDta.rã.o o inventario, balanço 6 ma.i~ do
cumentos referidos neste relatorío. 
, O 'juiz porá. em discussão o relatorio, inventario 6 bala.nço. 
O fallido, ou, seu representante, poderá oppôr 80S retlexõos que julgar 
ao bem do san di~itõ e o juiz ou qualquer credor interrogaI-o. .. 

§ 2. 0 Ne"ta. assembléa, depois da. leitura. e disc~s~~ dcO'te$ do-
cumentos, o fallido poderá. propõr concordata. -" ' 

§ 3.0 ,Si o fallido nã.o o1Ierecer prupo,ta. de concordata. ou si esta. 
niQ tôr ~ooei~.oB cJ'~dore8 elegerão os liquida.ta.rios. 

§.uJ."póaerâ,o os credores nomear, dentre si, um conselbo 
_"N"_famo or~ão consultivo para. os Iiq uidata.ri 09 , trsQando-lhe a.s 
aUribuieões. 

§ 5. 0 Os credore~ deliberario ainda sobre tudo quanto julgo" 
rem necessario aos interesses e defesa da massa. 

Essas deliberações serão vctlídas desde que nã.o contrave
~ham ás disposições da. presente lei. Neste caso, o juiz M vetará. 
dando o recurso de aggra. vo de instrumento & qua.lquer {lredof'. 

§ 6. o Nesta primeira. aSBembléa de credores obacrvar-ee-hão 
as disposições do a,rtigo anterior no que lhe possam ser appu. .. 
caveis. 

§ 7. o O representante do Ministerio Publico poderá. assistir ao 
esta. 8,ssem'bléa. e requerer O que for a. bem da. justiça. pu.blica.. 

o ca.pitulo VJI ( .. rts. ~13 a 243) substitua-se pelos arts. 102 
a. 119, constituindo o titulo VIl do projecto com a epirr&phe 
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TITtrLO "VU 

]}a concordata 

Art. 102. De!lois da verificação dOii creditos, o fallido poder4 
propôr concordata. a. seus credores. 

§ 1. () Na fallencia das socieda.des em nome collectivo e em 
comma,lldita. slmples ou por acCõea. a. concordata poderá. ser 
proposta por um ou mais socios soLidarioill. 

c<\da. sooio terá. o direito de díscutil' a proposta do outro e apre
sentar substitutiva.. 

§ 2.° Na fallencia das sociedades anonymas, qua não esti~ 
.. erem em liquid.a.ção. a. proposta. d& ooncordat~ deverá. ser 
apre",entJ.da" em nome da socied:J.de, pelos a.d minístradoros auto. 
riza.dos. para esse fim. por accionístas repre-sentando 1)810 menos 
dons terços do capital i)ocial. 

Art. 103. Não poderã.o propor concordata: 
1. O faW tlo. declara.do tal por qualquer dos fdotos mencionados 

no art. 2. ns. 3.5, 6e 1. e o que não assignar o termo de com4 

parecimento exiaido pelo a.rt. 37. n. L 
2.0 faUído, am'ailte o processo penal. ou se fôr condemado por 

fa.llencia culposa. ou fraudulenta. ou por crimes a estes equiparados. 
3. O ra.llídu que, ha. meDOS ~o tre:; annos, impetrara igual n.... 

vor e não cumprira. o accôrdo com os seu~ credores. 
4. () fal1ido, cnja. a.nterior proposta de concordata deixara. de 

ser homologada. sob o fundamento de dolo, fraudo ou mâ. M. 
Art. 104. A prOl)OSLa, do cone )rdata imUcarâ todas as clau

sulas, as gttrantias rea.es que o devedor porvontura. otfereça. o 
o modo por que devem ser pa~'os os crednres; e será. seinpre 
por e"~cripto, as~igna.da pelo falHdo, podenJo vil' logo a.poia.da. por 
credores com a decla.ração do va.lor dos creditó!o.l" '~. as~ fil'ma.s 
reconhecida.s por iabellião. • 

§ 1.0 A aasignatura do" credores nfí.o i mporta.rá. acceita.;ã.o de
finitiva. da. concorita.ta. mas se os que a ,tpoittrem por escripto não 
compa.recerem á. a.sS8mblêa, os seus votos serão conta.dos como se 
pI'esontes ostiverem. 

§ 2. 6 Se o fallido apresentar fiador, e.ste deverá deé!&,rar, }D(fO 
RpÓ8 a. proposta. que se respousa.biliza. solidaria.mente pelo ",eu 
cumprimento. sendo ao 11rma. rócnnhecidd. por tabellião. Esta decla .. 
ra.ção tem força. juri Jica para. todos 08 etreitos. 

§ 3/' Na proposta. de concordata. devel'·se-â manter a mais 
absoluta iguald,\de entre os credores não privilegiados. A con~ 
cessão de vantagens a certos ere lores sómente será Admittida 
com o consentimento e.s.pre~80 dos credores roemos favorecidos. 

Art. 105. A proposta de concordata. para ser válida e pro· 
duzil' atreitos juridJCos deverá. ser acceita ;. . _ 

aJ por maioria dí) credo rei!. repl'eSenLan,lo. pe~o menos. tres 
ql1intos do valor dos crc1litos. se () tlivitlondo o1feracido tôr ~upe
rior a. 60 °/0; 
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b) pQr dODs terços de Cl"O~IiI, representando; pelo menos, t~e8 
quartoS do valor dos ca-editOs. se o dividendo fôr superiOl' ll. 40 %; 

c) por tres 51 UJ.I'iog do~ crOOol·(,s. representa.ndo. paIo mcno~, 
quatro quintos do va.lo]' dos creditas. se o dividendo fOI' até 40 0/". 

§ L o Pa.ra formar a maioria. exigida. pa.ra a v;.Llhla<lu da. 
conoorda.ta, não 86 computarão: 

1. Os creditas garantidos por byyothcca.. privilegio . ..!, pc.mhu. 
res, antichrê80 ou direito de l'ctençao. 

2. Os creditas dos parentes até o 4(0 gr<.io e cessiullnl'iu~ <101108, 
tendo a ce:lsão menos de um anno. 

3. Os creditos cedidos mediante actos tntm- 11á110S. ailld: ... mo~mo 
por endo::3so. depois do dia. em que fôr declarada a. fallc>t1cia.. 

Ne~sa. disposiçã.o não se comprebendem os ftadol'csque pagarom 
a. divida. do iallido, dca.ndo 8ubl'ogados nos direitos dos credores. 
. § 2.° Os titulares de creditos referidos no § 1°, n. I, poderão 
tomar parte Da. votação da concordata. computando-se esses C}'e
ditos DO respeotivo calculo, se renunciarem âJ3 garantia~. 

O facto de votar importa essa. ronuncia 6 sujeita os titulares 
aos, etfeito~ da. co.ncoràa.ta. 

. Os etreito.'.! da. renuncia ce.ssal'ã,o se a conCiifd<t.ta. não foI' ho
mologada ou se fOl' rescindida.,. 

fi 3.° O cessionarlo de muito~ crtldito.:>, qu::utdo ti. ee8~ã,o fôr 
,a.nterior' fallencia., e os herdeiros do credor não tel-ão mais de 
um voto. 

§ 4.° Na concordata. das sociedades em nome collectivo e 
cm commandita. tIOmente votarão os credores sociae':!. 

§ 5.° Os socios poderão ta.mbem pJ.'opôr concordata á, massa." 
de seus credores particulares. 

Esta. proposta. sómené6 S61'á tomada em consideração se se 
formar cODcordata CQDl 08 credores sociaes. 
'. fi 6. o TodC?s 98 ,~'Mores"'reconhecidü;; q. admHitídm! ao pas~ 
sivo JJaJalleB.enr.'"'e'fitre os qua.es 08 oo-obrigados com o fallido, 08 

1(aK'"ores e o fiador da concordata. poderjí.o discutir na. assem bJéa a 
"proposta de concordata. 

§ 7.° Na concordata. não poderá. ser estipulado llfaw ma.ior 
de dous annos }larJ. o seu cumprimento, e se o ~gamento do di
videndo não fôr á. vista.. Ca.80 a que 86 refere a disposição Ínicial 
deste artigo, a concorda.ta. para ser Vá,lida e produ~ir etreitos. jurí
dicos devt-I'êf. ser acceíta pelo menos por tres quartos dos credot·es .. 
representando trea quartos do valor dos creditos. 

Art. 106. Não havendo credOl'es dissidentes a. concordata 
será logo. na &8dembléa, homologada pelo juiz. 

§ 1.. Se houver credores dissidentes. o jlJiz marcará o prazo 
de tres dias para. -virem com 08 emba.rgos. " 

li "2.· E' licitp tambem a. qu 11qllel~ dos ~oci!)s OppUl' omba1'.gDS 
a. cOllcordata, observando-s6 o processo do art. 108. 

Art. 107..Q.; emba.rgos que os credoras dissIdentes. presen
tes ai. assembléa, podem oppõr, déverão ter pOl' fundame.uto; 

1. InobServAllcia. das formalida.dcs e dos l'6quisitos estabe~ 
leoidos por lei pa.ra a (orma.ção da. cllncordata. compre~endendo-se 
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ontr8 elles a inclusã.o indevida de credores CLljas votos ínfluiram na 
acceitação da, pr'oposta de concordata, e a. violação das regras pres
criptas papa a convocação e reuniã.o -dos OredOl'es. 

2. MaiOl' saerificio a.os credOl'es que a liquidação na fallencia, 
attendendo á proporção entre o valor do activo e a porcentagem 
o1fel'ecida.. 

3. Conluto entre o deveuor c um ou mais credores, ou entre 
estes, para acceital'om a. concordata.. 

Pre~mme-se o conluio entro o üevedor e o cl'ed ,r que de"istir 
de suas gal'<\ntias para votar n:1 concordata., quando nenhum inte
resse de (Jl'dem economica lhe aconselhava esse procedimento e o 
8011 voto influiu na forma('ão da concordata. 

4. Qualquer í1cto de f1'aude ou de má fé praticado pelo devedor 
c que influ-a na concordata. 

5. Inexact~dões do relatol'io e das informações dos syndl~os ou 
liquidatn.riGs, com intento de facilitar a acceitação da prop~ta de 
concordata apresentu,da. pelo devedor. 

~rt. lOS. Os emb.1rgos correrão nos prOIJrios autos v_~ fal-
le.ncm.. ~I.\ 

§l ,0 o.s crcdOl'as dis:;;idcnte3 apresentarão em ca.rtorio, d\'1tro 
do pr.\Zo impl'oroga.vel de tres dias, marcados paIo juiz (art. 106, 
§ le), os seus cmb:tl'gús, deduzidos em roquerimento articulado e 
(."111 duplicata. 

Um dos exemplares, com os documentos que o acompanha.
rêm~ será junto aos. autos e o outro o escrivã.o entrega.râ ao 
uevedor que, dentro de 48 bOl\lS. depois de expirado aqueUe prazo 
podel'â contestar os mesmos embargos, 

§ 2.° O juiz irnmediatamente assignará. dez dias para a prova 
0, finda a dilação, allega,ndo os embargantes em 24 horas e O" 
devedol' em outras 24 hora~ seguintes e ouvido o representante do 
Mil!ist.erio Publico, por 48 hOl'as, se o juiz achar conveniente, seL'io 
feitos conclusos para a sentença. 

O pra.zo de 24 horas é para todos os embarga.ntes apresen .. 
tlrem a.s suas aUegações t sendo em cartorio concedida a vista aos 
advogados. 

§ S.I!- o. jui'g, dentro de tres dia.s, proferIrá a. ~ua sentença 
fundamentada., homologando ou não a concordata. 

Neste segundo caso, mandará. proseguir a. tallencia. 
§ 4.° Da sentença cabará aggravo de petição. 
§ 5." Se o embargante ou embargantes desistirem dos emb3.1i

• 

gos, a desistoncia nã.o será acceita sem que seja. publicada por 
edital durante 15 dias declal'ando-S3 nesse edital que qualquer outro 
credor dissidente poderá continuar com o processo de opposição. 
Se toaoa os credores dhsidentes renunciarem aos seus direitos óU 
seI findo o prazo: nenhum comparécer, jtllgar-s~-d, por sentença, a 
dcsistencin . 

.Art. 109. O credor que na~ deliberações sob'l.'e, a. conc<lro.ata. 
trallsigil' com o sem voto para obter va.ntagens pa.ra ~i, pAI,d,ord.. 
em beneficio da ml.ssa, 3. importancia do seu cl'edito, bem como 

v~.~n ~ 
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qua.esquer vantagens que lhe pudessem provir de semelhante tra.ns-
aeQiO. . 

Art. 110. A concorda.ta, depois de pa.ssar em .Julgado a senten· 
ça. de homologação, fa.z cessa.r o processo da. fa.lle;lcla., entregan 4 

d0-tJ6 ao cODcordatario torios os bens da massa. livros e papeis. 
§ I. () Se outra cousa pã.o fôr estipula.da. na concorda. a, o faUido 

readquirirâ o direito de dispor livremente de seus bmls. 
§ 2/' MOl'rendo o fa.llido, a concordata. pôderá. ~er cum-prída pe

los sous herdeiros . 
. '§ 3,D Da. sentença que julgar cUD1prida ou não a concordata. 

ca.berá o rBcurso de aggravo de petiçã.o a qualquer c1'6-10r ou ao 
devedol', 

Art .. IH. Os bens da masS& s6mente serão entregues ao con
cordatario, depois de paga.r ou depositat' om juizo a importancia: 

1. ~vida aos credores privilegiados sem ga.rantias e~pecia.es. 
não sujeitos &-Oi e:lfeitos da. concJrdata., e 2Je todas as despesas do processo e da administração da 
massa., 

p agrapbo uuico. Se o concordatario. dentro de 15 dias. 
depois de homologada definitiva.mente a. concorda.ta., não oumprir 
a disposiQão deste artigo, a.queUa. considera.-se rescindida de pleno 
d~rejto, proseguindo a falleno!&.. 

Art. 112. A conoorda.ta. homologada obriga. todos os credores 
eommerciaes ou civis nã.o priVilegiados. admittidos ou não á tal
lencia., residentes e não residentes na. Republica. ausentes ou 
dissidentes. 

Azot. 113. A concorda.ta. nãa produz nova~ã.o, não dcsollera. os co
o~rigad~~ o devedor nem os fia.dores deste e os obriga.dos por 
a.c~egre8Slva. ~ - . 

Paragrapho unioo. Quando a -con-corda.to. tiver sido formada. 
com algum s.lcio solidario da. sociedade CaBida, ficam desonerados 
de quacsquer responsa.bilida.des os outro~ socios Bolidarios, ce~do 
os etreitos da sua fallencia. 

Art. 114. A concorda.ta poderá. ser rescindida. : 
I. pelo não cumprimento de qualquer das suas cla.usulas ; 
2. pelo abandono da ma.ssa por parte do ooncordatr:.rio, pela. 

venda da. maior parte do 8.ctivo por preço vil, impossibiliti1ndo seu 
cumprimento ; ._ 

3, pela -condemna.çio do devedor concordatario em fa.llenc.Ía 
culposa. ou fra.udulenta ou em crime a eUas equiparado; 

4. pelo pagamento antecipado feito a n.ns credores com prejuízo 
dos outros. 

• ~ 1.D Pôde :reqn~rel' a rescisão da. concordata qualquer credor 
sUJeito &Os seus etrmtos. 

O processo da. resctsio será. summarissimo. Expostos e pro'f'ados 
os faet03, ouvido sempre o ooncurdatarl0. o juiz julga.rá. resoiDdida 
~. eooeot'da.ta. e ,.brlt1f. a. ·tbll61lcia. 

§ 2,"--~ ates da. rea.bertura da fallencia o concorda.ta.rio 
póde-e\7it,ar a reeeido depositan.do as prestações em atrazo 011 todas 
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as prestações futuras. ou cumprindo a.s outra.s obrlgaéõ&s ag... 
sumidas. -

§ 5. (I A rescisão da conoordata oelebrada pelo saoio solidarl61 
não a.1l'ectará senão a elte. . 

§ 4. (I A rescisã.o nã,o libera os fiadores que garantirem o ClIIIr 
prinlento da concordata. 

Art. U5. Fica salv:o a qualquer el'edor sujeito &08 atreitos-da 
concordata promover. por a.cção orrullaria, a. cobranO<1a do sa.ldo do 
seu credíto íntegral e juros, provimdo quo o devedor exagerou dol~ 
sanlente o passivo, occultou ou dissimulou parte releva.nte do 
activo, entrou em coltluio com cl'edores ou prJotícou qualquer acto 
de improbidade contra. a.lgum destes ou todos para. obter aQon
corda.ta.. 

Paragrapho unico. Esta acoão pl'escreve tres annos depois de 
cumprida. a concordata. e o credor deve provar que 0::1" ftt.etos ar
guidos vieranl ao seu conhecimento depois da homologação da. 
concordata. 

Art. Il6. Rescindida a. concordata.. reabrjr-se-á, a tallencia., 
proseguindo-se nest.a, se houver bens sutlicientes. 

§ L° Os syndico8 ou Iíquidatarios, que anteriOrnlBnte func
cionavam. recel:i~r5.o a massare verificarão o seu estado. exami
narão os novos credores, c a. pesentarão relataria circumstanciado 
sobre o procedimento do devedol' e novas responsabilidad.s 
assumidas; 

§ 2. (I Será convocada nova assembléa de aredores. onde devem 
ser verificados os novos creditos e nomeados novos liquidatarios, ou 
confirmada a nomea~ão dos a.nteriores e tomadAS a,.<j deliberaçõ.es 
que forem necessal'ias pa.ra. a liquida.ção. 

§ 3. o Podorio ser annullado8 os a.ct03 do devedor, posteriores 
! homologa<)ã.o, 110 caso de fra.ude aos direito::) dos credores. 

Art. 117. Re.scindida a concorda.ta.. concorrerão á fallencia: 
1.0 Os credores anteriores á. concordata. pela importancia total 

de seus credito.:! verifica.dos. deduzidas as quotas pagas a titulo de 
dividendo. 

Se o concol'datario pagou a. um m.ais que a. outros, os que de 
mais rec~bera.m terão de restituir á. massa ou esta, se preferir, 
completará. os pagaJUentoa aos outros cred.ores, igualando todos. 

2.° Os credores pOl'terlores â. concordata ficarão stijeitos , ve
rificação e claSSificação de seus creditos. n a fôrma disposta ne,talei. 

§ I. o 09 bens adquiridos pelo devedor, depois da. concordata, 
a.ugmenta.ndo a massa, serão destina.dos exclusivamente aô 'Paga~ 
mento dos credores por mercadorias vc,ndidas a credito, em boa. 
fé, na "igencia da concordata. 

~ 2. o E' licito aos cr&dorcs p07>tel'iorc.íl á concorda.ta. pôr á 
disposição dos credores antel'lUl"eS n. Quantia necesaaria rIJo pa.ga
mento da. concordata. para ex.cluil-os da. fa.lleneia. 

§ 3. o O fiador da concordata ou 08 bens Que forem bypotbe
cados pal'a. a sua. ga.ra.ntia respondem sómente pal'a, com O!1 
credol'oo a.nteriores. 
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. ' Art. 118. Se o ta.IUdo quber celebra.r concordata.. depois da 
~~mbléa de que trata. o 31't.101, }'aquererá ao juiz a convocação 
'de 'seus credores, apresentando desde logo a proposta.. 

§ 1. o O juiz manda.rá. ouvh' os 1[q uída.tarios. os q luteS. dentro 
·de-tres dias, informarão sobre o estaclo da faUeucia, vantagens 
da. proposta e, depois do pa.recer destes, desígnilrá. o dia.. bor~ a 
loga.r da assembléa.. 

§ 2.° A convocação far-se-á por editaes na f6rllla. do ar't. 9G, 
'pa.ragrallho unico, declara.ndo os termos da prôposta. e avi:anrlo 
que se acha. em car-torio, á (lisposição dos interessados, o parecii' 
á03 liquidatal'ios. 

- § 3. o Todas as de;)pe~a.s da. convocação reunião dos credora,o) 
e homo)ogaQã.o oorrerão por conta. do fa.1Iido, que as depositará 
em cartorio ao apre~antaJ.· o seu requerimento. 

S 4.0 Se a proposta. de conco11data. vier desde logo apoia.{ta. 1101.' 
um ter~) de credores, representando um terço do valor {los 
creditas. o fitl1ido poderá ao mesmo tempo pedir ao Juiz que. 
sem sU.9pensão da. f'd.llencia, 1tque sustada. a. venda dos bens da. 
massa fl,té decisão dos oredore.s. 

§ 5. 0 O juiz, veritlcando que os credores pl'esentes ti. reunião 
e os flUO assignaram a. proposta não formam a maioria l~.$'al para. 
a. votação da concorda.ta. di~olverá.t sem ma.is formahdado, a. 
assembMa, considerando rejeitada a. proposta 011 negada a. concor
data. 

§ 6.1:1 Negada a. concordata, o falIido s6D1ent~ poderâ propor 
outra. de:pois de decorridos quatro mezes. 

Art. 119. E' per1uittiúo [tos crscloreEl, ao acceitar a proposta. 
de roncol'dataf norueal't~m uma cómmi.ssão fisca.l. concoo.endo-!he 
poderes. 

Esta. commissão poderá requerer a rescisão da. concordata. 
nos casos do art. 144, sem prejuízo dos direito~ que esta mesm:o 
artigo confere aos crcdol'oS individualmente. 

12a 

. O cl.}litulo VIU c sua secção I (arts. 244 ~ 267) suust(tuarn-~e 
pelos arts. 120 (1. 136. constituindo o titulo VIU úo projecto, divid1do 
em tl'QS secoões. com J.S epigraphes 

TlTlJLD \'JI1 

])0. r~l1-1izn.çãj) do activo e liquid8Jção do pasEÍ'vo 

SECÇAO I 

DÁ REA.LIZA<;:ÃO DO AC'l'IV() 

. Al't.. 120. Os liquida.ta.rio.'J pl1amovorão com a. pO~(jitrili bl'o\'i. 
dada, a l'eàJização alo a.ctir-o da 1a.llencia~ ob'5ervando o q'te nesta 

. lei se det.ermina. 
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Art. 121. Os bens da faUoncÍIl gel'ão vendídosem leilão publipo, 
annunciado com 15 dia~ de antecedencia\ pelo menos\ ,se se tratar 
de moveis, e cOJU 30 dia.s, se se trabr de mtnoveis. 

§ 1.<1 As vendas de va.lOl'e3 negocia,veig na Bolsa. serão feitas 
pOi' corretores de fundos public03. 

§ 2.4 O leiloeiro será. d~ liyre escolha dos liquidaiarios e .:t. estes 
pre.stará contas. . 

§ 3.G A venda dos immoveis independa de outorgaux.ol'ia. 
§ 4,° Se o arrema.tante não pu.gn.r o preço li vista ou, o mais 

ta.l'da. .. ,dentro de 24 horas depois do leilão, será o objecto leV' a.do a. 
novo leilão por sua conta e risco, ficando obrigado a complebr o 
preç,) pOl' que o comprou e perdendo. em beneficio da ma.ssa., o 
sigual que houver dado. 

Pa.ra. a cobrança. os liquiJatal'ios terão a. a.cçã,o executiva. 
dos arts. 309 e seguintes do deCl~cto n. 737, de 25 de novembro de 
1830, d'Jyendo a petiçã.o inicia! ser instruída. com certittão passa.da. 
pelo leiloeÍ1'o. 

§ 5. o Nos logares onue nã:l houver leil01iro. servÍl'á o por
teiro dos au.litol'ios ou quem as suas v-ezes fizer f com os sa.larios 
m:u'cldos em seus respectivos regimeutos. 

Art. 1:2.2. A venú& dos be.l!J pôde seI' feita. e!lg10bada. ou 
S!3})&radamente. 

Podem tam bem os 1111 l\iJatal'\cs :preferir a ven.da por lUo
pJstas, desde que a. a.nllunciem n·JS jornaes mais lidos. durante 
::lO dias, cha.mando concurrente~. 

As ])J'oposta.s S~l'ão a.~rrl.':i(}nta.das em carta~ lac}a.üas, a.brin
do-a.s os liquidabrios no dia e hora d03igOildos no~ annnnclos 
perante 03 interessll,dos presentes. 

Os liquidahrio3 verificarã.o a mais vantajoS'\ o 1el'Al'ão todas 
aBas. com a sua. infÕl'lna..ção. ao j1lÍz pa.ra decidir, depoi-s de ou .. 
vido o falUdo. se presente. ou seu procurador. 

Art. 123. Qualquer outro meio de liqUidação do actlvo poderi 
ser autoriza.do pai' credores, representando dous terços dos Ol"e
ditos. e na fallencia das s~ciedades anonymas taes credores 
poderão: 

1 u. continua.r o negocio da. sociedade fallida, organb:ando ou
tra. anonyma ; 

2°. ceder o a.ctivo a. outra, qua.lquer sociedade existente ou: que 
para esse thn se venha. a formal·. _ 

§ I. (l A deliberação dos cI'edores a. esse respeito poderá ser 
toma.da em assembll!& ou roduzida. a iuslrumento publico ou 
pa.rticula.r, assi..,rnado por ta.ntos delles quanto.~ bastem para con
s~ituir a maioria. exigida. 

§ 2.Q O a.ctivo social será recebido Ou cediJ.o por preço nunca. 
inferior ao do invontario. de que tra.ta. o tl.rt. 73 § 3". Se houver 
sobras, depois do paga.mento integra.! dos credores. essas serão 
restituidaa aos accionistas. -

§ 3.° A' vista. do l'equerimeuto, acompanhado de documento 
contendo a delibera.ção dos credores, o juiz orde~a.râ a.os U<{uidata-



.. 
J'ios que entretluem o activo socia.l á pessoa. designada. no dito 
nquerlmento ou 1,0 terceirJ a quem se houver feito a cesssão. 

Art. 124. Osliquidatll'io8 não pade!ã.o remittir pa.reialmente 
'-eolr&l' com a.batimento) dividas. qua.ndo mesmo as conside,rem de 
aiftleil liquida.çã.o. sem audiencia ,do fa.llido e, não consentindo 
ate t sem &utoriza.ç.ã.o do iuiz. 

Art. 125. Os bens ~gravados com hypotheca. serão tambem 
vendidos em leilão publico, a.visado O credor. 

A L° Se os liquid af.a.rios , dentro do prazo da, trinta dias t 

depois do. primeira assembléa dos eredore.~. Dão a. visaJ.'em o 
cred.Ol- hypofneca.rio, com o titulo vencido conforme o contra
oto, "Para. assístil." á. venda. do immovru ou immoveis, que servem 
de ga.rantia.. este credor poderá. propor, contra. a ma.s.sa. t acção 
executiva (decreto n. 370, do.2 de maio de 18901 pan9 [V, titulo [)t 
lendo o direito de cobrar a.s mllltas penaes que no contracto se 
acbem estipula.das para o ca.so de cobrall~a judicial • 

• 2.° Se fOr urgente a. venda do immovel. nos casos do ali. 123 
dQ flecreto n. 370, de 2 de maio de 1890, o credor, ju8titiC&lldo 03 
ta.cOOs allC'gados. podei" requerer a intimação dos Hquida.ta.rios 
Dara, dentro de cinco diast incumbir leiloeil''ll de proceder â. venda. 
do immovel. 

Se 0-< liq uidata.rios não a.ttenderem , noti:flca,\)ã.o, o credor po
derá propor aoção e .ecutiva. nas mestna.'J condições do § 11) acima. 

Art. 126. 0::1 bens daclos em penhor ou antichrése ou qu.e 
eonstitrlirem objecto de direito de retenção, serão tambem Ven
didos em leilão, sen.io intimados 00 possuidores para. entrega.l-os. 

Este direito ex:ercerão os liquidatariOs. se não preferirem re
mir aqueUcs bens Am beneficio da. mas.:;a.. 

Paragtapho onico. Os credores por penhor e com direito de re
tent.;io couaerva.m () direito lio mandar vender o objecto a.pe
nha.do ou retido. se bl faculdado lhes foi conferida. ex:pressa. .. 
mente no contracto (C)ll. Com., a.rt. 275), prestando contas aos 
syndieos ou liqutdatarios. Se, porém, não tlci1ram com tal fa.
euld1.da •. poderão no:,iftcar os 8~ ndicos oa liquida.ta.rios, pa,ra., den~ 
tro da alto dias. remirem o objecto apenhado ou retido. 

Se os syndicosou liquidatarros não attenderem, nem eonvie .. 
l'em que a venda. ae fa.\)J. do commum a.ccôrdo, dcam os ci'odores 
com o direito de executarem a.quelle objecto, observando o pro
~ de) a.rt. ~3 e seguintes do decreto n. 731, de 25 de no .. 
vem bro de 18&0. 

SECÇAO II 

DO PAGAMEN'ro AOS CREDORES DA.l!IfA88A 

Art. 127. Os enc~If.go" e dividas da massa. faULda serão pagoS' 
prefcu'eneialmente 8,.obre todos os credUos do f&llido. 

I 1. 6 São encargOB da. ma.ssa. : 
a) 90S cust8s judiciaes do processo da fallencia e seus inci

dentes e das a.coões em que ~ massa. telr vencida; 
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b) a'i despesas com a. a.dministr&.ção. CODsslovaçio. gua.~·da.. 
l'eo,lização d aC&lVO e distribuiçã.J d" seu produclo; 

c) a.s de3pBsas com molest.la. e enterro do fa.llidoJ Que fa.Uecer 
na. ind ígencia, depoIs de declarada. a falleneia ; " 

d) os impo~tos e contribuições publicas a cargo da. ma.ssa. e 
exigi vais dura.nte a tâ,llencia. 

§ 2.1) Sã.u divida-8 da. massa.: 
a} as obrí;(ações reflu1tantes do Retos juridicos vá.lidos. pratica .. 

dos peJoJs srndicos e liquidatarios como 3,"; resulta.ntes da. execução 
dos cOlltràcto; synallagmaticos (art. 47) e as provenienteít da 
continuação do negocio ou empresa do faJHdo (arts. 77 e 100); 

b) as quantias fornecidas pelos syndicoe e liquida.tarios ou pelos 
credore3 p",ra a. arl'"ecadaQão e defesa da. m~s&a; 

c) as custa.s pa.gas pelo credor quo requereu a fa.llencia ; 
d) as obrlga.ções provenientes de enriquechncnto iudcvldo da. 

massa. 

SEcçÃO IU 

DO PAGA:\I~N'TO AOS CREDOR.ES DA FULENCIA 

Art. 12A. Não ho.vondo duvida.s sobre Os cl'odores ~om pri
vilegio geral (art. 90) serão pagos logo que haja dinheiro em 
caixa.. 

Al't. 129. Vendidos o::; i-nmoveis e moveis da.dos ou I'es('r
vados em garantia, O~ moveis p~nborados ou retidos. os re .. 
Sp8Cti \,0, cl'e.dores l'Cce!Jlrã.o immedtatl.mcnte a. impol'tancia. do 
eu cl'eUito a.té onde chegar o producto dos bens. em que tive
rem privilogio_ 

Pa.ra. 'rapho unico. EtjScs credores. não ficando pilgos do sou 
capital e jUl'OS, sCl'ão ínclHidos pelos saldos entre os chirogl-a,pha.
rÍos (~rt. 9~ clt independente de qUalquer outra formalidaue. 

Art. 1.10. Pag-Qs os cI·edo .... es prererenciaes. 08 liquidatarJos 
passarão a satisfa.zer os credores ch i rograp.b a.ri os I distribuindo di
videndos todas as "ezes que o saldo em caira baste para. um 
rateio de 5 ~/o. 

§ [. (I À distribuição será. 3.unuaciada peta imprellsa e avi
sada POI' ca.rta. dos líqUidatarios aos respectivos crellores. 

§ .2. () Os 1)a~'amentos a.nnotar ... ge-hão nos respectivos ti tulos Ol'i
gínaes ou na.queUes que servira.m ))a.ra. a. verificaQã,o dos cred,tos, 
os ql1a.cs sOl'ão par'a, esse fim ap~e8entítdos aos liquida.ta.rios. e os 
credor('s -po.ssa.l'[\.O recibos na.s folhas lie dividendo, que serão jUllbs 
ao:! a.utos. . 

§ 3." O~ dividendo . .; não l'f'clama.-.los dentro de 60 dias depoi.s 
dos annuncios e avjsof:! serão levados ao deposito publico, por c,:mta. 
da.quclle.s a qUf'm pertencerem. 

§ 4. 0 O sa.ldo tinal a fa.vor da massa, depois de doduzida.s as 
custa.s e despesas da fal1encia, determinará o ultimo rateio. 
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Art. 131. Concorrendo na tn.llencia. (wedores sociaes e credores 
particula.res dos sacios solida.rio~. obs61'var-se-ha o scguinto: 

§ V' Os cl'edol'es da aooiodade serão pago.~ p~lo pl'odllcto dos 
bens so~iaes. . 

a) Ha.vendo sobra. sorá es~a, l'ateada. pelas ditrereiltes massa. 
pa.rticula.res UOS Súcios do responsn.bílida.de solid:'1.ría. n~ razão pI'o. 
porcionu.l d03 seU:3 l'espectivus quinhões 110 fundu social, si ontro, 
cousa. não foi expressa.moute estipula.ria ao conti.'<tcto socia.l (Cod. 
Com. art. 330). 

b) Não chega.ndo o producto dos bens sociaes p1.ra pa.gamento 
das credores sociaes. estes concol'rerão a. ca.da. u'na das massas 
particulares dos socios, pelo sa.ldo dos soas creditas, para. a.hi on
trarem em l'ateio com os respectivos cl'edol'cs particula.res. 

c) Os credores p3.rttcuJa.ras dos socios solidat·io.~ sorao pagõ::l pela. 
massa !lo soclo dovmlor em C!)nCL11'~O com os crellores 8OJiaes. 

Al't. 132. Si. pa.gos os credol'es, existir Snbl'll.. esta fer,t l'êsti· 
tuitla ao fullido ou a seus representantes. 

Ar~. 133. O juiz, a rCluerimento uos int::!.i.'cssados, Ol~denarâ. 
que se lhes reservem ll.S quotas ou dividenuos ato quo sejam deci
dida.s as sua.s l'ec]a.mações ou aCQões. 

Essas q nota.s ou dividendos üm l'eSOrV[L serão (leposltados e volA 

tt1rã.o l!(1t'a a massa logo qUI1 o direI to destas sej Q, l'CCO nhec ido . 
Pal'agl'apho unico. Si o intOl'ess:tlI0.a. f.l,\,o1' U,) qual f0i orde

nada a reserva, deíxar correI' os prazos proeeSS:lae) da reclama
ção ou acçã.o sem exerCi:r o seu direito. niio preparai' os autos 
dentro de tr.8s dias depois tIe cBgotad.O o Illtimo pl'azo ou pl'otelar 
oucrear qualquer e.storyo OH embaraça á. ma.rcha e terminação do 
proCe8~o da fn.ll en (!ia., o Juiz, ao reqllerjm~nto uos liqllidatarjo~t 
considerará. sem e:ffeito a reserva. 

Art. 134. Lilruídados o activo e o passivo, os liquidatal'ios a:pre
sentarão ao juiz. que maudL.l.rá, juntar aos autos, o relatorio fina.l 
da."! opera.ções da. fallencía., hieroria.ndo. om breves mas oxpres
sivas palavras. o valor do activo ú pas:sivo, o producto da. re&liza,.. 
<ião des~e activo. 3.) rei.vindica.ções. as prefcreneias. a impor. 
tancia, total dos rateios. 03 dividenuo~ distríbuidos a cada um 
dos Cl'edol'es e respectivas da.tas. e a esse relataria jnntarã.o a 
demon:'Jtra.ç..1o das responsabilidades COln quo contimta o faUido 
para com os cl'edores. declarando cada uma. desta.~ de per si. 

Art. 135. Presta.das ag contas dos liquid.1\tarios, ojuiz julgarâ 
por sentença encerrada a fallencia. ordenando a publicação pela. 
impl'ensa e mlochndo passa.r ao, credores. qne pe.iirem t a carta. 

de sentença para, em todo o tempo, executar{}m o devedor pelo 
saldo (art. 36). 

§ l.0 Esta. carta contoI'á: a petição inicbl e v. sentença da. aber
tUl'a da fa.llencia. a. certidão da. f]ua.nti:l. pela. qua.l foi o cr&dor 
admittido e por ~ue titulo ou cansaI a, certidão do quanto pagou 
a. mas~a em ratelo o do quanto ficou o fa.lIído a. dever ao rMpe
ctivo credor e a sentença do encerramento ela fa.lIencia. 

§ 2. o Se o oredito foi contostado pelo fa.llido. o credor reco· 
nhecido na. fallencia sómente o poderá. execllta.r -pelos meios ordi~ 
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na.ríos ou proseguir contra elle a. aC4Jão que movia antes da. de
clal'a.c5.o da fal1encia. 

§ 3. o Encerrada. a fa.llcncia. os liVl'Ol do faJlido serão ontre
gue3 a este, subsistindo a obrigação do art. 10 n. 3 da codlgo 
Commercial. e. tratando-se de sociedade,observar-se-' a. disposiOão 
do a.rt. 352 do mesm.o oodigo. 

Tendo sido o devedor condomnado por t::t.llencia fra.udulenta., 
os livros ficarão archivados om cal'torio durante cinco annos, 
findos os quaes serão entregues ao faUido. se reelamar. 

AI't. 13ô. A fallellcia devo estar encol'l'ada dous annos de
pois do dia da. sua dec1i1ração. 

A scssã:o 11 do capítulo IX ( al'ts. 287 a. 293) substitua-se 
pelos aJ.'ts. 137 ao 143, quo constituirão o titulo IX do projecto • 
.com a opígra:phe. 

TITULO IX 

Da. reivindica.çãO 

Art. 137. Poderão Bep reivindica.dos na fallencia os objectol 
alheios encontrados em poJer do fà.1lido, c tnmbem. nos segu.intet 
cnso~ especiaos, ainda. que [umIa.dos em um direito pessoal: 

1. As cousas em p;:>dcr do falUdo a titulo de mandato, depo. 
sito regular, penhor, antichl'ése, administração. arrendamento, 
commodato. llsofructa, uso e habitação. 

2. As m~z'cadoria.s em pode!' do fa.lIido a. titulo do commissãt) 
de compra. ou venda. tranSl to 011 entrega. 

Cessará a. reivindicacão se as mel'cadol'iaS tivoram sido vendi .. 
da.g e o preçocreditluo em contA COITente por autorizaoão 011 
ordem do dono. 

3. Os titlllos de OI'edito :t ordem tpansferidos ao fallíl0 para. 
eifeetllal' a cobra.nça e guardar o valor por oonta do dono ou mesmo 
a applicar a pagamentos designados, ainda. que se achem em po 
der de terceiro. em Dome do fa.IUdo, na épooa da. decla.raçito da 
falLmcia. _ 

Esta dh;posição ao appHca tambem a03 titulos ao porta.dor. 
, 4. As cousas vendidas ao fallido, não pl.gas integra.lmente, 

omquanto nã.o chegam ao seu poder ou ao poder de seu a.gente ou 
commissario. 

Si, antes de chegaI'em. a:; mercadorias tiverl!m sido vendidas 
sem fi'ande. â. vista das fuctura.s Olt conhecimentos ou ca.utelas de 
tra nsporte, cessard. a. roi vi odicação. 

5. As causas vendidas a. credíto e ainda. em poder do faUido, 
CJ."!1a.ndo este. por dolo ou fra.ude, nas vespera.s da. fa,llencia., Indu
ZIU o c01Uprallor a vendeI-as. 

Art. 138. A recla.mação reivindicatoria. fundada nos ca~os 
e.~pecia~s do artigo precedente, deverá. ser dirigida ao juiz, de-
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pois da primeira. assernbl~a dos credOl'es, coro citaçã.o dos líqui
datarios e do fallido, si estiver presente. 

O juiz mandará. o escrivão avisi1r pela ímprensJ. aos interes
sados e ma.rcará o prazo de dez dias para. contestação. 

O requerimento~ se.rá. autoado. 
§ 1. o Dentro desens dez dias, O~ liquidatarios, o falUdo ou 

qualquer credor podem apresentaI' embargos. 
O juiz, recebendo-os, ma.rcará, outro prazo de dez dias, pa.ra 

prova e, finda. a dilacão, proferirá a sentenca. 
§ 2. 0 Não havendo absolutamente a. menor duvida nem COIl

testação aos embargo1l, o juiz manth1.r<t entregar a. cou~a. recla.
mada. 

§ 3. 0 Da sentença do juiz poderão aggravar por petição o 
reclamante, os liquidatat·ío~. o fallido ou qualquer creuor. 

§ 4. 0 A sentença que nega.r ao cl'edor a qua.Udad(j de reivin
dicante poderá ma.ndal-o contempLn.r, para os effeitos (los di v i
dendos, na classe que por direito lhe caiba.. 

§ 5. o A,~ dmpezJ..S da. reclamação, quaudo não contestada, 
serão por couta do reivilldica.nte; S~ contestada., serão paga,'l 
pelo vencido, sendo-o pela massa quando forJtn "encídos os flqni
data.rios ou o fa.llido. 

Art. 139. Si entre Og bens seque,,,tra,los ou arl>ocadados 
pela. ma.ssa se acharem bens {le torceiro:-3, estes poderão logo re
cla.mal-o~ pOl' emba.rgo':! de terceiro senhor e pos':InidOI" d0du
zindo o seu direito em tres dias con~ados da data do llespacho 
proferido em sua. petição. juntando titulo lle dom in io e pro
vando. no mesmo prazo, pos.'5C na.tural ou civil com e[eitos da 
natural. 

§ 1. o Autoada a. petição e recebida. por embargos, em apa.r
tado, haverão vi,'~ta os syndicos ou liquidata.rios por trc:3 dias, 
dentro dos quaes juntarão documentos e produzu'ã,o qualquer 
outra prova. . 

. § 2. o Findo o tríduo, o juiz dará a sua sentença. da qual cabe 
a.ggravo de petição, que poderá. tambem ser interposto por qua.l
quer credor. 

Art. 140. A reclamação sus,eu(le a venda. da cousa, rcivin
dicanda; não annnlla porém. a anterior alienação. 

Art. 141. Danois de vendidos 03 bens da ma.ssa, nào se admit~ 
tirá ma.is qualquer reclama.~ão reivindicatoda. 

Art. 142. A ma.ssa. restituh'á, a. oous<'1 reivindica.nda em especie. 
Si a cousa. tiver sido subrogada. por outra., a. massa. entregará. 

essa. outra. I 

Se nem a. propria. oousa nem ~ subroga.da existil'em por occa
sião da restituição, a massa paga.ra, o seu valor. A reivindicacão 
nã.o autori~a., porém, a repetição dos dividendoi' distribLlidos aos 
oredores. 

Paragrapho unico. O l'eivindicante paga.rá. á m.l.S~a a.s des
pesas que a causa. reivindicanda ou o seu produoto tiver 
occasionado. 
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Art. 143. As deai&ões sobre a. realamação l'eivindícatoria. e 
embargos de terceiro senhor e possuídor não f'a.rio caso jnlga.do, 
podendo a maSSlt a todo o tempo chamar de novo a si (.IS ben::l rei. 
vindicados. se ",8 provar por acção summariil quo se não tra.
:t,'nl. ue um ca.sada rdvindicação ou que o acto, em que se fundou 
a decisão. era revoga.ve1 em benedcio da. massa. 

14*-

O capitulo X (a.rts. 312 a 321) substitus·se pel0,Q arts, 144 fi 148. 
constituindo o titulo X do projecto, com a epigraphe 

TITULO X 

Da rebabilítação 

Art. 144. O fd.llíuo que houver cumprido a concordata, que tiver 
pago principa.l e juros 3008 seus credvres ou qw:, tiver obthlo des
te~ qUih,ção plena. será rebabilit&do. 

paragrapho unico. ~o o devedol' ti ver sielo condelUólado por 
fallencia fraudulenta ou crime ~ e')ta equipaI'lUlo, sómeü&e ptr 
derá ser l'ellabilít&lo cinco anno::, depoiH de cu'npriuu. a p'3na. 

Art. 145. POderá tamhem obter a. I'ehabilitação o fallid f que ti .. 
ver pa.go aos seug Oi'euores mais do 5;) %. decol'rido o prazo de 
10 annos depois ,le decla.rada. a. fallencla, ou que tiver pr1go mais 
de 25 %, deCOl'riu.o o prazo de 20 auno~. 

Pal'i),grapho unico. Paro> ser rehabilitado 11098e8 casos de
verá o faUido prova.r flue n~o foi condemmldo por falleneia. 
culposa ou fraudulenta ou por crime a dIas equipat'ado; e ({\le, 
durante aqueHes prazt.!iI, procr.deu sempre com lisllriL. 

Art. 146. O l'equarimento péU'il. reh"1biUtação deverá vir sum
cientemente instruído o será publicado pela. irnpren~J., por c!1i· 
t.,1.1 de 30 diií.s. S611do dep IÍS ouvÍ(lo o MiJ1isterio Pnblíco • 

.§ 1. G Qualquer credor ou prejudica.do poderá, dentro (laqu~He 
prazo 00 30 dias. opp(lr~se. por Pcticão, aJJ pediclo do fallido. 

§ 2.° Da sentença que conceder ou nega.I' a reha1Jilita{tão caber1~ 
appellaçâo. no efi'eltoBtispcnsivo. 

§ 3. o A sentença que negar a roImbilitação não terá. forca de 
cousa julqa.da. . 

Art. 147. Rebabilitado o fali ido, será publica,da a senteuoa. por 
edital e communica.da ~~os funccional'ios e corpOJ'acões, a.os quaes 
foi a. fallencia. avis&da.. 

·ParagI'apbo llnico. No registro de firmas commer~iae8 far
se"á a devida. annotaeã.o eJ: oflicio. 

Art. 148. A rehabilitacão faz cessar em absoluto todos os etr&i
tos da tà.l1encia. 

158. 

O ea.pitulo UI farts. 23 a 3S) substitua-se pelos arts. 149 ê\ 16:) , 
constituindo o titu o XI do projecto com a epigra.phc 
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TITULO XI 

Da concordata preventiva. 

Art. 149. O devoool' cOIDmercÍa.nle poderá evitar a declm'4\ç3u 
de 8ua faJlencia, requereudo 300 juiz do commercio, ero cuja jUl'is
dic~ão se ~\cha. o seu pl'incipal c~tabclecimento, a couvoca.ção do::: 
credora) para lhes propor concordata. preventiva. 

§ 1.0 No requerimento, o devedOl' cxplicaz'J O.ir mDti\'o~ da sua. 
deliberação, o seu estado economico, as gara.ntias que offerece para. 
o pagamentu de mais de20 % aos crJdore.;; chirogl'apharios e illdi
co.rá. as chusulas e condições dl\. sua propostn.. 

§ 2.° O requerimento serJ. ins.truido com o~ documentos se
guintes : 

1. certidão uo regbtro da firma. do devedor, d,,~ onde conste que, 
desde dous anno.~ ante~, (lsta. se acha. iUS01'ipta no Registro do Com
morcio, ou ha menos tempo, se não da.t,'\ de dous 3.nnos o exercicio 
do commercio; 

2. declaração as~ignada. pelo develol' de que nunca. fora conde
mnado por crime de falsidade, contra.oando, peculato, fal1encia. 
culposa ou fl'audulellcLt, roubo ou f[lI,to, e de que desd.e cinco 
anno.~ nã.o ímpeti'ara L~ual faxor e n('m d.eixar~1. de cumprir pou 6 

tualmellte qualquer concordata e, ainib do Que, no cas) de ter 
thl1ido, obtivera rehabilitacão; 

3. a lista lltlminatíva. de tolos os ,eus credores, contendo a l'e
sidencia e o domicilio de cad ~ um e ai lIatm'eza e a imp.:>rtancÍa. dos 
creditas; 

4. certidão de que nã.o foram leva.dos a. protesto titulas de sua. 
1\~sponsatJilida.d3 ou QU3 o fo,'am ha. m~n03 de oito dias; 

D, balaoQJ exacto do aetivo e pa,s-;ivo, contendo com clareza o 
valol' estimativo daquelle. 

§ 3.0 O deved')l' aproseotará cClm o roquerimento os seus livros 
obriga.torios, que deyerã.o ei:ital' com toda.s as formalidil.des legaes 
desde o tempo exigido para o l'e,~istro da sua firma. 

Art. J50. O juiz ma.ndarei o e.~crivão encOl'rar os li'uos apre
sentados, l'estituindo·oj ao requerente, alltOa.l' todos os documentos 
e dar vista ao representante do Minir,terio Publico por 48 horas, e, 
coro a. promoçã.o deste, lhe devel'á ser o feito concluso. 

§ 1.0 Se o devedol' não instruir o seu requerimento nos termos 
do art. 140 ou se se verificar, desde logo, que as declarações ex
igidas pelo n. 2 do mesmo artigo são falsas ou inexactas. o jUiz, 
a.ttendendo á. promocão do Ministerio Publico, declara.râ. a.bert1. 3' 
faUencia.. segu indírse o disp3StO nili arts. 16 e segui n teso 

§ 2. 0 Se, porém, o l'equerimeato estiver reguln.r e em termos 
de ser acceito, ojuíz: -

1. ma.ndará tornar publico p0r cditae~ 'Pela. imprensa, o pedido 
do devedor pa.ra. que os oredol'e3 e interessados p)ssam recla.mar o 
q!la fôr a bem de seus direitos e interesses j 
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2. determinai.'á. o loga.r ,0 dia e hora l>a.ra a assemblêa d03 

credores, dia que não poderá. ser monos d0 15 nem excepcr de 30; 
:-t. nomeará. dentre os credore, de melhor fama o de tnitior 

quantia, tres commissarios p:11'a, os fins arleante declarados; 9 
4. ordenaI'á. a. suspen~ão de execuções contl'a, o devedor por 

creditos sujeitos a.os etl'eitos da concordata. 
§ 3.° Se nenhum credor Ll,cc::itar, o j'fÍz nomeará. pessoa ex

tranha. para servir de {'ommiss~\fio, Obscl'vandu a {li::posiCão do 
n.rt. 63, §§ l° e 2°, 

§ 4.° O dia desjgno.do 11:\1'.1 a assomb16a. ctlJS credores não po
del'á ser alterado. 

Art. 151. Os commiS~:11'io~t logo que forem nomea.dos, as;~ignarã:vf 
em cJ.rtorio, termo dI" bem e fielIllente deBem!)cnharem os de-
veres que a presente lei lhes impõe. .. 

§ 1.° A elles incum'Jirá. o seguinte ~ 

L annunciar pela.impreasn. que ~e acham á disposição dos 
interessados para. reeebel'em l'cclal11\L~'õcS, tleclarando o logar 
e a. hora cm que serão encontrados; 

2. fiscalizar a conduda. do devedor na. adrninistracátJ do seu 
negocio e bens. emquftúta se proce~S'a :1 concordata pl'e\-entiva; 

3. e~a,lUinal' todos os lh-l'OS e papeis /..10 devedor. vel'ificar o 
activo e passivo o 8oE~Itrtl' dos intercss~dos totlns as informaçõeS' 
que acha.rem utsis ; 

4. averigua.r e e:,ttHla:'quae~1Uel' l'cclamações dos interessa.dos' 
omHtir parecer sobre eltas para. ser aprc~enta.do na. assemblea 
doe Cl'edore~; 

5. verificar se o deYNk-r praticou actos. que a mqssa poderi:\ 
revogar em seu Lenefioio, no c.'l.SO de fallcncia j 

ô. apresentar. em cart,orio, tres dias antes da assemblea, :1 
list:t. de todos os credores com direito de voto na. concordata. 
seu domicílio e importtlncin. do Cl'edito. e um relatorio minucioso 
sobre a situaoão eoonorrtic.l do devedor, sobre a lealdade com 
que tem geridO o seu Df>og'ocio, sobre as modificações ou alterações 
quo c~nvenha fltzel' na. lista dos credore~, sobre o va.lor do activo e 
ga.t'antias que este of!'erece pa t'a a execução da. concordab prQ~ 
posta. 

§ 2,° Os commit's,~i'jo:;: Ilodcr50 chn,ma.r ltvaliador('!B ofHciaes c 
pel1itos para o~ auxiliat'em. contl'actando, de accôrdo com o de~ 
vedo!'. os salarí08 destr;s ultimosNão havendo accôrdo, resolvel'''' 
o juiz. 

§ 3. 41 Os commis~~rios extranho-s' fallencia (art. I~O, § 30 ) 

terno modica remunera.ção arbitrada. pelo juiz. não podendo SGr 
superior á quarta parte dos s~laríos dos syndic08 da'! tallencias. 

§ 4.° Ojuíz poderá imp!lr multas desde 500$ até 2:0oo$a.08 com .. 
1:riisso.rio9 que 'não cumpril'em os deverM e~tá.belecido!3 nesta loi 
por culpa ou negligencia,. 

O producto destas multas reyerterá em beneficio dos 'orphanatos 
exi~tentes no logltr e f\ent COl'1"3,do executiv:Jmente peJo orgão do 
'Minhterio Pu Mico. 
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Art. 152. O devedor que requerel' ao concordata preventiva 
deverá eousentü' que os seus credores examin,lffi os livros e papeis 
e c:drab.m M cópias e a.pontamentos que entenqerem. Na :l.ssemblea 
dos credores esses livros devem. ser apl'esentados. 

§ 1.1.\ Os cI'odores, por $ua vez, estão obrig<1do~ a. fornecer a08 
commissa.rios e a,rl juiz. e:c-.olfid(j ou al'equel'imento de outro q ualq uel' 
oredor, as informacões precisas e mostrar os documentos necess3.l'ios 
é ex:hibir os seus livros na parte relativa aos negocioo e trausa\!(;ões 
que tiveram oom o devedor. . 

§ 2. Q Emquanto os commissarios procederam aos e6iudos, ÍLl
ve~tiga.ções e diligencias dechl.ra.úos no n. 6 do art. UH, qualquer 
credor poderá. apresonta.r-lhes impugnações ou recla.mações contra 
credltos íncluidos pelo devedor em a lista, a q II(~ 8-? l'ef&M o n. 3 do 
a.l't. 149. contra. a sua exclt1são ou contra a quantia por que fôra 
conteml)la.do nessa. lista.. 

Art. 153. Serã.o repre~enta.dos no processo da concordata. pre
ventiva: 

1. O devedor fallecido, pelo conjuje sobrevivente e herdeiros. 
2. As sociedades em nome collectivo e em commandita simples, 

pelo socio ou socios com dil"Oi to ao uso da. ftrma social. 
S. As Booiodades em commandita. por acções, por seus adminis.

tradores ou gerentes. préviamente a.utoriza.dos. por cORlInandital'ios 
que rtJpre-en1.em pelo menos dous terços do capital social. devendo 
€) requerimonto inicíaJ. sal" instruido com o instrumento publico 011 
particular de autorização por elIes assígnada. 

Art. 154. Na aBSombJéa. dos credores. sob a presidencia do juiZ, 
feita. a. cbamada pela li$ta dos credores, depois de Udo~ o req:\18rí
meDro do devedor e o rela.tario dos commissarios • .:<ert aberta. franca 
discuasão sobre esses documentos, 

§ 1.0 Na. primeira parte da l'eunião poderá qualquer cI'edor 
contesta.r & legitlmida.de de outros que figurem na. lisca. ou reclamar 
sobre o q-uanhma decla.rado na mesma. lista. ou pedir a. sua in(llusio. 

O juiz esclaNcido -pela. discuss&o e 'tendo em vista. o relatorio 
dos eommissarios, as prova.s porventura a.presenta.das em reunião. 
resolverá. a.s recla.ma.-- ções e admiUirêL ou Dão os credores contes
tados (\ to1llar pa.rte na \"otacão da concordata.. 

Se 08 creditos forem muitos e convier sobre eIles meditado 
exame. o jUi2 adiará ao assembMa Jlor 48 boras, exigindo do deVedor 
e dos commis9a.rios as informações e os documentos que achar indi~ 
pensaveis. 

§ 2. I) Na. segunda parte da. a.ssembIêa, o juiz sujeitará á. dis
cussão a proposta úe concordata. e encerra.da aquêlla.. seBuir~se·á a. 
votaeão pelOS oredores reconbecidos. que será toma.da. nom.lnal~ 
mente. 

Os credores excluídos, não obstante os seUs creditas n,ã.o sê 
computarem no calculo pa.ra a concordata, devem tambem votar, 
tollland()oS9 em sepa.ra.do 08 seus votos. 

§ 3.° Ha.vendo unanimidade, o juiz, no ma3mo acto. homolo
gará a cancordatct pa.:ra qU9 prod.uza. ded.e logo todos os·:Qeus 
etreitos. 
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Tendo vota.do credores oxcluidos ou credores dissidentes. o 
juiz lhe.i ma.rrará. o prazo de tres dias para, dentro delle, a.pre
senta.rem embargos á. concordata. 

Os crenores excluidos que votarem pela concorda.ta. se furem 
contempb,lo~ pelo devedol~ na lista. de l,.redores (art. 149. § 16 , 

n, 3) 011 se torem pm' ellc reconhecidas, não poderão emhargar 
a e0!lcordaLa.. ne m . pl'ejudicarào• em caso' n.lgltm. os direitos dos 
ere.lores reconheCIdos. 

§ 4. Q Negada. a. concordata., o jujz mandará vir os autos cou
clu8o~ e dentro de 24 boras a.brirá a t'a.llenoia do devedor. A fa.1-
leneia. seguirá. no~ a.utos da concordata. 

§ 5. o 00 Meo,'rido, o escrivão la.vrará actêl circumstaucia.(la 
com indicaçio dos doeumeutos apresentado~ na aS:5embléa e 
annexos ~ mesnta seta. 

Art. 155. A proposta, da. concordata. preventiva, para. eer 
vt1ida e produzir cffeitos jurídicos, de.~e ser acceita. nos mesmos 
termos do a.rt. 105, applicando...se--lhe tambem as disposiOQes dos 
§§ l~, 20

, 30, 6(] e 7° do mesma al't.i{fo. seodo que não poderão 
votar os ces5ionarios de creditos, cUJa cessão tenha mellOS do 
um anno. 

Art. 156. Os emba.rgos á. concordata preventiv-a serão os 
mesmos qne se poderão oppor na. conoord'..l,ta dm"ante a. falIeneia, 
appHcand J-se·lhes a dispoSiCão do art. 107. 

O seu processu será. o eatabelecido no art. 108, paragra.pho 
unico. O credor excluido demonstra.râ. nOJ emba.rgos, como pre
lim inar, o seu direito cred itorio~ quando esto possa infi uir no re
sult.ado da. vota.ção da. concordata. 

Art. 157. Dura'nte o pNCel30 da concorda.ta. preventiva., o de
vedor conserva.rá. a adminístração de sens bens e continUArá com 
o seu negocio, sob ao tiscali1.a.ção dos commissarios, mas não poderá. 
a1i6l1ar ou hypotbeca.r immoveis, nem constLtuir penhores, nem 
contl"l\.hir nova.s obrigações, sa.lvo com autoriza.ção expressa do juiz, 
por evidente utilidade, ouvidos os Gommissarios. 

pal'a.grapbo unico. A prohibição de alienar e hypotbecar im
moveis e constituir penhores subsisti~ emquanto a. concordata 
não ffir cumprida, salvo pacto express:J em contra.rio na. con
cordata. 

Art. 158. A concordata. preventiva poderá ser rescindida. 'nos 
casos e pela fôrma deelara.da no a.rt. 114, seado-lhe a.pplica.vais &s 
disposições dos §§ J, 2 e 4 do mesmo artigo .. 

RescindiJa. a cOD.oordata.~ ser' aberta. a. falJellcia do devedor. 
Art. 159. São inteiramente applica.veis á. concordata. preven

tiva. as dispo3ições dos art8. 104, 112. 113, primeira. aUnea.. 115, 
117 e 119. 

Art. 160. Não poderão propJr ooncord&.ta preventiva: 
1. As 90ciedad'es anonymas ~ 
2. Os corretores. agente3 de leilões e empresarjos de arma. .. 

zens g6raes. 
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. À. 'secção 11 do <k'\pltulo IV (arts. 55 a. 67) suhstitua-se polDg
a.rts 101 a 166, constituindo o titulo XII do projecto com a. epi
grapbe. 

TITULO XII 

De. homologação e e.tl'eitos das sentença.s estra.ngeira.s elll mataria. 
de .f6l1encia. e meLos preventivos de sua decla.ra.ção 

Art. 161. As sGntenças estrangeiras que Abrirem fallencia. a 
commarciantes ou sociodades a.nonymas. que tenham domicilio 
no paíz. onde foram proferid<\s. depois de homologadas pelo Su· 
premo Tribunal Federal, produzirã.o os eifeítos por direito decor
rentes das sentenCí\s declaratoria.s de fallencia, salvo as seguintes 
restricções : . 

1.a. Independente da .11Omologaoão, e sómente com exhibição 
da. sentença e do a.cto da nomeação em fórma autheniica, os 
representantes legaes da massa terão qua.lida.ile para, como man
datarios, requererem na. Republica diligencias conservatoria.'J dos 
direitos da massa. cobrar divida.s, tra.Dsigir. se pa.ra ISSO tiverem 
poderes. e intentar accões, sem obrigação de presta.r fia.nca ás 
custas. Por estas responderâ, cntl'etan to , o procurador que pro
mover actos judiciaes. 

2.& Todos os actos que Ímporta.rem execução de sentença, 
como a. arrecadaQão e venda. de bens do fulliào, não poderão ser 
pratic:l.dos ginão depois que a 9Emtênça se tornar execuoorIa pela 
homologação, gua.rdanda.se as f6rmulas do direito pa.trio. 

3.a. Não oDstante a. homologa.ção da. sentenc&, os credores 
domiciliados na. Republicâ: que tiverem hypotheca sobre bons a.qui 
situados, não Dcarao inhinidos do demandar os Seus creditos e 
eIcu~ir os bons llypothecados. 

4." Aos credores chírogl·apha.rios, domicilia.dos na R.epublica.. 
que tiverem, na. data. ela. homologa.ção, acçõcs ajuiza.das contra 
o fa.llido. será. licito proseguir nos termos ulteriores do prooosso e 
executa.r os beM do mesmo, sitos na. Republica. 

Art. 162. A sentença. estrangeira que abrir falleucia. a. com
merciante ou socieda.de allonyma. ou outra composta de sacias de 
responsabilidade lirnita.da., que tenha. dous estabelecimentos, um 
no pa.iz do seu domicilio e outro distincto e sepa.rado na. Repu· 
blica, sendo homologa.da, não comprehender4. em seus cffeitos o 
esiabolecimento emtentc na Republica.. 

Pa.ragrapho unico. Os credores locaes. i.~to é, aquelles cujOi 
creditos deverão Sel' pagos na Republica, poderão requerel" ao ._ 
fa.l1encia. do ~tabelecimento sitnado na Republica. pa.gos pela.. 
resp&ctiUca masssee preferoncia aos credores do esta. belecimento 
situa.do no estrangeiro. 

Art. 163. A lei local regulará a classifi..::ação dos credito~, 
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Art. 164. AS' concordaiaâ e OU~roB meios préventi-vos' da. 4e:
clara.çã.o da. fallencia., homologa.d06· p"r tribunaes' estrangeiros. 
fica.rão sujeitos á. homulgação do Supremo Tribunal Federal, e 
só mente serão obrigatorios para OEl credores re~ii!ent$ DO Bradl
que bouvol'em sido citados pa.ra nalles tornarem parte. 

Art. 165. Nã<> são 8usooptiveis de execuçã.o no Brazil as senten
ça.~ estrangeiras que declararem a. fallencia do devedor brazileiro 
aqui domiciliado. 

. Art. 166. Havendo tra.ta.do ou convençio regulando a. materia., 
observa.-ae-4 o que for a.hi estipulado. 

Os ca.pitulos [ e n da parte U (a.rt~. 322 a 335) sejam subsU· 
luido pelos arts. 167 a. 177, que constituirão o titulo XlII do prÇ)
jacto com a. epigra.phe. 

TITULO Xtn 

Dos crimes GlIl. mataria de fa.UencJ.a. e de concordata preY'entl'Y"a e 
do resP8cti TO processo 

Art. 167 . .A taUencia 6erâ. culposa qua.ndo oeCorrer algum dos 
seguintes factos: 

lDt excesso de despeza no tratam.ento pessoal do fatIido em re
laçã.o ao S6U ca.bedal e numero de pessoa.s de familia.; . 

2°. despeza.s gera.es do negocio ou da. empresa superiores ás que 
deveriam ser em relaçã.o ao oapital, movimento dfl. caSl e outras 
circumstancias analogas : 

3°, venda. por menoo do pre(',o corrente do mercadorias com
pradas nos seis m02:CS anteríore~ á época lega.l da falleneia e ainda. 
nã.o paga.i, se foi realizada. com intenção de retarda.r a declaraçio 
da fallencia j 

4°, empregos do meios ruinosos para obter reCUl'lSOS e retarda.r 
a declaração da faJJencia ; 

5(\ abul!!o de acceites, do endossos e de responsa.bilidades de 
mero fiJ.vor i . 

6° t emprego de grallde pa.rte do pa.trimonio ou dos fundos' da.' 
empresa. em operações arriscada.s ou de puro a,(!aso ou mlnife8ta
lllonte imprudentes; 

7°, falta. de livros Q de sua. escriptura.ção fiel. fôrma exigida. polI,) 
uodigo Commercial. ou a.trazo neSim. escriptura,oão, :salvo se a. 
exiguidadc do (',omlUiõWGio o Q. :t .... H<l. .:lo hn.hilita,Ções litterarlas ru
dimen,tªres do fallido o relevarem do cumprlmonto do pracíJito 
lega.l.·· -

Art. 168. A ftLllencia. sel"iÍ fraudulente, qua.ndo o ilOvOOor. 
com o fim de crear vantagens para si ou parJ. outrem, conhooendo 

Vol. VIU 17 



a lJeu'm40 esta40 9OOn~iro, aoneorre,.... peioru a posiOãà dos 
OR4ores QQ taJlêZl6la lmminent".e.'G -espeaialmente,ae alie: 

, 1°, f~ ~()nl!lt~ tlo$Uvros ê baIa.n~()g. déspe"ias, dt~ida.s e perf~ 
,trnula.das ,ou Cl-1SB ; .' . 

,2°, paga &htécipEttla.tn'ente a. titia credores 0111. prejuizo d08 
otM)s\" . 

8.° dinliJ1Ué 'o 8,otivb ou ali~ent, o ~si...,. 'jneluBinmen~ 
se dec1ara no ~alanço. credites pagos e presarip'tM; , 

. l.a a.llena.,. oogOOia '00 n.z doaçio Ou ,controhe dividas, hypo-
theca.s. penhores ou retenQã,o abril simulação em ,flirg'imento ; , 

5.° não tem ,absoluta.mento livros nem escrlptur8l}ão em li
vros apropriado3 ou tem escripturaçã.o confusa. () ditlcil de ser 
entendida, de mod.o a. embara.çar a verificação dos creditos e a. li-
quidacão do activo e passivo; " 

6.- d~lxf1. intervallos em branca nos I1vros Obm'mereiaes. fa,lsi
ll~~s, rasura. 'on 'l'ig~~ Og lnncamootos ou a.1tt}ra o seu cOÍl
teudD; 

7. u compra. bens em nome de terceira pessoa, ainda. que c:m .. 
juge, agceodontes, dMcenlteDk9 4) irmlioB. 

Paragrapho unico. AS rcças da cumplicidade estabelQcidas 
no Cc>digo Penal preva.lecem em toda a. extensã.o e efreitos no ca.so 
th. tãUeoOia ft'a.ttdnl~nta. 

Art. 169. Incorreria nas ·l1t'mo.~ da. tcLltencia c ullJ OS3. salvo a. 
prova. d.e fra.ude. caso cm quo serão appliea.da.s as penas da fal· 
kneia. fraUllutenta : ' 

1.0 o dovedor que tiver exercido o commercio sob firma Olr 
ra.108Q commercial. que nã.o polia ser imcripta. no Registro do Com.-
~reio ; . 

2.~ o devedor' Q.tlC, dépois de dêClM'ada afullencia. ou decrêt9: 
do 'CJ s:elJ.uestrõ •. pratl'oar a.lgum ~ ilnllô (art. '44 ,§ 1°) ; 

3.'0 o devedor 'qu~t no prazo 'lega.l, não se 'd&e13,rlLl' "f4ll1do, 
~9 da, omis~io resultar que fique fóra. da. tnfluencia. do tel'Jllo le
g8J da. flI.Uencia. _lgUtfl al!to que, dentro desse tln'l'no. seria revo-
gft;'rel 13m benefiDio da tnassa. ; . 

''';0 1) fallido qu~ se occnltat ausentar, negar' informações e 
audUo 0.0 juiz e aos8yndioos ou ~reat:' embaraços de qual
qU'ar espêcic. i\O bom andamento da fallencia ; 

5.° o concordatario que por ne.gligoocia, d~Quido ou outl'O 
acto de culpa., concorreI" par:\. a. deteriOr~io da. massa e con
seqlleote rescisã() da concoruab. 

Art. 170. Incorrerão na.9 penO.! da t&ll~llCia fraudulenta. : 

1.° o devedor <.lua t1Yer emprega.do os fundos da. casa com~ 
~8J. ou. ela ~m'P'1'~a, em deB~' 'Para. fins ftrprova.dos, como 
j(tgc$ de "IttalquGr' esp(roi~, tncln~i:fê os ehamados'tla. bolsa ; 

2.° () 'dovedor ilUI' -ti.""4~ dc.o"iaodIJ v,", .. pyllca.d'O Q, flns divel'llOs, 
db eci d~tlDO os ·.a.lor~ de que ei"~ deposita.rio, a,1ministrador 
ou mandatario ; 

8.·~ :cleved.or que não prooedor 00 -archivamento e lançamento 
no I'G(Ó.Mro do -oommeroio, dentro dos 15 dias BubseQ_entes á 
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c01ebr~0 , tio. SOlt ca.sa.lllenw. ,(Cod. Com. ,a:et. 31). 40 .o~m· 
tracto ante-nupcía.l,. sendo o. ma.- ·rido comluefci841tc a.Q tQmpo ;do 
casamento; desse coutraoto e doa titulos dos benl{ iQ.Qom;mUlllcavois 
da. mulher, doutl'O do 15 dias suhflequentes ao OO.{lleço 'do elCtlr· 
ei(:io do oommercio, quanto ao contraem IJ)t~nup.cildt .e, den
tro de 30 dia~ sUb@oquaates á acquwQãQ,.quauto lLoa l'ef(trid~ 
lena; 8 dos titulos de a.cQU1SlCão de bena que nio PQ8S"m fJ~ obrI-
gados por dividM uos pra.203 aqui mellcio1l6doe .' . , 

4,0 o; COl'retores ou leiloeiro'i offlcia.es que tenham fallid()t-el)l
hora. deixa.~sem de exercer u,s suas fUDcções, uma vez' que a. 
faIlencia se funde em acws que. 'nessa qua.lidade, pratica.ra.m; 

5. 0 o devedor que por meio de qua.lque~ e.cto fl~udulento ou de 
simulaQã.o. fizer conlulO com um ou :mais credores pa.ra obter 
concordata p~ventiva. ou concordata na fallencia. ; 

c.o o fallido qu~ reconhecer, como veftla.<ladciros. ereditos ta.l-
SOB, euppostos ou sImulados, por occasião do. proce~so de v~rlftcação . 
de creditos ; 

7.6 \,nalquer pessoa que, por si QU inte-rposta. pessoa ou púr 
procurador, apresentar decla,raçôes imaginaria.s, falsas ou fra.u
dulentasou juntar a eHas titulos :{àlsos. simulados ou menos vel'
d'l.deiro.:l. pedindo a sua inclusão na ialIencia (art. 8l) ou na eon· 
cordata. preventivo..: . 

8.° quaLquel' pessoa., inc;lueive o~ syndieos, liquidatarios n g~l).r
da.dlvros, que 8e ma.ncommunar eom o devedor para, por qua,l
qUi!' fórma, fraudar os credores ou auxiliar a oc:mltal' ou desvia.r 
belliJ, seja qual fôr a. sua. especie, quor antes, qUQr depotl1 da. 
declara.ção dn. fallcncia ; 

9. 0 qualquer pessoa que occultar ou recusar a.os sy~di~ e 
liq uidatartos a. entl'ega. dos bens, croditos ou titulos que t()1lha. da 
faJHdo : quo admlttir. depois de publicada. a 1illlenaia, cessã.o ou 
endosso do fa.llido ou com ello oelebra.r algum contPacto ou ajuste 
sobre ob.,ecto que se prcnlla 3. interesses da. ma,'if:ln. ; 

10. o credor legitimo que fiz(}!' com o devedor,ou com tcrceieo, 
qualquer concerto em prejuízo da. massa, ou transigir ~om o S~l1 
voto para obter vantngens para sI nas delibera.ções e act-08 da. 
CODCI)rdata pl'eventiva. ou formada. na fallencia. na. quitação e 
rcha.bilitaQão ; 

1 L. o corretor que intervim' em qurtlquer opel'ação mel'C8.p.til 
do fu.Uido, depoi<; do publica.tla. a. tallcncia. . 

Art. 171. No ca-w de falIenei" de sociedade a.uonyrna, os seus 
administra.dores ou liquitlaotes lIerão pUQi<los com a.s penas da 
faJlen~ia. culposa, se por ·sua. culpa ou negHgenci~ a. s:.lci&tlade foi 
clecla.l'ada. f<1llida, ou se pra.tica.ra.m os actos definidos DO art. t67 
e no art. 100, ns. 2 a 5 ; c oom as pena.s da fallencia fraudulenta, 
se se tratar de actos comprebendidos nos arts. 16~ e 170, ns. I, 
2,5,6,8 e 9. 

Pal'a.gl'a.pho uui.A.:.. fiA !1.dminístradores das sociedades ano
Dymas eem comma.ndita,por acçõea sarau, t.Mnhp.m, P\lÍl.tdq~,CÓIll 
as pen~ da. fallencia fra.uduleJ;lta. s~: :-.' 

1. Deixarem de arcbiY8.r e publiCl.r1 00 pra.zo legal, q~I'lU,f 
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·dâS 'resolu~ões ou deliberaçõés da sociedade, comprebendidás DO 
art. 91 do decreto D. 434. de 4 de·julho de 1891 : 

2. Derem indicações lnexa.ctas sobre a importancia do cap.ital 
8ubBcripto e effectivamente entrado .para. a. sociedade i 

3. Distribuirem aos accionistas divIdendos manifestamente :ficti. 
cios, diminuindo, a.ssim, o ca.pita.I socia.l. 

Art. 172, Serão punidos com t\ pena do a.rt. 232 do Codigo 
Penal os juizes, syndicos e liquida.ta.rios. a.valiadores, peritos e 
ollciaes de justiça que pra.ticarem qua.lquer dos crimes a.bi defi .. 
nidos. 

§ 1. o Os syndicos e liquida.ta.rlOS ineorrerão nas penal da. fal ... 
leneia. fraud ulenta, si: . 

. 1. Derem inrormações e parecere3 falsos ou inexa.ctos. ou apre .. 
sentarem relatorio contra.rio 4. verdade dos factos ; 

2. Darem extractoB dos livros do fallido conuarios aos assentos 
ou lançamentos delles consta.ntes. 

§ 2. o Além destes crimes, os syndicos e liquida.tarios respon· 
derão pelos actos que pratica.r em opposiçã.o aOS interesses a seu 
ca.rgo. sendo equiparados, para os e1l'eitos da penalida.de e raspe .. 
ctivo processo, aos fuaooionarios publicos. 

Art. 173. Todos 08 erimes, de que írata. esta. lei. teem acção 
publica. podendo ser iniciado o processo pOI" dennncia do Mínisterio 
Publlco ou por queixa. dos Jiquida.tarioe ou de qualquer c~or. 

Em todos os termos da. a.cção intentada por queixa. se;,á ou· 
vido o representa.nte do Ministerio Publico. e em os daquella que 
o for por denuncia., poderão intervIr os liquidatarios ou qualquer 
credor para auxiliaJ.·o. 

Art. 174. O proces~o penal contra o fallido, seus cumpllces e 
dema.is pe3soas punidas pela. presente lei correrá em a.uto apar
tado l distincto e independente do commerclal e não poderá. ser ini~ 
cia.do antes de decla.rada. a. fallencia. 

§ 1 . /) O processo correrá. aM a. pronuncia ou nã.o pronunoia pe
rante o juiz que deda.rou aberta. a ra.llencia. 

§ 2. o A petiQã.o inicial preencherá todos os requisitos exigidos 
pelas leis do pI'ocesso penal. sendo instrui da. com o rela.torio dos 
syndicos e a.s cópias do processo da. fallencia. ne~essa;ria.3 ou com 
documentos, si houvel", 

§ 3. o Quarenta. e oito horas depois da primeira. assem bléa dos 
credores, o escrivão envia.rá. ao representante do Ministerio Pu
bli.co uma da.s côpias authenticas do relatorio dos syndicos e a Có" 
pia da a.ch da. assembl~a,l com outros documentos que o juiz or~ 
à.anar. 

, .. O representante do Ministario Publico, dentro do prazo de 15 
diM depois ~o recebimento desses papeis. requererá. o .~rchi'ya,. 
meltlo"delles Oll promoverá. o processo penal contra o f('([11do t " SêU9 
cu~t1tQfJS ou outra..s l>e."'1~fI.!.\1! "ujoH.~ li. J:lQ.u.~ll.z.j:l.lle. .' :'.. " 

,'-1'" "a.~~hivQJllen1iO aos »apeis. a. requerimento do rep:f.e'lêntárfto 
dd iMitario" Publico, noo prejudica a acção penal por parte dos 
liquidatariOB ou dos credores. . ' 
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§ 4.8 O processo será. o da formação da. culpa nos processos 
communs, com todos os recursos e gara.ntia.s illdividua.es estabele
cidos nas respectivas leis. 

§ 5.° As a.ntoridades policiaes remetterão ao juizo processaDte 
os inqueritos a quo procederem. 

§ 6.° Do despacho de pronuncia ou não pl'onuncla., caber' re
curso pa.ra o superior competente. 

Art. 175. Os crimes, de que trata esta lei, serã.o julgados pelo 
juiz de direito criminal do districto da. séde do eata.beleoimento 
principal do faJUdo. 

§ 1. o A (árma do processo do julga.mento será a do decreto 
n. 707. de 9 de outubro de 1850. 

§ 2.° Da sentença poderão ap~ella.r o réo, o representante do 
Ministerio Publico, a pa.rte queIxosa ou a.ssistente, nos e1feitos 
reguJa.res. 

Art. 186. A acçio panal dos crimes definidos nesta lei pre
screve um a.nno depois de encerrada a fa.lleDcia ou de cumprida a. 
concorJah e sempre que o la.lUdo fôr rcha.bilitado. 

Art. 177. O representa.nte do Ministerio Publico tem o direito 
de em qualquer tempo examinar todos os livros, papeis e actos 
relativos á. fu.lIencia. 

Póde elIe tambem fedir aos syndicos e liquidatarios copia.s e 
extractos degses livros e papeis e exigir todas as informa.ções, de 
que necessitar. 

Accre8centem-se ao) projecto oS artg. 178 a 182, que constituirão 
o titulo XIV do mesmo, com ao epigra.phe 

TITULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES ESPEOIAES 

Art 178. Se do ba.lanço ou de outras informacões constar qlle 
o a.ctivo do fallido não excede de quinze contos de réis (l5:000$), 
o juiz procederá. de plano e verbalmente. .' 

a) Elle nomeará um syndico. o qual a.rreca.da.r4 os bens, leva.n
tarâ ou veritlca.rá. o balauco. convidará os credores /pari\ lhe 
a.presenta.rem, dentro de 10 dias. as declarlJ,ções e documentos pro
batorios de seml ol'Qditos. ors.anizará.. á. vista. dessa!! provas e 
dos. ,llvI'OB e documentos do faJJido, a. liste:. dê tfmo8 08 credm-es 
e a sua. classiticação, e .tà.rá o relatorio a que se refere o 
art. 64 n. 6. . 

b) Na. assembléa dos credores, que se realizam. dentro de 20 
ilias. o juiz procederá. á verUleação e classifica.ção doa creditos. 
dando 03 recursos legaes. sendo as impugnações. oontest~e8 e 
reclamações apresentadas nessa. assembléa.. e mandará. ler o reI&.-
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1;oriO a documontoB a.méllQS (in,'enün';o, billa.nco etc.), l>onu~os 
em dlscu '\São. 

c) Não se furmando cüncot': a.tu. os cl'edOl'eS lWIDB3.1'ão um 
. liquidatal'lo, que immediatJ.mente rea,1iiJal~á o activot pagará 
aos credúres, não dl3vndo eS:3US Opel\tQõe.s eXCed€l' do lli,~zo do sei~ 
meztls' depois da assembléa. 

Art. 179. N'a. fallencil1 das sociedades de credito real obser
va.l'-se--ão as diaposiçõe.i d03 arts. 352 a. 361 do decreto D. 370, de 2 
do tna. lO de 1890. 

A almioi8tra.cão provisol'ia. serállomeada. pelo jUi:z;, obser
vada a disposição do citado art. 352. 

ArC. 1St>. A f<illeDci~ das ompresas ou sociedades anonymas, 
concessiuna.rías de aervioos publicas federa.es. estaduaes e mu· 
nicip~s, não interrompel'â eS89l1 se.'viç;,s e a construcção das 
obl'u necessarias constantes dO,i resp3Ctivos contl'aCtoo. 

Se, entreta.nto, a. parte das obras em coDstruccão não pr6ju~ 
dico.f o serviço regula.r na. palIte já construi da e em traCe ~o, o 
jl1iz. ouvida a. pes.iJoa. administrativa c mcedeute, os syndlco9 ou 
Uquida.tarios e os reprcsenbntes da. empresa. oU SOCtOOad6 fa.l
lida., e attendenJ'o nos contràctos, aos l'JCUrsog e vanta.gens da 
massa.. A ao benericio público, poJerá. ordenar il. &u!!pem~o de taes 
obraS. 

§ 1. (lOs se;'viços publicIls e as obt'as proMguirão ~:ob a dil'ec~ã.o 
dos syndicos ou LiquidaJtarlos. jmto aos qll"tleS hf\vGl'êl um fiscal, no
m(!ado pela :p~soa a.dministrativa concedente. 

§ 2.(1 Esse tisoa.l será ouvido sobre todos o:; actos dos syn<licos 
ou liq tlid tta.l'ÍOS l'e1ati vos áquelles $ervico.9 (} oln'rtS, inclusivamente 
sobre ar nomeação do pessoa.l tec;Jllicu e orgl\lliz.tQào provisol'ia de 
taesbeloviços e obra.s. e p,-.derâ e:m·nimu' todos os lIvros, pa.peis. es
criptura.CJào c contas dí1emprega f ... U(la e ·(os .,yndicoo ou liquidj,a 
t&rLos e req u<~rtW t j que lôr a b·m dos interesses a. seu cargó, 

A pesso:!. a,·LministrativL c<lnced~J}te darrt ao se l fiscal as de· 
vidasín8trllC~lõcs pt.\t';). :\, ol.l:IDrV ~'l~i;, tio; conti.·a.ctos, c et'a (le· 
verá assistir tl.& 1 ü:l.liõe:s dos syndicos ou Jilluiuatill>ios (aI'L 6'7. 
§ 1°), onde dtu ..... I, por cse.rípto. as razões de seI! pa.recilr di ver
gente. 

Em caso de di ',rtwgencia com OS Byndicos oU liqnidat:u'ios, -podei" 
recorr~ para o j lJ i i': • • 

§ 3. o Declal'ada a falldlcia. de ta.tJs empresa~ ou ~ocieJatltt~. a 
pei."I08. administl'i\ttVa ooncodellt ~ liel'á notiLicada pJra. tia repl'e~en 
tal' na tan&~ia, () nomea.r o fiscal. de que trata o § 1 (J. 

A f·alttl. ou demora. da. llomoaQã.o do fi~cal nã,o prejndieal'á, o 
and.am&llto tio processo da, raUenaia.. 

_ Alt. 181. _~~ júntt15 commerclaes estabelecerão, em ·,ua. se
ê'~d.. o l'egistl'o .IU~ livros commelciaes snhmei.tiüos á. rnbdca.. 
N esse registro serão la.nça.dos ()~ Jll'mes llos commercíaniej que 
3pftsenta.rem ijvr()~pa.l'a.1l.quelle ftll1, a naturm:a. de cada. tini. o 
Q u1I1êtlt de 1blhag e a di.,ta em q~Je se satfsnzet' t'quella lO .... nt ·l'iuade. 

oa lltl1ç:i.lbentos nessé regj,stro serão gl'atuitos, dailtlQwoSe as Cél" .. 
iidl)68 q ne tbl'e1n solici tàdas. 
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, Art. 182. No Disiricio red.ora.l Q euradDr'ftscal du m~8 ~ 
lidas continuará a. s.er o repoo.aentaate do )fiDisterJo Publico 
da. parte penal das falleocia.& e concordatu preventiva.s. 

Os Estados poderio crear identic63 ca~os sem aq pli~~1\l M. 
a.ttribuicões dó Minigter~o _P.llblico tleffnidaa n_ pres~Dte W ... 
nem lhes ma.'tCarem commlSSoes ou poroe.ntagem por CQDta.. d~ 
massas. 

l~ 

O titulo unico (arts. 336 a. 34~ substituar-se pelos arti. 185 e 
19-a). os quaes passarão 8. substituir o titulo X.V do projeot<h' com. 
a epigl'a.phe 

"rIl't,fLO XV 

D&.s d.i@PQ",Q~ geraes 

Art. l8'-1, Todos os prazos marcados nesta lei cor.l'()ria oa 
o::t.rtorío' indepeodeo.tem&nte de serem a.eaignt.des em audien,,,ia.; 
serão oonij.D,1U)S, peremp'~ e hnproroga,vei$. 

§ 1.<'1 Nã.Q se conta no jlil'alQ ,o dia em que oomeçu. m. 
conta-se aqueUe em que findar. , 

§ 2. o Se 08 pra.1Q8 term.i.nê\rem em do~ ou dia. :feriadn~ fi .. 
caDJ. ])rorogM08 8ttt'> ao primeiro dia. util. S~·Nuinte. 

§ 3.0 A ierminaeio de qu .... qUef PI'&ZO ee.rá. cel·ti~~ aos ama, 
pelo escrivão. 

§ 4.° Nã.o pQde,m oS esel'i,,~s conservar IUtoe em cartorío 
por mais de 24 bora.s de Dois de preparado, atl> ~ de BU"" 
peo.sio,madiaDÍ0 ra ·hma.~ da. pa.l'te, 

§ 5.° A~ proceíY!Os de f~H&u.cia ~ de todos oa eeW( iacid~i.e& 
appliea.r-se-ão as disposiQôes dos arts. 40 a. 42 da. lej 11. 1.338.,' 
de 9 de janàl'O d.e 1005. sobf,e a vista dQS autoe ~ &dvDgfl,d0!9 e 
representantes 40. Ministtn'-Í() Publioo. re~\tzi4() 'o pr~ de CÍlJCG 
dias do art. 42 ao de 48, JtpJ.'4i. " , 

Se O a.dvogado àeixa.l' je NNlti-1Alir a ea.rtorio QIJ ~ ao ~zo 
lega~ taimbem. não mais ~ l~ t\a!râ. 1{1.sta. senão t'D ce..ti,or.ia.l 

Art. l.84~ OSJ,rooe . .;&OI 4e .f8cU(JDei~ ~ .us i~cW:l.te. P.f6~ 
na. ordem do'3 feitos a todos os do Juizo Co:rimercia.l ~ ~ teeJll 
f~riaa, 

Em segunda. insta:neia,.os agrraV4>3 wL'ão jQlpdo~ catO a. 
1».'101' ra..pide~, pr~ferind.Q &08 tJutrog feitos eornJllerma68, • o 
a.ccardãa lavrado na me~ma. sessão do jwgamento 011 na. l3egllinte 
o mais ta .. r<lo.r. . 

, Art. 1'85. O prazo papa, a lnte1posioi~ dos a.ga:r8ivOS dI peti
cio ou 4e instrumento 881'áll de cin~ dias, salvo '{) ee.so -do u~<t 
85, § 1 ti, de~ta. lei. , 

§ 1.0 Essee aarra,voa eeri,o jUlgados pélos t,ribuDa.es superl()l'es 
ou C8»ma.J.1'8.& BU seoçõe8 destes Ú'ibnaes que oonbecere$ da.~ .t1.p'" 
nella.çõeB commercfae&. o a. ellea não PQderão.ser oppostos outl'fl't 



eIBbarflos que os de 8im~lea declara.ção, eM caso de omissão, 
pb.scurldade ou cc>ntradiCçao do julgado. 

§ 2. o O processo em primeira e segunda tnstancia desses aggra-
VOS será o mesmo do processo oommum oommercia.l. podeJldo o 
aggravante junta.r ã sua. minuta quaesquer documentos. O aggra. .. 
-v~o .pod~rá contraminuta.r o aggravo. tendo para esse fim 
:prazo Igual ao do a.ggrava.:nte. 

§ 3.0 Para a execuçã.o da. sentenQ3, proferida. em gráo de ap
peUacão ou em aggrQVo de instrumento basta. a certidão au 
thentica. do j ulga.do do tl'ibunal superior, passada. peLo escrivã.o 
da. appeUo.Qiio ou do aggr~vo. 

§ ~# I) Nos aggra vos de petio[o. a execução raMe·á, no processo 
original, que para asso firo deve ba.ixa.r ao juizo inferior, com a. 
matol" urgencia. e aem ficar traslado. 

Act. 186. As pubLica.ções ofHciaes sobre faoHencia. e con~orda ta 
'Preventiva serão illsertas por tres vezes. ao meno:" no Diario 
O/{ieia' da. União ou do Estado. ou~ se DG logar não houver elite 
Dtario. no jornaJ designado par(\ publicar os actos ofllciaes dos 
juizes e tribunaes. 

§ 1.0 NioseI'á, atwndively para 4ualquer e ft'eito , a aJlegaoão de 
não ter recebido cartas, a.visos ou notíli!!i.cões pelo correio 00 
pelo "te1egrapbo. qua.ndo a. publicação tiver sido léita. nos jornaes 
acima. 1·ef~rido8. 
, A pa.rte prejudi<l3da pela. falta do recebimento d68Saa ca.rtas. 

avisos ou notitlcações. ter 'á acçio de perda.s o damnos contra qu~m 
se mostrou desidioso DO cumprimento de deveres que esta. lei 
impõe. . 

Esta publicação considerar-se conhecida. trcs dias depois da, 
edicão do Jornal que a inserir. . 

§ 2.° O escrivã.o certiíicará. sempre nos autos 'qual o nUlll6fa 
e ao da.ta. do Düw10 Qffic.a.l ou. do jorna.l que fM. a publica.çã.o 8 

'lu"ntas vezes.. 
§ 3.' Todotros edita.es e avisos ou communica.dOB pela. tmprensa 

sel'io ptteced.idos da epigraphe 4Fallencia de N. A viso 3 ••• ~ 
cCOMordata preventiva. de N. Aviso a •.• ~ 

§ -;la o Os syndieos e líq uidatariOl no!! a. visoa que sio obriga
d09& dar pela imprensa., quando entrarem 110 exercício de sna,8 
ftulcções, declararia qual o jornal que publicará os a.ctos oftlctaes 
d_ "fa.llonaia. 

fi 5. 0 Tra.tando...se de avisos que exjjam la.rga, publioação, 
comoodeguetratao§ 4° acima, vendi. de bens e outros actos, 
OI srndiC08 e l}quidatari08 poderãD ma.ndar reptodnzil-os em outros 
jo1"Jlaes do IOAr e de f6:ra. ' _ -

fi ~fO Se DO 'logar não bOUv;P.r jAl"'n~oo. 0.0 pn11l1\JuQÕM Sério 
feita) 1'!lOI"'c-.ed\t.oa afllAalt08 na. porta da sala doa auditorios. 

&1! .. :ij8,~. 'O~ Ju,izes e escriviea perceberio nos protessos de 
Meneia e seUl InCIdentes dous terQ08 da.s custas fasMas ·em 
sem l'egimeoiOs. a.p~rovados pelo poder federal ou est&d~. 

0:3 escrivães na.o terão maÍl de 500 réi. por circui&r ou caNa. 
q~e enviarem, 
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o salario dos peritos pelos exames de livros do fallido á&:r4 
a.rbitrado pela juiz, nM excedendo de 300$ para. cada um. Se se 
trata.r de trabalho excepcional. n&8 t'Mleneias de graDde activo, 
os syndicQB poderão previamenttl ajustar os sararias demes }ler1.
tos e submetter â a.pprovRção do juiz, não excedendo, em caso 
algum, do dobro daquella. taxa.. 

Na. verifica Cã.o de contas, de que trata. o art. l°, n. 8. o sa .. 
lario maximo será de 50$ pa.ra cada. perito. 

Os avaltadúres terão pela. metade as custa.s taxadas nos respe
ctivos regimentos. 

Os contadores judiciaes perceberão pela metade &9 custas 
taxadas nQS seus regimentos. 

A massa. nõ,ú paga.râ custas a advogados dO'i credOl'e8 e do 
fallido. 

Art. 188. A eommíssã.o dos agente3 de leilães, que venderem. 
bens das ma.ssas faUi das , será a. estabelecida. no a.rt. 21» do de
creto legislativo n. 857. de 9 de agosto de 190i!. observada. a. dia ... 
posição do seu art. 3°. ' 

A commissão será. paga s6D1ente pelos compradores. 
Art. 189. OS deposltos de dinheiro. que esta lei manda fa.2er 

em estabe1ecimentos banca.rias. serão l'ea.lizado~, onde estes não 
existiPem. em mão dos syndioos ou l1qulda.tarios. 

Art. 190. Os processos de faUencias e das liquidações força.das 
das sociedade3 anonymaB já. iniciados na. época. da promulga.çã.o 
desta lei serio regulados pelo direito anterior, sa.Ivo &9 con .. 
cordata.s, prestações de contas dos syndico8 e rehabilita.çã.o, que 
ficarão sujeitas ás disposi~õe~ da. presente lei. 

Art. 191. A presente lei não dependo de regulamento do Po
der Executivo. 

Art. 192. Revogam-se as disposições em contrario. - U,'batlo 
Santos. 

PROJEOTo DO SENADO. N. 91 DE 1904, A QUE SE REFERE O PARFCER 
SUPRA 

O Congresso Na.cÍQnall'csolve : 

PARTE I 

Do processo Qommercial da. lal1encia 

CAPITULO I 

ELEMENTOS ÇONSTlTUTIVOS DA FAttENC!A. MEIOS JuorCIAES PARA. A 
.. " ., SUA. R:tAL1ZAÇÃ.O 

" 

Art. 1.0 O estado de falloocla veri1tca.-se, concorrendo OS se .. 
pintes requisitos : 

l°, divida mercantil; 
2°, devedor commerciante ou qu&lque't dos agentes a.uxiliares 

do commereio, mencionados DO art. 343; 
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'. :J0 , impon\ua.lida.d-e tie pagameato de dhi~la. 6Xl7ive1. liquida. {} 
l'..í:Iria. 6m6r;;en~ia. de al«uns dos fActos etnlmerados do art. 7°, OM 
obmnte a pootualidade. 

Art. 2.,0 Para os c1feito~ da fa.llencia.! só SJ considera. commer
ci&11te o devedor que em s.eu nome e por conta. propria., sob flrma. 
individua.l ou socia.l, inscripto ou Dio DO registro do oommercio, faz 
da me)"ca.,ncla. pro11Mão habitua.l 00 a.cbl)-se cOillprohendido em 
alguns dos ca,sos fio a.rt. 19. 

O$. probibídos de co11lmel"ciar, .lvo os ia.capa.zes, incidem n03 
eíieito$ da fallencia. exercendo habitua.lmente o CJtnUlercio • 

. .A.rt. 3.° Divida. lllArcantil é a que tem par obj~eto um actr.J de 
especula,ção com o intento de lucros; taes Be pl"eSlUIl8m. em l'a.zã.o 
d& qf.lalldade de BêU a.utor t as obrigações cODtl'ailida.s pelo commer
cia.nte no interesse do seu cOIDmercio. 

As dividas eivÍ8 do cOlllI.Oereiante não constituem o eJia.do de 
faJlenci.a. f si nã.o. concorl'ern t oom oarigaç(ies commerclaes. inehdn
do-S6 na.-que!le numero os eznpresthno:í cout.rab.idos mediante 8&~ 
rantia. de hypotheca l'ura.l ou penhor a.grícola.. 

Art. 4.°' Divida. e:migiv-el se COD.!ídera. a que não está. subordinada 
a oondieão ou ter-rno,eonvencional ou legal. para, ser dema.ndado 
judicialm-ente'() pagamento. 

Art. 5. 0 Divida liquida. e certa é a de Quàntida.de ou valor 
fixado em titulo. que independa de outro pa.ra sua pro\'a.; e taes se 
.reputam pal'a 08 atreitos da. fallencia: 

1. as mellclonarla,~ no I1rt. 347 do regula.mento n. 7~. tlo 
1850 ; 

aj 'in~trumeutot; pabli~ e pa.pticull\re~ de oontl'a.ctM commer
cia.~s ; 

li) lettrait de (umbiG e de terra.. d) l'i:;co e de seguro ; 
c) nota.s promissorias e escriptos equipa.rados ; 

_ à) conhecimentos de trete; 
e) íRcturas d l!O~t,iIoS d~ veada. 8$sigll;:das pelas pat:Ltes e não re· 

clamadll,s dentro de (lez dias Bubsequenbs ti. eutrega do recelli
melllo ':. 

11. as obrigações fi() poz'f,a.dor (debent,:l·B.» e respectivos coupons 
de jllro.~ emlt.tid}~ palas socíoJades comnnnJitarias por acções ; 

IlI, o;: hllhoks de or.1om, !lagtH'~i~ en m·)rc~,dol'i:l.), assigntt-
dos por com llercj ,lUtos ; 

IV, o:, warrant, : 
V. os rócibo. dos tl'l.l.pich.eiros ; 
VI~ o~ ch~ue .. passados em virtude de contas eOl'l'entes ; 
"11', a~ nota"! a.s"i.~nQ,.la.s 'Pelos oorre '.ores, sem indlca.QfW, nl.\~ 

veD,rla.s a. 1>1'1),7.0, d')s nOllloa do V6Jlde,10r e ~o.nprj,dol'. tOl'nalldo-~() 
pessoaJmElate l'el:lpousaveis para com o~ co.'nmittente.'l ; 

vnr. MJ cClnta~ merc'l.utilrnente eltrt1hidas de livros commer· 
(}il1e~ reveB~ido3 da.s fOl'ma.liJades dos art '. 13 e 14 do codígo, com~ 
prova.das na fórrl!a do art. 23, n. li. e verificadas em Juizo do 
Oomlnorcio. a 1'equel'iml..:;nto ® credor, por peritos nomea.dos pelo 
juizo. 
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§ 10. Requerida. a veri-tlcaoiB! da conta. e ~o~do () requeri
mento, se ex;->ed.irá. o mandado para. o exame, sendo por aUe ,aQii
A,e:ldo o devell,or,com a. commillaçã& de confes~ ... pa.ra a~re&eDta.l, os 
hvl'os, aos' p~rltos nome~do&; e .nio os apre.sentaOOo. sejEtl 40al fOI" 
o motIvo da l'eCHS:l, f,~ra.oos perItos o exame nos livros do eredol' 
req.u.er6Dio, independentemente da. assietencia. do juiz ou do es
crivão. 

§ 2.0. O 1a.udo deve ser apresentado em eb.rtorio, em prazo CJue 
nã()' e~eeda de tres dia,s, e, junto aos autos, o juiz julga.ra proce
dente o exam'6 :pur' sentença incorrigivel, ma.ndando e Itre~ tI..() fi 
parte independente de traala,do, para. fa.zer u ,o que lbe eOOVler. 

§ 3°. As contas' verifieadas pela fórma. detcl'minada no pa.ra.~ 
grapho a.nterior torn.a.m-se exigiveis, somentf) parar o etreito da fal
le.ncia, da. data. do despacllo no requerimeDto do cl·odor. 

Art. 6°, Indu2 prova plena. da impontua.lidade de pagamento 
das, di vidas doart. 5° a cel"tidão do protesto interpo:lto p0ra.llte - o 
official publico competente. 

§ lO, Em livrG e~pecia.l. devidamente formalizado, quo de\""e
l'ão ter os offlciae~ respectivos, sorão notados diarlamentee por orA 
dem alpbabetica. G8110mes dos devedores~ cuio.-i titulos forem pro~ 
testados, indicando a. natureza. do titulo e o seu valor, quem o ~ro. 
testou, da da.ta. de sua. emissão e do vencimento. 

§ 21), O líV'ro de protesto pl>c1o ser examinado por qualquer 
pessoa sem prejuizo do respectivo serviço do cartol'io; e () omeial, 
que o não tiver escl'ipturado em .na ineOI'I'erá. na multa. do 1 :000$, 
imposta. pela a 11tol'idade judiciaria. a quem cumpatír ao fiscalização. 

§ :1° A fi1c1l1da.d~ para o exame não autori1.3. a. extracQã.o de 
cópias do que se contivel' no dito livro de protesttls. 

Art, 7°. Sã.o factos mdicati vos no esta.do de fallcncla, embora 
não haja impontualidade nos pa.ga.mentos; 

I, l'e<11Izar o devedor P&ga,m~ut08 por meios ruinosos e fran
dulento~ j 

U, tra.nsr::rir ou ceder bens e direitos a, uma. ou ma.id ~St 
oredores ou não, com obrigaQã.o da solver dividas vi:lnci«aae não 
pagas; " . 

1lI, occultar-s8, a.usenta.1'~3e furtivamente, mudar de OOIDl
cUio ~em scicnda. dos credore.a, ou tenta.r 1'<\:&01-0, revela.ndo esse 
pl'oposito por actos inequivocos ; , 

IV, a.lienar, em sciencia. dos cl'eiores. os bens que possue, fa
~endo doaQõos, contrahindo d.ivid~\'s extraor·linarias ou simutlodas, 
pondo os bens em nome de terceiros ou commettendo algnm outro 
a.rtldei-o frawLulento : 

V, a.Ueaar o~ bens imlllovei3. hYPGth~"al-oB, dat--os em anti
chreec ou em peohm> 08 moveis, :3e ln fica.r co:n algam ou alguns 
equivalentes á,i .üvidas, liFrc,~ e desembargu.do.; ou 'tenta.]' pl'aticru' 
taes l.~ctos. l'evelando c~te pl'oposito por modo. inequivoco; 

VI. tecoar ou abandonar o estabelecimento, desviaI' todo ou 
p;M't.e do activo; 
. VU, occultar bens e movei~ da ca~a ; 
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VIII. proceder d,)losamente a liquidações precipita.das; 
IX, não pa.gar. qua.ndo executado por divIda. oommercta.l, ou 

nia nomear bens á penhora. nas 24 horas da. requisioão d1t. sentença. 
011 mandaElo. ou não evitar o concurso de preferencia em execuçio 
commerciaJ : 

X, recusar t como endossador ou sacadOl". presta.r fttw(}& do 
caso do al't. 390 do Codigo do Commercio. 

Art. 8. 0 03 factos enumera.dos no a.rtigo anteoodente devem 
ser provados com instrumentos publicos ou particula.res. ou de
,poimentos de testemunhas em justíllca.ção. a requerimento do pre
Judica.do. com cita.ção do devedor. sua. viuva. ou herdeiros, quando 
presentes, e a.ssistida, do curador de ausentes Ou do de orphãos, no 
caso de au .encia, ou de ha.ver herdeiros menores. 

§ 1. ° A just.i Rcação deve ser r~querida o concl uida no prazo 
improroga vei de tres d~as ; e com ar prova. ou sc,m eUa, o escrivão, 
findo o triduo, fitrá os autos concluso::'! a.o juiz, que, dentro de igua.l 
prazo, proferirá ao sua sentença, interrogando o devedor, quando 
julgar eonveniente. 

§ 2.1.1 I)ecorrendo o pra.zo, sem que o requerente da. justillc..'\' 
ção tenha. düigeneia.do e produzido a prova, ou sando esta ma.ni
festamente improcedente. o juiz na. sua decisão reputará o reque
rente de má fê e obrigado á prestação das perdas e damnos, q no 
serio liquidados pela fÓrma indica.da. no a.rt. 70, § 1 G. 

CAP1TULO II 

pon.AIALIDADES E CONDIÇÕES REQUERIDAS PARA. A DECLARAÇÃO DA 
FA.LLENCIA. 

Art. 9.(1 A declaraQão da fallencia. póde se requerida.:. 
§ 16

• pelo proprio devedor t sua. viuva ou Beus herdeiros ; 
§ 21.1, pelo socio, ainda. que oomma.nditari.l. ou em oontb. de prt.r .. 

tieipaçã.o ; 
§ g°t--pelo credor chirographario Oll não, a.inda que não ven

cido o seu titulo de divida; 
§ 4°, pelo representante do Ministerio Publico, nos casos do a.r

tigo 7°. 
Art. 10. O requerim(jnto do deved.or, sob firma individua.l, 

deve ser datado e aasignado por eUe ou seu basta.nta procul"a.dol", 
expôl' cireumsta.neia1amente as causas do f'a.llímento e esta.do de 
seus negocioste a.companhado : 

I. do balanço axacto do a.ctivo e passivo, com os documentos 
probatorios ou. instrumentos que julg&r neeessaríos; sendo ex· 
cluidas do activo e relacionadas ,em aplU"ta.do, com as necas
sarSas expUC&çÕes. a.s dividas ti que os devedores, pelo decurso do 
tempo, possam opppr prescripçã,o : 

11. da. relação nomina.l dos credores commercio.os e clvis ; 
lU, dos livros commerciaes obrigatori08 e a.uxiliares faculta."" 

tivOi!. no esta·do em que se acharem. 
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Art. 11. O requerimento do devedor, sob firma. sacial, deve 
ser da.tado e a.ssiguado pelo sDcio a.utori~tl.do no contracto para. usar 
della, ou por todo.~ os- aooios. inclusive OB commanditarios-- nas 
oommanditas simples, e devidamente instruido, na. fórma do ar-
tigo antecedente. . -

O requerlmento. quando lega.lmente constituida a socie(lade, 
dev~ ser acomp&Dhado do instrumento do contracto social; e, 
quando de facto Oi sua existencia.. hrâ. menção de todos (J8 SOCi08, 
na.s qualidades e respectivos domicilios. _ 

Art .. 12. O requerimento do devedor, sob jhma. individua.l ou 
social, deve ser apresentado a.o juiz do commercio competente no 
termo precl8Q de dez dias, contados do vencimento de divida mer
cantil, tenha. ou não sido protestada. 

O juiz mandará autuar a petição. qua.ndo devidamente forma
lizada. ou suppril-a nos casos de omissio de algum dos requisitos 
dos arts. lO e 11, e tomar por termo a oonflssio do devedor, que o 
8.ss1gnuá, .tà.zendo encerrar 08 livros immediatamente pelo escri
via, e rubricando o termo respectivo do en'lerramento. 

Art. 13. O requerimento do sacio. em seu nome individual, 
deve ser a.companhado de prova. da sua. qua,Hdade e da faJta de 
pagamento, ou de tàcto indicativo de fallencia.. -

Art. 14. O requerimento do credor chirographario. por divida 
mel'aa.ntil vencf.da. não será admittido sem que exhiba. o rcspe. 
ctivo titulo e a certidão do protesto. 

§ 1.0 Si oommerciante domicilia.do no Brazí[, o credor ainda 
deverá juntar documento probat(}}~io da. mscripção de sua llrma. 
no registro do commercio. 

§ 2.° S1 não tiver domicílio no Brazil, deverá, quando soU
cita.do, prestar cauçio ás custas e ao damno eventua.l do reqneri
mento doloso, a.rbitrada por peritos de nomeação do juiz. 

Art. 15. O credor chirographario, por titulo mercantil ou 
civil não vencido, nã.o poderá. requerer a. íallencia sem exhibir, 
a.lém do seu título de divida., certidão do protesto de não pa_ 
gamento de obriga.ção mercantU liquida e certa, ou justificação 
de algum dos factos do art. 70 , indica.tivos do estado de f~\'llencia.. 

Art. 16. O creu.or privilegia.do ou hypothecario só poderá. 
requerer a faUencia. renunciando a. garantia. ou privilegIO. ou 
provando a insufI1ciencia dos bens para. solução da divida.. 

Art. 17. Não serão admittidos os requerimentos dos ascen
dentes, descendentes, conj uge. irmã.o, sogro, sogra.. genro e nora. 
do devedor, que não terão outra faculd:tde, . .uo processo da fal .. 
lencia., sinãp ao de defender seus direitos, concorrer e deliberar 
~vbl'l:l concorda.ta. 

Art. 18. Apresentado o requerimento do credor na devida 
fôrma, o juiz ma.ndará. notíticar o devedor pa.ra., em 24 horas,de
corrid~ ~110 cartorio. dar as razões do nã.o pagamento, ou assistir 
á justific&e;ão; devendo o official da. diligencia portar por fé-'ã. a. u .. 
zcn~ia. d.o deved~r ou a sua, occultação, tornando impratica vei a 
audlencla, por.81 ou por procul'ador, dentro do referido prazo. 
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i8a4o O d6'l~or uma. .ti~ sedal,., .3. notidcilCão serc1 ~íta ao 
ilOll legitimo representante; a, quando])Or este requerida a 1'a,] .. 
,leDt.:1a, não ~nda a socied.ade em -commandita. :pol' a«"ões, o jni~ 
ouvir" no sobredito prazo, os sucios que não o tiverem a.ssignado. 

Art.. 19. A fallenoi..:" pôde ser re~uerida a.inda depois da. ilwrte 
do .11~dor. do. oessaqã.o do exercício 40 COOlltle.rcio fl da dissolução 
e li4nldaÇao da. 8(lcte.d.a.de. 

S 1.1.1 No caso de morte, o requerimento JeM aclmi:'t\ido a.éé se 
.VelM8l" o Pl"a.zo maximo de um anoo do tàUecimeBio à,CJ (foVlitnf com 

. fllJtd-.eDt., : . 
t, em a.I~m dos fadns indicativos 'do art. 7°, 'v~iHcad&.em 

'vida do d{}vedor; 011, 
11. em não pagarnoatD de diyi~a. liqUida. e ~rt&, Mltes ·ou de-

poi. dt. morte. . 
§ 2,4 No ca.so de cesB3.çio do 'exercieio do oommercio, o regue ... 

l'imento sera. adlllítti~o emqu:mto n'ão decorridos tiaus annosda. te
lS~tiva averbacio no registro da. firma ou de qualquer outro faeto 
jndJcatjro dn. term\OACã.o .do o.egocib. desde q-u se veriíiq1l6 uUla 
das caU8l\.S dos llS. 1 e'~I do paragrapbo antecedente. 

I t3.Q No caso de diss~luoão e 4e liquida.ção da. sociedade ipso 
JU1'e, ou a. requ~rhllCllto dtUi~Oiol 1t fallencJ.a -poderã ser .requerida. 
emqua.n'LO não liquida.do deflnJtJvamente o J)aSsivosoclaJ. 

Art. 20. A viuva. e 015 herdeiros tio devedor o representarão. no 
prooesso tM faUQncia, para. todos os .etreittls .commê rcio.08.l a.ntes ou 
depois da ,~Utl. declara.cãoj e bem a&1m lO liqulda.nte, em relalJio á. 
socieda.de em liquidação. amiga;vel ou judici.aJ.. 

. Art. 21. O ,deveder -requerid.o para. ao deQlal'a.qã'.o da.· taUencia. 
pOde .elcluil-a. arguindo a. {a,Ua. de qllaJ.quer dos elomeotos 4On.tí .. 
tuti vos e .g()nc()rroutes fU'a.a :va.riftcagã.o d.o .&eU estado, ou p.r<w&l)do 
u~,.~J~.~H~,t:i~oes r~leva.nt~s de direito: 

,- -I. fa.lJJidade. ~(lVa.çãõ: ~ 'ou 'pre3Cl'ip.e.W do titnlo dê di vda. ou 
:1 sua. nUlUd&de d~\pJ~n() dIreito; 

lI. pagamento anterlor ai) protesto, oU nos' tre~ dias uteiq da 
BU& ln·te.rpot1eio: 

UI, " l'OBteria. de embargos do ~rt. 588 do COOigo do Commrcia 
aos eonb.eeimentos de t'r&te, e as dos ets. 6,(1, 6461 655 o 656 á9 
lettraa df) risco; 

IV. c{)~rd&ta, preventiva devida.mente homologada.; 
V. deposito jud,loial feito nos termos do art. 393 e segtlintes 

dol~ulamentQ 114 737; 
VI. iodo ~to, ~m g~r(lJ. de que resu(oo legítima. causa ex1Jn

ctiva OU suspensiva. da. obrigação. 
Art, 2ij. As ra7,ões de direito, em oppoeicão AO peiido de fal

le~oi~ serjo Adduzidas em petktão &preselltad3 ao ju.iz. no termo da.s 
~hor.i. que se seguirem á cita.Qão do ari. Ul. e provada.s em nm 
triA-uo, ,eotn qiia.qão do c~r requerente da. MeneiA; e findo 
.. q~ht·Jf.'MID, aut~a.lld.Ct o esorivio () TeljuerlZUGnto 8 diligencias 
qU~·fi ttweem Ma.H.za40, tará immedi.ata.m6Ilto eonalusos OI &utoB 
ao juiz. sellados e prepar~dos pelo inteSi&do 11n, decisão. . 
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CAPITULO UI 

MEIO PREV:tNTIVO D .... DECLARAÇ10 DA ~ALLENCIA. 

.'\ rt. 23. O devedor <Xlrnrnerclante, com a 1i1'ma. iniCrlpta..no 
registro d-o comm-e~io. !>Me ~revenft a declaração.<le sua.- f&fWncia. 
por meio de a.ccÔl'do ou concordata Y~i.damente f9l'mada. ·com· os 
credores,e hQmol~ga."da. pelo juiz do commeroio da. sédo de seu 
-prmci-pa.l e~tf.l.fJelecimento. - . 

§ 1. 0 O t'et:lu91'irnento para o acaôrdo deve ser apl'e8entadó 
antes de decorridos dez dias do protesto de não pagamento do di
Tida liquida e certa. e preceder ao d.e- faJltncia. 

§ 2. 0.0 requerimento deve ser instruido c()m tl propostí\. do 
a~côrdo. 8rpoado·o devedor as mmsas do seu esta(lo. "fazendo,":o 
a~ompanhé.\r: 

I. d<lS Jivros de .sou comm{>.rcio; _ 
U. do bala.nço exacto do aotivo e pa.ssivo, com 0.l.clusão das .di· 

,,"ldas ao qu,e S6 possa oppôr a presaripAJão ; . 
1fI. da conta. dem0ll9tuativa. ds lucros -e pardas ; 
IV, da. relaQão nomina.l dos -credores. @OU8 domiciLios, na.turaza. 

dos títulos e importaocia. de cada credito. 
Art. 24. -Apreéentada 8. petição, o juiz m-audará. expedir edit~s 

de citação com o prazo do dct dias c carta.s aos credo~8 -conhe-
cidoo e presentes, par~ scie'ttci~ do podido -de bolnólr1gavão -fl d.éiltro 
do dito prazo fazeraem SU'ali deola,ra.QÕee. 

E' dispensaveJ, nos editàes de cartas circulares\. a transcl'illoiô 
IitteraJ do I'squori-meDto ê 'da. proposta, ba.stwflo sua pubUea.ção 
~m resumo, -. 

§ 1. o Em dii\.. loga.r e hora. designados no edital. reunind.o-se os 
credores sou ao presidencia. do juiz, o presentes o devedor e o repre
h'entante da Minis·teria Publioo, () eserivão fará. a. leitura da. pro
posta, da relação nDmína,l dos credores e de qua.lquer out-ro do
cumento po~ estes solicitado. 

§ 2. o Não se o1Ierecendo duvida, nem contestaçã.o sobre ()s 
creditos inseriptos na rela.ção apro8entada e ha.vidas por verlfi
cados. o juiz homQlogará. o aceórdo. da.ndo por dissolvias, a. rp
união, depois de lavra,l!a. a l'espectiva, acta, que assigWU'á. :oom o 
l'opresentanro do Mintsterio Publico, devedor e credor~ p~tes. 

§ 3. o Si aJgum credDl'. não inscripto. COmparecel' " MlIDiãe> 
~ exhibir titulo legal da. .sua div-idA:. --ser_' admittido A toJJl.aX' _ parte 
nas deliberâçóee. caso nio ~a. contestado. 

§ 4.° No caso de eontesta.çio ou·de recla.maQio oontra. OS era
ditos indevidamente incluídos ou cY.t.lu id08, o jui7. 8~penderll. a. 
reunião e nomeará. d&U8 Cl'oo.oraB. dentre os não.cQute . .Jta.d08, qua~ 
em sua. presença. e aSSistidos do representante do Mítti~rio ·Pu
blico e do devedor, procedam ao exame nQ6 liv.M6 deste ~ dos 
credores reclamantes e .maia diligencias neCJssarias a bem da syn· 
dioancia sobre a. procedencis. ou improcedoo.ei1. d&!l rec1amaQÕes. 
'0 qua S9 la·v.l'&l'A O competente auto, 
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§ 5. o O exame poderá ser. feito por dous perito3 da nomeaç'&.o 
dos credores e do cura.dol" das·'massas fa.llidls. 

§ 6. CI Os credores, em commissã.o. no prazo maximo de cinco 
dias. deverão a.presenta.r seu pa.recer por escripto e. juntando-o 
o escrivão aos autos. os fará conolu:;09 ao juiz, deviJa.mente 801-
lados e prepara.dos pelo interessa.do; 6 dentro de igual pl'azo aeril. 
proferida a sentença, homologando ou não o accôl.'do, 

Art. 25, Si a proposta apresentada pelo devedor não estiver 
assignqda pelos credorest o edital de citação do a.rt. 24 annuo
cia.râ a proposta e os notificará para. no prazo da dez dia.:iI, re
metterem a. juizo. além do voto de acceitação ou recusa.. os 
documentos de seus credit08) de que o escrivão dard. o compe· 
tente recibo. 

§ 1 ,() Findo o decendio, o juiz assignarâ novo prazo de dez dias 
pa.ra, dentro delle, o impetrante e os cradores aJlegarem e pro
varem suas reclamações. 

§ 2. 4) Decorrido o segundo decendio, si nenhuma. reclamaçã.o 
for arguidlo cOlltra a. proposta. e os votos recebidos attingirem 
o computo legal do passivo para. a formação do accôrdo (art. 26), 
o juiz o homologarâ.; havendo, porém. reclama.ções. observa.r
se-ba o disp()$to nos §§ 4° e 5° do art. 24. 

Art. 26. São condicÕea essenciaes para. a validade do accôrdo. 
salvo annuencia da totalidade dos credores. além dos requisitos dos 
§§ 1 I) e 2'> do art. 23, que a proposh seja. de pagamento de 30" ou 
mais por cento e approvada ou vota.da.: 

a) por credores que representem 4/5 do passivo, si o dividendo 
for de 30 a. 50 "/c- ; 

b) por credores que representem 3/4 do passivo, quando o di. 
videndo for Huperior a. 50°/0; 

c) por prazo nã.o excedente de dous a.nnos. 
Art. 27. No computo dos creditas para a validade do a.ccôrdo 

serão excluídos 0t3 credores da ma.ssa. e os do dominio (reivtndt
ca.ntes)~ separatistas, privIlegiados e hypotheca.rios; sa.lvo os que 
tomarem p:trte nas deliberações.., cujas importancias serão addi
cionadas na conformidade do § 1" do art. 218 pa. 'a a. formarão do 
passivo legal, tlca.ndo equiparados aos chirographarios para. todos 
os effeitos. 

Art. 28. São Co,US.lS legitimas de recla.ma.ção : 
1. dolo, (·'ande ou má fé do devedor; 
U. iocapacída,do ou illegitiroidadc de a.lgum dos sign:lotarios do 

a.ccôrdo; 
ruI conluio do devedor com um ou ma.is credores sfgnata.rios 

do a.cc6l'do; 
IV, simulaçã,o de credores pa.ra a formaQão do computo legal 

do pa.ssiv() ; 
V. 91'ro de ca.lcuJo4 
Art. 29. As reclama.ç'õe3 ser'3o apl'esantadas por petição, que 

o juiz ma.ndará autuar, s3paradamaute, ta.ntos quantos foram_ os 
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l'oc:a.mant·~s, Pll'J. S\::l'om janta.s aO:j autos do accôrdo pOl' ll,ll só 
ter!l1o. que lil.yrarâ D esarivã.o, depoi~ do ft~do o prl\ZO da, Pi'OVa. 
a.ssign!1do aos credores. 

§ 1.0 A prova sei'! produzida. i no termo impr..>ro.jclyol do 
dcc·jndio dos arts. 24 e 23. § l°, C-lm citação do devedor. 

§ 2. o A~ cust:l.S judiciae, da~ rc·~la,mn.ções cOl'rel'ão por conta 
do~ l'ecla.mantcs. 

At'!;, 30. Os edítae.s dos arts. 24 e 25 sorão affixados na. .Praça. 
di,} Commel'cio. onde a houver, e casa. das audicDcia3. e impre3S08 
Dal' tt'es ~,ie'Zos;., peta mcno::.. dentro do de(~en .fio. no jorn.al official e 
llUtro de maior circulaçã.o, que ha,bitualmente publique o expe .. 
diente forenso, indicado pelo jU!z. 

Art. 31. Os credores podem comparecer e deliberar por si, 
por seus legitimos r.:.pres3nt,tnt~·s. ou por' procru·a.dor dovidamente 
hatlHitado, por instl>tlmento publiCO ou pa.rticular ou communica.
~ãJ tcJegraphira.. ctl.:a l1iÍilUta., authentica.da. ou lega.lizada., deverá 
~er a.presentada ao expellidor e mencionai' essa cÍl'cmustancia.; 
~eDdo permittida a raprêsentação de diV'er.ios crodore~ por um só 
mandab,l'io. 

Art. 32., O deredor, durante o processo da homolof!.'l1çã') do 
ucc.}rdo. não poderá alien,~l' ou hyp::»thecar sous bens, nem contra.
hü' DOn1.S dividas SCIU autorizaçã.o do juiz, pl'éviamente s.:.>licitada 
e justificada. 

Art. 33. A hornologa.çã,o torna obrigatol'io o aCe6rdo para 
t0JúS cs credores chirogra'(harios, aíndã. que dissit\entes. com 
excepçn,o dos que forem exclmdos e pro\arem em acção l'egular a. 
legitimidade de seus creditos, e ob3ta a deúlal'a~ão da. faUencia.\,
salvo a sua l'o.;cl.::lão nos C;18OS do art. 35 • 

.-\.1'&. 3-1. A nogatira da. homobgacãJ importa om t:1llench, 
(JUO deverá sor declarada peb juiz. . 

Art. 33. O a"~côrdo homologado póde ser rescindido, a reque
rimento de qllRlquer credor: 

J, por má fé do devodor, antes ou depo1s (la homologação; 
H, si, por negligencia ou clllp,l. do devedor, o a.cU"V'o da. maSSl 

s) detc!'ioral', de modrJ que não possa sa.tisfazel' o accôrdo cele
brado; 

UI, si o concol'datt\l'jo incidir enl faHencia por im'pontuaHda1é 
no pagamento de divida posteriormente contrall id [I , ou si não for 
cumprido o accôrdo; . 

IV, si o concordatario for condemnado em faI1encia fr?"Udll· 
lenta, Oll por crime a ('Ua equipa.ra.do. 

§ 1.° Apresentado o rel1ulll'imento do rascisão do a,ceôl'do, o 
juiz mandará. juntaI' aos autos e abril' vista a::> coneOi'dataria pa,l'd, 
l'c3poudel" em 48 horas. con tadas do respectivo tel'mo; e, findo este 
11r3..Z0, cobrando o escri\'ã.Q Og (l,uto:. os fal'á. conclu:3os e o juiz jul
fará, publicando l'. seilt:;,uc'\ dentro de igual lH'.1Z0. 

§ 2.° A mcgml1 fôrma tia proee8so sel'~~ observada no ca.so tb 
não cnmpr~mento ou inexccuÇllo do accôrdo. 

VoJ. 'IH tS 
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Art. 36. A sentença. de réscísio do accôrdo importa. em "lal· 
leno1a. que ser4 declarada pelo juiz. 

Art. 37. Da. sentenoa que homologar ou não o a.ccÔrJo, e re
sclndil·o ou não. podem aggravar o impetrante e o credor decar
llido. 

Art. 38. O aggravo. quando declara.da a. ra.llenoia~ não sus
pende a. arrecadação dos ben~ e diligencias asse cura.torias (los direi. 
tos dos credores. 

CAPITULO IV 

DA .DECLARAÇÃO ou DENEGACÃO JUDlDIAL DA f'ALLENCL\, PRon:\IE~T(l~ 
E RECURSO.~ 

SECÇÃO I 

DA SENTENÇA. DECLA.RATORIA. DA FALLBNCIA B pR0V1!'.1BNT06 

Art. ~. A competencia para as ca.usas de falleneia é priva
tiva. dos juizes do oommereio com j urisdicQã,o especial ou <lumu
la.tiva. 

Dellas não conhece a Justiça Federal. ainda que interessada 
como credora. a. Fazenda. Na.ciona.l. Cllj~ direitos serão defen
didos pelos respectivos representantes do Mlnisterio Pul>lico. 

Art. 40. O !uiz commer~ial competente para. declarar a 
fallencia é o do domicilio ou sêde jurídica. do priDClpal esta
belecimento do devedor. conforme a illi~crípcão do registro di) 
sua 'firma.. 

§ 1. o Coosidera,..se eshbelecimento principal. p:ua os atreitos 
da. eompeteneia. ao ca.sa. fiUal ou succurslol de outra. situada. 
fUra. do Brazilt desde que opere por conta. e responsa.bílidadc 
proprlas. 

§ 2. a Tendo o develor dous ou ma.is est~belecimootos indepen
dentes. em divBraos pa.ize;;, são competentes 08 juizes ou tribullaes 
dos l'espectlvos domicilios. 

Art. 41. A tJ.llencia. dos negociantes ambulantes, emprezarios 
de circos e especta.eulos publicas sorá, declarada pdo juiz do com
mereio do 10gar onde fora.m encontrados na occasião em que se 
lbes requer a. tàUencía.. 

Art. 42. A eompetencia. pa.ra. decla.ra.r ao fa.\loncb não elidc 
as causas legares de suspeiçãot que poderio ser averbada.s pelos 
interess&do1l. 

Art. 43. A competencia para .a. declara.çã.o da. falleocia. 1ica 
pl'ElVenta DOS casos de liquida.ção judicial já decreta.da, de firma 
individua.lou sociaJ.; e da. requerida eom fundamento no n. IX. do 
art. 7°, 

AI't. 44. A sentença. decla.ratoria da. fallencia deve ser prole .. 
rida no prazo de 24 horas da conclusão do feito Jogo que termina.-
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dos os a.ctas ,rSUl1lÍJla.rel e prepara.torios. e publieada. iIJl1l1Bl.4a.ta. .. 
mente pelo Juiz em ,lftio 40 es,rivio. 

Art. 45. A sente1lO&' d.eTe IMlmma.riar a.s 'l.'t.ZÕes de t~·eda 
direito e motivar a. 4e~; . .:t .a ,que deelapaP a Menei,: 

I, indicará a. bora. da abertura, ~ntendendo-se, no caso de 'QIÍlh!-
são. ter sido a.1) meio-dia,; . , 

11, fhará. o seu· termo lepl, ft. canta.r da. dat.a. em que se 'telba 
veriftea,d(lo est.&do de tàlllmch ... sem que. na entretanto. ~& re· 
trotrabil-a. a época que -e:rceda. de 40 dia.! da. dAta. do prhneito I'HJ
testo 'por impontualidade do pa~mento. da dee~ã.o do deTedor, 
ou do requerimento para a. justIftcação do art. 8°. 

UI, decreta.:râ.a prisão preventiva do fallido que se occuitar Ol} 
ausentar, ha.vendo 8u~eita8 fundada.s de culpa ou Mudei. 

IV) ordenará as dlligencias necessarias a. bem da. defesa. e con
serva.çã? dos dil'eitos dos otedores. 

Para.grapbo unico. Os syodicos serã.o nomeados do modo pre
scripto no a.rt. 53, § 2\\ servindo de curador fisca.l o cur&dor ~ 
ma.~fJaS tcJ.llidaa. ou onde não o houvcr, o representa.nte do Mitlil!
terio Pub1ieo. 

APt. 46. A. sent8l1oa deelal'otoria da falleneia. p6de ser precedi
da. do seq\lestro d-os livros. corl'espondencia. titu~os e bens do deve· 
dor, decretada C/IJ-olfkio ou a. requerimento do interessado, nos casos 
do art. 7°, como providencia. a..ssecur&toria. uo actívo. 

Sequestra.dos os bens, frearão sob ao gua:·da. de depositario ldoneo 
nomeado pelo juiz. podendo rec:ihir a nomeação no p.roprio jU8ii
flcante. que aeügnará. o &uto respectivo. sob as pmla.s e l'e8pouabi .. 
lidades legaes, éLté a s,Ua entrega. aos syndíoos da. :tb.lleneia. 

Art. 47. Publicada. a semenca. decla.ratorla. da. faUencia. o as
e'fivio, d~ntro de; dua.8 horas, affiKurâ um resumo, por edita.l, §. 
porta. do juizo e da casa. commercial do fallido, rdproduzido na. ín:t
prensa., onde a houver, lavra.ndo a. competente certidão para ser 
junta aos autos. . 

§ 1.0 No edital la notidca.râ o faUido pa.ra. assigna.r termo de 
presenca a todo$ 08 aetos do processo dentro do prazo de 24 hor:~S'. 
sob pena de prisão por 30 dias. 

§ 2.0. No resumo serão omittidas as dWgeneias em segredo do. 
justiça, que ordenar e declarar o juiz; 6, contra.vindo o escrIvã.o, 
será. suspenso oorrecciona.lmentc por d!.lu:) a. seis meze~. 

§ 3. o. O juiz olficial'á ás junta.s ou iosooiJtoriaa cDmmerciaes t 

commlUlicando o nome e cognome do fallído par~ a.s respecti'fas 
annot8.cões e aVérbíY}<tea no registro do oomm.ercio e no a.. in
serlpção de tlrma.s j a officia.rá igualme ate ás alfandegas e mesas 
de rendas, A A8Sociaoão Commercial, ao presidente da JUJlt.a d~ 
Corretores e á a.dmini'ltração ou agencia do Correio e dos T(-\!e
gra.phos. 

§ 4.0. Si Dio 6xbtir Junta Comnl~rcial na. séde do estabelec~
mento l a decla.raçã.o de (a.llencia. serâ. communicada. ,ao oflleia.l d.o 
registro geral para a. respectiva averb~çã.o. quando em seu cart·o
rio tiver ~ido in8crip~ a.llrma.. 
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Art. 48. Decorridas as 24 horag do edital do artigo anterior e 
apresenta.ndo-se o fallido, o juiz o interroga.rA, depois do assi
gnadoo iermo depresenç-a, inquirindo sobre a eXititenoia de outras 
dividas pa.rticulares. que não as constantes de' seUs livros com
merciaes. e. C1."\so exi:l!tam, devora0 seI' Q;I speciftca.da.s. 

Art. 49. Não se a-presentanõo o falLido, salvo excusa moti
vada e provada. o interrógatorio se fará ell'ectivo' pelá prj~ão, cujo 
mandado () escrivão passa.r{1. indepcndent,emeu'té (le 'despacho do 
juiz. depois 'de lavrar nos autos a comp~tente certidão do decurso 
das 24 horas do edita.l do a.rt. 47 e da. revelia. do falUdo .. 

Art; 50. A sentença declara.toria da. fallenc1a. de. sociedade devo 
decreta.r sim ultaneamento a dos socias pessoal e soUdariamente 
responsaveia. incJuindo-se seus nomes na publicação e COlUIllunica· 
çõe3 do § '30 do art. 47. 

Art. 51. Nas sociedades em contf\ de pn.rticipação, sõmente os 
sacios ostensivos e gerentes podem scr declara.dos faJUdas. 
, Art. 52. O sacio de industl'ia que contribuir para o capital 
com alguma quota em dinheiro, bens ou eífeitos. ou for gerente de 
firma social, fica constituido E,oeio solidat'io com toda a responsa
bilidade e sujeito a.os e1feitos da. fa.Uencia da sociedade. 

Art. 53. DeoJarada.:aberta a fallencia e puhIíoada na fôrma do 
art. 47, o curador·fisca.l'. a. quem será. em acto 8UCCC3Sivo notificada 
a. sentença, acompa.nhado do escrivão, dentro de duas horas, pro
cederá , a.rrecadação dos livros commerciaes do fallido,' que serão 
encerrados. fechará o estabelecimento commercia.l. ponelo os com
petentes sellos e lavrando termo que será junto aos autos. 

§ l.0 Dentro da., 48 horas seguintes, o curdor apresentará ao 
juiz a l'elação dos dez maiot'e::..i credores, extrahida por eUe ou por 
perito do sua confianç;). e nomeação., dos li \'1'08 do fallido. 

~ § 2.° Dentre este~ dez credores o juiz nomeará dous syndicos ; 
veriftc..'tda,s duas recusas de credores para o cargo de syndico, o juiz 
poderá. nomear pes::oa estranha íl mass:\~ porém de notoria pro-
~~.' . 

Art. 54. A nom~a~ão dos syndicos não impede a qualquEH' credor 
de 1'3querer e promOTer o que fOl~ a. bem da massa fallida. 

SECçAO II 

DAS FA!.!.EXClA8 DECLAU.\D.\'> FORA DA nEPOllUCA 

A.rt. 55. As s!:nLnças estl'nngeir.l.s dcclaratorias do fà.llencia. 
do) negociantes domiciliado:'! no paiz onde foram proferidas. não 
serão exequiveis na Ue:pul,lic<t sem próvi·l. hf}molog~ã.o do Supremo 
Tr;bunnl Federal. 

Art. 56. IndellC.'udentemento da homologa.çã.o, os syndico!!, 
ndnlinistradores. cU!.'oldore.~, ou outros representantes legae.s da 
massá, exhibindo il carta de :::enteJlt;a c o ncto da nomC'ação em 
f(:rma. ?~uthentícl. tr;"\r:l qualidade. 00010 ma.nda.ta,rio.~. para 1'0-
q'lerel' na Repll H i c::" diJigendas f'Ol1l;'(>fvat.ol'iM dos dÍl·~itos da. 
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massa, cobra.r divida.s. tl'ansigÍ1\ si pata isso tiverem pod(}r~, e 
intentar a.cções, sem obrigação de prestar nança ãs custas. . 

§ 1.1> O procura.dor. quo intentar acção ou promover os act08 
judiciariúB, fica. obrigado ao pagamento das custas. 

§ 2. 6 rodos og actos.que importa.I'em execução da. sentenQA, taes 
como (I" arrecadação e a.l'remataçlio dos bens do fullido não pódem 
ser praticados sem que a sentença. se torne executoria pel<\ homo
logação, guarda.ndo-se a.s fórmulas de direito patrio. 

Art. 57. Nã.o são susooptiveis de execução na Republica as sen
tença.s estrangeira.s dechu·a.tol'ias de fallencia de commercíante bra. .. 
zileirQ aqui domici~iado. 

Art. 58. Os credores domiciliados na Ropublica, que tiverem 
bY.POtheea. sobre bens aqu i situa.dos, não obstante a homologação 
tal'nando executoria a sentença. de abortura. da. fallencia., nã.o fica.m 
inhibidos do demandar saus cl'oditos c excutir os bea<:l hypotheca-. 
dos. 

Art. 59. Aos credores chirographarios domicilia.dos na. Repu
blica, que na data da homologa.ção tiverem acções em juizo contra.. 
o fallião, ê licito proseguil' nos termos ulteriores do processo e ex
ecutar os bens do fallido situa.dos na. Republica. 

Art. 60. A sentença estrangeira declaratoria, de fa.llencia. de 
comrnerciante que tenha. deus estabelecimentos, um no paiz de seu 
domicilio e outro distincto e sepa.rJ.do na Republica. nao compre
hende em seus efreitos o estabelecimento existento na Republlca. 

Art. flL Sobre os bens oxJstentes na. RepuhUca. podem tOl'nar-se 
ofrectivas medidas llssecurn,torias por meio de caI bs rogatorias quo 
obtiverem exequatur do Governo Federal, 0, uma vez cumpridLl.s, 
serã.o publicadas com o prazo do 60 dias. 

§ I. o Aos credores locaes ê facultado, em taes casos, requerer 
a decla.ração da tà.l1encia do estil.helecimento situado na. RepubJica.. 
e serão pagos pela respectiva ma~sa., depreferencia aos credores do 
esta.belecimento existente no ostrangch'o. 

§ 2.° Credores locaes se consideram os titulares de creditos que 
devem ser pa.gos na Republica. 

Art. 62. Havendo plura.lidade de concurso de credores, as sobras 
que resultarem a favor do· Callido. na Republica, serão postas â dis-. 
posicão dos cradores dos outros concursos. . 

Art. 63. No ca.so do art. 00. 08 credores niQ locaes farão valer 
seus direitos perante o juiz da. fallencia e concorrerã.o com os loeaes. 

Art. 64. A lel10cal regulará. a clasgiflca.ção dos creditas. 
Art. 65 • .As concordaías c meios de prevenir e obsta.r a. decla.

ra.çã.o da fa,lIencia, homologados por tl'ibunaes estraogeiros t dca.m 
sujeitos á formalidade da homologação do art. 55 e serã.o obrigato
rios tão sômente paro. os credores l~identes na. RepubUea. qllG hou
verem sido citados para tomar parte em suas deliberações. 

Art. 66. Declarada mais de uma fallencia, as incapa.cidades do 
faJlido são reguladas pela. lei do pa.iz onde tiver domicilio pessoa.l~ 

Art. 67. Havendo tratado ou convenção, regulando a execucão 
de sentenças. estrangeiras declaratorias de fallenota, observar-se-ha. 
o que ne1les estiver ostipulado. .. 
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SECÇÃO lU 

DA SENTENÇA DENEGATORIA. 'DA FALLBMCtA 

, Art. 68. A sentenca denegatoria da. fallenda. deve, ser publicada. 
'.lil mã., do escrivã.o, no mesmo pra.zo-do a.rt. 44, pl"e8cidindo, porém, 
~a stta afflxaeio l'Ol" edital. 

Art.69. A sooteuc;a denegatoria da fa.llencia. não faz ca,ojul
lado; o crédordecahido. porem. não' ~rA ropetir o pedido da sua. 
declaração com fundamento em t&ctos julgados improced.ent~ 
pela s~n tença anterior. . 

Art. 70. A sentença em JB' ou 211 Íl1Staneia denegaooria da. ft,l
'Ieneia, falsa ou dolosamente requerida., conrdernnará. o requerente. 
'4 prestação das pprdas e da:ronos deUa. resultantes. 

§ 1. o A condemna.ção será. liquida.da na execução da. sen ... 
iença que denegar a fallencia, obaervando-se o processo dos a.l'ts.5Q4 
,. 506 do regulamento n. 737, de 1.850. 

§ 2.G A rondam nação não poderá ser omittida quando mani
festa a. má fé do I'eq uerente. 

§ 3.° A negativa da indemníz~ã.o não dirjme o direito do pre
judicado á. acQão directa. competente,~que -poderá intentar, a.inda. 
DOS ca.sos de imprudencÍa- ou negliencia. culpa vele . 

SECÇÃO IV 

DOS RECURSOS CON1'RA. A SEN'l'ENÇA. 

Á,rt. 71. Contra a. sentença. declaratoria. da faUonoía, a 1'6 
qucrimento de credor. é a.dmissivol: 

§ 1. o A opposic;ão de em.bargos, ou a. interposiQão de aggravo 
pelo fallido, seu legitimo representante ou successor. 

§, 2. 41 O aggravo pelo credor p~udtca.do no provimento rela
tivo â, fixaoão do termo legal da. fallencia. ' 

fi 3. Q Nem 08 embargos, nem o aggravo teem etreito suspen
sivo pa.ra obstar a arreeadação dos bens e qua.esquer diligencias 
&ssecura. torias dos díreito9 dos credores. 

Art. 72. A petição para embargos deve ser a.presentada. den
tro da~ 24 horas· que se seguirem ás do edital da publica.ção da 
sentenoa e. mandando o juiz autua.r com traslado do proces80depois 
48. noti1loado o credor requerente da. fallencia. o escrivão abrirá 
vis. ao advogado do em bargante, por tel'mo de dous dias. 'para de
c1nzíl' os embal'gm. e em I:I8gulda ao advogado do embargado, por 
igual praae, para 08 contestar. 

I· I. o V6ncidos 08 dous referidos praZos. as partes seria admit
tidas a pl'Oduzir a sua. urova. nO termo de ·seis dias; e, tl.ndo.~ estêl. 
SIfão os autoa oontinua.dos com vistlrt])OI' dOU8 dia.s suocess1vamente, 
8. eMa. um dos advogados do embarga.nte e do emharj&do e ao 
curador fiscaJ tambem por dous (lia.s, c oom as allega;oes ou seDl. 
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eUa.s ; Ven cidos estes termos, serão conclusos ao juiz, que pI'Dteri.P.ã. 
fi sua decisão em prazo hão ex.cedente do 30 dias, contados da. pu
blica.ção da s8nteaça.. 

§ 2.° Todos os sobreditos termos aio fa.taes e tmprorogaveis, e 
correrão, independentemente de déSpaCho ou de 8BSignação em au· 
diencia, 80b responsa.bllidade do escrivão. obriga.ndo a. diligencia.r a 
entrega. e promover otocia.lment e a -cobrança. dos a.utos, represen
tando ao juiz CODtra.. os ad,·oga.dos reta.rdatarios ou rctent.ore~, afim 
de tornal-a. etrectiva pelos meios legaes. 

§ 9. o Os embargos sendo julgados procedentes. o juiz Ol'denar4 
na aenten~a. a reinte~ração do fa.Uido em todos os seus bens, direitos 
e acções. reponúo-se tudo no antigo estado. 

Art. 73. A petição de aggtta~o deve ser apresentada dentro de 
cinco dias do termo do edital do art. 47. 

Art. 74. Da. sentença. SObl"e OS embargos oppostos á decla.ração 
da fallencia é a.dml8flvel o a.ggmvo! 

§ 10, de p.eti{'ão ou de instrnmento, interposto pelo iaUido, 
quando julgados não provados; 

§ 2", de instrumentoi interposto pelo credor requerente da. tal· 
lencia f quando julgados provados. 

Art. 75. A sentença decla.ratoria. da faUencia.. em 2110 instancia, 
poderá. ser embarg-4d,j, na primeira, sómente para oetfeito la prova 
de razão relevante d ~ Jlreitoque a exclua. quando desse meio nio 
tiver usado o falíido. 

Art. 7(;, Na opposição e processo dOI ~mbargoB se observar' o 
dispo ,to no art. 72, remettendo-se os autos, depOIS da.s allegaçõe3 
fina.es, á i:1stLncía da sentenos. declaratorL1 lia faUenc/a, onde serão 
julgados pela me9ma fórma. dos aggravos. 

Art. i7. Contra. a sentença. deuegatoria. da. fallencía po,Ie ag
gra vaI' o credor decahido; e si houver assistnntes, deverão in
terpor e minuta!' o recurso no mesmo terlllo, conjunctamente com 
a parte assistida. 

CAPITUL6 V 

DOS EFlrEITOS JURIl>IOOS DA DECLA.aAQ"Ã.o DA. FAJ..:t.E~OIA . 

. Art. 78. A sentença declaratoria da. fallencia, institua um juizo 
universal. in(Uvislvet e cOIllprehensivo de todos oa bens. lli.reitos e 
acçõe-; do rallUo. par .. os fins da .. liquidação e plrt.ilba. pelos Cl'edo .. 
res, por eBa. investidos de sua administração e disooaiC;;ã.> por seus 
legitmh)s representantes. 4 

Allt. 7g. Os atreitos juridicos da declaracão júdioial da. fal
lencia. !::;ãJ : 

§ 1 (), de ordem publica. ou propriamente ci vis, tenJo por tim 
decla.rar os dhleitos do ((\'!verlor para. com os Sm.l~ credore:l e de:rteg 
oatre si; 

§ 2°, de ordem pubHca ou prOl)l·.i8.mente penaes, para. o fim 
da repre~são dos actos de improbidade do devedor c terceiro::!, 
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nelles envolvidos dh'oota. ou indirectamente, em fi'aude dos 
credores. 

Art. 80. Os etreitos j11ridicos da Callencia. s1 deeofl'em da sen
tença. declaratol'ia. condição de fórma. para a. qualifica.ção legal do 
facto- preexistente, constitutivo ou indicativo do-seu estado. 

Art. 81. Os effeitos civis, em rela~ão a.o fallido, affect..1..m a. 
sua pessoa, bens e contractos, .em que :tJgurar como pa.rte. 

Rela.tivamente &OS credores, os .etTeitos infll\em na sm~pen:;ão 
uas acções e execuções individuaes, na exigibilidade d03 creditos Q 

ce.:;seção dos juros contra.. a massa. quando não cbegal~ para. paga· 
mento do principal. 

Art. 82. A 1allencia de sccleda.de em nome cDllectivo, de ca
pital e industria. e em commandita simples. 011 por acQÕeS, a.caneta. 
a de todos os sooios pe~sDal e solidariamente responsa.veis. 

A fallencia. de qualquer, ou de todos os socio~ solida.rios, não 
proouz a. das sobredihs sociedades, salvo as que se a.charem neste 
estado; considerando-se, porém, dissolvidas de pleno direito p~ra 
os effeitos da. sua. liqulda.ção judicia.l. 

Art. 83. Os socios comIHanditarios, que se tornarem solidM';OS, 
não incidem nos etreito~ di} fallencia da socíedau.e, mas re8pondem 
in 301Sdum por todas a.s obrigações sociaes. 

§ l.0 A Súlidadedade dá.-so quando o commandit..1.rio pratica 
algum acto de gestão, ainda mesmo como procurauur, faz parte da 
firma, ou qua.ndo não existe contracto registrado. 
- § 2.° A sOlidarieda.de, pelo facto da gestã.o, deve ser declara:.la 

em acção directa. competente. intentada pelos representantes da 
mas.3a.. 

Art. 84. 03 socios de re3pon~abilida(le limita'la, nas comma.n
ditas ou por acções são obrigados â preencher as re3peútivas quotas 
de capital, quaesquer q\1e sejam as disposições do contl'acto sochl. 

§ 1.0 03 socios remissos podem ser compellidos á contribuiçã.o 
de suas q\1ota9 por meio daacção decendia! dos art:;. 247 e seguin
tes do regulamento n. 737, de 1850. 

§ 2. 0 O socio que se despedir ante.~ de dlssolvi!la a sociedade, 
ficn. responsavel pelas obrigaçõeil. contrahida'i e per(las ba.vidas até 
o momento da despedida oU retirada, devidame.lte averbada no 
registro do commercio. 

Art. 85. Nos casos de fa.lIeneia. de socieda.de dissolvida, 011 
mesmo liquidada. o socio solidario que uella S~ retirou com resalva 
·do outro sacio ou sacios, contra toda re'lpoilsabilidade futura, fica. 
sujeito aos elTeitos da. falle.ncia, únão provaI' o distracto social e 
'Sua desoneração para. com os credores. 

Declarada a fa.l1encia. da. socieade: os credores, que prévia.
me~te cOll'Vi~l'em na r,~salva, ou fizex:em aJg~ma novae:ão C()~ o 
saCIO ou SOclOS que tomaram sobre SI o actI vo e pM"1VO socla.l, 
serão admittidc.8 como credore~ particulal'es do sacio retirante ou 
despedido; só os dissolventes da ditl. resalva concorrem á di~iri
buição do act.lvo sociaJt como credores da. sociedade. 
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Art. 83. Nas fa.llencias de sociedades. 08 Clledt;reS SOoia,88 são 
pagos precipuamente pelos bens da .sociedade, e, quanto:insuftl
cientes, concorrem com os credores particulares sobre cs do pa.-
trlmonio jndlvidual dos Sttcios. . 

Os m'edores particulares de ca.da um dos socios sã.o pag03 pelos 
bens do ]'cspectivo socío devedol' e sobra.s que tiver na sociedade. 
depois de pagos 0$ cl'edores 8ociaes. 

Art. 87. Quando uma mesma pessoa for membl'o de diversas 
sociedades com diverrlos sacias. fallindo uma., os credores dell~ só 
poderão executar a quota liquida que o socio c .mmum tiver na.s 
sociedades $Olventei, depois de pagos os credores destas. 

Esta dis:.posição terá logar nos casos em que as mesmas pessoa.s 
forma.rem dIversas sociedade9; fallindo uma. os credore~ da. massa 
fallitl3, só terão direito sobre as massas solventes; depois ele pagos 
os Cl'edol'es destas. 

Art. 88. No caso de fa1lir o socio gerente de sociedade em 
conta do participação, é licittJ ao terceiro, com quem houver tra
tado. sal!hu' todas as conta.s que com elte tiver. posto que a.berta.s 
debaixo de designações distil1ctas com os fundos pertencentes a 

tluaesqlor das mesma.s contas. tUnda. que os outros sacios mo~trem 
que esses fundos lhes perte.ncem; uma vez que não provem que o 
dito terceirJ tinha conhecimento, antos da. fa.llencia., da existencia 
da socieda.de. 

Os socios não ostencivos da so~dedadet em conta. de participa. .. 
ção. serão admittldos ao passivo pela parte dos fundos 'com que 
contribuiram, si pl'ovarem não tel' sido absorvida pe1as perdas. 
COflforme a parte de cada um, 

SECÇÃO 1 

EFFEITOS RELATIVOS .ti P.E~()A 00 FALLlOO· 

Art. 89. O 1àllido não pôde atàstar-se de seu domiellío com .. 
mercial sem licença do juiz. precedida. de audiencia. dos syndicos e 
do cura.dor fiscal. 

§ 1.0 Deve a~8istil' pessoalmente. ou por procurador liconela.do. 
quando oecorrer justo impedimeuto, a. todos os actos e reuniõe~ da 
fallencia; e 

§ 2.6 Auxiliar diligentemente a.ojuiz e aos syndicos, pre;tando 
todas as informaçõe~ e collaborando na. liquidaçã.o da massa.. 

Art. 90 •. \. corrdspondencia epistolaree telegl'aphica do fallido 
será. entregue. na.s agencias do Correio e telegraphlcas, aOd syndl· 
coa e por estes a.berta em sua presença. ou pessoa POl' cUe autori .. 
zada., fazendo entrega da. que se referir a. a.ssmupto estra.n.hoá. ta.!· 
le,ncia. 

ArL 91. O fiLlIido pode ser prew a.dministrativamente nm 
casos de: 

I, oppor Bmbaracos ás funcCões dos syndicos e do cura.dor DS
c.a.l,occultar-ae ou de qua.lquer modo encobrir a existencIa. de bens. 
demol'ar a. a.l'réoada.cã.o e não exhihír os livros; 
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n, receber qua.esquer qua.ntias por dividas aeti vu.t1, pra.ticar 
qua.lquer ~to prejudicial á masBa ou que motive a,cção de rmlli .. 
dado, lIubtrahil" documentos ou des..,iar a oorrespond.eMia. que devu 
ser entr,:gue aos syodicos. 

§ tOA prisão não podert1 ser decretada sem ~rova. conalud.ente 
-de um dos fãctos talatl'9'OS dos ns. 1 e n deste a.rtIgo, nem exceder 
da 60dia8. 

i 2.0 Do despa.cho de prisão éa.dmissivel aggra.vD• sem e.tfeito 
SU8peQ~vo. . 

Art. 92. A sentença deola.ratoria. da, faUencia restringe o e~r
ciciQ da capa.cid!\.do civil do ftl.l1ido em relação aos actos que iot8-' 
l'essam, direeta ou indirectamente, os bens, direitos e obriga.cOOs da 
massa.. 

. . Art. 93. A restricção do exercício da. ca.pacídade ci vil não priva 
o fa1l1do de oontractal', contrabir divida.s e pra.'.icar quaesqner 
actos estranhos á. ma~a. e extremos de RUa. re.iponsabilidade. 

Arí. 95. A faÍ1encia. não a1foola os direitos personalíssimos. 
intransmissíveis do fallido, inherentes á qualidade dp ma.rido e de 
pie. nem o dega.po~sa. da administraQão dos benà proprios da. mulber 
e dos filhas. 

Art. 95. O exercício dos direitos políticos s6 se suspende quando 
condemna.do o fa.lIido pOl' sentenQa crimina.l definitiva., cffiQuanto 
duraNm os etreitos da condemnação. 

Art. 96. O fallido fica sujeito á.s restricções estabelecidas 
na.s leis íiscaes e adua.neiras : 

§ 1, (l Cessa.ndo a concessã.o de entrepostos pal'ticulares. quando 
fallido o concessiona.rio. 

§ 2." Não sendo a.dmittido a agencia.r negocios nas :llfandegas 
e mesas de rendas. 80b qualquer pretexto. a.inda a titulo deo cal
xeiro de casa. oommercial. o fa1lido cuja fallencia for julgada. fro.u
dulenta. 

Art. 97. Ao falHuo é Tedaclo: 

§ J,II Votar e ser vota.do nas eleições de membros das juntas 
-commerciaes. 

§ 2.0 Exercer as funcQõea do corretor, ageote de leilões e 
tra.picheiro, interprete de com~ercia.es. ava.ti.a.dor. períto ou arbi· 
tra(lor em M8umptos ct1mmerClaes e as de Jllrado, na coniormi
dad e das leis dos Eata.dos. 

Art .. 98. O fallido Dio fica. privado de exercer qualqum' in· 
dustria. ou proflssão. que nã.o a do commercio. em seu Dom~ e 
por conta propria., emquanto não reha.bilitado, salvo a. continua.ção 
do seu negocio. sob ao fiseaJizl\<;ão dos syndicos. nas condiçõe~ do 
art" llW •. 

Art. 99. O í&llido. em caso a.lgum. fica privadO do eret'cicio 
do direito da hab8~orpuS. 
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SECQÃO II 

r:;FFEITOS BELA'l'l\'OS AOS "BEtf8 

Art. 100. A se.ntença. declarc.\.toria. de :fa.llencia. priva. o fallido 
da. administra.çio e .Iís posição de seus bens presentes e dos adq uirj .. 
(\os durante o. pl'O~essO da. Uquída.çã.o da massa.. 

S 1.° A a·l111iniBtl"aqã.o dos bene, publicada a. sentença., pertence 
de pleno direito â ma&la doa credores e será. exorcida. provisoria
mente pelas symlicl;::; nome.adoB pela jlliz e curador fiscal. e defini
tivameote pel(.s administradores. 

§ 2~o Nos casO:3 do sequestro preparatorio do art. 46. a. admi
nístração pro visor ia. passa.rl.i. ao respectivo dopositario, nã.o podendo 
exerceI-a o t&llido dtL datv. em que for decretado. 

Art. lO l. Cotlaidcra.m-se bens pl'esentes tGdos os moveis e im
moveis que possnir u fallido na época da fa.Ileocia., adquiridos a. 
ti tulo gra.tuito ou oneroso. provenientes do seu co In mercio Oll a elle 
estranhos e componentes de seu patrimonio, estejam ou não n& sua 
posse. 

Art. 102. Bens adquiridos, durante a. fo.Hencia, são todos 
ll.quelles que, por qual'1Ufu' titu:o, vierem a se incorporar ao patri. 
manio do faJUdo emqu:!.nto nã.o se ultimar a liquidação pela. pres
tação da,s conta,i dllS syndicos ou admioistradores da. mas:i3.. 

Os sobreJitos bens. :presentes e futuros, passam á. admiois
tl'açã.o da. mass'l. e entram né\ formação do activo com todos 08 en
cargos e onu.i de que (orem gravados; devcudu ser arrecadados 
pelos syndicos o u a li tn i u istrad Ol'eS ainda o:; pa rticulares fóra d.:l 
gyro comffi:rClal. 

Art. 103. CtJutiuuam fob a a,tlministração do fal1ido e não serão 
~l.rreca.da.dus oa, fu.Hench. 

I. os beni doados uu legados ao faUido antes ou depois da decla.
ração da fLUenda, com a. clausula. de não podel'em ser obrigados 
por dividas; 

lI, as p~nsí.jes. ordenados e outra~ qua.ntias a. que tiver direito~' 
a titulo de a.limentos. a posonta.dor ia. , reforma., jllbilação. ou a esses 
equiparadus, sa,l.vo o con1i1entimenio do ta.I1ido e de sua. mulher ; 

lII, o~ vestua.rios do fallido 6 de sua. família, a. mobília e nte.Q-
cHios neeessa.:rios ao::; USO$ da. viGa. ; . 

IV, 08 bens proprros da mulher (incommunicaveis sob o regi
men da communhã.o e os parapherna.es) e os dota.es estimados ven-
ditionu 011 ta.zit'o~', causa: • . 

V. o p2cuJio dos fiJ.h..is, salvo o profecticio; 
VI, os rendimentos dos bens dos filhos menores. 

SECÇÃO IH 

RFFEITOS RELATIVOS A.OS CONTltA.CTOS 

.Art. 104. A ftllleneia não resolve pleno jure os contractos 
!ynaJ.la.gmaticos ou biltt.tsraes. 
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§ 1. o Os syndioos, O curador flsc,\l ou os administradores 
podem promover ou desistir da sua. execução, no interesse e con
veniencia. da. ma.ssa.. 

§ 2,0 Os contractos não inteIramente exooutados uão direito a 
perdas e damnos contra a massa, pre'fixados em clausula nolles 
expressa.mente estipulada, ou doterminados por sentença' judicial. 

Art. 105. NM vendas a entroga.r por prazo certo, tendo por 
oQjecto valores ou mercadorias, cuja. cotação, curso ou precos 
correntes pOSEam ser annotados, a opel'ação se resolverá pelo paga
mento da di1Terença., seuundo o valor do dia da. entrega. 

Art. 1013. A socied'ade, de que o fallido fur socio solidario ou 
commn.nditario, em commandita simples, se reputará. dissolvida, 
intervindo na sua liquidação os syndicos e cura.dor fisca), ou os 
admini.:ltradores com os poderes do art. 353 do Codigo. ' 

Art, 107. O mandato" com missão, ou procuratorio exercido 
pelo fd.llido, acab1\, pela. declaraçã.o da faIlencia. ' 

§ 1. o Os actos, na qualidade de maDdatM'io, procura.dor ou 
commissario, praticados pelo fallido depois de publicada a fal-
1enc1a. desobrigam o mandante ou committente, que os ~erá" 
no entretanto, ratificar e renovar o mandato, sem responJ:)3.bllidade, 
para. a. massa. na sua. execução pelo fallido. 

§ 2. o Os represonta.ntes da mussa devem zelar e concluir o.:! 
netos começados pelo faUido mandatario, como gestores de nego
cios, responsaveis pelo da.mno da mõra. 

§ 3. o Si comnüttente ou ma.ndante o faUido, seus procuro.dores. 
manda.ta.rios e commissarios, ainda depois de publicada. a sentença, 
continuarão a. exercer os jloderes outorgados. atê que expressa
mente revogados pelos sylldlcos e cura.dor fiscal, a. quem :prestarão 
contas. 

Art. 108. As coutas corrent.es com o faUido consideram-se 
fechadas no dia da declaração da fallencia. 

§ 1. o O encCl'ra.mento da conta corl'ente, pela superven1eneia. 
da. fa.llencia. não altera as condições d·JS seus elementos formo.tivos 
e a situaçã.o dos correntistas, deixando subsistir a indivisibilidade 
do contra.cto. 

§ 2. 0 Os valores consistentes em numerario, inscrt'Ptos na 
conta, compensil.m-se em ta.nto quanto concorrem,'como parcellas 
de debito e c/'edito, pelora a formação do saldo exigivel. contra ou 
em fa, vor da massa.. 

§ 3. o Os valores consistent3s em titulos de credito compensam
se até a concoO'ente quantia das sommas effectivamente pagas 
no vencimento do~ titulos; devendo presumir-se. salvo convenção 
formal contraria, a clausula condicional do embolso não resol viua 
peJa. fa.llencia. 

§ 4.(1 O correntista recipiente do e1feito, CL'editado na conta. e 
não ~ago, pOde annullar a inscripcão pelO extorno, ou mantel-a. 
agindo contra. o remettente e co-obrigados para () fim de ser em~ 
boJsado in tegralmente. 

§ 5.(1 O correntista remettente tem o m~mo direito de opção, 
dada a. fallencia do recipiente. 
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§ ô. o A massa. de um c outro, como seus representa.ntes. 'OS 
substituo e succede em todos oS! seus dircltos, não podondo recla ma.l' 
sinão contra os actos de fraude em prejnizo dos credores. 
. Art. 100. A locação ou arrendamonto por prazo cel'to, n5.0 se 
dissolve pela. fil.l1encia, snJvo a do loca~'\rio, qua.ndo expressamente 
eBtipulada. com prohibiCão de ceder ou sublocar. 

AM. 110. A fiança. não se extingue pela tb.llencia; sua, decla.
ração, quando fallido o Ra.Jor, obl'iga o de"edor originario a pagar 
immcdiatarnente a. divida. ou dar nova fiança. 

Art. lIl. O seguro não se rescinde pela. faHencia, s~l vo esti
pulação fOl"mal em clausula da apolice. 

§ 1. o O segurado, dado o fallimento do segurador f pôde pedi!' 
a annullação da primeira. apoUce, no juizo da fallencia, piil'a 
torna.r a segurar, antes da noticia da terminação do risco; e si ao 
tempo da. íallencia existir risco, pelo qual deva ser indemnizado 
o segul'ado, entrará. e:Jte pela sua importancia na massa. do segu
rador fallido. 

§ 2.° Na fallencia do segurado, o segu>:,ador ha.VC1';t os raspe· 
ctivos premiosoomo credol' privilegiado, CI da.do o sinistro. ha.verá 
(la massa. a. iudemnizaçio devida. 

SECÇÃO IV 

IXIUlOlClO B 'SUSPUltO DAS ACÇÕBS B EXRcuçõn 

Art. 112. O fallido perde a, qualidade jurídica. para intentar 
ou defender, em seu nome pessoal, as a.ccÕes que interes~arem ct 
massa, sal"V'o a ass istenci a , que poderá ser facultada, nos terllloS 
o pela. fôrma dos artigos 123 a. 126 do Reg. 11. 737, de 1850, consti
tuindo, ã sua. custa. advogado que o reprerente em Juizo. 

Art. 113. As aecões pondentes contra o devedor fallido e as 
que posteriormente â fallencia houverem de seI' intentadas só .po
derã,o ser continuadas e defendidas, activa e passivamente, pelos 
syndicos e o curador fiscal. na~ condiçõeS! c formas do art. 166. 
§ 11. 

Art. 114. Aos cl'edo!"e3 não é p~wmittido o exercício de ncções 
singulares interessa.ndo a mas~:l., S:'.I.Jvo: . . 

§ 1. 6 Quantlo contrarios os intel'esí;e~ individuaes aos da co11e
ciividade. 

§ 2. 6 Quando se fundarem em creditos não sujeitos a t"ateio, 
desinteres~a.ndo seus titulares da ga.rantia do Mtivo commum. 

Art. 115. O faJUdo conservo. a. pJenitude de sua ci1.pa.cidade 
ci"dl pa.ra o exercicio e defesa. das acQÕes relativas aos direitos 
pessoaes e de sua tt\.miHa' e o patrimonio sob sua a.dministracão t3 
posse j podendo intervir os syndicos, como assistentes, quando recla
marem os interesses da massa. 

Art. 116. As execucões contra o fallido, na. data da (a.lleneia: 
. § 1. o Si procedentes de sentenc..'i em acoão pes~"\l, ficarão 
suspensa.s, sem prejuizo das medidas assecuratorias já e1fectuadas, 
até n. verificação de cl'cditos, salvo quando em termo de praç'lt., 
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estando publicado o edita.l pa.ra. a arrem . .l.hçã.1J tte beos. ca.so enl 
qne não 80 8uspendem, entrlLndo, pJr~m, o prúdueto parA .a. 
massa, 

§ 2.° SI hypotheca.ri~t pignoratlcia.s, Oll procedentes de acção 
real, prosoguirão coro OS syndicos e cUl'8.dor nscal. ou administra. 
dores.. não obstante o. superveniencia da. falleacia .. 

SECÇÃO V 

E:l.IDJBJLlDAI)& A.NTBCtP'a.DA OOEl &!utDII OIJ 

Art. 117. A senteaça. declaratoria. da fallencia. resolve os 
prazos de pa.gamento de todas as divida.s passivas, commercia.e>3. ou 
civis do fallido, torn.a.ndo-se exigíveis da. sua data.. 

§ 1." A exjgibilidade antecipada não prejudica., nem pOde ser 
opposta. aos terceiI'08 Qo-obrigados, solidarios ou nio, sando seus 
fltreitos 86 rela.tivos aos cred.ores no intuito da. co-'9articipaQão nos 
actos da fa.llencia. e raLeias correspondentes ao valor de seus ere 
ditos, na. data da sua. declaração. 

§ 2,a. Nas dividas com prazo certo, exigiveis em virtude de 
falleucia. se deduzirá de seu. valor nOrnitlal ao quota l>espectiva. de 
jU1~os :pela t11%a legal, quando outra não ti,'er sido estipulada, se
gundo as regras ~o desconto. 

Art. 118. As obrigações ao porta.df)r (dcbenttcres) , com pro
messa de premio de reembolso e á sorte, emittilas peli\':i sociedades 
eommanditarias por a.cçõe8. coneOl'rem "faUencia. pelo capita.l da 
emissio, ad'Íiciona.do da. dift'erenoa entre OI juros e a taxa. de 
6 % t quando inferior o j oro estipula.d.o, desde a emissão até a. data 
da Meneia, e &obre esta. qua.ntia se conta.rão os juros lapes até 
final embolso. 

Art. lU). AI:! obrigações condicionaes entram em rateio, depo
sitantlo-se, porêm, 08 respectivos dividendos e di.trerindo-se o paga,.. 
mento até que Iie verifique a. coodiçã.o; a, quando não veritLcada., 
voltam para a massa.. 

Art. 120. As clausulas penaes d03 contractos unila.tI.:lraes a 
pra.zo, resolvido!J pala supel'veniencia. da faUencis, não serão 
attendidas. 

A.rt. 121. A prescripolo fica interrompida i só a quita.ção. 
porém, ou a renuncia exonGra a massa. e o (aJlido. 

Art. 122. Os co-obrigados simultaneamente com o &llido, em 
divida não vencida. ao tempo da fallenoia. são obrigados a. dar 
ft~ça. ao paga.mento no yenc_im8J.lto, n~ preferinJo pagaJ.-a. imme
dl&'ta.mente; sendo a obrlgaça.o SUeeelSlva. como nos endossos. a. ial
lenm.a à.o 6Ddossada posterior nio dA direito a accionar os e.ndos
satarioa anteriores. antes do vencimento •. 
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SECQÃO vr 
.stSPENl:IÃo DE J1J'R.{)S OoNTIU. A I{ASSA 

Art. 123. A liontença. declaratoria da.1àllencia faz cessa.r ao 6u
encia de juros eontra. a massa, ainda. que estipul&dos, si não cbegar 
o a.ctivo para o pa.gamento do princip:J.l; exceptuados: 

§ I . o) Os das obrigações ao portad.o~} em\ttida,s pelas sociedade~ 
eommflnditarm.s }lor acçÕ€s. 

§ 2.° Os das dividas hypotlwcarias. a.nticbreticas ou pignol'a
ticia.s, até onde chegar o pro.lucto dos bens dados em h1potheca, 
antichrese ou penhor. 

A l't. 124.. A nã.o ti uencia. de juros contl't\, a. mas~a nio desanera 
do paga.mento o falIido pessoa.lmente e os co-obriga.dos~ ou fta.dOl'es 
estranhos ao facto da. fa.IIeneia. 

SECÇAO VU 

DIREITO. DE RETENÇÃ.O 

Art.. 1~5. O vendêdor não pa.go, no caso de fa.lIeneia do com
prador, poderá recusa.r a entrega. da causa, ainda em seu poder, 
si a ma.ssa. não paga" o preço. ou não prestaor fiança idonel. ao 
paga.mento, CiOS prazos convüncionados. 

§ 1." Recusado o pagamento ou a. fiança. o vendedor póde opta.r 
pela resolução do contra.cto e d~ma.ndar a maS3a por perdas e 
damnos. 

8 2.<!l O direito de retençã.o ê facultado ao vendedor, não 
ob8t.a.nt~ a. tradição symbolica da causa vendida. quando a entrega. 
não tiver sido roaJ, estando a.inda sob a. sua dispo&ção phy
sica. 

Art. 126. O dh'eito de retenção, como garantia pl'OTissÍonaJ 
do credito exigível e meio coercivo da sua. realização, além dos 
Ca.308 logaes e taxativos dos aI'tl. 96, 91, 98, 116, 156. 189. 198 c 
22L do Cod. do COIU" arts. 278 do decreto n. 2.647. de 1860, e }o. 
§ 12, do dd U. 1.746, da 1869, é ext.enssvo a.o credor de bens mo
vei& e titulos de credito, em seu poder ou "flUa. diaposiçio, desde 
que concorram os seguintes requisitos: 

1 Q. que Ol.:J sobreditos bens e titulos, oomínati vos. á. ordem, ou 
ao portador. tonham sido entregues ou post.os ã dÍBposiçã.o ·40 ere ... 
dor por consentimento do devedor; 

~. que entre a divida e a cousa retida haJa. connexlda.de. pre
sumivel entre commerciantee. 

Art. 127. O direito de retencão, não obstante eSliarem 03 beus 
e titulos t disposiçã.o do credor. não pôde ser exercido de modo 
contrario ás inttrucções do devedor, nem contra. ao estipulação so
bra o uso determinado da. cousa.. 

Art. 128. O direito de retenção, de COustl.. pertencente a. ter .. 
ceiros e entreguo pelo devedor como propria., póde selt opposto ao 
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terceiro proprietario, prova.da a. boa-rê do credor, salvo a. reivindi~ 
ca.ção nos ca.sos de perda. ou furto. 

Art. 129. A massa. pôde reunir os bens retidos, intimando o 
credor retentor para.oêrazel-os a leilão. 
. Si a. ma.ssa. não fizer a. remissão, póle excuti1~a o credor, equi

parado ao pignoratício, pa.ra. oS devidos e1feitos, inte-ntando para 
esse fim a. a.cção dos arts. 282 e 2f!1 do reg."n. 737, de 1850, pre.: 
edid!\ do dllpo9ito do ob~ecto da. excussão. 

SECÇÃO VIII 

DOS ACTOS NULLOS 

Art. 130. COll3ideram-Je nullos e de nenhum e.tfeito, como si 
inexistentes : 

1, os actos. operaQõos ou paga.mentoJ feito~ pelo devedor da. 
da.ta, do sequestro ou da. publicação da. falIencla, uma vez que te
nham relaçã.o dírecta com a masS:1 ou se retiram a. bens que deva.m 
ser arrecadados ; 

n, os pagamentos feitos ao fallido depois de publicada. a. sen .. 
tença declaratoria da fal1encia. 

S 1.0 Não será. repetido o pa.gamento da. lettra de cambio ou 
bilhete á ordem contra quem o recebeu para não perdel' seu direi
tos contra. os t'o-obriga.dos: 

§ 2. 0 A restituiçã.o do valor cambia.l ~oderá ser exigidc\ do 
ultimo obrigado na. ordem do direito regressIvo, ou do terceiro por 
conta. de ~uem o V'aJor foi creado, quando o ultimo obrigadO ou 
esso tercelro tiver conheoimento, na. data. da. emissão do titulo 
de que estava decretado o sequestro, ou declarada. a. fallencia. 

Art. 131. Consideram-se Dullos de plen.o direito. s:) em bene
ficio da massa. : 

1, todos os actos. a titulo grat!lito ou de mera. liberalidade, 
tendo por objecto bens moveis ou immoveis, dircitol e ncçÕes. fa
çam ou não parte de ooatractos onerosos. desde dous annos antes 
da data. da fallencia ; sa.lvo os que forem realizados enl obeJiencia. 
á lei, ou se referirem a objectos de valOl' até 36~, cu forem pr~ti
ca.dos no interesse do exercício do oommercio do devedor ; 

11, os pagamentos de dividas não· vencidas. comme~cia.eiJ ou 
civis, feitos dentro da termo legal da. falleocia., quer em dinheiro. 
quer pOl' meio de ccs.são ou tl·a.nsferenciu,t endmso. venda ou doação 
in soltd1.'im, com})ensa,Qão, sa.lvo a. que se op~ra.r por effeito do conta 
corrente, ou qualquer outro meio de soluçã.o de obriga.ções ; 

III, a.~ hvpotheeas e qua,esquer outras garantias rea.es; inclu
sive a retenção. celebradas dentro do termo legal da f'l.llencia, para 
segurança de dividas, não contrahida.s no mesmo acto ; 

IV. a. ronullcia â sUCC03Sã.O leJitima ou testamentarin., legado 
ou· usofruoto, feih até dous ann03 antes do tempo legal da faU~Dcia. 
salvo si ao tempo dJ, renuncia o devedor não exerêia o comlnercio; 



SESSÃO EM 7 DE DKZEldBB.O DE 1907 289 _~l ____________________________________ ~ _______ ~ __ __ 

V t a restituição a.n tecipada. do dote. ou 1.\ sua. entt'ega., antes do 
prazo estipula,10 no contracto ante-nupcial ; 

VI, as inscripoões tIc hyp()theca.~ e a.s transcripçõM de tl'ans
missões in!er vivos de immoveis. a titulo oneroso ou gratuito; 011 
de in.-:;tituição de oous r,-,(\es feitos depois de deareta.do o sequestro 
ou de deelarada. a í3.Hencia. 

A falta ou nullida.de da inscripção ou tra.nscriPQão dá ao COM
prador a.c~ pessoll para b:l. veI' o preço a.té ando chega.r o producto 
do ünmovel ; e ao oreuo.' pari), ser admittido â massa, como chíro
graphario, pelo preço plgo ao fal1Mo; 

VIl, Oel a.cto; inJic::ttivos de fallencia dos ns. lI, IV, V e VIU do 
art. 7Q

• 

Art. 132. A nullidade do pleno direito doS' actos enumerados 
no artigo anterior é l'êli:\tl va, e só poderá. ser pronunciada em 
acoão directa, produzindo todos 03 seus elfeitos aM a Bentsoça que 
os annullar. 

§ L. fi A nnUidade será deel'etada. em benetleio da. massa., tenha 
ou não o oontI'actantc conh(!eimento tio e .. ~tarlo do devedol' t sejam 
.ou não pratic<.\dc.s os aetos com o intento de tr,~uda.r os cradores .. 

§ 2. o A nuUidade SSNt pr"ll1Ullüiad.l, aÍuda que pal'a a. ceIe. 
bra.ção do acto tenha precedidu ~entellça. executaria.. ou seja conse
{)uencia de medlda assecuratoria pa.ra. a. garantia da. divida ou se1J 
pagamento. 

§ 3. () Al1nullad} o acta, fica de pleao direIto rescindida a sen .. 
t~nça e c,msequento execução, 

SECÇÃO IX 

nos ACTns ANNUJJLAVEIS 

Art. 133. São annulln.veis e:n boneficio da m'1ssa : 
11 os actos ao titulo on01'030 entro o fa.llido e o conjuge, antes 

ou depoi~ do cf1samento, ou onl,l'O a f..tllido e seus parentes afflns na 
linba. P(}ct:1. e na. eoUMerai at~~ o 21 gráo, provando-se que deUea re
ImItou prajuiZJ aos credores, e não ignorava o oontractante. na. 
data. do a.ouo. o desígnio do fallído em prejudica.r t ou o seu es
tado de íusolvencia; 

lI, todos e quaesquer actos em prejuízo dos credores, seja. 
qual for a.épocv. em que tenham sido fdtos. emquanto nã.o pre
screverem. provando-se a, fi·a.ude de uma. e outra parte con
tracta.nto. 

§ 1.0 O es1a.do de fallencia in(hz presurnflçã.o legal condicional 
do prejuizo nos sobreditos a.ctos. 

§ 2.° A fraude póle ser pl'uvatla. por todos os meios de prova 
aclmissiveis em direito, bastaudo para. c.~r&Cteriza.r o aeto traudn
lento do devedor o conhecimento oa sciencUt do prejuízo causado a 
Beus credores j e o de oout.ractante a scioncia. e co-participa.ção de 
má fé na trauJe do devedor. 

v.r. VllI 
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Art. 13<1. Podem ser annuHado:!, pl'Qva.ndo-se ter havido pro
posHo de prejudicar os credores, os actos ou contractos: 

§ l.0 Em que for omittida. formalídade legal necessaria papa 
auquh'ir. conservar ou fazer valer algum direito; 

§ 2.° Em que o cumprimento dl\ssa formalidade devesse ter 
log.ar, em pra.zo determinado. por ordem judicial. 

SECÇÃO X 

l\mIOS 1UDrCIAl-~S I>ARA A INVALIDADE DO~ ACTOS l'\ULJ,OS E 
ANNULLA VEIS 

Art. 135. A invaHdade dos 8.ctos do art. '130 é de pleno di
reito e absoluta. não podendo releval.a o juiz. que deverá. pro
Iluncial·a. independentemente de acção para esse fim. quando 
aJl$gBda e provada. 

Art. 136. A invalidade. em beneficio da massa, dos aetos em 
que intel'Vem nullidade de pleno direito relativa &lI só annullaveis. 
dOTe aer aJIegada. e pron unci ... da por meio de acçã.o cGmpeileJ:ltte. 

Art. 137. Aos syndicos e administra.dores. como legitimas re .. 
pmsentantes da massa., compete promover a. seçã.o. nao podendo 
fazel-o singularmente os credores, nl), vigencia dos l)Oderes áquelles 
atwibuidos. emquanto não ultimada a. liquidação do activo. 

Art. 138. A acção póde Ber intentn.da. : 

1, contl'a todos aquelles que figuraram no acto como contra
cta.ntes~ ou por effeito deUe foram pagos, por qualquer dos meios 
do art. 131 n. 11, garantid03 ou benenciados; 

II. contra os snccessol'es cama morlis daq aoUes até á quota 
concorrente da berança, legado ou usofructo; 

lU. contra os SUCCeS30res inter ",iv08 : - a) si tiverem conheci
mento, no momento em qi;e se creou o I:!eu direito, da intenção 
dq fallido em prejudicar os seus credores; b) si o direito se ori
g100u da acto nulio dos arts. 130 e 131; c) si estiverem nas oon .. 
diQÕes do art. 133: 

IV. contra os succeàsores causa tnO)'US dos l'eferidos no n. 111. 
atô a quota concorrente da. herança., legado ou usotructo. 

Art 139. A acção de nullidade será summaria c pI'oce,sada 
perante o juiZ da fallencia. 

Art. 140. A acção será. inicia.:!a pOl' uma petição, que devo 
conter, além do nome do ré<>: )0, o contracto. transacção ou faoto 
da que resulta o direito do atltor e obrigação do r60 ; 20. o pedido 
com toda.s as especificações e estimativa.8 do valor, qua.ndo não 
fordêt8rminado ; 3°, a indica.ção das prova.s em que se funda a. de~ 
manda. 

§ 1. o Cita.do o réo. terá elle cinco dia~ p<l.ra. apresent1l', a 
sua contestaçã.o, saguindo-se uma. dilaçã.o de 10 dias, ar.ra.zoando 
afina.l o autor no prazo de cinco dias e depois o réo no mesmo 
pra.zo. 
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§ 2. o Conclusos 03 a.utos. o juiz procederá e:e-ol/iciD, ou a re.
querimento das partes, 18 diligeflCia.S neC68Sd.rtas para. juJ,pr 
a.final. 

§ 3. o A sentença ser<l prot'erida na. audiencia seguinte á·da 
conclusão do processo, oU das diligencias que tiver decretado. 

§ 4. o A '~PlleUa.<,i.o será. l'ccQhlna em a.mbos os effeitoo .. 
§ 5. 0 QUil.lqu.Br cr,:-tuor poderá illrervir como assistente, 1l0iJ 

termos e pela fÓl'ln_a dlls a.rts. 12' a 126 do Ngulamonto n. 7"S7. 
de 1850. 

§ 6. () Não poderá. ser Oppostil competlSaçâo ou reconvenção. 
§ 7.0 Si a sentença for de a.bsolviçã.o do pedido e só 11i)ul1ef' 

condemna.ção de custas o. executa.r, p:l.ssal'#~e·lla mandado pa.ra. 
o pagamento. 

Art. UI. O processo ~ummilrío do a.rligo anterior será. obser .. 
vá.do em todn.s a.s Ctl,.llsaS in1ie1rtadas contra a ma.ssa. em juiza da. 
fa.llencia. • 

As fiue intentar a. massa., porém. s:\.lvo as de nullida.da..-oa re
vocat.o1"las, em que preva.lecerá. a oompeten.cía do jui'Z da (aMeo ... 
cia.. -serio proposta.s e p!'oces!&!l8,'S no 1ôf'0, por direito 6OQtpe
tente. 

Art. 142. A invalida.de a.bsoluta. ou relati-\'a, em. benelcio d. 
ma9::!a.. póde ser allegad':l. pOl' embargos na execução contra o fiJ. .. 
lido, 00 tempo da. taUencia, ou contra a. massa. > 

Art. 143. Os syndicos e 08 administra.dor.es podem U8&I' \lo ia .... 
dieto fyauàatorium, para restituir â maesa a posse -dos bens a.lie
na.dos pelo .de~8d(J1' -0.11 prej UilO dos seus credores. contra. aqaeUe 
que delle os recebeu. 

Art. 144. Nas qU8::ltÕes de fraltde ou má fé,o juiz decidir' con
forme sua livr.e -o intima ccmvicção, devendo, pore'm, deduzir 
com prudencia e discernimento as presumpçõe,s,em qu.e se fundar 
a senteJ1Ca.. segundo a!:l regras de direito. 

AI't. 145. PIlonuociada. a in\'alidade do &cto, em beoo~cio da 
ma.ss&, os ooatrnttantB-i OOlssumeru Bem est .do aoterio.l' doe ,dirá"'., 
voltando á. condição e situaçã.oen\ que sn acha.vam ílrutes d.eIle .• 

.Art. 143. A ro.:l.8Sa. recUi)Elrando os beas aliena.dos, restituírA 
o que houver _sião prestado pelo cOlltra.cta.nte. de boa ou _-fé. 
safvo si nenhU1Ua. vl\ntl'j,gem aufldl'ir de a.cto ou coutracto a.u.nulla4,o. 
sendo, neste c-aso. a,dmittitlo o credOl' como .chirograpba.rio. 

Art .. 14'. Os bens serão restituWos em o:;pecie com todos 08 
accesssol'ios. e. não sendc pOBsivel, o terceiro contracta.nte fica. 
obriga.do á iilderu:o.i zaçã,o. 

§ 1. o Si de m1i fé,indemnlzará,na impos,ibllidade da rastitui-o&o. 
e seu vaUM'· ipri~cipa,l, com 08 ~Ce8sões e fructos na.tul'tll'BS e 
civis, incluidos os per<:ipiendos, ainda. nos casos de peI'acimenoo 
ou deterioração por a.contecimento fortuito. 

S 2. j) Si de bõa íe.; o terceiro cQutra.ctauto. sendo D acto inva.~ 
lWad.o a. iJtulo onerollO. restituirá. ou indomni2.a,rá o valor da. 
Cousa o fllCtl'S !lelldeutes ao tempo em que o mesmo foi celebra.do, 

. c os pereelJiüo" dOllÚjg (Ie proposta a acç:ío de nnllit.13,de. 
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6 3. 0 Sondo a. indemniz~\çã~) de dinheiro, o credor restituirá. 
A massa. o r,:1,pital com os juros legae~ da data. do l'ecebimento. 
tendo a.dm.i~tido e gradua.do conf,Jrme a natllreza do seu credito; 
e si cbirogl'a.phal"io pa.l'tíc1pn.rá. dos dividendus. 

Art.. 1 t8. Aos tel'ceiros d,~ boa. f;~ ê as8egurad.\, a todo temJ)O. 
a acoão de perJas e uam:lOS cont.rJ. o faUido, para. a. indemnízação 
dos pl'ejuizos resultantes do acto ou eO:L'acto invi.1.lidado. 

CAPITULO VI 

ADUINISTUAÇXO PROYISORIA DA 'F;\l,Ll~~CIA, ACTOS COi.\'SECUTIVOS A 
SUA DECLARAÇÃO J~ I),ClAL 

Art. 149. Publicalla a. s.;ntenoa de ah;~rtura d~ fallencia., a. 
administrJ.ção ê exercilla. provisOl'iamellte pelos syndicos nomeados 
pelo juizt subordinadl)s á SUl jurisdícção. junhrnente com o 
oura.dor fiscal. 

Art_ 150. A administl'd.ção. no duplo int~r~sse dos credOl~es e 
do f~lidot a.branJe os actos de ge~tão com o.> poderes do mandato 
geral e os attribuiJo; especialme.lte n:) M1. 156, para. ulterior 
deliberação dos credores sl)ore a liquidação da fü.llencía. e do 
mintstel'io puhlico, sobrüo pl'0Jcllimento cl'iminu.l contra o fallido. 

Art. 151. AS fUllCQÕes do~ srn(}icos devem ser exercid:.\s pe,;
soalmente, salvo em qnastões judiciaes 6iU que a ml':iSa ft)r 
autor-l ou ré, IjU e.'(ij:lID c0mpote:leia technica. 

§ 1. 0 A delegi1çã.o i em ta)~ casos, será precedida de Qon
tracto de bonol'afios com a.dvoga.dJ, devíd."menie a.utoriza.do e 
approvado pelo juiz. a~ign.\n,Jo os syndicos e o cura.dor fiscal o 
instrumentO do ffll\nda.t.o, em que (orem OUlorgados 08 poderes 
para 8a representação omcial. 

§ 2.° F6ra. dos dous ca.sos supr.\ re~ridos. em que é permit .. 
tida a delegação, não serã.o attendidos, nem cJ.rregados á. massa 
quaesquer honorarios e despeza.s de procuratorio judicial f que te .. 
nham sido contraocados pelos syndicos. 

Art. 152. O exeL'cicio das funcções dos syndicos deve ser prece-
dido de termo a'lsignado pessoa.lmente nos a.utos, obrigando .. se, 80b 
as penas de fiel depo.3itario. á boa. guarda, oonserva.cão. adminisc 

tração -e entrega dos bens do fallido. 
. Art. 153. No de .• ern,enho das funccões de dopo.ütaríos e admi

nIstra.dores, os syndicos ficam responstweis por dolo e falt 1., de
vendo. emprega.r todo. a. diUgencin. como si fôra em seus proprio8 
uegoolOs. 
, Art. 154. A gestão dos syndicos do cUl'ador fiscal prolonga-se 

até a concordata, ou o contra,cto /le união. 
Art. 155. Divergindu os syudicos, desemp:1t..'1.rá. o cura.dor 

fiscal, com rech,\ mação para o juiz, quo resolverá. sem l'eCUrso. 
Art. 156. Incumbe a.os syndico3 CJm a,s::;istcncia do curador 

fiscal: 
§ 1. o Dar toJIl a publicidade á declm'açflo da. fallenciQ. 
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§ 2. o Arrecadar OS bens do fallido, tel-os em boa guarda., por 
si ou por preposto que design:,r. sem oous para. a massa, podendo 
conDar áquelle a guar'da. dos bens immoveis e mercadorias. 

§ 3. o Pra.ticar todQd os actos oonsorvatorios de direitos e acoões 
do fa.1Iido. 

§ 4. o Diligenciar o acceite e a pagamento das leUra.s e a. co
brança de qU<lesquer dividas activas. nomeando cobradores com 
saJario préviamente ajusta.do o approva.do pelo juiz. dando as 
respectivasa. qUitaçõO!), não podendo, porém. constituir manda.· 
tario judicU. fôra. das condições do art. 151. 

§ 5.° Receber e abrir a. correspon<1enoia. do CaUido. 
§ 6. Q Realizar a entrada de acções do companhias de que o fal

lido (or subscriptor ou a.ccionista. 
§ 7 • o Proceder, na rórma dos art!4. 172 e seguintes, ao inven· 

tario e levantamento do balanço, ou ~ sua verificação, qua.ndo 
for apresentado pelo fallido. 

§ 8. 0 Vender em hasta publica. por intermodio de leiloeiro. 
de sua exclusiva indica.cã.o. ou. onde não haja. do porteiro dos au~ 
ditorios, respeitadas &'3 leis aduaneü'as. os generos e mercadorias 
de facH deterioração, ou que nlio se possam guardar sem risco ou 
grande despeza, ou vído o Calhdo, e no caso de opposiCão, prece
dendo a.utorização do jui7., 

§ 9.° Praticar todos os actos de administra.çã.o. 
§ 10. Com autorização do juiz, remil' penhol'ee e anticht'oo6t1. 

,li 11. Propôr toda..; as accõe 1 tendentes a completar ou inde
muiza,r a massa. não podendo, porém, intentar, SQgu,ir ou defender 
acção alguma sem pl1évia autorLGaoào do juiz. 

§ 12. Promover o exame dos llvros (lo fallido com citação do 
mesmo, por pel'itos nomeados pelo juiz, para se averiguar das 
causas das fallencia8. 

§ 13. Requerer todas as diligencias necessarii'"s para. se conhe
cer dessas ca usas. 

§ 14. Requerer á Junt:L Commercial. repa.rtição ou autoridade 
competente, certídio dos livros da casa fu.1Lida pOi' eUa abertos, 
rubricados e encerrados nos tJltimos t('e) annos t Sl ma.is recente não 
for o seu commercio, e fazel-a j unta.!' aos a.utos da falleucia. 

Art. 157. Finda ao administra,ção. pl'estarão os syndic03 suas 
contas, por petição documentada, de que o fa.lUdo terá vista por 
tres dias, e, ouvido o curador dscal, o juiz julgará, dando aggl'avo 
para o superior competente. . 

Art. 158. O julga.mento destas contas não henta das responS3.· 
biIidades provenientes da a1 ministl'a.ção de\' ma.ssa. 

Art. 159. Aos syndicos. prestadas as contas, será arbitrada 
pelo juízo uma. commissão, repa.rtidamente de 2 a 4a/ Q até 200:000$, 
de 1 a 2% sobre o excedente att;'> 1.000:000$, de 1/4 a 1/2 ·/0 peto 
que ainda exceder. 

Art. I BO.Ao curador fiscal c:1berâ a. commissão do 1/2 010 de que 
tivOl'tHU os dous syndicos. 



Art. 161. A cOIDmiS9io será ca[eula.da sobre o valor 00 activo 
~a.do em bena e mercadoria~. e so\)re 30 % da,s divida.s, cOl'à 
excepção das preseriptas. 

A~t. 162. Os syndJITOS podem ser destitllído, 8:t:-olficio ou a r«;l
qu.erimento do curador fisca.l. de qua.lquer credor ou do falli'dG, 
qnando 'P!'ovada. a. má gestão por acto de negligencia.. a.bandono ou 
de improb idad8, provendo, o juiz sobre a substit:uiCio. como na. pri
·mei1'a D()mé~. 

Al't. 168. Do desJa.eho que deerei3.l· ou nã.o 11 destituição cabe 
O reCUf::30 de a.ggravo de instrume()ío. 

Art. 164'. A destituição imp(}rta a. perda do direito â porcen
la-gem. 

DA ARRECÀDAÇÃO DOS BE~S 

Art.. 165. Oft syndícúS. logo que tiverem noticia da. sua. no
Jl1Ie~. &ssigna.do· o termo do a.rt. 152, promover40 immedia.taw
DleDt~ & ilTfooadaoio dbsbens, docnmento~'e livr()$ do faUido, ondo 
qu~ que estej~m, requerendo pa,ra esse fim as diligencias e preca.
tonas necessarlas. 

Art. 166. A arreJadéI.Qão ser" c:xtenslva a. todos os bens do pa ... 
trtmanio do faUido. inclusive os particulares fórJ. do gyro com
marcial, exeeptua.do:l tão sómente os declarados no art. t03 .. 

Art. W7. Na f.t.llencia das socieda.des colL~tti vas, a.lém do~ 
bens sociaes, serã.o arreca.dados m~ particu!ar2B do~ SDcioa soli
dArios. 

Art. 168. A arrec:l.uaçã.o deve principIar pelos valores em di
nheiro, joia,s e pedrd.s precios.1s. lettrtJ.s, e ma.is papais de credito. 
e 09 livros que serão encerrJ.dos em seguida. ao ultimo lança.mento 
neUea escripturados. 

A~. l69. Finda ao arreea.J.a.ção, os syndicos procederão ao in
ventarIO e balanço pala fórrna. determinada. nos arts. 17~ e se
guintes. 

Art. 170. Arrec:.I.d.o.dos ou seque .trados beas de terceirus, entre 
~ do falUdo, [tGdel"ão ser roclamél.dos e retirados da mass \ por 
meio de emba.rgos de terdro sen110r c possuidor. 

§ 1.0 Os ombargos devem ser a.rtioulados ou deJuzidos em 
petiçã.o. que o juiz manda.rá. autuar em a pa.rtad o, e provfl.do-l, 
dentro de tt'88 dia.s, com titulo habil e legítimo de ilominiot e posse 
natural ou civil com elfelio de 11atural, 

§ 2. o Findo o iriduo, o escrivão [ará os aULaS eom vista. por 
.outro8 tres dias, aos syndico8 pa.ra a. contestação e provas; e, ven
cido o segundo, fazendo conclusos 8.0 juiz. este, ouvido o cura.dor 
fiscal em i5ua1 pra.zo, proferirá. a. BU<1 decisã o. 

§ 3. o S1 julgar provados os em bargJ8, ma.nda.rá. entregar ao 
terceiro emba.rgante 08 bena reclamados; si julgar não pl'OVa d:os, 
ma.nda.r~ qu~ ftquem ClB b2ns em deposito, ou o ~eu producto. 
qua.ndo madu,vel a. venda.. por serem de facU deterlOrac,;ao. l! re-
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tilettará. ao terceiro emba1'ga,nte para. í.\ acção summarit. 40 
art. 140. , 

§ 4. o De quaJfluer das decisões do pl.ragrapbo antécedeow. 
ca.be o reCUl'S() de aggravo; não constituindo. porém, cujo julgar40 
para o fim da rei'Vindica.ção dos boas pelo terceiro emba.rgante, ou 
da. fi u Uidade, em benetlcie da massa.. dOJ aetos em que o tareeiPo 
tiver 1htld&do a. 8tIa reclam~ão& 

Ar~. 171. 1'9:0 se oonsidera. titulo ~&bil d: dom inio, para a 
opposiçai) dê embargos de tercelro, o Instrumento Dullo de platto 
direito por preteríção de solemnidade substancial, e o de qua.l(jUBI' 
doe aetos do art. 130 de !ta lei, dcc1a.rado::s de nonhum valor para 
produzirem qualrLuer effeito jUl'idico ou otHcial. 

SECÇÃO 11 

DO INVENTARIO. BJr.J,ÃNÇO E EXAME DE LIVROS 

Art. 172. ~mpo8sados 08 syndleoiJ doa bens, dooumentos e 
livros do fa.lIido, em seguida oa d~creverão deta.Jhad<Ltnente, rela.~ 
CiOna.Ildo-os com a3 índividuações necesila.rias. discriminando e in~ 
ventaria.ndo em separado, no caso de 1à.lIencfa de sociedade, os 
bens socíaes e os de cada um dos socios so:idarios; fazendo consta.r, 
em relação <1')8 IiVl'O;(, o numero, classe e esta.do em que forem 
encontrn.dos. 

Al~t. 173. Quando o t'allido não tiver apresenta.do o 'ba.1anço da. 
sua. ca.sa. commerci'2lol t os syndicus passa.rão a. orga.nizalaO. com o 
oura(lor fiscal, ti vista dos livros e papeis iQventarLa.dos e sobre in
f()rmaç~s, que poderã.o exigir do mesmo falHdo. 

Na forma.çã.o do bala.nço se observará a disposto uo art. lO, 
-n. IV. do Codigo do Commercio. e:{cluindo--se do activo e relaeio~ 
nandowse em a.parta.do. com a.s necessarias elp!icaçóe3, as di vidas 
prescl'ipta.--, dall,lo·se aos bens o seu va.lor reu.l. ali preço correntC', 
na. épo<:\ do seu levanta.mento. 

Art. 17l. O balanço, qua.ndo apresenbdo pelo fallido, ser' ve~ 
rificado pelos syndicos e cura.dor fiscal. rectificando-se as erros. 
omissões e infidelidade~ que fore!fl encontril.da.s. 

Al't. 175. Pa.ra a Ol'ga.ni'l.ação do invel1ti1rio e ba.lanço ou 8ll& 
veriftc~a.ôJ os syodicos e curador ftscal poderão ser a.uxiLia.dos por 
peritos de sua conthmça e SJb sua responsabilidade. 

Art. 176. O tallido pederá recl&mar contra o va.lor estimativo 
do balanço e requerer a.o juiza. ava.liação dos bens p0r a.valiadores 
titu1adOB pela.s junta.) commerciaes ou pe.ritos idoneos, onde não 
houver aql1elJes. 

Art. 177. gncorrado o inventario e fechado o hala.nco devida
mente authelltic:l.tlo pelas a~sign{\tur~,s do,~ syndicos, curaJor fiscal 
e peritos auxiHal'es, o juiz mandará juntal-08 ;},<l prooesso de fl\l
len cia, lavrando o esc ri vão o t 'rmo de aprosenta.çã.o , que será as
.s1gnado petos syndicos e cura.dor fiscal. 

Art. 17B. Por Qcca.siã.o do lC'\7antamonto ou veriíicação do ba.
lanc;o, os syadicos e o curil/lo!' fisca.J devem organizar ar lista. dos 



298 .lCNj,&8 DO SENADO 

oredores. com a declaração do~ nOlJlC3, importmcÍa. e natureza de 
, seus creditas, discrimin.LDü e 1'(lL\cionan~o. em separ.Ldo, nas fa,l

lenciaB de societl<1fles, os cradores soches c os particulares de ca.da. 
um dos ~mcios, pessoal e sol1darii1m .. :.ute respoDsaveis. 

, Art. l79. Os cre LOl'ru, dentro Je 10 dias da. publh.lação da sen
tença decbri1torií.\ da falJencia, apre~~:mta.rão seus titulos 
aos syndico3 e ao curador fiscal, que darão recibo aos 
que e exigire,n, e dep )is de cudferidos os livros e mais 
papeis dil tallido Ia.uça.D'!o em c .. da. um a deguínte nota. datada 
e &.ssignad.\ -admtltidl>!11 pa;sivQ tia fallenria P, p01" tal guantia
OU-J"\bo admite;' 'o PO}' toe! ra:ões-.QS restituirão aos apresentantes 

SECÇÃO lU 

Art. 180. A venda de generos e mercadorias, uos casos ex
cepcionaes do u. 8 do art. 156, não pl,derá ser elfectuada sem au
diencla. do fallído e do curadO!> fisca.l. 

§ L li No caso de oppoaição, ou estando aU.:>'ente o fallido. a 
'Venda só podel"á realizar-se prece rendo a autorização do juiz. 

§ 2. 0 A venda. 8e fará em lu.sta publíca., pOI' íntermedio de 
leiloeiro da exolusiva indica.Qão do.; syndicos e, onde não houver, do 
portelrõ dos auclHol'ios, au. de quct'l1. sua.~ yezes fizJr. 

Art. 181. A remi.:;são de penhores e anticllreses deve igual
mente sel' precedida. de autarização. e 8Ó puderá. ser con8entida a 
beneficio da massa. quando inferim' o valor ua divida a.o dos bens do 
faIlido. dados em gd.rantia. 

Art, 182. Para a remissão da p~nhor. obtida. a a.utorização do 
1uiz e prévia. ano.uencia. do curado!' fisca.l. observar·so-ha o processo. 
do art. 281 do reguhmento n. 737. de 1850; e d,l. antichrese a. dos 
arts. 200, 261 e 2()2 do regula.mento 370. de 1890. 

Al.'t. 183. As quantias proveoíentes da venua. de bons e merca
darias. cobrança de divid::l.s ou de qUJ.lquer outri\' procedencia. sorão 
recolhidas a. estabelecimento banca.rio (la esc )1b.a. do juiz, despen
dendo a syndico e a curador fiSC11 86 o eatrlcta.mente necessario ao 
preenchimento de sua::! funcQões. 

SECÇÃO lV 

CONTINUAÇÃO J)O NEGOCIO DO FALLIDO 

A\'t. L84. O juiz, a requerimento do fallido. pôde autorizar a 
oontinuaoão do neiocio sob a dirccQã.o de pessoa por olle indicada e 
immediata fiscalizacãe das syndicos do curador fiscal. 

Art. 185. A a.utori2.a<;ão deve ::;er precedida de informação dos 
syndleo3 e do curador fiscaJ sobre a cou vcniencil1 da. medida i mpe-· 
trada e s6 concedida como liq uidacão progressí va. sem faculdade 
para especulações e operações que importem uma nova exploração 
ou etrecth'a continuacão do commercio que fa.zia. o fallido. 
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§ 1.0 Obtida a autorização, os syndicos nomearão os preposto-

encarregado) do escrtptorio. ' 
§ 2,0 As compr'3.s e vendas serão f€'itas a dinheir-o de contado 

ou a. prazo, não exccclente de 3() dia..:, 11 uando especia.Lmente auto-·
rizadas pelas syhdícos e curador fiscal. e e~cripturada8 em livro 
por um delles abt'rto, numel'ado, rubricado o encerrado para esse 
fim. . 

§ 3. 11 0-, lucros e perdas verificados serão imputa.dos á massa 
e como cred,,lres desta, prefel'entes aos da fallencia, serão consjde
rados os do <li vida,':! e obrigações contl'tl.bidas na continuação do 
negocio autorizada pelo jni z. 

Art. 186. O juiz pôde cassar ti. antorizaçã.o, quando represen
tarem os syodioos ou o curador fiscal sobre os preJ uizos decor
rentes para a massa. 

Sfi!CçÃO V 

DA CONVOCAÇÃO E REUNIÃO DE CREDORES 

Art. 187. COllcluidos os actos do inventario, balanço e exame 
da escripturaQã.o do fallido, e organizada. a lista. dos credores, 
segundo a ordem das SU1S respectivas graduações, o juiz designará. 
o dia pa.ra, a reunião dos credore I, em pl·azo que nã.o cxc~da de 20 
dia') da publicaçã.o da sentença declaratoria da !allencia. 

A reunião não podel-á, Bel' adiada além do sobredito prazo, salvo 
impOSSibilidade justificada na conclusão dos referidos acto.:l. julgadj}, 
proceuente pelo juiz, ou pendendo docisão sobre embargos á fa,l
leneia. 

Art. 188. O adiamento, por omis8ão. negligencia ou impl'e
vidoncia dos syndicos autoriza a destituição de-..:l'l3tada pelo juiz 
e~officio, ou a requerimonto do cUl'ador fisúal, de qualquer credor 
ou do fallido, respondendo solidariamente os culpados pelas deterio
ra.ções que sotrrer a massa. 

Art. 189. Não será motivo attendivel. para o adiamento. a. 
avaliação de bens l'equerida pelo {alUdo, que deverá. promover e 
diligenciaI-a, á ~\la custa, em tempo util. 

Art. 190. Os credores serão convocados por edital atRxa.do na 
Praça do Commercio, onde /lo houv0r I e n:.\. casa das audiencias t e 
impresso ror tres vezes, pelo menos, no jOl'naI omeial e em outro 
de maior circulação. que habitualmente pUblique o expediente 
furense, inuicado polo juízo e aos de resideucia conhecida, a.usentes 
em logar slbido e de cOulmunicação telegraphica ou teleIlhonica. 
o escrivão avisai'à por este meio ou, conforme a. distancia, por 
carta. registrada. expodida com recibo de ida e volta.. 

Nenhum emolumeuto ou salario o escrivã.o perceberá. dos 
avbos telegraphicos ou telephonicos e cartas circulares de inti
mação. 

Art. 191. Os credores por titulas ou obrigações ao portador de
vam depositaI-os em poder dos syndicos dous dias, pelo menos. antes-· 
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.. re:1ni1o. sob paul. de n!lo to.U1. 'em pa.rte n::t.~ discU88ÔJS e d,e
liberações, oero serem attendidus para. () ca.lculo da. maioria. 

, Art. UH. Os c:re.lores pode.n cJmparecer pOl' si, pessoalmen'e 
ou por pl'OCllrMOr uevitlamente habiJiüdo ou por seu.'!! re:>resall
i&ntea lega,es, cllj:Js p::>deres serão verifteaJos pelo juiz. 

§ 1.0 A prJcnrLtção póde ser feita pOL' ínstl'urnellto publica 
OU pM'ticul;),r. uevid:1.mente autheuticll,do velo reconhecimento da 
firma. e sua. averbJ,ção. no~ termos dos arts. 1° do decreto 
.0.79, de 1892, lO,§2°,dil. lei n. 973, e 8~ do decreto n. 4.775, 
de 1903. 

§ 2. () O aviso ou llJL'\ tal igl·a,phic3. d3ve m:mci:J~a.I· a. a,rosell
taç'ão, a.o eJpedidor do telB~ramma.. da minuta do m'l,ndato, de 
vidamcnb 1uthellticada ou legalizada. 

§ ~1.0 Um sô in.Jivíduo póJe ser procuradol' de diversos 
credor ,'S e ftcará. ha.bilitado, quaosf1Hor que sejam os termo~ da 
pfoclIraç[i,o ou telegt·a.mm,\. para. to mal' partú em todas a:i 
d6l.ib~t·a.ções. :-:.i no respectivo instrulhento se fizer menção d", 
firrn:\, do rtllido, salvo a restricçã.<l do ,wt. 218, § ::;0. 

Art. 193. Collsideram-se representn.ntes legaes d.)3 credores 
pa.ra. todos as cft'eit08; 

1<), o; prepostos. feitores, g~re.nte~ e quaasqucl' outNs que 
tenhn.:n poderes pal'a. J,dministral\ ainda, que careça.m dll. fa.oul· 
dade para. alienar, t~eg como, os iuvent:l.l'iant:H, tutores, cura
dores, Ji(Luidantes. etc. 

2\ quaosquer procuradores wl ,u~'loUa, emb ml na.!) sej:Lm 
especi(!ca los poderes ptra ar fa.llencla. . 

A l't. 194. A Fa.zenda. Nacioll<11. q !lalldo int01'8SSt1da como 
credora de divida de innosto9 ou de lettltas e titulos mer
ca-'}tes. ~erâ reprcg~!lt,::d( .. "pelo pl'o:mrad'>l' dl ltepublica. seng 
adjuntos e é\Jllda.ntes. , 

Art. I(}j. 0:1 credores manores. lega.lmente repl"eSeota.do'i, 
:Qi.o gos],!l1 d:J privlLegi) algum na. fa11 sDcia., sJ.lvo o direito 
contra seus t\ltOI'..)S e cur,vlores pa.ra haverdm 08 d1.mnos rcsul 4 

tantos de ~ua. negligenc ia. culpa veI, àôlo ou fra.ude. 
Art. 198. Os direitos e re~!'pun':la.hilida.fiel <tos credor.es faUido~ 

pas.'1a.m Inra seU:i herdeiros e SUcce'isores até onde chega.rem os 
'óaq uelles . , 

}.rt. 197. No dia., legar e hora. designa.do..-; no edíbJ, l'C)Uoidos 
os credores sob a prasidench do jlliz, e presentes o curado:r tUsc"l, 
os syndlcos e o faUido, por si ou seu pl'Ocm'a.dor 1 ou â sua. reyelia, 
o escrl vão_ fa.rá a chJ.Dla.da dos ore iore,"i illSCl'jptos na lista orga.
nizada pelos liv!'os e p&peis do tallido ou constantes tio balanco. 

Art. lU8. O fa.llido ou qualqu'3f credor poderá reclamar oontra 
s. inclusão dos cl'~,Iitos na. lish apresentada. pelos i'iyndicos e cura· 
dor fiscal ou SUJo' omissão. 

Art. 199. Não havendo reclamações sc.bre OS creditas inSêriptos 
e dando-se est~s por verificados, se proced.er!t na. f6rma do a.r
tigo 204. 

Art. 200. Si 08 credit)8 não fOl'ern dados por veritlcados. o 
juiz a.dmitirá ou nio 09 cred.ores eontestados, decidindo de pla.no e 
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pela. vel'dade sabi.da, constante,) di,HI aUegações e prova.s que ao 
acto Corem produzhlas. -podendo o'L'dem.ro, (lU'lDd(j nec~gsa.ri() .. o 
exa.me em sua presença, nos Jivros do.; SJbl'eLlitos credores. peja 
fÓrma. det.~rminada no 24. § 4<1; e slt.:lpendendo, neste caso, -a 
réuniã.o, a a,dial'A para {labi a cinco diM, no maximo, indepen
dente- de ROr.!. eORvocaçã.o, sub~i8tiudo a ü.nterior. 

Art. 20" A só cootesti1ção ou l'ocla.meçãA> contl'_t. os crediti;>S 
insel"iptoa não au.toriza. o a.diamento, qua.:ldo sem causa. O,} mani
festamente improcedente a que aUegar o recl.lmante. 

Art. 2(f~. Nas fa.HellC\t\S de socilldade. só os credores Si)cia,es 
podem intei"vír"e delH.>el'ar 80brJ '} paLl'lmoniv s"Jc:a.I, c,:mcorrendo, 
pOl'éro, com os credores particularcs 110 quc respeita ao patri
manio individua.l; de cada. um dos falUdos. 

§ L" Contra a jnscripcão dos Cl'~ lit'ls socbe; poJem reclama.r 
13 credOl'CS s:JciS,89 e os pa.rtic lla.l'e _: de dií'ferentes so.:ios. 

§ 2. () Contra a dos creditas particulares t'odem l'ecla.mar 08 
eredores sociaes e os pat·ticulares de socio de\o"cdor. 

Art. 203. No dia dcsignado, l'eunídos de novo 09 credore" o 
juiz. decidirá definitiva.mente sobre a ;).·1 mj~gão ou exclus4ó dos con~ 
testados, fica.ndo salvo a. qu(\!quer cl'eLlor o direito de promover 
pelos me:o,:; regulares a exclusão do admittido e ao excluido o de 
promover a. sua admjs:;ã.o. 

Pa.l"agrapho unico. A a.dmissão do credor o halJilita a tomar 
parte na., delib;jr~õe8 sobre concordata, ,otar e ser votado na ror· 
mação (to contracto de união. 

Al·t. 204. Resolvido o incid~'nt~ sohr~ n. a~Jupaçã.o da lista. dos 
credores, os syndícos e o curador fiscal apresentarão o inventario, 
balanço c exame dos livros, c em dcguinlento o juiz fará. ler pelo 
curador fiscal ó relatorio sobrJ. as:! causas da fa.llencia. 

Art. 20=>. O relataria dos syndicos c cltradol' Í~scal deve ser 
escripto e informa.l' soure O~ fa.c~os dos a.rts. 32ú, 327 e 328, q(}a.Ii
ftca.tiYC>8 de faUencia culpo:a ou fradulenta.. 

Art. 206. A reunião funccionará qualquer que ~eja o numero 
dos cl'edorcs pl'esent:'s, ha veodo-se os ausentes por a'lherentes ás 
delibera.ções (la. maioria, salvO mbl'e (·oncordata. cuja prop03ta não 
estive!' a.ssigna.da p01' credores que representem o computo- legal, 
providencia.ndo o juiz de mooo a aSdcgurar a boa. ordem e regula.
rida.de nas di~:cl1::;Sij8S e deliberações. 

Art. 207. Os credores, a pedidO do fallído ou 'Por, proposta dos 
sylldicos, ouvido o curado.' fiscal, podem autorizar a prestação de 
de alimentos, (}ue serti arbitrada pelo ,iaiz, tendo em con;;Jideração 
as necessidades, a família do fallülo ~ a,. fOl'ça::l do activo. 

Art. 208. Si na reunião for aprcser~tada proposta de concor
data, i:;e procf-l lerá na fôrma dós arts. 217 e 218; fJão o sentio, ficará 
C6D:;tituido o contra.cto de uulâo, nos termos do art. 244. . 

Art. 209. Nos casos em qlle, pelo Íllvt.mhrio e ba,lanço, veri. 
, ftcaf-se que não existem beD.~, ou os existentos são manifesta· 

mente in~uffiaícntes para as despezls, sem a eventnalida.de de dls
tribuiCão de dividcmdo, o juiz, ouvindo €I nã.o se oppondo os credo-
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res, enceJ.'rarâ. :o processo da fa.llencja, di~sol vendo-se a massa .. s 
ficando livre aos credores o eXCl'cicio das acções individuaes que 
lhes competir contra o falUdo. 

O encerrJ.mento do proces~o não exime o fal1ido do procedi
mento criminal para a qualificaç-ão da fa.llencia. 

Art. 210. Nas fallencÍi1s em q Ile, polo in ven tario e balanço dos 
a.rts. 173 e 174. o (unrlo mercantil com que cnm!l1~rciava a casa. 
fallida aã.o exceder de dez COllto.~, o juiz, senl depondencia. da. reu· 
nião do art. 187, ordenará. logo a venda. e o doposito do~ bens ou 
do sou preço; pl'ocedenJo se :-;uccessiva ou simultaneamente, si for 
possiva!, ao exa.me e diligencias do art. 156, § 12, pnra a. qualíftca-
010 da. faJlencia. 

Art. 21 L Conchidas as dilígencins. e l'emettitlas pelo escrivão 
de côpias do art. 225 atJ juiz formadol' da culpa., segllir-se-ha o c~)n .. 
curso das prererencius, cu~a decisã.o, salvo o a,ggra.vo de petiçã.o, 
terminará a ca.usa, encerrando-se a fallellcia.. 

Art . .212. De toda.s ao; reunioo:J de credore) o escrivão lavrará 
acta.s circumstancia.das do qllo nenas oceOl'rer, que serão assignadas 
pelo juiz, syndicos, curador fiscal, í'allido, qua.ndo presentes; e pelos 
credores que quizerem. 

CAPITULO vn 

DA CONCORDATA, CO:.lDIÇÕEiS PA.RA SUA VALID.\.DE E EFFE1TOS JURIDIQOS 

Art. 213. O (allido ou seu legitimo rc,roocnta.nte, qualquer quo 
sej~ o parecer dos syndico8 011 do curador fiscal, poderá a.pref:4entar, 
na reunião em que se apurar a. lista dos credores. proposta. de con
cordata, apoia.da. ou não anteriormente pelos credores. 

Art. 214. A concorílata. r.onsistirá na mannt ~nçã.o do devedor 
na posse da a.dminlstraclo dos bens da massa. pelo tempo accordado 
para o paga.men to dos credores, nos termos pl'Opostús e acceit08. 

Art. 215. A concordl.l.ta só será. válida quando apoiada ou con· 
cedida. nos termos e p ~la fórln:~ prescripta nos arts. 26 e 27. 

Art. 216. Si a proposta de cOllcordata tiver sido apOiada ante
riormente por ere,10res, deverã.o sar anthenticadas, pejo reconheci
mento por tabellião publicuJ as declarações e firma3 dos respectivos 
signatarios. 

Art. 2l7. Apresentada a proposta pelo fallido ou seu legitimo 
representanto. o juiz a fará. ler. sub:nettendo-a, apô.~ a. leit.ura, á 
discussã.o e deliberação dos cl'edort'ls em votação nominal. 

Art. 218. Todos os credores reconhecidos e admitttdos ao pas-
sivo podem discutir a proposta., sendo; porém, excluidos da. votação 
os credores da massa o 08 de domínio (reivindicantes), os separa.-
.tistas, pl'ivilegia.dos e hypothecarios. . 

§ 1. o Os sobreditos crodores, que quizerem tomar parte e con ... 
correr á. formaçã.o da. concordata. ficam equiparados a,os chirogra ... 
pha.rioB, importando o voto a l'enuncia do:; direitos a.o privilegio e 
ga.ra.ntia.s especiaes dos seus creditos, cuja importancia será. addi-
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cionada para S3 compuhr o pa.ssivo legal para. a validade da con
cordata.. 

. § 2. ° Si algu.l1 JelIos for, ao mesmo tempo, credol' chirogra
phal'io, será admUtido a tomal' parte na deliberi4cão em relação a 
esse credIto. 

§ 3. 0 Os mandatarios ou representantcs, em ta.ea casos. não 
poderão votal'. si não tivt'rem podercs de disposição. 

Art. 2\9. A concol'\hta deve ser acceita. ou rejeitada na. 
mesma rellDíAo em que fOI' 'Proposta. 

Art. 220. Não hav~ndo cre·iol'es dissidentes, a r.oncordata acceita 
-considera.-se homologada e produz dp,slle lo;:{o os seus eifeitos juridi
cos, indopendentemente de ~(Hl t.ouça de homologação. 

Art. :<.:21. Havendo credores dis··itlentes, o juiz assignar-lhes-ha. 
collectivamente o prazo de cinco dias para formularem os seus em" 
bargos. 

Art. 222. Só Be consideram dissidentes J para. a opposição de 
embargos, os credores prese!l.tes á reunião que tiverem votado 
contra a concorJata. 

Art. :?23. São admissiveis como ca,U;;(l,S legitimas para a oppo
sição: 

§ 1°, inobservancia das formalid(},de~ legaes na formação da 
concordclota. e erro de c~tlculo ; 

§ 2°. conlnio fraudulento entre o falI ido e um ou mais credó--
res. ou ent,re Aste-! para, a.pprov~!l·em D. concOl~data; 

§ 3°, simulaçã.o ÚO pll.~sivo ; 
§ 4°. dolo. fraude ou ma í~ do Ilcyetior ; 
§ 5°, lnc.l.pa.cidade ou iHegitimídade de (lUalqner dos qU) appro

varam a concorJata. 
Art. ,,24. Os embargos devem ser apresenta.dos dentro de cinco 

dias, improrogaveis, da reunião em qU0 for aceeita a. concorda.ta e 
serão juntos aos autos. 

§ 1.0 Vencirlo~ os cinco dias do pra.zo a~sigl1ado aos credores, o 
escrivão abrirá. vish a) ta.!li 10 001' 48 hora,s; e, fin·lo eS&8 prazo. 
recebendo 011 cobr;todo O~ autos, qtl'tnrlo não entregues, fará. con
clusos ao juiz. que assignarâ 10 dias par:\ a prova. 

§ 2.° A diln.ç5.o assignada.. correrá da publicação do despacho 
em cl1rtorío ou audiench, e, vencid:) o ~ermo, ouvindo o ourador 
flscal, serã.o os autos, sem maÍ'1 allegaeões. conclusos para ao sen
tença. appens1.ndo-se ao proce~so princi::,Ja.1 da fallencia.. 

§ 3.° O juiz, por um só julgamento, decidirá sobre o mereci
mento dos embloLrgos e sobre a. homologaçã.o. 

§ 4°. Si julgar improceJ:mtes os embargos. homolo,Jarâ a con
cordaia para produzir 08 saua clTeitos. 

§ 5°. Si julgal' procedentes annullará a concordata., ma.nda.ndo 
proseguir 110S tt!rrnos ulterioros da fa.lJen{}ia. 

§ ôl). Da, sentença cabe aggl'a.vO cummum a. ambas as partes. 
Art. 225. Cvncedidaou negadJ. a. c.lncol'da.ta.. o €serivão ramet

t~rá ao curd.dor IiscJ.1, no prazo maxi,no de 10 dias, eópia. au&ben
t1ca du. sentença da. abertura da. t'allencia, do inv&utario, balilnço 
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e:a:ame de livros ê relatorio <10 art. 205. sem prejuizo de q-UAelHpIer 
outras J)eça.,; neeeS3:tl'Ías para. instrucção do processo Cl'iminaJ, J."tl)to 

quillita.da,s por aquelle fnnccioflario, do que passar,l a devid-a. certi
dão, ooh!'audo e junta0 '0 a03 autos o l'es~ectivo recibo. 

Art. 226 . A acceit:\.ção 0\1 Jlonwhga.ção fa.z a concol'(lata obri
g'i\tO'ria extensivamente para. todos os credores cllirogt'aphaTJos, ou 
a estes eljui pa ra'l os, 'Conh~c [do; c deseonhecídús. dissiMlttes ou nio .. 
tiv-essem ou não intel'viudD OilS deliberaç{JCS. 

Al't. 227. Os Cl'C 'ores contestado.:; e excI uidog, q lla,nllo CSl1 a.cção 
regul&r f~rem ~uJga.dOéi legitimas. não ftcalll sujeitos aos clfeitos da 
cO'Llúo,rdata. 

AI't. 22-3. Horuo.J.oga.la a concordata, o juiz nomeará dous dos 
dllZ maiores CnedOlle5 que" como curador das m.a.ssa.s falli.Jas fisca-
li~ ~ 8~,t eum1U'ilnQRto~ . 

A!'t. 229. A CDllCOI'd:.tta, acceita :::em OIlPosição, ou homo.I.o);.a
d.,ptll' daereto j.ulUciíJJ, flilz .cessar a fn.UO,J:Wia.. rt>stit\tind{) a.o taUido 
8iI*lM E\ a. .a.dminilÍJraoio .(k.18 bens .. ce.que fOra p.ri va.lo pela 8811-
tença declara.toria. 

li! ID, I010S os' bens da aeti.vo serão elltregues ao devedor, nO 
estado em que se acharem, para liquidaI-os, como entendeI'. sob" 
flJca,1iza.'OiO dos credores para 8ge fim nomeados; e bem a.uim 
todos os livrm. documentos e papeis ]'elativos á fallencía . 

.fi 2. o Os syndi0J8 ficam obrigados a prestar -conta.s .. na. tórma 
determinada. no a.rt. 157. 

Art. 230. A cO:1oordata não libera o devedol' dos eH:eitos ('ri
minaes da fal1encia e sô depois do cumpridct. o desonera dos eíTtdtos 
Ctv;g e commerciaes. exonm'ando. :p,DI'ém, o concordatario do pagar 
a. parte do debito l-~mettida. pelOS credores. 

Art. .i31. O fa.lUdo caJlcorda-hl'Ío, até que soja c!Wlpritla a 
cQIk>mJa.ta. 8el'á ooJHiderado de}:) )Sital'iodos ben;; da. ma.ssa., GOm. 
poderes de admínistl'aoão e disposição. 

Art. 282, A concorda.ta, ql'lando fàllida. uma firma .SGcial, pódo 
ser pnJPo~ta. por todos ~s so cios , ou qua..-Jquer deUe.::, inclusive .0 
comma udidatal'io. 

§ I. f' Os cOflsoci03 polem dis;:;util' a Pl'o;osta individual e apre· 
S6Il.tar SJJbstitutiva.. 
. § 2. (I Acc:eita. ou ho.nologcu.1a a pl'OjJO ;ta, o patrimonio social 

será entre . ..ru3 ao socio ou aJS ::ioeÍ.ls conc.)rdatarios prllpoaentes " 
para. liqu id:t '.í) ~JU1(} cndeaJer, SJb ti. fisl~ailzaç'ão do l credo .. 
res nomea {os, fJ.zelldo seus tojos os comnlOdos e ineommodo8 da 
liquwação. 

§ a." A acceihçTio (,t1 homologaçãJ da concol'dat1. s'11vú de-
6l.a.r~o eX!lr~3S 1", dcs Jner\t. os cJ,obrígados com a soeiedade faUida. 
e todos os Outl'O;; 80 ;io J -soli Ja.l'io não cooool'dat:u>los, cessando a ial
lencia."deNo .. 

Art. 233.. Xa concor.lata de commeI'c;ante sob firma soeiaJ, só 
os el>eà'OrJ~ so(;lae~ bmam parte na votação: Og cl'euorcs pittrtt
culares, por dkrida:i civis, 8,} interveem e fica.m s.ljeit08 al.u ~&eit. 
tl~1 concol'l.!ah de D6gjchnte sob firm t in dtluaL 
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Art. 234. A q4lalqtJ8Z' dos eooios e cl'edores dissidentes é Baito 
oppor embargos. l'í'OOessados e julga.dos pela iOl"ma pre9Cripta no 
al't. 224. , 

Art. 235. A conco:'d&ta. póde ser Pl'oposta a.'nda depois de 
cOJlstitmdo o oontracb de uniã.o, em.b:>r .. \ anter:ormenl.o tenha 
sido negada. 

E8ta facttlda.de não é extensiva ao devedor conde.nnílclo em 
fallcncia. frauduJcn \a, ou por C!'ime a elh equíparado. 

Art. 236. O fa.llido f no ca.so do al'tigo anterior, deve apresontar 
a. PI'ol)Osta acompanba.üa. {le requerimento solicitando a. convocação 
dos creJori's. 

§ lo. O juii'.:. Qltvido8 os eyndicml e o cura.dor fisonA, qu.l dirão 
~bre a. convenienoia. da. concordata. e ÍuCormarão sobre o 9S.ta.dO de. 
liquidação, ordenarA a expelicão de edita.es. a.tHqd08 e publ ic&tJos 
pela. fôrma. dcte-rnUnada. no ,a.rt. 100, 000 diaS" 00 mínimo, antes da 
reunião, e reproduzidos por t:res vezes, :pelo menos, dUl'ante o 
prazo. incluind()-Se nelles, cm resumo, os ter mos da proposta. 

§ 2°. As dospezas da convocação correm por conta do fal
lido. 

§ 3°. Na reunião obs~rví1r-se-ha. o disp:)sto nQB art" 217 ao 
224. 

§ 41>. O l'õquerimento Jl~ra. a convocação não su:,pende o curso 
da fa.l1ellcia, obstand.o, porém, a vend~ dos bens até ulterior deli
beração dos credores sobre a. proposta.. 

Art. 237. O deveàor que, para. o obtenção d:J. ooIlcGrlata. ti\'er 
occulta lo ou desviado bea.~, simulado passivo. feito conluio com 
algum ou alguns credores, ou viciado por qualquer moJo o CQ::lsen
timento do.; credores, poderá. ser condemnado a todo o tempo em 
acção ordinarL1., ernquanto não pr€HCreVer, ao paga.mento integral 
e seua juros, além das penas criminaes em que incorrer e. não es
bodo ainda cumpl'ída a c:>ncordata. será rescindido. 

Art. 238. O c['edor que, nas delibera.ções sobre a. concol>data t 

tr,tn~igir com o seu voto, afim <le obter vantagens pata. aí. perder' 
em benefido da massa ao importancia de seu cl'edito. bem como 
quaesquer va.ntagens que lhe P0';SllU p',)vir dê semelhante transa.
acção, além das penas crirninaes em que incorrO!". 

Art. 239. A coacorda.ta pódcser rescindida nos me~mos casos 
tlo art. 85, em que é facultada. ~ rescisM du a.ccôl'do, por má 'fé ou 
fallencia frau,lulenta. do coneorJatario-t e dM.crioraQão do activo pDl'" 
culpa ou neglicenr.ia ou por caso fortuito, impoisibilitando o seu 
cumprimento. 

§ I. o A l\Jscisão p611e sel' roqulll'ida pe!a commÍ-isão ílsca.liza
dora. da concurdatl, s:1lvo a qualquer credor o difclib de promo
vel·a. deDu"lciaalo ao juiz os lactos que anlo:'izan o peditlo. 

§ 2. Ô O pl'ocesgo pJ.rn. a l'e~cisiio é o det(' r rui nado no ti lodo 
art. 35. 
, Art. 240. Ucscindilla. a. concordab, pl'oseguir.i a f:.llencia. seus 

devidos term':l:) at<:l finalliqnidação d,) activ..> e IH1~sjVO. 
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Si a ooncOl'data tiver preceJido ~~o contra.cto de unil1'l, (levarão 
ser convocaclos os credoras pa.ra. e3se fim; si postarioi' <:t sua consti .. 

·'tuicio, lIS administl-adol'es c a C)lllmls:~io fiscal. aoteriOl'mellte 
eleitos, ,·en.ssumirão () exercicio de suas funccões. 

Art,. 241. O p\\.s~ivo di. fa.llencia.. p a' elfeito tia l'e~;}isl.o da c;)n
cordata, compor-se-ha da dua~ sérias de c1'e·lo1'ds: 

It a pri 'ueira., dos ant,erior,)s :\.0 regime:1 con .!ol'data,rio. peJo 
princip8.l primitivo que lhes for devido. 

Il, a segunda.. dos que contra.etaram com o fa,llillo durante 
a.quelle Tegímen. 

§ 1. o 0::1 credores da r:egundJ. s!l'ie serãr; pagos pelo prodncto 
dos bens aJquírídos. ao título onel'OSl>, depois da. en',rega. d.1. ma.~sat 
eom rocm'80S e .tl'anhos a cst~l, cdllcol'rc,ido 110~ dema.is bens co;u 
08 credore::) da primeira. . 

§ 2. (I Nos dema.is c Laos. que não o do pal'a.grapho anterior, 08 
credOl'es cbiri'grapha.rios de ambas as sJJ'íeg serão tratados em pé 
de iguaJdu,de. 

§ 3.(1 Aos credores dUo segunda Série é licit) pÔl' 11 di~padiQ5,o dos 
da. primeira. a somma necessaria. • .tO pagamento da concordJ.ta para 
excluil-o do concur:;o. 

s. Art. 2n. A concordata cumprida importa quitaçã.o ao fallido 
cODsequente T.::;habiUiação, si nio tiver sidQ conde tJllado em juizo 

.crimiDn.l. 
Ai't. ~43. A l'euniio em que se rór:lla a. concordata, põe termo 

aa periol0 preparatorio, ou llo lnstl'ucCã.o da fltllencia. 

CAPITULO vm 

DA vxlÃO ou PEQ.!ODO DEFINITrvo DA FALLENCIA 

Art. 244. A não apresentacão de prollosta. de concordata,' a 
rejeição dJ. que houver sido a:}resenta.dJ. d à talh de compareci
mento de crtldores que representem o co.u.puto leg'11. determmam 
a soluç,ão da fallenoia pelo e.~hdo de uni!To. 

Art. 245. O contl'acto entre o ,cr;)jOI'e~ constitue-se de pleno 
direito independente de voto 0'1 cJllsentÜJlent,) dos mesmos. 

Art. 24t:>. Não se apresentando t>roposta. de concordata.. não 
podendo esta ser objecto de ddtberacão. ou sendo rejeitada. oS' ere
,dore~ elegerã.!) um ou mais adminístl'au.Dl'os, credores ou nào. e 
uma. ,"ommissão fisca.l comp"sta de dous memllros p.~ra a. liq11idaçã-ú 
definitiva da ma$sa e rO:3pectíva. distribuição, marcando-lhes para. 
iBSQ um prd.zo e al';litl'a.ndo á.cluollns llIna porcentagem, í1 que s6 
terão direito Linda a liquida.ção. 

Ari. 247. Estas deU beraoõea :::erão tvmn.das em votação no
minal por maioria que r 'presente mais de metade do valor do 
passivo. Não llavendo maioria ab.~oluta. ,Jm segundo escruiinio 
preva.lecerá a. l'ela.tiva. 

Paragrapho unico. O", a.dministl'adores o membros da. eom
missão fiscal serão eleitos peloJ Ci'edore3 em votaçiia nomina.l. vo-
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iando cnda.' t'tm em dOI1~ úomes, coosíderando-se eléitos aclrlUni,.. 
tradÔl'êS os 'dous que I'epi.'eS'entatairt"lnai-o-ria d;os créiito8, é"niêtii.t. 
bros da commissão fisca.l os dous immedíatos. . ' 

Art. 248. Si não eompareeer credor algdln o juiz rári a no-
meação .. maróQrt o pl"a,20 e arbitI'ar4 á lk'roontagem. ' 

Art. 249. ()ft aahl:hiistràdóre8' ft.88Umem a a.tfminisf;ra.çlo da. 
massa na Q.lIà.lidade de ma.ndatarios geraes dos credores: e reJib..i. 
ta.m·se investidos de plenos poderes para toda! c quaesquer ~~ 
cões e actos d~ liquldacã,O', demandarem e S3l'em demandados, 
observadas as condições e restricções legaes dos arte. 151 e 15&, 
§ 11. ~br6 o&.l~cicw d.a.s acções que intentarem, seg1J.h'em ou de
fenderem em nonia da masaa. 

Sendo nomeado ma.is dá um, obrarão cOlJectivamen,te e S1erJ.,p 
respoDsavejs solifln.riamente por todas as perdas e damnos. eq\lipl\. 
rados 800S' empregados pubUcós para o atreitO da. pen'i1lida.de,. , 

Art. 350. As fnneções da. commissão fiscal são cúnsult~ttya8 e 
delibe-rativas-.8 por eseript{) serã..o da.das as ~utDriza.çõe8, della ,d,e
pendentes, J}árà. lf&Itermina.dos a.ctos "da liquidação. 

Art. 151. Os administl'à.dores, assim CDmo os syndieos, d:evem 
exercer pessoalmente as suas ro.ncções t salvos os dous ca.S03: exée:. 
pcion8les do al't. 151, em que lhes é permittida a délegação e 8.0-
'breca.rregal· a massa com asdespezas dl>'procuratorio ".ou ma.ndato 
judicial. 

O exorcieio das funeções deVEI S81' precedidb do terli).(i do 
art. 15it 

Art. 252. Os administradores. logo que entràrem em fuítP.cã'0, 
devem -empo.ssar-se de to los os eft'eitós e bens, livros, documentDs Q 

pàp~is pertencentes t1. fltUeneia, que existirem' em pod"r do) syn
dicos ou d: q ua.lquêr Dutra. pessoa. 

Art. 253. Os administra.dores com audiencia e annuencia da. 
com missão fiscal, pode,rio nomear, sob sua. reap.orisa bilidalie, os em
pregados que forem necessarios, para. o serviço da a.dministra.çã.o e 
liquidAção da massa. 

Art. 254. Os n.dministra.dDres e membros da comhlis~ã.o tisealt 

quo não acceitarem a nomeaQão, renunciarem-na fallirero au"fal
leceI'em, dU~'ant9 a liquida.ção, serão substituidos interinamente 
pOl' nOmel.çãD do juiz e de:6nitivamente ,pelôs cred.ores. 

§ 1. c. Aoprovlmeoto provisDrio paIo juiz devorá. seguir-se a 
convocação de t)redores dentro de oito <lias, por meiD de edital pu
bliC:1do pela forma do a,d. 19(J. 

§ 2. c. A convocJ.ção será. dia ensa.da., otl fica.rá. de nonbum 
e:ffeitQ, S~i~~cr~d~.'p(mrdeo ') escti:pta. d-e' voto por .elles 
MSigóa.da.!,EH~·ldarmen~!.IL'J-tll-ep.ije&du; ii:reJl8,~ a nOl1l6I1.Qão.: " 

, " Art~ 255: ,ç~ a~Witli~i,fà.~~~~ e'lri~nr~~83 4'~' çq~Yn;i$,~ó ~iiCât 
,~m~~r:J~!~.~,?l~nt:i~Di~~~~0.~ ~'~~ art·~: 'l,~i, :'~~eVlo.s,e a 

;;;"i)lr.:°rl)o desp'ae~"llU6 deeleUwr ou 'uão:'a·'tloatmulção e;.l.be 
~"'V10"~li_,\lm~)lit14k \ ' 

Vol. VIII 20 
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, § 2. o O destituido. 011 que deixar o Clr6'O antes de coneluida a. 
Jiq':lida,çã.o. perde ó direito á com missão e tlC.1 obrigado a presta.r 
contas dentro de oito dia.s. 

§ 3." As conta.s serão toma.da.s pelo juiz com audiencia. do fallido 
e da commissão fiscal, observando-se o pl'OCOBSO do a.rt. 157. 

§ 4.° A sentença que julgar as contas condemnará o dostituido 
ou renunciante á. entrega do saldo em favor da. ma.~Ba, verifica.do 
em seu poder, com a comniação de pr,sã.o. 

§ 5. Q A prestaoão de c;mtlLs t (óra do caso dI) § 20, só terá }oga.l' 
depois de ultimada a Jiquitlação. 

- Art. 258. O ma.ndato dos sXndicos será. remunerado, perce
bendo pelo tra,b~lho de sua gestão uma. porcentagem sobre o actlvo 
da. massa. 

§ 1. (I Â porcentagem dos administradores será arbitra.da pelos 
cred,ores. 

§ 2. o A da oommilt'lão fiscal será arbitrada pelo juiz, c não ex
cederA de um por cento a.té 200 : 000$, e de um quarto so ore o exce
dente. até o limite ma.:dmo de 1.000:000$, repartidamente entre 
seus membros. 

. § 3. 0 A commiasão será calculada sobre o valor do netivo deu .. 
nitiva.mcnte liquida.do para a distribuição ou rateio, depois de 
deduzidas a.s importa.ncias dos creditos da.s secções I e V ao ca.pi
tulo X 8 despeza,s de liq uidacão. 

§ 4. o A commhsao não será percebida. a.ntes do julga.mento d~ 
prestação de contas. 

§ 5. o A commissão dos syndicos e dos a.dministradores. do 
curador e da. commissão Ü$cal, aMim como as custa.s e deSpela8 
geraes da massa. sommadas. em hypothese alguma. poderão excdder 
de 80 °/0 do totalliqmdo que se houver de distribuir entre os ere-
dores; o que exceder dessl. importancia. será descontado propor ... 
~ionalm.e1ite do que tiver de ser distribuído entre aquelles e os 
demais tuncoionarios do juizo • 

. Art. 257. O juizserA solicito, em prover sobre a.s omissões e 
.faltas dos admillistradoras e da. commisgãa /iscal no oumprimento 
de seus deveres, de modo a a.~sugurar os inter asses da liquidação. 
sem prejuilO dos direitos do] cred(}res e dos fa\lidos. 

SECÇÃO I 

DA LIQUIDAÇÃO DO ACTlVO 

Art. 258. Os administradores devem operar ao liquidação do 
activo da massa. no pra.zo marca.do pelos credore~. sendo-lbes facul
tado, com autorizaça.o da. cummissão fiscal: 

1, vender em hasta publica, pela f6rma. prescripta. no art. ISO. 
todos e quaesquer bens. moveis, 8omoventefl. immoveis. direitos e 
accões arl-ecadada.s pela. massa. ; 

li, vender dlrecta.mente, por meio de propostas e eom a. devida. 
publicidade. quando de vantagem e conveniencia para. a Uquida~ão, 
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t~a. a. massa activa englobadamente, a qualqu~r pe.3S0a, ainda qU& 
seja o proprio fa.llido, com a approvação do juiz. ' 

111. tra.nsigir sobrê as dividas activas da. ma.ssa, ouvido o fa.I
lido, com autorização do jUiz. 

Art. 259. A venda, em hasta publtca. do.3 immoveis hypothe
-cados e:dingue a hypotheoa, decorrendo, porém, os seus efi'eitos 
legaes da respectiva. averbação no rogistro. 

Art. 260. A venda dos immoveis indepondentes da. inter
venQão ou outorga, da mulher do fallido. 

Art. 261. Os bens pertencentes a terceiros e arreca.dados como 
dofal1ido serão excluidos da venda e entreguos ao dono com auto
rização da com missão fiscal, qua.ndo sobre elles não houver du
vida. ou contestação. 

Serã.o iguaJ.mente e'Xcluidos e não poderio ser alienados os 
letigios08, sobre que se mover reclamação ou acção de reinvitlf .. 
cação ou pessoal reipersecutoria. 

Art. 262. Além dos modos de liquidação do activo declarados 
no art. 258, outro qualquer será. permittido aos administraJos, 
com audiencia. e prévia autorização da commisão fiscal. 

Art. 263. Os admini:stradúres. quandú reeusada. a a.utorização. 
podem rocorrer ao juiz. que a supprirâ ou não, ouvindo o fallido, 
e decidindo definitivamente sem recur30. 

Art. 264. Ao juiz, e3cr~vão, syndlcús, administradores,. mem":' 
bros da commissão fiscal, curador fiscal, peritos e mais omchas da. 
ustiQa.. é expressamente prohibido comprar, por si ou por inter
posta. pessoa, quaesquer bens da massa.. 

A "Venda., em contra;venção do disp03tO neste artigo, é nulta. 
perdendo o comprador a cousa e o preço a. beneficio da massa Q 

mcorrendo nas penas do art. 232 do Codigo PenaL 
Art. 265. Toda.s as quantias recebidas pelos administra.dores 

serão depositadas em e3ta.beJecimento bancario da escolba do juiz, 
sendo vedado conserval-a.s em seu poder. 

Art. 266. Os administradores devem apresentar &0 juiz. todos 
os mezea. uma conta demonstrativa do esta.do da liquidação e das 
quantias em caixa, com infomação da. commissão UsCM sobre ao sua' 
ex&ctidão. 

Art. 267. Todos os credores e o fa.\lido teem o direito de 
examinar no escriptorio Ilos administradores, as cont&S apr8B8fPo 
tadas e expor ao juiz as observações que sobre eUas se otferecerem. 

SECÇÃO 

LIQUIDAÇÃO DO P ASSJYO 

Art. 268. Para. a verificacão definitiva do passivo da. falleneia. 
e distrlbuicão do aetivo a.purado, os credores que não se cúnfor-
marem com a relacão e classificaçã.o dos creditos apresentada pelos 
administra.dores e outroslm os contestados e exCIUldo8, quando nã.o 
formada a concordata, podem recla.mar e provar o que for a. bem 
de seus direitos. 



_. A;rt 269. A.i. reclamacoos, serão tle~n2Jdad IKIIl pei.ioio'llI.J)\í .. 
vada e instruída. com osdocumenÍDs..que tiver o reclamalite'parà"a 
lJ!E)va" das 8Ua.!:I aJJegações. 

§ 1.° As 'Petições serão a.presetadas, dEmtro do praz,) impron, 
-p",el·de 16 diaB, contailos do. data d~ reuiw do 8.l't, 213 sem 
l6i6pen4elloia. de editaJ. de OOBVOCQção eaDeoiad. ~ra &lBSe ftm. " 

§ 2.° Vencido o sobretÜto,pra.w,qu.iDMC6lldi~I,.qn6"oorr.erá em 
~t.orio,_ o eoorivão, junt.andot as; petl'Ç[íoft aas autolf,. soh·um sô 
termo, e fazendo concludos a.a juiz. será. por este a'8-iÍgn&d() Mel 
admiaistradoJleí; e â oomm~io fiaw o P.,.J.zu peremptGr-io de 
-élÍJ\eO dla.~. pam. respoodemm e darem plreesr sobre· as- reola
n:lJ~çõea. 

§ 3.(\ Findo o pra.zo assignado para a resposta. e informaooo·.Q 
dD .oOVIl OOIlclUis..Js.os·a.utas, o juiz, p'N>1erirâ sentença,.classiltc!l.odo 
.al:~to&. 

Art. 270. A sentença de cla8~i1icaçã.iJ será. inthn:ada' aor'ol'&
.dOr'ei!t'pol" edital '~om o prazo' de 10; dhs, pllblma.do pela ~rm& 
do' arft. 1'00. 

Art. 211. Da se m.tnça. de cla88iflcação cabe apenas o recurso 
de·8.'g8't'3.vo de petição p:\ra. o· superior e competente, inté'rpOsto 
dmtro do praia de cinco dias- que 80 segllirem aos. do termo 
mo.rca.do no edital do artigo anterior. 

Art. 372. Pod:~m' aggrava.r da. sentença; os administro.1orell, o 
t'áUtdo<e qualgu9r- credor'pre~udicado na. veriflcacão, ou classifica
çio dé seu credito. 

Ar~. 273. A sentença de classificação servi:M1 de tituh> pa.r8. O! 
fteitm'e8 'e~utarem'. a todo tempo. o deved(J1" pelo satdQ<de seus 
eredftos-, qttamlol lnalm~ não ch'eg~r para- o paga-,m-ento iDiegrah 

Art. 274. Nas flIlten6ias de's::Jcied&de, 08 credores pa;rticutàres 
.de cada amidos 8Ocios·soH'b,rios serã(J,S'tlb1rrettidos a verifl~õos e 
elft:3s11i<Ja.ções dhcrS&s'/b.g·nos credores soeiaes-. 

§ l/I Na. v.eriftca.qã.o dilS cr.eiitos l!IoaÍr;\ea, pOlIem íntêrvir e 
roolama.r fl:xios os outras credor.es da. sociedade e os par.ticu lares 
OO.tl diíf'.erentes Bacias. 

§ 2.° Na. veriftca.ção do.'1 ereditog particulares de ca.da. nm dô8 
sooiag, só poderão faz&l-(J os credores socÜles e os pa.rüculares do 
804io devedor. 

Art. 275. Julgada definitiva:mante a verUlcação e cla"lsificaçãa 
dos crelitos. pI"0ceder-se-ha. ao pagament,o dos crerlore8 pela fórma 
e na. ordem de su<\S resp3ct-iVa.S graduações e praferenctas. pre
scripta no capitulo IX. 

Art. 276. Oj adminisil"a.dores são obrigados a. distl.';buLr divi-
dendos sempre que o rateio exceder de cinco por cento. 

:- ~LiJl.A:·Aistr.iliuiçio,seJ!á prJcetid:a..de 3,nnunci08 pe1a.impreq.,a., 
~nyjil'allil~,~;.Qredor.e&.a.apresel1ta.r, 'seus' t.U u108 em pr.a.zo e lo§ar 
aé~rIllJ.Aa,4ói,e OMLtDuni.c&o.dO.,a p.à;rcentajem a distri~ll-h'loo:' . 

§:Jt9.' Aj;"~antiaij,, ~8'~ .serãQ not&u.as DOS' tit~oU,:(!Eeditos 
Drlginaes e lançada.s em fofha que os credores assignai.l1ãOt, 
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Art. 277. Os divjdendos noo reclama.1os serão depositad~notl 
Qot:res dos Deposítos Publicos por conta de quem porlencerem. 

Art. 278. Si. dos livros do fa.lUdo, ou por documento attendivel,. 
oon'::itar que existem oredores ausen -es, o juiz polerá. ordenar, sob 
informaçã.o do,:; a.dminisêradores e da. comllliesão tlsca,I, a reservallos 
dividendos que lhes toca.rem. 

Art. 219. O -sad.do linal a. t'avor da. massa., depoiS de dedu~ida'S' 
as custas e maia des})ezas do processo das liquid&Ção -e -da. I>OO"Centa· 
gena do juiz, .escrivão. adminjstrado..>Tes e commís3ão fisca.l, -deter· 
minará o ultimo ra.teio. 

J .• 't. 280. Si acontecer que t pa.go::; integralmente todos os cre~ 
dores, fiquem sobras, serão estas restituída.s ao fal1ido ou í1 seus l&-
gítimos representantes; e. qua.ndo não reclama.dlLs, serão recolhi
das ao cofre dos Depositas Publicos, por contl. de qut.'ro p]'Pten-
~erem. 

§ 1.:0 O deposito, neste c~o e no tio art. Z77, será pl'ecedido 
de cita.ção por edital. com o prazo de dez dias, pul.)llcado ~ repe
tido por tres vezes, pela. fÓl'ma do art. HJO. 

§ 2. (I Si o fallido fôr socieda,de, o juiz nomearà utn liquhJant6 
para procedel' á distrihuição das sobrag pelos socio~. 

Art. 281. Etfect!la.l0 o ultimo pa,ga.mento aos credores. 08 
administl'adores prestarão contas da sua administra.çã.o, na confor
midade do dispm:to no art. 157. 

Art. 282. Pl'estadae as contas, os admlnistradores e a eommilJ
são flsca.l perceberão a. porcentagem que Ibe~ houver sido ar.bitra·, 
da.; procedendo~se igua.lmente á. distl'ibuiçãó da.s C],ue forem devldM 
a.os (lemaíi funccíonaríos do juizo. 

Art. 283. A prestação de conta.::; -põe t.lrmo ás funcções ;los 
administradores, üllcel'rando-se o proce,~so da. fa.llenci~ .. 

CAPITULO IX 

DAS DIYER8A8 ESPECIEB DE CREDITOS, SUA4 G1U.DVAçiBs E 
PR.EFER.E~CIÂ~ 

Art. 28-1. .1ulgadl1 deflnitivamen!e a. chssificacão uos creditos, 
09 administradores organizarão a folha dos dividendos, distribuídos 
os creditos pelas classes seguintes! 

la, cr Jdores da. ma.asa. ; 
2", credores reivindicantes, 
39., credores se~aratistas j 
4&, credores prlvilegia.dos ; 
&-. crooords hypothecario5 ; 
68., credores simpleJ ou chirogl'apharios. 
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SEGCA.O 1 

CReDOREs DA MASSA 

. Art. 285. São credores da. massa: 

I, os do desp}zas, salario9. custas. hOllorarios, commissôes e 
fornecimentos. unica e exclusivamente rel.\)rentes á. arreca.dação. 
adminjstração e distrib:Uíção da. massa. talLida. e a, sua, segurança. 
,guarda. consl.lrvação e defesl, devidamente a.utorizadas ; 

111 os de desp~zas com a. D101estia. e funeraes do fallido. depois
de declarada. a. fallencia ; 

lli. 0:1 de alimentos prestado:3 ao falUdo, su.t viuva e filhos 
menores, por autorização dos credorei. 

Art. 286. Og cre10res da massa. serão pagos, de prererencfa a 
todos quaesquer outros, e, no caso em que o aotivo for insutD.ciente 
para. o pagamento integral, os administradores não teria direito â. 
repetição dos que houverem ~ido rea.lizados. 

SECÇÃO II 

CREDORES REIVINDICA.NTES 

Art. 287. São credores retvindic&Dtes os proprietarios, a. qual· 
quer titulo. de bens existentes em poder da mn.ssa., tenha.m ou não 
accão roa.! ou reipersecutorla. proprieda.de plena ou ju, I,.. "8: 
. I, o dono de cou~ adqui.rida. pelo fa.llidode quem não era o 

pl'Oprieta.rio; sa.lvo em relação a.os moveis, á acqui8iCão de boa. tét 
em casos que não de perda ou lurto; 

lI. o dono de cousa. em poder do fa.llido por titulo de deposito, 
penhor. antichrese, administracão, &i'rendamento.commodato, U.SIl
tructo. uso e habitaoão; 

III. o dono de mercadorias em oommissão de compra. ou venda, 
t.ransito ou entrega; 

IV. o dono do causa, embora fungível, em poder do talUdo por 
eWeíto do manda.to, inclusive dinheiro, e1feitos de commercio ou 
t.itul i8 a. altes equiparados, endossa.do sem transl.\)rencia de proprie" 
dade. a.inda. não pagos, ou em poder de tel'Ceiro, em nOlno do fa.l .. 
lido. na. época. da. fa.llenc ia. ; . 

V. o dono de cousa furtada. roubada, extorquida ou obtida. pol" 
fa.lsidade. esteUionato ou outras fr.audes ; 

VI, o dono de titulas ao portado.'. perdidos. fUl·ta.dos, roubados, 
·extorquidos ou obtidos por fa.1sidade. eatellionato ou outras fraudes, 
sendo o fallido quem os achou ou obteve poi' esses meios. ou 08 re. 
eeOOu, sa.bendo a origem viciosa. da posse ; 

VlI. o vendedor de b ~DS imm:)veis. a.inda. não pa.go do preço da. 
venda.. embora a tra.d 1ção f'eHa. salvo si o tiver credita.do ao com
prador; 
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VUI, o vendedor depois da; entrega da couga voodida a. cHd1to, 
si reservou a propriedade a.té o pagamento. ou si foi induzid<f"a. 
vender a credito por dólo do comprador; .: ,,) 

IX. o vendedor do cOUl~a e'{~dida. ao faUido, si a este não toi en" 
tregue o conheciment'J antes de declarada. a falleocia; . 

X, a mulher cas!),da~ pelos bens: l° dotaes. ostimados para. 
qua.lquer etreito ; 2" pa.raphernaes; 3° incommunicaveis. sOb o re
gimen da. communhão ; 4° que nã.o respondam por dividas a.nterio
'res ao casamento; 5Q pela) al'rhiJ.s e doações ante-nupciaes, teitat1' 
pelo fldllro marido, quando insinua.da.s; 

X[,08 filhos menores. legitimos, legitimados ou reconhecidos, 
,pelos bens castrensea, quasi ca1trenses e adventlcios; 

XII. os tutela.(I.o~ e curatela.d08, pt'109 bens que lhes 'pertenº~ 
rem e cousas adqllu'ldas pejo tlltor ou cura/lor, em seu propno 
nome com bens ou pl"Oducto de bens dos mesmos tutelad08 ou 
cura.telados ; 

XlU, os herdeiros e Je~ata.l·los. pelos bem.! da. hei'anca 011 le .. 
gadós; 

XIV. os de l'emessas feItas ao fallido pa~'~ um fim determi
na.do. 

Art. 288. O titulo de deposito, si voluntario. devo l'evestir a 
fôrma do al't. 281 do Coli;lO do Commercto! e, si judicial, 8. do 
art. 511. § 3°. do reglllamenta n. 737 de l850. não se reputando 
ta.l o de dinheiro, qua.ndo sem a precisa. indlvidllaoão ou cam o ca~ . 
l-acter de cousa. fu.:lgl vel. sendo nermlttido ao depositario fazer UIO 
deUe ou empregaI.., em oper(,LCÕ:lS civis ou commerciaes, vencendo 
ou não juros. 

Art. 289. Na com missão de compI'a, o venda, o direito de roi
vindicacão estende--S6 <\0 producto da venda das mercc\dorias nelle 
subrogada~. sa.lvo quando cradita.do ao committente. em conta. 
corrente. por sua autorizaQã.o. constituindo neste ca.so credito eM
rogra. phario. 

Art. 290. O comprador que, pela. tra.dição, se toruou proprieo 
tario é credor reivindicante desde que p8.ltou o preço. . 

Are. 291. Os titulos de credito. transferidos PQr end08liO 
regula.r ou em branco_ não poderão ser reivindioados. salvo -prova,' 
em contra.rio do mandato, nos casoe do endosso do art. ~_40 

'Codigo Commer<.tial que destrua ao presumpção legal da. tl'anate-
lleDcia. da propriedade por elle operada. , 

Art. 292. A re-"titu\Cã.o d'" cousa..etreito ou titulo reivlndicando~ 
se da.rá. in .pecie, quandO eXll!tir Q.'\o IDij,;;Sa.. ou naquella. em que 
tiver sido su bragada.. e, na, falta, sel'â pago o s;:!u valor. -

§ 1.° O l·eivindicrl.nte pa.giJ,1 á á mélossa a despoza a. que. 
,cou.~a reivindica.du. 011. o seu product Jtiver dado logo.r. 

§ 2. o A rdvÍltdicu.ção obsta.ao venda. mas não annulIa a ante
t"ior alienaçã.o. 

, § 3.& A reívindicaoão do va.lor da causa quandO esta. jà ntiD 
-existir na massa. não autoriza a repetição do:'J dividendos distri .. 
buidos. 
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. 'An. 293. A reivindicaç8.(} jlôde sel"' Gbtida a.migavetJnento, 
JeitJ.tuindo. OI a.dministra.do.res a.utorizado.s pela CO~S&ão. fiscal, a 
eousa. so.bre que nio hDuver duvida. DU contestação.; e, judicia.l· 
....tê, p.1la. oppol!içio de embargos de terceiro s9Dhor 6 possuidDr 
o.u pela aceão reivindicato.ria do~. 139. 

SEcçÃo. UI 

ORBDonBs SBI'AJlATlS'fAI 

Art. 294. Pertencem a. ctasse dos credores liIepal·atistas. ea: 
J:ur_ credUl: 

I. 08 co-pro.prietarios. associa.dos DU em commWlhão com o 
fâ.llido, no. tocante aos beos dOi! respecti vos patrimonio.s, pelos cre
fllfJbs derivados de "taes relaçõe::l ; 

n. os credo.re:; e o.S legatarios dJ. pessoa. ~le quem o fallido é 
aerdeirD. sobre os bens da heran.ça, sa.lvo s:i conviera.m. no juizo. do. 
inventario ou fôra. delle, na adjudicação de bons áquelle para. a 
~olucão. da.sdívidas pa.ssiva.s do de cujuI. 
'. Art. 295. Os credo.~ separatistil.8 teem prefereneia precipu& 

aos o.utros.credo.res pessoa~ do fullido. 

SECÇÃO IV 

OIlBDORBG PRIVILSOIADO! 

, Art. 296. Os credores privilegiados da fallencia são os qll8 
teem um direito. de preferencia. ao. paga.mento sobre todo ou paité 
do activo, em l'a.zão da qualidade ou attributo. legal Íllhe.rente a. 
~&mI creditos_ 

Art. 297. Teem privilegio. sobre o. aclivo.. mo,-el e immovel. 
~'\'"o. o. díreito dos reivíndícantes, hypotheca, antichrese ou penhor. 
ievitlamente in::~criptos e anteriores á. emissão ou divida, ou em 
gat.I'Wltia do pagamento do preço do immovel a.dquirido. depois 
tellas: 

I, os portadores de obrigações (debMt'''Te,) emittidas pelas 00-
ciedades cúmma.ndita.ria,& por acções ; 

n. o.s feitores, guarda-livros. caixeiros, agentes e domesticos. 
a. serviço do. fallido. pelos saJarlos ou soldadas vencida·s no a.nnD 
iJllmediatamente anterior á. data. da declara.ção da fallencia. te ... 
inam ou nio sido. registrados seus título.s de no.meaçã.o ; 

III. a equipagem pelos salarios e so.ldadas que nio estiverem 
,rescript8.S, nos termos do ar&. 449; n.IV, do Co.digo do Commercio. 

Art. 298. Elltl'C ')13 crelore8 com privilegio. geral. in cluor~.se 
ao Fazenda Nacio.nal, os Estados e os mnnicipiDS pelas dividas de 

1mposoos. 
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Art. 29). Toom: ,ref'erenci.a. sobre detal"mwad08 moveis e ilq. 
moveis. 83.1\·0 hypoth~ca. anteriOl'mente inscripta.s: 

[. o proprt6~l'io e o subloca.dor. no~ moveis de uso pe3so~ 'lU- .• 
se acha,l"em dentro u& ca.sa, ha.bi~ção do fa.llid(), para pàga.m~J;lto 
dos alugueis vencidos e nos fructos pendentes, a respeitó da rendá,. 
ou fôro dos pl'edios rusticos ; 

11, os operarios, artistas. fabrícantes e empreiteiros, sobre os 
objectos que fabricare;m ou concertarem e de que estão de posse,. 
para. llagamento de seus salal'i0s, forneci mentes de material e mais 
"y:antagens estipulaqa.s; 

IH. os cI:cdOl'e: pignora.ticios e anticbreticos, (\ os com direito 
do retenção, sobre a CaUsa dada cm penhor, antichr~e~ ou retida: 

IV, na cousa salvada, quem a sa.lvou, pelas despezas com qU& 
ao fez salvar; 

V. DO navio e fretes da· ultima via.gem. a tripula~o; 
VI, no navio, os que eonoorrerem com dinheiro para a sua 

compra, concertos. apr8Sto~ ou provisões; 
vn. nas fazendas carrega.das, o aluguel ou frete, as despeza.s e 

avaria, grossa; 
. VIU, no oqjecto sobre que recJ.hiu o emprestimo ma.ritimo, () 

.jador de dinheiro a risco; 
IX, no quinhão e llleros que o cJ.pitão. com parte do navio • 

.aelle tiver e fre.tes, toda a obrigação pela qua.l fOI' reswn~vel " 
parceiria; . 

X. no n1.vio e frete, os donos da carga pelos damnoB que soft're
rem por delicto. culpa ou omj,. .. são culposa do capitão, ou gente da 
tripulação, perpetrados em seL'viço do nn;'\'io; 

XI, nos eIreitos (lue o passageiro tivel' a bordo, o rapitão };Ia.ra 
pa.gamento do preço ua passagem i 

XII, os carregadores, sobre os carros, barcos, apparelhos e 
todos os mais instrumentos principaes e acces~orios d,)s trans
portes, para pagamento rIos eifettos entregues ao conductor 011 
commissario de transportes; 

XIII, nos objeetos recolhidos a.o hotel, emquanto alli estivCl'em. 
o~ hoteleiros para paga.mento das despezas do hospede ou viajante; 

XIV. nas bemfeí tori~. ~ugmCAta.ndo o valor da COUl:ia, ainda 
em seu poder, os que concorrera.m com as despezas do material e 
jorna.l dos operarios Dellas empregados. 

Art. 300. Os credores privilegiados serio pagos pelo product G 

<.los bens em que tiverem privilegio, até onde chegar esse pro dueto; 
e. em rateio, quando em 19ualdado de direitos e os bens forem in-
9utflcientés. 

O pl'lvilegío prevalec.e a respeito dos immovei$ bypothecados 
a.nteriormente. depois de pagas as dividas bypothecarias e os cre
ditas provenientes das despezas e custas judiciaes feitas para cx
ecutão do immovel hypotbecado, deduzidas precipuamente do llro
dueto do ml,smo immovel. 

Ai't. 301. Os bens dados om pentlOr e antíchrese. o objecto do 
direito de retencã.o podem ser remidos pelo fôrma do art. 182 8. 
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J1~ ca.so de venda. o producto será destinado ao pagamento dos ré" 
" spectivos credores. 

, As sobras. havendo, entram na massa i si, ao contrario. não 
~"r o producto da. venda, ess~s credores concorrem peta. dUre· 

.. ronça, em rateio, com 08 chirographarlos. 

SEcçÃO V 

CI'tEDOUS H1'PoTHECARlOS 

Art. 302. Os credores hypothecarios são os que teem direito 
, de prelação a qua,esquer outros, sobre o producto da. venda de im

moveI gravado do hypotheca. legal ou convencional, regularmente 
iDscripta com oxcepção: 

§ V> Do credito proveniente das de~peza.s e custas judicia.es 
faitas para execução do mesmo immovel. 

§ .20 J das debentures ou obrigações ao portador emmidas pelAs 
sociedades commanditari~s por acções ant~ da constituição da, hy
'potheca. 

Art. 303. Dedu~idt\s as sobreditas despezas e custas e a impor .. 
taIlcia da.s deb8n'"res.qunndo bou ver o preço ou o producto da. 

, venda. do lmmovel será principa.lmento de~tinado ao pagamento 
da. hyppotheca.; as sobras, havendo,cntra.m na ma.ssa, e pela falta. 

. ou difl'ereoça l concorrem em ra.teio com 08 credoJ.'es chirogra.
phario8. 

, Art. 304. ÁJ3 bypotbooa.s lega.es ou eonveneionaes sómante 86 
regulam pela prioridado da inscripç3.o~ quer entre si mesmas, 
quer em coneurrencia ás convencíonaes com as legaes. 

Art. 305. Si 09 titulos tiverem sido inscr1ptos sob o mesmo nu· 
mero de ordem. não se da.rá. prioridade. distribuind<HJe proporcio. 
nalmente eutre os cODcurrentes o producto ou preço do immoyeI 

,. bj'potheeado. . 

SEcçAO VI 

CRIiJOOR.ES CTlIB.o::;aA.PHAJUOS 

Al't. 305. São credores chirographarios da fallencla os que ca
l'OOcm de qua.lque~· predicado ou de um direito de preferencia. para. 
seus cred itos ; pert8cendo a. esta classe os não enumera.do! n:1s&ec
QÕee anteriores, oomprehendidos: 

1, a mUlher',pelos b:ms dotaes inestlmados; 
11, 03 credores por hypothecl. legal não especializada. 
II1 .. os credores privilegia.dos 8 hypotheca.rios pelos sa.ldos ; 
IV. os deposit.antes de dinheiro com o caracter d,~ cousa fun

gível, send() o,ssim reput.c1.da a. provisão representatinl. do cheque •. 
visado Ou nio, passndo entre os correntista.s. . 

Art. 307. 08 oredores que tiverem ga.rantia por tlan4:B. serão 
# contemplados entru os obirogra.pha.ríos. dcdllzindcrse as quantias 
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que tiverem recebido do fiador; sendo est3 tambem conside:radft 
õblrographario por tudo quant'J tiver pago em derea.rga. do tlrJi.r 
lido. 

Art. 308. O cretlor de titulo garantido solidariamente, no calo 
de ftt.llencia simultanea. de muitos ou de todos os co-devedores. 
se1'4 admittido em todas as ma.ssas td.llidas pela tota.lIdade de &ell 
credito; e. 09 dividendos recebidos de uma d:\~ maSMas descarregam 
.as outras e 09 co-obrigados solventes, até integral pagamento. 

Art. 309. Os co--devedore.1:J solidarioj do í'allido, serão admittidoS 

30 passivo ehirographario da faHencia pelas somma,s que tiverem 
pago, ficando subrogados n03 direitos do credor. 

§ 1.1;1 Si a. divida houver sido cODtra.ctada por pessoas,tendo um 
interesse principal e resp::msavcis. solidariamente, pelo pagamento 
como devedores dh'ectos da. obrigaçoo, o pagamento feito por um 
delles não o subl'Oga n03 direitos de credor. sinão na. pa.rte respe
ctiva dos outros co-devedores. por elle adeant.ada para. a soluÇão 
da. divida. 
, li 2.° Si a. divida. tiver sido contractada no interesse de um só 

doe C(}odevedores e pelos oot.'os garantida ou afia.nçada a sua. 
execução. o co-obrigado fiador, que pagou o titulo, pôde exigir.o 
reembsolso da massa do devedor principa.l, como credor subro
gado, 

S 3.1;1 O pagamento q ne fizer o beneficiado ou devedor principal 
não poderá ser repetido contra. os co-davcdores gara.of.es da ex .. 
ecuçã.o da divida. 

S 4.° Si um dos devedores solidarios rutiver insolvivel, ao pa.rte 
resultante de sua. iasolva.bilida.de aeri ratea.da entre os co-devedores 
solvaveis, e o que pagou a divida, na. ra.zão de suas respectivas 
'4lontl'i buições. 

Art. 310. Todos os credores chirogra.pharios teem direito& 
iguaes para. serem pagos em rateim pelos remanes~entes que tI
carem. depois de saiifeitos os credores das outras classes. 

Art. 311. Não serão considerados credores da (alleneia: 
I, 08 que se a')resentarem llabUita.d03 com s~lDtença meramente 

de preceito, obtida. a.nteriormente á decln.raQã.o da. falleDcia.. sem 
fundamento em titulos de divida liquida certa; 

IL. os credores não commercia.ntes de lettras e quaesquer tltu· 
los particula,res de obrigaQi'J, sem a respectiva nót:J. do regi8tro 'ou 
a.verbação do recoohecimento por ta.bellião. nos precisos termos do 
:art. 141 e § 2> do mesmo artigo da lei n. 973, de (903, para os eJtei
tos da sua. a.utbenticidade e validade contr'l. terceiros; 

Quando forem oommerciantes os portadores dos titulas Oi que 
8e retere esta disposição e houver impugna~o da di vida, a. guestão 
será. resolvida por exames nas livros do devedor 8 do credor, de 
modo a se veriticar a origem da transa.eção e a. legitImidade da 
..,briga.çâ.o; gerá, porém, dispensado o exame de livros. si o credol'" 
produzir prova documental DBSta.nte para. excluir qualquer duvida. 
sobre a. vera.eidad~ da. data.. do documento impugnado: 
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UJt Q8 credorAS, pela...; despeza,s que fizerom com o prooe980 011, 

~llbecimento de seus cr.editol; 
. IV, os credores por títu!o de simples hberalidade, não inclui'" 

as doações reml1ne~tcria.3.inler " • .,08. OU call1'' mmu. 
t' 

OAPITULO X 

DA . RElfABlLlT.ÇXO 

Art. 312. A r~abjjita.ção fa.z cessar os eJIeitos leg&e8 dMor
r.anies d" doot&ração judicia.l da f-d.llencia, reintegrando () fallido no 
exeroício de to.lo~ os direitos de que fÔl'a. privado pela respoctiva. 
sentença. 

Art. 813. São requi"5itos essenciaos que, simultanea.mente. de
vem concorrer p.\ra. a rehn.bHitaçã;o: 

10 t que o f,aUiJo tenha cu mprtdo a. conoordata.. ·ou o btido dOI! 
credores quitação p1eaa, prlo {laga.mento integral, desoneração ou 
perdão da divida; 

2"\ que a fallencia tenha. sido quMiflta.da ~ual, ou o falHdo 
tenha sido a.bsolvido de a.ccutução por fallencia. culposa ou frau .. 
duJenta. ou por a.cto a. aUa.;; equiparJ.do; ou, condemnado, tenha. 
sid.o dacla,l'ado ionocento. em revisão extrn.ordinarÍa. da, sentença. 
pelo Supremo Tribunal Fe~lera.l. 

Art. 314. O cumprimento ue j)cna.. por effeíto da. falleJlcia. 
culpo~í)" Oll de acto cquip·,na.do. nao impede a. rehabiHta,Ç'io, si, 
verifica la~ as condicõos do n. lodo at·tigo anterior1 o falUdo mos
tra.r-se digno de ootel-a. 

Art. 315. O fallido condem.nado por fallencfa fraudulenta. 
ou acto equiparado, sô poderá. ser rellabilitado depois de oinco
anr.os do cumprimento da pe.1a, provando o effectivo pagC\.mento 
do principal e juros a todos 08 credores. 

Art. 316. A morte do faJlido não impede a mhabili.t&Qio, 
a requerimento d(\ -viuva. e herdeiros. 1é1l8 representantes no 
qU3 respeita. aos effeitos com mercia.es da (a.lleucta.. . 

An. 317. A rehulJi li' acão deva ser requerida ao jUiz dit 
fá.lloncia.. jtfovnndo o falHdo ou o seu l'epre!reutante acb.a.l'·se em 
condições de obtel-a. e juntl1ndo folha. corrida. 
.. § I. {j E)tando o requeriment.o em dC'fida. fórma, será publr 
ca.do. por edital durante 30 dias. e pela imprensa., onde hou ver
no~ termos e pela (ôrma. do ai't. 190. 

§ 2. {j Dentro do sobredito prazo!le 3(} dia.s. qualquer Ct'edor 
ou prejll(licado poderá OppÔl'-8e, por petíção, á ·rehabilitaQã.o 80-
Hoitada. . 

§ 3." Decorrido o prazo, o juiz ouvirá o representante tio 
i\liDiflt~rio Pu~lli('o em termo que não axeMa. de cinco dia.s, e, 
concedendo a J'l.1babiJito.oã,o, nOi caS03 do art. 313, n. recusará. 
ou não, no do art. 314. 

Art. 318. A 8elltença. que conceder a rehabilitação será. ,ubli
<li1th pfh mesma íi.Jrmí.l. que a. da. declaração dll. fa,llancia e com-
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" "munica.a. áS mesmas- iDStitui~ões do art. 41, § 3°, fazendOl-se. ~#-
otficio a devida averbacão no registro das tlrma.8~ " . 

.M.t!t. 310. Quando o tMlido tiver dous. ou ma.is esta;betocítn'ent.oe 
inda 4tent.:!a, a rehabil1ta~ão só produzirá etreito quando concedida 
por. 08 os tribunaes pera.nte os qnaeB se processaram as fa.l-
18DculM •. 

A:l't."330. A sentença. denega;torla da. rehabilitação não 1\t~ caso 
julg.odo, 4 deI1&' oa.be o recurso dl aggravo. 

ATt. 321. Concedida a rehabilita,oão ao faUido, dar-8e-ha. a com .. 
petente ca.rta., a.ssignada pelo juiz da faJleneia. 

PARTE 11 

D,O. llroêesso crlm1D.aJ da. fallenoia 

CAPITULo I 

DO SUMMARIO DA CVLPA ou PR,OOEl1S0 PaEPAItATOR.u:> DA 
QUALIFICAÇÃO DA FALLENCIA 

Art. 322. O processo criminal da fallencia tem por fim assagu .. 
. rar os e1feitos de ordem publica decorrentes da. sentença docla.ra· 
torja, sem a qual não poderá eer iniciado. 

§ 1. 11 O proc~so deve <lorrer em auto apartado. distincto e in
dependente a.o commerci.a.l. 

§ 2. 11 O processJ será. intenbdo p310 funccionario do Miniaterlo 
PublicO a. quem fôr commettida esiJa. attribuição, perante o Juiz 
·co nmercial que tiver declarado a. faUencia, o competeDte parA 
qualí t)cal':'a, forma.ndo a.. culpa. e pronunciando ou nâo o falIido i 
seus cumplices, si os houver., como no caso caiba. 

§ 3. {) O representante do Ministerio Publi.co deve promover o 
processo criminal dentro do prazo de 15 dias, conta.do~ do .recebi
mento das copias do art. 225. fdmettidas pelo esorivão da. t)J,1. 
leDcia. 

§·4.o Nos casos em que o relatorio do aI't. 204 menoiona.l' 
a.lgum facto dos enumerados no~ a,11.s. 326 a, :i28, 08 syndicOB OU:.OS 
administra.dores são obrigados, sob pena. do destituiçã.o, a. promover. 
o processo, quando nã.o o faça. o fuuecionarjo competente. • 

§ 5.° A petioão'inicial deve rev('stir a mrma da denuncia <lo 
art. 79 do Codigo do Processo· Criminal, c ser instruiria cljm as 

lCÂ]li&S.qo! Ef,r:t. Ãfl5((~,q uaasquQr outras ;pe~a.g·doo ruuuH de .thl.le.ncia, 
que forem r2querida~ a bem-, ,d~J acc1Wl.çã,o< :pato, repr.ese.ntaD\~ do 
MiniBtel"~, PliblMo. ou 'Pol~:B}'1Iid.i.O(l9,· ou admh1illtFador.es" n-ai caso 
do paragrapho anterior. I. • 

An"~ ~r {\~~eIit~1i'a. a pet\çlo. d~vid(l,me~te f:"'I\JnJ.!t7.ad •• 6 
.pr~,:~a.mente sqPPrjtJ.~; ás omissõc~. gu:mdo l1ã:o :m-'ecndíidos os re
'q~!,~tos l~g:tJ.e!!!',· o, JUXZ. ÇL, fu.l'á alltQar co~ os, dO,;unwnlôs que a. 
'íf~pttnH.n;l'~m e· procederá ao·· StlmmarlO da cutpa., como nos 
crimes communs. sendo faoultada. a. intcl'vençã,o de qualquef 



81-8 ANN~S DO SENADO 

.' 
fll'6dor, como seu auxiliar, nos termos do a.rt. ,(08 do Codigo 
P6aal. 
, fi 1. \) Findo o interroga. tario do fa.lIido e produzida a defe.~!3,. o 
representante do Ministerlo Publico ter' vista. dos autos para 
emittir parecer sobre a. qua.lificaçãO da. fallencia. 

§ 2.° Conclusos os autos, o jUlZ fará iupprir as Dullidades que 
encontrar e procedor ás deligencias quo entender necessarias e t 
cumpridas, qualificará a. falleDcta casua.l. culposa. ou fraudulenta., 
pronunciando, nOB dous ultimos ca.sos, os indicia.dos 11&8 p~na.s do 
art. 336 do Codigo Pena]. 

§ 3. a Os inquel'itosI a. que procederem as autoridades polie iaes 
durau"Lo o suromario, serã.o rom .:ttidos ao juiz 8ummaria.'1t e da 
culpa. 

Art. 324. Da sentença. de pronuncia. cabe recurso, que poderão 
interpôr os indiciados para o superior competente. 

S 1.° Da sentença de não pronuncia no ca~o de qualificação da. 
tallencia ca.sua1t só poderá. recorrer o representa.nte do Mimsterio 
Publico, não podendo fazel-o os credores auxilia.res da aceusaçio. 

fi 2. 0 Na il~terpoBicão e processo doe recursos obaervar-se .. ha. o 
disposto da legislação vigente I 

Art. 3~. A fLt.11ênci~ será q uaJi fica.da. ca.sual, qua.ndo procêder 
de a.ccidentes, caso~ fortuitos ou de torça. ma.ior. 

Art. 326. A fal!eucia. sllrá quaJ.ificado. culposa, qUQ,odo oecorrer 
algum dos factos seguintes: 

[, excesso de despezas DO tra.tamento pessoÚ, do fa.llido, em 
relaoã.o ao seu ca.bedal, nurner~ de pessoas de sua fa.mília e espe
cÍ!} de negocio; 

JI, venda. por menos do preço corrente. de e1feitos comprados 
nos seis meZM anteriores êl. (lata. lega.l da. fallenci& e ainda. não 
pagos, si com intenoão de retardar a :IIua declar~çã.o; 

U[, emprego de meios ruinoso.:l para. ob~er reoursos e retarda.r 
a daclarraçã,o da tàllencia. ; 

IV, abuso de acceites, endossos e responsa.bilidade. de mero 
favor 

V. quando o fallido não tiver 08 livras e a sua. esaripturaçã.o 
noa termos regulados pelos a.rt. 13 e 14 do Codigo CommerciaJ ou 
a tiver em atrazo t salvo si ao uxiguidade do negocio o relevar c.o 
preenchi monto daquellas formalidades. 

• Art. 327. A falIencia podera. ser qualifica.da com culp'l : 
§ 1. o Não se apresentando o fallido no tempo e na. fórma devida.. 
S 2.() Qua.ado o activo no dia da deClaração da. fitllencia não 

representar etrectivamente 25 % do ~ivo. 
Art. 328. A tallencia será qualificada fL'audulenta, quando oú

correr algum dos seguintes factos : 
I, despezas ou perdas tllcicias. ou pa.ra. fins reprovados. ou 

falta de justitlcaç&a do emprego tie todas a.s receitas; 
11, occulta.cão no b111anço de qualquer somm1. de dinheiro, ou 

do qrzasqu?r bens ou titulas, ou Inclusão de divida.s activae p'gas 
ou prescrlptas ; 
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lU. desvio ou applicação de fundos ou valorel do que o fa.llido, 
seja. depoaitario ou ma.ndat&rio ; 

IV, vendas. negociAções ou doações fGitas, ou dividas contra.
hidas com simulacão ou fingimento ; 

V, compra de bens em nome de terceira pessoa, inda q ua COD'!' 
j uge, ascendentes, dC'.scendentes ou irmão , 

VI, fa.lta pelo menos do livro Diario. com os bala:ICos visados. 
na fórma do tl.l't. 34l. 

VII. faJsifico.ção ou trancamento do Diario Ou do Copiado,- ; 
VIlI, falta. de arcllivamcnt) o lançameeto, no re\{'istro do 

commercio, do contrado ante4 nupcia!, dentrl> de 15dia~ 8uise4 

quentes á celebra.ção do casamento, sendo o marido cJmmercianta 
ao tempo do mesmo; do dito contracto, dentro de 15 dias sub-· 
sequentes a.o e.\ercicio do commercio, 'não sendo o marido a. esse 
tempo commerciante ; e dentro de 30 dia!!, subsequaIlte á acqui
sição, qua.nto aos bens inoommunicaveis da mulher e que não 
possam ser obrigados por dividas; 

IX, perdas avultadas em jogos de qualquer especie e sob 
qualquer f6rma, inclusive os chamados de Bolsa.; 

X, o omcia de corretor ou agente de leilões, embora o 
fa.1lido tenha deixado de exercer ta.e3 funcçõcs, uma vez que a 
fallencia. proceda do tempo em que as tiver exercido ; 

XI, o exercicio do commerCLO sob tirma ou razão eommercial-" 
que não pudesse ser inscripta. no respectivo registro. 

CAPITULO 11 

DO PLENARlO OU PROCESSO DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE PALLENOL\ 
CULPORA ou FlUUDULENTA. 

Art. 32t}. O julgamento dos crimes de fallencia. ·culposa. ou 
fraudulenta compete ao juiz criminal do districto da. 8Me do esta
belecimento do faUido. 

Art. 330. Qua.lificada a. fJJ[encia e pronuncia.dos o faHldo e.
cumplices, quando os houver, proceder-se-h.\ aos actos preparato
rios do plenario, observando-se a fórma. processua.l dos art3. 51) a. 
9° do decreto n. 707, de 9 de outubro de 1850. 

§ I . o Terminados os sobreditos actos prep \ratorio-~, seguiMl&-' 
ha a audiencia do julgamento, préviamente &rlnuncia.da. em que. 
deverão ser guardadas as reformas dos arts. 10 a 12 do decreto 
n. 707, de 1859, e, finda. a discussão oral, serão os a.utos conclusos 
ao juiz para a sentença deftnittva. 

§ 2.° A sentença. será proferida e publicada até ao seg1lnda a\lr 
diencia que se seguh' ao jul~a.mento. e dalla poderão appellar o réo 
e o representante do Miofsterio Publico. 

Art. 331. Incorrem nas penas de tà.llencia culposa, salvo o 
caso de Íl'aude, em que serão applica.das as de fraudulenta: 

1, o fallido que. de])ois da deelaral)'ã.o da faJlencia ou do se
questro, praticar algum a.cto Dullo ou annuIlavel; 



· R', o r ... Uido que tiver os liVl'08 eseriptnra.dos ;por fÓrlÍla a 
dlfflcultar Ol~ tornar obs<mra a vel'i1lcaçio ou o. liquidaçã.o do acti .. o 
_ do J)a.B1i voo ; .' 

IlI, o devedor que, no prazo legal, nio SC' dea.t3.lrar !aJUdo, si 
ll1:!JIU.lta.r da omi-lião fiea.r fóra. da. ínfhlencia da épvca legal da 
faJlencia algum a.cto. que dentro ua -sua. data seria. DulIo oU L~n
nulla-vsl ; 

IV, o fa.lHdo que, occulta.ndo-se, ausenta.ndo-se. não compare
cendo, nega mio informações ou esquivando-se de auxHia.r 08 syn
dlcos· e o -curador ftsc.l. crea,p emba.p~ de qualquer especie ao 
andamento· do Pi'OOOB30 oommereial; 

V t o ooaeordatario qU6t por negllgoocia, d9Bouído ou a-Igum 
etJtro aoto de oolpl.. C01:l<Jorrel' para a detel'ior~ã.o da. musa, e 

, ao.nsequente D6SCjsão da. concordab. e declaraQij.o da fal1eDcia. 
Art. 3.32. Incorrem nas péDas de talleócla fiaudulonta.: 

- I, a devedor que, por meio de :n-ande ou &~muw;ão~ obtiver de 
HtIS c~ 8J$oól'do preventivo da (alleneia; , 

11, o devedol' filie obti7fer conoordata. '8Ullpensiva. da fallenoi8r, 
prevo.leoNld&té de algum· fD.oto que 'a. qUflJinque fra.udulenta ; 

lU, -qualquer peeooa, incluSive gwll!d.a--livrolil, que se ma.nC()m~ 
mUDar com o devedor para. fJl8.udar OS oredores, ou auxili&l'- dlre
ctarnente na. occultaçao ou desvio de qualquer csptreie de bens, 
quer antes. (luer depois da deelaraç,Ro <!-d. tlLUencia ; , 

IV, qualquor 'Pessoa (LUe se apresentar com credito simulado; 
Vt qua.lquer pessoa. q'H~ occultár ou recusa.r a.os syndicos, ou ao 

curador fi\,;Ci\l o adminístra,iore~ {\. entrega. de bens, creditas ou 
t"*l,QS que tet1h~. da fa.iUda; a.dltlittü', depois .'puMiC4da.,f!t·~oJa~ 
l'aCão da. fallenGia, ce&ião ou ,elJdo~so do JaHido~ 011 com 0110 cele
bra.r contracto ou transacção ; 

VI, o oredor legitimo que llzer cortéertb com o u:eveaor ero. 
prejuizo da massa., ou tran::ilgir éom- o serI vot(j p~ra. obter Va.rlta.
:gSilS pa.~i1 sl nas deJi~.r:ações c actos tia. concordfl.t'~.., pl'e'Venti~ ou 
n'o, qUltaçao e rehablh\açã:> ; < < -

- VII, o COl'retor q l1e intel'vie.r em q uaJquer opel\.ção 1116l"ca.ntil 
do fallido depois de declarada e publicada a. raUencia.. 

Al't. 333. Os feletOB cl'iminosos dos a.rts. 330 e 332~ equipara
dos quantD á p6naHdlldG. :í. f-aUeucia. aulposa. oU fl'au(lulenft&. gel'ã,o 
procelflados c julgailoB' pela torma dewl'minadJ, n08 n.rts. 3~2·(j 324. 

A\!t-" 384 .. A aentança. criminal oondemnatorü\: C.ll raU~ncia. 
fraudulenta., oa.:{J0r ~rilll~ equi:M-mdo,'aién1'-Il~~-ctyeit;)s da .~óa.B-
·dQde ,dtflt-rt,.,' ~36t ;~V:JQ, db,cOd,jgõ- PaJ1b;1 ; , _. / 

'i -I J' Âbnulla á. q~lÍaQã.o. dada ~~ .falÍidp;.' ' . .,- I' 

, § 2. I) Rp-seinde a CQ~CoN~ta ou acCôrJi,j' preventivo da,' fà'lon-
<lM{;Mndá. 'dão! êum,PN<íóS. '." '," '<' ,'. 

§ a: ..... ](tinúllá', 'in#lI3pêi1;;JOOt~ (kL~nteÍlçi ~lví1 0« coJillnêràlt,~, 
ftl &'dtoa dllóri.m._dofl~" " : . - , ! 

§ 4. o Obrig~ .. á;!l'(jlü!tníc3.o dO$'oena 30 qi1:1.C se refulirem'. 
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Art. 335. Os syndico8. administradores e mem.bros da oom
missão fiscal, ·além da responsabilida.de oivil pelos a.otos qoo prati
carem om opposiçio &Os interesses a. seu cargo, ficam suJe,it08 ds 
penas impostas â.9 ómi.ssõe~. malversações e abusos crlmin0$08 
doe empJegados publicaS, a. alias equlparad08 para. uee etreito., 

TIT'O'LO UNICO 

~po~es gerass 

Ar,. 336. A liquidação forçada das soaiooades &nonym.u tem 
Jogar em todos os C~9 e pelos m;;smos factos determinados na 
parte primeira, capítulo I desta leI. 

Pa.ragra.pho unico. São applieaveia â dita. liql1ida,oão &8 diSIkI
slCOOs dO. arte. 215 e 284. a8 que S6 oontaem na.s 8SCoÕes I e II 
(menos 08 ns. X~ XI, XII e Xll() as das secções IV e V do capi
tulo IX da -primeira parte. e 38 do a.rt. 339. 

Art. 837. O prooosso da. ta,lledeia prefore. na orJem dos feitos, 
3. todos ()6 outros do Juizo CommeL'ciaI i não tem férias, salvo os 
doming08 o os dias de festa naciona.l_ 

, Art. 338. 0:1 processos inicia.Jos e a.inda pendentes na. da.ta da 
puuli~o desta. lei regem-so por suas disposiQÕes, sem prejuizo 
dos actos o recursos pratioados e admíf.tidos na vigencia. da. lei 
anterior. 

Art. 339. As custas dos juizes 3m-lo contadas na. ra.zã.o da 
:metade; e sobre o liquido da. musa perceberão a. porcenta.gem. 
,de 1/2 D/O até 200:000', e de um 1/4 sobre o que exceder desta. 
somma. 

S 1.6 Od cacrlvães perceberão custas e porcentageos na. mesma 
proporoão. 

§ 2.° O juiz o o escrivão só perceberão a.s custas (lo uma. dili· 
geoeia. por todo o processo do arrecada.ção. 

§ 3 .. ° AS porcentagens Berão ca.louladas nOf4 termos do art. 25G 
e não serão devidas nos proccssos pendontes em tormos de julga..
mento de preslaçã.o de conta.s :flnaes~ 

Art. 340. A massa. oá,) pa.ga.rá. com missã.o e agentes de 16ilõ~ 
pela venda de beos que etfectuarem. 

Art. 341. As funcções (le cura.dor tlsca.l serão oxercidas pelos 
actuaes curadores da.s massas falIi9.aa que fbrem vlt&lioioa~ Dada., a 
vaga, não .poded. ha \'cr novo provImento, o servirã.() Oi repro
scntantes do Ministerio Publico. 

Art. 342. Todo o commercíante, logo que houver lançado no 
D'arfo, o balanço geral do seu activo e passivo, na fôrma deter
minada. no aL't. i2 do COdigo do Comroercio. deverei. apresentai-o, 
n:>s Est.a.dos ao juiz oommercial, ou qua.lquer outro do primeira. 
insiaucill. da sêJe do esta.belecimento; no OisLricto Federal, aos 
pretol'es, em SUa..il respectiva.s cÍrcumscl'ipções. 

§ 1. o O juiz @. quem for apl"esentado o Dia.rio. sem examinar 
a. escriptur~o. a.utbe~tica.rj, .0 e$ta40 da. cscri.p,b. naqu.sUa d"ta, 
pelo ~~ visto e ·8.asignatura. no' fecho i:lo bala.nOO. 

vol. VIII li 



.. 
:", ,I. o Pelo visamenta do bala.&Qo. o jujz perceber' 2$000. " 
': Art. 343. Aos corretorElS. agentes de leilões. trapicheirOif e 
~mi8aarios d~ transpol1es aio appUca.veis as disposições desta 
lei., com exceJ)Oao do capitulo lU referente ao acCÓrdo ou concor
dat. preventiva. da. .faUencia. 

An. 344. Revogam-ie as disposioõe& em contrario. 
Camara. dos De~utad08, 9 de setembro de 190~ .-F. d6 Pauta 

O. Gm1)larlles, Presldenie.-Manotl d, Alencar Guimllrt%ss. l° Se~ 
eret8.rio.-J. B. Wanderley d.e Mendortça, 30 Secre'tario, servindo 
'de 1JI' ....... A imprimir. 

N. 371 - 11}5' 

A. Comniissão de AgricwtUl"& da. Camara dos Deputados, 
àbnüde.l'andu incompleta a. 1"efortnti da. Direetoria Oeral de Ee
t.tistica. op'er~da pelo Governo. e.'Oi da. autôriZ&4}1O contida no 
art. 95. n •. :tXVn, lettra. d. da. lei n. 1.617, de 30 de,de.embro de 
1906 e oonftmeida de que 08 de:feitós ou tálbas deá8a reforma decor
rem da tàJta. de competencia do Poder ~xecutjTo para, na regula
meJÍticlo fto servico. estabelecer medida.s indtspensá.veis. que só ao 
Podér Legislativo compita. decretar, elaborou a. propoaieló o. J8', 
dó corrente anno. tornando obrigatoria. pOI' parte das &utol'idades 
federa.es, civis ou militares, dos presidentes. directores ou 1J8I'8ntea 
de fabricas. emprezas. compa.nhlM. associaçõea e outros estabele
elnleotos jndustriaes l oommercia.es, de iDstrucçio e moraM, . bem 
como p&rticnJàres, .n.a.ei.onaes ou estrangeiros. domicília.doB na. R~ 
publica., 8. prestação de informações peaidas pela .Dire~toria. Geral 
ile latat1stíctt. no~ prazos e segundo ti pl&noe ado~08. 

A Commissã.o de Justica e Legislaoão. do Senado, conslderu.do. 
como li eotrlmis8io de Agricultura da oarnarat que é defelt.llosa. e 
detlcieot.e a. reforma. da Oirectorta G6l"a.l de EStanstio& 9 quo uma 
melhor e ma.tf!t completa. organlza.çio daquella Diréo1.or1a ~ uma. 
necessidade de ordem publica.. porque a estailltlca ê iodlspenaavel 
:tanto á. decretaçfu:> das leis, qUàflto &ó êtercfdio dos J)odetM pobli· 
to! e ao desenvolvimento econorilfco do paiz 8 que, por iseó. consti
tue um imposto de trabalho flue 8. União tem o direito de engir de 
todos OI seus habitantéS, é de pa.recer que a '. proposiçio .n. 181 ê 
digna. da. approv&Qio do Senado. 

SaJa das CommisIJõa9. 7 de dezembro da 1907.-0li.,ei,rll Figue'
J'edo. presidente.-Marttnho Garce .. , relator .-X(J~tsr da SiSua.-
J. M. Melello.-Ji. 46 S. MéWa e 8d. . 

PllOPOSIÇlo DA C.A.K...UUo. DOi DEPUTA.J)OS N. 181, DE 1906, A QUE 
SE :REFERE o PAl\ECEl\ SUPRA 

O Congresso . ;NacIonal decreta,: 
Art: 1.0 As a.utoridades federaeB., civis ou militares. o, preai

dentes. rurectores. ou gêrantes de :tàrbrieu, eIDprezas, compa.aàia8, 
a.sl!IOCíações e outros esta.belecimentos industria.es. comDlerct.es, de 



Dsllo ]UI 7 U DJlZIKBRO DB 1007 323 

instrucc:âo e mora.es, bem. como 08 particulares, na.cionaei DU es
trangeiros. domicilia.dos em qualque:r part.e da Repul1lica, sãqo~';' 
gados.a prestar d. Dil.'ectoria Geral de Eilt8.tietica. as i.oforni~ 
que lhes forem pedidas. DOS prazo e seguadO os pla.noe e 'mddMOi 
adopiadot1 pela cita.da repartiçã.o.. " . " 

§ l." O Governo Federal promoverd. accôrdo ooút oS 'gbver
nos dos Estados e com a PrefeitJ'~r& do Distticto Feder&! pà.ra. obter .. 
das autoridades estaduaes e municipaes a. permuta. de publica.~aei 
e a reme9B& regular de informa.coo3 à Directoria. GerãJ de E8ta,.. 
tisticá.. 

fi 2.° As re:partiçõe8 federaes (f as emprezas pa.rticulares seria 
obrigadas a. enviar á, mesma. directolÍa., independente de soli
citação, qua.tro exemplares, pelo menos, dos trabalhos estatisticos 
q\le publica.rem. ' 

Art. 2. o A .fu.Jta de cumprimento das ~j_sp:>sições do artigo 
preeed.entê serl. punida, COm a. multa de 50$ a 500$. cobrada 
execsutivammite. , 

Paràgra.pho unieo. A oobra.nça. executiva. da! multas impostas 
compete aos prooura.dores seccionaes da. Republica.. de accôrdo com 
o a.rt. 125, n. 2, lettra a da. Consolidação das Leis referentes :t 
Justiça Federal. a.pprovada pelo decreto n. 3.084, de ~ de novem
bro de 1898. 

Art. 3. 0 A execução dos serviços de que trata esta lei compete 
a fuaccionarios federaes. podendo, todavia.. ser oonfta.da. 8008 ,0-
vernos dos Estados, media.nte a.nDueneia. sua., conforme dispõe o 
§ 30 do art. 71) da. Consiituiqã.o Federal. ' 

Art. 4. () Revog'a.m-se as di~posições em oontrano. 
Camara dos Deputados. 25 do novembro de 1907 .,-04"10$ 'P~

Molo d8 M_lSo Filho. Presídente.-MilcNd8s M41"tÕ de Sã Fl"et,.e. 
l° Sooretario.-Lui. Antomo Jieffei,.a G~alhtr'tot 3" 'Secretario, 
(881'1.Mdo tU ,20)._ A impri~ir. 

N. 372 - lQ<Y7 

Foi remettfda. i1 Commissio de Justiç, e LegislaQl.ó a pr0-
posição da. Camara dos Deputados n. 197" do corrente 'anno, a,u~ 
rizando o Governo a. mandar construir, no Districto Federa.l. um. 
edlficio apropriado a.o serviço da justiça. local. 

Justif.lca.ndo a. proposiçã.o, disse a Commíssã.o da Ca.mara., em 
ao de novembro de 1894 : 

• Não se faz mister encarecer a. ~onvenieDcia. de dar ao serviço 
da, justiça ed.iftcio conforme com a sua. mage&tade. 

Infelizmente. os da. justiça. loca.1 deste Distrie'o nem siquer se 
podem considerar decentes. 

Basta trequental-oIJ, basta mesmo coDheGel-Ge ,pela taboleta., 
pa.ra ssntir-lbéS a fa.ltA do ptoprio decoro. ". '. '.. 

Ha.. ~~08, doe ma.tá· oneradOl,. que os puem '.eD~ im-
p'tÔprioe. • ' . 



UNABa DO UNÃDO . 

, ,~';O tempo decorrido ,do entio até hQjet ' sem'ter sido &Uondlda. 
fIp, ,i",~l'io~a ,neeeididade. assim, ,como .a,. ·~em04elaQio, , ,o" qU8 
~~ de passar a. Capita.l da Repu bli ca. torna.m ainda. mais ver~ 
dadéirolHlstes oonceitos, qu', ·na. 8Ua,' concisiO,: caracterizam per-
:tWtamente -a tl'iste rea.lida.de do nosso foro; na sua, parte ma.terial. 

~ , • /&. OIJnmi8.~ de JUitiça. e '~gi81açã.(f, fazendo 8Ua.sas conside
rações 8~Sta.s, uão-'hesita om aconse1hat ao Seoado que adopto a 
pr(tJlO1!iiç&o. J '" ''- ' • .' • 

Sala. dai Co:nmi~9õe9. 7 da dezembro'de 19'rl.-OU,,8t'ra Jiigtieí
,'edD, presidente.-J. JV. Me.ello" re!,ator. - !(a,..Unho Qarcez.
XGft6r'(ls S""a"~-Ji. d6 S. Meira e 'Sá.- A' Commissão do ~'ina.nça8. 

I )" , 

N, 373"':lgrJ7 ' ' 

lUtlacç40 final do prDJuio do Seítatltl, ta. lí.- cJe 1907~' d,' accordo 
, .. 'COIN a 4m".d<J da OImara dOI D~putaM., abrindo' o çrBcUto "'p" 

; ~8 .. lo.r de J~038 d,Nrba (J- do arl. f!O da IM n~ 1, .. 617, 'J.s 30 
; " iU"liesemlw.o de 19q6, para pagamento da graUpcaçllo ttdtlicioHa' 

': ch 15 ,ti/Da ftH tem di,.eito o olficíal da, 8~cr~taria do Sqttado 
J016 F.~tla"d~ cl" OlifJ6i.,ot' a. con"" de' J5 ,d8' j'.lheir.o à ':.ti d. 

, d~~~iWrD do 'corretlttJ amlo ' 

O éOÓgreS30 Nacional' decreta. : 
Artigo unioo. ~~' o Pre.iderite da. Republica. autorizado a abrjr 

ao Ministorio da. Justi~a e Neg-oeios InterlOres o credito 8upp1e
meotar de 1 :0:18$ 'verba 6& do art. 2° da. loi n. 1.6l7. de :-J() do 
dezembro de 19 )(-\, para. palmmento da. gra.tiftca.~ão addicional de 
15,D'f.a.que t.'!m djreito o' omcial da Secretaria. do Sena.do .José Fel'· 
1Wldó8 d(} OU \'eira, a conta.r de 15, de ja.neiro a 31 de 'dezembro"do 
correntCt anDO: i rM'ogadas as disposíQlies em contra.l'io. .' 

Sa!a. daI CoinmiSst~, 7 do dez~Jttbro dEI 1007. -Ooellio l,s~oá;~ 
Ca7tdido de Ãhreu.-Cle'o Nun,cs Perdl'a. 

Fiça. ~obro a me5~. p<lra sdr' diScutido na sc~ão soguinte, dClnis 
do ~ulJlicado no D'ario do CONure.,so. • 

E' 1m ~to, em disCUs.i:lO (J sem debate approvado o requeri-, 
manto >con"t,nn te. do- BBguiote ' , 

PAR~CEa 

N.374-lü07 
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quo, partindo de Guarátin,uet2l. DO Estado de S. Paulo, ri terJiduf 
em Paratymirim, no Estado ,do- RIo de Janeiro. a Corrlln~: .. 
Obras PuóUcaa e Emprezaa Privilegiadas julga.. todav~ OODye
niente ouvir-se o Governo 'cerca de ia! concessão.' .; \,; 

Sala das Commissões. 6 de dezembro de 1907 .-Fraru:tsco Bd.-..:.....·: 
O/i.,elra Valladtto,reJator,-Herc"io Lu~. 

O Sr. PlreiJ Ferreira (pila Q~·d6llt)-Sr,. Presidente. 
PfJoO a V. Ex. se di~n& consultar o Senado, si na fOrm& do Regi
mento, dispeosa a. Impressão da r_edacoão que foi lida, afim de 
ser a mesma. immediatamente discutida. 

P08to ao votos, ê approvado o requerimento. 
, Entra. em ,discussão e ~ sem debate approvada. a redacçio' 'IInal 

do projooto do Seoa.do' n. 12. de 1907. de a.ccôrdo 0001 a emenda da 
Camara dos Deputados, abrindo o credito Bupplémentar d~ ,] :.038' 
á verba 6" do art. ~ da lei D. 1.6171 d.e 30 de dezembro de 1906, 
para pagamento da gratitlcaoão adaieional- de 15 0/. ,a qtlo' tem 
direito o omeial da secretaria do Senado José Ferna.ndes de Oli
veira.. a contar de 15 de janeiro a. 31 de dezembro do corrente anDO. 

OltDE~{ QO DIA 

lNFRACÇÕES DI; LEIS. ~Ii:GULAMENTOS MUNIClPAEI:l 

Entl"a ero ~ discussão, com parecer favora.vel da. COmmiseio-' 
da Justiaa e Legislação. o a.rt. 1° do projecto do Senado, D. 25. de 
1007. regula.ndo o proeesso e )ulp~en~ da.8 intra.f!ÇÕeS das, leis, 
regulamentos e posturas municipaQS do Distrieto F~dera.l." 

'NíogU&D1 pedIndo a. palavra: cncel'ra·se a discussão .. " 
Posto a votos. ê aprovadp o &rtlgo. !' " 

Segue-se em discu!l8ão e é sem debaíe approvado o ut ..... -
Segu&S6 em discu8Sio e ê sem debate approvado o 'r1iID 

additivo o1ferecido pela Comrnissio de Justiça e Legillaçlo. -. 
SegU&-Be em discussão 06 igual monte approvado o artr'a-~", -
o-~rojecto. a.seim omendado. pu. ao a- disctlBSão. 

O Sr .. A. A..zéredo (JN14 ord.m) requer disp'eDS& de 
inW8tioio para. a 3a discussão do projooto. 

COJJlulíado, o Seo.aclo concede a. dispensa 8Oliei~ada. 

INSIGNIA PRESIDENCIAL 

, Ei1tr~ em 3- discussão o pJ:QjectO do' Sen&49. D. ~,d.e-lOO1, 
cl'8aDdo uma. faim par.a 'ser usada. pelo Presid~ttt9 ·dA R.ePIl'bliC& 
como,dittinetivo de seu-cargo. ,'. ;... f>P'.:i ~".,..-' 

Ninguem pedindo a. palavra. eooerl'a.-se a di8e1ilJ8io~ , -
Posto & votoa, é approvadÓ o rrojecto e "'aG aer remettido 4 

pa.mara dos Deputados. i.,do agtas Commissã.o de Redt.C9io. 
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• o Entra. em
o 

aa diacussão a proposh;ã.o da. ca.rnar~ dos Depuia.dos. 
n. 158, de 19;)7, mandando conta.r ao ~ tenente do 170 batalhão de 
infan.t&ria J9aé Augusto Soa.res a. antiguidade d~ posto do 28 de 
dezémbro dê 1903. . 

~~Ilguem pedindo a. pala.vra, encerra-se a. discu~ã.o. o 

o PostA a votos, em escrutinio secreto, é a. pprov&da. a proposi
QiO por 20 votos contra. 12 e vae ser submettida d. sa.nCQio. 

LICENÇA AO ENGEN'Hmao LUIZ FEJ:.,lPPE ALVES DA. NOBQ.EG.A. 

EQtra em 3& discussão a,. prot\08içã.oda. C8.mara dos Deputados. 
~'; t{~, de 1907,. aou"$ori~jlD.d4? o Presidente dá Republica. a conc~ 
~r ~Q. e~~alrp L.dz Felippe Alv~s da. Nobrega, ~ub-dlrector da. 
6~_0 ~lvt~ -~ Estrada. de Fe~o CentraJ. do B:ra~Il, Ulll a.ono de 
hoon~, °C9zn'~de~adQt p~a tratar de sua. sa.ude. o 

Ninguem pedindo a. ·pa.lavra, encerra-se a. discussão. 
Posta a. votos em escrutinio secreto, é approvada a proposiçã.o 

por 20 votos contra. 12 e va.e ser submettida. á sa.ncção. 

OREDlTO DE 271 :033$668 PAIU, DESpEZA8 COM A REPAB.TIÇ-ÃO DE 
-. POLJCIft. 

Entra. eDl3a. ditte'u.$e49 ao p~p()Siçã.o da. CQ.'Ql$la do, Q~DP.~ ~ 
.. n. 182, de trJó7, aútomandó Ó °Presidel'lte dalWpII-p!fca ~ ~}:ir~~,p 

Ministerio da. Justiça e Negocios Interiore3 o credito de 211 :03S~, 
supplementar á verba 15- do .. ri. sP da lei~. 1.617. de 90 de de
zembro de 1900. pa.ra. divenu Q.t9fp8Zal da 'R8parttelo da Policia. 

; Nínguem pedindo a palaVrA, encerrwe a di.cllsBã.o. 

Poste, a .voto~. é a.pprovru:IA a. pl'oposicio, e vae sor su~et~jda 
4- saricéão.' .. 

CREDITO DE 21:000$, oIrao, PAl\A 1)lVE1\80S PREMIOS DE VIAGEM 

- Entra em 3& discussão a. proposicio da. ca.B13.ra do~ Deputado,s· 
D. 165, de 1907, autorizandoQ Presidente da. Republica a. abrir a.o 
Mlnisterio da J1l!tiQá e Negocios Interiores o eredito extraordinario 
de 21 :000$. OUOO. para oecorrer ás de8~za.s com os premi08 ode 
viagem conferidos aos engenheiros clYi.s Josê Pires do Rio e Josê 
Llli:l Bl'pU.ta, Dr. Euripedes Clementino de Aguia.r e ba.cha.reis 
Pôtl)ljií<if t1 .. 80.uz~ Leite e Cllodomil'6 cardoso, 'n.zio de :200$,-
onro~' "ea.da um. o ' o ' " 

NÍllgtI6ID :JSdia4o &. DNa.v~a. e~rrar-se a. disousSl4c:t. 
D08~a yotot. ê ap~ & proposiçio°e v~ tser o-.plD.fpttida. 

;1. 88rnCU}io. . 



SRsstO EM -9 ;DB DlIZBM:~n,O DE 1907 ~~ 

o .Sr. Presideute-Nada mais ha.vendo a trata,rt vou 
levantar a. sessãot designando pa.ra. ordem do dia da sessão S~. 
guinte: . 

Continuação da 31. discussio da proposição da camara. doi 
peputados. n. 145, de 1907, ftu.ndo a despeza do Ministerio da 
Marinha para 1908; 

36 discussão do projecto do SonMo. D. 25 t de 1907, regulando Q 

processa e julga.mento d88 infraccões das leis, regulamentos e pos
turas municipaes do Districto Federal (com a emenda. approva.da. 
em 21"); 

Continua.ção da ~ discussão da Proposição da. Camara dos 
De"(Jutadost n. 178, de 1903, modificando e explicando a.lguns dos 
artigos da lei D. 221, de 1894 ; 

2A discussão da proposição da Camara, n. 185, de 1907, &U
torizando o Presidente da Republica ao abrir ao Ministerio da. 
Fazenda o credito eItraordinario de 13:476$799. para pagamento 
ao capitão do exercito Francisco Xavier Alencastro de Araujo, em 
virtu3e de sentença judiciaria (com parecer favoravel da Commis
são de Finanças) ; 

2-- discussã.o da prol)08içã,o da Camara dos Deputa.dos, n. 186, 
de 1907. autorizando o Presidente da Republica a. abrir ao Minis
terio de Ja.stiça e Negocios Interiores o credUo de 25:000$, papel, 
8upplementa.rá verba n. 43-Eventuaes-do a.rt. ~ da lei n. 1.61'7~· 
de 30 de dezembro de 1906 (com parecer favoravel da Commissio 
de Financas). 

Levanta.-se a sessão a 1 bora e 20 minuto8 da tarde. 

157· SESSÃO ~M 9 DE DEZBMBRO DE 1907 

Presidettcia dos Sr:s. Nilo Peçanha e Ferreira Chaves (to Secr6tal'to) 

A' meia hora depois do meio-dia, a.bre-se a sessão. a que con. 
correm os Sra. Senadol'e~ FerreIra Cha.ves, A. Azerado, JOtta.thM 
Ped'rosa, Indio do Brazil~ Urbano Sa.ntos, Belfort Vieira., Pt~· 
Ferreira, Francisco Sá, Meira e S'. AI varo Machado, Càelho 
Lisboa, GOQçal ve3 Ferreira, Araujo Góes. Manuel DQarte, GOi'llto a 
Campos, Oliveira Valladão, Martinho Garcez, Moniz Freire, ,. Cleto 
Nunes, Siqueira Lima, Oliveira Figueiredo, Augusto de Vascon
cellos, Lauro Sodré, Ba.rata Ribeiro. Feliciano Penna. Francisco 
SaIles. Francisco G1ycerio, Alt'redo EUis. Lopes Chaves, Joa.quim 
de Souza, Joa.quim Murtinho, Metello, Candido de Abreu, Hercilio 
Luz. Felippe Schmidt, Pinheiro Machado, Julio Frota e Vic~fi~o 
Monteiro (38). 

Deix.am de comparecer, com causa. participada, os Srs. Sena
dores Ruy Ba.rbosa, Bueno Brandã.o, Silverio Nery. SIi Peixoto, pa.es 
de Carvalho. Justo Chermont. Gomes de Castro. Anizio de Abreu, 
Ra-YlJlundo Artbur~ Pedro Borges, Pedro Velho, Gama e Mello~ 



Rbsa. e Silva., 'Hercula.no! Ra.ndeilta.. Vieilaa. Ma.lta., Severino Vieira., 
Virgilio DamazIo, LourenQ(> Ba.ptista. Erico Coelho. Braz Abrn.ntcs. 
Urbano de Gouvêa, Xavier da Silva, BrazUio da. Luz o Lauro 
M~n~ (~4)~' , 

"E"lida, posta em discussão o sem debate 'approvada i.\ a.ct~ 
da IJcssão anterior. ' 

, Q f!b·. 1° Secreta.."'io dti. QOnta. tio seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcíos: 
Um do Minister\o da.s Rela.ções Brleriore9, de 7 do corrente 

!pez, transmittindo a me.mru.gem com que o 81'. Presidento da. Re
publica. rostitue dous dos autogl·.1pho~ da. resolução do Côngrcsso 
Naciona.l •. que sa.nooionou •. a.uiql'izan4!o a. a.bertura. do credito do 
120:000$., ouro, supplementar â verbl. 68. - aj udas de CU.itl) - do 
árligó JO da. Jei n. 1.617 de 1906.-Archive-se -um dos autographoll 
e communique-se á. Cam:\r& dos Duputados. remetteDdo~e-lhé 
o outro. 
, Tres do Ministerio da. Fazenda. de 7 do COrl"ento mez, transmii
t!lldo as mensagens com q:ue o Sr. Presidente da Republica. re8-
tltue ~ou~ dos autographos de cada. uma das resolucôes do Congmsso 
Na.eíoàa.l. que sancctonou. a.utorizando a a.bertura. dos creditos ne .. 
cessarjos para. oocorrer ás desp3zas com a. cunhagem de moeda.s 
. de pra.ta. de a$. 1$, .e 500 r~is ; a célnces,ão da um anno de licença • 
. com ordena.do. ao contador da. Delegacia. Fiscal: do ThelJOUl'o 
. FedoràJ em Minas Ocra.es. Domingos Fernandes Montei.ro. e o 
a.rrendamento do ediftcio destinado á. Alfandega. de Juiz de F6l"a. o 
seus terreoos.-Archive-se tlmde cada. um dos autographos e CíJm· 
munique-..se â. C&mara. dos Deputados. remettendo-s&-lhe os outros. 
' .. ' ·Úm do Ministerio da ~Marillha~ de 7 do corrahte mez, tra.nsmit .. 
iludo a. mensagem com que o Sr. pre.,ideute da. Republica. presta 
as íntormaçõed solicitadas pelo Sanado sobre a. cquipara~ão do 
soldo· dos a.sptranies a]umllos da Eicolo. Na.val a.o do~ a.htmno8 
mWt&res do exercito. -A qllcm fez a requisição. 

O Sr. Mel:iel10 (Hrt1indo de 21) secl·ell1,.io) lê o seguinte 

PAaECER 

N.S75-1907 

R6drMúiÍo /lrlal do pí"ojecto do Senado. u. 3'J. de 1907,cJ'eando w» die-
. ' ' "nct~.i) do ca"rgo de P"essdenfe dli Rept.tblt~a . 

O CoJlfl'8SBO Na.ciona.l decreta.: 
·Art. t. p COmo distiDctiUvó dó seu cargo •. o I:'residente da Repu 

blioa. usará & tiraeoUo. da dírelta. para a. esquerda t uma. faixa. de 
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seda com as córes nacionaes. ostentando o escudo da Republica. bor .. 
dado a ouro. ' . 

Paragrapho unico. A faixa. ouja. largura será de 15 centime-;. 
tros. terminará em f.t'anjas de ouro de 10 centimetro.'t de largo e 
supportard.. pendente do ponto de oruzamento das 8uaa extremida.
des. uma medaJha de ouro, mostrando- no verso o mesmo escado 
de que filJ1a. o art1go anterior e no anverso o distico-Presidencla. da 
Republica do Bra.,il. 

Art. 2.° O distinctivo de que trata esta. lei, o Presidente da 
Republic& receberá. no acto de ser empossado no s,m cargo e logo 
depois de fazer a. o.mrmação constitucionai, das mãos do Prêsidente 
do CongresiJO ou da.s do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
conforme a. posse se veríficu ~ante este ou aquelle poder.· ' 

Pa.ragra.pho unico. Fica iseoto·da formalidade prescripta neste 
artigo o Presideote que sanccionar a ·presente lei, o qual usará 
desde logo a. in!5ignia que ell& crêa.. 

Art. 3.· Revogam-se &9 disposições em contra.rio. 
Sala das Commissôes. 9 de dezembro de 1907.-Coelho Lisboa.

Cle'o Nunes. -Caftllido de Abreu. 
Fica. sobre a mesa, para. ser discutido na. sessão seguinte, depois 

du publicado no :l>faf'w do COflgf'(JSSO. 

N. 376-.. J007 

PARECER. 

A Commissão de Justiça e Legis1acão uo Sena.do examinou cui;' 
dadosnomente a Resolução do Congresso Nacional. de 12 de setembro 
de 1904, autoriza.ndo o Governo a. conceder 4 viuva e tUhas aoltel
ras do capitã.o de mar e guerra. Francisco Romano steppJe da. Si1va9 

a. pensão ,mensa.l de 20Ç>tJOO, repartidamente. e bem a.;sim 808 ra
ZÕEW do "eto oppo~to pelo então Presidente da. Republica. Exmo~ 
Sr. Dr. Francisco de Paula. Rodrigues Alves. não acolhido pela. 
Cama.ra. doa Senhores Depuhdos. que approvou, atinaI. & reteridá 
.resolução. na fôrma do art. 37, § 3° da. Constituição Federa.1. 

O "e'o do Sr. Presidente bW3eou·ae na. situa,oão anUo dUllctt 
do Thesouro, que aconselhava. a reduCQio da despeza publica. Não 
punha. porêm. em duvic1a e antes implicitamente reconh~cell o 
merecimento da pensão requerida pela dita viuva. e ftlba.s. em 
vista do seu estado preeario a em contempla.cio dos mu1tip1oa, 
releTa.nttsslmoB e herolcos serTiç.os prestados ao paiz por a.quelle 
distincto offlcial da. nossa Armada. quer na paz. quer na guerra.~ 
por occa.sião da call!panba contra. o Paraguay. segundo attestam a. 

. sua glol'iosa fé 0,6 ofticio e outros documentos <t.':le a.compa.nha.m o 
presente parecer e instruiram o pedido das peticioDa.rías. 

De facto. a,hi se acham registrados, um a. um. os serviços de 
guerra pres1iado8 por esse bl'&V,O omciaJ, naquella memoravel cam
}lanha.. nli qual foi secreta.rio e ajUdante de ordens do inolvida.vel 
chefe de di visão Franci~co M8.DooI Barroso d" Silva. (de 7 4e (eve-



n,Wo de 1800 a 29 de dezembro do mevo anno) 6 t ma.is tardet se .. 
c.ratarto e a.juda.nte de ordens do c4I1mando em cp.ofe da. es
flq.dra.. continua.ndo, lloTém, â. disposição daqllelle chefe de divi
tio »~ra coa.djnva.l ... o no se:pviço. conforme se ve do decreto da 29 
46 dezembro da 1870 e opdem do dia, o. 43, do cOlP-rnando em chefa 
._ esquadra. 
. TQ1Dou o mesmo ameial parte aetiva. ua glorios& passagem em 
frente á8 1brmida veis baterias de Cue\'"&S. DO R~o Paraoá., em 12 de 

. S8te,.~ (l~ 1~65; nos oomba\ee 6 bombardeios d09 fortes de 
Cu,,-uzi.'l. ,em 3 de setelllbro de 18M, e do Curupaity, em 22 do mes
IDQ me • ., a.n.DQ, sendo elogiado pelo modo berotCQ por que se por
'Cou em todos esses feitos. 

Com e.pecialidade, rererindo-se ao bomba.rdaio 9 ata.que do 
CQPupa.ity, a ordem do dia., n. 8 do commando em chefe da. es
QIJWa e,o aviso do Minisf,erio da Marinba de 6 de outllbl'o de 1866, 
elogiara.m-no «pelo valor. sangue trio, cora.gem e dedicação de 
que deu mais uma, prova gloriosa, levando ordens 8008 navios mais 
empenba.dos no comoate atravez da. metralha inimiga». 

No Cn&oo. oomQ comm.anda.nte da 4rnQsa flotilha. de escf.Üeres. 
em desesperado e tremendo combatE> de ~rmA branca, faz ~ IDeemo 
91Hç,iQ.! prQdigios de energia e bra.vura, merl;)cen<lo, po rela.tario do 
MLilstro da. Marinha de 1869, pag. 15, alélP de outras. estA honro
sis8ima. e justa referencla: "OS combates da. flotilha. no Chaco .. 
80b () oommando do ca.pitio-tenente Fra.ncisco Romano Stepple da. 
Silva, são, no seu ganero, o que de majs notavels6 conhece nesta. 
gueJ'lta. Si a esquadra brazíleira. já não tivesse da.do tanta.a provas 
de lntrepidez e abnegação, bastava essa pa.ra. constituir·lhe uma. 
BOl1,ta ~puta~o.,. . . 
. , p~ _~ t~ito foi mand~do IQllv~r »~ltQeute pel() lmpf5ro.do:r. 

r~r e. tfJmp!) e x,eM~ m~8Ull~ calJlpJLnba. toramalhe conflltodu 
da p'rf.e do coRlIUiJ.ndo em cb~re da esqq.4dra Jllllhas e arriscâdis
~hJlP.r8 copunl$rÕeil, As quaes deu IIQXDPf& cabale PfoveitOSl> de~eJU" 

Ittun0' São de$JB numero a sonda,em e J'ooonheoimenÚl. da 4 hm'as 
êJ, m·at!ruga.ga de I de satambro de 1866. a bordo do vapor VoJun

"'rio dQ Fa'na, do rio Curustl, segundo constata. ao ordem do dia, p. 7.' 
de 22 de setembro 4tl1866, do colIJmando em ch~fe da. eilqua.dr,. 
»lfiOQude da Ta,maudaré; everit!ca.n<.to aquella omeial. Desse reco
~Jl~imentQ. qJ16 o caJ1al do la.do do Cha~o o1J'erecjq. agua. bastante 4) 

_tavão livrQ dQ torpedos e de qualquer obst&cu\o. E, de 1i.cto. 
por a.lJi iDv«)8tinclo a esquadra. seoundou e oompJetoQ o movi .. 
mautQ e torll1ida.v~1 a.ta.que dos bravos do 21) oorpo do nos~o c:mer .. 
citQ ao man40 do ge.o.eraJ barão de· Porto Alejre. que, a.sshn, 
CQQSeguiu desa,loja.r O inimigo e iofllíl,r a~ !órtifteaçoes de Curu.II, 
40ua. dias depois, irio é a. 3 de setembro, . 

4iAila bJXl virtude do bom deaemJjenbo de commisslJe.i d~ 
guerra', no ~a.ço da. patria. e em lta.pirll, foi elogiado pelo eomPlen
dante em Qpefe d() exercito em operaçOQS. polidoro da Fonseca 
Quj.ntapiJl).a, JQl dãA>. 

Em "ÇI'~u., PQis. da tantoe e tio releva.ntes e heroicos serviçQt1 
prest$d.oi pOr 8s8e di8th:~,ct1ssimo amcia.l 4. Jlossa.pa.trj~t cuJft, 
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, . 
historia perlustrou em feitos gloriosos, entende a. <lJmmíssã.o que 
á. sua iUustre villva () 1Uha.i eoJtejrast que \eem sa.bido honrar a: 
sua. memoria, licito não ~. e menos edU:lca.nte, recU88.1"-se, 8()~ 
nenhum. funda.mento ou pretexto. o a.uxilio que pedetp. p~r~ a 
sua subs18tencia. . 

E. pOis. de pleno lt,ccôrdo com o procedimento da. Camara db8 
Deputa.dos. qllo não approvou o ..,elo do Sr. Presidente da Repu
blica. pensa. que o Senado cumpre um de'Ver patriotico e moral, 
nem llOr issQ menos imperioso no caso. adopta.ndo o projooto 
vetado noo termos do art. 11, § 3° da. Constituição da. República.. 

Sala. das CommissõeB. 9 de dezembro de l007.-0UfJeiNf 1.1i
fJ1l6iredo, presidente.-F. de S. Meira e 84, relator .-MlJ.f'ijnM 
Garces.-J. Mo. Metello. 

REiOLUÇÃO DO OONGRESSO NACIONAL A QUE SE I\EFE8.E o PAR.EOER 
SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.11 Fica. o Presidente da. RepubJica. autorizado a. 40needer 

" vinva e filhas solteiras do ca.pitão de mar e guerra Fra.nc\sco 
Roma.no Step]Jle da. Süva a. pensão mensal de duzen~os mil réis 
(200$). repartida.mente, sem prejuízo do montepio e da tabell. de 
1876, a. que teem direito. 

Art. a. I) Revogam-se as disposições em eontrario. 
Sena.do Federa.l. 12 de setembro de 1004. - Alfonso A+,t'D 

Moreira Penna, presidente. - JoaMm d'O. CaCunda, l° secreta.rto~ 
- Alberto Jafé Go~caltles, 2.° secreta.rio. 

lU.zÕRS DO CVliITO" Or"'-TO Á RESlOLQÇÃO SUPR,A 

EílJPosiçlIo 

Alt1m do montepio instituido pelo plano de 23 de setembro de 
1795, toem as viuva.s e filhos dos ofHcia.os da. arm.ada e das cla.sses 
annexas direito a.o meio soldo que o Governo ProviSOrio coneedell 
pelo decreto n. 475" de II de junbo de 1890, como justa recc.mpeasa 
ao~ serviços preatadoB ao ~iz por eSSS3 otllcia~. 

E' verdade que 1l8. maioria dos caaps eSSe benetlcio á a.penEijl 
8uftlcienj.e p'~ra colloca.r a.o abrigo d, misel'ia as &milias desses 
servidores ij.& naelo, e seria. pa.ra de$ejar que esta. pudesse reoom .. 
pensaf generosamente aquelles serviQ08, A situa.cão finanooíra do 
Thesouro. porêm, nlo o permitte e antes aeonselha quanto possivel 
a. reducção das despezas publicas. 

para isso o Governo teve oooasião de solicitar a. attençio do 
Poder Legisla.tivo. 

, Ef pa.ra. ca.usar a.pprehensões a somma. a.vulí4da. que annual
mente se despende com o pagamentQ de l>ens~8:' 110 ex.ercido de 
1903 foi de 4.675:588$979 e no a.ctua.l ê de 6.839.001$612 ao quantta. 
votada. para esse flm. ~ 
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: .. Não ~t poia, conveniente que. qua.pdoo:Governo se, preocQU;p~' 
seri~mente com a, reforma do' montepio dos funccionarÍ09 publicoW. ' 
rio séntido de tornal-o menos' onoroso aoseotres. do The>Kluro, se 
creem novas déspeza.s som que serviços inadi'a.,,-eis ou ra.zões d~ 
ordem SUp81'ior as justifiquem. ' 

POI' estes móth-os deixo de' sanecioilar a presente resolução do, 
Congresso Naciona.l que autoriza. o GOVCl'no' a conceder a pens~o 
mensa.l dc 200$, repartidamente, â. viu'vá e tUhaa solteir~8 do c'o,
pitio de ~ar e guerm Francisco Romano Stepple dtl. Silva. sem 
prejuizo do meio soldo e montepio a que teem direito. 

, R.lo de Janeiro, 22 de Betembl'O' de 1904. - Francis.co de P4ulf,l 
Rodrigues AZl'es.- w A imprimit .. - . ~'., 

, ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

CéJntinl1a em SII. discussão, com parecer da Commisaio de 
Fhianças sobre a.s emendas offerecidu, a. proposiçã.o da Camara. 
dos Deputados, n. 145, de 1907, tlxMldo a. despeza do Ministerio da. 
Marintia. pa.ra o exerci cio de 1908. . 

O Sr. Barata Blbelro - V. Ex. annunciou q'tie 
e8t~ e~ debate as emendas apresellta.dM ao Senado em S" dis· 
OO~! " 

O SR. PIlESIDENT&-Est-ao em· discU3são . 8. prop08ioão e ai 
emendM.' " 

O Sa. BA.RA.TA RIBEIRO~A Commisaão de' Firiançag, Sr. Pre
sidente, opinandp sobre as emendas apresentadas ao OrQamento.4·. , 
Marinha.. diz, com respeito· á. que se retere aos vencimentos do 
alD;ltra.ntc Jac~gua.y: 

.Essa. emenda. ê contral'ia a. que foi, a.pprovada em 2· dI .. 
cllil8io,~ a.presentada pela eommissã.o do Finanças, qué conwnla. 
sustentar a sua. emenda,. suppresaiva. .• · " 

Não se encontra. aqui-verificou o Senado-uma unicapa.l&Tt'a.. 
da nobre Commissão de Fina.nças pleit~an.do a vigeocia, a. parma
nenc.i~ da. sua emenda. suppressiva. combatida por occasi~o da 
discussão desse or(.'amento, ao qual foi apresend~ta. uma emeQda 
pejo nobre Senador. o Sr.Francisco Glycerio-emenda que subscrevi. 
do alto da tribuna, não envia.ndo a. que tinha. eacripto, por eonter 
o m~mo ,pensamento. '. . .. 

como 'escl~reclmento, a. Comm1ssão 'od'ereee documei\.OOa .P. 
oonhecidps dc.r.Sen.do-os .pareceres diversos. dfL~ ~más cOmíniSs*~ 
quer ~, ... 4t), Nartnhlf, G :Gnerra., quer .Ó8 d.' de JtllJtiça. e ~isla": ~ 
cão~ quer" 08 da. 'propria Comm1ssão de FioaDoas. ' 

De modo que a quest.ão subsillte no mellX1~ pé, em que 8it.v~. 
Qnvolta sempre ~a ~esm& duvida~" , . 
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, Affirma. a, CommL;são de Finanças. como a.fflrma. parte da OQm.~ 
nrissit.> 'd~, Legis.la.ção- e Justiça. e da de Marinha. . e OUJrra 'que o 
almira.n~ Jacegua.y, não t~Dl direito ,á. percepção dos vencimentos 
cõrrespondet;ltet)',a: essa. patente. porque sua promoção foi illegal. " 

A iUegaJi4-.4Q dedul-a a. Commjss}io de Finanças, da. circum, 
8tancia.a~ não se conter o direito ct ella. na. lei de" l'eintegra.cão, da.. 
queUe odl'cia.1. ' , . 

O Senado me ha de desculpar que emprogue o mesmo prooesso 
do. Commissio de, Fina.nças e rea.vive a. sua mamoria a respeito 
desse ,facio., ta.zep.do reimprimir na. acta de hoje o decreto de 
~integra.ção 40 8r. Jaceg'fta.y. . , ' 

Diz eUe: ' 

cFica o Governo autori~ado a. r~integrar. com a patente de vice
almirante, sem prejuízo do ~pectivo quadro, o vice-a.lmirant& 
Arthur de .Jacoguay, não se lhe conta.ndo o tempo em que esteve 
na. situacio de reforma para. o etreito da. percepção de vencimenioa 
a.trazados e para. a sua ulterior rerorma, no caso de inv-alidez, ou. 
por ba.ver attingido a ida.tfe limite da. acti vidade no po~do ; só lhe 
apl~oveita.rá. o tempo em que esteve no exercício' do ca.rgo de 
director da mbliotbeca e Museu da, Marinha. .• 

Como o Sena-:lo a.c~Õa. de verifica.r.ua; lei de reintreg3.(lio não 
ha. uma. unica pa.lavra. que limite o direito do Pr'csidente da. Repu:." 
blica qll&uto â promoção (laquelle Qft\cia1. " . 

V. gx •• Sl'. Presidente. la.r .. me-ha a floeZ$ de-próvldenctar. no 
sentido de me sel' rorneéido um, exemplar da'Constituição. (O .ora-
do,' ê aUendido.)., "' , , , " " 

O!i reparO$ próvo~dos pela promoQio do ' almira.nte ~a.oegúa.y 
estão. por assim dizer, synthetizalas na. seguinte pbl'a.i8 do pa~t)r 
com quo se referiu á,lei,de,reintezrac1io. para. notar sua,' ex~epcio
nallda.de, a. nobre Commissão de Fina.nças! .:Só não o revert:eu pa.r& 
o quadro. nem autoriZOll promOQão ltlt ?lrior... , 

A Illustre Commissão de Finan~o.st' 8r. Pregld~Qtet contunde 
netta.," . sentença. 'duas sltua,çôcs, qUQ o do~roto' dê ' i'eintagração 
dêstlôgiIiu perl?ita. e completn.mente,e dist!nguiu pe,rfeit~ e COnime~ 
tamente eela ctr<lumst&llcia. de ter-se refendo a. uma. e nao li outra.. 

, ~Só naQ o roverteu. para o quadroP diz a Commissi.o ; o é'v~r
dade~ ]:IOrque na. lei' de l'eirrkigração estava, o Poder Eiecuti't'ó 
inhibido expreasa.mente de lazer revl)rtor o 'llce-(I,lmiru.nte Arthur 
do Jaceguay pa.ra. o numero de ()mcia~s genoraes dQ q\ladro .. Estava. 
autorj~adó a reinte'gtal-o na. pà.tente do vico-almirante, porc~t róra. 
do quadro. sem prejuízo do quadro. . .,", " 

, ,Nem autorizou a promoção. continu,a ao C9,mm\BSão inp'lllcando, 
no seu ponto de vista a ,1â.lta do decreto, da. q~l resulta. a conde· 
nmacão da'promoção. " 

Si'. Pr~sldeilte~ "6 póssivel que 6U continue Qbçecado pela idéa 
p.ted.omblaotG. que prema 0, meu cspiritQ nesta. 4isouss3,o. ma.s 
cOlltinl1o a. sustontar. e cl"eio que com bons tunda.J.1l.~Jltost q.110 o 
dU'e1to 4o. ptesldept l? d~ llt&p~bllca. c!e:pl.'Q~(wer o,~I~~lDllra.rite 
Al"tbur . "ide Ja.~eglla.y " aJmira.nte nlQ. tUil1a nél!eltSi4a;c[e' de ser 

k I I ,.' I • I ,t. 
i 
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ft~880 na lei dê' reintegração para se tornarr e1J'edilvo. O quê a. let 
flév:la.exprimlr era. a prohib1c1o de ~er <' vlce--almiral1te promoVfdb1 se a.ssfm o ttvé8se pr~tendldo o legislador. que a decretou, e tanto e 
assim que. procurando nas leis do paiz 8. origem desse. direit<J 
1t8llhums. se tUe depara que o liniita.ese. Encontro a. de n. 2.296, de 
18 de junho de 1873, a qual, regulando as Qondíçoos de promooão 
~o poder competente. qua.ndo se refere aO accesso li. posioão de 
almirante assim determina (le",do): 
, cO a.eC~8SO entre os offieiaes ge'ftera.es poderá. da.r-se com qual .. 
quer tempo de se:rvico no posto anterior e só 8erd. provido o posto 
de aJmira.nte em caso extraordínario'ou por serviços relevantes.» 

Ma.s vejo que ao lei postelior á. de 1900,que reorga.ntzou os qua
dros dó exercit.o e da arma.da. na. Republica. revogou este a.rtigo 
dã. lei de 1873, de modo que desappa.receu para a promoção ao posto 
de almira.nte, a cotldição da excepcionalídane dOil servioos e o ex
traordiaario do caso. O vice .. a.lmirante pôde ser promovido a, 
almirante pelo Executivo, & seu juizo. independente desliJa,8 circum
"uci8.s, que lhe põem em relevo os serviços. 

Par ontro lado, encontro na. Constituição republicana o n.5, do 
al't. 48. relativo as attribnioOOIJ do Poder Exeautivo: cprover 0$ 
cargos civis e mUita.re~ de car8.ctar federal, salvo a.s restric.;Ões 
é:tpress&s na, ConstituiCão.,. . 

Comprebcnde bem o senado que não se applicam ao caso as reli' 
stricçães da, Constituição, que se re&tem especialmente a. cargos 
do Supremo Tribunal Federa.l, da a.ltã representaoão inter .. 
na.cional~ etc. 

Portanto, nio ha.. noa termos do artigo que dA ao Exécutivo a 
competencla de prover os cargos oivis e nUUtarea. isto ê. de tazer 
proUlOOÕe8. nenhuma. ré9trlQOio imp()$t~ &o méSmo.. Pôder ~:r. ... 
ecutívo. EUe pôde prov~r na patente superior o odlclál de patente 
inCeriõ:t sem exorb1t"r de Sua8 t'rirleoões. áfl aeeOtdo com OI iJrlpolsot 
dt..sua consoienoia. e .da. Justiça. ',. . .-

por omM lado, encontro os arts. 74 e 76 da Constttuioão .. ' 
Diz () art. 74: cA.8 pa.te.utes. 09 postO& e os cargos {na.mQviVébi 

lio gara.ntidos ém toda. sua plenitude.» O art. 76 reza.: c08 04-
óiaes do exereito e d. armada sO perderão as suas pa.~entee por 
pondemnação a mais de dOM aunoa de prisão, pafftlada em julgado 
r..os ttibunaes comI!etentes. ~ 
. Et tOra. de dUVIda que no conceito do a.rt. 74, em toda sua. p~e
Ditllde~ se compréhende o dil'eito de promoção, nem o legil!llaíil'O 
ol'diat.rio tem o diréito de reformar 08 principiol fundamentaes da 
ConstituiCã.o. 

DepoHf da. apresênta.cio e leitura. destes artigos constitucio
D&é.s, pérgu.n'taréi ao Sena.do q uaJ (! a lUa. autoridade para. dépor 
410 cargo de a.lmirante em exercício o Sr. Arthnr de Ja.cegu&y, 
~óv~d~ a. esse posio pelo podêr oompetente - o Presidente 
h' Reltl1bhca. f Qual é o proceSiO que empregará para cbega,r. a 
e.eBe rità1lO1 f' . ' 

" .. O' -, t da pro ' .• er ê Um Poder letal. lmplicitc;t na. ceio de 
qutm cWP~, cllcara' 4bEata.do. Era. eXêrctd,o nà rnon~la pelo 
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<itnperadar, como ~ exercido na. Republica. ~lo presidente. NIO ha. 
)"estrlcções a esse podêr sinão as que apropria CODstituioãO cl'éOlt • 
. A3 reclamaQôes contra as promoções injustas ou i!lega.es téêírl . tUh 
·P!a.zo detlnitivo e certo. E nem ~ia deíx8.l' de eer M$tm. porque 
nao ~e poderia adrníttir que um .ofllcial pl'Oltlovido ~alSa88e o 'teMo 
da VIda persegUido pela. idéa. de que se encontrarIa por:ftni ~ 
uma. reclama.ção de seus ]lares. Durante esse periodo preliJcripto lia 
lei. é que 8. reclamação é attendida. e jUlgada. ' . 

Ora, diz-fle: a promoQã.o foi illegal. Quem protestou contra a 
legalidade da. promoção! 08 companheiros, os pa.res do Sr. a.lmi
rante J &ceguà.y' Nio consta que o fizessem. Algum mem bl'O do 

,poder pUblicJ Y Tambem não oonsh. 
A promoção pMSOU em julgado ;perante toda a armada Dacio-

Dal e perante todos os poderes publicos da. Republicltr. , 
DIZ a mustre Commiesão de Finanças. (Repito esta. phr&9D pór-

que nella se resume todo o pensamento da. Commissão): , 
«Só nio o revert&u p a.ra o ql1adro, nem a.utorizou promoçlo 

ulterior .• 
Em q\le procisava a lei de integraQão autorizar a. pl'omOQã.o 

ao Presidente da RepubliC3. si o direi to de promover OU de pr01"8r 
c.a.rgos civis e militares é do Presidente da. Republica. de accôrdo 
com ° n. 5<) do art. 48 da Constituição Federal? ! . 

Os honrados Senadores lembram sempre a. exJstencia do quadro 
como si elte fosse uma grande didlcu1dade á conclu~ do meu 
raciooinio e de todos que me acompanha.m nesse .lnodo de Péna~., 

Não v(Üo como se infira., dos termos da. lei dê reinf.egraClo, 
que o Presidente da Republica ficasse prohibido dê p:romuver o 

, Sr. almirante Jaeeguay. 
Quero lembrar ao Se'nado um argumentd10 que me slUlO,u,a.m ,. 

flUferentez) obElerv8.()ões, que tenho feito e que coutímlo a fazer 
Do meu espírito, em abono da.s idêas que defendo .. 

Pergunto: está porventura. consignada. na lei de relntegracã.o, 
a.utoridade ao Sr. Presidente da. Republica. para. prover nas di-

,Yêrsas funcoÕes publicas, que sio occUpa.da.s por otllciaes gene
raes da armada, ° Sr. almirante Ja.cegua.y'l CoDSt& esse ,novo 
direito, creado pela lei de reintegração, ao Sr. aJmirante, Ja.
cegu.a.y~ Si MO consta, porque nã.o consta, por quê ,não ~o 
sido illegacs as nomeações do illustre genéral ~ , _ 

Porventura não é verdade que, quandó o entã.o yje&-atbilranl.e 
foi nomeado director da. Escola Naval, directot da. Bibliotbeca 
e Museu dà Marinha e director da. Ca.rta. Maritima, dei.ra.ram de 
o ser" portanto, outros oftlciaes generaes que tinham direito 
a iaes nomeações t 

E porque os Presidontes da. Republica () nomeAra.m pa.ra. esa~8 
,düferentes ca.rgos, si nã.o porque o direito de prover 08 car~8 
"ivJa & militares emanara do prop.r.io exercício d& funcçlo do. ehefe 
do Eatado 1 

, E não é certo que o aJ mirante .TacefUa.y tinha étttrado ni) gO$o 
e no uso de todos esses ditcitoBt desde 4ue, dap61s 40 de~.rató de 
·reintegraoão. foi indicado pará esses éâ.l.'iol pelo hêJtdentê da 
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:Jlepublica. Pois entrou 'o vice-a"rairante Jaceguay no uso e gOBO 
,de todo:J o~ direitos menos o do ser promovido 1 Mas pode está. a. 
.Ie'lcepçã.o t 

Pergunto ainda.: não ê obvio que da reintegracão 80 inferem, 
para o atmira.nte Jacegua.y, todos 08 direitos que r88ultam da. SUíl 

·.l'8Povaçã.Ç) de posse á actividade militar da armada. ~ E 'si a.ssim é. 
de ónde 80 colhe o argumento de que sô não tem o direito de SOl· 
promovido? Onde se encoLltra esta. prohibicão f Peço á CommiSBão 
que me mostre. ' 

Não sou um espirlto obsecado ; oonheco a.té as minbas ft'a-
· quez8.8. Não sou d98 que acompanham o écho das paJ.a.vras do pri
meiro que se diz a.utoridade, pa.ra proferil.a.s; ma.s sou retiectido o 
tenbo o de8(Úo sincJro de não errar. Most.re-me a, Commissão ond0 
ost4. no decreto de reintegração. a probibioão de ser o vice-a.l~ 
miraste Jacegua.y promovido a. almirante. 

Perguntarei ao Sena.do si ba aIguem. si ba. algum poJer, si ba. 
algum tribunaJ quo possa. impedir o viee·a.lmil·a.nCe Jaeegu&y, que 
tonta. mais de 3) anDOS do servi~os publicas, de sc reformar" 

E em ljue posto se rafOfm&l·á eUo 1 Ha. do se reformar .00 
· POí:lto de almirante. 

Sob o ponto de vh;ta de va.nta.gen~. a. posiOão de retol'mnd!.l é 
até 9up3rior á. de almira.nte em servi~o a.ctivo. ' 

SI o Sr. Ja.eeguay. transigindo com a. conaciencia, com a' mora.· 
lidade e com ao rectillã.o dos prlnclpios qUQ constituem a. !lÍstoria. da 
sua vida. plssada. tivess) pretendido fazer negocio com a. sua 
reintegr~. a.proveita.ria, agora. o eos(Úo desta discussão. que, 

· si o nã.o humilha, é porque eUe ê no paiz e t'óra. delte como o 
gigante da tabula cuja sombra. se projecta pelo esplCo para. lembral' 
que ainda vi ve. o' entraria. na. transa.çia. 

. Si o Sr. Jaceguay tivesse pretendido fazer negocio, teria. apro-
veftádo o ensejo desta. disellSsão, para. se reforma.r no po.do de 
almirante, tendo va.nt9.gens muito superiore~ a. toda.s as que lhe dá. 
a. Na.Qão, com: o exercido do a.lmlrantadoeffeeti vo. 
. Ortt.. Sr. Presidente. si nlio ha. na. lei do reintegração 11m itacão 

ao poder do Presidente da. Republica,. p::tra. promover o an tão vice
almira.nte Ja~eguay ao posto de almirante, pedirei &0 Senado 
que me diga. - porque ê ncce9Sario, de uma ,paz. por termo a. esta 
questão - como BC ha de proceder IJa,ra. chogar a. contesta.r-lhe os 
direitOB que da. promoção resultaria 'I 

E' necessario quo DOS orçamentos da Repnblicll. Dio fiquo 
este escandalo constante contra. 08 vencimentos do Sr. J,~cegua.y. 
quando a Commtssio de Fina.nças. si não sa.be. deva sa.bor, anoorizou 
com SéU pa.recer a votação do Orc;a.mentã da Guerra. qno 
coniem eseandalOB de gra.nde vulto 1 E não lhe sirva, de defesa.. 
que o nome dos oIDciaes. ao que 8ã.o distribuídas as verbas 

, ~~l~cadZ;l.f:I d'1quelle orçarnentot não :figuram por e~teDso', porque 
n!o 6 jW.r&. outra COUf)a. que o Sana.do tem Commlssões do valor 
da. <le Finuçét-s. Mo.ã.O pa.ra. ~st1l4ar todas as verba.s oroamenta,:ríâst 

_ iJUl.i~l).1I9 03, t:Uo'ivo~ .pêlog q&t~~ se' e~i.ge do Con~osso Nacional 
,.lfltia. certa. ddSI!8Uo que n~o ti légltuna., nem legaL , 
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. Não ha no SeníW.o. porque ni) ha. a,hi por tóra quem· igilOllt. 
que o Orçamento da. Guerra. contém verbas para prover 00 IJaIIr 
mento de .promoções tio illega.es, como immoraes 1. • . . . ' 

E si fa.lto A verdade, ficam tod JS & cada um d09 Sr.t. I se
na.dores obrigados ao dizel-o em publico. porque iS30 é neees:Ja»io; 
quando importa. "altura desta. tl·fbUDI)" e' dlgnidade de oadarGn'l 
dos membros desta a~embJéa, que não esteja. &qui algusDI! a 
levanta.r censuras e reparos contra act08 que não os podem sup
portar,.pela.rectidão com que são executados. , 

Dizia. eu. Sr. Presidente. que é necessa.rio pôr termo a. esse 
escand&lo, que se vem renovando desde 1902: a. verba. para. paga,.. 
mento do aJmirante Ja.cegua,y, sempre solici tada. pelo Governo. 
lendo sempre a mesma impugnaçãD do Senado. 

Tomo a liberdade de pergunta.r : si o Senado nio se arvora
como eu dizia ha. poucos dia,s, em apa.rte. ao nobre Senador do Rio 
Grande do Norte, que me dâ Da honra de escutar--si não se arvora 
em supremo tribunal do caJote. fazendo de sua decisão um &'PeI~o 
dUloítlVO em assumpto de ta.l gravidade. qual o e1feito que- tem a 
sua. resolução. oega.ndo o pa.ga.mento 81) a.lmirante Jacegua,y, si não 
um e1feitot que a.ll'ecta. mais a. si do que a elle' 

Ter' o Senado poder de diminuir o prestigio moral daqaBlle 
militar' W"ao tem. . 

Terá o 'poder de alterar a. pa.tente. que eUe registrou em_todas 
as repartiçoes otlicia.es da. Ma.rinha, perante as qua.es é o almiraate 
Jaceguay' Não tem. 

Contra esse acto do Sena.do, subsiste o registro da. pa.tente ~ 
almirante em todas as repa.rtições da Ma.rinha. Bra,zileira; Contra 
esse acto do senado, subsiStem as nomea.ções feitas pelos Presidentes. 
da. Republíca. do a.lmirante Jaceguay.para director da Escola Na.val. 
S para director da Ca.rta Marítima. ; contra esse acto do Sena.do, sub 
.sidem as mensagens dos Presidentes da Republica., solicitando verba" 
para. pa.gamento da ditferenç.a. nos vencimentos do almirante Ja.co-

gua.~ão se dlga que nessas solicitações de verba. não ba eooperaOlo 
opina.tiva dos Presidentes da. Republica a respeito da legalidade do 
a.cto exercido pelo Presidente Campos Salles. . 

Não r Eu só conheço dua.s condições em que os Presideptes 
da Republica pedem verba.s independenternonte da manifestaçlo 
da. sua. opinião. 'qUlJlto i1 legalidade dellas: quando &9 
reclamam para paga.mento de sen tença.s j udiciaes passada.s em 
julgado e emanantes do poder sllp&rior da JU8~iça. Federa.l - o 
Supremo Tribunal Federal, ou quando pa.ra. cumprir leis decre-
tadas pelo Poder Legisla.tivo. J 

Nestas duas hypotheses. as llleilsagens dos Presidentes da Repu
Mica exprimem apenas a int~nçã,o leal e sincera. de torta.fe~ o 
exercicio e o direito dos demais podores da. Republiça.. clJmpl'indo. 
na orbita de suas funcQÕes, os manda.mentos qU6_lhQ ~o impostos. 

Fóra destas duas hypotheses·, saD1pre que _ o· Presidente da. 
Republica recl~roa. do Congresso Nacional verba para. pagamento 

Vai. VRI 2i 
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ela' tal I'YU '4fuaJ despeza,., -impliclta.mente. etpencle 8U& -optniior 
f&tunteia. 'O 8811 modo do ~8ar. _ 

Nã.o. Sr. PI'e8ident8j noo- posso o.dm-iUir. em "lação ao '&<ltual 
·Ptesidénte da. Repllblica. que S. Ex" irretk!ctlda.mEIDt6. viesse pedir 
.. b ('{JIl,!!I'eSEIO verbo. p&ra. certó pag&manto, quaudb ta..l 'pagamento 
(do lhe fui 'imposto ,ela decisão 'da justiça 9\lp~rior do p&iz. 
ltjtf&llrlotal obrigaçãO não ge origina -<,U não foi ordenada. por uma 
'~io do podEll' L9gj81atl~ .. o, li S. Ex. oio eat.i~ con,~encido 
ê certo de que tal p3.Katnént() é per1'eitamente l~gal fi justo. 

Não 86 pód'9 conceber. não se pdde imaginar, não 89 pôde 
dlbtttir que 'O Pf'eBidoote dll. R.epublic& pedisse verb8. ])n1'& _;paga.
, ft'léI1to '8e uma. despeza."t! ue S. Ex. diz que existe\ para. pagamento 
de uma divida. que S. Ex. diz qlte é p'n9Ciso IIOlvQr. 'SAm que nesse 
pedido esth"eBS6 ellarada., imphcitamen°te, a Sua resolução opina.
.... 3 a t"a.~Gito d& legalidatle da verba. uma. vez que nlo ha aoto 
,ltIlttOllrio nu IegiB'latlivo que o obr.gaB~ 3 i980. Entreta.nto. todos 
,,. 'Presidentcs da, Republlca, que se 8ucced~rl.m ao SI'. Ca. mpos 
·~.ne8, <d~8 o SI'. Dl'. Rodl'igilêS AI'V'es a.té o HJLI~tre SI'. Dl'. Af
f MIa0 !enna. pedirartt verba. para paga.1nento ad &lmirania 
ArthuJ' de Jacegua~. 

,lU -e.~ae8 elementos nãll são sntrlcientes para. convencer 
o ~ena.do. cU,;a opiniã{f é contra.ria á. da. cam8"l'lJ. ê â do Sr. Pteo
~dellte da Rbpu blica., pel'guntaret a.os meus ocllêga.8: qual a razão 
lJib qUê se a.poiam para opinar de modo cont-ra;ri:l, e qual o rC3U·
ltado do aeto do Sena.do negando verba. pa.ra. pagamento ao Sr. a.l
lntra-nte Jacegu&y' 

,8. Ex. deixa por isso de ser almira.nte1 
Ni6. S. Ex. continua.rá. 1.1. ser AlmiraNte da. Armada na.oional. 

~l felizmente para élle. feIlzmente pal'a. nós. sem que do. commll
MJ;o<de fteus paTes seleva-nte um "ftnioo proteaoo que talde-o am
.... te de ltu em que ngtleUe--ôfflcio.l genera.l têm vivido' e conti-
1l'fla.1>á & viver. 

Continuará. a ser almirante, Sr. Pl'esidente, porque a Coosti·, 
tllfQlo. nQ seu art,. '76, diz que; -«08 otIciaes do exorcitu e da. arma
m 16 perderão rma.s patenteB ~r' condt)mlla.çi1o n. mais de dons 
anoos da prisão, passada em julgado nos kibuna.es oompetente$ •• 

. O Senado quererá. mandar processar o Sr. almirante Arf.bur 
de Jacagua,y por a.cto de que S. Ex. não tem a D\lnima 1'(!sponsa.
MUdada e presume eóns~llir a condêmnaçã.o dêlle ~ '(Páusa) , _ 
. ll'oi .pOl· isto q~e da óutra. vaz que f'd.llei me oecOrreu a labulà,. 
de UI. «'ontatne. do 'lóbo c do cordéil'{). E à. a.:p:pllcação tinha perfei'to 
~bimonto. Sr. }'>l'esidente, porquo, Bc) C&sa, o. então Presidente da. 
ltepublica. foi o lbbo, e quem sàffre aB cotl6ell'llencias 'd.o Seu acto -foi 
o S,r. ,d~, ~ac~gu~y. quo fez de ~rdeiro .. ~ 'OOmb o Con~r9gSo 'hojê 1110 
ltOdê -()à.(làr aqu-elle lobo -nem ao mf1n()8 lImitar o é1feUo da. aeçt,o que 
éll~H$.rtl cou, quandé m.~ ahiítlll1 vivo 'n~tll. R~pu'liea., hoje que 
est' . lthado ~ IA. n8.Q \lótle 80Wreit ~9 re~latl:mniafi do COngresSO 
*0161\ '.'dê -i}118 tlãó Mgitou CluaflOO exerdia. o sou manda.to 4.0 
ldOO.~ '~Ie qtmm paga á oCOl'<leiro, éo Sr. almirante Jacegua.y, il. 
,Rem 11&0 se tira.' ti patente, parque não sc püdo ti'rar ; não se 
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d~minno o prestigio mora. I, po~que não se póde diminuü~ j 

nao so entorocce a. marcha. glorjo~. porque ·elle perte~'&J ~& 
grando collstel1ação de astros de tamanho sobre na.tural. que -90 
morem dentro de uma. orbHa. traça.da. por Deus-,. ()m vil'tude ~e 
leis pre6Xist~ntes á natlU'8za humana. m~ a. quem 89 bl1mU~ ao 
quem !O fere. 

De maoeil'i1 qua G Sr. Arthur de Jaoeguay continua almiràtlte, 
a receber a.) homenagens de toda. ~nl) clas:se~ lJent como a8 do pa.iz l 

caloteado pelo Senado, para. lisonjear Uma, paixão que oste não 
póde stq uel' ver rea.lizada. . 

O Sa. CúEU-IO E CAMPos.-Ql1.a,1 é ei~a. p~ixão ! 
O Sll. BARATA RIBEIRO-A de não faze I-o almira.nte. 

O SR. COl.LlIO E CAlIPos-Não ha lei~ 

O SR. BARATA RIBEIRo-Estimo muito o api.\rte de V. Ex. 
O SR. COELUO E CA)IPOS -V. Ex. está nos attribuindo i8ten~ 

çõea q ua não temos. 
O SR. A,A.l\ATA RJDEIP..O-~:'erdoc-m8 o nobre Senador. Não àa 

quem respeite mais as intenções alheia.s do que eu. Não discuto in .. 
tençõe8; não que1') que entrem nas minhas, e poL' i';Síl não dis
cuto as de ninguom. O fóro intimo das minhas lnteocõCs é sagra.
do ; e aS81m considero o de todo mundo intimo e sagra<lo, no qual 
não tenho o direito de pôr mão violenta e profana. 

Respeito as i lltençõe.~ de todc. mundo, mas não estou discutin
do intençõe~. estou dhlcutindo a.ntos. 

O SR. C0ELlIO E c.uIPos-Não existo lei. 

O SR. BAIt.\TA RmEIRo-Pois V. Ex. mostre--me qua.l a limita
ção ao Presidente da Republica para promover um vico·almil'ant.e 
4L almira.nte. 

O SIt. COELUO E CAlIPOS-E' a lei que não existe. 
O SIt. BARA TA. n lllEIRO - Não é exacto. 
O SR. COELHO E C.Ul'Pos·- E' exactissimo. 
O Sa. BAR..-\TA R.IBEIRo-Perdoe-roe ; V. Ex. está. conchdodo do 

geral -para. o p~\rt~cul\l.r. 
O SR. COELHO r. CA~IPOS - V. Ex. eatá enganado. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não existe, no quadl'o dos offieiaes ge

neraes da. a.rmada., creado pela. lei de 1900, mais um almÜ'iLllte .•• 

O SR. Cou;no r. C.\,YPOS - Então onde se co11008 o SI'. de Ja
ceglIay j 

O SIt. BARATA HIDEIR.O - Vou lI.. Si o Presidente da Repu
blic'l. tivesse promovifLo o'V'ico-a.lmirante Arthur de Jacegua,y com 
prejuizo dos vice-a.lmirantes do quadro. que devessem teL' sido pro
movidos; si o P!'esidenw da Republica. tivesse incluido o vi~almí-
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ra.nte Jacegua.y no quadro dos o nera.es da armadá; pAra 
'promovel-o teria. commettido UQ,1 aontra. a. lei e V. Ex: .. 
poderia insarever-me (nem precisava faIlar-me. porque Sou reacaio
nario por indole) entre os combatentes contra. esse a.cto a.tfrontoso 
da lei e da Constituição. 

O Presidente da RepllbliCA. porém, recebeu do Congresso um 
mandato: c abi tem o vice-almirante graduado Jacegllay promo
vido por nOs. Congresso Nacional, a. vlce-aJmirante elTectivo. Elle 
fica. privado de colher na. reforma a que tenha. de sujeitar-se p03te
riormente, as vantagens da. contagem do tempo j :fica mais privado 
do colher, no computo de sua reforma. os vencimentos que per
Céberia durante o periDdo de tempo em que esteve reformado •• S6 
isto e nada ma.is e a. lei ca10u-88, nia fez ma.is excepções t 

Onde a llmitação ao poder do Presidente da Republica. para. 
promover o então vice.-almirante Jaaeguay' 

O SR. COELHO E CAMPOS - fia, pOl'que eIle não podia. pro
mOTel .. o para um logar que não e"dste. 

O SIt. BAItATA RIBEIRO - Deste modo não ht.t. argumenta.ção 
possivel. 

Não existe logar, onde? 
O SR.. OoELl:tO E CAMPOS - Na. lei. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Na lei ou no quadro. 
O SR. COELHO. CAl\lroB - O quadro existe na leI. 
O SR. BARATA RIBEIRO-E' no quadro de 1900 que nio existe o 

lagar de almirante para. o Sr. Arthur de Jaceguay. Na loi de rein
tegração <ia vice-almirante Jaceguay existe o Ioga.r de a.lmirante 
para aUe. 

O SIto COELHO E CAllPos-Não li esse artigo da lei que erêa. 
W}ogar. 

O SR. BARATA RIBEtRo-Eu oft"ereQO a. V. Ex. o pa.recer da. 
Commissã.o onde se Ca.na nessa lei. 

Pela lei de 1873, ao chefe do Poder Executivo, isto f;\, ao Impe
radar, competia. pl'over o ca.rgo de a.lmira.nte, quando as condições 
do promovido fossem excepcionaes paIos serviços prestados. 

A lei de 1900 revagou este artigo da Jei de 1873 e, consequeu
temente, coIlocou a promoção 8. a.lmirante nas mesmas condlcões 
das prom~ões a tooOB os outros postos. 

Ora, si nã.o ha nas leis limito â. autoridade do Presidente 
da Repl1blica, neste particular, si na lei que reintegrou o viQe-' 
a.lmirante Jacegua,y não se encontra um unlco limite a.o poder <to 
Presidente da Republica pa.ra. prumovel-o; si esse ê o unico argu .. 
mento das Comm18sões do Senado; si não se podia admittir que 
s. Ex. voItaese á armada em uma. posição que o deprimisse pe
rante os seus pares. isto é, privado ae um dos seus direitos, o mais 
nobre, o mais elevado delles, porque é aquelIe que, por assim dizer, 
se inclue na vida. do militar,como o atto':ma att'm<lns (le sua carreira, 
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como a. força. geratrjz de todos QS ,eus movimentos, DOmo () inean:. 
Uvo moral de ordem eleva.da., ao qual elIe obedece quando serve 
â -Nação, ist.o é, a a.mbição Justa de ascender na. sua carreira. ao 
posto que mais o dignifique. pórqu6 nessa ascensão. nãe> sati8faz 
só a vaidade ou orgulho pessoal, ma~ conquista. deante d03 seus 
concidadãos, o respeito e a. admiraçia, inculca.ndo as snCl,a elevadas 
qualidades moraes, pelM quaes subiu, que são o patrimonio das 
cO.lectivídades, é possivel, a.d.mittir que o a.lmirante Jaceguay. que 
tinha. sido solicitado muitas vezes na mona.rchia pal'a voltar á. 
a.rmada., sem acceder 4s solicitações. e que uma vez na Republica, 
para conformar-se com a opinião gOI'aI dos seus a.migos do Con
gresso. tinha. condescendido om sel\ eUe quem p~disse a. reinte
gração, reintegração que, depois de realizada pelo Congresso, o 
condemnou ao silencio, acceitando-a. eUe i será p<lssivel admittir-se, 
perguntarei ao Senado, que esse o1fic ia! tolerasse-a.. qua.ndo não era 
obrigado a sujeitar-se a. eIla em condições que o humilhassem, 
porque o priva.vam do mais elevado dos direitos de militar da. 
vida. activa ~ 

Ponso que na. analyse da Constituição e das Jeis, o Seilado noo 
encontra um unico argumento valido para contesta.r os direitos 
do almirante Jaceguay. E me pa.rece que a nobre Commis:iâo de 
Finanças do Senado de\'el'ia. ofl'e:L'ecer-lbe o ensejo de uma. solução, 
que, de vez, termin1.sse esta questão, que não assenta bem â. 
assemblé& desta ordem. 

Todos os afinos virá no orça.mento o pedido de verba para. 
pagamento ao almira.nte Jaceguay, ou surgirá de qua.lquer mem
bro do Congresso Naciona.l, desttl ou da outra Casa.. 

E todos os annas ha de se repetir esta soena com a repl'oduoçlio 
dos mesmos a.rgumentos. porque não haverá no\"os, porque todos os 
anno) se terá. o direito de perguntar ao Senado que (! o que fica. 
sendo o a.lmjrante Jaceguay, depois desta decisão da mais alta. 
Camara da Republica, que importa em não pagar os venoirnentos. 
caçando-lhe assim os direitos matet'iaes, que a sua pltente lhe 
proporciona. 

Eu bem sei que o Senado dirá: RecorrJ. ao Poder Judiciario. 
Mas, Sr. Presidente, ha questõe3 om que este direito não as

~enta a todõ mnndo. 
Como ficaria tri..:lte ... Inglaterra, si viSl3e que o grande almi

rante Richardt teria de recorrel' ao Poder Judicia.rio para impedir 
qUI} o apanhasse, a.ntes da. promoção, a rerorma complllsora.1! E 
como ficou bem á. Inglaterra, perante si e perante o mundo, pro
vocando a admiração de todos os povos culto~ e o applauso de toda 
sua imprensa., liberal e cOnsorva.dora., quando promoveu este 
almirante, sem direitos legaes. ao mais alto de todo) os postos da. 
sua al'mada, para faze!-o escapar á compulsoria, que era obra 
fa.ta.l do tempo ~ ! 
. Ainda mesmo quando. Sr. Presidente, ao almh'a.nte Ja.cegua.y, 

o Pl'osidcnte da Republica Campos SaUes tivesse (cito uma doa
cão excepcional, nâo ficaria. bem ao Sena.do regatoar"lbe neste 
momento o soldo ou vencimento que lhe competIsse. apagando 
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08 procUl'ando apl.gar de suas l'eminiscenoia.s a gr •• titlfio que lhe" 
deve, pelo multo que fez para. gl0ria. de8ta. Pa,trla . 

.. Niooonsidcro a.ssim elta. questão. Não tenho Jigacõe3 de inti
midade com o Sr. a.lmirante Jacegu3.y; fui a.pena.s coUeg I. de 
S .. Ex. em collegio; depo)s. como já, diss~, sepal'ânw-nos. por
que entre nós se mterpoz o mllD.OO. eom as oscillaQÕes da vida. Dis· 
cuto sem a i prevellOÕ93 do amigtJ. . 

Mas, pel',it'unto ao Senaqo: que l'ecurao deverIa. empregar o 
Japão para. eternizar na. memoria. da nacionalidade, a,queUa.A 
lagrimas sagr.a.da.s que Nodgi enchugou DOS bord<.l.dOd da. S'Ia fa.rda, 
quando deparou CQln o cadavel' int·~iri(,\a.do de seu filho, ten,lo Del. 
])lão crispa.da, pela cont.racção do ultimo momento, a ca.ixa de pó 
azul. qv.e deveria. a.ccender. para ensinar aos soldado3 da sua patria. 
o caminho díL victoria. ~ 

Quando me pa.ssam pelo espil'ito as tlgura3 -não sei como hei 
de cllamaJ-as - dos bra.vos do Riachuelo i .Jaoeguay, Mariz e 
Barros e tantos, tantos outret:, e5te morrendo duas vezes extenuado 
'pela dor, não sei o que deverin fazer o Brazil para. r<lsgata.r a gra
tidão que deve a esses gra.ndes homens. 

Ponho. porém. de lado a. <lueB~ão. sob esse aspellto; deÍ:le. para 
mim. de ser Jacegua,y o quo foi e é, e continuarlt a. ser o .re
presentante de um direito, consagrado pela. Constituiçã.o; con
tinuard. a. ser almira.nte. creado pelo poder legitlm() da. Repu
blica e com todos 09 direítos, que a lei cOllfel'e aos quo accendem 
a. esse posto. , 

t\ei, Sr. Presidente, que cstou prega.n(lo 00 deseL'to - mie;a[o. 
que não é feliz, nem inve,;avel j nã.o é felíz. llorque ao remuneraçãa 
é p0quena; não é invejavel, porque a. gloria não é gr.mde. Apezar 
disso, como estou a termina.r o meu iurno de pregações e como não 
quero muda.i' d'l 1'U ·no no fi:u. para que não se pense que já sou 
um corpo de reencarnação, estarei Sllmpl'e. llOS C,\'SOS de,s8. ordem, 
pleitea.ndo o direito. hl qu:.l se unpne â. minha consc'encia t 

Creio que, no Senado, ninguem me lev<1 vanbgem no" pro
testos. que me jnJgnei t~utorizado i.L fazer contra. as L'regula.ridade. 
do governo do Sr. CL"mpos Sa.lles. Não sorla hoje que me houvera. 
de converter. quando sentimos, t<.l.nto os outl'Ol:i eOlllO eu, todas as 
consequencins da~ irregtlla.rLla.de~ da.quelle pedodo t6rmen~oso. 

Mas, na minha. consciencla.. nenhuma dessas êOuseqnonclas 
influe para a lorma.ção d'j meu juizo e de minhn opinião. 

Eu desejaria quo {} Senado, plra levar a termo a votação com 
que conta. a justificasse em fi\ZÕeS que fossem para. todos trans· 
pa.rentes, oriunda.s da lei. implicitas do direito q·ue a. CO:lstituicão 
promulgou e sustenta. Eu úese~aria. pol' ultímo qUtl o Senado to
masse a responr:a.bHirlade de seu i1cto, para. nos dizer qual é a sua. . 
oODsequencia. SI. negando 08 vencimentos do almirante Art!!ur de 
Jaceguay, porventura. affecta de Qualquer modu os direltos ql,l8 
~t&m de ;'ua patente. direitos entre os q~aes ~ p,Ubl1co e no
tOflO - porque eu trouxe aqui fi patente e a lei - dlreLt( fi entre 01 
quaes eliste o da percepção do ~oldo que Jhe será pago;pela D&Qão~ 
visto que a sua patente l'stá registrada em tod".s ao l'spartlçõea 
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oft'ld&es da a.rma i:i.~ ê oOuhecida e inoovada. pDr- iodo~ .0.1 P..resi .. 
dentes da Republíca, quando indicam aquelle otftciaI g41d8af 
para o exercício de q~lqu~ ça'Fgo.. , _ . 

O pre,st~io .da iUusti-e ~miplll.o~de F1Qa.OCM, Sf . .,~~tet 
traz-me a con vlcCão de que a r~za..Q llaD tl'l\lrUllbar4 ~ "J;llA'. ~40 ,à 
vir o dia. ~~,:fti,c" pa.ra. todo~, e anti.:. espero que, qlJ.a,n4() eUe 
chegar para os pequenas. a.lguem se lep).bra.r' do Wle proteet~ 
ainda. hoje direitos constitucÍonaea. 

Te.obD. conclu ido. (Muito 06111; mt.KIo bem.) 

Ninguam mais pedindo a pa.lavra.. oncerra-se a di-SCUS8ã.O~ 
E' a.llnunciada. a. votaooã.o <la. seguinte 

EMENDA 

Restaboleça-se a verba destinada. ao p~ga.mooto da dimsleaoQ, 
de vencimentos para a.lmirante li~ quadro ex,tranumeritl?Ío. mau.
tida a propos~ã.o. 

8301(1, da.s sessões, 6 dJ dezembro de 1907 .--Gly:cerio. 

O Sr. Francisco GJycerio t) (pela ordem)- $r~ 
Presidente, desejo submottrr ao criterio do Senado uma qurutio 
puramente de ordem. 

Talvez o Senado ig-nore uma. circumstancía importante, e é ~11e. 
o Presidente da Repu Mica, jUlgando que o almlrant:l Artbul- ,dA 
Jaceguay tem dirp.ito á. percepção dessa. diffcrenQa de soldo, p.9f", 
menea.~em solicitara. do COllgre~so a. verba. necessa.-tia. a. es8& pa.
gamento. Esse credito fúi votado pela Ca.mal'ilo, e está pendente do 
voto do Sena.do. 

A6.iim. sr. Presidente, a. questão éma.is grave do que a p.rin
cipio parecia. Não é 8Ó a opinião da Cama.l~a) um das ramos dp 
Poder Legislativo. que está. em jogo, pJi~ o Presidente ria. ,ep\l'" 
bli C,a. , com a SUA menSitgóm. está noste mom~nto declarando que. 
di1ferença de 8)ldo é devida e que ao qu.er paga.r. 

O SR. FELICIANO PENNA- Não é neste momento. esM. dool~ 
rando ha annos, pois que vem sempre na3 proposta, do OQveI'BG. 

O S~. FRANCISCO GLYCERIO- Mas, ac6ua.lmenre. vez. em. men~ 
sagem. 

O SI'. FELICIANO PENNA-Si quer concluir d!Lhi que o Goverol)' 
está de aecôrdo com esse paga.mento, decla.re que esse pedt.to vem 
se-PlPl"e em sua.s- proposta.s de orQa.:nento. 

O SR. FRANCIBCO GLY9ERto-Pel'reita.men~, o nobre Setlador: 
vem em meu &uxilio. Dasejo fazer ver, Sr. Presidente, ~ue aJ-ém 
da. opiníão corrente eDtre ()8 Pr~identes da. RepubJica., «1 aetuaJ. 
que foi quem estudou. ao qJHS~. peditl em llleosageQ1 cre<lito para 
,asse pagamento, mensagem (I~ ~á ett.a. sbbrneUida. ao jlliz6 do 
Senad~. . 

(*) Este discUl'SO nio foi revi.tó pelo ondot. 
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• 
. ' O SR. MEIRA E SÂ-E nós estamos' inhibidos ta.mbem de es

tud,al·a, ~ 

O SR. FRANorsoo GLYOERIO.~Absoluta.mente. 
" Nem eu estou, afronta.ndo a 'opinião do Senano. O nobre Sena.. 

dor está se melindrando inutilmente. 
, , A opiniio do Sr. Presidente da Republica., manifestada. em 

mensagem, não representa uma advertencia á attençio do Senado ~ 
Digam t " 

Lembro esta circumst.a.noia porque a decisã.o ne3te pa..rtioular 
p6de ~mplicar a decisão naquelle outro caso. 

O SR, FELICfANO PENNA dá um aparte. 
O SR, FRANOIlJCO GLYOE.R.IO-Dou a resposta ao nobre Senador na. 

altura. em que devo dal·a, principa.lmente em respeito ao grande 
conceito ~ue S. Ex. nos merece. 

PublIca e ost.ensivamente estou pleiteando pelo direit,o daquelIe 
almira.nte da armada, sendo, portanto, muito e~plicav81 que eu 
me soe corra da. opinião do Sr. Presidente da. RepubUca. 

A opinião de S. Ex. ostá do meu lado, ac,~rese~ndo que já, ha 
orcamentos consignando verba para. essa despeza. e que a opinião 
da. Camara, um dos ramos do Congresso, é favoravel a. essa pre .. 
tenção. 

Àccrescootarei a isso, Sr. Prruidente. que grande pa.rte de 
Sena.d.ores é a eUa. favoravel, porque na. ultima votação a dUre
rença foi de tres votog-lô approvaram ao emenda. e 19 a rejei
taram. 

Apresentada agora a opinião do Sr. Presidente da Republica, 
ê na.tura.l que a questão mude de face. 

O SR. FELlCIANO PENNA- E' natura.l, tambem. que o Congresso 
mantenha' a sua. cohorencia, pois, votando por quatro annas se· 
guldos de um modo, não tem o direito de. de repente. alterar CBSC 
modo de proceder. A mensagem do Governo ainda não foi estudada.. 
S sÓ depois de estudada é que o Senado dirá sobre elIa. Por 
8l'Pquanto ao Sena.do cabe manter a. sua. coherencia, manHestada 
d~ante quatro annos. 

O SR. FRANCISOO GLYOERIO-À coherencia não deve ir ao ponto 
de sacrificar altos interesses de organização militar da Republica. 
(Trocatn-s8 apartes entre os 81'$. Feliciano Penr.a 6 Francisco Sã. O 
hr. Presidarde reclama attenç40 • ) 

O SR. FRANOISCO GLYOERIO-A coherencia não deve ser apaná
gio do orgulho peiFoal; a coberencia serve para dar a.utoridade 
moral á, propria modiflcação que se introduz em um acto pratioado. 
moditlcação determinada por estudoi ulteriores. 

, Manter a opinião em um acto, por mera vangloria pessoal de 
ser cohérente, não mo parece que seja razoave!. " 

O SR. FELIOIA'NO PE~NA-À coherencia musulmana. é uma 
lirtude. 
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o SR. FRANCISCO GLYCEB.lo-Entio V. Ex., reconhecendo que 
está em erro, mantém a sua opinião? . . '. 

Não desejo que o nobre Senador modifique a. sua. opinião sí 
ainda está convencido della. 

O SR. FELIOIANO PENNA-Nem V. Ex. póde d'uvidar disto. 
O SR. FÍtANCISCO GI.YCERlO-Está claro, ma.s o nobre senador 

não póde se apaixonar por trazer eu para a. discussão um ele
mento .•• 

O SR. FELICIANO PENNA-Si eu esti vesse apaixonado teria tomado 
paI·te na discussão, teria. repellid:l a phrase aqui empregada de que 
o Senado ha. tres ou quatro annos que persevera neste escandalo. 

O SR. FRA....~CISCO GLYCERIO-A phrase não é minha . 
. O SR. FELICIANO PENxA-Nã.o é de V. Ex" mas fói aqui profe .. 

rida. 
O SR. FRANCISCO GLYCERlo-Mas. Sr. Presidente, o que eu 

queria era chamar a attenQ~o do Senado para. a quasi univertlali
dade de opiniões em favor da emenda que apresentei, pois um do~ 
ra.mos do poder Legislativo e grande parte dos Senadores são fa.vo
raveis a. eUa, assim como o Presidente da. Republica. Si for mal 
succedido, só ha. um recurso: appeUal' para. os tribunaes. 

Ma.s para que havemos de votar uma. despeza. por sentenca, si 
podem03, prudentem~nte. conserva,(loramente, model'a.damente dar 
uma solução ao caso? 

O SR. FELICIANO PEN~A-A sentença que venha. Porqrle não se 
r('correu ao judiciario ~ 

OS .... Ba1"atll. Ribeiro (pela oJ"dem) requer ao SI'. Pre
sidente que comulto o Sena.do sobra si consente que sJja nominal 
a votação da. emenda. do Sr. Glycerio. 

Consulta.do, o Sena.do re~olve affi.rmativamentc. 

O Sr. Presidente- Va.e se proceder á chama.da para a 
votação nominal da emenda. do Sr. Francisco Glycerio, devendo 
responder sim os Srs. Sena.dores quo a approvarem e 1&60 08 que a. 
rPJeitarem. . 

Procede-se â chamada e respondem sim os Srs. Indio do Brazil, 
Pires Ferreira.. Francisco Sá, Ferreira Chaves, Araujo Góes, Manoal 
Duarte, Martinbo Garcez, Oliveh'a Figueiredo, Augusto do Vascon .. 
cellos, La.uro Sodré, Dal'ata Ribeiro, Francisco Glycerio,.A1fredo Ellis. 
Joaquim Murtinho. Candido de Abreu,Hercilio Luz, Felippe Schmidt 
e Victorino Monteiro (18); e não os Sr~. Jonathas Pedrosa, Urbano 
Santos, Meira e Sá, Alvaro Macha.do. Coelho Lisboa. Gonçalves 
Ferreira., Coelho e Ot.mpos, Oliveira Vala Llão , Moniz Freire, Si
queira Lima, Feliciano Penna.. Fra.ncisco Salles, Lopes Chaves, 
Joa.quim de Souza., A. Azaredo, Metello, Pinheiro Machado e Julio 
Frota (l8). 
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o 8r. Prei!!Liden-te- Ficou ompatad:.lt a. vota,oãô da. 
emenda. C 1 na. fôrma. do art. 207 do Regim.ento, será repetida na 
sessão sGguínte. 

POSt<l a votos, ê <LPPl'ova,tla a. seguinte 

E"SENDA 

No art. 1'\ l'ubrica. 21. Eteve-s~ a verba. tle 50:000.,$ e a.ccr~ 
scentease depois 41e C:\bedello: ~(3endo lnO:OO:J,i; para o:Jtcs pt)i'toS •• 

Sala das rassões, 3 de dezembro de 1907,- llhxneisoo Sã. 

O 8r. Presidente- A propo'.liçã.o fic'\' sobl'e ao mesa. 
a.guardando o desempate da votaçã.o da emenJa do Sr, [I'ran. 
cisco Glycerio. 

INFRA.CÇijES DE LEIS E RESOLU<:Õ.~:') lWNICIPAES 

1'~ntra em 311. discussão, eom a emeDda approvada. em 2&, o 
pro!ecto do Senado, n. 25. de 1907 t l'eg-ulanrlo o pl'.)cesso e julga .. 
mento da.s ínfl'a.ccões das leis, regulamentos e postura.s municipaes 
(lo Districto Federa!. 

O Sr. Augusto da Vasconcellos (.) - Sr. Pre.
sidente, o pl'ojedo cm díscuSSlO intere·sa vivamente ao Distl'ido 
Federal, e e~t(>, intereS1e justifica a. mi.nh'1 pre:gença ne:.,ta tribuna 
para expli.cal' os motivos do meu voto COlltl\ll'io. 

Este -pl'Olc5to, Sr. P l'e::s i dente , na. miuha opinIão, é desneoessa
rio e incon Venie!lte. 

O seu a.rt. l° e~tabê'ece o segniate : ~ O \)l'Ocesso e .:ulgamento 
dil.S infracções das lf>Ís, regula.mentos e p.:>sturai municíp .. os obe
decOl'ã.o ás dIsposições dl)S arts. 18 a 25 da. leí n. 939, de 2;) de 
setembro de 19')2, se,ldo. porém, cxclusiv;1.me:1te compet,ente pa.ra. 
o meaJno proce :so 13 Julgamentu o juiz do.; F<Jiw-:; da. Fa.zend.a. Mu
nicipal, sem o concurso de pretores». 

ESlie di~positivo, SI'. Pro dilente, que é o pdncipal do pr'o.iecto, 
pôde dividir-se em dua.s partes: a q'le manda. vigora.r ás disposiçõe:!l 
dos a.rts. 18 a 25 d<~ lei 9:j9, do 1002, e a que l'etira deEiSa lei a dis .. 
posicã.o que ma.nda. qUCl nesses processo$ e Julgamentos fun~cionc 
o juiz dos l?eitos da Fa.zenda. Mnniclpa.! em compa.nhia de pretol~es. 

Gomo V. Ex. e o Senado, verã.o esta. disposição que o projecto 
ma.nda vigorar já está em vigor pelo de~rcto 5.561. de 19 de julho 
de 1905, em cujo I'egulamento, aJ"t. 140. se lê o seguinte : 

«Do ju.iz dtJs Feitos d$ Fazenda Municipal: 
1\.0 juiz compete pl'~çía.me::tte. pl'Ímeir J processal' e .julgaI' as 

ca.usas em que a. Fazenda Municipa.l for iotel'êsSlada. como autora. 
ou eomo ré e as que deUas forem del?eDde~ltes, prevelltivas c asse
eurfdopias dos direitos da mesma fazendíl..~ 
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No n. IV do mesmo a.rtigo : 
«Processar e julgar as infra.cçôes das leis. regulamentos· e 

posturas municipaes.» 
Como vê V. ',1. •• é justamente essa competencla que o proje. 

eto em discussão llretende da.r ao juiz de dil'eito dos Feitos da. Fazen
da Municipa.l. co ... npetencia já consignada. Da. lei em vigor. Portan
to, quanto d. primeira parte, o dispositivo da lei u. 939, nns arts. 18 
a 25, já. COl1àa.Jrra tudo is:)o e está. em vigo!'. Não sei de lei algum", 
que tenba altera.do este dlspositivo da. lei n. 939. 

Os pl'ocessos de contravenção são julgados actualmente pelo 
juiz dos Feltos da, Fa.zenda. Municipal pela forma estab ~Jecjda. na. 
lei n. 939. a.lterada apenas em p:lrte pelo dec 'eto n. 5.161. Por 
essa lei dcsappareceram os dous pretores que julgavam cOlljnncta.
mente. 

O projecto, portanto. elll seu art. 10 nada innova e por isso o 
considero dcsnecessa.rio. Os pal'agraphos que se seguem a. esse 
artigo nã.o são de Importancia. ta.l que possa.m justidcar a promulga.
ção de uma. lei. Por esse motivo voto contra todo o projecto. 

E' aSI::!Í'D que o § l° estabelece que os autos de iofl'acQão e 
mais termus do processo 'P0s~am Ber impre.isos. EUes teem sido im
pressos, mas o Poder Judíciario nã.o os tem admittído. 

O SR. OIJ,V'EIRA. FIGUEIREDO-Tem anoullado até. 
O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOB- Os funccionarios municipaes 

passaram entã.o a escrever os autos. e ni, vojo nisso inconveJiente. 
H,l. ate cert.l 'Ir'antagem no facto de serem la.vra las pelos .resp(lcti~ 
vos runccionario~. que aS'5im podl}rão conhecer melhor todos 
os elementos da infracção que querem pUJlír. O mesmo não 
se dá. C./:n o § 2'\ que tornlt só por si inco.lvelliente. inconveni
entissimo, este Pl'OjectO. que vem crear um regimen de excepção 
pa.:ra os habit mtes do Di.:itricto Federa.l e at" um l'egimen de des
iguaJd ... do par ~ o mesmo indíviduJ. E· assim quo esse para.gra
llho estabelece o seguinte: «o deposito a. que se refere o art. 20 
da lei n. 9!n. d~ 19()2, comprebende a multa e a.s custa.s. j esse dis
positivo da lel D. 939 estabeleceu que o contraventor. para plei
tear o seu direito. tem que deposita.r a. impartaucia. da. multa., e O 
projecto em discussão estende esse deposito ás custas. 

Sr. Presidente, em todos os pont03 da RepubI1ca existem con
traventol'e~ e, exütindo contra.ventores. é natural que estas ques
tões se.,am pleiteadlS no fóro; em nenhum. entretanto. estit esta
belecida esta obriga.ção á pute de de;)Ositar as custa.s para. poder 
aglr. 

14~ssa dísposioão representa, quando muito. uma. ga.rantia. pal'a. 
a. Fazeilda.. 

O SR. OUVEIRA FIGUEIRlDO-Par& poder appelIar. 

O Sa. A UGUSTO DE V ASCONCELLos-Para. pod4Jr interpor l'e
curso. 

Esta disposiCão. SI". Presidente, representa. uma desigualdade 
notave!. Aqui mesmo no Districto Federa,[, qualquer cidadã.o quo 
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tiver de defender-se pera.nte o Juizo Federa.l, eUe o fará indepen
dente desse dc)PQsito. 

O SR. OLIVEIRA F[GUE[REDO-Porque va.e pagando as custas. 
O SR.. AUGUSTO DE VASCONCELf.os-Mas isto tambeiD acontece 

na. Munici.pa.lida.de, onde o processo não é difi'el'ente. 
Ao passo que, Sr. Presidente, si o mesmo cidadão commetter 

uma. c0ntravenção quo pertenos. ti. jurisdicçlto do jUiz dos Feitos da 
Fazenda. Municipal. eUe terá que deppsita.r a\J custas si quizer 
defender os seus direitos em instancía Sflperior. 

O BR. METELLO - V. Ex. eotan do quo a justiça federal tem 
competencia para processar infl'acções de l'egulamentos muni
ciprws 'I 

O SR. AOOUSTa DE VAqCONCELLOS - Não se tl'ata s6 das infl'a.
cções ás pJStur::LS municipae.,. Qllem processa as infra.cções refe
rentes' Saude Publica? 

O SR.. METELLO-O juiz competente. 
2 

O SR. AUGUSTO DE VASCONC11'!LLOs-E o recm'so para o-lde vae . 
Para. o Juizo FederaJ. 

O SR.. METELLO-V. Ex:.. não tenl razã,(). Ab i está. a emonda. da 
Com missão. 

O BR.. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - A emenda. da Commissã.o 
nio muda a situação; o que faz é estender ao .Juízo de Sa.ude Pu
blica. este'dtsposttivo. 

Mast 8r. PreSidente, é fóra de duvida que esta disposiçã.o crea. 
uma desigua.ldade para os habita.ntes deste dístricto, feita mesmo 
ti. exclusão dos demais pontos da Repu'blica, pois que uns. 08 que 
tiverem de pleitear questões rela.tivas aos ltegulamentos muníci
pa.es, terão de (a7.er o depOSito das custas. o que nã.o aoontel.1erá. 
áquelles que tiverem de pleitear questões de cl'ntravenções pera.nte 
o Juizo Federal. 

:Por qllO essa. desigualdade? 
Si os nobres Sena.dores conhecessem o que são essas questões, 

chegariam á conclusão de que as dividas dos municípios para. com 
a Municipa.lida.de não ex.cedem de 6$, 8 ou 10$, ao paB~o que a.s 
custas excedem de 70$, 80$ e 100$. A Commiss&o, pois, quer obrigar 
ao cidadão, que deixou de paga.r 4$ ou 5$ e que está. pronlpto a. sa .. 
tisD1zer essa multa, a não o fazer sem depositar as custas. 

O SR.. METELLo-Desde que o processo não chegue ao termo. 
não bar custa.s. 

O SR.. AUGUSTO DE VASOONCELLOS-Ma.s o que se d<t 6 isto: o cida
dão deixa de pagar uma infracção; eita vae para os Juizos dos Feitos 
da Fa.zenda e. uma vez que para 1<1 seguiu, não pôde mais ser paga, 
sem que seja.m sa.ti..sfeitas tod.as as custas. 

O SR. METELLo-Isto é um abuso, Dão está. na lei; V. Ex. ar
gumenta com factos e não com a lei. 
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o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOs-Mas, por que se ha. de dar' aos 
escrivãEu e otIlcíaes de justiOl o direito de terem &8 suas custai de
positadas por occasião de pleitear a. parte. si, corno disse o presi
dente da Commissio. elles as recebem â proporção que são os actos 
pratica.dos' . 

OSa. METELLO-V. Ex. e~M, equivocado. O proce8íJO que se 
esta.belece é para com todos OS turnos om uma audiencia. unica.. Não 
é possi"Vel, portanto, que a. parte vã pagando cu:stas <1. proporção q U8 
os actoa são pra tiaados. . 

O SR. AUGUSTO DE VA~CON(,EtLos-E8te processo está. est~bele 
cido e em vigor. 

O Sa. METELLo-V. Ex. mtá. illudido; o processo que está. em 
vigor é o processo escripto, estabelecido no regula.mento n. 5.561. 

O SR. AUGUSTO DE VAscoNcELLos-P6de ser que V. Ex. tenba. 
ra.zão, mas a'.l informa.QÕes que tenho são contrarias. O processo 
das infracçoos no Juizo dos Feitos se faz pelo dispositivo da Jei 
n. 939. 

O SR. METELLo-~ao, senhor: faz-se pelo regula.mento da. lei 
que reformou o orga.nização judimaria do Districto Federal. 

O SR. AUGUSTO DE V AscoNCELLos-Sl for a.ssim. nio muda a. 81-
tua,oão, porque ha. tempos o Poder Legisla.tivo entendeu. para, 
que o prefeito Pa.ssos podesse fazer a.s tran~formaçõea que fez 
nesta cidade. dar-Ihe uma lei especial.. restringindo os direitos 
dos cida.dã.os~ lei esta quo tem o o. 939 e mais tarde achou 
que era tempo de alterai-a, o que fez. por não conaiderar ma.is 
necessaria esta lei de a.rrocho. 

Dep,ois deste decreto, já. o Congresso legislou sobre a Saude 
.Publica e o nobre Senador sabe que diver.sa.s disposiCÕes da. lei 
D. 839 fora.m transcriptas naquelle regulamento e o Congresso 
as rejeitou. Entre ellasestá a seguinte que vou ler. 

O Senado talvez não tenha presente os dispositivos da lei 
D. 939, que o projecto em questão pretende l'evivert na bypothese 
de não esta.r em vigor, eomo muitos acreditam que está. 

Vou lêr alguns delles, para. se conhecei' da lmpo.rta.ncia. e da. 
gravidade da. votaçã.o que se vae proceder. 

Entre elles ftgura o seguinte: 
~Art. L8. Os autos lavrados pelos funccionarios administrativos 

municipaes farão fé sobre os factos a. que se referirem, até proya, 
em contra.rio e independentemente da. confirmação em juizo pelos 
ditos 1\lucciooari08 •. 

Ora, isto dá-se com todos os a.utos, porque os funccionarios pu
blicos pódem lavral-os e toem fé até prova em contl'ario. 

O honrado Senador por Matto Grosso combine a.gora. este dis
positivo com Qutros que vou lêr. 

O SR. METELLO-E' a regra geral: emquanto nã.o ha prova.s 
em contra.rio. prevalece o acto otflciaJ. 
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o Sá. ÀOOUSTO DE V.A.'SCeNCBLl.OS-Si essa. é ao regra. gêral, por 
que ~0lH'a. IremelhaD.te dillpos1çio em lei 'I 

O SR. METELLO - Quod abundat no", noscel. pol'q ua podia ~e 
entender que um auto l.lVrado por este omeia! não terb fi. mesma. 
fé. Isso até não é defeito da. lei. . 

O ,SR. BARATA RIBEIRO - Nãb é redllnd'a.ncia r 
o SR. M~TELL() - Não; é para Maior ela.reza. 
O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - «An. 19. Os autos de in

tracçio serio lavradoi em daplica.tQ., sendo um exemplar remet
tido á Procuradoria. dos Feitos .•. lI> 

Aqui ê <\ue eu encontro explioação, ])orque faz fé, independente .. 
ElJ&nte do jwzo. 

« ••• e outrodeh[ado no loca.l em que ha.bihr alI t'br encontrada. 
o infi'a.ctor Ou o responaa veI pela infra.eção, ••. » 

D~ tttodo que n, intJmacão que dove ser um a.cto pegsottl, por 
esta lei, basta set' delxl.da «no local.,. Quo 8iOonteoo? oa não 
apparece o auto, a. parta não tem delle sciencia, e o procB8so oorre 
á. refelia. sem eUa o saber, OlI. si appareooe a. parte f'a.e se deCen .. 
der, 3S testemunhas que são gaa.rdas munici.pa,es, que não estive· 
ram no loca.l, ma.s assignal'am o auto na agencia., por ordem do 
agente! declaram qUB nilo Vira'l'll na,da,. que nãQ foram ao local () 
que assignaram o a. uto por ordem do a.gente. 

Eis a ra,1.ão por que se quer evitar que as testemunhas vão a. 
juizo. 

O SR. METELLO-As testemunuas vão sempre a juizo. 
O SR. AUGUSTO DE V ASCONOELLos-'Em que ponto' da Republica 

existe ullla.lel que p8rmitta que um auto seja feito J deixa.ndu-.e a 
intimacão no 10cM ~ I . ' 

O SR. MRTJ:LLo-E' regra. de DireitG1 quando a. posaoo. oltada. 
não ê eIlCOJ1trada. 

O Sn. AUGUS"T'O nE VASCONOELLOs-Isto ê quandu ê citada pOl' 
edital e por hora certa.. 

O hon.ra.do Se.na.dor perr,mfra. os cartorios do Di8tl"ieto Federa.l e 
encontrará uma serIe de questões desta nMul'ee'l\: S. Ex:. compra. 
um predio sem onus, e fica. muito traDquUlo psn8&ndo que é delle 
posmidor. Em um beUo dia, apreaentar--se novo 00110. cobrando os 
a.tllgueis e «J iDQuilino de S. E. pl\ga. Qua.ndo S. Ex. for cobrar
clle lhe diz-já oS pagu~i. 

O SR. ~IEIRA E SÁ-Como ~ Isso com escript\lr~ pa.!sada.? 
O' Slt. AUGusto D~ VAscosctttos-Sim, sonb(,)r. 
OBa. METELLo-O caso não, tem rcl&Qão alguma. com o pro .. 

jocto. 
O SR. 'AUGl1Sl'o ilE VASCONCELLos-Tem piora. mOltràr a. mconve .. 

niencia. que ba na. rapidez de justiQa que se quer ter pelo projecto., 
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'0 mesmo se dá com rela.ção ao impQsto _predial. V. Ex. com
pra um predio. posJto em pra,oa. pela Mu'nicipa.lLlade. l,-orque o 
s.:u proprietario ficou devendo o Qxetcicio anterior, mas igrIo):l8, 
o facto, porque tudo Cdr1'C noncmé do ant-íg'{) Ü.1no. O predio é 
vendido, e V. Ex. se~l verdadeiru dono, vac fazer valer a sun. 
pl'Oprietiade, e encontra-se com o devedor ... 

O SR'. MEtEL1,o"" Ido pMe da.r-se, porque a lei oivil permUte 
pagar .. se o exercicio Illais recente, deixando em aberto o mais 
antjgo. Essa hi8toria. já foi contatla aqui e teve resposta oon'Vcnl· 
ente. 

O·SR. AVGlISTa DE VASCONCELLOS -- Já o Senado rejeitou uma 
resoluçã.o do Conselho neste sentido. E' uma. disposlQi6 perigosis
filma. 

- O SR.. METELLO - Esta. alteração V. Ex. deve propol' quando 
aClui se tratar do Codigo Civil. 

O SR. AU~USTÓ DE V AS'OONCELLOS - Si êu acabo de dizér que 
foi revogada. já -vê V. Ex. que eu não tenho do }?ropor esta. alte
ração. 

Ó SR. MKTELLO dá um apa.rte. 

O SR. AUGUSTO DE VASCONCELtos - «Art. 20. O prooosso 
de infracção de leis 'e posturas municip'al será. oral ê C6rrer' pe
rante os juizes dos Feitos tia. Fazenda. Municipa.es e doll!l ptetol'éB 
deSignados IIlén~almente cotno vogaes pelo Presidente do 1'd'bunal 
Civil e Criminal, PI)l' edca.la, na ordem numerica das pretorias-. 

§ 1.0 SeMI. inhda.!lo e findo na. mesma. audiencia c. no maximo. 
na. seguinte, representada a accusa{lão pelos proollra.doros Oll soU
cítadores dos Feitos da Fazenda Municipal.»-

Isto quer dizer. Sr. Presidente. que neste prooesso a parte 
vac sa defendér ora.lmonte, não se toma por termo o seu tlepoi· 
mento ••. 

O SR. METELLo-Como não i 
O SR. AUGUST J DE VASClÕNCÊLt.OS •••• consta apêna,s em '-resume 

na. acta ... Está allui. vou repetir: 
cAt't. 20. O llroce~so de infracçio de leis e posturà8 muni

cipaes Berá ora! e correrá perante o juiz dos F,~itos da. Fa.zenda 
Municipal e dODa pretores. designados mens8,lmonte comq Yoga.es 
pelo presidente de '1'ríbunal Civil e Criminal, por asolla, na. 'ordem 
nume1'lca. da.s pl'etoria.s. ' 

§ l.ó Será inicÍl1<lo e finJo na, mesma audiencia Cf no matimo, 
nu. seguinte, représenta..da. a. accu:::aQão pelos procut'adol'c8 ou soli
citadores dos Feitos da. Fazenda. Mnnicipa.l.,. 

{I 2, D Na defesa. .que ,será. oral e produzida pela. parto ou seu 
advoga.do, poderá o accusa.do juntar documentos 011 produ,zir tcstc
munha.s, que serio inqueridas juntamonte com as da a.ccueação. 
si as houver. summaríamente de plano. sem termo do assentada. t> 
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E' inquerida oralmente, não é toma.do o dopolmento da teste .. 
munha. Nã.o hlt. termo de assentada. . 

O SR. METELLO - O termo de assentada não im porta em 
Da.da. 

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Pois não ~ no termo de 
assentada que se toma o depoimento da testemunha. 1 (Trocam-Ie 
apartes.) 

Nenhuma testemunha. pôde depor sem ser qua.lidcada, e é no 
termo de assentada. que se toma o depoimento. 

O SR. FUNCISCO GLYCEIUO - Em um proces.:1O eummarissimo ha. 
só um termo de assentada. 

O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Ainda. bem que V. Ex. me 
fortalece com a. sua opinião; ahi éque sã.o tomados os depoimento 
das testemunhas. -

V. EI, quel" ver como o depoimento não é e3cripto f 
«§ 3.° A a.p~llação só poderd.ser p03ta na mesma audiencia. em 

que for prúforlda a. sentença, quando a piLrte estivor presente por 
si ou seu {)rocurador e no caso ae revelia. 48 horas depois de publi
cada no Jornal ofticial da. Prefeitura, ao acta. do julgamento. Em 
qualquer dos caBOS só poderá. seguir a. appellação si o infractor 

t ou depositru.· a importancia da. multa. dentro do prazo de 
dias ... 
E' esta. a multa que VV. EE.r. querem quo seja depositMa, com 

as custas tambem, quando houver appellação. 
O SR. METELLO - E V. Ex. dizendo que não era. .oecessario 

comprehendar as custas porque eBas iam sendo pagas a proporção 
que corresse o processo. 

O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Continuo a pensar que não é 
nccessario dar esta vantagem ao escrivão e unicamente a eUe. quo 
tem. como 09 outros escrivães, direito de execuçio sobre as parte8. 
para garantir as suas custas. Portanto ou serão eUas pagas á 
proporção que for correndo o processo ou não- serão pagas, tendo 
então o escrivão aoção e:!(ecutíva. 

Porque razão, pois, se ha de dar essa garantia, esse direito 
excepcional unica.mente ao escrivão do Juizo do:~ Feitos do Districto 
Federal ~ 

O SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO-OS outros recebem as custas antes 
dOB autos seguirem pa.ra a.ppellaçã.o. (O Sr. Metello dd um ",parte.) 

O SR. AUGUSTO DE VASOONCELLOS - Então, Sr. Presidente. é in
ditrerente que a testemunha 1àça o seu depoimento e o assigne ou 
que siga o dispositivo do projecto f (Lendo.) 

cEm qua.lquer dos casos só podel'á, seguir a a.ppellação si o 
infra.ctor pagar ou depositar a importancia da. multa dentro do 
prazo de oito dias. 

Quando a pena for de prisão. BÔ poderá seguir a appellaoão 
dopois de preso o intractor ou de pre~tada. a fiança.. . '. 
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Veja V. E1I:. ! Com essa brevidade, com essa suppress&o de g~
raotiast vao se até a prisã.o • 

• 4.0 á,s razões de appellacão poderão as pa.rte~ juntar do
éumentos, bem como justiftcações que ha;a.m produzido no- Juiz~ 
dos Feitos da Fazenda. Municipal, com citação do representante da 

, Fa.zenda. Municipal. ~ 
De' sorte qu'e a parte, quo appellar t tem que se sujeitar a '8_ 

deposito de multas c C \\.'3ta,s , e como nã.o tem nellhu.ma defesa. 
porque Da dep:)im9ntm de suas testemunhas não foram escriptos, (\ 
forçada. a. fazer uma justificaçã.o em separado, parajuntaJ-a ao seu 
rOOlU'ElO em grâ.o de n.ppeIlação. E' ne.~sas condlcões que o honrado 
Senador entende que deye ser restabelecido o dispositivo de uma... 
lei do occa.s.iã.o .•. 

O SR.. BA.RATA. RIBEIR.O-Que não o era. 

O SR. METELLO-Si e~ im.portancia. é tão pequeoa porqÓà 
tl.z.er o proeeeso tão demorado 1', . . 

O SR. BARATA RIBEIRo-A questão não é de ser a qua.ntia pe-' 
quena ou grande; é de moralidade do facto. 

O SR. AUGUSTO DE VASCONCELL0S .- v. Ex. quer ver ouh'o.f 
(Lendo.) , 

~Art. 2l. Quando, perante o Juizados Feitos, for ne~~ 
rio vistorja, exame ou qualquer outra diligen~ia, a. audienci&: tlQ 
julgamento será adia.da pa.ra. oit:l dias depois. e findo e~se prazo o. 
processo será. julgado afinal, independent3mente do resultl-W? da., 
diligencia que o intere.!.'1ado juotãl'á. a.s raz.ões da. a.:ppella.ção si lhe 
convier.» 

De moJo que a diligencia ordenada. pJlo juiz não é espe.'adajo 
jni2. pedI} julgar independente della. 

Pois não são 051 megmos ÍU,ICc:on1rios, no mesmo cartorio" os 
que vão processa.'!' essa.; diligencias? Esses t'unccionarioi - e e6td. 
em sua,s mãos - não terão interesse em demorar essa:. diligeacia& 
pa.ra que, findo o prazo de oito dias, não haja mais direito á parte, 
e o proeesso corra a ~tla revelía? 

O SR. METELLO-Oh ! 

O SR. AUGUSTO DE VASCO~CELLOS-V. Ex. a1mira-N' com ~. 
seu oh! 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-A prora,dada tóra tIo'prazo legal .. 
sô pode produzir como documento. 

O SR. '"METELLO-E8~á visto. 

O SR. Aum'::STo DE VASCO~CELLOS - MM, si o prazo leg,.d 
destõa por complet~ dos prazos que são compr0hendiJos em todas 
MIeis refef'"entes ao aS3umpto, porque peNistir Da, mediu, porque
~tabelecer esta. desigu~ld&de ., 

Trata·s8, Sl~. Presidente, de uma lei especial, de uma. lei 4a 
occa.;ião t lei que tem p:lr fim garantir- es~a.'iJ diligencias. 

~~vm ~ 
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A medida, é tã.o ÍncanvcUío:lte que o Congl'es<:lo, l!onf\J'rme O 
honrado Sen",;/or dCC:H1'OU. revogo:! e~/'<i..l disposiçõos (lue S. EI. 
pretenue agora. fa.z.el' reviver. 

O 8n.. };[ETEL1.0-V. \~x.. ê que :)ntenJe qU!~ ellas êstão r,lVO
gadaa. 

O 8R.. A UlJUSTO DE V ASCO:'iCELLOS-E estã.o , V. Ex. quer vêr 
ainda. questão ma.is importa.nte? 

«22. Os processos e diligencias ref~reutes a predio8. terrenos 
ou obt·a.s"sna ch~moli(,'ão ou intí~l'jicçn.o. coner"o contra () respecti
vo propl'ietario. sem ,lcpelldenoia de ollho conJuge, qUi,mdo 
casado .... 

O SR. ~IETELLo-IBto não tem nada com o processo. 
O SR. AtlGUSTO DI:! VASCONCELLOs-Mas V. ;':'1.. ma.nda revIver 

este art. 22. 
AdmIttindo. Sr. Presidente, qu~ esta.8 (USilOgíÇões e"tejaro re· 

vogada.~. corno atflrma. o honra.do Seoa :or, si e~tão em vigor ... 

O SR. ME1'ELLo-V. E:<. é que diz que estão. 
O SR.. At:GUSTO DE VAS:CONCET.l.OS - ••• ('omo eu ::dfh'mo. devo 

lembra. I' ao meu honrado ':olle.;·:~ qnc elh.':i S.lO con.':;idel~a.dal:l tão 
nociva.~ que, na oc.ca~Íiio em (111(1 ~e Jiscu',i,t a let re{(~l'ente .1 S,\r1de 
Publica. foi :\pl'e::entn,do 111l. Camar:t llispoSit.l \'0 í ~I.L.'!,[ que teve a 
sorte li ' ser l'epellidli por a:luell j casa. 

Isto. ~r. Pl'c~identel não impede que agúr;L se prdenda fa.zer 
reviver taes disposiljões. revogé~dl1s segtlIldQ a:Urma. o honra.do Se 
nador DOr Ma.t.to Grosso. 

C'pà.r"grapho unico. No caso de não cler cOllhecidd o proprieta
rio nem o procura.dor, ou não SeI'em oDcontl'ado8, seguirã.o os pro
cessos os seus termos com o curadO}' de Ausellte~. em virtude de 
citação, a.té que se apresente al~l1em pelo proprietario, 88m '1'" a 
esse, aI) propriellu'io, s~ia pel'n'utlldo o di,'ei,o de gualqusr ,'eclamaçllo 
contra a Jiazenda Munidpt\.~ •• 

De modo que, Sr. Pres;dente, o pro )rietario é esbulhado em 
sua. proprieda.de, nem fiiql1Gr lhe restando o direIto de redama.r 
cousa alguma contra a Fazenda Municipa.l I 

Pois oom; são os dispo.,itiv08 da lei n, 939, que o Dobz'e Senador 
por Matto Grosso affirma. ter sido revogada, e que se pretendo 
agora re8tabelecer, 

EstGU certo de que S. Ex. não defender:a esse artigo de lei si 
nã.o e3tivC's,e convencido de sua.S va!!tageus. \JfLS Sl assim é. 
então mal an.1on o Govel'n{) Fm!el'a.l 1'18 nã r) a iOptOtl egse dispo
sitivo l),'l.I'a.jlllgai' as jnfJ\lC~.:Õú9 fedal',lC::l, iai'ra.cç,){.)..; (lIJe. no Distrícto 
FedeI'al, são fl'Bq lleJtemcute let'adà~ per.:1ota o .J (liza Fedcl'aL 

~ SR. _M~TELU) - Nôs rnandamo:) í.\;pp~icJ.r aos feit.o~ tia. Saude 
Publica.. Sao os U!1 tcos da. mesma na.tUl'ei<:a, ' 

O 8R.. Al.'GUSTO m~ V A.SC01'\CEU,úg - Diz;1 emond~ = C' aOR pro
cesso~ c j uJga melltos da.s íIlfI"a.c~~õcs tle leis e regulamento sQ,ni-
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tario, sel'ã.o tambem applicaveis as disposições dos arts. 18 a. 25, 
da lei n. 939, de ,dezembro de 1902. ~ 

Até agora.. Sr. Presidente, esta. medida nã.o existiu, o qu.e 
deixa. comprehender que este servico tem sido descurado. ' 

O SR.. METELLO - Tem andado mal, é o que diz todo o pesso~l. 

O SR.. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - E' que esta. disposiOão que 
acabei de ler, Sr. Presidente, e quo o projecto quer reviver, serviu 
para. aquella occasião, já. produziu effcito. pl'ecbm. ser reyoga.da. 
não pode ser m.1,ntida .. Tan~,o as~im é qno o "ongi'es~o já l'eco· 
nheceu. re\·ogando-a. pela lei citada. pl:la lworL~da. Commissão de 
Justiça. (Pausa) 

Sr. PL'esídente, como representante do Districto Federt,), 
procurt1i esclarecer o Senado, mostrando a inconveniencia da. 
approvação deste pl·ojocto. Nã.o tenbo a p-retenção de pensar que 
o Senado me a.companhe nes~e mod j de cJmprehender o assumptoj 
tinha por dever, porém, parJ. com o /.tutor do projecto c nobres 
membros dJ. Commissão. explicar o ID,m voto. 

O S1-, l't.let.elIo (') - Sr. Presidente. a im,ugoação 
produzida pelo bonrado Senador pelo Distl'iQto Fedel'al ao projecto 
em debate funda-se em um verdaddiI'o equivoco em que 
labora S. Ex. 

Começou o honrado S~nador por declal"ll' tl'le o a.rt. I f) do pro
jacto ti() ~en,!do cons!\gra u:na dispo~iC1i0 ainda em vigor no 
Districto Fedoral, I1\Hu' (luando m.'1uda q\ll) se observem o processo 
e julgamento das infl'ltt:!çi5es lTItLllidpaes (Mtab01ecidas na lei n. 939, 
de 1902, quer qmvldo (lá. Gompet~ncja ao Juiz) dos Feitos da, F,lzend& 
Municipal pj,ra conh(.:.cer de:ste processo. 

LablJrtl, S. E.,,<. em verdadeiro equivoco. 
A lei que reorganizou a. ,1ust:ça do Distrido FederaT, de 9 de 

janeiro de 1005t no seu ars. 59. ;"LutoeiZo'l o Govel'no a cOflincar as 
leis do processo civil, c.)mmercial e cri :ünal. abolinJo fôrma.s, 
termos, praxes inuteis, do modo a simp1i:icar o processo sem 
prejuizo das partes. 

No U80 d~sta autoriZilção, o Governo pul)licJU o regula.mento 
n. 5.561, lie 19 dejuaho de 19)5, no qual se a.cha o art. 193, esta
belecendo novos proces;-;;oB pa.ra. as infracçõe~ de leis, regulamentos e 
po.'Sturas lllunicipaes. 

Diz el3 .. e artigo: na.s causa.s a.té o va.lor de 500$. a petiCão inicia]. 
deverá coater t além do Dome do a.utor. a obrigaçã.G do r':o, c esta,.. 
belece o pro ~e'SSo escripto muito differente do que estabelece a. lei 
n. 939 t de I 902 . 

O SR. A. AzEREoo-Que o projecto tra.ta de resta.ura.r. 
O SR. MRTELLo-Que o projecto tra.ta de resta.ura.r, CO:110 diz o 

honrado SCllauor. 

(') Este di~cur!';o tllo foi revisto pelo orador. 
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Entendcu-s'e-, desde l\. pu'blic.çâo deste reg\'llameil,fu~ q,ue a lei 
n. 939 e,tava revogf\da., seguind'o-se o pr~essô escl'ipro éBta.b~ 
~ido 0'0 al't. 191. 

O projecto e~ deba.te tem por tlm resta.urar o processo ol'a.l, 
eatabESleci(fo na le'l n. 939 e o faz tnandando obser vat, nesse pl'O-
0fJM() ... disposi.;ões tWS a.rts. 18 a ,25. M4ue}la. lei. 

Na Jei se da~ii eotD'petellcíà par~ ~~r e jurga.r dessalt 
lntraéções, ao juiz dos feitos da Fa:ze~~ Manimpar, com a ~ompa.
nh:ia de, dous pretores formando umá Junta. Era. necessarlO, po
t~n'to, â;~tlK. deela.rar no projeeto que a compeiencia. cO'ntiriua.va a. 
ser do jUiZ dos feitos da. Fazenda Municipal e sem o cOnetltso" dos 
JIl'êtotes. 

O Sft,. OLlV~TRh FIGUEfRRDo-Jun siag'ular,· 
() SR. METELLO-O honradO' Sen'a.dor, rcler'i'n-da-se' ao § Lo do 

ârt fe, qrre torna facultativa. a. impressão dos a.-utos de irrtracQão' e 
mais termos do proC'e~so, decla.rou que ella não' tinha in:tportan:cra 
alguma.. Entendeu S. Ex. que essa § [a não devia ser approvado 
~lo ~n;tdo. ' 'Oi a. ul'l'tC& considera.cilo feita pelo honrado ~na;dor. 

Quantd ao § 2n, S. ~I • impugnou a; sua disposi4;àô, porqtte 
manda comprehender no Jeposito a. multa. e as custas ({né tem o 
réo jA conilemnado de fazer, para. poder jnterpôr o reCU"fEO pa.ra 
iusta.ncia superior. S. Elt. impugnon essa disposição, porqu~ C'on
tem a multa. e as custas; e o honrado Senado!" peDt~a que o deposito 
'Só' deve" comprél'lender a multa. 

O SR. OLIVEtRA FIGUElREDt>-,E' melkOi' aepositar as cua.tas- do 
que pag3.~-as, porque deposita:ndo·as, póde rehaveJ.a.i. 

, () SR. MEtELLo-Não preciso lembrara.a Sena.do que e,sadispo· 
stçío, é uma regra; ~eral do processo t está estabelecida nos re'gi· 
tltétUOS de custas e, em todos enes. sempre se determinou que' a. 
p&tte vencida, para. poJer recorrer, deve pag;t~ as custas vencidas 
na instancia inferior. E' esse o direito q,ue se C'óncooe no § :eo. 

O 8a. OLIVEIRA FIGUEIREDO -- Com ~nais vantagem pata a 
parte, porq ue eru vez de paga.r a8 cas-tas, faz apenas o deposito. 

O SR. METELLO-Depois desta~ considerações, S. l!;x. passou ~ 
&oalysar o proce380 ésta.beleeido na. lei 11. ~390. 

Pa.ra V. ElI., llIte' processo ~ vexatorio para a. parie, não traz 
vanta.gens t\ Pat81lda Municipal e tem pM'! objectivo o l'exame ..• 

O SR. AUGUSTO DE VABCO.sCELLO s- Eu não disse que tem por 
objectint() vemme; en diSse que deU e rB9uUa o ve:rame. 

O Sa. M2TIILLo .•• par~'tS partes que tiverem de det'endcl' 
processos desta natureza. 

A lei n. 939 foi praticada por um lon~o periodo de tempo, pelo 
menos de tres annas. de 1902 a.. 1905, si é \erdade. como pretende o 
honra.do Senador, que a.s dispooições dessa lei est.ã.o a.inda. em vigor 
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e não fora.m revoga.da,s paIo regulamento da. lei q ue reorgaXlt~o.u a. 
justiça. do .Districto Federal. 

O honrado Senador é oontradictorio. De 11.m lado atHrm,~ ((ae 
estas disposições estão em vigor ... 

O Sa. AV G V8TO DE V ASCON CELLOS - V, Ex . é quem .a.crJ..tma. 
isto. Eu. aooeitando, p~r hypothere. este modo de eD.tendEtl", de. 
monstrei que. me,;mo assim, o Senado faz muitJ m:ll em resta;be .. 
leoer uma Mi.q_ revogou. 

O SR. M81'1<1.o - Eu a.penas começava a notar a, co:n:trJ4í~~ 
do honra.do 'sana,4o.r. S. E!a, por um lado, entende que o pr.oJoow 
em debate e inutil porque trata de fixar disposições que já. estio 
ero vigol' n@ Districto Fed~ra.l; por outro la.do. entende q \1,6 Q pro
cesso vigente .é máo, é pessimo e deve ser .revqgado. 

O SR. AUGl!S'OO DE -VASOO:SCCI"LOS - -O que eu .e.ntenGo 8et' l'DId.o 
ê o que V. Ex. quer rest&beleoerJ no ca,(t() àe já estar 'rn:oga.do. 

O SR. METELLO - OS represellt~nt,es -da Fazenda 'MUllrieipal 
trouxeram 0.0 conhecimento da Commissão de Justiça. o qJJe se 
passa. a.ctuaJmente no fflro. N"'ao 11a um feito por ínf;racção de lei, 
regula.mento ou po~turM manicipa.es, que ;prevaleça perante a. jus .. 
tiça do districto. Não pôde prevalecer exacta,mente por causà daa 
dispo!Úções vigentes. e uma. dellas é .esta: não se pôde a.dmitti:r 
auto de j.n1l',\cQão de le1s, J"eguJamontos ou postura.s ml1nicipa.es 
com dizeres impressos, sendo, entretanto, todos ellei :impressos Bm 
vil-tude de uma. lei do eonselbo Municl~a.l, que manda. que OS autos 
de intmccllo sejam i.rnpressos e chelQs a.pena.::I pelos .rcspect'ivps 
a.gentes. 

O SR. Am:::cs'l'O DE V ASCONCELLOS-A disposição lega.l que eu 
conheço é quo os a.utos sejam escriptos pe-l0 agente. 

O SR. METELLo-P.or outro la,()o, Sr. Presidente, a3 delong8fS .do 
ProOCSlO oacripto estabQLecido pelo regularmento n. 5.551 teem tr ... 
zido como .-ClilOseql1eJlcia a demora ..• 

O SR. A. AZeltEDO-Apoiado. / 
,'/' 

.o .SR. M:BTEIJLO-.••• o retardament.o, a im~sibilida.de de s~ 
obter julgamentos ,de feitos que sã.o, por sua. n<\tureza.., 9\1tnlll" 
rissimos. Quando chegam .& ser julgadas na. jnet&n~ia supetioJ', 
'priD~ipalmente na. Cõ.rte de Appella.ção, }lor e~m:plo. t.odos el1es 
teem sido atUlullado,~. 

Esaa situa.cã.o exige uma. prDvidencia leg-islati\""a .•. 
o SR. A. AZEREDo-De umaou outra fôrma. 
O SR. METELLO- ..• 'pl'inoipalmente no sentido.de .6xa.r a. i»tel

ltgt~nciadas disposições €Ml vJgor de modo ,& vige.raDem os allt08 
impressos. . 

O -8R. A. AZERBDo-Este.é 9fi,O) principa.l do projecto. 

O SR. METELLO - E' o fim principal do projeoto. 
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Uma. vez que u pl'.Jcos,)o CSCl'ipto e moroso e pl'e.ludica a parte 
vencida, aJuda qnando esta sêja. a Municipalidade, com a aggl'ava
ção das custa.s, era preciso rMol'mal-o. 

Ba.sta sômente o processo mal em causa~ iUl:IiguUcante3 como 
o p1'oprio Senador l'cconhece que sfto est~t cuja importancia. não. 
passa, de 100$000. 

Sr. presIdente, tendo astlim justificado o projecto em debate 
pela necessidade de se reformar o processo escripto em vigor, res
taura.ndo o pl'OCeS30 oml da lei 939, expliclln!lo as razões por que se 
refere o projecto á competencia exclusiv~" do .ruizo dos Feitos da 
Fazenda. Municipa{\ que já é disposição em vigor; justificada a. 
necessidade de tornar va\iJos 08 autos de infracçao 'lue for.,)m im .. 
pressos afim Je evit:.\r a uuUid:.\de desse~ feib.'), como tem sido 
decretada pela. Côrte de Appel1a.ção. sy.stematicamonte, julga a 
COm missão ter cumprido o seu dever ••. 

O SR. A. AtEREDO- Muito bem. 

O SR. METELLO-••• acudindo á tribuna.. pelo orgão do seu re· 
la.tOI. p~U'a dar resposta. ás considerações a.dduzidas pelo honra.do 
Sena.dor da Ca.pita.l Federal. 

o Sr •. ,;\..ll.zu~to tie Va;econcello$ - Sl', Prosi~ 
dente. o Ulllstre relatol' da CO":nmls:~ão acaua. rle dizer tal' visto con
tradicção de minha. parte, qu:mJo sl1dtentei que o pl'ojecto- era das-· 
necessa,rto.porque as tlisposições, que restabe1ece t e:tão em vigor .. e 
qua.ndo sustentei que tinharr1sido revogados os arts. 18 a. 25 da. lei. 
n. 939, que o mesmo projecto ma.nda. vigorar. 

Não e'tlste ta.l contradicção. O que arIlrmei foi o seguinte :_ 
que a. pa.rte do dis;iositivo quo m:l.n,la.l}uc o julga.mento em proces~ 
sos desse genero s~ja feito ex:clusivo.me.l.lLe pelo juiz dos Feitos da 
Fazendn Munícip:tl, já figurava em lei-o llispositívo da. lei n. 5.161 
e que a outra pa,rtt}, .1.8 di"posíçÕ.)S consta.ntes do::. arts. J8 ao 25. nã.o 
fOI revoga.da~ não conh~o lei alglHna l'ovoganlo 8BclCll al'tip. 

POI' isso concl\li eu que era. desnccessario. S. Ex, a.fflrmou 
que eu ostava eng:1llado t qu'J esses artigos tinham sido revogados 
e que por isso S. Ex. os acceitava no Pl'ojecto, dandO parecer fa. 
ToraveI. Affirmou que os artígos tinllam si,lo revogados. decla
rou·o M.tGgorica.mente e cu não pJ:Ha co~tr(l,rtar a. palavra. do 
honrado Senador. e a.cceitai, (1m hY50these, pa.ra argumentar, mos
trando que 3i esses dispositivos est'l.vam em vigor. preoisavam ser 
revogaúos e n'fLo mantidos. Foi pal'a sustentar is~o que li os dis-
positivos. . 

Nã.o houve, pois, contradioção alguma.. . 
Ninguem mais pedinda a plr]avrfl" encerra.-se a discussão. 

O Sr. Presidente Estando visivelmente muito re
duzido o numero dos Sl'S. Senadores presentes, fica. adiada a 
votação. 
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UODlFIOAÇÃO DA LEI N. 221. DE 1894 

Prosegue a 2" díscusslo interrompida da. proposição da Camara 
dos Deputados n. 17d, de 19031 modidcando e explicando a.lguns 
dos artigos da lei n. 221, de 1894. 

O Sr. Francisco Glyce .. ·io - Sr. Presidente, o 
pro~ecto de lei tendente a moditlcar a lei n. 221. que trata do 
processo da justiç:1 tederal, é materia de maxima gravida.de e 
importancia; entretanto, DÓ,; não tivemos o parecer impresso para 
estudaI-o. o~ avulsos relativos a esse projecto e ao parecer não 
ficaram promptos -para serem distribuídos, de mldo que desde 
já, me compl'ometto, Da occílsião da votação, a requerer o a.dia
mento da. discussão, pelo menos, por :iS horas, at.i In de que o Se .. 
nado possa estudar esta. questã.o. 

Faço esta declara.ção para que nã.o julguem que correu á 
minha revelia tão importante materia. 

NiDguem mais ,pedindo a. pala vra.. encerra-se a discussão, 
fica.ndo a votaçã.o adiada. por falta do nu.mero. 

CREDITO DE 13:476$799, PARA PAGAR AO CAPITÃO FRANClSCO 
XA VlER ALENOASTRO DE ARAUJO 

Entra. em 2a discus~ã.o, com parecer fa.vol'a.vel da. Commis
eão de Finanças, o artigo unieo, da prop'Jslç'ão da Camara dos 
Deputados n. 185. de 1907, autorizl.ndo o Pr~sidente da. Repu~ 
bliea. ao abrir ao Minisbrio da Fa.zenda o credito edraordinario 
de 13:476$799 p::1I'a pagamento ao capiM.o do ;~xereito Fra.neisco 
Xavier Alencastro de Araujo, en virtude de sentença. judiciaria. 

Ninguem pJdtndo a. pa.lavra. encerra-se a di8CU~slio. ticand() 
a. votação adi:.\da por falta de numero. 

CREDITO DE 25:0JO$. Sl1PPI.EUENTAR A' VERBA «EVENTUAES., DO 
ART. 2L> DA L'EI N. 1.617, DE 19,)6 

Eutl'a em 2& discussão, com o paeecer favora.vel da Commfssão 
de Finanças, o artigo nnico da propJsição da C'l.ma:a dos De~uta· 
dos, n. 186, dE:' 1007. autorizando o Presidente da Repabllca & 
abrir ao Ministerío da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
25:000,$. papel, supplemelltar ti. verba n. 43-Eventuaes-do art. 2'\ 
da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

Ninguem pedindo a. p:Llavra, encerra-se a discussão, ficando a 
votaçã.o adiada. por fa.lta de numero. 

O Sr. Presidente-Nada mais havendo a trata.r. vou 
1e'Ya.ntar a. .1essão, do ,iln3.ndo pa.ra ord~m do dia. da ~essã,o seguinte: 

Desempate de 'O-otação da. emenda do Sr. Francisco O1ycerio, 
l~Btabelacendo. na proposiçl0 da Camlra do;; DeputalLs. n. 145, do 
1907. fixando a despeza do :\finiitel'io dn. Marinha, pard. 1908, a verba 
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destinada. ao paga.mento da. di1fereD9a. de vencimentos para almi
rante nO quadrJ exlraoràinario ; 
" ',- Votaçio, em aa discussão, do pro~eeto do Senado n. 25, de 1907, 
Jeg'wanJo o processo e ,julga.mento d.a.s infracoões das leis, l'egula.
men10s e posturas TIl unicipaes do Dil!ltricto Federal (com a. emenda 
approvada em 2S.) i 

~ . Votação. em 2& discussão, da J)roposiçã.o da ~ma.ra dos DeJlu
iad08 D. 118, de 1903 .. modificam[o e explicando a.lguns·dos artigos 
da lei B • .221, de 1894 ; 

Vot~Ção, em 2B- discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados n. 185, de 1907, a.utorizando o Presidente da Rep~blica ao 
abrir aI) Ministerio da. Fazenda o credito extraordinario. de 
I3~ 476$799, para pagamento ao capitã.o do e:lercito Francisco Xa.
vier Alencastro de Arauj D, em virtude de sentenQa judicia.ria. (com 
:parecer tavoravel da Commissão de Finanças) ; 

V.otaQão, em 2& discussão, da, prôposição da. Camara. dos Depu
tados n. 186, de 1907, autorizando o Presidente da. Republica a 
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
25:000$, paPQl, supplementar' verba. n. 43-Eventua,es-do art. 20, 
da lei D. 1.617, de 30 de dezembro de 1906 (com parecer favoravel 
da Commissão de Finanças) j 

~ discU8~ão da proposição da Cama.ra. dos Deputados, n. 141 t 

de 1907, autorizando o Presidente da Republica a. mandar re
admittir, OOZQO adtlidOB, ao quadrJ elfectí VD I nas ofIlcíDaS do Ar
senal de Marinha. desta Capital, que precisa.rem de seus serviços, 
08 operarios extra.ordinarios do mesmo arsenal. que indica. (com 
pareceI' favo.ra.ve1 da CommiJilsãode Fina.ncas) ; 

21 discussão da proposição da Cama.ra dos Deputados, n. 147. 
de 1907, creando os logJ.res de medico ajudant.e e pharma.ceutico 
da Casa. de Detenção, tlxa. os vencimentos dos funccioDU'ios r~spe
ctivos (com parecer favoravel da. Commi~ de Finanças) ; 

2B- discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 156, 
de 1007, au~rizando o Presidente da.Republica. a jubilar, CJm todos 
o.s vencimentos, no ca.rgo de lente da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, o Dr. Nuno de Andra.de (com emenda oíferecida pela. 
..commissã.o de Finanças). 

Levanta-se a se ,são ãs -g horas da tarde. 

(15S- SE"SÃO EM ro DE DEZEMBRO DE 1907 

Presid~nci(! do Sr. NUo Peça/lha 

A' meia hora depois do meio-dia a.bre-se a s~ssão, ao que eon
correm os Srs. Senadores Ferreira Chave~, A. Azeredo, JonathM 
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Ped1'09a, Indio do 'BrazU, Urba.uo santos. Anizio de Abreu. Pj,M 
Ferreira, Fra.noisco Sá, Meira. e Si, AlVAa'O Machado, ,Cealbo 
Lisboa. Araujo Góes. Manua} '!fjlIa~te. 'Coelho e '~mpos, (Jli~eira 
Vatla.dão, Mo:gjz FI1eire, CIeto Nunes. Siqueim Lima, DU'?.eiA fi.. 
gueiredo, Erioo 'Ceelhe>. Augueto êe Vu.sconoenoB~ Lalltto ~ 
Ba.Taia. JUbeiro, FelicianoPenna, Francisco Sal1es, Framelsoo ___ 
cerio, AlfreJo Ellis, Lopes ChíLves, Joaquim de Souza, Joaqru:im 
Murtinho. Metello, Caudjdo de Abreu, HeraiHo Lut, F'-\lippe 
Schmídt. Pinbeir~ Macbado ,e Julio Froh (.36). 

Deimm de 'eomparecef', com. ca.usa ··pa.da" os Srs. Soo:a--
doPas Ruy BM"bosa.. 'Bueno Bl"t1ndão, Si io Nery, Sá Peixoto, 
Pae) de Carval·ho, Jn.,to Chermont, Gomes de Castro, BelfGl't 
Vieü'a, Ra,ymundo Al"thur, Pedra .Borges. Gann<l. e Mello, Gor~&l'V9fl 
Ferreira, Rosa. e Silva, Hercula.no Ba.ndeira, Vieira Ma.lta, Ma.1"tinho 
Oa.rcez, Severino Vteíra, Virgílio Da;mazio, Lourenço Baptista. B~p; 
Abrant9:3, Urbano de -Gouvêa, Xa.vier da Silva, Braziho da. Luz. 
La;uro Múller c Victorino Monteiro (e5). 

E' lida. posta em,discusaã.o e sem ·debate apPl'ovada a acta da 
sessão a.nterior. 

O Sr. 1° Secret .... rl0 declara que não ha. expediente. 

<) @r. MeteJfo (~ert}indo ele 2° 'Sect"etaNo) lê o ~egtíime-

PARECER. 

N. 377 - 1907 

Redacçi'lo final da propOsiç(7.o da Cam.ara dos Deputados, n. f.-:~7, de 
1904. re:at't7tl â reme$sa d9 o;ras impre-ssas d BibUaCheca Na
cional, de acc8rrlo com as emeflda$ do Senad'J apprcroadas liela 
Camat'a 

OOQug.re$84) Na.ciona.l res~lve : 
Art. 1.° 09 ldministra.dores de omcinas de -typograplria.,litho

graphia.t photos.raphia ou gravL1ra. situa.das no.Districió Fodet'al e 
nos Estad)s, alo oorigado> a remettar á BilUiothaca. Naoional dg 
Rio de .la.neiro Uill e-templa.r de ca.da. ohra que executarem . 

. § 1:· Estão comprehendidos na dís-posiçí.o legail. não só livl'o~, 
folheto~. :'evü!tas e jornles, ma.g tambom obr.as musicaes, mIL'P:P8:St 
pIanias, 11lan08 e 6stamp::l.s. 

§ 2.0 Ap.pliear-se-ha -a mesma dis:,losição aos saUos.. .me.lalhaa 
e outras'espeaiciI nUJrti81'llO.ticas. quando cunhadas p.::>f con~a. do 
ODVer.tlo. 

§ 3.° Conslderam~e oomo obva.s differentes .as reimpressões, 
novas edições, ensaios e variantes de qualquer arJem. 

§ -to Q.ua.ndo 110S objectos.não ·estiver deal~ad.a ~ sua. signifi
caQã.o, o seu preço de venda. e o uumel'O de e~empJareB de qu~ a 
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edição constar, to!la.s ess<l.S indicações os deverão acompanhar por 
océasi3:o da sua remessa.. 

§ 5. o No Districto Federal a remess1. de\'e elfectual'-se no dia 
em que a obra. for publicada ou entregue a. quem a mandou exe
cuta.r, o nos Estados até cinc() dias depois da publicaç.io ou entrega, 
devendo nestü prazo ser levados ao Correio os exemplares a tal 
11m destillados. 

Art. 2.° Xo caso de iniJbservancia. das dispo~içõcs do artigo 
precedente, incorrerão os administrarlores das omcinas na pena 
de multa. de 50$ i1 100$. ficando 03 e,SUores das obras não remetti
das obrigados, logo que termine o prazo Jo a.rt. 1°, § 5°, a e1fectuar
ao remessa em um segundo prazo, igual ao primeiro, sob pena do 
apprehensão 4.10 exemplar ou exemplare.; devidos. 

Ao procllrador seccional do loga.r CO:I\ID nnka.rci o director da 
Bibliotheca Naciona.l a infracção occufl'itla, afim de tornal'-se eLfe
ctiva perante a jllstiça federal a sancção aqui e~tabelecida. 

Art. 3. 0 São equiparada, ás obra.s nacionaes, :)al'j, o eifeito da 
c()ntribuição e o da a.pprehensão, as pro\'elliellt,~s do e::tran?eiro 
que trouxerem indicação de editor ou vendedor domi(~iliauo no 
Brazil. , 

Art. 4.° Os ob.ie~tos rtlm,:~ttiào~ á. Bibliotheca, ~acional. em 
obaervancia. a esta lei, transitarão 'pelos Correios ,'a, Repu bllca com 
isenção de franquia e gratuida.de tle registro, devendo o l'emet
tente declarar o titulo da o' ra.. os nomes do editor e do autor ou o 
pseudonymo deste, o logar e a data tIa edição. 

Pa.ragl"apho unico. O ~mettente polierá exigir do Correio que 
nos certificados do registro declare o titulo do impl'ffi:so, os nomes 
do editor e o do autor ou o psüudonymo d lste, o lotar e a data da 
edição. 

Art. 5. o A Bibliotheca Naciona.l publicará regularmente um 
boletim bibliogr,"phico, que terá por fim princip:\.l reJ'Ístrar as acqui· 
sições effectuatlas em \·irtude de.:it:.t loi. 

Art. 6. o l~ evoga m-se a.s dispo3içTJes em contrario. 

Sa!a das CommÍssões, 10 d'~ dezembrJ de 1907.-Ft·anci$i:o Saltes. 
-Coelho Lisboa.- Lopes Ohaves. 

Fica. sobre a mesa., pa.r~\ ser discutido na se ,sãl) seguinte, depois 
de publicado no Diario do Oon!JY'esso. 

O Sr. Fe ... ·reira ChaveS! (p"o/tmdarnente commovido. 
Movimento de attençl1o)- ca.he-me a penosa missão de trazer ao. 
conhecimento do Sena.do a triste noticia. de um infJ.llst0 aconteci
mento : a morte, hontem, rep6:1tinl., do meu eminl?nte o.migo e 
querido chefe, Sena.dor Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. 

Dizel .. o. Sr. Presid~nte, assim, em linguagem singela, é ex~ 
primir a profundeza do golpe, que me feriu -a. mim. aos amigos, 
á familia e á. Patria, e dar a justa modida da intensidade da. dor 
que a todos nos <l,tormenta. 

Amigo, ha 20 annos, desse grande homem-que foi um espirito 
nobilíssimo e um coração de ouro- político, :filiado, duranto esse' 
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la.pso de tempo. a.o partido que elIe dirigiu com o~ fulgores de seu 
robustíssi1l1o talento e os impulsos do seu alevantado patriotismo~' 
bem póde o Senado compr<!bender a situaQão moral que se m~ , 
dep:lrat quando. e?'-terna.ndó os meus sentimentos. tenho de dizer. , 
nesta hora de t.rlsteza e de saudade -sobre a personalidade do 
generoso amigo e notavel politico. que foi o Senador Pedro Velho ... 

Nem todos. Sr. Presidente, melSmo a.(luelle~ que com eUe con- . 
viveram, e~tão habilitadoJ a julgaI-o consoante 0:$ .seu, extraor
dinario,; meritos de homem e de cidadã.o. 

Organiza.ção moral extremamente delic 4da sempre se reve:ou 
capaz de todos os sa.crificios pela. familia, pelos amigos e pela 
Pa.!,ria. 

E~tudante. (lUe occupou invariavelmente Oi:! bancoB de honra 
dos primeirJs estudos e dos estudos superiores, na vida publica.
correspondeu, de modo distincto. ás bellas esperanoas com que o 
sauda.vam mest (l8 e condiscipulos. 

Chefe abolicionista e chefe de propaganda. republicana. orga
nizador do seu ~stado, seu representante no Congres:-:o Federa.l, na. 
Gamara c no Sem\do, sua. vida, posso d izel-o t constituindo uma 
serie dos Jnais brilha.ntes triumphos, teve·a, por inteiro. consa
grada ao bem, em todos as suns multiplas modalída.des. 

E taes foram 08 notaveís servicos q LIe eUe prestou e 08 que 
pudera prestar que, sem obedecer a um movimento de vaidade e. 
antes readendo um preito de rigorosa justiça. ouso atllrmar que é 
tambem naclunal a d0r que tão vivamente sentimo.'3, os que obade';' 
clamos. com sincero orgulho, á direcção ínteHigento e patriotica. 
do seu grande espirito. 

Paz, Sr. Presidento t á alma. do ínolvida\'el extincto. o que. do 
lá, da etornidade, onde eUe pene; rou - crecto e digno - coma 
sempre tr'allSital'a atra.v<!s dal multidões, coutinue a tns; it'ar-nos 
a mesma pa.i.~ão pela f".mtlía e pela Patl'ia, que mel'ceeram. inva
ria. ve1mente, o curto do mais intcnso dos seus ü.lfoctos. 

Requeü'o il. V. Ex., ~r. prcúdente, tlue c Dsultl) o Senado sobre 
si permUte que ua acta ,1o~ ,:;6US trabalbos ~.e insira um voto de 
profundo pezar por tã.o lutuoso acoutGcimento, e que, em seguida, 
se levante a sessão. (Muito bem; mUlto bmn.) 

O Sr. Pinheiro Macba.do-Sr. Pl'esidente, o falIe'; 
cimento do Senador Pedro Velho não affliga s1:nente os seus ami. 
gos, não <mluta. o Rio Grande do Norte sômou~e: consterna. a todos 
os repu blicano8 brazileiros. ,. 

O SR.. A. AZEREDo-Muito bem. 
O SR.. PINHEIRO MACHADO- ••• habituado.s a ver naquelle iEus-

ire cidadão um leader das idéa.s libera.cs no paiz e cujo vali menta 
S6 impunha pelo seu eleva.do patriotismo, pela integridade incon
testa.vel, sem jaça, do seu caracter. pela. lealdade, pela pureza do 
seus sentimentos, pela elevação do seus conselhos, pelos sellS COQ
celto$ sempre acatados, nutridos sempro pelo mais absoluto desin
teresse. 
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Eu, quo roe ha.bituei a. veneral-o desde que o conheci noe pri
meiros dias da Republiea1 mantendo com eUe inteiriça solidarie
dalle, cimentada. por uma. Jl,tfeição pessoal nunca. modifioa.da e por 
aspirações communs e reciprocas, ~iviea.s, jamais partl..lriJadas, 
sampre ca.lcada.s no acendra.do amor da. Pairia., siftto bem o claro 
que ,eH.3' deixa ao redor de nós 1 ao deaappareoor, claro insupprivel, 
~'que -se trata de um a.migo 1'ra.ta.rno que "'Se foi, de um servidor 
wd.ãfesso da Pa.tl'ia.. '(4Poiado; muito bem.) 

Não ha pa.lavras, Sr. Presidente, que possam irJ.duzir a nossa 
magoa. ,3 iDtOJl~idade da nossa. dor .. ,o pezar ex'traordin11.rio que n(Jij 
fene em cheio o co nação. ao vermo.~ sumir-se o amigo dilemo e 9 
republico que, desde 08 seus primeiros pa.ssos na vida publica. nada 
mais fez do que espargir exemplos fulgentes do seu eminente e 
a..cri.sOlado patri.o.tismo. 
, Nós, Sr. Presidente, seus companbeiros. que ficamos na Boa, 

despojados do seu concur.o, do seu a.poio, da ene.rgia .que nos vinha. 
do seu conta.cto, .bem medílllo.s il extensão da. pe.rdo. glle soifremos ; 
ma.s pl'ocur.a.remos .nos s.eus :propri.os exem'p1os 1\:1.rça:s pa.ra. conti
nua.r a. cU:JlIJ)I'ir D nosso dever. honrando a. sua. memorm, manten
do·nos sempre dignos do a.preço, que deUe merecemos, e do seu 
carinho. 

Esta Casa. Sr. Prs::iidente. conhece os rnerit03 tl'i1nscendentes do 
lllustl'f! extinctD. Não ha collega. nosso que deixe de reoonhecer a 
lDcommensu.rôvel perda qUIj nos a.cJ.brunba. o espirito neste mo~ 
numto. 

Eu. pois, ar. Presiden.te t pens::> interpretar ftelmente o pensa.
mento de todos os Sra. Senadores, pedindo mais um'1 homena.gem 
a. memorJa do inditoso collega., e vem a ser, a.lém do voto de pezar 
e do levaut;;J..tOOo'to da. sessão, homena.ge.n.~ ~ propostas pelo nOBSO 
honrado lo Secretario. que o Senado 'autorize sua Mesa a. mandar 
depositar no tU1llúlo do 4igllO cidadão uma. eorôa de saudades. 
que exprima o infindo sentimento de magua que nos de Lo. o sea 
desl,ppa.I'eci men to. 

Vez-E'S - 'Muito bem; muito .bem. 
Postos sucessiva.mente li. votos t são unaanhnemen.teapprúvados 

os requeriment:Js dos Srô. Ferreira Ch~l.ves e Pinheiro Macha.do. 

o !!ir. Presldent.e-A Mesa, testemunhará. ao Estado 
do Rio Grande do Norte as homena.gens de profundo pezar com 
que o Senado recebeu a infausta noticia. do pa,ssamento do eminen
te Dr. Pedro Velho. (Apoiados. Muito hem.} 

Vou .l6vantar a sessão, designando para ordem do dia. da sessão 
seguinte: • 

D8Iempat.e da vo:fa,Cão da emenda do Sr. f.'l'ancisoo Glycerio. 
reste.bel6cendo ,na. prop<)!iÜ~ão Ida. Ca.m.ar.& dos Deputados, Q,. 145. de 
1907 , tlxando .a .despez.n. do Minís'terlo da. Ma.I'inba. para 1008, a. verba. 
destinada. ao ~amen.to dadUferença. de vencimentos 'pa.ra alm\.
ran'&e no quaurõ erlra.ordinario; 
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Votação, em aa discussão'. do pr(!)jecto' d() 8eoai6, n. 25, de 1907" 
regulando o })l'oces~o e julga.mento das infl'acções da.s leis, regula
mentos c posturas mmneiptJlel!l dO' Distrie1O' Feder.1..1 (com a em mJ.& 
approvada em 2·) ; 

Votação, em 2a disLlussão. d:.l, proposição d:~ CAroara dos Depu" 
ta.dos, n. 118 .. de ,1903, modift·cando e explico.ndo algllfls dos arti,os 
lia. lei n. 22] ) de 189~ ; 

Votação, em 21.\ discussão, da proposição da Carnara dos Dep.u.
tados, n. l85, de 1907, autorizaooo o Presidente da Repubjjca..a 
àbri:r ao ~inist:erio da. FazelHla., Ó cl'atito- eXiiJ3lf.frltina.:rjC) de 
13:476f7~g. para. pagamento ao capitã& tio exercito Fr31lC'Ísco l".avler' 
Aleneast:ro- dê Ál'aujo, em virtude de séUt.ença judiciaria. (com ) .. -
l'eoor favoravel da Commiseão de Finanças); 

Vota.ção1 em ,2a discussão, da. propo!:lição da Camara. dos Depu
tado3, n. 186. de 1906, autorízando o Pr(',sideate da Repuulica a 
abrir ao Minjsterio da Justiça 8 Negocioo ~nteri()re3 o Cl'edit8 de 
25:0JO$, paIJél, su-pplementar "verba. n. 4.:3--~v6muaes-do art. 20 
da lei D. 1.617, dé 3} de dezembro de 1906 ~eom parecer favorave) 
da Commissão de Finanças} ; . 

2& discussão da. prl1posíção da Camara. dos Deputa.dos, n. 1(1, 
de 1907, alltorbaudo o Presidente da RepuoHca a, mandar readmit
tir. como addiJo,i ao qUa.dL'O eft'ectivo, nas officinas do Arsenal de 
Marinha desta. Capita.l, que prccísarBIn de seus serviços, og opera,.. 
rios extl>aordinarios do me~mo a.rsenitl. que indi ca (com parecer 
favoraveL da Commissão do FillaDcas) ; 

23. discussão da proposição da C-lml~'a dos Oap utadas, 11. 147" 
de 1907, crea.ndo os logare::; de medico ajudlnte e pharmaceutico 
da Casa. de Detençã.o, fixa o~ voncimentoi dos fuoccionarios respe· 
ctivo,3 (com pa.i'ecar ta.vol' .. 1Vel da CommiS3ão de F ina.nças) ; 

211 discussão da prJpJsioão da Camara. d03 Dep:ltados, n. 156, 
de 1007, autorizando o Presidente da. RepubHc1. a jllbtlar com todos 
os vencimentos no ca.rgo de lente da Faculda. tO' de Modicina do RIo
de .íaneiro, () Dr. Nuno de Andrade (com emenda. oJl'eracida pela. 
Olmmissão de l"ina.nçlls) ; 

21\ disoussão da proposição ua Camara doS' Deputa.dos, n. 172, 
de 1007, ostabelec9nt!o as bas.es que devem ser observada.s ,:Pelo 
Gover,lo DO regulamento que houver de expedir em relaçãO , 
ad ministração financeira, i de policia. á judiciaria, tanto federal 
coono lucaJ,. tloalmentf->, (t militar, do territorio do Acre (com 
parecei' fJ,vorllvel das CJmmissões de .rustiça, Logislação e de 
Fina.u<;a.s). 

Lev<\n"ta.-s.:) a soss:io â. 1 hora da tarde. 
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15g:. SESSÃO EM 11 DE DEZEl\lBllO })E HJ07 

P-resldencia do St'. Nilo Pe~a1'&ha 

At meia hora. depois do meio db.t abre-se ti. s }~SêLO n. que 
. concvrrem os 81's. Sanauores A. Azereuo. .JoI1athas Pedrosa.. 
]ndlo do Bra.zil, Urbano Santoil~ Anizio de Abren, Píre;i Ferreira, 
Francisco Sá. Meira e Sá, Alnlro Machado, coelho Li~bo"t Gon
'çalves Fel'rell';\. At'n.njo GÓe~. '.fanuo} UuaI'to. Co~lho e canrpo9 • 

. Oliveira Vall..l.:.l.ão, Muniz FrjÍrcl, deto ~'iUiWS • .:-J.q.tclira i.ima, 01i4 
veira Figueiredo. Erico Coelho, Lauro Sodré, Hara.ta. Ribeiro. Fali .. 
cia.no Penna~ Francisco SaUas. Fr:>.Dcisco G)ycerio, Alfredo l1llis. 
Lopes Cha.ves. Joaquim de Souza, .Joa.quim Mllrtinho, Metel1o, 
Ca.o.dido do Abl'eu, Felippe SclImidt. Pi!lht~iro ~Iac:ul,llo e Julio 
Frota (34). 

Deixam. lia compa.l·ecci' com c llu~a pa.rticipaJa os S1'S, Sena.· 
dores: Ruy Barbosa. FeprOÍra Chave::). Huew BrJ.aJã.o, Silverio 
Neryt Sá Peixoto. pn,es de CarY'i1l1w, Justo Chel'm;;Qt. Gomes 
-de CastrJ. Belfol't Vleir.i., R ~ymnndo Al·thur. Pedr.) Borges, Gama 
e Mello., llos\ (l ~nVJ .• ffcrcuhao B1nd !ira, Viciea ~Ldta, Ma.l'tinho 
Ga.rcez. S(l:v~rino Vieira, Virgílio D;l,:llazio. L·mrc:lç') IJaptista. 
Augusto d~ Vasc.)nc~lIos, Braz Abra.nte-:l, Urbano de GO:Jvêa, Xa· 
vier da Silv;t. H.I.zi!io da !,nz. ~[cr3i1io Lnz. LfLUl'O \IüUIJ;' e V'icto
rino Mont<,'il'O (27). 

E9 lida., [tosta. em disc!l~si() e ~e 11 llebltc appNVi\ la. a. a.ctu. d.l 
sessão anterior. 

O Sr. 4° S3creta.rio (rMt'j)ilvlo d~ 1°) .. h tI) lL 1. tio se 
guinte 

EXPEDl~N1'E 

Telegl'anllUa, e·..::pedido de POl'~O Alegre, em data UJ tO do cor· 
rente mez, assim concebido: 

Mesa. Sella.do-P. Ale5ro, 10 de de~embro de 1007.-bisaurao 
Senad'Jr B:ll'ata J I llovemJlro careccl. l'ectific:..ção Cll:3ino pl'atico 
anatomi'~ Ce;to a(lUl. pe~o mel\úS igua.l escola. Rio. C;vlavol'e,; 11a· 
pelão desconheci(los. e~s::t t'a.cu1,hde qllC pDSSllC homem plastioo 
.completo ~uxili<1r auh.s tb0oriel::f.-Dr. Sf!~·menlo. vbo-dil'octOl' e 
lente anat'. mii1. -lnteit'aJo. 

O 81..... 3..letello (s:J)'t>inrlo de ;!o Secretario), lê O seguinte 

rAR..ECER 

:-V. Si 8 - 1007 

, Quando •. no soio da., Commissã.o de Justiça e Legislaçã.o, f<;>i ~s
·cutldo o pr.)Jecto, depoIs convertido na lei n. 1.338, de 9 de Janeiro 
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de 1905, foi suggerida a. i,"~a d.a. li.vre distribuição dos feitos. não SÓ 
como bgitimo estimulo ao merito e competencia, como pa.ra 
li.vrar o tôro da simulação e fi'aude. conhecida sob o nome de papa,. 
gaio. ' 

Nã. ') quiz a Commí~são acceitar a. idéa. esboça.da no paracer 
do rela!LlI' da. reforma judiciaria. comO não I]uiz acceitar a. idM 
tIe a.Ca.i)i\l' i!Om o n,nachl'onismo da'" f .... ria~ tbl'cns:;:s, um verdadeiro 
contra.. ell~Q, pOt'qu.~ a. justic:a Hão }.>-.>dc tel' solucão de conti ... 
nuida.dd. 

~ntretanto, a. Gama.ra dos Deputados, que j;t tinha. a.proveita.do 
o anno passa.do. esta ultima idéa, que vaiu ao Senado em fórma de 
projecto, a que fui oJferecida emenda e qu~, devolvido á. Cama.ra.. 
ba muitos mez9S. ainda se acha em estudl) na Coromisl!ão de Justiça 
e LegiRl:lção. aca.ba de converter em p"ojecto, que ~ submettido ao 
estudo dl\. Commissão de Justi~a e Legislaçn.o tlo Sdlado, a idéa da 
livre lLIstribuição dos Jeitos, pf'tições e precatorias diI'igida~ ao 
juizo de direito da. Justiça Civil e crimín:d, inclusive O.~ que cou
berem ás vara.s de jUl'b.dicQã.o limitada.. 

A Commissão ê de parecer que o projecto n. 3n. elaborado 
pela. Commi!~3ão de Justiça e Legislaçã.o da GamJ.l'a dos Deputados. 
é digno da. l),pprovaç:1o do Senado, n:to só p<l,r.~ pÓl' um pa,l'aJeiro á. 
burla do ,YJ!Jpapaio, que expõe ao r dicu'o a comrJostlIl'a do fôro. 
como pa!'a (·re ~t' jU$to ostim'Lb üntI·,! O~ cscl'ivães. tornando ma.is 
procIlI·[I,:OS Of:. (11113 C(Jre'~l nni~ ('xp:-'.diW:-i (' In: i.., h· .1~O)tvS ou mais 
CS~I'll:) :;uS'j::ô em ma'(~I·Üt de l':USL,t~, Ao Ilka tla hvre distribuição 
pelo~ e::laivãe:l é Ullla vo:ia (LO paSslvto, que. fui mais utU do que 
ao iOllO",V,'ão acceita. pela ultima lei de orga.nL~ação jlHliciaria e está. 
de acctlc· ,o com o que se Pl·niiea. com os tabcUiã.es de gota. 

~:.\.b <lüs sessões, 9 üe dezcm ltro de 19ú,. -OUveil'(t fliIJueú'edo, 
presülente. - Martif'lho Garce~J I'elator.-Meú·a e Sã. - J. M. 
Metello. 

P1WPCSiÇÃo DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 207, DE 1907. A QUE fiE 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o São slljeito~ á. distribuição todos os feitos, petiçõe~ e 

precato dos dirigidos aos juizes de direito da justiça civil a crimi
nal do Dístrícto FedCl'al, jnclusive os qne couberem ás vara.s de ju
l'i~dir,~ão limitada, nos brmos do ll. 1 do é\rt. 3° da. lei n. \.338, 
de g de . n.noiJ'o (!e 190:';, ou que tenliam um ~Ó c~crivão pri· 
vath·o. 

Art. 2.° A dist.ribni('ão será feita. ao escl'hão priva.tivo ou 
altel'na<lamf\nte pelos escrivãe8 das di.vel'sas varas, :pela. sua ordem 
numel.'ica. e com inteira. igualdade, si o apresent""nt.e não indicar ao 
distribuidor p-eral o escrivão competente que prefet'ir. 

Art. 3.° O distribuidor geral terá. tantos livros quantos forem 
necessarios para que a distribuição se faça cooforme a natureza e 
importancia do serviço. 



AUAa. DO SOADO 

ParaBl"'aopbo unico. És&eS li vr,os serão a.bertos, numerad~ • 
... iea.d{)S e ence-nad~ pelo juiz da primeira. va.ra clvel. 

AJ.'t. 4. 0 Neahy.m feí.t6, petiçãO' ou preeat~ia será despachíl.iru 
sem constar da respectiva distribuição. 

,Ã~t. 5." A dii'tF'1buiç11o das escripwl'ae será feita alterna.da
mllPte peJOll ta.beUiies, segundo o nume,o de ardem dos BOU~ otH
cias. S!l pelos interessados não for indicarIa a.o distribuidor geral o 
u.bellião que preferem. 

Paragrapho unico. Nenhuma escrípturi\ será lavrada. sem ft. 
J1é~ia apreaenLaoão do bilhete de dilf.riblili~ .sob J.'I~ de multa 
de 100$ e. :0...1. :remc.idocÍa, de s~pensão par 15- dia.s,; imvosta pelo 
jaiz da primeira. v,.ra ClVel. 

A.d. 6.° O àietribuido, gera] podepá tel" um ettel!eventajUl'a
melltado, que poderá. escrever DOi respeciivos livros dê lança.
mento e o substituirá nas suas fa.ltas ou impedimentoB. atA oito 
dias .. 

parag,apb.o unico. Este e8C1'evente set'á númeadt> Il6lo jujz da 
primeira vara cível, sob proposta. do di9iribuidor geral e servil'it 
emquauto a ente convi.br _ o 

Art. 7. 13 Revoga.m-se as disposiQÜeJ em contrario. 
Ca.mara dos Deputa.dos 4 de dezembro de 1907.-(!Q)·/os Pef.. 

:l'QIo de Mel.lo Füh.Q" Pre:Jide.lte. -M,lcitJde9 Mario tU Sã Freire. 
l° S0cretario. -LuiJ AntonlQ Ferrei.ra GtCalber(o, 34 Secretario, ser
viudo de ~.- A imprimir. 

E' lida, posta. em discUSslO e SB.n deb Lte app:r..:>va/la a refla.::cão 
final d') PI"Ojecto do Senado, n. 32. de 1907. creando um distinctivo 
do cLirg& de Presidente da RepubUca4 

E" lida. poJta em discussão e sem debate a.pprovada a redacção 
ynal da. propósrçã.o da Citm:.ra do:! Deputados, n. 137, de 1904, rela· 
tiva á. l'emes~a de o~ra i impl\)S~aS ã BibliothecJ. Naciona.l, de a.ccôrdo 
com as emendê:L"t d) Sen ~do, a,provadas pelo Senado. 

OSr.Bara..ta Hibefl."o - Sr. Presidente. acabA de 
ouvi!' a leitura. de um tel!'gra.mma feit~ pelo Sr. Secrctü.rio, em 
que do Rio Granrie do Sul-sc contesta uma. das afflrmações addu
zidas por mim nesta tribuna. em uma., das sessõe~ do mel. passado, 
.. 000 lsião e.n qoe trata.va de um projeclo de lei, p0r mim 
proprio apresent'l.do. con.cedendo aUIi1ios a uma. das clinicas da. 
Faculdade de Medicina do Río de Janeiro. 

Sr. Presidente, si algum motivo do vaMade eu pude3se ainda 
ter na vida., não ':;cria o de menor va.lor. ver quc os meus diSCiursos 
mareJem até co:liestaQÕes telegraphicas. 

Nunca viajei relo .E::ltado do Riu Grande do Sul, não conheço, 
poi::J t a organiz.:lção do~ 8Un. fa.culdade, sinão pelo qlle se tem 
escripto a respeito e pelas inf ,rmaçõeS colhida~ de particularú8, 
entre Qli qUa.ell eiw1antos e professores. 

Faço do profes~ora'J.o da.queUa. faculdade um juizo elevado. 
pelo conhecimento que tenho do tra.balho de alguns dos seus mem-
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a.., ... r8flreeentarn Q maior e~, 6 ,.wr I_ruc" a' 'maior 
Il~' n& carreira que 8.bra.ça~. '. 

Saoon®.que na Esc~a de Mediein8i da Rio GJ'a~e ·do 9W :pIB
Aomin~va & influencía de uma ~eita Vhílosophica. que lli~ per-
1Itif4.B Cà diss_~cclies cada.verica.s e as vtvlsecQ'Ões êXp~tirpenta.t)81' l'J~ 
rmun:a ~cU a;eceitar a. intorm'aclo que recebia de ~gt,!ns .~e 
J#.pl'Mtam ve~dadeira."'8, da 111e o estudo de a.n;),tomi~ B~ ifija 
i.tJt..8'.m ~veres de papetão. 

t)n.~ O alf'rmei do alto desta tribuna, não foi, a.baó1"uta
me~~; ~uí,Pe~8ametrb ~es1:Uerecer o tI"'J.balho daquelJe instituto 
de ewrno 1i)l~'rlOr, mas sllgmtica;r apen1t.B que, apeza.r da dtvergen~ 
eia d'é rtl6i1iódo daqueIle instituto de ensino. recebia alie aUliIio 
da Uniã.o. ' 

Cadaveres de papelã.o e cbomens pla.sticos_, l:ià(l uma. e a 
mesma oousa. . 

Que OH 'tae$ «boruenB plasticoS. S9l"'Vem para auxlliar dernonl~.A
ÇÕ6S theoricas. 'corrobora isto até certa pônto a mínba. lllrínação. 
Ninguem t31l'teilianl qàe as MjK)skiJes theor'i'Cas eneonirero m$lhor 
fiempliftcaoi& MS faca origfitaries '011 em peca.s colhidas' rkl l1a· 
tural~ da que em imitaQÕes de qualquer natureza ou perfuiCão que 
s~a.Os taes "howens p'asticos» são ta.mbem meus conhecidos no Rio 
• JaAsíl"O', quer na 'Sua f EJtIl}id:a 00 , quer em lraoeões. Os ha 
fambem ná. F8iclIltlade de Medicilladeeta Capit61, e não me admít&lsi 
houver ma.is de um com a mesma utilidad8 8ert-indo a d~*~ 
de doutrinas ou theaes. Eu mesmo tenho possuido, ~ tí.tulo de 
iH llstracão do meu gabinete de eonsf1lirl 68 de estúdt>, c!ftersas 
partes plasticas do corpo bumano, pa.ra. r00Ql'4~-ea lii'eir~. 

De modo que a afflrmação que se fa.z á Me~a. do Senado, no 
ielerra..mIl.1& exped.ido por 'pessoa competent'i! • .nem desiroe .. minha. 
aftlrmaQã.o, nem a otrende. A minha amrmação repousa., ifltfor
macõe:i que me pareceram de boa origem. 

Que se fa.ça " n'io o estudo àe anat'»l1'i:& na Esedla. do Rio Gra.nde 
4&' Su~ em ~m 001lí 3m pladioo -São ser' grande senão, tarrto nuns 
considerando que (I lente que prepara. um estudante, não se propõe 
a fazer ~berta~ Dem élocubra:ções tã.o profunda;s que tenda.m 
a alargar os dominios desta. sciencis. 

]:;' muito possivel que eu ostivesse e esteja. ainda. em erro. 
Dou ~'J explic!lçães pi'incip'á.lmente 1'81'11 levam'ar a. d1,lvida. 

que pareoe ter imprelSioBMÍo a. Escola. do Rio Grande do stü. :&. 
zendo·a. c-rer que eu tenha. pretendido tlesmére-eer os 8e't'Viços que 
aquelle instituto de ensino superior presta ao Bra'Zfl. 

ORDEM 00 DIA 

VOTAÇÕES 

Desempate da votação da emenuo. do Sr. FrJ.ncisco Glycerl0, 
re~tabelecendo na proposição da. Camara- dos Deputados, n. 145, de 
1907. fixa.ndo a. dcspeza do Ministerio da. Marinha para 1908. & verba 
destioada. ao paga.mento da. differença de veneimen~ para almi-, 
rante no quadro extraordínario. 

1"01. VIU 



ÂNN ABS DÓ: SENADO 

O@r. Preslden"te-Vae...se procedar ti. chamada p~r& o 
desempate da votação, devendo responder rim os Srs. Senado 1'e9 

-que approvarem a. emenda e ,Ufo os que a r~jeitarem. 

Feita a chamada., respondera.m sim os Sr~, Indio do I3raziL 
Pires FarP$ira. Ara.ujo Góes, Manoel Duarte, Oliveira. Figueiredo, 
Erico Coelho. La.uro S Jdrâ. Barata Ribeiro. Fra.ncisco Glycerio, 
Alfredo ~~ms. Joaquim Murtinbo, C,\ndido de Abreu c Folippo 
Scbmidt, (13); e 11ão os Sra. Jonathas Pedro3a, Urba,no Sa. n tos , 

, Anizio de Abreu. Meira e Sá. Alvaro Macha.do. Coelho Lishol, Gon
cal ves Ferreira, Coelho e Ca.mpos, Moniz Freire, Cleto Nunes, Si
queira Lima, Feliciano penna, Francisc) Saltes, Lopes Chaves, 
Joaq,uiIn de Souz~, A. Azerado, i\(.~tello, PillheiI\} Machê'l.do e Juli& 
Frota (19.) 

O Sr. Pre.!lídent.e-A emenda (oi r Jjeítada por 19 votos 
contraIS. 

Posta a. votos a propj)JiQio com as emendas adoptadas, é app1'O· 
va.da e vae SOl' devolvida á. Camara dos Deputados, indo antes 
á COmmíssão de Redacção. 

O Sr. Bar., ... t,a, Ribeiro (P8la ordem) - Sr. Presi
dente, peço a. V. Ex. que mande inserir na acta. o meu voto contra 
a, proposição do orçamento. 

O Sr. Presidente.-Contra o orçamento ~ 

O 81\. BARATA RlDE1Ro-Sím senhor. 

O Sr. Presidente-V. Ex. mandar.! por escripto a 
declaração. 

Voia.cão. em 3& discussão, do projecto do Senado D. 25. da 1907, 
regulando o proo6Sso e o julgamento das intracções das leis. regu
lamentos e postura.s municipaes do Disíricio Federal. 

Post::> a votos. é approvado o projecto e vae ser remettido , Ca,.. 
méU'a. dos Deputados, indo antes á Commissio de Redacção. 

O Sr. Barata. Ribeiro (P8ia ordem).- Sr. Presi
dente, nas votações symbolícas o Sena.dor nã.o dispõe de nenhum 
meio pelo qual possa provar que votou contra, a ni.!) ser o da de
claração de voto. 

Não tenho outro remedio, portanto, senão, fati.ga.ndo a atten
cio de V. Ex" pedir que ma.nde consignar na acta. que votei con
tra este projeoto. 

O Sr. Presidente-/. V, Ex. ma.ndará a sua decla1'Qão-
por escripto. -

Votaoão, em 2& discussão, da proposição da C:1mara dos Depu
tados 11. 118, de 1903. modificando e explicando alguns dos artigos 
da lei n. 221, de 189-1. 
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o Sr. Francisco GJycerio (pela ordem) - Sr. Pre

sidente, este projecto tende a. modificar a lei fi. 22lt que rege o·~ 
prooesso da Justiça Federa.l~ uma. das leis mais importantes da. le- \ 
gislaOão da. Republica.. 

Ao projecto de que se trata, apl'esentado em 1003. fora.m 01l'e
rccidas va.rias emenda.s das quaes alguma.s pertencem á. minha a\1·, 
toria; entretanto. devo declarar que nem mesmo dessas emendas 
eu tenho memoria. ta.manho é o lapso de tempo decorrido. . 

Acontece, Sr. presidente, que a Commissão deu parecer sobl'9 
a materia, esse parecer foi a imprimir~ sendo certo que os avu~ 
não foram distribuidos aOs Srs. Senadores. . 

Pois O Senado Vae votar uma lei desta na.tureza. sem estudo 
algum ~ 

V. Ex. sabe bem, Sr. Presidente. que essa. lei oontem disposi .. 
9õe~ desta. gravidade: O juiz processante pôde se dirigir ao Ministro 
de Estado, auotor do acto e pedir que elle suspenda. o acto pra.ti- . 
cado r 

Ba.sta. anaIysar este contexto da. lei pa.ra se comprehender a, 
sua gravidade. 

Como, pois, se vae votar uma lei em bes condicÕes. que in· 
traduz no que quer explicar disposições novas, fa,zendo mooitica.

"ções1! 
O SR. URBANO SANTos-Pa.rece que esta disposição já. está in

cluid~ na lei n. 221. 
O SR.. FRANCISCO GLYCERIO - Perfeitamente bem; eu esta.va, 

ju~tamente citando uma disposição da. iei D. 221. . 
Mas qual é a modificação a esta disposição 1 E' eUa. attenuada, 

é aggravada pela modificação o1rerecida. no projecto? 
OSR. MEIRA E Sá_E' abolida. completa.mente. 

O SR. FRANOISCO GLYOERIO-SÓ á. informação do honrado rela.
tor, o Senado deve o conhecimento deste lado importa.ntissimo do 
assumpto. 

Como votar um projecto destes, sem nenhum estudo t 

O SR. COELHO E CAMPos-Como foi votado a primeira. vez. 
O SI\.. OLIVEiRA F1GUEIREDo-Houve estudo da Com míssão. 

a.penas o substitutivo não pôde ser apresenta.do, porque a Isso se 
oppõe o Regimento. A Commissão, llorém. a.presental-o-ha na 3- ' 
discussão, 

OSR. FRANCISCO GLYCERlO-O Sena.do está ouvindo esta infor
mação. A Com missão julgou necessario, após um estudo a:profnu· 
dado do assumpto, ôft'erecer um substitutivo, o que quer dizer quo 
não está. de accordo nem com o pt<Jjecto. nem com as emenaas 
oft"erecidas. Portanto, o Sena.do não ba de ter ensejo de estuda.r, j4 
não digo esse substítutivo, porque. diz o hODrJ.do Sena.dôr, o Regi
.mento a alIe se oppõe, mas o parecer dado em relação ao projecto. 
Não se oiferece um substitutivo sem que seja. precedidode um 
parecer. 
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. Demais, Stw·. Pr'er:ftttente~ n'Io' lei' sii é l' ~1Jl18Ilto do Senarte· que 

.1J"Pie' .. .apreaentaiQl,o dOI _tiatirutt\To· QU' se' é' & C~nstltni"a(h 
_ ..no ft')r., .(t. qlll8 á v.ood.a4e é qu.w 00.. uão' me aoho habHitads a 
vo~r o projecto. p~q ne o respooti vo a vuIso n~ 1ni dl'stri buid.O 008 
SJtL.8e~~ w;nao m6 MImo a rel,l1l9rep adhmento. porque 
NIII't(JJ" SeI' O'1netl 1'WJ1le1DJBl1t<J apprCPniIh. Limfto..me. pois, a 
ftIar>'lI àeclutllOioJde qUQ -v:Gto eoo.Wa. o pPO,~eew\ Bi'mplasmeniJ8 
porque nãsl a' "8n~(),.. " 

. O'SB. .. ME'rELLIl-V. 1<~x. pode requerer ad1J.mentD por tempn 
iIl1fu1fnid'o, que' importa na reJslção d'o .p.rqjecto .. 

,() i& fl\RANOl9.0G GL 'YIGIIRI~Nio) pg8&O' hYJJl" WI:li requerinnmto 
que importe na rejeição do projecto, porque não o conheço. 

fi'aiíí&JM.ta.~anaide!!açÕdJe.. Sr. Prelidenoo, QU8: não, impJ..rea.m 
d..-t.1 a.o &llWr db prajecta, nem," Olmm.is8ie' de. Josfliq.a.., àeela.ro· 
, .... .6OOLr.,.D, 1itilI8IIl4., 

,o .... .L. A-.a:re ...... ,(jMW .• r.&tl~""'--reaho ... .QQJIlmUAticar 
ao Sena.d.o qtIe o avulso do projecto que se discute oio.1IQIiiia. ser 
di.siriPaido. l,Q8 Sn.. Senadore, -D'B"-1,llQ .,~, fst ,~riS8ll.; e 
nãa.~.set LmirelllO."FQ;Y.a, tendo·9idO,·-8Wip8DS~ a.. 2" ddiCW8iat.. 
a. Commi"ssão .não .pôde apresentar o substitutivo que prJteOOri.a;~. 
'porqua.nto só pojIa falLa.r sobre as emendas apr~senta.da.s. Estou 
certo. po~m, de q'oe esse substitutiv J será apresentado em
sa discussio. 

O Senado. pois.,. tem lItm· me].) 4) msolver perfhib.lnente ti; 

questão. approvaJldó G prejectm e. ~ dílmllSBioJ e Iluaelld<toa. voltDJr· 
, QulmisSãll, atlm de 8.prettlllttiar o- 8ell.' wbstitllitivtU, ; a fi) 1:tQO.:aado 
Senado.', que ap1'8Mliti8u,ao, ~to\ 9mendaa quG!' .a.li~1DI Íllí'OIJ!fiell
ta.vermente a. sua substarwia, .deve cOl.l.llar. no estudo da CDm~sã.o. 

,Q.... P .. e~ - V~ pro-eelier .. & vvtaqio do ar'.. 1.0 .. 8alPQ, aJ ~.oo ar... Macttube ;~roaz,811~fJi,Vta AO- P. .... 
ra.grapho unÍco do mesmo a.rtigo. 

Posto a, ltOKla., é ,~&v* OI, art.. lo. 
Posta a. votos, é rejeitada. a emenda. do 8r. Martinho Garcez, 

O Sr. Presidente-ÃD a.I'L. 20 .f.oram o.1f.ececidas duas 
eme.ruJaa.; uma. s.qppre~siv.a do artigo~ pelo Sr. MartinhQ Ga.rcez, e 
óWll..subtRit1J.'f.lva.,.pelo Sr. Fra.1cisco Glyc0riD. 

O Sr. Fra.nci!!!lco Glycerio (pela ordem)- Sr. Pre
s.kllmif.j, NlJIUl(ti:ro: a, fi .. lk. que' opl'fi'tnrmm:enta' C(J.tlSl1Its ao Senado 
si·.wueemre :Da. NtiI2lo. d~ tJc.ta! M f.Lmmm que táNe a. honra •. 
o.lla.maar , ClJD9ideraçio lU Ca; ~L. 

G ..... ~""'·e Sá (pel.a -S;n:iI6nl) - SI'. pJ:'csidente, pa,. 
refiawme iDbtmV8JlillUte.a. ret.iltada. d81sa.s emendas. PeLo eito.do a 
q_a,í(')JB(IDiRIiG· }Il"ooedieu., o' pri.lkrlp8JLnnmt} a. mim. na. 1lJU81idade 
di' ,rellttor1 etOe,dl.zaJ: tlue,são,em.endars rmportantes e ·atfirmo mada 
que a Commissão as acceitará.. 
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Portanto, parece-me que devem ir ao,estudo da ',ColldDi88io,jutl-
tamente com o projectQ. a.ftm dMa. dar a. iua opiniiD. " 

Penso eu que devem acompanhar o projectO. \ 
O Sa, FELICIANO PE~NA-NãO precisa. A Commissão póde ado-

pta!-a'l ainda que ellas não acompanhem o projecto. , 
O SR· M .. :1RA. E SA..-Emtlm, o Senado, resolver' com entender. 

O Sr. presidente-O requerimento do honrado Sena
dor por S. Ptl.ul0, dado o aS3entimento do Sena.do, não prejudica. '. 
deliberaçã.o de V. 'Ex. 

Posta. a. votos, é rej13itad"t a eman la. do Sr. Martinho Gal'c6Z .. 
suppressÍvq. do art. 2". 

Posto a votos. é anprovado o art. ~. 
Posta. a. votos, é rejeitada a. emenda. do SI'. Ma.rtínho Garces. 

suppressiva. do art. 3.°. 
Posto a votQS. 6 a.pprovado o art. S". 
Posh a voto~. é rejeita.da a emenda do Sr. Martinbo Ga.reec. 

suppressiva do art. 4.°. 
Posto a votos. é li pprova.do o art. 4°. 
Posto a. votos. é approvado o a.rt. 5°, 
A pro})O~i9ão passa a 3A. dis(;U8São. 
,E' lido, apüiado, posto em discussão e S8m debate appro\Tado, 

o sog.uínte 

REQUERlMENTO 

Requeiro qlle a. propos.ção. Que acaba. de 1i8r 8!pprovada em 
2a. discusião, vá. an tes de ::-;er d.:uta. para 3a , i1 Commissão de Ju" 
tíca. e Legislação. 

Sala das se~e~t 11 tIe dezem:JJ.ro de 1907.- A. Aseredo. 

Votaçlo, em 2" discussão, da. proposição da Ca.ma.ra dos Depu
tados, D. 185. de 1907, il'ltorizando o Presidente da RepubJica a 
abrir no Ministerio da Fazenda o credito extraordina.rio de 
13:476$790, para. palamento ao ca.pitão do exercito FraneisDO Xa .. 
vier AlencastrD de jll'aujD, em virtude de senten~ Judici&ria.. 

Post,Q a. votost é approvado o artigo unico. 
A proposiCã) passa. t 3 discussoo. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem) requer 
dispen8~ de intel'stieio para. a. 3" discussão da. proposição. 

Consult.ado, o Sena.do concede a dispensa. 

Votação, em ,20. discussão, da. propúsição da. Ctmara dos Depu
tados, D. 186. tie 1907. autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerio da. Just;oa e Negocios Interiores o credito de 
!5:()(t(}$, papel, supplementar á verba. fi. 43-Eventuaes-do art. !o 
da lei n. 1.617t de 30 de dezembro de 1906. 

Posto a. votos, é approvado o a.rtigo unico. 
A proposição pa.ssa á SI. discussão. 
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. O Sr. A. A.zeretlo (pela ordem) requer dispensa de 
intersticio P '-ta. a. 380 diiCllssão da. proJ)osiçã.o. 

Consulhdo. o Senado concede a. dispensa. 

READMl~SÃ.O DE OPER.ARIOS EXTR.AORDINARIOS D) ARSE.:iAL DE ~[ARINHA 
DESTA CAPITAL 

Entl'a, em 211 discussã. l. com o pJ.l·ecer fa vüra. veI da. Commissão 
de FinanQas. o art. 1(1 da proposição da. Cama.ra dos Deputados. 
n. 141. de 1907, a.utoriza.ndo o Pr"i3sldente da. Republica a. mandar 
rea.dmittir. como 3.ddidos a:) quadro effectivo. nas offl.cinas do Al'. 
senai de Marinha. desta. CCLpital. que precisare,n de seu~ serviços. 
08 opera.rios ex;raordinari03 do mesmo a.rsen:ll j que iudi.:a.. 

Nínguem pedindo a. 'palavl·a. encerra-se a discussão. 
Annunciada. a. votacao e verifical1do-se não ha.ver mais numero 

para votar, o Sr. Presidente ma.nda proceder á cha.mada dos 
81'S. Sena.dore::! que compa.t'eceram á. S85São (35). 

Feita. á. chllmada. deixam de respondeL' O'J S1'8. Araujn Góes, 
Manuel Dua.rte r Lauro Sodré e Bar."ta Ribeiro (4). 

O Sr. presidente - Fica. adiada a. vota.ção. 
Seguem·se em discussão t q oe se encerra sem debate. ficando a 

votaoio adia.da. p<)..' fuJa de numero, os arts. 20 e 3°. 

VENOIMENTOS DOS FUNCOIONARIOS DA CASA DE DE'1'EN9~O 

Entra. em 2& discuss'ão, com o parecer favoravel da Commissã.o 
de Finanças t o art. l° da. proposição da Ca.mara dos Deputados, 
n. 147, de 1907, creMa0 OJ logares de medico ajud.tntl) e pbarma.
ceuUco da. Ga.sa uc Detenção e tlxa os vencimentos dos furlCcionarios 
respecti vos. 

Ninguem pedindo a p:ila VI'a.. encerra..ge a dfs·.!us~Ot ficando a 
votacão a.diada por falta. do numero. 

Seguem-se em discUiSão. que fica igualmente encerrada e adiada. 
a vota.ção, os artlt. 2°. 3°, 40, 50 e 6° e bem assim a tabeUa.. 

JUBILAÇÃO DO DR. NUNO DE A~DRÀDE 

Entra. em 211. di~cussã,o. com a emenda. o1fet'ecida. pala Com
missão de Fina.nças. o artigo unico da pl'oposição da. Cama.ra dos 
Deputado>, n. 153, de 1907, autol'ízandJ o Pl'esidente ua Republica 
&jubila.r. Clm todos o,) vencimentos, no cargo de lente da Fa.éllldu.de 
de Medicina. do Rio do. Ja.neiro. o Dl'. Nun) de And.rade. 

Ninguem pe.dinda a palavrn., encerra.-se a discU5S'ã,O, fica.ndo a 
lfotaçio a.di~da por falta. de numero. 
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ADMINI~TR.AÇÃO DO TERRITO'l.UO no AORE 

Entra em 2a. disoussã.o, com o parecer ravora. vai da.s Co;nmissões 
de Justiça. e LcgisJ&\,ão e de Fina.nça.s, o art. JO da proposição da. 
ca.mara dos Depllta.dos, n. 172, de 1907. esta.belecendo as ba,9JS que
devem S~r observa.das pelo Governo no regula.mento que 
lIouver de ex.pedir e!fi relaçã.o á. a.dministracão ftnanc ~ira. a. de 
policia. á judiciL\ria.. ta!lto federal como JoaaJ, finalmente á mili
ta.r, do Territorio do Acre. 

Ninguem pedindo a pala.vJ."a., encerra.-~8 a discussã.o. tloJ.l1do a. 
votação adiada. por falta de numero, 

Seguem~se om discussão. que fica. iguaJmente enaerrada. e 
Mi&d~ a votacã.!), os artigos 2°, 3° e 4° e bem a~8im a. tabeUa. • 
.rãé-' 

O Sr. Oliveira Vl.i.lladi.o (pela ordem) - S.", Presi
dente, eu não fui chamado, estando. como est:.m, presente. 

Aproveit~ o ensejo par,lo enviar a Mffia. â. decl~raoiio do meu 
voto aael'Ca. da. emenda do bonrado seml.dor por S. Paulo resta:be
lecendo a vel'ba para paga.mento de um almira.nte no quadro ex. .. 
traordinarÍo. 

Não me acha. va. na. Caga. quando se procedeu á votação e l con· 
quanto o m~u voto já. fosse conhecido na. ~ discussão, julgo conve
niente enviar esta decJaração ar V. Ex. para que eonstll da a,cta. 

Vem á. Mesa. a. seguinte 

DECLARAÇÃO lJE VOTO 

Decla.ro que si e;jti vesse presente qua.ndo foi vota.da. a. emenda. 
do honra.do Senador Francisco GlYJel'Âo. a~eI·ca. da. dílfer~nç1 de 
vencimentos pa.ra. um a.lmira.nte do (1uadro extr",or liaario da 
a.rmada, vohria contra. a. mesma, como o fizera anteriormente. 

Sala. da.s sessões. II de dezembro d..3 1907. - OliVdtr'a ValZadtlo. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a. sessão, designa.ndo para ordom do dia. da. sossão se
guinte: 

Vota.cão, e n ~a Ji.~_mifão, J"t pr.;>posição di\ Cl.mnra. dos Depu· 
t3.dos, n. 141, de 19J7, aut·)riza.udo o PreSidente .ia. Itopublíca. a 
mandar re.\dmit'.ir. como a.ldido9 a') qu dr,) effectivo, n'loS otlicinas 
do Arsenal de Marinha d~::;h Ci.t.:tita.l, que pl'8ci,.:;a.rem de I:UUS ser .. 
viços. os oper.l.rios ~Htra,orJíl1ario~ do ma~m) a.rsena l , que indica 
(com parecer rJ.VJl'avel da. Commi.ss10 tle IfiLla,noas) ; 

Votação. ern 2- discu::lsão. da. pl'l)pv;ição dn Cama.ra. do~ Depu
tados. n. 147, de JOOi, crea.n~lo 08 logal'es de medico ajuda,ílte e 
phlJ'ma.ceutico da. Ca;!a, de D.:toncã.o. fixa. 08 vencimentos do; funo
CiO:HLt'ÍOS respoctivo) (C;:>ffi parecer ravoravel do Commis:lio de 
Finanças) ; 

Votação, om 21) d is;;u:3:3â.o. da proposlcãó da Cama.ra dos Depu
tados, n. l5ô, de 19Q7, autol'izanJo o Prestdente da. Republica l\ 
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,jubilar, com t~08 08' YBJlci~.tos. no Q!l,l1J~,de lente da Fa.culdade 
de Medicina do Rio de Ja.neiro, o Dr. Nuno de Andrade (com 
HltUata o1ferleida peJa O>rnmi618ão de Fi.aanças); 

vot&.Q.lo, em., ~ diacllsSD.o, da. proposição da. cama.ra (J.gs Depu
tadas, D. 1'72, 4-e 190'1, esh,belecendo as bases fltM de"Vem $6r obàer-
Tadu pelo {}o"Ve.rD(~ no regulaiJlooto que h6Qvep ~~ expedir e~ re
lãção á admíaiBtraQIo tna,Bceira, á ~ policia" ',judi~a.l"ia., ta.llta 
federaf como local, fina.)mente á. mUitar, do TéPritot1<J do Acre 
(oom parecer ta. vora v 01 das Commlssões de J.nsti,a. e l..@gislação Q d. 
P;nançal) ; 

S&. discu~são da. proposioão da, ca.mal'a dos Depuiados, n. 149, de 
1907, autorizaooo Q preaid.e.ute da. Itepublica a abrir ao Ministerio 
da ,Marinha o credito de 98:096$988 vara pagamento das pensões 
que, por íns.lJtllGiencia de er..edilO. delxua,m. de ser abJDAdas aoS' 
operarios da extíncto Arsell41 d'e MaripJia do Estado da Ba.bia (com 
Jf»'ooer fa.voravel dia Co.m~issão 4e FinaIl(;as) ; , 

aa dá8C1l::ISio da. pl'opoaieio da. Camara dos Deputados, n. 160, 
de 1907, a.utort~a.wlo' () Pi!eddente d.a~Republica. a. abrir 30, Minis
terio da Guerra o credito especiaJ. de 11 :066$665, ,papel, FI. 
OCCGlTer ao pa.gamento da Companhia. cantar'air~ e ViaQio. Flu
minense, de alugu&l do predio que servil! de aloiamento ao sae 
batalhão lIe infil.lltaria. do exercito (com parecer fa.voravel da Com
missão de Finanças) ; 

ga discussii.o da proposiQão d~ Camara. dos Deputados. n, 185' 
de 1907, a.utorizando o Presidente da. Rêpublica. a abrir ao Minis
teria 430 Fazenda o credito extraordinario de 13 :4161700 para. 
pagar;nento ao Ca.jlilão do exercito Fpancisco Xavier Alencasiro de 
Araujo, em virtude da sentenoa judiciarh oo:n p&l'ecer favoravol 
da Camxnissão de Financas) ; 

afodiac.o da. pl'QIiOSição da Ca!l14'ra. Q.os Deputados. n. 186~ 
de t907, autorizando d Presidente da Jte:publica. a ahrir &0 Minis
~rio da JustiQa: e Negoei08 IQt~rlores o credito de 25:QOO$, papel, 
supplem,.eatar á. ve.vba. ~. 43-Eventua.es:-ào art. 20 da lei n. 1.617. 
de 30 de dezembro de 1906 (com pa.recer favoravel da Commissão 
de Finanoas) ; 

.aa discussão da propo:dcã1 da Ca.ma.ra dos Deputados, n. 1-40, 
d,.e 1007, ,",utonzando o Pt'esidente da RepubUca. a reorganizar a. 
Colonia. Correcaional dos Daus Rios e a Guarda Civil (aom parecer 
fa.vora.vol das COmmissões de Justiça e Legislação e de FinanQa.s); 

28 discussão da. proposição da Cam8ll'a do~ Deput&dos, n~ 180, 
de 1907, a.utorÍzando o Presidente d" Republica. a coneeder &0 
Dr. Le6paldo de Abreu Prado, engenheiro-chefe do 56 districto da. 
Inspectoria Geral da Obl·a.S Publicas, um anno de licença, com or
denaAo, p~a. tratar de sua saude (com parecer fa vora vel da Com
missão de Finança.s). 

Levanta.-8e ao sessão ás 2 horas da tarde. 



SESSÃO BM t 9 DB DfU1IMBRO DE 1907 m 

160a SESSAO ag I'! DE DEZEMBRO DE 19m' 

Preridencia do S,.. NUa P~ça'1l.h" 

A' meia hora depois do moio dia abre-se a sessão a. que OODCOr
rem os Srs.Senadores: Ferreira Chaves.A.Azerado.,Jollathas Pedl'OS3 t 

lndiodo BrazU,UrbanoSantos,Pi:res Ferreira.M'eira. oSá.Alvaro Ma
chado, Coelho Lisboa, Gonca.lves Ferreira. Manuel Duarte, Oliveira. 
Valla.dão, Moniz Freil'e, Siqueira Lima. Oliveira. Figueiredo. Erico 
Coelho, Feliciano Penna, Frl).nci~co Glyoerio. Alfredo Ellís, Lopes. 
Cha.ves, Joaquim de Souza., Metello. Candjdo de Abreu, Hereilio 
Luz, Pinheiro Machado e Victorino Monteiro (28). 

D~i'&m de comparecer com ca.usa plntíeipa.da 011 &"8. Sena.--
dores: Ruy Bal'boza. Bueno Brandão, Sílvel'io N~ry, Sã. Pai 
Po..es de Carva.lho, Justo Cherm1.Jnt. GomeJ d4; Castl·O. 
Vieira., Allizio, de Abrel),Ra.ymundo Arthur. Francisco Sá, Pedro 
Borges, Gama. e Meflo, R. o s a e SUva, HercuJa,oo Ba.a
deira, Al'wjo Góes. Vieira Malta, Coeltw e Ca.mpas. Mat'tillho Gar
~z, Severino Vieira, vtrgilio Dama.zio. Cleto Nljnes. LoureoQO 8& .. 
ptista, AugUl3fD de Va.sconc~ll08, Lallro Sodré, Barata. Ribeiro .. 
Fr&ncísco Salles, Bra.z Abrante.s, Urbano de GOllvêa., Joaquim Mu,r.. 
tinho, Xavier da. Silva. HercHJB Luz, La.uro Mil I ler. 'eUppe 
8chmidt. e Julio Frota (35). 

E' lida, posta. em disoussão e sem debate approvada a a.cta da 
sessão anterior. 

O Sr. 10 Secra"tat'"Ío dá COl.ta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcios~ 

Um do Sr. lo Secretario da. Cama.ra. dos DepuMos, de 9 dO 
corrente m.)z. communicando que, tendo aquella Cama.ra adoptado 
a emenda do Senado â proposição da. mas l'Ila Oa.ma.ra. dispoodb que 
aos diplomados pela Escola de Odontologia de S. Paulo e aos qU& 
() (m'am pelos dema.is institutos antes do .iecreto ,no 1.371, de 1005, 
enviou nesta. da.ta. â sa.ncçã.o a respectiva resolução ........ lnteirado. 

Dois do Ministerio da. Guer.a. de 9 do corrente mez, transmit
tindo M mensa.gens c.om qUê o Sr. Presidente da. RepubUca. res
titll'~ dois a.utographos do caila. uma das Res:>luçõe, do C'Jngresso 
Nacional, que s3.!lccionou, relativas á promoç5.o, para as a.rmu 
de infa.nta.ria e ca.vallaria. dos a,1Ceres.llumnos e aspirantes a. om
cíal ha.bilita.dos com o curso d:1 l~scoia. de Guerra., e <.\ concos~ão de 
lieenfa. 3.0 2° tenénte Frederico Bueno Horta. Barbosa..- Archive·se 
lID1 de cada. um do~ alltogra.phos I) commllnlq ue-so á Ca.mara. dOEi 
neputa.doo, remettendo-se-Ihe os outl"OS. 

Um do Prefeito do Districto F Jderal. de i O do corrente mez. 
remett:mdo a men5ageI1l Clm que 9ubmette â considel"a.cã.o (to 
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Senado as razões que o levaram a não sanccionar a. resolução do 
Conselho Mwlicipa.l. quo o autoriza a. chamar eoncurrencia para 
s. construeção uso e gaBO de um Ma.ta.doul'o. no Cunto de Santa 
Cruz. medianto as condiQoos que estabelece.-A' Commi~são de 
constituição e Diploma.eia.. 

O Sr. Met,ello (se,...,tmll) de 2° Seo1"etario) lê o seguinte 

PARECER. 

N.379-1907 

A propcsiçã.odaCamara dos Deputados n. 19B, de 1907. institue 
no Districto Federal tres juizes correccionaes, um em cada entran
aia das delegacia.s policiaes do mesmo Districto, para. o julgamento 
priv&tivo de todas as contra.venções previstas no Livro 3" do Co
digo Penal. e para. o executivo fiscal da.s multas estabelecidas nos 
regula.mentos especiae3 da. p.)licia. 

O respectivo processo. no tocante ás contra.venções. é conftado 49 
autoridades policu~eB cabendo á3 mesma~ cumulativamente com 
os ruenclona.dos juizes a. concessão e o arbitra.mento das fiança.s. ' 

O reCUl"sodos despachoS relativos a Bebs é voluntario e com 
o eft"eito devolutivo apenas, para o juiz correciona.l, devendo ser 
apresentado a este no pra.zo fata.l de 48 horas, contadas do despacho 
recorrido. 

Das decIsões fioaes do juiz cOI'1'eecioual no processo, ha appeI
lação, tambem no e1feito devolutivo sómente. para. o jlliz de direito 

. do crime. 
O juiz oorreccional ê nomea.do por decreto para servir por 

quatro a.nnos. devendo ser gradua.do em Direíto por Faculdade da 
Republica, e contar, no mínimo, qua.tro annos de pratica forense. 

O pessoal do juizo compõe-se de - adjunto do pLomotor. es
crivão. escrevente e omciaes de justioa, livremente nomeados e de
mittid08 pelo MinIstro da Justiça. 

As custas e emolumentos do juizo serãó taxados c (~rrooa.dados 
. em seBo fe-1f'ra.l. pelo modo determinado no regulamento. 

Os vencimentos do .juiz e dos mais funccibna.rlos l10 juizo são os 
constantes da tabella a.nnexa á proposição, variando os do juiz e do 

, eBcrivão, segundo a entrancia da,<:; delegacias em que desempenha.m 
as funcções de seus cargos. 

Accaitando estas disposições como uteis ao serviço publico, 
salvo as emenda.s que em seguida olferece, a. Commissã!J de Justiça 

··e Legislação us recommenda à approvacão tio SOIUl.do. 
A croa~ã.o do um juizo espacia.l pa.ra. o julgamento das allu

didas contravenções, retira.do este â. jurÍsdíc~ao dos pretores, os 
quaes já. se acham muito sobrecarrega.dos de tra.balho com as ma.is 
a.ttríbuições que lhes confere o art. 12B do Re,..n.tlamento do doerelo 
D. 5.561 de 1905, t lnto em materia civil e commercial como em 
materia erimillal, obelece a.o intuito do a.celerar O mesmo juJga.-

,meDro. 
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E' obvio que a. gl'ande accumulação de serviço que teem os pra-
toras traz o inconveniente da demora na represaM das contra
venções que pela sua. freq uencia de c~da dia perturbam a. ordem 
.e a tranquiLlída..:le publicas. 

Os juizes corret'iona.es oft'erecem as mesmas ga.raniias de idonei
dade e independencía. que os pretores, desde que pa.ra nome~io 
.de uns e de ouiros são exigidos igua.es requlsito~. 

Por e~se lado, poi~. da deslocação da oompetencia, não pôde 
correr risco de violencia a liberdade individual. 

Tambem não a pôde solfrer pelo (aeta da proposiçã.o inoumbir 
.do proeaSiO de tae8 deUctos a..; autoridades policiaes, porquanto 
dessa. attribDição já estio eUa.s de pJs"e ha. mais de oito a.nnos, sem 
'clamor justificado, pelo art. 6° da. lei n. 628. de 28 de outubro de 
1899 para a maior parte da.s contravenoões - 25 sobre 39 - sendo 
que a proposição ss. lhes defere o processo de mais 14, em geral de 
penalidade mais bra.nda, a sa.ber : - « violação das leis de inhu
IDa,çâ.o e prof'ana.çã.o de cemitcrios e tumulos », -« uso de Dome 
supposto ou de titulos indevidos:t, - " uso illega.l da. arte typogra .. 
phica •• - «omissão de declaraçÕes llO registro cívil • - «e damno 
ás cousas publica~ • 

Accresce mais a consideração que no plena.rio perante o juiz 
-correccional o denunciado tem sutHcientes meIos para em sua de
fesa fazer renovar o processo. 

Não é igua.lmente uma. singularidade. e muito menos uma in
congruencla da proposição, rncluir elIa na. oom petencia do jUiz oor
reccional o executivo fiscal para a cobrança. das multas impostas 
nosjurgamentos da policia. não só porque taes multas não podem 
ser determinadas sem lei anterior Que as autorize, como tambam 
porque a attribuição dada aos juizes criminae.;:! para os executivos 
dessa. esp~cie encontra apoio tanto na. legi:daç\o ao antigo regLrrlen 
- art. 423, do regulamento do decreto n. 120. de 31 de janeiro de 
1842. a.viso de 18 de outubro de 1854-, como nalegislacão vigente, 
.art. 251, n. 2, do decreto n. 5.5'H, de 19 de junho de 190:;. 

A proposição não esclarec9 aquejtJiz de d-reito u) eri,ue per
tence a juriadiccãa de proeessar por cl'inn .tc l'e~p)nsa:lilidado 08 
funccionarios de ea,'la juizo correccLmal e julgar' em segunda. iD
stanci& as decisões de~. O criterio pelo art. 8& do cihdQ decreto 
n. 5.551 - flS circum:erJpçôes das pretol'ias - nã:) pôde supprir o 
silencio da. p:'oposição. visto como os juÍZes cJrl'eceionae~ são tres 
e os juizes das va,r,tS criminaes são eincJ, e ha de!egacia,s que teem 
na. sua zona tel'l'itorio mais de uma. pretoria. 

O regulamento que fÓI' etpedido para. a, boa. oxecuçã.l d l.L Lei, 
em qne fór convertida. a Pl'oposieão, Sl.Dará. essa. falta. como já. 
sanou a. do citado decreto D. 5.551 de 1905 o silencio a. tal respeito 
guardado pela a.rt. 19, § 2', da lei n. 1.338, de g de janeiro do mesmo 
anno. que regula.mentou a re3peito das circnmscripc3es dos juizes 
1fe direíto do cr·Jme. Entende a Commissão de Justiça, e Legisla.ção 
,que não bll. cODveniencia. em a tabella. a.nnexa. á llroposiOio esta,.. 
be1ecer a ~esigualda.de de vencimentos entre os Juizes COfl'eCelO
Da.es, a.qumhoando-os melbor. segundo 3.s instancias em que filn. 



• ... ne'SU'ADO 

QOÍouarn. Todos elies são de 'igua.l categoria e teem as mesma.s a.ttri
~1l:ru.:i.cõe8:AO Dia*riotoFedaral. itlljeitos, pontanio. do mesmo. modo, " : ..-ão cl8 ,C8IHBtia d,a,slIbsiatennia nelIe; aaim :& diminuiÇi.o de 
vanta.gens ~unia.ria.s de uns em relacio &()8'oubros.t coJ.loca"oB em 
........ g.dl> de .relativa inferioridade ,com algum 'despre.q:Ugto para. 
:88 .menos lttvouacido3, unicamente para sepoupar:a,os ,cofres ,P1l
blicos a diminuta deapaza annual de 3:60($, aJiu'oompansa.da pelo 

·,reco1himento aos.mesmos cof.res't.ml estanJ,pilhas federatJil dos eme-
lumento.~ de cada juizo. , 

:Não ~ o. CommillSÕJ) emenda no seIltido de ,fazer des
a.ppo;reot1l' a,dcsigI13Jda;de dos vencimento3 dos juizes conreccio.na:es, 
.para;:nãosillT8itUr as attribuiçi5es da. ·Hluúra.da. Commisiio de ~Ili· 
'n&D.ÇaiII) que o. respei.to destas. d'hservaoões .88 manif88tarti com a. 

. , ...... ca.lte,.aomperencia. 
'Lim:ifA..se t pois, a. olfoJ'ecer ao Senadll oulras emendas. que SA

ieado con:venientes para ser ·melhorada. a proPQEÜçã.~ desta;oo.ndo..ae 
,dell:a8 a. que dá,o effeitll Buspensi'Vo ti a.ppell~o das dooisães 'do 
jui'Z 'COrneeoioilal qUMldo condomnatlvA8,;aftm ,do qoo. plf'ovidai& 
.a.ppaUação, não chegue do inst&ncia. inferior jâ tarde ~ra apro.vei· 
ta.r ao appe~la.nte o provimento dado, e a que d6.ao ~6ours()-do.dBB
pa.aho dtmegatovio,da tlança. bem como ao do de 84"bitram.ento, si o 
!'eeon'onte depositar a,quantia arhit1'8'.da. o mesmo :eft'eito suspen
sivo, 

,Nã.o é pO;3!3ivel generalizar e.388 atreito a. todos os l"eCU1"8()S de 
despachos do arbitramento tem a. medído.lembrada. parque, então, 
,.sUe ·se tornará um meio commum do reoorrente evitaI' a prisão, 
'pondo-:i6 ao a.bl'igO da. acção da. jUS1ioa.. 

l!.'MENL1AS A QUE SB REFERE A COMMlS8ÃO 

.la. 

Ao § l° do art. 1°. depois da.s palavras cquatr.:> annos» a.cCrQ!
centem-se ~ durante os quaes só poderão ser demittidos a pedido 
ou em virtude de sentença.; e depois das palíLvras csupplentes 
formados em direito., accra!!centem-se: «tambsm inamov.íveiB por 
quatro annos •. 

Ao § 2° do mesmo a.rt.l (\ depols das pala.vras «a.djunto do pro-
motor» aCCl'eScêntem·se: «fOl'ma.do em dil"eito»; e depois das 
palavras <l'Ministerio da Justiça.. &CI}1'0Soente-Be: «assim GOmo. 
quanto â nornea.Qão, os 8upplenles .. _ 

3" 

Ao § 3° do mesmo art. l°, depois' das .pala.vras .. juizes de di
reito do orime.. a.ccrescentem-se: «ouja. competencia para esse 
tiro e para. o 'julgamento d()8 recursos será detm'minadi entre ti. 
oinco vara.:S crimiua.ea, pelo reglIla.merrioJo. 
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Ao § 4° do Dl8dmo.·amt. 1:°, depois dil.8 Pa&.a.V1'J.t.8. ~ a.Pll'lJk 
laçãl)>> sllbatitua.m"38 ~ restantes pe1as se.gaintes: .que &el''' 'DO 
eft'eiÍlO SWJpensivosi lar de decido coodaml1&toria. e no ·devOlllmvo 
Sólllellte: n03 mais casos .... 

Âo.§..5P do mesmo art. 1'\ d6.i>&1~ daa· p..t.lavl'J.S «nos pJPO::}es~08 
de contravenção» aCCl.'escante:n-se:: «pa.ra. o ju,iz eo-creeciona.l. 
do, dc.spuho da. a.utorídade poUciaJ. Q P l.ra. o juiz da diFei'o do 
alma, do .de jlliz oor.reccionaJ •• 

À1J § 6'0 do mesmo 8rl't • ., depois d&8 JWaltru c&lldioocia 40 
DMmotor~ .substituam-se aQ mais pela.s seguintes! co roout'so 
serÁ iIlterpollto •. _pr~ei1Sl.do e a.pr.eaeD.ta.dj nat iWtta..naia. SQp6r.i.of" !lO, 
Drazo ,d:e 48 hn"aa., conta.das d6 .d~pa.OO.o l'ecOl!rido, com: o- etreito' 
de:tz:olutivo, excepto qua.nda intel'-posta do de:ipadl~ fie n)8AQâ..o de 
fta.oçl., ou do·de ,a.rbi.ira.mentQ~ li 1lfBte ultimo· ca.so G veeorrent.e 
depo8lin no juizo do prODQSSO a importancia.· a.ztbitt'ada... p::>rqua: 
então, o recurso terá o· e1l'eito suspensivo:.. 

7· 

O a.rt. 3° serli. estJ~ Ao::! CaBOS omiss~s neBta. lei serão ar>-
plic.aias. quanto p08sivel for, as di~pos1çõe3 do r<1gula..mento ap· 
p'lovado pelo decreto ll. 5.,531-, de 19 de Junho de 1905 .. 

8& 

0'3 a.ctua.es artigos 3& e 4> passarão a. ter a llume.raqãa «e 
4j) e 5° •. 

, SaJn; dos Gommí9liJõés. !i-de de7JBmllro de 1901.-lllit>8t'" .Pf.,.., 
gar8diJ. ~deJlte-e,relator.-}l. f'k- S. ;V:elrra e JY4~-Ma,..Httk6. 
Ga}VJ"~ • ....::...r • .B. MeleUo.-.A' C(Jnlll1Í8Bi(),de-F.inllDç~. 

OS .... Pires 5'erZ"eir • .-sL". P1t8sidente, ha dias o Se· 
nlido recebia. a noti6Í3 do. ~ci'mento ,do íD,llitoso e hon 3StQ Gover'-' 
nador da. minha. t.eI!ra.; twntm:n DC'JVO"Q' doloroso golipe. vindo d~ Per
unrbuoo, 'e::nnmunica,.~-nOEl o fa'leo.iment'O do nORSO querido e sam~ 
do.G collega. o Sr. Senador Pedro Ve'lbo ; venbo lloje ta.mbem cum .. 
,rir o dever de fsql18rcr ao· Sanrtdo que· seja lanQado na. ~t& d()8 
seus tra.balhos u.m \-"oto de profundo peZW' pelo tQ.-lle6imol'lto do ma.
:mcbal João NepGInuceuo·de Medeiros Ma.lJ..et. onjo;desa.ppl1recimen
... 4l0m.i11eta Desta semana. a; ittilngia da nOlJ8& dor. 
. O -simples enunciado 'deste nome. Sr. Presidente, pa.ra OI! 
homens que leeru, bastava ájustiHcacão do meu pedido; é precüRl, 
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porém. que eu diga. ao Sena.do que i\(lUeUe que se fez respeita.r 
O()S ca1bpos de bata.lha, em paizes ostranh~, em defesa. dos inter
esses naciona.es, foi a.inda. o moço que se recommendou na admi
nistra.ção superior. ao tempo do Imperio, quer no Estado de Matto .. 
Groaao, (IUer nos do Pa.rá. e Cea.rá ; foi o mesmo que na administra.
ção superior da Guerra prestou atura.dos serviços, dura.nte quatro 
aooos, a.o tempo da sabia, honesta e pertinaz administraçã.o do 
Sr. DI', Manoel Ferra.z de Campos SalJes. 

Doste iJlustre ex-presidrmte da. Republica ouvi qne rea.lmente 
era para. aumirar a correcção do marechal Mallet, como secretario 
do Governo na. fôrma. p['esidencial. 

Senhoras, o a.mor que o velho chefe tinlla á classe que tanto 
honrava, o modo por que dirigiu 08 negocios rela.tivos!lO departa
mento da, guerra., são a.tte-stados eloquentes provando o seu alto 
criterio, o seu tino administra.tivo. o seU acendrado a.mor á justiça., 
e esses attestados perúurarão não' só para exemplo. mas a.inda. 

ntear o grão e!eva.do de a.mor que o ma,rechaI Mal1ct 
sua classe. classe que eHe procurou elevar ta.nto quanto 

possival, e cuja.s ba.ses de reorga.niz.ação deix.ou lanQadas, O que, 1e
lizrnente pa.ra nós, não fica.ram perdidas, pois que a Camara dos 
Deputa.dos, em sessão de hontem. devido a.os esforços do ma.
recha.l Hermes da Fonseca, a.ctua.l Ministro da. Guerra., e, coma 
aquelle que :pranteamos, general illuetre e genuíno representante de 
sua classe, deu um passo á. t'reute, não querendo deixar no esque
mellto os serviços iniciados por a.quelle patriota. soluado. 

Sr. Presi~lente, o ma.recha.l Medeiros )I<1Het. Jesapparecendo 
(lo sc:Hl.a.rio da vida, como desa.ppa.rec.en, é ue díftl·~il substitui9ão, 
tal a sua. competencia, a sua. enel'gia. o seu amor ao trabalho, eJ 

prio.cipMmente, pelo sau reconhecido respeito ao erario publico. 
Quem poderá. Sr. Presidente. dizer que, durante a gestão da.-. 

queUe illustre genera.l na. pa.sta da guerra, a contadoria. daqu~lle 
departamento da adminlStração publica. tivesse fomacido um 
ceitil, siquer, dos dínheiros do Estado, que nio fosse de accôrdo 
com a. leU 1 . 

O lHusipe marecllal Mallet traçou, Sr. Presidente, a.o assumir 
o elevado ca.rgo de Ministro da. GuerTa.. a sua. norma. de conducta.. 
e o proeedtJnento de S. Ex. t no primeiro dia. de governo. foi intei
ra.mente identioo ao procedimento q lIe tivera até a ultima. hora de 
sua. a.dministra.ção • 

. A morte, Sr. Presidente, colheu~() no a.lto posto de ministro do 
Su.premo Tribuna.l 'Militar. onde () illustro soldado era. ouvido com 
a. maxima. attençãol com o mais aooentuado aca.tament:J e Ol sem; 
conselhos tomados como verdadriro:1 dogma.s. Ahi dcam os seus 
pa.receres, pareoeres que deixam tranlillarecer a. elarividencia de 
seu espirito. a. robustez da sua. organiza.ção inÚlHeetual e o seu 
ex"traordinario amor á. justiça. 

Sr. Presidento, quizesso ou dizer dosta tribuna. o que foi o 
marechal Mallet, pontear a sua. explendida. fé de oftleio, e a hora. 
que o Regimento consagp8 pa.ra o expediente não seria. de certo 
bastante. 
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. Estou certo. para. honra. de S. Ex. e para a honra do exel"CitO,. 
·,que a. §ua biographia será. feita por quem maior competencia tiver. 
. Nao é esse o meu illtuito, pois que~ pedindo a. pa.lavra., tive 
apen[)s por fim rOIuerer um vdo de peza.r, ma.nifestar o~ meWl 
sen~imentos pela perda. irreparavel do meu qllerido chefe e der· 
amigo a qllem ge:npro respeitei e tive na ma.is elevada. e di.~tincta 
consideração. 

Requeiro, pois, a. V. Ex.. fiUO consltlte á. Casa, sobre si con
sente que, na. acta do ~ nossos tra.ba.lhoa de ho.~e, se:a inserido um 
voto de profunllo pezar, pelo pa.ssamento de ti. Hlustrt! urazileiro. 
de tão notavel soldado. tJ:luâto bem; muitD bem.) 

Posto a votos, é unanimemente approvado o requerimento. 

ORDKM DO DIA 

o Sr. Pre@ident.e-Nã.o ha."Iendo num el'O pa.ra se 111'0-
ceder ás votações cGnstaotes da ordem do dia, pass3.-se 48 materias 
em deba.te. 

CREDITO DE 98:096$988. PARi\. PAGAMENTO DE PENSÕES A 
OPERARIOS 

Entra em 3" disoussão a proposição da Cama.ra. dos DelIuta.dos,.. 
D. 149, de 1907, autorizando Q Presidente da. R.epublica a a.brir 3.0-
MinisteriQ da. Marinha o credito dê 98:096,$988. pa.ra pagJ.mento 
da.s pensÕl:s, que, por insufficiencia. de credito, deix: .. ram de ser 
a,bona.das a.os 0J.ler:.u-i.os do extincto Arsenal de M~trinha do Estado 
da Bahia. 

Nínguem pedindo a pab vra, encerra-se a discussão, Dca.ndo 
a 'Votação adiada por falta. de numero. 

CREDITO DE 11:066$665, PARA PAGAMENTO DO QUE E' DEVIDO 
.A. \ COMP ANHlA CANT ARElR.A. 

EntrJ. em 3.:10 discussão a propo8~Cã.o da C:1mar.l dos Deputad08". 
n. 160, de 1907 autorizando o Presidente da. Republica. ao abrir (1,0 
Ministerio dâ. Guerra. o credito especial de 11:066$665, papel, pa.ra. 
occorrer ao pagamento da Companhia Cantareira. e VlaQ10 Flumi
nense, de aluguel do predio que serviu de alojamento ao 3S/) batalhã,o 
de infantaria. do exercito. 

Ninguem pedindo a palavra., encerra-se a discussão, ficando-
a. votaQã.o adiada. por fa.lta. de numero. 

CREDITO DE 13:476$799, PÁRA PAGAMENTO 1\0 CAPITÃO FRANCiSCO 
XAVIER ALE,NCASTRO DE AltAUJO 

Entra. em 3& discussâ:.o a proposiçã.o da Camara dos Deputados, 
n. 185. de 1907, a.utoriza.ndo o Presidente da. Republica a a.brir aI). 
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" ·~rl0 da 'Fkénf1a, G er~h() utraoniiJ:ta.rtié de Ig~476f1it, ~a. 
.: .... ~ente ao euptt50 do e~aroito tra~éil!leO Xa.vIer Aleucaetl'f le 

t.·,.:ArauJo, 8ftl 'ffit'u4kJ ~ eéllteDOA judieiarla. 
. NiRguem psdÍlldo a. ~Ia.vra, encerrar-se a discussão, ficando a 
votação adiada por falta de uumerQ. 

~RE»lTO DE 25~OOO$ PAIU, VERBA «EVIHiITlJA.ES" hO AlllJ:. 2J DA Lt:l 
N. 1.617, Dl: ID06 

Entra em 3&. discus.são a pro'posiQã.o da Camata ÀOs Deputados. 
D. 286. de 1907. auto:jztmdo o Presidente da. Republica a. abrir ao 
MinistePio da. JU8tiça. & 1'I'egooiot t&lett Ires o dedito de 25:000$, 
papel. 8upplelllentar á. verba. n. 43 - Evontuaes - do ar~. 20 da. lei 
n. J .617, de 30 de dezembro de 1900. 

Ninguem pedindo a pala.vra, enoorr-a.-S8 a discUESão, 1ic'lndo a 
. U)t~ a,díadt. por faJta. lie numerQ. 

REORGANIZAÇÃO DA. COLO:'olU CORRECCIONAL 008 nova RIOíI 

En.u& ~m 2&. diseuasão, com os pa.receres f.v.ora.veis d.as Com~ 
mi~ões de Justiça e Legislaçã.o e de Fina.nças, o art. lo da. pro· 
posição da Caroara. dos Deputados, n. 140, de 1907, autorizando o 

,.presi.dente da Repub!ícJ. a. reJfiaWZur a. Coumja Correecional dos 
(, {)QUIiI Rios o n. guaJda civil, 

Ninguem pedlndg n. pakl.vra, enc6l'1"a-@e a discussão, ftcando a. 
votaçãD adiada PO'l' fa!te. de numero. 

8egue-se em discussi:iO o art. 2°. 

E' lida., apoíada e posta. conj unctamente em íliscU8~ão, a se
guinte 

EMENDA 

Na taballa de veucimentes, ,QI.\àe se lê-um medictl : ordenado, 
2:800$; gra.~it]c~'!.ão. 1 :.{~O$; total. 4:200$- digá-6e: ordenado, 

. ,3:20{}$; .grUotlficaçao, I :600~; total, 4:80(}~OOÕ. 
Sala das se~Boe:, J2 d~' dezembro de J90i ....... oii~el"a Valladl1o. 

, Ninguem pedind-o a palavra. fica 8Ul:Jpensa. a dis6uailâo. a.fim de 
13er .. emenda sujdta ~\,o estucto da Commiasão de Finanças. 

Seguem.se em lliscu,são t que se encerra sem debate, llcando a, 
votjjJção Adiada para e.cca.siã.o oppor:,una, os artigos 3 a. lO. 

LICENÇA AO DR. LEOF'OLDO DE ABREU PRADO 

Entra em 2" discussão, com pareoer favovavel da Commi\são 
da Finanças,o n.rtigo l;nico da proposiçã,q da Camara dos Deputado8. 
11·, ISO, ide JjU07, a.utorizando o Pres.deute da Repuulica. a conceder 
a<) DT •. Le6pruQo·de Abrau Prado, engenbeiro-elwfe do & districto 
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da Inspectoria. Gel~a.l tia Ohl'a.S f'llbHc I,S, um 3.11110 Je licença, com 
ordonado, pl.ra. tL'ahr de :ma. s&llde. 

Ninguem podindo a. pl.1a.vra. encól'ra·se (\ disC1I3Siio, ficando a 
voitlção adiada por fa.lta de numero. 

O Sr. Pre~ldente- Nada mais bavendo a tratar. vou 
levantar n. sessão, designando para ol'dem do ..tia da sessão seguinte: 

Votação. em 2" discussão, da. proposiÇa,o da Ca.mara dos Depu~ 
tados, n. 141, de 1907, autorizando o Presidente da Republica a. 
mandar re-admittir, como a.d,JidoB a.o quadro ef:fectivo. ní\S oftl
cinas do Al'senal de Marinha desta C;lpítaL que precisar 'm de seus 
serviços, os opC'l1'ariOi edra:H'dinario-: do mesmo arsenal, (lue indica. 
(com pare cor tavoravel da Commissão de Fjnanç1ls) ; 

Votação, em ~ discussão, da. proposição da Camara dos Depu· 
tados, n. 147, de 1907, creando os lagares de medico ajudante e 
pbarmaceutico da Cas!l. de Detenção e fixando os ven<liment08 dos 
funccionarios rospectivos (com parBcer fa,'oI'avel da Commisslo 
de Finanças) ; 

Votação, em 21\ disc1lssão. da proposL<;ão da Cama.ra dos Depu
tados. n,151), de 1907~ autorízltn,lo o Presidente da Republica a jubi
lar, com todos os vencimentos no cargo dG lente da Faculdade de 
Medicina. do Rio dn Janeiro, o Dl'. Nuno de Andl'adc (com emenda. 
o1ferecida. pela Commissão de Finanças) ; 

Vobcão, em 2& disc.ussã.o, da. proposição dtl Ca.mara. dos DepuM 

tad JiS, D. 172, (lo 1907, estabelccenrlo 48 bQ. 4es que devem ser 
observa<las pelo Governo nó r~~u'(\'1\ento que houver de expedir 
em relaçã.o á. administração ilnanceira., á. de polícia, á judiciaria, 
tanto fa,lora.1 como local, ftna.lmente, á milita,r, do Tel'ritm'io do 
Acre (com parecer favora'{sl das Commíssões de JU3tiça, Legislação 
e de Finanças) ; 

Votaçã.O', em 3& disCllssiio, da. nro);)sição da. C tm:Lra dos Depu
ta.dos, n. 149, de 1907, autorizando Õ Pre~iJente da Republica. 8. 
a1}rir ao Ministerio da. Uarinha o crooito d!;) 98~09 )$O8~, p.~ra paga... 
Juento <Ia.s pensões que, :p 11' insufflciencia de cr\~dlto, deixa.ram de 
ser abon .. das aos oporaelOs do edincto Ar,enal de Marinha, do Es
tado da. B::l.hia (com pa.recer 1.&vori,\,vel da Commis.são de Finanças) ; 

Vot:lção. em 3a diseus'ião, da. propJsição da C1mara. do~ Depu
ttvJos. 11. 160. de 1907. &utoriZ\nilú o Presi lente da Republica a. 
abril' ao ~líuistm>io da Guel'r,L o oredito e.~pecíal de 11 :066$665, 
papel, ptwa OCJorl'er ao pa.gament) da. Companhia Ci.\ntal'eira e 
Vbçiio li'J Iminen'5e, de aluguel do pre lio que Súr~iu de alojamento 
ao 38·) b:thlhão Ile in Ca nt1l.r la do eXC!l'cito (com par.:cer favol'avel da 
Gommissão do Finanças); 

Vot:.tção, em 3& disell~sã:)~ da proposição da. Cil.mat'a dos Depu
tados, n. 185. de 1007, antorizal1do o Presidente da. Ropublica. a. 
abrir ao Ministerio da. Faumda o credito edr.101'd.inario de 13:476$799. 
plora pa.ga.mento ao c:\.pitfio do exel'cíto Francisco Xavier Alencas-

Vol. VIII as 



tk ... .de Ara.ujo., em virtude de sentenca. judlcia.ria.. (com plbrecer fa.
'Y ora.vel da. Comrnissão de Finança.s); 

, YQt&Qão, em 3· dlscU8Sio, da, proposlçã,o da. Ca.nu.rll do., Depu
tados, u. 186. de 1007, a.utoriza.rul.o o Pre8Íden~ da. Repablica a. 
a.bril' ao, Mi.nisterio da. Justiça. e Negocios Interiores o cr~ito de 
.~(){)O$, pa.p~. supp1emenbl'á verba n. 43-E,venCailes-doari. 2° 
d~ lei n. 1.617. de 30 de dezembro d'e 1906 (com p6irtecer fuTorl1vel 
dA Conuni-)são de Fina.nça.s);. 

Votaçio, em 2-· diseu~são. da. praposição. da Camava dos Depu
tad.'01t, n. ,IIll, de 1907, 8íutori·zao.d.o: 8 Pl'esi~nte da ItepuMica. a 
e&nceder &o, Dl'. Leopolda de Abreu Prado, engenbeiro.cllefe do 
5Il disiri6to da. lnspeotoria Geral das Obras PubJicas. um anDO de 
licença. com ordeoa.d.~ para. tra.ta.r d'e' sua, saude (com parecer la,. 
v~r..a.Yel 480 Camnliesã.o de FilWlça.s); 

la, dliseUtlSâD 00 projecto do Sana.Ik>Jt n. 33, de 1907. fixa.ndo 08 
'tW1cimertÓOS dos ttLaeoienM'io8 da. »;trada. de FeITO Centra,l dQ 
glUtl; 

Disjussão unica da resolução do Congresso Nacional, veta.da. 
pehJ 8r. presidellte da. Repl1blica.. autorLzand() a. ool).cessãot á, vi u va 
e: 'ti:bu 8Olteil'8lS do c8Ipitio de roar· e g~rra. F:raa.ciaco ROllla.JlO 
Sllepplo ria SUv.a, da pensão mensal de 200$t Pepartid~te. 

3- diseussã.o da. proposição da Camara. dos Deputa.rIos, n. }.=){), 
de 1907, a.utoriza.ndo () Presider.tte da. RepubUea. a. prorogar por 
~, mez~. eom ordenado, a licew,:a em cujo g.oso se 8tCha (} 44 es
e.rittur&rio da. Estra.da de Ferro Central do Bra.zil Augusto fui... 
'P~l Moreira (ooro pa.recer ravoravel da Colllmlssão de FÍna.Il~a.s); 

311. discussão da proposiç&o da Camara d<ls DeputaJos, n. 164, 
tte I~07. a.u:tort7.a.odoo Presidente da Repub.ti.ca. a conced'er ao Dr, 
Fta.vio- Bl'eoorode Pet!soa. de Mello, medico legiata da. policia. do 
Distrieto Federal. uro anno de licenç.i, com orJenaQo. pa.I'a trataI' 
de sua. S6ude ( com parecer favQravel da.. ComIIIIÜJs60 de Fina.nças); 
, 3- discussão da. proposicão da C&ma.ra. dos J)eputados n. 177, de 

tQ07.a.1:ltorizando o Poder Executivo a. concedor um a.MO de lioença., 
som o:rdena,do, para tra.ta.r de sua. saude. a.o escrivão vitaJicio da 
.... delegooia de, policia do DiS'tlricto Federa.l major Luiz de An-

•• ~(eom pa.~el' favoravel úa Commissão de :nnanças); 

Levanta.-se a sessão á. 1 hora. da tarde. 

1611> SIIS8ÃO EM 13 DE DEZEMBao DE 1907 

P"·e.ddencia elo Sr. Nilo PsçaftAa 

A.' meia hora. depoi~ do meio dia abre-se a. sessão a que concor
rem <.iS Srs. Senadores Ferreira Cha.ves. A, Azerado. Indio do Rra.ziJ, 
Anizio de Abreu. Pires Ferreira, Francisco d13 Sá, Meira e S4, Coei ha. 
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Li&bo:l, Gonçalves Ferreira., Araujo GÓe.~ Martlnt\o Garoez, MíMliz 
F:reire, Siqueira Lima, OU'/eira Figu~iredo, LaUI'O SOdré." Batr&ê& 
Ribeiro, Feliciano Penna., Fra.ncisco Sa.Hes, Francisco Glyceria.l6J.
ftoedo EUis. Lopes Chaves. Joaquim de Souza, Joaqu-im Murtinia. 
MeteUo"t' C&ndido de Abreu, Xa.vier da. Síl:va. .. HereiJie Luz. Felipp8 
Schmidt, Pinheiro Machado, Julio Frota. e Vietorino Monteiro, (3t). 

Deixam de cvmp'l.recer, com c.tusa. pa.rticipada, 0881'9. Senaoo. 
TOS Ruy Bal'bosa., Bueno Brandão, Silverio Nery, Jonathas Pedrosa. 
Sá Peixoto. Paes de Carv,", lho , Justo Chermof1t, Urbano Santt>S. 
Gml.les de Ca.~tro, Balfort Vieira, RAym.unrlo ArthlJr. Pedro Borges. 
J.\J. varo Ma,eha.do, Ga.ma e Mello, Rosa e Si! v a,. HarcuJ.o.no Bandeira. 
Vieira Malta, Manoel Dua.rte, Coelho e Ca.:m})OS, OH veira Va.ll&dão, 
Severino Vieira, Vil'gilio Oamazio, Cleto Nunes, Lou:renço Bap.tiita.. 
Erico Ccelbo. Augusto de Vasconeellos, Braz Abra.nte~, Crbano de 
60u\'êa, Bl'azUio da Luz e La.uro Müller (30). . 

E' lida., :posta. em lliscUS9M e sem debate approva ia & acta da. 
sessão a.nterlor. 

O Sr. 1 0 SecretQ.rio dá. conb do seguinte 

EXPEDJgNTE 

Telegramm:1 do g.wornaJor do Esbdo de Perna.mbuco. expe .... 
(lido hontem do Recito, que. satisfa.zendo o pedido da Mesa. d9 S'o-' 
D'8.do, deposito:! 8obroo atal1dede illustre Sena.d'Ol,· Pedro VelhO' uma. 
coroa na qual fez gra.var a. inscrlpçã.o: «Preito do Senado Fe
dera!»; que cumpriu o doloroso d~ver de vl'litar o corpo do Se
lJIa()sp Pedi'D Velho, Jogo depois IW embalsamwõ,e de aOOtl'D.pUlhal-o 
atéser deposita.'lo uo C1.rro do trem de ferrG que delve condl.Uil"~ aI) 
seu Estado n l.taJ, éitle o re<!l&n\oll e q,UY mandou a.companhaJ-() 
até a. capital do Rio Gra.nue do Norte pelo seu ajudante de ordens 
major João lzid ,ro de AlbulJ.uerque~ l'epreaentlnrJo-o.-Inteirado. 

TelegrJomma d') Dr. Ramiro B.L['~eUo~. expedido d;) Rio Grande 
do Su.l em 11 do corre:J.te roez. congratula.odo..iJe c{)m (J 8.eA&1o. em 
nome do Sr. Courthels p61a. inau ~ llração dli8' tra.balh.J8' p~rd. aJ.:aer~ 
tura. da. barra do Rio G>.rande do Su.l.- Inteira.do. , 

Itepresel\taçãl> da. AB30ci~ C0'Em6l'~i8J do lêlôd~.JaneiM!'&
correndo para o Senada d& dqf!b)l'~M ch Camaf'a. dos 08pUt;A0It, 
NlaUv8ImeI1ie do 'lU81Dtid~de da sutltos toleralleÍtg DOS viQh8~'~ be
bidaa.- A' COlnmiM6 dt+ li'Pnam;ars. 

O Sr. ll'.1etello (S~I ",inda de 20 S6C)'etGrio) lê O~ sogu;ntos 

PARECERES 

N. 380-l907 

fobre a proposição n. 33. de 1006, da. Camara. aos Deputados, O' 
Sena.do, appl'ovando o requerimento nesse sentido feito por eat,,-



aS8 ANNAES 00 SENADO 

Commis.iião, 'Pedi li informacõe . .:t ao Govllrno, e o Sr.' Prcsidenta da 
RepubUca.. por l1lensagem qu ' lhe dh'igiu, tlecla.l'a que tendo a. ta· 
bella. anneu. tl,O decreto logi::!lativo D. 1.132, dc :22 do dezembro de 
lOO3.'üxad:) os vonc1mento8 dos ã.lienistas do Hospicio Nacional em 
6;OO():í;. parece razoa.val qua percebam ignaes vencimentos os 
funccional'~o~ ,le qae tl'ata a proposiçã.o. aos quaes incumbem fun
coões medir.as que exigem sua. presença. dLtria no esh,belecimento. 

Conforülantlo-se com essa. opiniã.o. a Commi -,são tie Finança.s é 
de parece l' "que a. relerül8, Pl'opoJlção seja apprüvada. pelo Senado. 

Saladas Commissões, 12 da dezembro de 190'7.-FelicianoPenna, 
presidente i oterino. - MOt~h F"ei-re, r~ator. -GZy c erio . - AZ1)a,.o 
Jf(Jch/J.do. - J, JQCUJuim de Sousa. -- Gonçalves Ferreira. - Urbano 
Banlos. - A., A~eredo. 

~R01>OSlÇ\.ü DA CAtlfARA DOS nEPUTADOS. N. 33. DE 1907. A QUE SE 
REFERE o PARECER. SUPRA 

o Congresso Naciona.l decreta: 

Art. 1,° Ficam ~leva.dos a. 6:000$ a.)lluaes, ~endo 4:000$ de or
denado e 2~O::O$ rie gratifica.ção. os voncimentos dos seguintes 11lD
ceionarío.s do Hospieio Na<:'ional: um pedia.tra., um medico dos pa.
"ilhões de. molc"tias lnf'eccioAa.s íntercurrentoa. um cirul'giã() ~n·ne .. 
cologista., um ophtalQ1ologista.. 

Art. 2.!) Fíca. o Governo antorízaJo a n.urir os creditús neces
sarios para :', etecuçã ) da. pl'c..:ente lei. 

Art. 3. o Re H) gam-:.:;e as u is posi ç:J os em eon traI', o . 

Ca.roa.l'a. dos Deputados, II do a.gof:lto do 1907. - F. de PauZa 
O. Guima)·t1es, Pref:,jdentn. -Ja.mes Darcy, l° Secretario.-Antonio 
Felinto (fe Souza Ba"Ds, 2° Secretario.- A impri:.til'. 

N.381-19í17 

Ouvida. a opiniã.o do Governo pelo Senado acerca. da. propo
siçOO n. 15:>, de 1906. da C8.mara. dos Deputados, que eleva de 
2:00($ a 3:000$ os vencimentos do agente-thesoureiro do Inatituto 
Nacional de Surdos-Mudos, informou o Sr. Presidente da Repu
blica que na.da tem a oppôr a. essa. elevação • 

. Havendo, porém, no projecto de orçamento em ela.boração na 
parte relativa. âs despezas do Ministerio da. Justiça e Negocios In
teriores, já. approvado pela Camara., uma autorização a.mpla. ao 
Governo parJ. reformar aquelle Instituto, sem augmento ((e das. 
pezas, tOfna.-se escusada esta mediua. pal'ci:tl, uma 'vez que na. 
rel'ol'ma o Goverllo ftcar<i llabi1ltado n. attendcr tt todas as rec!ama. 
4}Ões porventura, ju:-:tas, não só (lualito l'!. esse Gomo a outl'o.~ venci
mento3, elimLHLndo a.o mesmo tempo 0'1 l'etluzindo quaesquer 
de.speZl\S que ih'3 pal'eçJ,m superfluas e subrnettendo op POJ.'t una.
mente o seu acto ao Congl'esso de'.)de que olb envolvi'- a!tera.çã.o 
dos vencimentos actua.es. 
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Estando, l>~rtí).nt1t o a,sElllmpto pendente d~ deliberação do Con .. · 
gresso, sob es:>a, fôrma nova e mais ampla, ao Commissão é de pare.-
cer que ao propos;ção seja. rejeitada.. 

Sala. das CJmmissões. 12 de dezembro de 1907 .. -FelicÍtltlo Peta .. · 
mI, presidente.-Jfoni3' Freira. relator.-Glycerio.-A-lva)·o Machado. 
-J. Joaquim. de Souza.--G!mçalV88 Ferreira.-Urbano SantoS'.-A. 
Azeredo. 

PROPOSIÇÃO DA CA MARA. DOS DEPUTADO:;, N. 156, DE 1907, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

o Congresso Nacional decreta: 
A~. 1.° Fica.m elevado(08 voncimentos do agente-thesoureiro 

do Instltuto Nacional de Surdos Mudos ao 3:000$. sendo 2:000$ de 
.ordenado e 1 ~OOO$ de gratificação. 

Art. 2. () Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.ma,ra dos Deputados, 27 de novombro de 1906.-F. tle Pav-1tJ 

O. Gmmaraes, Pl'(sidente.-James Darcy, lOSecretario.-Lui3 GuaJ. 
~erto, 3° Secretario, servindo de 2°.- A imprimir. 

N. 3~2 - 1007 

A proposição da Camara dos Deputados. n. 111. de 1907 t a ttende 
e defere o pedido consta.nte do requerimento dirigido ao Congresso 
Nacional pe10 ~n.bo reformado dO exercito Lino Ribeiro de Novaos, 
solicitando melhoria do soldo da reforma.. Para t,d baseou-se a 
outra Casa. do Congresso nas ~llegações co:nprovadas de que o 
supplicu.nte, sobre mui avançado em aunos, está. impossibilitado 
physicamente de empregar sua actividade em outros misteres. 
tendo adviutlo a essa situa.ção nos campo~ do Paraguay, onde 
presto:! á Pa.tria relevantes serviços. 

A Commissão de Fiuallças, estl'ibando-se no que vem de expor, 
não Me oppõe â. concessão de urna. medida tendente a. melhora.r a 
sorte do supplic:l.Dte. Diverge, porém, do alvitre 8uggerido peJa. 
Ca.mara na pl'Oposiç'o. concordando com o lembra.do pela. direcção 
do AsyIo de Invalidos da Patria n;l informa.çã.o que veiu appensa 
ao requerimento. para. opinar pela. conces~ão ae uma pensão 
de 12$ mensaes l total da. I.liIfel'ença, entre os soldos de cabo consi
gnados nas tabella.s de 1853 e 1894. Assim apre3enta a. Commissão 
á. consideração do Senado o seguinte substitutivo â proposiçã,o: 

PROJECTO N. 34! DF. 1 C07 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unicll. E' concedida, sem prejuizo do soldo que a.ctual

mente percebe, ao cabo reforma.do, furriel gra.duado do exol'cito!! 



.tio01ttbeiro de Novae~. a peasiio mensal de li!ii revogadas a.s di8~ 
pJl!!ti\iôeS em cDntl'&'l'io . 

. SaIa das Comm.iss!:)es, 12 do dezembro dé 1007 lteliciano 
-:Al,l'RI1.. jJresiuenle tnterioo.-A. All'8"t"edo.r6lat~r. -Ur'bono ·SiJJ'I'os.
(Bgr:erio.-Gon.çalfies Ferrei.ra.. -Moni z Fretl"e. -J. J001'"'n. de .sou3a. 
-A1'Mrolfack~ao. 

PROPOSIÇÃO DA. OAl\fARA DOS DEPUl'AIJOS N. IH, DE 1007, A QUE SE 
R.EFERE o PAR'BCElt, SUPRA 

o Congresso Na.ciona.l resolve : 
Art. L () Fica o Go\'erno autorizado o paga.r, da data desta. 

lei,8.0 cabo l'eformado. farriel graluado do exereito, Lino Ribeiro 
Novas8. iDCluido e recolhido no Asylo de Inva.lidas da. Patrta. a. dif.. 
fereDos. entre o soldo constante da sua provísãJ de l'et'orma e o da 
ta.bella. a.nnexa. á lei b. 247, de 15 de dezembr.:> de 1894 •. 

. Art. 2. b Rel'ogam .. se asdi!p08icões·em contrario. 

Camara. dos De puta.dos, 30 de a.gosto de 1001. - Carlos Peixate 
de MiJflo Filho, Presidente.-L-ui: Antonio Fert"Mra Gualberto, 3° Se
cretario, servindo de l°. -AntoJ1'o Sí'-ne-Yo dos Santo$ Leal, 4.0 Secre
tario, servindo de 2°.- A imptimir. 

li. 38~i-l9f!1 

Por mensagem de 5 do corronte mez, o Presidente da Republica. 
relU6tteu ao Senado a'S informações prestada.s pelo Chofe de Policia. 

,ao Ministro da Ju"tiçJ. B)bre a. propo.:JiQão da Ca.mara dos Depu .. 
ta,d()s sob n. 161, do correnta anno, que crêa uma delegacia de 

-policia na ilhll. de PJ.quetá. 
Parece á refedda. a.utoridade policial que a cl'eação da delega.. 

cia. em Pa,quetá. é de granJe cou venicncia, não só aos interesses 
dos respectivú~ mora.dores. como bmbem aus da Re,artição da 
Policia., visb que ftt.culta.rá. a subclivisã') do 28° di3tricto, actual
mente de ditllcil communicacão elltr,~ as diversas sessões em que 
se acha dividida, e quo a suppressã.o da delega.cia que ex,i.stia. 
naquella. ilha desde 1892 nâ:J foi determina.da por ser julgada 

. desnecessaria e sim pela. creacão da. do 13° districto (Santa The
.l'eZa)1 medi<la essa. ha muito reclamada. e levada <lo elfeit:J de con~ 
formldade com o regulamenh a.noexo ao decreto n. 6.440, de 30 
de março do corrente anno. 

A' vista de ta.es infol·ma~ões. ê de parecer a Com missão de 
Finanças que a. proposici.o seja. a.pprovada pelo Senado. 
~.:..;..:.-" "1.1. 

Sala. dn.a Commi8~ões, 12 de dezembro de 1907. - ]jeliciauo 
Perma. presidente iuterino. - GOr&çal()es Ferreira, l'e!ator.
UrblJ'Áo Santos. }1oni-i Frei,'e. - Franci~c{) Glycerio. - Alvaro 
Machado. - A. Azereda. - J. JOl1quim de Souza. 
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PltOPOS I çÃO DA 01\)lARA DOS DEPtlT ADOS, N. 16, ])E 1007, A QUE aR 
REFERE o PAREOER SUPAA 

() Congresso ~ aciona.l doo:reta: 
Art • .I. o E' creala uma. delega.cia. de policia. de 1:\ entra.n~a. 

na ilha de PJ.quctá l que constituirá. o 29° d.ístricto poltc.i.al do 
Distrícto Federal. ' 

Art. 2. 0 Pa.r.1 est'1 dolega,ciíll serã) nomen.dus os flloocionarios 
constantes da tabel1a. ilnnexa, ficando D Governo autorizado a.. abrir 
o credito necessaria para. paga.mento do" vencimentos fitados na 
mesma tabella e despezas de installaç.ã'), devendo o posto policial 
-ter sua. séde no mes!no edificio. 

Art, 3." Revoga.m-sG a.s disposições em contrario. 

C&mara. dos Deputados. 14 de novembro de 1907.- 0(11'10$ 
P8~ofo de MeUo Filho. Prcsidente.- Milciades Mario de Sá Fret't'6. 
1/1 Secretario.- Antouio 8imebo dOI Santos Letd 4e> Secretaril). 
servindo de 2°. 

TABBfJLA A QUE SE REFERE o ART. 20 

1 delega.do ................. . 
1 escrivão ..•.... , ....•..... 
2 commissarios (2110 classe) a 

3:600$ ca.da. um •••••.•• 

Ordenado Gratificação 

4:000~OOO 2:000$00) 
2:400$000 1 :~OO$OOO 

Total 

6:000,tOOO 
3:600$000 

'7 : 200$O():) 

16:800$000 

Camara dos Deputa.Jos. 14 de novembro de 19)7.- Ca,.los 
Pe~:eot() de ~Uo Fi.lAo, Presidente.- Milciades Mario de Sá Fr6ire, 
1 I» SeCl'et.:"1rio.- 11»tonio Simetlo dos Santos Leal, 40 Secreta.rio, 
servindo de 21J

._ A imprimir. 

N.384-1907 

A proposiçã.o (Ia Camara dos Deputados n. 193. de 1907, au· 
toriza o Presidente da Republica. a abril" a.o Ministerio da ~.1arinha 
o credito de 720:000$. supplementar ás verbas das rubrica.s 2L
Munições ni1vaes. 22-Material de construcção nn.val, 23-0bras, 
25--Fretes, pa.ssa.gen"!. etc. e 26-Eventuaes do a.rt. 18 da lei 
n. 1.617, de 3Q de dozembro dJ lOO6. 

Este credito foi pedido em men:lagem de 14 de outubro ultimo 
acompanhada da. exposiçã.o do Ministro da M3..rinha justificando o 
excesso da despeza. e a. necessidade do credito sUppleOleIltar; e 
juntas 4 mesma exposição se acham as demon8tra.CÕee, verba pÔr' 
verba, da iQs~fficiencia. dos c.reditos votados e da necessida.de dos 
supplemeotares pedidos\ na im.portancia total de ,.20:000$000. 
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E tUdo vistu e \1lCam'nado. a. Commiss<1..() do Finanç\1.s. c,msoanto 
o pa.recer da. Commissã.o da. Cn.ma.rn., nada tendo a ojrpor. opina 
pela a.pPl'Ovação da proposição, 

Sa.la das Commissões. 12 dedel.embrode 1907.-FelicialJo PeH"nú. 
presidente interino. -J. JO'Tquim de Souza, relator. -Fraricisco GIIJ" 
cen.o.-Alv/Jro Macl!a'lo. Urbci1Io Santos.-.3limü Freire.-Gouçal",es 
JJerreira. -A. A:eredo 

PR.OPOSIÇÃO DA CUIARA DOS DEPUTADOS. N, 193. DE 1907, A QUE SE 
REFERE o PARECER s'Ut'RA 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Fic:a o Presidente (la Ropublica autorizado a abrir 
ao Ministl.!rio da Ma.rinho. o credito de 7~O:OOO$, supplemental' ás 
verbas das rubrica,s 21 «Munições IlavaeslI>f 22 «Ma.terial de con~ 
strucção na va.t_, 23 «Obras». 25 «Fretes, p~ssa.Jcns. etc.» c 26 cEven· 
tuaesJo do ad. 18. (la. lei n. 1.017. de 30 dJ dezembro de 1906; re
vogndi:\S os dispúsicões em eOlltral'io. 

Ct\ma.ra dos Deputa,dos. 3 de tlezembrode lOO7.-Carlos P8i:»oto 
d~ Mello MIl/O, Pl'esideute. - ilfUciades Mal'ia de Sd FI'e,re, 1 () 
SecretarÍo.-Luü A"e,nio Ferreita Gualber!o, 3() secreta.rio, sorvilUlo 
de 2°, 

ltENSAGE)! A.. QUE SE REFERE o P ARF/.,BR. SUPRA 

Srs. Membros do Congrm:lso Nt\ciom:tl-Tendo em vbita a. inclusa 
exposição que me fez o Ministro da. Marinha sobre a necessidade 
da abertura de um crcditr) supplcmeDtur a dilTerentes verbíl.s do 
orçu.mento do Ministerio a. seu cargo, Da. importancia ue 720:000$' 
para attender a. diversas despGzas atê o encerramento do a.ctua1 
exercicio financeiro. rogo vos di)'DCis de habilitar o Pí>der Exe
cutivo com o mencionado cI'e.lito supplementa.r aos §§ 21,22. 23 t 

25 e 2ô, do art. 18, da lei n. 1.6171 de 30 dezembro do anno pas:3ado. 
Rlo de Ja.neiro, \4 de outulwo de H)')7 .-Affonso Augusto MoYdra 

P8ftna.- A imprimir. 

N, 385 - 1007 

A propo )ição da. Cama.l'a dos Deputados n. 195, de 1907, con
signa. um credito de 48:000$ supplementa.r á. verba-Telegraphos, 
do Ministerio da. Industria. destina.do a. oecorrer ás despezas com o 
transporte de pessoal e material. 

A natureza dos ser\"Íços subsidiados peia rubrica a.gora l'efor
çada. é a. principa.l justifica.tiva do pedido consta.nte da. mensa.gem 
dirigida. ao Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da Republica e 
a.ttendido pela proposição. 

De fa.cto, deante da tendencia natural aO desenvolvi mento das 
linhas telegra.phicas e telephonica.s. muito ditncíl se torna. a. fixação 
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exacta da quantia a despender com hes serviços, resultando da.hi 
oacllí~r~5e quasi esgota.da a Terba. a clles destinada. t) a necell3í
dade do retol'Co solicitado. 

O {lue fica. exposto é allegado e provado na mensa.gem a.llu
dida. e na. exposiçã.o do Sr. Ministro da Industria, que a acom
pa.nhou. 

N05ta~ condições a. COmmi~ão de Fina.nças é de pa.recer que· 
seja. approvada. a proposioão da Camara. 

Sala. dn.~ commissões. 12de dezembro de 1907.-Fel.cia"o Penna .. 
presidente interino.-Al~aro Machado, relator. -Francisco Glyc8rio. 
-Urbano SantoS'.-A. Aaeredo.-Moniz Fretre.-Gonçal'Ueg Ferreira, 
-J. Joaqui)'J~ de Souza. 

PRorOSI<:Ão DA CA,:\L\B.A DOS DEf>UTAOOS. N. 112, DE 1007, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Na.cional decreta: 
Al·tigo unico. Fica o Presidente oa Ropublica. alltorizado n. 

abrir ao Ministerio da Industria. Viaçã.o e Obras Publicu.s o credito 
de 48:0003. supplementar á. verba. - Telegrllphos - do art. 3~ da 
lei n. 1.617, de 30 de dezcmbrü de 190Li, sendo 32:000S; para trans~ 
porte de pessoa.l e 16:000$ para transporte de material j revogadas 
as dispOS1ÇÕ09 em contra.rio. 

Carnal'a dos Deputados. 3 de dezembro do 19ú7 .-('a,.lo~ Pei:cotoo 
de Mello Filho. Presidente,-Mi!ciades Mario de Stl F,.eit·e, lo Se
cretario. - Luiz Antonio Ferreira Gltalbe)·to, 3'" Socrotarioy sOP
vindo do 2°. 

MENSAGE~ A QUE SE REFERE o PARECER, SUPRA 

SI'S. Membros do Gongreiiso Naciona.l-Tenho a. honra. de sub
metter â. vossa. esclarecida consideração a inclusa exposição de 
motivos na <lual o Minlstel'io da In1lustria., Viação e Obras Pu· 
blicas mostt'a, a. necessidade de serem abertos OS creditos de 32:000$ 
para trl.bllSporte de pessoal e 16:000$ pa.r.," tran5porte de material. 
supplemcntares á verba 48.-Telegrapbos-art. 34, da vigente lei 
orçJ,mentaria. 

Rio de Janeiro, 17 de outubl'O de 1907.- AlfonsD Atcgudo Mo
rBira Pentla. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIYOB 

Sr. Ppesidente da Republica - Na verba-Telegraphos, do 
orcamento deste Millisterio para. o corrente exercício, foi con
signado o credito de 90:000$000 com destino 3.() tl·a.llsporte de 
pessoal. 

Est<1 previsão orçamental'ia.~ porém, não pOde 9i:r estabelecida. 
com .toda a eJ:~ctidão por depender das exigencias va,l'iaveis do 
servIço. 
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A:Stm é que nl) corrente 8Jlno se tornaram crescentes -pelo 
iiesenvolv imen ':0 das linhas telegraphici1.s e teLepbonieas autoriza
das pela verba. 48. do art. 34 da. lei o ... 1.617, de 30 de dezembro 
de HJ06. 

De tàc'bo. si em todo o arma de 1906 se inangura.ram 21 C'sta4 

çôes teJegraphicas. em 1901 foram abertas ao trafego em di versos 
Estados. in-elusive o de M'8.tto Grosso para. onde avultr1 o custo daS'" 
passagens. outras estacões que até agosto jã ~ ttingiam áqueUe 
numero, (tom 'O consequenie 'alCcrescima de .tem6Q8.0 de empregados 
pa.ra. o SOI1 eompleto pl.'OVÍmente. 

&>Ul. e as neoossi-dades ina.dia.veis d.a.s estações Qxístentes. bem 
como lIo se1"viço de construcção da.s linhas já. referidM, teem lnG
tivallo um movimento de pessoa[ que, at1 julho proximo passado, 
importa em cerca do 71 :000$ ou n.& media de .lÚ:148$ por mez. 
sendo assim preciso reibl.'çar oom a qwt.n~i .. «e 32: 000$ o sa.ldo de 
19:000$ da. mesma con;;ignação. Releva ainda nota,r que a constru
cção e re(~onstrucção das linhas ~legra"'Pbíca.s e telephonica.s, ao que 
acima. me referi, CJm outros melhoramentos determina.das pela. 
citada lei o"'c.\mentarb, constituem servicos de maxima impor
tunda, para os QUa.es o 8ap~imento de tna.wiaJ. é maii; dhpen .. 
dioBO. qua.ndo ta,es linha.s sao de peueir.aoã,o. O impuLo que a,.quella 
repartição tem. da.do ao esses trabalhos. proporcionanllo para a. sua. 
execução to·los os elementos com o mutl"'rial que da.q111 remette 
~rJ. os Estados, onde se encarecem os meios de conducQão para. o 
mteríor, expliea o facto de importar a despeza. desse transpol' .. 
te, paga. e a. p.\gar, até o mel. de agosto proximo passa.do. enl 
H7~:?5O$, ca.lcula.n<io-se em 7g:~'7()$ t\ dos ult\mQs eillco me7.e~ do 
anno ftnünceiro. pelo que sendo de ] 75:000$ a. consignaçã.o orçamen
taria, se veríllca. ta.mbem a insn.tHciencia. de cerca de LG:O~. 

Pelas razõaB expostls, portanto. torna-se neeessario que a este 
Mioisterio ~ejam abertos os creditos 8upplementa.res de 32:000$ 
p&ra tl'80Sporte de pessoal e de 16:000$ para. transporte de mate· 
riaJ.. 

lUo de Janeiro, 17 de outubro de 1907. - Mignel Calmou du Pin 
e Alm.eida.- A imprimir. 

N. 38(i - ln07 

Redacçe!O ft7la~ do proiecto do Senado ti. 25, de 1907. regI/1m rio o 
proeesso 6 jtdgamento d(""f.S ln(racções de leis, regula.mentos e pos
tW'a3 rnutl-ieipaes M Districto Feà6t"al 

O CJAgresso Nacional reso!v&: 

Art. 1.° O processo ~ julgamento das infracçõe3 dJ.s lei;, regu .. 
lamentos e po :\turas municipaes no Districto Fedel'al, obeilccerã.o 
As disposições dos arts. 18 a 25 da lei n. 939, de 29 de dezembro 
de 1902, 8lelldQ, po~m, exclusivamente eompeiente pa.ra. o mesmo 
prOcesso ej'ulgameuto o juiz do~ Feitos d, Fa2enda. Municipa.l, sem 
o concurso de pretores, 
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§ 1..Q ÜI:l a\rtos de iniOOoQio e mais tGtmos· de,prooe:iso poderão 
ser "impressos. 

§ 2.° O deposito & qne se Defere o art, 20t § 3°1 da le1 n. 939t 

de 1902, comprebonde a moIta e as custas. 
Art. 2,· Ao pNCe890 e julga.mento das intracções· ele leia ,e 

regulam?ntos ~nitaríos serã.o tambsm a"Vplic.~veis as dt9P09i~õg8 
dos arts. 18 a 25 da. lei n, 939, de 29 de dezembro do 1902. 

Art. 3.° Fica o Governo autorizado a expedir regula.mento [Iara 
a fiel execuçã.:.J da presente lei. 

A:d. 4.° Revoga.m.-se as disposições em contI'ario. 
Sala das Com mts8ÕB.i, 13 tie dezembro de 190i.-Lope~ Chaves. 

--Coelho L'sboa. 
Fica. sobre a mesa. pa.ra Ser di~utido na sessão seguintet depoiz; 

de publicado DO DSMlo do CongreuD. 

ORDEM DO DIA 

o ~r. Pre@lidente-~ão llavendo numero papa. ~e pro
oedol' ás votações con~tantes da ordem do dia, pas~a·se ás matarias 
em debate. 

VENChIENTOS DOS FUNCCION'ARIOS DA EsTR.ADA DE FERRO 
CENTRAL DO BRA.ZIL 

Entra em la. discussão ° pro~~:~to do Sena-Jo, n. 33 de 190', 
fixa.ndo oS yencilnentos dos runooionarios dlt Estra.da de- Ferro 
Central do Brazil. 

Ninguem pedindo a pJ.lavra, encorra-se a. oiscussão, ficando a 
Totação adiad.a por fa.lta. de numero. 

PENiÃO Á VIUVA E FiLHOS D~ CAPITÃ.o DE MAR E GUERRA F~ANCISCO 
ROMANO STEPPLE DA SILVA 

Entra em discussão unica., com o "parecer favoravel da CommiB .. 
são de JustiQa e Legi,;lação, a resoIuçao do Congresso Nacional, ve
tada pelo Pre.:;ldente da Republica. autorizando a concesslto. â. viuva. 
e nElas solteiras. do capitlo dJ ma.r e guerra Francisco Romano 
Stepple da Silva da pensão mensal de 200$, repa.rtida.ment~. 

"Ninguem pedindo a pa.la vra., encerra-se a discussão, ficando ao 
votação adiada por farta de numero. 

LICENÇA A AUGUSTO Rl\PHAEL MORE1RA 

Entra em 3- diacusião a. pl'op~ição da Ca.ma.l'a doa Deputados. 
a. 15(), da 19J7. autoriza.ndo o Presidente da Republica. a .prorogar 
por 8.·i::~ meze~, com ordena.do, a licença em cujo goso se acha. o 
4° escriptllral'io da. r:'5trada de Ferro Central do Bra.~U Augusto 
Rap hael Moreira. 

Ninguem pedindo a "pa.la vra., encerriVse a disouS5io, ficando a. 
votação a.dia.do. por falta. de numera. 
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LICENÇA, A.O DR. FLAVIO BREDERODES PESSOA DE MELLO'; 

Entra em 3· discussã.o a proposição da. Ca.ma.ra. dos Deputados, 
D. 164, de 19,)7. autorizando o Presidente da Republica. a. concedel' 
ao Dl'. Flavio Brederode Pessoa. de Mello, medico legista. da policia. 
do Districto Federal, um anDO de licença, com ordenado, para. 
tra.ta.r de sua. s::iude. 

Ninguem pelindo a. palavra., encerra~se a discussão, ficando a. 
vota.ção adiada. por fa.lta do nutner/). 

LlCENÇA .'\ LUiZ DE ANDRADE:: 

Entra em 3a discussão a proposição da C.1111a.1·a. dos Deputados 
n. 177, de 1907. autOl"Ízalldo o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença.. com ordona.do, para. tratar de :ma saude. ao 
escrivão vitalicio da la. delegacia. de policia do Districto Federa.l 
major Luiz de Andrade. 

Ninguem mais pedindo a palavra., encerra.-se ao dL~ous~ão, fi
ca.ndo a. votação adiada. por falta de numero. 

O Sr. Presidente-Afim de agua.rda.r a presença de 
numero legal de Sra. Senadores yal'a que se pOSiSa proceder á.s vo
ta.ções adia.das, suspendo a. sessao por a.lguns minutos. 

A' 1 1/2 hora da. tarde. rea.bre-se li. B~88ão. 

O Sr. Presidente - Continuando a. nã.o ha.vel· Dl\
mero pard. se proceder " vota~a adia.das, vou leva.ntar a sessão, 
designa.ndo pata ordem do dia da. sessão seguinLe: 

Votaçã.o. em 28. discussã.o, da proposição da Camara dos Depu
tados n. 141. de 1907, autorizando o Presidente da Republic.a. a. 
mandar rendmittir como a.ddidos ao quaJro e.trectivo. nas omcinas 
do Arsena.l de Ma.rinha desh Ca.pital que precis.trem de seus êer
ví9QS. os opel'arios e:\traorJin3.1"ios do mc~mo a.rsena.I, que indica, 
(com parecer favoravel da. Commi.-:são de Finança,a); 

Votação, em 2& discussão, da proposição da Camara dos Dcpu4 

tad08 n. 147, do 1907, crea.ndo os logal'e.$ de medicu ajudante e 
pharmaceutico da. Casa de Detenção e fixando os vC;lcimentos dos 
funccionarios respectivos (com parecer favoravol da Commissão de
Pinanoas); 

Votação, em 2a discussão, da. proposição da Cama.ra dos Depu
tados n. 156. de 1907, autoriza.ndo o Presidente da Republica a 
jubilar com todos 08 vencimentos. no cargo de lente da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, o Dl'. Nuno de AndraJe (com emen· 
da. otrerecidu. pela Commissão do Finança.s); 

Vutagão, em 280 discussã.o. da. proposição d,}. Camara dos Depu
tados n. 172, de 1907, efltabelecendo as bases que devem ~p,' 
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o.bservada8 pelo Governo no regulamento que houver de expedir 
etn relação â admini!;trn.cão financeira., á de policia, á judieia.ria, 
ta.nta federal como local, fina.lmente â. milita.r do tel'ritorio do 
Acre (co.m parecer favoravel da.s Commissões de Justiça e Legisla.
'Çã.o e de Finanças). 

Vob,ção., em 3110 discussão., da 'Proposição da. Camara d03 Depu
tados n. 149, de 1907, autorizando o Presidente da Republic), a abrir 
.ao Ministm'i ) da. Marinha o credito do 98:096$988, para pagamento 
da.s pena:1C3 que, por insufficíencitL de credito, deixaram de ser 
abona'las <tOS operados do extincto Arseou.l de Mario 1180 do Esía.do 
da. Ba.hia. (com parecer favorav"l da. Commi~ão de Finança.s); 

Votação, em 3a discussão. da pro.Posioão da cama.ra dos Depu
tados n. 160, de 1907, autorizando o Presidente da Republica a. 

. abrir ao Mini.sterio da. Guerra o credito especial de 11 :056$665, 
~pel, para. oecorrar ao pJ.gameoto da Companhia. Cantareira. 
e Viação Fluminense, de aluguel do 'Predio que serviu de aloja

·mento ao 38() batalhão de infantaria. do exercito (com parecer 
favoravel da Commissão de Finanças) ; 

Votaçã.o , em 31!. discussão, da proposição da. Ca.mara dos Depn
ta.do~ n. ] 85, de 1907, autorízaftllo o presidente da. Republica. a 
abrir ao Miniatcrio da Fa.zenda o credito exfraordinario de 
13:476$79:), para pa.gamento aJ cn.pitã.:) do eXCl'cito Fl'a.ncisco 
Xavier Alc,w1lStl'O de AI'anjo, em vit'~uae de s~llte[)ç ... j12diciaria 
(com paroClH' favol'avel da COJUmi:;sã~ de FioH,nças) ; 

Vd,ílÇ\O, eül 3' dí:";Cl1S;~'). da prol)O:dçã,.) da Camara. dos Depu
tados n. ItlO. de W07, aut:IJ'izando o Pr'esidentc da Republica a. 
abrir ao Mínistorio da Jll~JtIÇJ. e :\eJoc)úS lnter'ior~s o credito de 
25:000.~, p 1}Jol, 8upplelllBlltar á. verba. H-:':ventuaes - d,) art. 2() 
de lei n. l.617~ de 30 de dnzombl'o de lVO i (com pa.rec~·r f;],v~)ra.vel 
da Commissão de Fína.:Jça.a) ; 

Votaç"IO, em 2a ôis~u 810. da proposição da Camara dos Dopu
tados n. l87, de 1907, autorizando o Pl'esirlentl} da Repu1Jlica. a 
conceJer ao Dr. Leopoldo (le Abl'eu Prado, eng .. nhciro-chefe do 
5° districto da Inspectoria. Gera.l de. Obra., Publicas, um a.ono de li
cença. com orJen,ldo, plra. tratar do sua saude (Dm pa.recer fa.
voravel da Commlss'1i.o de Finança.s) ; 

Votação, em 1" discussão, do projecto do Seoado n. 33, de 1907, 
fixando OH vencimentos dOiS funccionarios da. Estrada. de Ferro 
Central do Brazil ; 

Vota.ção, em 31\ discussão. da pr(}poslção fia Camara dos Depu· 
tados n. 150, de 19:n. autorizando o Pre~ide.Ito da RepubUca. a 
prorogar por seis mezes, com ol'denado, a licença em cujo gozo SI} 
a.cha. o 4° escriptul'ario da. Estrada. de Ferro Central do Brazil Au
gusto Raphael Morei}'.). (com parecer fa.vorave1 da. Commissão de 
Finanças) ; 

Votaçã.o, em 3& discussão, da. proposiçã.o da Camara dos Depu
ta.dos n. 164, de 10.07, autori2ando o Presidente da Republica. a. 
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oonooder ao DI". Flavio Bl'sderodes Pe~soa de Melb, medico legista. 
dà. palicia. do Districto Federal. um anno- de licença,. com ordeo:l.do. 
para ti'atar de sua sa.ude (com pa.recer (avoravel da Commisslo~ de 
Fina.nças) ; 

Votação, em 311 discussã.o, dêl. proposição da. Clli-ma.ra. dos Depu
tadas n. 177, de 1907. a.utoriza.ndo o PodO!' Elmcutivo a conceder 
wn anDO de líCrul~a.. com ordenado .. pat'a. tratar de sua saude, ao 
escrivã.o vitalicio da. :11 delegacia de policia do Distric&o Federal 
maJor Luiz de Andrade (com parecel' favoravel da Com missão de 
Finanças) ; 

Votaçã.o. em 4is-.ssia U~li&::t. IY.." ri:seluQ'âo. do CD.l1grt~S80 Nacit)
nal. veta.da. palo Sr. P.residen.t.e da Repnbli.ca., autorizaDdo a. con~ 
c~o 4. viuva. e ftlbas salieiras do capiião da mar e g'uerr"l. Fi'an· 
oiaeo ROIDaIlD stapple da. Silva da pensá!) mansal de 200$, reparti
fL'\mante (com parecer favora.vel da Com missão de Justiça e Legis
lação) ; 

2& di~cU8São·d& proposição d3i Caroara. dos DeputadQs 11. 207, de 
1007, sujeitando á distribuição todos os feitos, petições e precato~ 
rias dirígidOlJ aos luizes de direito da jastiça chil e criminal do 
District() Federa.l. . 

Levanta-se a sessão á I hora. e 40 miuutos da. tarde. 

1I3~ srSiiÃO EM 14 DE DEZEMBRO lJE 1 C07 

PresHellcia do Sr. Nilo Feçanha 

A' meia hora depois do meio dia abre-se a sessão a que concor
rem os S1's. Senadores Ferreira Chaves, A. Azeredo. Jonathas Pe· 
drQ8:l, Indio 110 Bl"azil, Ur: ano Santos. /lnizio de Abreu, Pires Fel'4 
re-jpa, Fratreisco Sa, Meira e Sá. AIvC1L'1lI' M8IOhado. Coelho Lisboa. 
Gonçalves Ferreira, Ara.lljo Góes. OlIveirJ. va;lladão, Moniz Fl"..:h'e. 
Siqueira Lima, Oliveira, Flgueirf'Ào, I~rieo Coelho~ Augusto de 
Vasconcellos. La.uro Sodré. B;}.l-a.ta Ribeil'v, Feliciano Psnr:nt, Fran
cisco Glycerío. Alfrmlo ElIis, Il)~ Cha,ves, J/j)&4Itt1im de ~OUZ1., ,Ioa· 
4ljuim Ml.ll'tínho •. Metello, Can.dWo de Abreu, Xn..vier da. Silva, Her
cílio Luz, Felippe Schmidt, Pinheiro ~fa.ch<.\llo e Julio Frota (34). 

Deixam de comparecer com causa participada os Srs. Sena
dores Ruy Ba.l'bos:},. Bueno Brandão. Silverio Nery. Sá Peixoto. 
Paes de Carvalho. Justo Chermont, Gomes de Castro, Belfort Vieira, 
Raymundo Arthur, Pedro Borges, Ga.ma e MellO I Ros:l. e Silva, Her
culano Ba.ndeira., Vieira. Ma.lta, MAnoel DU3.1·te1. Ct-elho e Campos. 
Ma.rtinho Ga;rcez, Severino Vie1ra., Virgílio Da:ma.zi(). Cleto Nunes, 
Lourenço Btl.}Jtísta. FranciS'Co Salles, 131'az Abrantes. UrlJa.no do 
GOl! vêa~ Erazilio da. Luz, La.uro Müller- e \1ictorino Monteh'o (27). 

E' lW..a. ü posta em d iscnssão a. a.cta da sessão a.nieriOl'" 
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o Sr. Olive-ira. Vq.lladi\o.-Sr. Pl'esidente. JJa. lista. 
los Senadores, que deixaram de cOJ;ll~ecel' â. sessão de hontcm?> 
eDm causa participada. figura. o meu. nome. 

Peço a V. E,'\. que md.nde uea-fa.z(>r esse e~oo. Qualldo V. Ex. .. 
a.briu a. sessão de hontem )1. eu me acha.va. I),csta. banca.da e nclla.. 
me conservei aM sei' levantada a.. sessão, • 

Não ha"vendo Dlais reclamações, dá-se <1 acta por apprevatla. 

O Sr. 1 0 Secre-tario dá conta do seguinte 

EXPEDmNTE 

omeios: 
Um do SI', Senador CIeto Nunes, d:.e 12 ~ oorrent-e mez, com .. 

municando que por motivo de força maior se aus.,mta. desta Capi
tal a.n.tes do termo dos trab&lhos do Senado. -Inteira.do. 

Dous dQ. Sr. lo See.retario da. Ca,ma..::ra. dos ID()j)utados, de 12 do 
C6frente mez, communicando que tendo. aqueHa Caroara adO'ptado
as emendas do Senado ás propoSlÇOO3 da mesma Camara, decla
ra.ndo quaes os t'uoccionarios vitalícios da justiça lcea.l d.o Distrieto 
FederaJ e autCol'izI:\Il40 a abertura do CfBdíto de 4:9t)5$ para paga# 
menta de soJJo e eta.pa devidos ao ca.pítão-tencnte H01'acio NeJSQll 
de Paula Bal'ros, neS$a data eo viou á. sancção as respectiva.s reso
luções .-Inteira.·lo. 

Um do Mínísterio da .Justiça e Negocios Interiores, de 12 do 
corrente m0Z, transmittindo a. men,agem eQm que o S-r. Presidente 
da. Republica restitue dous d)s auto;.;raplIos da Resolução do Coo .. 
gre8so Nacional, que sanooionoll, autorizando a. concessã.o de um 
anuo de licença. sem vencimentos, ao Dr. Samuel da. Gama Mac
Dowell, substituto da Faculdade de Dil'eíto do, Recife.-ArchiTe"50 
!Im dos alltogL'aphos e communique·se á Carnal,'" dos Deputauos. 
remettendo-se-lhe o outro. 

Requerimento em que Mal'ianna. Ritt,. Dias de Aguiar,allegandt} 
ser tia do 26 tenente da. armada Aharo Dias de Aguia.r, faUeeido 
na. catastro-phe do A~uidaban, e a cujas expensas e amparo vivia, 
pede uma pequena pensão, a que s3julga com Íncontestivel direito" 
_Ats Commissões de :\farinlu. e Guerra. e de FinançAS. 

O Sr. Me-telLo (sert.>indo de 2é) SetJrBLarÍlí) lê os seguintes 

PAR.ECERES 

N.387 

A' Comlllissão de Obras Publicas ..e Emprezas Privilegiadas 
foi presente t rara dar pa.rec .. r, o requerimento D. 35, do correute 
anDO. em que o ci:Nnel João C.l.rnell'O de Mendonça. requer ao Con
gresso Nacional uma sulwen.ção NU'a, poder estabelecer ao nave-. 
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ga.cão do rio Paraca.tt1 entre a ca.choei.ra de Pirapora.. no rio São 
Francisco onde está. o ponto terminal da. Estrada. de Feno central 
do Brazil, e dabi. descendo a.té apanhar í1. fuz tIo Paracattl e por este 
3M a fo.z do rio da Prata, p1.ssando pelo porto de Burity e ainda. 
lIe10 a.1Uuente de3te l'io-o rio Preto--a.té onde POS8~\ navegaI-o. 
fazendo tantas viagens quantas forem necessr~ria.s. 

A Commissão não vê inconveniente em deferir o pedido a que 
se refere, tlma vez qlle 1iq'.tem l'esalvado., os di.reitos de terceiros. 

E neste sentido oft'erece á. consideração do Senado o seguinte 
projeeto de lei 

N. 3õ - 1007 

O CODgreeso Nacional resolve: 

Arti.~o uoico. Fica o Prcsident., da Re~)Ublic(1 alltoriz(tdo a. 
conceder ao curonel João Ca.rneh'o de Mendonça.. sal~o os direitos 
de terceiros, uma subvenção atô 30:000~ para o estabelecimento 
da navegação do rio Pal'aca.tl1 at·} a foz d,) rio da PJ.'ata, p ~s~undo 
pela port!,} de Buray e pelo rio Preto a.té onde pos')a ser na. vegado ; 
revogadas as disposicões em contrario. 

Sala das C,)nlJ)11s..~ões, 13 de dezembro de 1907.- F~'{/neisco 8d. 
-HerdUo LU;.-O'iceira VaUadllo.- A! Commissão (le FinanQas. 

N. 38.3 - 1007 

A Pl'Jp;_sta. 00 Governo pai'a as despez<H a cargD do Minis.
terio da JllStiQI. c NegJcjo~ IntorioI'es, no a'iel'eiclo (lo ]91)B. foi 
orça.da na qnantL\ d' 30, IS3:25ü$061. papel, e JO:iOO$. OU1'O. menos 
1.193:544$140, papel, do que a. vot l.da. P;Wd, o exercício eOl'rente 
e que montou a 31.379:813$801. papel. 

Nã,ü obstante a. inclusão. na. rerel'ida proposta., de ,JiveJ'sos au
gmentos, uns em cumprimento de leis, outro, pa.ra. o ,nelhor pro
viment} de certo/) serviç03, ;~quella dilfereoQil. p1r~ menos, e 
de quantia tã.o elevada.. encontr.\ eX.0licação na elimina\'à,o de 
verbas jnlg-adl.s ~em mais l',I,Ú10 (le ser e na l'educção de outras. 
cujos serviço.! porIam contbmar a ser feito.::. ri. juizo do Governo t 

com uma mellor dotaQão orça1U(~!lta.l'h. 
Sel'Ía. para desejar q ne a alllldida ililrerença pudesse ser ma.is 

ou menos mantida. modiiio.'\ ia. sôme,lte pel.:1, inclusJ..o de verbas 
dest!nad;\s ~ elI:CCUC~O de leis votada~ posteríol'me Ite á ;'!.prescnta. .. 
Cão da propo::ih. e por uma. oa outr,l, (lcs.:?ola de ca1'<lC\el' ur
gente. 

Nã.o se l·e'9~t.irfil., ain h. ne,de a.nuo, o gL'3.nde a.u~mont') IL1 des
peza com uS servÍQJS q'lC 00rralll por este depJ,rtall1ento da. i\dmi
nistração publica. 

E t certo que são umHip:os e varin.:los c8te~ ~Cl'ví~()s. todos De-
C6S.:'3..4'.ÍOS, mas alguns dclles reclamam mataI' attenção e exigem de 
preferencia mais amplo provimento pJ.ra que p03sam preencher 
08 tins a que sã.o destinados. 
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Uma. vez quo as tenda.s publicas não permittom &inda que 
todos o~ serviços sejam pert'etta e completamente dotados. seria 
prudente 8 de bo3. regra o adiamento de dOipSti19 com a.quelles t que 
:{)odem continua.r a ser preshdol, como atê agora. sem grand.e pre
Juizo da. causa. llublica.. 

Tem sido dHB."il a consecução do semelha.nte de'id8ratum, 
porque a elie se tem oppoato os nossos ha.bitos de extrem'), benevo
lancia, levando-no8 a. acceitar e a.té a. pugnar pela acceib. de 
despeza.s que poderi&m ser adiada.s, para. terem e1fect idade 
qua.ndo as rendas publicas a.preseuta.9sem maior exp~~nsão. 

Entreta.n to , r9tlootindo sobre os -recursos naa[]ceiros do araria 
publico e filzel\do algum esforço 'sJbre nó ~ mesmos. pJãeremos a.ssu
miJ.· uma no\"a attitude. para. que se não perturbe o Bquilibrío or .. 
ça.mentario e assim se evitem dilficulda.des futuras, que serão 
ine'Vitaveis. se não houver muito criterio na. decretação da das.
peza. 

Da. proposioã:o da. Ca.mar.,1, dos Deputa.dos vcritica.-:;e qu~ a 
dMpeza a. lazer-se com os serviç,Js do Mins.sterio da Justiça. e 
Negocias Interiores. no exercicio vinuouro, foi orçada- am réis 
35.Z11:742$171, papel, e nii.o em 34.945:379$33\, como por en
gano de somm& neHa se lê; isto é, mais 3.857:928S370 do que 
a quantia. vota.da para o exercicio vigente. e mais 5.054:482$510 do 
que a. orça.da. na. pl'OPOSta. do Governo. 

A Commjssão de FÍnança9, desde que recebetl a proposição .. 
não se tem descuidado de examinar a r,\zão de tã.o considera.ve1 
eleva.cã.o de despeza.. 

Não tenuo, p<irém, completa.do :l.ind3. o seu e3tudo e deanta 
da proxima. terminação dos trabaltlos legi~htivos deste anno. 
aconselha. a.o '$en3010 que approve a pruposiQã.o oeste segundo turno, 
prornettendo aprese nt a.l' no terceü'o as ementias que o mesmo 
estudo suggerir. 

Sa.\a das Comlni:;s1e~. em 14 de dezembro de 19:)7,-lieUciano 
Pstlna .. presidente interi no. -Gotlçaluel Ferl'eira. relator. -Gl!lc~r~" 
-Alvaro Machado, -J. Joaquim de SOlua.-.i. .4t81"edo.- U"bano 
SantO$. -Moni.: F'reil"(!J. 

Pl\.OPOSIÇÃ,O DA OA.M'.\R.A. DOS DEPUTADOS, N. 192, DE 1907. A. QUE SE 
REFERB o PAREOBR SUPl\A 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Presidente da. RepublLca é au.toriza.do a despender 

pelas repal·ticõas do Minister)o da. Justiça. e Negocio,S' l!lter~ores, 
com os si~rvioos designa.dos nas seg1lintes verba.I:I, a. quantia. de 
34,945:379,$331, pa.pel. e de 1O:700.~OOO, oaro~ 

Out'O 
1. Subsidio do PresidentEll da 

Republica. .....••...•..•. '. • .••••••.••.•• 
2. SUbsidio do Vice-Pl'esidente 

da. Republica.... . • . • .• • • • • • • •.••••• ~ ••••• 
Tol. ~JlI 

Papel 

120:000$000 

36:000$000 
t8 
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,. Gabinote do Presidente da 
Republica •...•••...•••..•. 

4. Despezas com o Palacio do 
Presidente da Repnblica. 
Augmentada de 12:000$, .•• 

5. Subsidio dos Senadores .•••••• 
8. Secreta.ria. do Senado .•.•..•. 
'1. Subsidio dos Deputados .••... 
8. secretaria. da Cama.ra dos 

Deputados. Augmentada da 
qua.nüa. de 7:280$. :-.endo: no 
-Pessoal - na. oollsignação 
-Pa.ra. pagamento de grati-
fica.ções Mdicionae~. etc .• a 
um o1Ilcial da. secretaria que 
completou 10 al1JlOS de ser
viço no mez de junho do cor
rente a.nno. 1 :080$; no
Mater:ia.l - de 5:(,00$. na. 
consigna.ção- Conservação, 
limpeza do ediftcio, etc .. , 
e de L :2.l0$ na cOll8igna.ção 
-Aluguel de casa para os 
dous porteiros da secretaria 
e do salão. sendo I: 200$ 
a cad.a um. Diminuida. da. 
quantia. de 42: 1O{)$. s~ndo: 
no -Pessoal da secretaria.
da quantia. de 7:200$. de~ti· 
nada ao pa.gamento de um 
omeial em disponibilidade. 
queBLUeceu.e,na-Material. 
- na consigna.ção- Serviço 
stenograpbico - a. Quantia 
de 34 :9:;0$, ficando l'edu
zid8. a quantia de l60:000$ 
a 125:100$000 ............ , 

9. Ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional, .•.. 

10. Secretaria de Estado. All· 
gm~llta.da de 4:soot, na.consi
goa.çã:o - Pessoll -sem no
meação-para. gratificação 
~ dous auxiliares no ser
viço de ex.pedição e registro 
de pa.tentes da. gua.rda. na-
cionaJ ..................... . 

11. Gabinete do consultor geral 
da. RepubJica. - Augmen-

Ouro Papel 

i2:600$OOO 

113:440$000 
567 :00.0$000 
407! íJ7 4,$468 

1.908: 000$000 

487: 238$118 

275:000$000 

454:253$118 
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12. 

tada, no-Material- a 100$ 
a gra.tificação mensa.l ao 
empregado qU[~ auxilia o 
consultor geral da Repu-
blica .....• o. " o. o' o •• , •••• 

Justiça fcderal-Augmenta.da 
da quantia. de 194:400$, 
sendo: no - Pessoal - de 
3:600$ para. pa.gamento dos 
vencimentos de mais um 
e,scl'Ívão no Estado de Minas 
Geraes, em vista do dis
posto no § lodo J.rt. 32 do 
decreto n. 848, de 11 de ou
tubro de 1890; no-Material 
-de 8:900$ na consignação 
-Objectos de e.~pBdiente, 
li vros, jornaes. ..~lmanack8 
e encadernações; de 18:800$ 
na consigna.ção - Acquisi
ções, concertos de moveis. 
reposteirOB e outros obje~ 
ctos; de I: lOO$ na consi, 
gnação-Impressõe;, publi
cações, despezas miudas e 
eventuaes; de 12:000$ no 
-Ma.teriaL gera.I-na. coosi
gnação-Aluguel de saIll.s 
de~tinadas ás audiencias dos 
juizes secciona.:s e conser
vação das mesmi\S; de 
150:000$ par,\, - Collstrn
cção, acqllisição. adapta
ção de odificios para os jui
zes seccionaes DOS Estados 

13. Justiça do Distric~o Federal 
-AlIgmentada, no materia'! 
da Corte de AppeUaoão. d~ 
quantia de 13:860$na consto:" 
gnação - Acquisiçã.o. con
certo de moveis, repo~tei· 
1'08, etc., e de 2:000$ na 
dest,inada a - Objedos de 
expediente, 1 i v r o s. jor-

. naes, etc ..... o •••••••••••• 

J4. Ajuda de custo aos magis· 
trados •..... o ••• o. o •• o o ••• o 

15. PoJicia do Districto Federal 
-Augmentadn. da quantia 

Ouro Papel 

, , ...... ~ . , .. . 

•• I •••••••••• 

22 :{)OO$OOO' 

L 512:364$ L lS 

458:173$059 

14:000$000 
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de 500:36l$f60t sendo: de 
1 :800$ no Pessoal da. CasJ. de 
Detenção para augmento dos 
ve.Dcirnentos do administra.. 
dor de accôrJo com o dis' 
posto no decreto fi. 1.678, 
de 10 de julbo d,) 1907; de 
4:936$380 no - Pessoa.l da 
Força. Policial para venci
mentos a. um tenente e de 
11 :625*480 a. um teneate
corunel t que tica.m aggrega,. 
dos; de 40:000$. no-Mate
riaJ da Repa.rtição de Po
licia. - na. consigna.ção -
Objectos de expediente. U
vros. assígna.turas de jor
na.es, revistas, encaderna
ções, eto.; de 80: 000$ na 
eonsig.taçlo - Alugueia de 
ca.sas para. 8OOretaria.. dele
ga.cias, estações e po,~tos; 
de 48:00{)$ na. consigna.çã.o
Conducção de enfermos, ali
el1a.do~ e ca.tbveres; de 
13:00nt na. consignação
Linhas 'telegrapbicas ou f.a... 
lephonicas, etc.-; de 
10:000$ na. consigna.ção 
-Pa.diola.~ camisolas, ca.
mas, colchões, etc. ; de 
-4 ~ 000$ na consignação
Sustento de ptesos no Depo
sito da. Policia; de 2:()(){l$ na. 
consignaQão-Materia,l para 
o ~a,binete de Identiftc&çã.o 
e Estatistica. t de 32~()(}()$ n~ 
conslgn~ão-CU8teiot oom
bustivel das lanchas; 12:000f 
para. () serviço fDedico-lega. 
8 de 150:000$ dara-Acqui
siçio e custeio do materia.l 
de tra.nsporte da PoHeia.; 
de 72: 000$. Q,()-Material
da. Ca.sa. de Detenção. na. 
lub-éIJDsignação- Sus
tento. cUft.tivo. vestua. .. 
rio dos presos e cc, m bU9-
t.ivel; de 10:000$ na sub-

O.l() Pa p~l 
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Ouro Pap.1 
coosigD&Ção - Forragelll~ 
f e1' I' a g e ln, arl'eiamento, 
ourativo e remonta de ani ... 
ma.es e oompl"a. de vehi .. 
~ul08; de 9:000$pa.ra a sub-
consignação - Conservação 
do edi1icio e concertos di· 
variJOs ••••••••••.•••••••••. • .. oi. lO •• fi .... " •• ~ .. 8.256! 026$5M 

16. Casa. de Correoção- Augmen-
tada da quantia. de 
22:946$400. no - Poosoal-
sendo: de 3:()()()$ para o a.u .. 
~ento de vencimentos do 
irector; de 1:000$ pa.ra o 

augmento de vencimentos 
do medico i e no - Pessoal 
de Domea.çlo do d~tor -
de 300$ pa.ra o augmento 
da. gratificação 8JlnuaJ a um 
enfermeiro; de 14:493$600 
para diarias de 1$800 3. 22 
guarda.s internos, sendo. um 
cbefe e outro ajudante; 
3:513$600 para diarias de 
1"00 a oitO gua.rdas exter-
nos e 439$200 pa.ra. ao mesma. 
diaria ao gua.rda do expe .. 
diente. de accômo com o 
disposto na. lei n. 1.678. de 
10 de junho de 1907. Diml· 
nuida da. a u an t i a. de 
1 :642$590 de iarias do dira-
ctor e do medico, em vista 
do citado decreto, e a. lI-
gmentada de 13$500 para. 
mais uma díaria. aos outros 
emprega.dos por ser bissexto 
o anno de ! 908 •.•....••.•. ..... , ......... 

278:
49i 176 Gua.rda Nacional ••.. , ••••..• 4~~.~ •• ,. ....... 35:100 

18. Junta COmmercial. •.•••.•• , " ............. , .. 4 " .. 43:14 118 
19. Archivo Publico .•..•.••••.• , ... ,. .............. 109:391 lUI 
20. Assistencia. a. Alienados- Auo 

gmentada di' qua.ntia. de 
) O~OOO$ para - Iosta.Ua.;ão, 
conservaçã.o e mobiliaria do 
Gabinete de Psychologia. Ex:· 
:perimental ••. ' •..•..••••.• 

21, Direetoria. Gera.l do Saude 
" ...... li ~ ..... f •• 1.305:042$548 

Publica - Augmenta.da. da , 



945:811$340, sendo: no
Ma.teria.l da Repa.rticão Ce..n
tral-732$ para. ser elevada. 
ao 5$ a. dlaria &0 interprete 
e 876:335$340 na sub-consi
gna.ção-Mat.eriaI. oonstru .. 
cções e eventuaes pa.ra o 

-iKiM'iço geral, inclusive 000' 
pa.ra. o a.luguel da casa. do 
porteiro e a. despeza. com o 
pe~soal das lanchas já ad
quiridas pau. o serviço de 
Saude dos Portos nos Es .. 
tados do Rio Grande do Sul, 
S. Paulo, Pl.\rana., Santa. 
Catha.rina (8. Francisco),. 
Sergipe, Parahyba, Ma.ra
nhãoe Rio Grande do Norte; 
destina.da. da. mesma au \).. 
consignação a. qua.ntia. de 
28: 182$ para. gra.tificação 
ao pessoal encarregado da 
visita dos navios entrados 
á noite no porto do Rio de 
Ja.neiro: sendo 18:300$ pa.ra 
os medicas aJudantes á. ra.
zão de 50$ por noite e 
9:882$ para um mestre da. 
lancha. a. 4$, um machinista. 
4$. um foguista. 3$, cinco 
ma.rinheiros a 2$ cada um, 
um continuo 4$, e um ser
vente 2$; ]3:176$ no-Pe8-
soaI sem númeacãoó - da. 
consignaçã.o da inspectoria. 
de Pernambuco t sendo: 
.2:928$ para. um mestre de 
lancha. com a diaria de 8$ ; 
2:~6~$ para um machinista 
com a diaria. de 7$; 1 :830$ 
para um foguista com a 
diaria de 5$ ; e 5: 856$ para 
,quatro marinheiros com a 
diaria. de 4$; 8:000$ na. sub
eonsignacão-Custeio e con~ 
servação dos transporte3 
lnaritimos--do material da 
mesma inspectori~; 30:000$, 
no - Material - da eonsi ... . 

Papel Ouro 
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gl\a.~ã.o da. inspectoria. do 
Pará, pa.ra ~uislção de 
um batetio onde seja. instal
lado o ap}Jarelho Clayton, 
já adquirido; e 17:568. 
para O-Pes30a.) sem nomea
ção-destina.do ao JDesmo 
batelão, a. saber: 3:660$ 
pa.ra um machinista com a 
diaria de 10$, 2: 196$ pa.ra. 
um foguista oom a. Cliaria 
de 6$ e 11:712$ pa.ra. quatro 
desinfecta.dores com adiaria 
de 8$ cada. um ..•.••..•..• 

22. Faculda.de de Direito de São 
Pu. ulo- O i m i n u i d a. de 
9:600$. vencimentos de um 
lente do curSJ annexo ex-
tincto, que falleceu ........ . 

23. Faculdade de Direito do Re-
cife ••..•.. , ...•.•.•...•••. 

24. Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro - Augmentada 
de 19:200$. sendo: 3:600$ 
para gratiftca~ões especiaes 
de 1 ~200$ por anno a. que 
tem direito eMa. um dos 
lentes das cadeiras theori
eu de pathologia tnedica. 
patholog;a c i r u r g i c a e 
obstetrícia. por serem obri
gados a. dar cinco oU mais 
aulas por semana, em vir
tude do disposto no respe
c t i v o regulamento; e 
15:600$ para. gra.tidcaçio 
annu&l de 1:200$ a cada. um 
dos lentes da.s seguintes ca .. 
deiras,quc teem a seu ca.rgo 
laboratorios ou gabinetes 
de tra.balhos praticos: ohi .. 
míca medica.. historia na
tura.l medica, anatomia. 
descri ptiva, h is t o lo g la. 
physiologiaJ ba.ctel'eologia., 
materia. medica., pharma.
cologta. e arte de formu
lar. opera.ções e appa.re
lhos, a.natomia medico-

Ouro Papel 
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eirurgica. therapeutica.. hy
&iene e medicina. legal e 
toxicologia .•...••.•••.•••.• 

25. F&culdade de Medicina. da. 
Ba.hia - Augment.a<la. de 
44:200~, sendo: 25: 000$ pa
ra gra.\ifle&Ção á Santa. Casa 
de Miserlcordj& da Capital 
por franquear os seus hoa
piaes ás cliníc~ 8 da Facul
iada; 3:600$ para gratift
caQõea especia.es de 1:2O{}$ 
por anno a que tem direito 
cada. um d~ lentes das Ca
deiras de pathologia me
dica, pathologia. cirurgica. e 
obstetricia 1KJf serem obri
gados a dar cinco ou mais 
aulas por semana. em vir
tude do disposto no respa. 
etivoregula.mento; e 15:600$ 
P&ra@'ratificação annuaI de 
.I :20~ a cada. um dos lentes 
das seguintes cadeiras que 
têm a seu cargo laborato
l'ios ou gabinetes de traba
lhos praticos: chimica. me
dica, historia natural me
dica. ana.tomia descri.ptiva, 
histologla.. physiologla.. béJ.* 
etereologia.,ma teria. medica., 
pllarmacologia e arte de 
formular, operaQões e appa .. 
relbos. anatomia medico.. 
cirurgica. therapeutica, 
hygiene e medicina. legaJ. e 
t1cizicologia .•.•..•... , •..••• 

2G. Escola. Pol"tecbnica. - Au
gmantada de 22:800$000 
p~_~ gratificação annual de 
I =200$ a cada. um dos lentes 
das seguintes cadeirAS que 
têm a seu cargo Jaborato
rios ou gabinefes de tra,ha
lhos praticos : mechanica 
applic8.da., geometria das
cl'iptiva. estudo dos mate
riaes de oonstrucção e da· 
tel'JXlinação experimental 

08 .. 0 

. ........... .. 816:992$236 

.... ' ,. , ..... 9S2: 082$1131 
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de sua resÍstencia.. physica. 
molecular, optica applioada 
e electrotecbnica. topogra
pbia., astronomJ::I. c geode
ala, chimica. íOQrganica, 
chimica organica, ehimlca 
indu s t r i aI, mineralogia, 
geologia., explOl'a.Qão de mí
nas. physica industrial. do-
cimasia e meta.llurgia.. hy
draulica.. estrada.s, macbi· 
nas motrizes e operatrizes, 
botanica. zoologia e agri· 
cultura. zOJtechnia e ve-
tel'inaria ..............•••. 

Escola. de MiDas-AlIgmentad& 
d e 43:2O(}$000. 8 e n do: 
13:200$ para. gratitlca.oão 
il.Dnual da 1:200$ a. cada um 
dos leutes das seguintes 
ca.deiras que teem a seu 
ca.rgo gabinetes ou la.bora. 
torios de trabalhes praticos: 
botanica e zoologIa. mine
l'alogia. etc .• estrada.s, etc., 
materiaes de constrncoão, 
etc., geometl'ia descriptiva., 
etc., agrimensura.. etc •• 
hydraulica.. etc.. physÍca, 
etc., ehimica or~a.nica.etc., 
me tall urgia., etc., e me
oanica. gora.l, etc. ; 15:000$ 
pa.ra comJ)lcta ínsta.llacão 
de ga.binetos e ateu,er desti
na.dos ao estudo da electro
tecbnica ; 5:000$ para. a. 
r e e d i C ã o dos Annal"; 
10:000$, na sub-consigna.cão 
destinada. a laboratorios t 

etc., pa.ra montagem de 
um laboratorio de metal
[urgia. ; e 3:000$, na sub
cODIIgnação- Ex.cursõos o 
estudos praticos - Dimi
nuída do 3:000$, na. sub
consignação - La.borato-
rios, etc ••.••..•...•....•. 

Oymnasio Nacional. Augmen", 
ta,da da qua.ntia de 50: oo{)$ 

Pape) OOP() 
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para occorrer ás despezas 
com o pessoa.l e material ne
cessarios ás turmas supple
mentaree. fica.ndo suspensa 
ao admissão de a1umnos gra
tuitos emquanto houver ex .. 
traordinarios ... " ... " ..• 

29. Escola Nacional de Bellas 
Artes .. _ .....•...........• 

3tl. Instituto Na.ciona.l de Musica. 
31. Instituto Benja.min Constant. 

Augmentada. de 70:200$ 
para attender á. elevaQão 
de vencimentos dos mem
bros do corpo docente, em 
virtude do a.rt. 13 da. lei 
n. 1.617, de 30 de dezembro 
de 1906, Bem que tenbam 
direito a reclama~ão a.l
guma. vigorando este au
gmento desde a data em que 
entra.r em execuçã.oesta lei. 

32. Instituto Nacional de Surdos-
Mudos ..•••••....•....•... 

33. BibIiotheca Nacional. Au
gmentada. da. quantia. de 
40:800$ no - Pessoal-pa.ra 
augmento de vencimentos, 
de: acoôrdo com a. tabella 
que ac )mpanba o decreto 
n. 1. 666. de 10 de julho 
de 1907, .....••.•.•. « ••••• 

34. Museu NacionaL ..•..•.••..• 
35. Serventual'ios do culto ca.-

tholico ..•.....•......•.•. 
36. Soccorros publicos - Mantido 

o disposto no n. 36 do art. 2° 
da lei n. 1.453. de 30 de de
zembro de 1906, quanto ás 
condiQões em q 11e é eonca-

• dida a subvenção ao Dispen
sario S. Vicente de Paulo, 
dirigido pela irmã Paula, 
devendo, porém. ser paga 
por semestres adea.ntados, 
presta.das de ca.da ve, as 
contas referentes ao semes
tre anterior-Augmentada. 

Pape) 

10:700$000 

OutO 

728:706$354 

144:952$23. 
194:634$287 

335 : 032$11 B 

133:239$118 

258:012$1l8 
156:873$118 

167:700$000 
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de 290:000$ para pa.gamento 
das seguintes subvenções: 
GO:OOO$ á. Maternidade da 
capital Federal; 10:000$ á 
Associa.çã.o Protoctora doa 
Cegrs Dezeseto de setem
bro. P J.ra. auxiliaI" nosta Ca,.. 
oitaI a fundaQã.o de uma. 
escola protissional e Asylo 
para cegos adultos de.:'arn .. 
pl.raúoB. de accôrtlo aoro o 
art. 42 do {lecrcto n. 4081 

de li de maio de 1890~ 
2();OOO$ ao Asylo S. Luiz 
para 11 Velhice Deso.mpa,. 
rada.; 10:(}u0.i> ao Instituto 
Pasteur de S. Pau I o ; 
10: 000$ ao Instituto Pasteur 
doRecil'e; 24:000$ ao Institn~ 
to de Prot~ção e AssisteD
da â. Infancia. do Rio de J&
neirJ, em presto,ções de 
2:000$ mJnsaes. e 6:000$ 
a.unuaes, pa.ra o a.luguel da 
casa. onde tunccion3. o 
mesmo instituto.de accôrdo 
com a lei n. J .554. da 7 
de janeiro de 1904; 
15:000$ para conclusão 
do hospital para tuber~ 
QU10BOS .na. cidade de It&
jubá, e 15:000$ para. o de 
Leopoldiua, amba.' om Mi
n8JS Geraes; 4:000$ ao Azylo 
do 'Bom Pastor. Da capital 
Federal ; 24:000$ á Liga 
aootra. a tuberculos9 da Ca
pita.l Fadei'a.l ; 24:000$ á da. 
·Ca.pital do Estado.de S •. pa.u
lo; 12 :000$ á. da cidade de 
Juir. de Fóra.. em Minas 
Geraes; 12:000$ á. do Re
cife. em Pe r na m b o c o; 
12:000$ á. da Capital do 
Estado da. Babia..; 12:000$ 
(~ da cidê1de de Campos., 
no do Rio l:e Ja.neiro ~ 
20: 000$ ao Sanatnri o de 
S. Luiz de Pira.cica.ba para. 

Ouro Papel 
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tra.ta.mento de tuberculo
sos, no Estado de S. Paulo: 

17. Obra.s-Augmentada de .••... 
850:000$. BJndo 5O:QOO$OOO 
pd.n\ a. con8truceã.o de 
dous pa vilhões para. cli
nica das molestias nervo
sas no Hospício Na.ciona.1 de 
AlIena.dos; 50:009$ para. a. 
construeção de dous pavi
lhões de isolamento no 
IDebmo Hospicio, 100:00<)$ 
para.a.s obras necesiarias no 
editlcio do Interna.to do Gr
IDnasio Na.ciont\l~ 450:000$ 
para a. conclusã.o das obras 
na. Faculdade de Direito 
do Recife; 50:000$ para a. 
pintura. de todo o ediflcio 
da Faculdade de Direito de 
S. Paulo e reforma com
pleta do mobilia.rio; e 
150:000$ pa.ra. conclusã.o 
das obras da Policlinica. do 
EUo de Janeiro •..•.•..•.. 

38. Corpo de Bombeiros - A.uo. 
gment.a.da da. quantia. de 
5:000$ no-Material geral
na. CODsignaQão - DC3pezal!! 
extraordinar ias eeventua.es, 
transporte de offlciaes e 
praças, etc ••••...•...••.• 

sg. Magistrados em dispôni lIiLi-
dada •..•••...••••.....•.. 

40. Serviço eleitoral. ........•.. 
41. Serviço de Assistencia. aos 

Alienados nos Estados ..... 
42. Empregados de repartições 

extincta.s .••...... "" ... , 
43. Prefeituras, Justiça. e outra.s 

d.esp lzas no territorio do 
Acre - Augmentada. da. 
qua.ntia de 1.876:000$ para. 
S8I'Víços publicos 8 obras do 
mesmo territorio .•...••.• 

44. Eventuacs - Augmenta,da. da. 
qU&Dtia de 50:000$ por ser 
insufHciente a. quantia. vo
tada. para. o actualexereicio. 

Ouro Papal 
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1.150:352$118 

1 .065 = 309$500 

~~= 
54:000$000 

1:800$000 

2.833:SOO$OOG 
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Art. 2.° O Presidente da. Republic \, é autorizado: 

I. A subvenciona.r a~ seguinte3 instituições: Com 20:()()(}$ 
o Instituto Historico Geograpbico Bra.zUeiro; oom 5:( OO~ a Escola. 
Pratica. do Commercio do Pa.rá.; com 20:000$ & Aca.d'emfa. dCl 
Commel'cio do Rio de Janeiro; com 00:000$ o Instituto Comm:er
clal com ~ét1e na Capital Federal, em presta.(,'Ões trimenS&e8 a.o 
seurepl'csentante juridico; com 20:0~iO~ a ACJ.demia. do Commercio 
de Santos i com 20:0Q0$ a Escola do Commercio da C,Ipíta.l do Estado 
S. Paulo i com 15:0(){}S cada. um dos institutos: Lyc::m Agrúnomíco de 
Pelotas e gscol& Profissional Benja;min Consta.nt, funda.da. peJa. Inten. 
dencia. de Porto Alegre; com 5:0JO$ a. Aca.demia do Commercio de 
Pelotas; com 4:t:JOO$ a Escola Mauá. mantida pela. Asssociaçlo doa 
Empregados no Commercio de Porto Al\3gre, todas no Esta.do do Rio 
Gra.nde do Sul; com 5 :000$ o Lyceu de Artes e Olftcios do 
Recife; com 5:030$ a Escola Pratica. do Commercio do Ceará; 
com 20:()()()$ a. Escola Commercial da Bahia.; com 8: 000$ o InstitUÍ() 
da. Ordem dos Advogados Brazi1eiros e com 5:000$ a. AC1uemia. Na
cional de Medicina. 

II -- A mandar imprimir na. Imp;:ensa. NacioQal : 
a) a Revista. do Instituto Hfstorico Geographico Brazileil"O ; 
b) a..: publ1cações gratuitas do In~tltuto de protecção e Assis

tencia (, ln!a.ncía do Rio de Janeiro, inclusive a. res})ectiva encader
nação, a.brindo o necesurio credito; 

c) 2.000 exempla.res de ca.da u:ua. das obra.s - Codigo Adua
neiro e T)'atado dos impostos do Dr. AU(;usto Olynlpio Viveiros de 
Castro. preceJendo pa.recer sobre o merecimeLlto das obras por 
pessoa. corn~)etente. a juizo do Govel'no. A· Ullião llertenoerá me
tade da. edição, ficando o Preaidente da. HepubLica. autorizado a. 
abril' para. esse fim o necessario credito; 

d) 3.000 exemplares da Anatomia da O/Inça - do Dr. João Ben-
jamin Ferreira. Baptista, parador da Faculdade de Me:llcina. do 
Rio de Janeiro, precede parecer sobre o merecimento do tra-
ba,lho por pessoa competente, a. juizo do Governo. 

UI - A desp:mder : 
M} 5':.000$ com ~ impressão do tra.balho hhtoricO de José Luiz 

Alves - Uma pagina da Matoria palna., Os Serladores do Implritl 
- precedendO ~reoor sobre o merecimento da obra por peSsoa 
competente, a. JuIzo do Governo. . 

b} 50:000$ para Insta.Jlação definitiva, dos ga.binetes e omcinas 
do Lyceu de Arte,3 e Otllcío~ desta Capital e para. os repa.ros urgentes 
de \lue precisa o editlcio em que funceion~ .. o mesmo Lycetl. 

c) a.té 4:00(}$ com a. impressão do poema Parailo Perd'do de 
Milton, tra.duzido em ver~o pelo Dr. Gonçalo Souto, precedendo 
pa.recer sobre o merocimento do traba.Jho por pessoa. compeíente, & 
Juízo do Governo. 

d} até 30:()()()$ eomo subvenção ai. commissão da FacuJda.de de 
Medicina da. Bahia. incumbida. de com me morar o centena.rÍo da 
funda.ção do ensino medico no BraziJ. 



6) 50:000$ CaJU & c~mpra. de U-1I1 equatorial o· sua instaUaçã() 
oo-Obllervatori.o da. Esaalí1 Po\ytechnlem do Rio de Janeü·o. 

IV-A adquirir todos os direitos de auto)' e de ímpressão dos 
""nCamentos pm.'a () Diccioncu'lo GeograpMc(j do BI"a;;il" indusive 
dos·Swpplem.eneos aos mesmos a.p::lJltamentos, obra pertcmcento ã 
viuv •. do Dl'. Alfredo MoreÍl'a Pinto, podendo deBlJender fi,t~ a 
,na.niaiL de 20:000$000.-

V-A rever, sem augmento de despeza.. o regulamento dos CQl'
retol'es (decreto n. 8 l6, de 26 de' jUH1:J de 1851), na pa.rte referente 
aos: corretores de mel'cadol'ia.s e de navios e o regul",mento da 
Junta. ll.OS ConetOJ.'es (J.eCfElt'J nw 2.8t3. ele 7 de f(}vereiro de 18~S,) 

V1-À prOIDOV.Ol' e a,nimar o desenvolvimento e a. ditrusã:o do 
eoaiM »r.imarlo, podendo pail'3. ~sa fim: 

aJ funuar escolas nos territorío&. tednraea;. 
h) entender-se com os governoo dos·E9tados, aju&hndo Oli meiOl 

de crear e manter esoolaa no, ... dístrlctus e 'povoações onde. Dia 
existam ou orn. que sejam lnsutllcientee ; 

c) subvenciona.r as escola.~ fundadas pel.1s mnnicipa.-Hda.des. 
a.s30ciações e par.ticula.res. 

Pa.ra.:;ra.pho un{c.o. Para. o fim declarado a.cima.. Q Presidente da. 
Republlea &xpedir4 o llecessario rogula..menro. dctermina.ndo o pro
,ramma e regimen, fixará. 8.S b1.ses e condições é}ln venientes e a.bril'â 
os precisos creditaI. 

VU-A entrar em acoórdo CO;ll a. Prefeitura do Districto Fe
deral. pll.ra. ret>rga.nlzM' o serviço de a~8istencia publica () para 
permutar ou vender propl'ios naciolla.es. que se tornem neco5sarios 
paA.'a. ser completndo o pla.no de melh.lra.mentol da CJ.pit.a.l FJdera..l 
e para. o que fôl" ex.igido C()11l o fim de serem reformados- 08 serYÍ
ços de ma.tadouros, de hygiene e labo.atorhs mU;Dicip~03, 

Vll1-A esta.belecer labopa.tnrios de en .i:)o t.:chnico Índustríal 
Das escolaa de engenharia, podendo cOlltracttu· o pe8so&l teohnico 
necessario e alll'ir o precise. crslito a.té a qua\~tin. de 200:000$000; 

}){-A entendel'-se COIm os gOllernos doa Estados, ajusta.ndo os 
meios de sJrem instltnidas escol.i.s proti~sionaes element:1res.ahr;ndo 
para isso O Cl'e lito ilece8~~\'rio Cl.t,~ 300:0vIC$ :00 ; 

X-A creal' institutos technicos, de a.CCÓl'l'lo comos gove~'nos dos 
Eatados c annexüs aos internatús a e:-'tes perlc:]Ce.lte~, llas ba.~eB e 
com o tim que julgarem cúnvcnient~:". 

XI -.\ a)ptica.r', na. coníltrltcção dos quarte:s regíooa.e~ e 
posto:; de SOCCClrl'JS ua Força Policial do Districto FedOl'a.I, 0$ saldos 
que se vel'iftcal'em na.s verha.s uesti:lada.s â m~sma força. na. lei 
n, 1.61'. rio 30 de dezembro de lPOJ. 

'XII-A expedir novo regulamento papa o fnittituto de S~rdos 
J\ludos. re"J'gan i í:.a.nó0-0 como for majs convenienie e sem auglllpoto 
de dospeza,. 

XItI-A oxpe~Hr reguhmellto espe~ia.\ ~,()b:'c a. administração 
d03 pa.trimoJios do Gymníl.sio Na..cíoníl.l, rlo Hospício de AlienauQ.::J, e· 
dOI! !nstituto3' Benja.min Constánt e Sm"dos Mudos, os qua,ej devem 
ser co;)vert:dos. exclusivamente, em apolices e outrus t.itulos da. 
divida publica. 
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Art. 3,° Continuam em vigor' .s autorizaç-cíes contidas DAS 
lettl'as a e b do n, 11 do art. 3° da. lei n. 1.453, de 30 de de~embro 
de 1905. ma.ndadas vigor"-r pelo art .. 3°. da loi n. 1617. de 33 de dn
zembro de 1906 ; e a disposição do o.rt. ôo, da. lei D. 1.617. de 3í) de 
dezembro de 1906, erlensiva. á.s funcções do juizo da. Saude Publica. 

Art. 4.° O Governo adquirirA. ou ma.nda.rat construir' neda. 
Capital ura edificio apropriado ti. instaHaçii:o do lnstituto (i:~ Pro
tecção e AS3istencin. á [nfaneb .. dI) Rio de Janeiro, DOS termos do 
art. 46, n. 9 d:1. IJi n. l.úI7, de 30 de dezembro de 1906. 

Art. 5.° As obras mand tdas imprimir {)alo CJnta do Governo 
Federa.l e dadas a.os respectivo~ autores, nã.o poderão por ell\!8 ser 
T8ndída.s por preco superior &0 de metade do va.lor da lmprossio. 
Esse preço será impresso em todos os volumes. 

Camara. dos Deputados, 2 de dezembro de iOO7.- ClJrlos Pei
zoto de Mello Filho~ Presidente.-Milclades Mano de Sã Freire, 1<1 
Secretario.- Lut, AtUouio Ferl'sú'Q. Gualb6f'to J 3° Socretario, ser
vindo de 2°.- A imprimil', 

N. 380-1907 

RedacçtJo final das emt:~d"s (lo Senado ti propostçtio da Ctnnara dos 
Deputados, tl. 145, de 1901, fixando a despll:lél dD Miniderio 
da Méu'inha para o e:rercici.Q de J908 

Ao a.rt. 1.° 
N. 6 - Directoria. Geral da Contablidade - Accre3centc...ae: 

ReJu~ida. de 3~600S. de um 3° official adido, incluido no quadro. 
N. 8 - Corpo <ta. Armada. e Classes Annoxas - SupprimA se o 

a.ugmento de 2:080$ para soldo aos patrões.móres. com as espcei
fica,çõos que acompanham. 

Accrescente-se: Diminuída de 4:624$800. ficando cODsignada 
'Verba para vice·atmil'l.nte em laga.r de almiranto no QUldrO extra
ordinarío. 

Depois da. p1lavl'a - Augmentada. diga~se: de 1 :800$, pal°a. 
attender ao pagamento do suldo de mais de 20 a.lumno8 do cur::;o de 
machinas da Escola. Naval, em y"jrtude da lei n. 1.752. de 24 de 
outubro de 1901 (lei da. fixação dM forças nf1va.e.~). 

N. 10 - Escola de Aprendizes Marinheiro~ - Pessoal- Accres .. 
cente-se no dual; augmenta.da. de 46:800$. sCDdo 28:800$ pa.ra. 
attender 8.0 pagamento dJ dOllS officia.es lmtructores para. cada. 
uma das 15 escolas primarias e 18:000$, para. escreventes das ditas 
e5cola.s. .. 

N. II - Arsenaes - Acereseente ... ~e no tlm: e de 4:560$ para. 
attender ao pagamento de ven0Ímentos :\0 secreta.rio da inspecção 
do Arsenal de Marinha. do Rio do Janeiro, de conformidade Com o 
decreto n. 1.732, de 25 de sotem bro de 1907. 

N. 21-Ba.lisamento dos portos - Eleve~se a verbl de 50$000$ 
e accrescente-se depois da pa.ra. .. 'ra Ca.bedollo: sendo 100:000$ plra. 
estes portos. 

N. i?2- Munições de bocca - Accrescente-se no fina.l: e de 
13:28&$:)00, para atfJ80der á,s ra.çJes do ma.ís 20 a.lumnos do C',U'SI) de 
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machínas da Escola. Naval, em virtude da lei n. 1.752, dê 24 de ou .. 
tubro de 190'7. 

N • .29-Substitua.-se a dellominaQào pela seguinte: Comtnissão, 
'construcoões e a.cqUisiCão do material, em p...Liz estra.ngeiro. 

Antes da. j)alavra. - Augmenta.da, diga-se: Pa.ra. tres addídoS 
nava.es, capitaes-tenentes ou offl.cia.es superiores. 

Antes da. pa.la.~ra. U!la.! (ouro) .Acorescente-se: e acquisição 
de material. 

Ao a.rt. 2° !ettra. a - acc.rescento-se:-,.. e mais o crodito de 
~ 13.448 para. a construcção de um rebocador com todos os appa
relhos neoe;i;sarios para levar SOOCJrl'.}S a.os navios em perigo jlO 
alto mar, salvar 08 naufragas e suspeader na.VlO:; que tenham ido 
a.o fundo, acceita.ndo, si julgar 88Jtísfazerem, os planos com todas as 
especificações. orga.nizados pela Assoeiação Protector~ do~ Homens 
do Ma.l\ para. tal navio, cuja. construcçà.o será ftscaliza.da na. Eu
ropa. por engenheiros do Governo 011 por pessoa de 'Sua nomeaçio 
e confiança. .. 

O navio poderá. ser entregue ú,qlleU:J. associa.ção, que cU:::ite_~rá. 
Sem sub:5idio ou onus algum perma.nente p<\.ra. o Governo. 

Ao a,rt. 2°, latira. c -Depois da. palavra -hospita,lar - Accre
~cente-se : e o regulamento da. pratic.l.gem dos port.os. costa~ e rios 
na. vega veis . 

Accresconte.se onde convier: 
k} a manda.r proceder a estudos. quando o julgue conveniente 

e opportnao, pal'& re~tabeleciment? do eXLincto Arsenal de .Jlarinha. 
da Bahia, mudado. porém. o 10-'at pu.r<L a enstu(]a, do .,l,·atü e, 
outroaim, para. a. constl'Uccã.o de um aÜll18 para. l>eparôs de na.
vios no c .. ua.l que communioa eS,t\ e"Lea.;a. com a. babía ue Todos 
os Santos. 

I) a de:$pender a.té 30:00)$ para. a. cO:lclusão d ~ CJJlstrilcçã,o da. 
Escola de Aprendizes r\'h.rinheiros no :~stado da pa.ra,hyb". abrindo 
para isao o nec~a.rjo cfJdito. 

Ao art. 40 
- Accrescente·se, depJi.t da. p_~la.vrll. Offl.Ci&8S: 

ínterioz'os e praças. 
SaLa das CommisSÕ6 i. 14 de dezembro de l 907. -Coelho Lisboa. 

- Lopes Cha"'tfl. 
Fica sobre a. mesa para ser discutido na. scsião seguinte depois 

de puhIlcado no Diari.o do Congresso. 
JI:' lido e estando a.poiado pelo numel'u do o.ssignatl\ras. va.e a 

impri mil' pa.ra. entNr na. ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 36 - J907 
Considcr,\ndo que ê ape:lat de 3:000~, aunualmente, a remu

.nerac;ão oIlicial ou os vencimentos percebidos por ca'la. escrivão 
·das cinco varas crhninaes ; 

. CoDSiJeran~o que, dos 28 escl'i vães de J.X.ILicia a.l~uns teem ven
cnnento.:.l SUperIOres a. 7:000$. nenhum percebendo menos de 3:600$ 
:annua.lmente ; 



Consldera.ndo que o servioo da8 28 deleg8.cjas é distribuido. na 
sua qu~~si totalida.de, pela.s cinco varas criminaes e que além 1l0i 
fei.f,o~ de·ea pl'ocedenci& outros h.:f qu~ s!o pI"Jcessa.dos pelas varas 
cnmmaelo5 : 

Ooosid~r8.ndo q lle, além dog processos que sobem das pretorilteB 
por força dos reeursos interpostos, transitam 'PelB~ escrJvaniu ~ri .. ' 
mina.es QS proeessos que são sttbmetthlo~ ac jury ~ 

Oollsiderft.ndo que os escrivães de poJicla, além de maloI'es Vffi1~, 
cimentos tem todo o materia.l, que consomem, pago pelos corres 
publicos. que, tambem, Ihe8pa.gam um ou mais escreventes, fieis e 
archivistas, o que não sue cede ao~ escrivães crimina.etI. que á. sua 
custa. e d,o seu bolso fazem todas essas despeza.s, liobreca.rl'ei"dos 
a.lém deUas com o da revi'3ão da Gu.rda. Nacio~l e outràs por 
dever de otllc.,to ; 

CODsic!erfLD,do que exiguae e insigni'4o@Jltes 8&0 q .0-" que 
recebem os escrivães criminILe8. SI se attender Q, que tQdo Q ~. 
viço tC!ID de ser feito independentemente do p&gameoto de}la.1 e 
que. assim sendo. não ê pos.~lIvel. com os minguados vencimentos do 
3:000$ por anno, viver um chefe de famUia., o mais mode,to e 
pobremente que seja, em uma cida.de ODd~t a. pa.r €Ul ca.rJstia 
esmagadora. dos generos de primeira. necessidade, o pobre não 
encontra por menoa de 120* ql6n,~ae~ um eochicholo para. .M,bitar ; 

Considerando que, at~ndeDdo M mesmas razões das CtJ&tH.8 111tr.;. 
sorias e da. exiguidade dO$ vellcímen~s. já Q Congreiso p~atlooU o 
neto de j ustiOa. de aI ~va.r 08 vencimentos dOi escrivies do Jury ~ 
6:'000$ annuaes e que é de SSluida.de que S0jam e}evadoJ ~ "€mOi ... 
mentos dos escrivães crímiflíl8s, o:tferecemos ao considera.eio do 
Senado o seguinto projecto : 

O Congresso Nacionael decreta = 

Art. 1. o Picam elevM.os a 4: 800$ anDua.es os "encimentos dos 
escrivães da.s. varM cl'iminae~, sendo dous terçoS de ordenada c um 
t.er,:;,.o de gratificJ.<;ão. 

Art. 2. Q Revof§am..gc as disposições em oontre.rio. 
Sala das SJssões. 14 de dezembl'O de 1007. - Ma7'tin"Q (1f1t"eez~ 

- J. L. Coelho e Campos. -Scq'UetYa Lima. - P.r6~ ~M"tNa. -
Alfredo Ellís. 

E' lida e posta em disOUSBão • .qu.e se en08rra.sem d&bate r flclUmo 
<.lo vutaç;ão adiada. por fc.Llt& de nllmero_ a redMOãó fiD" dó pro~'ecto 
do SeD(~do, n. 25, de 1907. regmando o proC28tO'6 julg~mem.to das 
iot'racções de leis, reguhmentos e posturas Illunicipaes no D~strieto 
Federal. 

OR.DEM DO DIA 

o @h·. Presidente -Não havendo numero para se pro
ceder as votações constantes da. ordem do dia. pas8li-se ao ma.teria. 
em dlJbate. 

Vol. VJlI 



DUJTRIBUIQÃO DE FEITOS 

Entl'a em 2*' discuss3.0. com o pa.recer favora'-el da. Commíssão
de J uBtios. e Legislaçã.o, o art. lo da. proposiçio da ca.ma.ra. dos 
Deputados D. 207, da. 1007, sujeitando a. dlstribuição todos os feitos. 
petições e pr&catorios dirigidos aos juizes de direito da justiça. 
civil . crimmal do Districto Federal. inclusive os que coubel'em ás
varas dejurisdicção limita.da. ou que tenha.m um só escrivão pri
vativo, e dá outras providencia.s . 

. Nillguem pedindo ao pa;la.vr~. encerra-se a diseussão, fica.ndo a 
vota.Qão adiada. por falta. de numero. 

Seguern·se em discussão. que fica igualmente encerrada e 
adiada a votação, os arta. 20 a 7°. 

O @r. President.e-Estando presentes apenas 31 Srs. Se· 
nadores, vou levantar a sessão por alguns minutos, afim de agua.r .. 
da.r numero para se proceder ás votações a.diadas. 

Levanta-se a BeB!ão. 
A 1 hora da tarde rea.bre-sa a. sessão. 

O Sr. Pré8Iden"te- Estando presentes 34 Srs. Sena.
dores, V&6-Be proceder ás votações a.diadas. 

Posta a. votos, é approvada. a. redacçitJ fina.l do projecto do Se. 
nado, n. 25, de 1907. regulando o proceSlO e julga.mento da.s in
fra.eoões de leis, regulamentos e posturas municipaes no Districto 
Ped.el'aJ. • 

Votação, em 2a discussão, da. proposição da. Camara dos De,pu. 
ta.d.o9, n. 141, de 1907t autorizandó o Presid611te da. Republfca a. 
ma.ndar readmittir. eomo addidos ao quadro etTeetivo, nas otD
einas do Arsenal de Marin1;la desta Ca.pital, que preci.sarem deseus 
serviQOS, os operarios edraordinarios do mesmo arsenal, que indica. 

Postos sueeessivamente a. votos, são approva.dos os a.rts. 1°, 
2° e 3°. 

A proposiQão passa. â 3" discussão. 

O lir. A. Azeredo (pela Drdem) requel· dispensa. do in
tersticio pa.ra. a. 3· discussão da. proposição. 

Consultado, o Senado concede .. dispensa.. 
Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara. dos Depu .. 

tadas, n. l47. de 1907. creando 03 loga.res de medico ajuda.nte e de. 
pha.rDlaooutico da Ca.sa de Detenção, e tlxa.ndo os vencimentos dos 
funccionarios respectivos. 

Postos successivamente a votos, sã.o approvados 08 arts. Ia. 20, 
3''t 4°, 6°, 6° e a tabella. 

A proposiÇão })assa. , 3a discussão. 

Vota.ção, em 2' discussão. da. proposiçã.o da C&mara doe Dellu
t.ad08, B. 156, de 1907, autoriza.ndo o Presidente da. Republiea aju .. 
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bilar, com todos 08 vencimentos no mrgo de lente da Faeuld&de de 
Medicina. do Río de Janeiro, o Dr. Nono de Andrade. 

Posto a votos. em escrutínio secreto. é approva.do o a.rtigo 
unico, por 22 votos, contra 10, salvo a emenda da Commissão de Fi.:. 
nanOM. . ' 

Posta. ao votos, ê approvada. a emenda.. 

O Sr. Coelho Lisboa. (pela ordem) requer dispensada 
interstício pa_ra. a 311 discussão da. proposição. 

Consultado, o Senado concede a. dispensa. , 
Vota.oãot em 2Il discussão, da proposição da Camara dos Depu-, 

tados, n. 172, de 1907, esta.belecendo as bases que devem ser obSer
vadas pel& Ooverno no regulamento que houver de e~pedir em 1'&-:, 
lação 4 administração fina.nceira, â ae policia, " judicia.ria, tanto 
federal como local, finalmente, , militai;" do terrttorio do Acre. 

POstos euccessivamente a. votos, sã.o a.PPl'ovados os arts, lê, 
2°,3° e (0. 

A proposiOão passa. á. 31\. discussã.o. 

O Sr. Gon9a.I"'Ves Ferreira. (P61a ordem) requer 
dispensa. de interstício para. a. 3" discussão da. prQposição. 

Consultado, o Sena.do concede a dispensa. . 
Votação, em sa discusSão, da proposi('ão da Camara doa Depu. 

ta.dos, n. 149, de 1907, autorizando o Presidente da ~~pp.blica a. 
a.brtr ao Ministerio da Marinha o credito de 98:096$988 para, 
paga.m.ento das pensões q ue,por insuíliciencia. de credito, deix.a.ram 
tia ser abonadas aos operar los do extincto Arsenal de Marinha do 
Estado da. Ba.hia. . 

Posta a. votos, é a.pprovaAa a proposição e vae ser aubmettida 
, aanccão. 

VotMio, em 3& discussão, da proposiclo da Camara. dos Depu
tados, n. 160, de 1907. autorizanáo o Presidente da. Jtepublloa a 
a.brir ao Minisf.erio da. Guer.ra o creditQ especial de 11 :066$665.' 
papel, para oecorrer a.o pagamento da. Companhia. Canta.reira 
e Viação Fluminense, de aluguel do predio que serviu de &loja .. 
mento ao 38D batalhão de infanta.ria do exercito. ' . 

Posta. a. votos, é a.pprova.da. a proposição e vae ser submettida. 
4~n~~. . 

Votação, em 81l discussão, da proposiçã,Q da. Camara. dos Depu
ta.dos, n. 185, de 1907. autorizando o Presidente da Republica. a 
abrir ao Ministerio da. Fazenda o credito extraordinarlo de 
18:476$799 para pagamento ao ca.pitão do exercito Fra.ncisco 
xavier Alencastro de Araujo, em. virtude de sentença judicia.ria .. 

POBta ar votos, 6 approvada a proposição e vae ser submettida " 
I.nação. 



............ KADQ ... 

. : 
. Y'Qt.a.t;Io. em. 3" djac\lSiãD.' da. pro~ da. Camar.tl. dos Depu .. 

iados, n. 186, de '1907, &umtiz&udo o Pl'esjde4t~ da Republica,. 
abrir a.o MlniBterio d,:t Justloa a Negocios lntel'iores o cradit,) de 
2S.~, P;J.pel, supplementar , ver·ba n. 43-g,"ent:tIa.es--do a.rt. 2° 
da lei n. 1.617. (te 30 de dezembro de 1906. 

Posta. a votos. é approvada a proposição e vae ser submetticla 
, sa..ncção. 

Vota.çã.o. em 2a discussão, da. proposIção da Carnara. dos DJpu
ta;pos. fi., 1'80, de HJ61, aóutorizaodo o P:resideDte da Repliblica. a. 
concedel"8,O Dr. Leopoldo tie Abreu Prado, engenheiro-eflefe do 51) 
distI'icto da Inspectoria Ge~'QJ de Obt'&'s Publioas, ttm anno de li
ceAqa~ oom o.ràuaadD, para tra.t.a.r de 8~, .. uue. 
. Posto·.a votos em escruttnio ~Nro é approvado o a.rtigo 

nb!w 'POr' 2S -wtoe contra 11. . 
, .'A. Pt'O.PDSiQã;o pa.-. 1.'5' discuseio. 
VO~Q .. em 1· discussão t do projecto do Senado, n. 33, de \907, 

futando 08 vencimentos dos tunooionarios da. Bstradá. de Fel"to Cen
tral do Br-a.zil. 

Posto a votos, ê approvado o pmjeCio e paua para. ,S- di80\l~ão. 
indo a.ntes á. Commiss3o de Fina.nças. 

-Vota,.c.io. etn aa díacllS8io, d1\ pl'oposiçio da. ca.mara 008 Depu
tados, D. 150, de 1907. autoriz.ando o Presideote da. RepllbJica a 
pro-rogar por seis mezes. eom ordertarlo, a. liceJlO& em cujo goeo se 
acha 9" 4.1) esoripiurario da Estrada. de Ftlrro Centra.l do Brazil 
AlIgll6tD, R!l.phael Mo_ir.a,. . 

~tA. votn~, ,eUje~u.t.inio se~o é approv~a. a. proposíçã,~ 
.,. '. :fiW,gs.ooairur. H"e. "'"&.ser aubtn.fMida & ,pg,eçi?o .. 

Vob1}io, em ~tI:iseflSBi6, dI}, propOf'i~io·dfl,camar" dm DePll'
ta-los, n. 164, de hl07, autol'hando o Presidente da Reptrbltea a 
CC81Q .... ·u·;Dr. mavio.~ .. P~,"a ~ftllo~ .J:II.edieo legt~ta 
da. Policia. do Dis~ricto Federa.l, um a.nDO de licenoa. Cl>m ordenado, 
wa tratar de sua. saude. 

, -Po8ir. a voto~ em ese.ruti'nio saara.t:), é apPl"Ov&da. a. propo~içã.o 
pa!It,~,·voto.s cQntr& 11 e vaa ser suWnettida. á, B:1ucção. 

Vntaçio, em 3'- discossão. da prop~íção da. C&ma.ra. dos Depu
tàdes, n. In, do }9fJ7. atltorlza.ndo o Plftier E'Ceeutivo ti. con-cader 
um a.nno de llceoça, com orde ladO. parJ. tra;tar de sua :::aude, ao 
eanrivão vUaUci:) da. I" deleJ&cü~ de policia do Otstric;o Federal 
major Luiz de Andrade. 

Posta a v~os E)nl escruthli.o secreto. é D.pprov.ada por 24 votos 
O(l.D.W DOM e va,e ser &.ubnlattidÂ " sancção . 

. Vota~, em discusão uuica. da. fS8.oh1'iã.:> do Congl'es~o Na.
~iODal, 'vetada' pelo Sr. Presidente d~ RepuWica.. adtorizando a 
canoessão" nUft e filhas eolteira.'9 do ea.Ditio de ma.r o guerr. 
Ii7r.mciHe4· Romaao· .stepple cia. iih~ da. peÔfJio Jll8li8&1 da~. Te
pa.rtlda.mente. 
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o Sr. P .... esideu:'te..:...A pregente réSoluCJã,o foi. v ..... ~,.eIo
ex-Presidente da. Ropublica. A Cama.ra. manteve o 8611;."IJ\ÍI'.t a 
tavor da resolução e bem como a Commissão do S)nado. . 

Nos ·term.os da Consti.tuiQã.o, a votaQio ê no~n.i.bl. Of St's~,J9 ... , 
nadores qde approvn.rern a r,~solução dirlo gim. e os que. a respei .. 
\arem diriô "4D. . . 

Feita a chama ia, respol1dem sim 08 SI'S. SelladÓl!ElIS Joll&tll. 
Pedro~a., Indio do Brazil, Urba.no SMatos. Anizio de Abre 11 , Pi1W 
Ferreira, Fr(\ncis~o Sá. Ferreira Oha-V<EH, Meü'a. e Sá. A.lva.:ro 
Ma,chado, Coelho Lisbol, GOllça1ves Fal'reira., At'il;ujO Góes,Oliveir'& 
Valladiío. Muoiz Freire, Siqueira Lima, Oliveira Figudredo, Erico 
Coelho. Augllsto de Vasconcellos. La.uro Soirê, Barata. Ribeiro, 
~licta.no Perrna.. Pl"anc1sco Glyceno, Alfredo Ellifi, LI)}Je~ ChAves, 
Joa.qllim de Souza, A. A~e7'edo. Joa.quim. Murtinho, MAtaUo, Ca.n
dioo d~ Abreu, Xavier da Silva.. I:!er~ilio Luz. FeapJ)o Sch1:nt4t. 
Pinheiro Machado e Julio Frota.. 

o Sr. P1"'esl deJ1"te ...... O SeDa. lo manie~ a r~Holtlçio 
un:t~te. 

Nos wruos.do a.rt. 3:r •. § 3D, da. Constitui~ão a resoll1Çio \1&& 
,ser en-viada. 00 Poder Execllti vO para a devit1a. promulgêlçio. 

Votação em 2a discussão, da. prnpo,icâ,n da Ca.mara. aoa 
Deputados, 11. 207. de 1907. slljeita.ndo a destribui~ã.o todos 08 
à3~to~, p8tiQÕea e preca.tonas dil'ig,idn.s 8.OS j lJ.izAS "6 dirt»to da. 
.fllltiqa ri v,·] f:lerim·Íbu. do Di~trioto Fedenl. . 

-Postpa vot03 ê apptova:1u o a.rt. 1.& 

PO,IID a vc:.Mío-s sio appro.va4&s ()s D.rts. 2 fi "1. 
'A proptJ~iQ paiMa 11 ·sa·'4ise'llSiiQ. 

O ·S .. -. Qli ..... eira F"iJi;'u.eire4o (pila 0'de.) requer 
deap6llsa de interstleio para a 3 a <lisonasi0 4a propopição. 

CoDE4ultaAJ o Sella.d.o concede a despensa. 

O Sr. l.lo;resid.en-te-Nana ma.is ll&'ve.udo a -tra.talt". voa 
J.eva.nta.r a. ,sessã.o , designando para ordem -do ,iia.. ü" assdo 
seguinte: . 

2& disC1I8SãJ da propoSição dl. ·.ca.ma.r~ do.~ Oeputa.dos, n. '·r~. 
de 1907, ant:wir..alldo. Pr~idoote daa Repu·bliM a. "rir lIo".:.Minis
,tal'io da. M&r.iDba. o ereditQ da 720:.00Q$, supplellJenta.r a. varias 
,rubricas do.art. 18 do vigente o.rcamento (<»m p:lI'6eer &voravel. 
da. Commissão de Fiu&nQu) i 

2& discussão da. proposicio dt\ Camara. dos Deputa.dos. n.195, de 
1907, a.utoriza.ndo o Pre8id~l'lte da. Repub1ica a. :Lbrir ao Minf:::;f.erío da 
Industria, Viaçã.o e Obra.s Publica.s o crodito de 48:000$, soppl& 
mental' ~ verba Telagra.phos. do at'&' 3,j dJ. lei 11. 1.617, de lO de 
-dezembro de 1906. seJl.do 32:000$ !pa.ra. transport{} (lt) pessoal e 



16:00&f para. o de llllt.teriaL ~om pa.recer fa;vara.vel da. Q)mmiseã.o 
'de J'iaanoas) ; 

3· discussão da proposição da. Cama.ra dos Deputados, n. 91 1 de 
1904, reformando a lei de Meneias; 

. , 3" discussã.o da. proposição da Cama.r~ dos Deputados, n. 141. 
de 1007. a.utorizando o Prcsidunte da. Republica. a. ma.ndar readmit-

. tir como addidos ao quadro elfectivo, nas' omainas do Arsena.l de 
Ma.rinba desta capital que precisa.rem de seus sCJrviços, os opera .. 
-rios extraordina.rios do mesmo arsena.l. que indica. (com parecer 
't'avoravel da Commissio de Finanças) ; 

3· discussão da proposiQão da. Ca.ma.ra. dos Deputa.dos, n. 156. 
de 1907, auto,'izando o Presidente (Ia Republiea a jubilar, com todos 

, os voncimentos, no cargo de lente da Faculdade de Medicina do Rio 
de- Janeiro i o Dl'. Nuno de Andrd.de (com emenda. o1fetteeida. pela 
"Commiasão de Fioanças) ; 

'8- discussão da proposição da Oamara. dos Deputados. n. 172, 
-de 1907, estabelecendo as bases que devem ser observadas pelo 
GoverBo no regula.mento que boa ver de expe..lir em relação á, 
administra.ção tlnanceira, :S. de p,0licia.,. <1. judiciaria. tanto federal 
como local, floalmonte , á. mihtar, d() Terrif.orio do Acre (com 
pt.rec~ tavorava\ das Oommissões de Justiça e Legisla.ção e 
de Finanças) ; 
- 311 discussão da. proposição da. Gama.ra doe Deputa.dos. n. 207. 
de 1907, sujeitando a. distribuição todos 08 feitos, petições e preca
torios dirigidos aos juizes de direito da. justiça. civil e crimina.l do 
Districto Federal, inclusive os que couberem ás vara.s de jurisdioção 
limitada. ou que tenham um só escrivã.o priva.tivo, e dá outras 
providencia.s (com parrecer fiLvoravel da Commissio de Justiça e 
Legi8~); . 

2.&- discussão da. proposição da; cAW!ata dos Deputados. n. 33, de 
1906. eleva.ndo a. 6:000$ &nnuaes os vencimentos· dI) va.rios funccio
na.rio! do Hospicio Nacional de Ali,)nM08 (com parecer favoravel 
dá Commissio de Finanças) ; . 
. ~ discussão da. pra}lOsiçã.o da ca.ma.ra dos Depnta.dos, n. 156. 
de 1006, fixa.ndo em 3:600$ os vencimentos annuae.i do agente-the-
801U'eiro do Instituto Naciona.l de Surdos Mudos (com parecer oon ... 
trario da Commissão de Fina.nças) ; . 

2A discussão da propo3ição da. Camara. dos Deputados, n. 11 I. 
de 1907, a.utorizando o Governo a pa.gar~ da data desta. lei, ao cabo 
retormadQ~ furriel gra.duado do ex.ercito Lino Ribeiro de Novacs, 
incluido e ·recolhido no Asyl0 de Inva.lidos da. Patl'ja. a di1ferença 
,-entre-o soldo const.'\nte de SU& provisão de ra(orma. e o da tabella 
,annela á lei n. 247. ue 15 de dezeillbro de l894 (com pa.reeer 
omendand<Nia. COmmissão de Finan~as) ; 

2a discussão da proposiçã.o da. Camara. dos Deputados, o. 161, 
-de 1907, creaodo uma. delegacia de policia. de la eDtra.ncia Da Ilha. 
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de paquetá, que consti,tilir4 o 200 di.~tricto poJicial do rlisfrict'o 
Federal, e dá. outras providencias (com parecer favol'a.vef da·'Càm .. 
miSllão de Fiua.nças). 

Leva.ntwe 8. 8essio 4 1 hordo e 40 minutos da. tarde. 

, 163- SESSÃO EM 16.DE DEZElIIBR.O DE 1007 

Presidencía do S)'. Nilo Peçonha 

A' mei{t. hora. depois do meio..<f.ia., abre-se a. ses~ão a. que concor .. 
rem os Srs .. Sena.dores A. Azeredo, fndio do Brazil, Urbano Santos, 
Belfort Vieira~ Anizio de Abreu, Pires Ferreira. Francisco <'Sd., 
Meira e Sá, Alvaro Machado, Coelho LISbOa, Gonçalves Fer.reira. 
Ma.nue1 Dua.rte. Oliveira VaJ.lt.dio, Ma.rtinho Garcez, Moniz Freire • 
.siqueira Lima, Oliveiral'igueiredo. Augusto de Vasconcellos, Lauro 
Sodrê. Barata Ribeiro, Feliciano penna., Francisco Salles. Prancjsco 
Glycerio, Alfl'edo Ellis. Lopes Chaves, Joa.q.1itn de Souza.. Joa.quim 
'Murtinho. Metello, Candido de Abreu. Xavier da Silva, Felippe 
Schmidt. Pinheiro Machado, Julio Frota e Victorino Monteiro. (34.) 

Deixam de comparecer. com causa participa.da. os Sra. Sena
dores Ruy Barbosa, Ferreira Cbaves. Bueno Brandão, Silver:io 
.Nery, Jonathas Pedros'l., Sá. Peixoto. Paes de Ca..rva.lho. Justo Cner .. 
mont. Gomes de Castro, Ra.ymundo Arthur. Pedro Borges, Gama e 
Mello, Rosa. e Silva, Herculano Ba.ndeira. Ara.ujo Góes, Vieira Malta. 
'Coelho e Campos, Sevorioo Vieira... Virgilio Damazio, Cleto Nunes, 
Lourenco Ba.ptista, Erico Coolho, Bra.z Abran1est Urbano de Gouvêa. 
Brazilio da. Luz. Hercílio Luz e LaurolMúller. (27.) 

E- lida. posta em discusl1lã.o e sem debate approvada ao acta da 
-sessio anterio.r. ' 

o Sr. 4° Secret.~rio (SerHudo de 10) d;1 cont~ do se· 
guinte 

EXPEDIENTE 

Officj08~ 

Seis do MinisLerio da. JustiQ8, e Negocios ln"te:pioreit. de lll9 
13 do corrente mez, remetteodo as Mensagens ooID que o Sr., Pré
sidente da RepubHea restitue tlous dos autographos de ca.lla UMa 
das resoluções do Congresso Na.cional. que sancciouou. relativa.s â. 
Concessão de Ucell~a ao tabelliio do 2° offlcio do Pllblico, judicial e 
Botas do diEJtricto do Alio Purós, Antonio Lopa.,; Ca.rdoso; 4 aber
tura dos creditos de 21~OOO$, ouro, pa.ra deepeza,s com os premios de 
viagem conferidos aos engenh9iros civis José Pires do Rio. José Lu~z 
Ba.ptht.a t Dr. Euripedes' Clementio() de Aguiar a ba.cha.reIS 
Domingos de Souza Leite e CJodomiro cardosot ára.zão de 4:200$, a. ' 



"!' 

cada um;- de 31:143$t supplemental> á verba 38~ do art. 2"llUb-cQn' 
'signaçio para. reparos, ~onser'V"ção e acquísição do mater:ial ~ ... 
<la. let n. l.6I7, de 1906;-de 1.008$000. supplemen.w .. verba 6I'do 
art. 2" dI. lei n. 1.617, de 1906, pa.ra. pagamento áe gra.tiftcaQã.o 
addicional de 150 a. que t&m direito o ameiàI da SeoJ.'etliría. do Se
nado, José Fernandes de Oliveira. e de 271 .N:l3$688, supj>lementar á. 
"erba 15" do art 2'. da lei n. 1.617. de 1908;-6 á concessao de licença 
ao Dr. Hugo Furquirn Werneck de Almeida. medico dos hospitaes de 
isola.mento da Directoria Geral de Sauds Publica..- Archive-se 
um de cada um dos autograpl:ws ecorumunjque~se á Camara dos 
Deputados, remettendo-se-UuJ os outros. . 

Um do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publica.s. d, l'i do 
corrente mez, transmittindo a Mensagem com que o ~. Presidente 
da. Republioa. re,títue dous dos, uatograpbol da resoJuQio d.o Oon
gresso Naeiona.l. que aanccionou, autorizando a a.heréu.a do ~red.ito 
do 2.828:000$, 8uppleme.ntar t1 verba. 9Il n. 1 do art. 34 da. lei D. 
1.61' de 1906, para oceorl·er .. d6(ipezas cont di-versas 'su~ou9i
,.aa.çdes.-Archiv&-s0 um dos autogl>a.phos e Mmmunique-se a Ca
mara. doa ,Doputa.dos, remet.tendC)o.B&olhe o outr(}. 

Um do governador do Estado do Rio Grande do Norte, de 3 do 
oorrente mez, otrai'acendo um. &xempla.r da. ID"n,sagem que enviou 
ao CongNsso Legislativo daquclle Estado. por occa~iâ.o da. abortura 
da. 1& sessão da. 6· legi~latura.-Archive-se e agra.deça.-se. 

O Sr. !\<.IeteHo. s81'v-índo de'2° secretario. lê OI seguintes 

PAR.ECEftES 

N. ,300-1907 

pode-se considerar conata.n.do de tres paortas distinctas a propo-
,!lição da. Garoara, n. 206 de 1907. 

Primeira parCe 

Orça.mento da.s despeza.s certas do Ministerio da' Fazenda. con
signadas nas Si rubricas do a.rt. lo da citada. proposiçã.o e nas cinco 
rul>ricai da mesmo artigo, subordina.da.s ao tit.ulo : ÂppUca~ões da. 
",.nda especial. Eesas despezas constituirão a pllr~611a cOtlhect&a ou 
* 1· grande j)arcslla do orçamento. 

Segunda parle 

Des~za indeterminnda. compoSta. dos creditas especia.es, 9xtra.· 
ordinal'tos e suppJ.ementares que poderão ser abertos no exeroicio 
ele 19ó8, Beg\tndo as autorizações con8tan~3 da mMJll.a propo8içio. 
ESt!la. d8ipcaa. será. D. parcella indel6Nnináda ou a 2& grande parwlla 
-reprs.lef6.toftdo a da.peza proua»'Z. 
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TerCBwa par'e 

DisposÍQões legislativas diversas: umas transitorlas, outras 
permft.nentes, quasi todas de ordem ad.ministrativa.. sem de8:ilirmn 
ilespe~a8 e que poderiam figurar como outl'O.i tantos a.rtigos de leis 
ordinaria,s permanente;;. 

Relatando o Orçamellto da Fazenda., já dissemos em outra 
oecl\sião que .:seria. para. desejar que nas lei~ annuas. ess~Ílcia.l
mente transitorias, só fossem e8tabel~cida~ disp;)síçõas da mesma. 
natureza e relativas ao objacto dessas leis. 

Evitar-s&-hia o inconveniente, qua.si sempre nota.do, lia, pl~eci. 
pitação de medidas de ultima. hora. G fe attcnUl'l.ria a cornplexida,de 
sempre Cl'esceilte na nossa. legislacão •. 

Plreoe de~neeessRI'io o di.~po~itivo do art. 5 da- proposiçâ(}, qúe 
manda a.pproval' 08 creJitlJ,9 constantes da. tabella A, pórqué t&e8 
creditos só fora.m abertos em virtude de lei e pl.ssaram além di8lk) 
palas formalidades de reJistl'o no Tril;mnal de Conta.s. 

Si teU disposição tem tlgnt'&llo ertl leis ânteriores. não é menoa 
vel'da l1e que representa. uma redundancia. dilipeosavel. 

OR\}AMENTO 

pa.ra cheglll'mos a.o coo!\ecir.uento da a.lieracão dll despe~ de 
Mtnist.erío da Fazenda. pJ.l'a o exeroicio fie ]908, segnndo s ~roposi
~ão da Camara. cumpre fazer um estudo compara.t~vo das grandes 
PArcella~ a que se refe1'em as p. e 2& pa.rtes da mesmaa PNpos\çi<h 
com 08 corresp;)odentes dO·QX9J."aicio viganta. 

Para os alludidos exercicios prvcurômmt entã.o conhecer, CJnl a. 
.po.wivel approximação. o valor indeterminado da. segunea gtânde 
pat'cella a que se refera .& ja parte da proposição d.:l. Oamara. 

A tabella A da. exposição da proposta d~ despeza. do Mioisterio 
da Fazenda. pà.ra o exerciciG d.e I g08 consigna 08 creditOB supjJ.l&
m.entares,. esopeciaes e ex.t.raordinario!. do M.inisterio da, Fa~da.~ 
abertos no eJ:srcicio de 1906. liquidado em 3l de março de 19;)7. 

Esses creditoe são ana.logos aos que o Governo· terá. de aTírtr no 
futuro exercicio. inclusive os que sã.o autoriza,los pelos arts. ~ e 
6Q da Pl'oposição da Oamara.. 

Ni1 impossibilidade de outro meio de estima.tivaI ádmitta~se 
que a importancia de taes creditos, no exêrcicio de 1908, seja igual 
â media desses creditas abertos e constantes da. ta.'bella A rela.tiva. 
(l,O~ tres uUimos exercicíos liquida.docl, isto é. de 190B, 19()5 e 190L 

Teremos então:' 

Creditos $upplementm'es, especiaes e ext1"aord"Jarios aoeY'to8 pel() Mi-
nisterio da l~azenda 

l!.:xerciclos de: 
1906 

OnfO 

785: 365${)00 • ••• ' ••.•.•••••.• , ..••••••••.••••• 

Papel 

21.377:042$129 
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1905 
011ro 

141 '356$630. " ... ' ..•.•..•.••••..•••. '.' .••••. 

1904 

·151 : 100$819 ...•.••.••••.•••.•. o •••••••• '" •••• 

Media 

359:274$149 •..••••.•••••••• , •••••••••••••..•. 

Papel 

4.817:006$726 

11.682:260$983 
Media 

32.625: 436$596 

Ca.lculada a.ssim a. segunda parcelIa representa.ndo a despeza. 
provaval do Mínisterio da. Fa.zenda no futuro exercicio. tlcarA a 
despeza. total pa.ra o mesmo exercício constituída. da. seguinte 
.forma: 

Pdrcena conhecida ou primeira grande parceUa do ot'çamera.'o 

Ouro ....................... o •••••••••••••••••• 

Pa.pel ...•................ , ..••.....•...•... " .. 
45.401: 18'2$(03 

107.148: 362$4í28 

··l'af'CtJlla indeterminada que se suppõe igua.l á. media. obtida. ou 
. seguMa grande parceUa t'ept'lIJlentando a despe:sa prot>avsl 

Ouro .......................... o •••••••••••••• 

Papel ........................................ . 
359:274$149 

32.625: 436$500 

D,spe~a tóCal appro:cimada para o e:eet"Cício de 1908, conforme a pro
posiçã.o da. C&ma.l'a 

Ou.ro. Oi .. <I fi ............... ,. ... fi ................ ••••• li •• 

Pa.pe1 .•.•....•.....•.. , ..•.....•••••... '" '" . 
45.700:456$552 

139,7'78: 7!)9t0l9 

, Seguindo o mesmo processo, quanta ao exerci cio vigento. to
remos: 

Cr6dj'oJ ,upplemenlat''eI, especi.aes e ezlt"aot'dinarios a!1erlos' pelfJ M" 
niater'o da Jia.zellcla 

Exel'Cicios de: 

1905 

,Ouro •.. o, •••••••••••••••••••••••••••••• 

Pa.pel.. o ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 

1904 

Ouro ... , .•....•• , ........................... . 
Pa.jJel ••.....•.. " ..... " ....••...••..•.......... 

141 :356$630 
4.817:006$726 

151: 100$819 
71.682:260$933 
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1903 

Ouro .......•......................•.......... 
Papel ... ; ..........•..................... _ .... 

Média. 

Ouro ...............•........•..••..•.•...••• 
Pa.pel ..•......... o •••••••••• o •••••••••••••••• ' 

2.366~27~ 
20.444: 32'7$828 

886: 242$549 
32.314:,531$662 

A despeza. tota.! do exercício vigente será. assim constituída.: 

Pa.·cella conhecida ou primeira grande paf'cella do of'çamento 

Ouro •.•• > ••••••••• '" t •••••••••••••••••••••••• 

"Pa.pel ...........•... , .......•.•.....•.......•• 
42.442:849$069 

104.684: 668$337 

Paf'cella &'idl3tsf'mittada que se suppoo igual á média obtida. ou 
segunda gra"de parcella f'epresentmldo a despeza pf'ovavel 

Ouro .• , .. o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

Papel ............... > ••••••••••••••••••••••••• ' 

886 :242$549 
32.314:531$662 

De$pesa total appro3Jimada do e:eercicio vigente 

.QUl-O. • • • # ••• , , .... , ••• ,. ........................ 1/1 • .. • 

Pa.pal ....... o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

43.329:091$618 
136.999:440$OSS 

A comparação d&s despezas totaes do Mini8terio da Fazenda, 
,assim calculadas para os dous exercicios. dará os augmentos 8()-
guintes para o exercício de 1908 : ' , 

Em ouro ........ 0 •••••••••••••• o" ••••••••• 0 •• 

Em papel ..................................... . 
2.431:364$934 
2.774' 358$986 

Esses resultados são provaveís. l'0rqne, como vimos, entrou no 
calculo uma parcella. cujo valor foi Julgado cmpiricamento igual. " 
media. das de~peza.8 constantes da. ta.beJh AI relativa aos tras ulti
mos exercícios liquidados,oorrespondentes ao~ dous exercicios eujas 
d~pezas se comptram. 

Entretanto, não se estará muito longe da. verda.de. 
Na impossibilidade de explicar o augmento pa.ra a tobl da 

despeza., limitaremos o nosso estudo compara.tivo ás ru bricas da 
parcella ~onhecida 011 da prlm6if'a granáe pat'Cella do orçam6n'o 
nos exercicios vigente e de 1008, eonforme a proposição da 
Camara. 



Pa..ra. o ex.ercicio vigente essa parcella conhecida consta. de ~ 

=L·: ..... : .. ::::::.': ::::: .. :: .... :::::::::::::::: l::::;::a~(.) 
Para o exercício de 1908, segundo a proposiçã:> da Cama.ra, 

constará de : 

(}tt\'o .•.••.•••• , ••••••.•.••••.. , , . , , ........ , , 
Papel, .. , .' .. '::., ......... ,' ......... , ........ . 

45.401: 182$403 
107,14S~36~23 

"Hn.vcndo, pO'rtanto, a ditTerença para 'mais no exerciCio de 1908: 

Em ouro ... ,., .......•.... , .. , ... , .......... . 
Elh p:l.pel ................................... . 

2.,958:333$334 
2.463: 694$086 

'0 a.u.gm~nto da verba. duro se evidencia. pelo con'tron5o dAs 
dotaç'ões, 'que foram alteradAS, na.s rubricas dáquélIe titulo, DO 
orça.mento vigente e na proposição da. camara. 

"C"no ~treito .: 

10. Caixa de Conversão e secçã.o de cambio: 

PropO$ioio da Cam8.ra.--Eneommenda.s de notas 
e outra.s despezas relativas ao cambio de 
ft7 d. por 1$000 •.•••. ~ ...•.••..•.•..•••. 

EKorcicio vigente-Não existe tal rubrica. ..•.... 

·Di1fe~DOa. p'a'ta ma.is ..•••••••••••.••.•.•..•••. 

32&. Desp8zas eventuaes : 

"Proposição •••••.••••••.•..••••••.•• " •. o ••••• 

Exereicio vigente ............................. . 

Dift'erenca. pAra mais ......................... . 

33i • Reposições e restituições: 

Prí> posição . • . • • . • . . . • . •••..•.••. '. . •. " . " ....... . 
'Exercicio vigente .. , ..........•..•.•••• , •• "0 ",", 

Dift'erença. pa.ra ma.is ..............•...•....... 

500 :000$000 
$ 

500"; 000$000 

3O:'OOOSOOO 
15:000$000 

------
15:000$00'0 

i'OO: OO~OOO· 
50:000$600 

150 :000$000> 

r) E· prociso Jl o ta r qu e DO art, 45 da lei n. i. 6t 7 f d.e àO de 
de~embrC) de 19"M. a parc~1I3 papel teve o vaw,1' e.l'1'.a.;o da 
"106.480:55«$3S7 quando dave ser 104.684:668$337, 
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APfjJica,tto, da nJ'* ISfúU'N' 

, ~a ~ FlLOdo tW g~.ra.n tia. d.Q pa.pel moedA : 
~p}oopoBiçã.o. • . • • • • . • • • . . . • . . . . • • . • • • . . • . . • • • • . • 9 • i04: 333$3:3-1 
J}nercicio vigente. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . 9.311 :000$000 
iD,.. . 
~. 11l91'ônça. pa.ra. maIS......................... 393:333$334 

5-. Fundo para. as obras de melhora.mentos dos porto~ : 

Proposição • ., ............. 1 ••• i ,.,." ......... # ' ........ " 

~~QiciD vigente .. o,a •••• ,' o ••••••••• o ••••••••• 

D}if'erenca para maiS' ... ; ...• ' .•.. ' .••...•..••••. 

6.350:~ 
4.450': 000$(100 

~,......-..... --
1 .000: 000$000 

A recapItulação das did"erenças para mais encontradas bar' 
uma somma igual á. diíferença. para .ma..i..s, toi.~l Q.oir,na indJAado.. 
, O a.ugmento, papel. acima. all:ldido. na importa,ncia de 

2.463:694$08ô, se verificará. pelo controDto das rubricas. CtQi$ do,ta-
9~ !Ql'atn alteradas. ' 

Com eífeito, rela proposicão da Camara. e pela lei da despezl1 
d;t., Fa.;anda. 110 exercício vigente, variaram as dotacões das se· 
guinte, rubricas: 

3. li. Juros 6 am0rtizaQã.o dos- emprestimoa inte::mm: 

:p..ro.pos~o... _ ._a AfI ........ r." "'" •• ,.~ ...... '11., .. lo ..... "" .~ •• 

Exer4ic~ vigantQ-. ~ •....•••. ~ •••• ' •..... , •. ,I " • ~. 

Dift'erenca pa.rdo menos ..•..•••••.....••........ 36J; ÚOO$1(4) 

Provem do facto de terem sido custoadoa sm 1006, ma.is 
6.000:000$ de apolices de 1897 para o resgato, cujos jur,)s, naquella. 
ill!t~-tlanci8l, cessaram, 

5, a PQmiQJl.Ístas: 

Pro posicão ........ o ••••••••••• , ............... ,I • 

l!lrereicio vigente ...•...... , .•...... . ',' .. . '" . ~. 

Dift"erença para mais (de IQ'V.u,pJ~ e.de$pe.la(ll', 
de fllneraes) •. , ...•••..•.•••. I •••••••••••• 

7&. Thesouro FederaJ,: 

PtaoposÍçãQ .••.• o o ••••• I ••••••••••• o •••••••••• 

Exercício vigente, ..• , •• " .•.•. o ••• , ., •••••••••• 

8. &.39: 9Q4$3 12 
1.8a9:8e4$fi12 

4úO:OOO$OJO 

1 .263! 258$000 
1 .296: 770$000 

Dift"el'ença para menos .. ,. o •••• , •••• '" '" ~... 33:512$000 

porqua pede-se pal'& maoH 1 =2OQj, plU"a farJamento a quatro 
cOIltin uos, 32:000$ papa .1elegrammas no. 8Iteriôr, ) O:OQUt para. elabo-
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ração do relatario. e 3$OQO para. a. dia.rta. 800s gerventes en~arre .. 
gados do serviço de guarda. por 8el' o a.nno bissexto. e para. menos 
60:000$ para conducção dos outros ministeri03. e 16:715$ de diarias 
aos inspectores de fazenda, despeza que, passa. para a no-va rubrica.. 

FlscaUsaçllo da! Repartições de JiaztJlloo 

1O~, ca.bn. de Couversão e secçã.o de ca,mbio : 

Proposioio .•....••.•.....•.•..• 
Pessoal. • • . • . • . . . • . • • . . • . . • • • . . 352: ~ 
Material....................... 80:400$000 
Exer~icio vigente (nio existe) ••.••.•• , ••. * * •••• 

Di:trerença para ma.is ••. , •.••.••••.••..••••.•.• 

11 ~. Caixa de Amorttzacio ; 

ProposiQão .•..•.••...•••••.••.•..•. ~ .••.•.••. 
Exercicio vigento .••..•...•.......•.•.••••..••. 

Di1ferenca para. mais .•••.•.•.•..•......•. '" .. 

432: 400$000 

432:400$000 

399:9B6$OOO 
337:965$000 ---62:001$000 

Provem do augmento de vencimentos aos tnesoureiros. deis, 
conferentes e ca.rimba.dores. na im~rtancia de 39:600$, em vista. 
da. lei D. 1.615, de 29 de dezembro de 190ô. e do augmento de dous 
serventes a 1 :200$, da. diaria ao encarregado do serviço da guar· 
da. e 20: 000$ pa.ra tlsca.lização da. confeCQã.o de nota.e na. Ca.sa. da. 
Moeda.. 

u~a. Casa da Moeda! 

Pro})C) .. si.Cão: ,. ..... ., • " " •. " •. ,. ...•••• ...•• " .• *' I •• *' • 

ExerCICl() vigente ....•....... * •••••••••••••••••• 

Differença pa.ra. mais (do augmento á. diaria. do 
servente encarregado do sel'viço da guarda) 

19.. Imprensa. Na.cional e ])iario Offi";'(JJ: 

Proposição .................................... . 
Exercicio vigente. . .......................... . 

808: 206$000 
808 :205$QOO 

1$000 

2.529 :080$000 
1.913:080$000 

616:000$000 
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18&. Alfandegas: 

Proposiçlo ....................•••...••.•...... 
Exercicio vigente ... , ............. " ............ . 

Difl'erenQa para. mais (em virtude de augmentos 
n<LS consignações rela.tiva.s a pessoa.l e a, ma-
teria.l) ....•.... ! •••••••••••••••••••••••••• 

\96.. Mesas de Rendas e Collectorias: 

Proposição .••................................. 
Exercício vigente ........................•..... 

Di1l'erença. para mais ..•..........••........•.• 

12,389:014$610 
11.200~~ 

1.188:716$044-

3. 976 : 367$800 
3.402:380$000 

573: 987$8()(} 

o Governo, em sua proposta de Orçamento, pediu a. mais 
550:778~O, para attender ao paga.Dlento de porcentagens e a 
acquisiOa.o de ma.terial para. taes Mesas de Rendas. 

A Camara. votou mais 23:.209$, correspondentes a.o augmento 
do 20 % nos vencimentos dos guardas das Mesas de Rendas da Re· 
publica. As dua.s supraditas parcella.s dão a. diíferença acima. 
"determinada. • 

208.. Empregados de repartições extinctas ~ 

Proposição ...••.•. '" •••••.•....•....• I.' .... 
Exel"cicio vigente •••.....•••.... , •••..•.....•. 

DUferença. para menos (por ter cessadl> o venci
mento do fallecido lanQador da Recebedoria 
da Bahia Manoel José Soares de AveUar) .• 
2l&, Fis.c8.lização da.s B.epa.rti~de Fazenda: 

Proposiçã.o •••.••.•..•...••••.•.•.•..•..••.•.. 
Exercício \Tigente: não existe esta rubrica que 

foi a.gora int.roduzida. na. proposta do orça
mento, achando-se neUa. Incluída a. quantia. 
de 16:715$ da rubrica. Tbesouro Federa.l. 
para. dia.rla.8 aos inspectores em viagem de 
inspeoção das repartioões .•••....•••.•.•••• 

44:530$658 
48:459$986 

3:929$328 

100:000$000 

$ 

Dift'erenQ8, pa.ra ma.is •..•• '" • . ••.• •• .••••••. • lOO:()Q()$OOG 

228.. Fiscalizaçã.o e ma.is despezas dos impostos de CODsumo 
e do tra.nsporte : 

Proposição •..••.•..•.••.•••••.•.... ' .••.• ...•. 2.819.60:1$000 
Exerc1ci() vigente................... ........... 2.419:6()()$OOO 

Di1rere.n9a pa.ra. ma.is •• "..................... 400:000$000 



o Governo, om sua proposta, pedi u majs' J50 :000$ ~ra por
cetagens, dial'ias e outra.s despezas t inclUBive O material o 

A Ca.ma.ra votou maiS 250:000$ para o mesmo ./im. As duas 
paraella.s dão a. diíferença acima indioada. 

248. . Aj udas de custo: 

Proposição .... o •••••••••••••••••••••••• , ••••• , 

Rlercicio viga;lta •..•.•••.•••.•••..• O" •••••• 

80:000$000 
60:000$000 

-------
Di1ferença para ma.is ....•..•.•.•.•. o' .. • .. • • 20: 000$000 

Por ter sido insutltciente ~ 4otaçã.o pa.ra o exercicio de 1907. 
,829-. Despezas av-entua.es : 

FI.o~ição .•..... I •••••••••••••••••••••••••••• 
Exercicio vigente ................ o •••••• o ••••• 

Dj.tfereDO~ pan rn~iB •••••••••• _ .............. . 
Pelo motho ac!D;I,a, iQdi~do. 
33(1.. ReposiQÕes e restituioões l 

Prop~i9ão '0 ......... , •••••••••••••••••• • ••••••• 
ExerclvlO vIgente ........................... I •• 

Diífer-!nça. pua ma.is ..•..•................... 
Idem. 
:y~. Exercicios Ilndos.: 

Proposição ................................ " ... . 
Exerci~io vigente .....••. , ~ •..•....... o ........ . 

Dilferença para menos ........................ . 

~O;OOO$OOO 
150:000$000 

50:00($000 

600:00Q$OOO 
450:000$000 

150:000$OJO 

1.500:000$000 
2.000!OJO$000 

500:000$00) 
Por ter sido orçada em menos esta iinpórtancía a dotação pa.ra 

o pagamento das çontas que poderã.o ser l'eolarriadas no exercicio 
de 1908. 

3580 • Obras; 

Proposição ..........•..•.••........•... , ..... . 
Exerci ci o vigen te ..••. ,o •••••• " •••••• ~ •••••••• 

:OiJr&J~enç~ ~ar'-', ma~ .•.. '" .....•..... o ~ •••••• 

.t. 500: OUÚ.~O()() 
830: 00 J$OOO 

1.670:000$000 
O Governo, em s~a. proposta., p~iu mais 670:000$ para. attondér 

ás 0'11'8':; neeessuias em diversas repa.rtfç5es do Ministerio da. Fa
zenda. 

A Ca.roara, votou mais 1.000: 000$ para acquisição de pl'ooios 
destifla.do!l á l)elegacb Fiscal e Alfandega de Porto AJegre. pua 
obtM dos predios da. Alfa.ndega. do Pará e de ada.pt:l.çio dos prooios 
do SUllremo Tribunal Federal e Escola de BeBas Artos, aos novos 
fins para. que serã.o destinados. . 
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Appltcaç/l(} da ')'tmda 6sped,al 

1 tt. Fundo de resgate do papel-moeda: 

Pl'OpO :lição ••.•••..•.•..••••....••••••••••••••• 
EXel'cicío vigenta ........••.•..••••••.•.•....• 

Dilferença :pai'a, menos .••.. '" .. , ......••.•.••. 

2·~'. Fundo de garantia do papel-moeda. : 

~.l.'OPÚ~i9ão .•.•••••••••••...•••••••.•••••••.••••• 
EXCl'C1CIO vigente ............•....•...••••..•... 

Dill'erença para menol!! ........................ . 

3&. Fundo paI'l}, caixa de resgate das a.po
Uces d.\s estra.das de ferro encampad.as : 

Pl'oposi Cão .....•.••••...••. t •••••••••••••••••• 
E.l{,ol'cicio vigente .........................•..•. 

Di [erença para mais ...................••....• 

5&. Fundo para as obl'as de melhoramentos 
dos portos: 

ProposiQão ........•........•.........•.......• 
Exeroioio vigente .... o o • o o" •••••••••••••••••• 

Differença par.\. maiR .• o ••••••••••••••••••• o •• 

Recapi,tulando. temo,'! : 

Total das di lfel'enca.s pal'.!.. maia .•••............ 
Tohl das dilferenças par.\ menos .... 0.· ••.••• 0. 

D;1Tol'ença totaJ para. mais ... : ................ . 

Justn.mente a que já. foi assignalada. 

3.507 :500$000 
4.200:000$000 

ú92:50C$OOO 

(L 260: 869$570 
8.400:000$000 

2.139: 13b$430 

2.000: 000$000 
1.658:0CO$000 

34 2: 000$000 

:{ .700: OQ()#)OO 
3.530 !OOO$OOO 

170:000$000 

·ü.194:(65.~44 
3.731:0'1~/58 
-------
2.463:694$086 

Conhecida e analysada a alteração da despeza pelo conf1'Onto 
feito, torna.m-se precisas novas modificações, que. com outras emen· 
das. a Com missão oíferecerá ti. connsidera.ção do Senado em ga dis
cussão e, por isto, aconselha, seja approva.da em 2, ... discussão fi. 
proposic.:ão tal qual veiu da. outra Caml1r.\. 

Sala uas Commíssõcs, 14 de dczell1bl'odu W07.-.Fdiciano PemH', 
lll'osidento interino. - Alt:a~'o JI()c!lado, relator. - A • .ft~eí·edo.
CrbauQ Sanlos.- JJ(Jji'i~ Fn7ú'C.- Gonç(!lt'6S 1;et'1·eÍl·~~.- J. JOClrJlfiíH 
de SQtf,:;a .-F. GlYCê1·lv. 

Vol. VIlI ~8 



PROPOSIÇÃO DA ClAMARA D08 DEPUT4DOS ·N. 206; DE 1907t A QUt! Sf1 
REFERE O PARBClER SUURA 

Art. I. f) O Presideldo da. Republica é autorizado a despender 
pe.l&,repartição do Mlnisterio, da.. F'~en4.i), . CQIll o,s, s~rv~ço_ d~l .. 
gnad08. na.s seguintes varba8~ a. qW~~t,iiL.de ~Q.186.: ~~~9. O~l'9; 8.a,· 
de·88.649,:9g2$853. papel, o ao a'pphcal' a. renda especial, na Bomma 
de 16i2l4:3~$334, ouro. ~ 18 .. 4~e:369$Q70, p.apel : 

Ouro Papel 
1. Juros e mais despezas da. 

di:vi4J,a ,extorna. .....•.• 
2. lrJ.e~.~ .. a.tD;ol'tizaçio do em

prestimo externo para 
o~a.~ das estradas 

. de ferro encampadas6 
S. Idem idem dos em,prea

timosinternos •••••.•• ~ 
... Idem da. divida interna' 

18.550:448$889 

8.264:880$000 

929 :284$OOb 

fu.a.~.............. . .............. . 5. P~i~............. . .............. . 6. Apootados............... . ....... ., . " ., . « " .. .. 

7. Th6i;ojiro·,Federal........ • ••••••••••••••• 
8. 'Tribunál de Contas....... • ................ . 
9. Reeebedoria da capital 

, Federal. &. •••• 1. • • • .. • • • • •• 4,. 11 •• 4, •• 4, •••• 

10. Ca.i:lta. de Conversão e sOOCão 
de ca.mbio. Diminllida do 
30:000s. por terem sido sup
pri~idos ,os logal'es de pre
sid~nte e vice-presidente. 
competindo o vencimento 
de 24:000$ ao director. na 
fórma do docreto n. 1.707. 
de 29 de agosto de 1007. 
A ugmenta.d& de 3 : 000$ para. 
ooropl~tar o paga.mento dos 
veIlcimentos do chefe de 
contabilidade. que foram 
elev&dús a 15:000$ annua.es, 
e mais 2:400$ para. o pa-
gaulento de um contiQij.o... 5(1):000$000. 

ll. C&t.a de Amor,tizaQio......... 200:()()()$QOO 
12. casa da Moeda. •••••• • ....... • ............ .. 
13 .. ImpreW1& Naciona.l e DiafltO 

OflicW,. Augmenta.da. de 
580: Poc:\S,. sendo 300: 000$ 
para_ Çl_~àBsoal .. amovive1 e 
280:lJOO$ par~ as deBpe~ 
de material, . a.cquisiçiO da 
dua.s Dla.chinas rotatívas, 

7.904:400$000 

25.756:=, QOO 
8.239: 12 
2.752:19Í lTs 
1.~3:258$900 

576: 000$000 

412-:2OO$QOO 

432:400$Q00 
399~966S000 
808:208$OóO. 



sois do impressão typogra
ph i ca., tres do impr8B8ã.o 1i. 
thogra. phica, tres corbdoI'cs 
e seis roseLlO1'6S com 06 l'e
spectivos mOLores clect:l'i
cos. Acc'rescentado na sub
consigna.ção para expe
diente, inclusive üSsignatu
ras de revistas ejorna:~8 ... 

14. Labol'a.torio Nacional de Ana-
lyses .•••..•••••.......•.. 

15. Adrninistl'acão e custeio dos 
proprios naciona.es ••....•• 

16. Delegacia. do Thesouro em 
Londres •.••••..•.•••..•.. 

17. Delega.cia.s Fiscaes ..••..•... 
18. A1tandegas. Augmentada de 

1.156:096$010. a. saber: de 
318:740$, correspondentes a 
20 % de augmento nos ven
úÍmentos dos guarda.s das 
Alfa.ndegas da. Republica, na. 
fôrma do decreto n. 1.662, 
de 27 de junho de 19Qi; de 
6'Z7:984$OOO_ na. consignação 
para a tia. Capital Federa.l. 
sendo: no-Pessoa.] da admi
nistração, 354:500$. pa.ra 
elevação do ordenado, o 
21 t :884$010 pa.ra augmento 
do numero e va.lor da5JflUO
tas, de accõrdo com a. t~
beUa. a. q u.e se refere o 
art. l° da lei n. 1.743. de 
3 de outubro de 1907; e na 
sub-consi,nação-Força dos 
gua.rdas. 57 : 600$, para. mais 
00 guardas a 2:880$, cada 
um, e 4:(}()()$ para .& gratid. 
cação annua.l de 200$ desti· 
nada a farda.mento de c.&da 
um dos mesmos gtl&1'das. 
em execu.ção do .&rt. 2° da.
quella. lei, de 33:67.2$, na 
consigna.Qão pa.ra .& da. Ba.
hia.~ no-Pessoal das Capa
tazias, para elevação das 
a.etuaes diari&s, sendo; 
I : 098$ dos tr~ conferentes 

OUl'o 

................. 
;I • • .. • • • .... .. .. " .. 

5.2 : 200$000 

435 

Papel 

2.52Í:J:080$OOO 

137 : ~OO$OOO 

76:840$000 

2.212:4001000 
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a. 5$, 8: 7~4$ dos 12 mand&do
res a 6$, 14:64{)$ d03 40 tra.
baJbadorru lJ, 4$500 e 9;}50$ 
dos50 tra.balhadores 803$500; 
de l :500$na. sub,-consignação 
-Pessoal das embarcações, 
da. do Per,la;mbttco, pa.ré.t 
fa,rdlLluento dos patrões de 
BScaJeres; dl:l 16:3.20~, nQ 
- Ma.tori .. ,t d:l. consigna,
\;5.0 pa.ra. a da Pa.l'nahyba, 
sendo : 15:000$ pa.ra. a.cqui
siCão de um guindastc c 
) :320$ par'" elevação a. 
3:000$ dI,) aluguel do predio 
onde fnncciolla; de 3~1 :900$ 
na. consignaçã.o pa.rn. a de 
Santos, sendo: no-Pessoal 
da a.dministra.ção, [34:600$ 
para eleva.ção do ol-dcllado 
c 76:50<Â~ para augmento 
<lo numet'o e valor da.s 
quotas, de accÔ1.'ào com a. 
tabella a. Q.ue se refere o 
art. SO da Jt~i n. 1.743. 
00 :1 de outubro de I~07 ; 
18 :600$ para augmento do 
ordeoil.do do pessoal <h\,s em
bal'cacõc't de accõruo com 
a. mesma tabeUa ~ n3, sul). 
consignação - FOfÇ \. doi'! 
guardas, 3:00D$ para. mais 
lun sa.rgooto. 14~:OOO$ pa.ril, 
mais 50 guardas ar 2:880$ 
cada. um, c 10:200.~ Pal·a. a 
gl'a.tHtca.ção a.nnual de 200.~ 
destinada a. fardamento de 
cada. um dos mesmos guar
da.s c do um sa.rgento. em 
exoouçã.o do a,rt. 4<> da. oi
ta.da. lei; e no- Materia.l, 
mais 5:000$ n", sub-consígna
çã.o-Diversas despezas; de 
6:72.)$'0:.\ consignação da do 
Porto Alegl' e pal'íi allgmcnto 
de 40~ meosaes a ea.dtl. um 
dos -pa.l.l'õl's de csc:.\lcl'cS e de 
4.0$ mClI"aes a ca.da um do,:, 
}':2 marinlteirl'S ; de 4:00:)$, 

0111'0 Papel 
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no - PesSOl.l de adminis
tra.ção da. do Rio Orando do 
SIlI, por serem calculadas 
488 quota.s na ra.zão de 
1,2 Q /0 sobre a lotação de 
5.000:000$ e não como estfl 
na tabeUa. em vigor; e de 
74:000$ pa.ro. acquisição do 
lanchas silonciosas a. yapor 
o a ga.zolina par,}, o serviço 
de l'~pl'essão de con tra· 
b:lndo e diligencias rapidas 
da.s repartições Uscaes do 
Estado do Rio Orande do 
Sul •. li. ••• I • t , 1 4 ••••• to ..... 

19. Mesas de Ronda.s e Colle-
ctorias. Augmentada. de 
23:20~)$8oo. correspondentes 
ao augmen ~o de 20 li I () nos 
vencimentos dos guardas 
das .Mesas de Rendas da. Re. 
publica .••••..••..•... ,. ..• 

20. l!.:lllpregados de reparti Qões 
oxtinctas ............ ~ .... . 

21. Fisca.lizacão das repartiCi)es 
de Fazenda ........•..••.. 

22. Fiscalizaçã.o e mais despezas 
dos impostos de consumo 
e de transporte. Augmen
tada. de 2-~0 :"000$, para as 
porcenlagens, di <l.1'ías e 
outras despeza.fC, incln ~íve o 
materjal ..•...........••. 

23. Commissã.o de 2 % na ,'cnda. 
de estampilha..':! ..........• , 

24. Ajudas de custo ..•.......•. 
~5. Gra.titlcaoã.o por serviços tem

porarios e extraordjnarios. 
26. Jllros dos bilhetes do The-

souro ••.• 11 •••••••••••••• " 

21. [dom dos emprestimos do 
corre de orpb.ã.os. . • •• • ••• 

28. fdem dos depositas das Caíxas 
Economicas e Monte de Soc-
oorro ... 1# # •••••• t ..... 1# •••• 

29. Mem diversos ............. . 
30. Porcentagem pela cobran\,a. 

<!xecutíva ....•.•••••••••• 
:H. Commissões e corretll-gens ••• 

Ouro Papel 

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

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

., ••• " • " ........ Ao 

. .... ~ ....... ., .. 

12.389: O 14$61 O 

3.976:307$800 

44~530$658 

1 00 ~ 000$00O 

2.819:000$000 

200: 000$000 
eo~OOO$OOO 

50:000$000 

480 :000$000 

050 ~ 000$000 

9.000:000$000 
50:000$000 

1 fJO ~ 000$000 
20:000$000 



~/iH f.9 N-NfPO 
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32. Despez.\s eventua68 ....••••• 
33. Reposicões e restituicões ... . 
34. Exercicios findos" ........ . 
35. Obras - Augmentada de réis 

1.000: 000$ para construcção 
ou acquisição de predioa 
destinados â Delegacia Fis .. 
cal e Alfandega de Porto 
Alegre. no Estado do Rio 
Gra.nde do Sul; pa.ra as obras 
no predio em que filncciona 
a, Alfandega do Pará, seus 
arma.zena externos e gu in
dasies: para. a ada.ptação 
do eq.ifteio em que func
cíona· o' Supremo Tribimal 
Federal para ueUe ser in
statla.da dofinitiva.mente a 
Caixa. de Conversão, bem 
oomo para a ada;ptação do 
editlcio em que ftincciona a 

Escola df? BeBas Artes para. 
1)8 8ervicos "dó Thesouro 
Federal ..••.•...••.••..••. 

36. CredítOlJ especia.es.· ...•.•••• 
'n. ~sta.tistica. Co~~~~cia.l. .•••• 

Ouro 
30:000$000 

200 :,OOOSOOO 
100: 000$000 

APPLICACÃO DA RENDA ESPBCIAL 
• 1,- i) ~'.' , 

I. Fundo de resgate de papel-
moOOa ••••••• : • • • • • • • • • • • . • • • • ••• ~ .... ., lo •• 

2. Idem de garantia do' papel-
moeda. -••••..•..••.• , • •. ... 9.704:333$33"1 

3. Ille~ para. caixa de resgate 
-das' apolices das estra.das de 
terro enca.mpadas •..••...•.• I QO: ()(J()$óOO 

I I . J • 4. tdem de amortizaçã.o dos em~ 
prestimo8 internos.......... • .•••.•..•... 

5. JdêD1 ítara as obras de melbo-
~a~en~s dos porto8 •. ~ ••. ~. 6.350:000$000 
~,.f I, ,\ •• 1, _ _ ___ ~.:._ 

rapd 
200:000$000 
6QÓ;OOO$OOO 

I .500: 000$000 

2.500:000$000 

88~: ()()($)OO 
------
88~649:00~ 
..... :l' 11', 

3.507:500$000 

ô.260:~69$570 

2.000:000$000 

3.000: 000$000 

3.700: 000$000 
'. 

16.214:339$334 18.498:369$510 
~11. 2.· E' o Goveruo a.utorizado : 
"[ • Q A a.brir no elercioio de 19Q8 creditos Bupplementarf:)9, atê 

<? p;laxiP:l0 ;e 8.ooo:000s. 41 verbaS iDdieadas Da tabella q~9' àclom
p_~b .. ,. prete~te lêi. ~"!a 1~rbás- S()coorrol publtco • .J...1'IercioioB 

• ~ -" ~ J:" \ ,t" ~ , 1 , 
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findos - e Ajlld&s'de custó -po:lerá o P!"eSicienteda R~blicà. abrir 
creditoe st1pplernenbres em qmt.lquer mez /lo exercicio, com~ro 
que sua. totalid&de, (Jomputa.da. com a. dos demais creditos .·bertoB, 
não exceda do maxlmo fixa.do. respeitada, qua.nto á verba .......... -
cios ftndos-a disposição da. lei D.. 3.230, de 3 d"e setembro de 1884. 
art. 11. No maxtmo fixado por BSte a.rtigo nã.o se comprêb.endem 
o~ credi'ills aberios aoS n~. 5. 6, 7 e 8 do orcamooto do Ministerto 
do Interior. . 

2,/1 A liquida.r os debitos dos bancos. provenientes de auxilio á. 
lavoura. 

3. o A conceder o premio de 100$ por tonelada. aos navios que 
forem construidos na Republica. e cuja arquaacão ~a. 8uperÍoc ·80 
100 toneladas, podendo &õrjr os creditos que forem necessari08. 

4. o A abrir credito para. ultimar a8 despezu com o servtco d'~ 
unifol'Uliza.ção dos tYP08 das apollces. 

5.- A liquid8.r 81I8.8 oonta.s com osEstados. pa.gando-lhes o que 
verificar lhe3 ser devido. abrindo para isso os neces93.l'ios cre
ditos. 

6. o A àbril' 08 necessarios creditos para proseguir na. cunhagem 
de moeda. de prata. destinadaa á. snbstituieão das notas do Thesotll'O 
de 2il. 1$ e $ISOO. .. 

1. 41 À mandar fazer novos cunhas para. 8B m~daB de p~ta, 
que terão no anverso a. iD8ct"ipoão EntJdos Unido, "do BrlUil 8 a era. 
do cunho e no reverso o valor em algai'ismo e a palavra. nNí ltOr 
extenso. 

S. - A fazer as n8cessaria.s operaçõe$ de credito para. cm\strnir, 
adquirir e &d8optar ediftcios proprios ~a. OS diversos servioos 
publicas federaes nesta. Ca.pital e nos Estã.dos, nã.o ,podendo a quan~ 
tia. destiDa.da. 4. amortização 1) ao p~gamento de Juros da d!Ylda. 
contra.hlda ex~er á, qn'e se despende com 08 alugueis dos mesmos 
ediftcl08. 

9. a A restitüir ás Cama.ra.B Municipaes de 130m Jardim, no .Rlo 
de Janeiro. e 19uape, em S. Paulo. e 1 Prefeitura de Bellq HÓ.rt
zonte.-ém Minas GOra.e8. a. lmportancla dOS impostP$!B eltl ~ 
aduaneiros pagos respectivamente em 1897~ 1960 ~ 19q!, - . 
portaçio do ma.terial para o, serviQO do abáSooclDientij d,. 'b 
ilesenvolvirnento de forQà el6ctriéa., diSpensadaS as ~ ades 
exigidas n03 &rts~ 2 e 6 dij decrét~ d. 947 ~ de 4 de novémbro 'du 
1890, abrindo paPa. teso Ó9 n8cessal'ios creditos. 

10. A reorganizar o serviço fiscal de inflamme.veis e ext>l08iv'OS, 
ficando prohibido o despacho ~obre agua. tQrnarido renda áo Estado 
a que provém desse serviço nos trapiches alftl,ndegados do porto da 
C&plt&l FederaJ. 
. 11. A ceder ao Governo do Estado da Bahia. Oledtante peMhuta, 
o prOOio em que fn.neclona. a Deíegacia FIscal e que ê a.nnexo ao 
palaelo do governo e 4 Secrétari8. de Etltado. _ 

12. A ced9l' ao Estado dê Minas Geraes as ~l'ras denom1.Jladas 
lJà1l'1'o Al~ •. DO ln_!1nicipi() _ dê Câmpanba. pa.ra. O 11m de Êlel' é1tabe
eoida uàla coldni' ari'icolà. 
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. 13. A fazer 09 reparos o reconstrucções necessarios na. Alfan
dega. desta Ca.pital, a.daptando tam\.}em a praça. do Mercado pa.ra 
a.rma.zens e outras dependencias, abrindo p~ra. esse fim os creditos 
precisos. 

14. A entregar á. mesa al1lwdegaila de S. Francisco. em Santt\ 
Catha.rina.. logo (IUO á. Alfaniloga de Florianopolis seja. fornecido o 
novo rebocador de :1lto mal\ a lanchíl. a,' vapor Lauf'o M'l~!lsf'. 

15. A adquirir oa constl'ltir o predio dest.inado á AlfandllgtL da. 
Pa.roa.byba. 

16. A reconstruir o pl'edio (proprio nacional) o o clles Que 
servem ao posto tlscal em Amal'l'ação, Esta.do do Piauhy. 

17. A rever o re~nlmnento para. <L navega.ção de cabotagem, 
approvado p;:]o decreto n. 2.304. de 2 de julho de l896. submet
tendo- a. approva.ção do C.m.';rresso Nacional a parte l'cl'(>rente á na
ciona.lizaçã.o das embarcações. 

18~ A despender ate a quantia. de 50:000$ com a. acquisiCã.o do 
um rebooa.dor destinado ao sorviço de nsea,1izaeão da Aitandega. do 
Ceará •. 

19. A adea.ntar ou emprestar ao Club Mílitar a quantia do 
1.000: 000$ pa.ra. a construcçã.o do seu edificio na A ventua Central, 
no terreno ahi adquirido, devendo tal quantia. ser amortizada por 
presta.ções a,nnuaei ou mensaes, coo(ormo fOL' accorda.do entre o 
o Governo e o Club. ao Começa.i' quatro anno:'! depois da reaJíza.çn.o do 
emp:t:eatimo, tRzendo para isso a necesaa.ria operação de Cl~edito, 

20. A, mediante accôrdo cam a Prefeitura do Di.stricto FC4 

deral, vender. arrenda.r ou permutaI' proprios nacionaos exigidos 
para serem completados os melhOl'amentos da Capital Federal e 
'tambem o Que fqr preoiso fa.zer qua.nto á. ar1'ecadiLÇão e ftsca.1i· 
zação de impostos fedcraes. ' 

21. A perr,nittir que o conse)oo f\soa.l da. Caixa. Economica de 
Pol"io Alegre despenda até a. quantia. de 200:000~ para. construcçã.o 
de um ediftcio adequado ao funcclonameoto da. mosma Caixa, cor
reudo esSl. despeza por eonta dos recursos pl'oprlos desse estatele-
cimento. 

, 22. A a.brir o credito necessario para acquisição do terr~no, a 
juizo de competentes. onde seja con8tl'uido um predio destinado á 
Alfandega de S. Francisco. 

23. A restituir ao E,tado do Maranhã.o a importancia de ar" 
mazanageos cobra.das e recebidas pela A1ftLnuega. FeJera1 no mesmo 
Estado sobre objoctos impOl·tados livl'es de direitos; d(~ accôrdo 
com o art. 34), § XIll. n. l2 da lei n. 1.616, de 30 de dezembro 
dE), 1006, a.brindo para. esse fi m o nec8psario cL'eJito. 

24. A mandar Imprimir na lmpl'ensa. Nacional as publicaçõe:: 
para distribuição g!'atuita com o fim du propaga.nda e o relataria 
annu~l dos tra.balhos da Liga. Contra Il Tuberculose desta Ca.pital, 
ajuizo do CJoverno, abrintio pa.ra isso ()S necessarlosereditos. 

25. A permittir que o conselho fiscal da Caixa Economica da. 
Bilbia. despenda até ao qua.ntia de 511:000$ para cunclu;ião do el1ficio 
adequado 800 tuncciona.mento da. mesma caixa, correndo esSa. das
peza por conta dos recursos proprios desse estabelecimento. 
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28. A modificar as disposições do art. 16 da. lei de 26 de de .. 
zembro de 1900, relativa, ao serviço da. Estatistica. Commercia.J, am
plhmdo .. as de modo a. attender ás exigencia.s da orga.nização da as-
htísticl do e ão para. o exterior e para o commercio 
inter-estadua.l, endo á. navega.ção de cabotageDl obriga.ções 
imposta., aos navios estl'angeiros. entra.ndo em accôrdo com os go .. 
vernos dos Estadog para. uniforrntr.ar os seL'viços que dependerem 
do Sita. coopcr..tção, expedindo o competente regulamento. no qua.l 
poderá. iltlpor multas ate o maximo do 500$000. 

Al'e, 3. o Na vigencia. desta. loi. nos Estado,:; onde não houver 
soli('.itlLlores de Fazenrla, a eommissão a este.') conoodidil.. pela lei 
n. 24.2, de 1841~ ser~~ peI'cebida. a titulo de gratificacão. pelos 
llrOCur,\dores 'flscaes. 

Art. 4. 0 As despez~s com funer.le8 dOei furlCcionarios Pllblícos e 
e com O pagame;lto do ajudM! d~ custo ficam sujeitas ao registro 
a postel'iol'; do Tl'ibunal ue Contíls. nos termos do art. lü4 do 
l'egulamcnto (Iue ba.ixou com o decreto n. 2.409. de 23 de dezembro 
úe 18~!6. 

Art. 5.° Fica.m approvlldos os creditos na. somma de, .•.•• 
1.I04:5IO~859, otU'o. e 33.7ô'l:09Q$108, llapel, constê\ntcs da 
tu. bella A. 

Art. ô.o No exercido (la pl'esente ld pOlleríl o Pre,üdente da 
U.epublica abrir creditos supplemc:mtares pal'a as verbas Ínclllidas 
na ta boUa B. 

Art. 7.° O Ministerlo da Industria. Viação e Obras Publicas 
fornecerá aos demais ministerias os sellos officiaes para. as respe
ctivas eorrespondencias }}ostaes e telegraphieas. debita.ndo-llles a.s 
devidas imjJortaneias, ue accõrtlQ com as requisições teítas. 

Art. 8.° Os pa.gamentos de subvenções de qualquer natureza 
a. associações ou ÍfHtituições que já. tenham recebido outras em 
anuas anteriol'es fica.m sujeitos ao prévio exame in ~tituido pelo 
mlnístcrio por onde cO:'rer a despaza, quanto á a.pplfcação <tue 
teem tido e~sa.s sllbvencões. 

Art. 9.0 E lo Thesouro Federal não fOI'em distrí-
buidos os credí para. o~ diversos ministerios. Cúntinua.rio 
em vigor. independente de qlLa~s:J.uor fOl'ma.Iidades. as tabel1as de 
distl'ibuição fCÍtclS pJ.ra o exm'cicio ant61'iol', com as modifica,çõcs 
oODsignadas na. lei do orçamento vigente. 

Art. 10. Para. pagamento dJ.s porcenta.gens ou quota.s devidas 
aoS funooionari08 eucarrega.dos da fiscaliza.ção ou arrecadação da~ 
rendas, pelo excesso en tr~ a.s importancias corlsignatla.s na lei e as 
que forem a.rrecadadas, serão aoortos paIo Presidente da Republica. 
no trimestre addiclona.l, os re~pectívog creditas supplemental'es, 
que serão submettldos ao registro a poste'l"iori do Tribuna) de 
Conta.s. 

Art. 11. Os operarias e jornrueiroo de todos os serviços publt. 
cos da União, sempre que compa.L'ccerem no dia immediatamente 
anterior e no dia immeuiatamente seguinte áquelle em que o 
ponto 1br fa.cultativo por ordem do Governo, receberão t~mbem o 
salarío desse dia. 



, Art. 12. Ficam eden8ivas fi, todas a.s oida.des da Republica, 
onde houver .bospita~ do cal'fda.de,e mesas de rendas. alfa.nd.ega.das, 
.",s disposições contidas no ca.pitulo XV e todos os seus a.rtigos da 
NO'M ConsoUd,açao das L.s das Atfa.degall e Alesas de R.ndas da 
'R.,uõZica. 

Art. 13. Continua.m em vigor a.s disposições: do art. 32 da 
lei 11. 957, de 30 de dezembro de 1902; do a.:rt. 27 da lei D. 834, 
de 30 de dozombro de 1901; do a.rt.28 da lei Q. 1.145. de al de 
dezembro de 1003, e do n. 8 do a.:rt. 26 da. lei n. 1.4531 de 30 do 
d,ozembro de 1905. . 

Arl: 14. Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.1DM"8. doe Deputados, -4 de dezembro de lQ07.--Carlos PBi1»oto 

de Mello Filia0, Presidente.-Melcsade.s Marêo de Sd PreSre, 1° Secre
tari.o.-Lui~ Aneonio J1errei,.., Gualberfo, 3°Secreta.rio, servindo de 2°. 

TABELLA.-A 

LEIS N. 589, DE 9 DE BE'I'EMBl\O DE 1850, A'ft.T. }o § 6- JI N. 2.348, 
DM 25 DE AGOSTO DE 1878, ART. 20 

Il1lliatêrio da J'ustlca e NegOCiOS Interiores 

D ... ti. 6.830, tk 8 de JtlfUiro 
de 1906 

Credito pa.ra. paga.m&Ilto de ajuda 
de cU8~ !LO bacharel José Mo
feira Alvee da Silva. j u1l de 
comarca. do territorlo ao Acre 

.D8Cr.CO ". 6.868, de 2B de Jaft8if'o 
d8 1908 

Oredito p&.1.'a pagamento dos ven
cimentos de um ofBclaJ e de 
un\ ama.nuenaa do Supl'8mo 
Tribunal Federal e da .ra.ti .. 
ft~ de dous auxiltaret •••• 

Dfc'relo ft. 6.894.. d, 1 ~ d. 
f~f'o .. 1908 

C*-i\o snpplemolltar 6. verba -
Socaorros PubliCÓ8- do eJ.er-
cicio de 1006 ••••••••••••••• 

D,cf'ao n. 5.910. ds 5 de maf'Ço 
d8 1906 

Credito flI.Pplementat' , verba.
SoBool'l"1S Publico8 - do exer· 
ciclo de 1906 ............... . 

Ouro Papel 

17: 344$A94 

soo:ooopo 
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Decre'o n. 5.941 t de 26 de março. 
de 1906 

Credito Bupplamentar á verba -
Socoorros Publicos - do exer-
cIcio do 1906 ............... . 

Decreto n. 5.986 de 28 de abril 
de 1906 

Credito supp1emontar á verba _. 
Soocorros Publicos - do exerA 

cicio de 1906 ................. . 

Decre'o tia 6.991. de 30 d, dbrU 
de 1.906 

Credito para. paga.mento do pre
mio da viagem ao Dr. Aloysio 
de castro .................. '" 

Detr6to n. 6.031., ds 9 tU jtdh9 
de 1906 

Credito lupplementar á verba. 
- soccorros PubllcoI - do 
exercioio de 1906 ............ . 

Decreto n. 6.13S,de 10 de lelembro 
de 1906 

Credito para. o pagamento dos 
vencimentos doa delegados de 
sauda dos llortos de S. Fran· 
cisco e Ita.Jaby •••..•.••••••• 

Decreto ti. 6.144~de 1.7 de 8t11embro 
de 1906 

Credito sllpplemou.a.r para o pa~ 
gamento do subsidio doa mem· 
bros do Congresso Ne.cional 
durante a proropção da. ses· 
são até 2 dA oU~D.bro de 1906. 

Decreto ti. 6.1.45. de 11 de ,elembrIJ 
de 1.906 

Credito 8upploment8.1' para. paga
mc9iO das despe2a.1 com o S01'-

Ouro 

75:~0$000 

r'\O:OOO$OOO 

4:200$000 

133:740$517 

. ............. .. 1:400$000 

........ , ...... . 6181'750$000 
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Ouro 
00 do stenograpbia., revisã.o, 
redacção. impresslo e publi
cação dos deblotas do Con· 
grosso Naciona.l dai-anto a. 
proroga.çã.o da Séssão até 2 de 
outubro de 1906.... . • • • • . • . . . .•...•.....• • 

D~creto n. 6.159, de 1 á8 outubro 
de f906 

Crodito supplementar , verba -
Socoorros publicos - do exer· 
cicio de 1906 •.•••••.•••••••• 

.J)ecreto n. 6.175, de 15 de outuln-o 
de f90G 

« •••• lo '" • ' ....... 

Credito &upplementar á. verba. 
n. 15 do orçamento de 1906. 
pa.ra. oecorrer á.s despeza.s eom 
gua.rdas oi vis. • • • . • • • • . . • • • • • • •••.••.•••••• 

Decreto n. 6. 18lJ, de 22 de outu
bro de 1906 

Credito 8upptemcntar pa.-:,·a pa.
gllmento do sobsidio dos mem· 
broa do Congresso .Naciona.l 
dm'11Dto a proroga.cão da. seB
são at6 2 de novembro da 
1906 ••••••••••••••••••• ,., •• 

Decr,'o n. 6.189. de 22 d8 oultta 

b'l'O de 1906 

Cr6dito ~upplementar para. oecor
rer '9 depezas com o sarvÍço 
de steoog-raphia f revisão, re
dacQIio, impressão o publica
ção dos debã.tes do Congresso 
Nacional dut'ante a. pro roga
Oã.o das sessões até 2 de no
vannbro de 1906 ••.•••••••••• 

Dscreto n. 6.226,' de 13 de flO

"6mbro de 1906 

Credito 8upplamentar 6. verbt\ 
n. lQ do orçamento de 1906. 
para. oecorrer às de8pez .. ~ 

• '.f ••• •• •• · •• 

Papel 

SO~OOO$OOO 

249:983$146 

24:465$368 

618;750g000 

8fl:OOO$OOO 
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com o augmento dos venci .. 
mantos dos emprega.dos da. 
Secretaria de Estado •••••••• 

DeCt"eto n. 6.299, de 22 de no .. 
~emln'o dB 1906 

Credito sup])lementar para. ex· 
ecuçiio da lei D. 1.5~6t do 5 
de noveD1bro de 1906 •••••••• 

Dccj'e'o 11. 6.240 de 22 do tto 4 

\'lembro de 1906 

Credito 8Upplemellte.r para. occor· 
rer &O P3.gamellto do .u bsidio 
dos membros do Congr&S80 
Naciona.l dura.nt& a proroga~· 
cão da sessão até o dia 2 de 
dezembro de 1906 •••••••••••• 

Decreto tt. 6.241 de 22 ds no
'tIembro de 1906 

Credito para. occorrer ás despe .. 
zas com o serviço de steno
gra.phia." revisão. reda.(l(Jão. 
imprc8l!Ião e publicação dos 
deb.1.tes do CORgreS!lo Na.cio ... 
na.l durantf' a. prorol1a.ção da.~ 
sessões a.té o dia. 2 ae dezem-
bro de 1906 ••••..•.••••••••• 

BCGreto n. 6.242, de 22 dei nouem
b,.o da 1906 

credito sllppLement&r pa.ra. a. 
execuçio da lei n. 1.500, de 
1 de setembro de 1906 •••••• 

Decre'o ti. 6249. de 29 de no~em· 
bro de 1906 

Credito para pa.gamento do pro· 
fassor do Instituto Nacional 
de Surdos Mudos. Josó Rabello 
Leito Sobrinho. em vil'iuie da. 
lei ll. l.S2.g, de 15cle outubl'O 
de 1 90J f ••• " •••••• " •• , J • I • , • 

Ouro Papel 

., ......... *' ••• 7:037$"'68 

t •• , .... " ........ . lH:615$OOO 

618:750.i;QOO 

8O:000$OO~ 

••••• ~ • .I •••••• 105:019$591 
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Decreto ... 6.255, de 6 d" tls36m
~o da J906 

Credito supplemeut&r para. pa.ga
mento do &ugmento de venci
mentl}s de um lente do ~xter' 

d t 

Ouro 

nato do Gymnasio Nacional.. . •..•..••••.•• 

Dforeto n. 6.275, tÜ 20 tÜ duem· 
bro de 1908 

Credito supplernentar para oaoor· 
rer ao pagamento do subsi.dio 
dos mem bros do Congresso 
Na.cional durante a. proroga.
ção das sessões a tê o dia 30 
ie dezembro de 1906. • ••• • • •• • •••••••••• " . 

Dect'eto n. 6,276. de 20 de de:lem
lIro dBJ90d 

Credito para pagamento A Im
prensa. Nacional da despeza. 
com a Impressão da obra. de 
A. Sergipe c A nova luz sobre 
o passa.d()ll,. ao 111 • • • • • •• • .. • • • • • .. • • •••••••••• , •• 

(!)redito para oecorrer As dea
pezu com o servico de steDo
gra.pllia. revisão, redacção. 
impl'essio e publieaOio doa 
debates do Congreao Na
cional durante a profop'ião 
das aeuoos até 30 de de-
18fObro de 1906 ••••••••••.•• 

Dearslo n. 6,291. de 21 de ds:lBm .. 
• lwo de 1.9()6 

Credito sapplementar á. verba.-
Socoorros Publieos - do exer-
cício de 1806 •.•••..••••••••• 

Papel 

1:070$000 

57"1:50(l$OCO 

se,: 827$500 
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Minister10 das Relaçqes .E:I:,teriores. 

Dltr8lo n. 5.912, de 6 de março de 1906 

, Credito para ocoort'ar its des
pezas l'Alativas ao, Tribunal 
Arbitral os ta.belecidc. pela. 
convenção de arbitrameDto 
eoneluid~ om 12 de julho de 
1004, entre os GóverDO' dG 
Brazil e Peru ..•.•...••...•. 

1>6CY'elo n. 5.086, âe J4 de abril d~ 
1906 

Credito ~ . oecOl're[', áS: des
pezas relatlvaef ao Tribunal 
Arbitra.I estabelecido pejo art. 
11 do Tratado firmado em 
Petropolis,em 17 de novembro-
de 1903 ................... 11 •• 

Decreto fI.. 6.263, d6 13 de tU .. 
zembro cü 1~06 

Credito supplementar para :pa.. 
Bameo to da. di1fereoca de ven ... 
cimentos a diV"6rsos membros 
do corpo diplomatiC<J~, •••••••• 

Ouro 

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

• to ............ . 

OO:13~9 

1)9:133$209 

MINISTElUO DA MARINHA 

Dsc",eeo tl.. 6.118, de 22 de auo,t<) de 1906 

Papel 

200:000$000 

150: 000$000 

360:000$000 

~a'pel . 
credito sl1pplemBn~l". a di.verS&8. verbas do orça

mento de 1006. para exooução da. lei,n. 1."73, ' 
de9deJa.ne1ro de 1906...................... 1.0!3:1~ 

Decre'o n. 6.237, de 22 'de; nottemb,.o cl~ 1.906 

Credito 8upplem en,tar. a.. \"erba - Secreiaria. . de 
Es~a.do - para eDcnção da lei n. J .555, de 13 
de novembro de 1900 .••.••••••.•.•••••.••••• 

D'cr6lO ti. 6.411, de 14 de ,maf'ço de 1907 

Credito supplemeotar às verba!l 25·- Fretes, pas
salao .. aju.das de custo, ete-e OO'-Eventuaee 
-do orça.mento de 1906 •••.•..•.•.••••••••••• 

2:'12$485 

190:~go$1~1 
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Decreta ti. 6.430, de 27 de m·arço de 1907 

Credito aupplementa;r 1.)8.1'& pagamento do augmen
to dos vencimen tos aos lente~ cathedraticos, 
substitutos e proteasores da E:icola Naval, no 
exercício de 1906 •..••.••.••••••••••.••••.•.• 

MINISTERIO DA GUERRA 

Papel 

26: 100$000 

1.212:423$135 

JJecrelo ti. 5,918, de 7 de ma,"ço de woa 
Papol 

Credito supplementar para a. execuçã.o do decreto 
legislativo n. 1.473, de 9 de janeiro de 1906... 1.559:961$640 

Decreto n. 6.235 de 22 de "o»8mbro de 1906 

Credito supplementar para oooorrer á despez<1. 
com o augmento de 'Vencimentos dos empro-
gados da. Secretaria. de Estado ......... _ ... _ . 

Decreto n. 6.327. de 17 dBjdfi6iro d~ 1907 

Credito supp1emantar pa.ra. oecorrer á despeza. com 
o augmento de vencimentos dos empregados 
civis da Direcção Geral de Sauda e da. Inten
dencia. Geral da Guerra. dur~Dta o exercicio do 
1906 •. ~ ••.•••••.••.•..••.•• " ••.•.•••••...•• 

Decreto n. 6.385, d~ 28 ele (et>c)'eú'{) de 1907 

Credito pa.ra ocoorrer ao pagamento do pessoal do
cente dos Institutos MUitares do Ensino. do 
aooórdo com o decreto logislativo n. 1. 500. do 
1 de setembro do 1906, nos exeroícios de 1906 e 
1007 ................ *' .......................... . 

Durtto n. 6.409 t de 14 de março de 1907 

Crodito supplementar á verba. 151.-Material-con
sigllacão n. 32-Tro.nsporte de tropas, etc., do 
orçamento de 1906 ...•.•••.•••.•.. " ...••••••. 

Decreto n. 4.635 t de 27 da março de 1907 

Credito supplementar â. verba i211.-Ajudas do custo 
-do <lxorcicio de I nOR ••••••••.•• , •••••.••••• 

2:787$500 

223: 200$000 

493:947$597 

3.2: 300;'::000 

2.::H2: 4:~3$R')n 
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Ministerio da Industrla, Viação e Obras PUblicas 

Dtcrtllo IJ. 5.9J4, di 6 de mtlt"~ de 1906 

Ouro Papel 
Credito paro. as despezaa oom o 

proseguimento dós esiudos da. 
Estrada de Ferro de S. Luiz a. 
Calia.s •••• _ •• 1; •• ., ••••••••••• • •••••• 4: ....... 180:000$000 

Decrlto n. 5.917, de 6 de março de 
/906 

Credito para. oocorrer ao paga.-
mento da. dUferençt. de venoi-
mentos doa t.elegraphilias da. 
R.opartição Geral do. Telegn.-

585:~O phCJ8. ... " ............................. • .... J ............. 

Decreto ta. 6.008, de 2 de maio de 
IfJ06 

Credito ~ra. as obras de a.larga-
roQD da. bitola da Batrada 
de Ferro Central do Brazil. de 

000:000$000 Taubaiê a. S. Pa.ulo .......... • • ... .. .... • .... J .. 

D,ef'eto ta. 8. {)()9, d, ! d, maio de 
J906 

Credito para as obras de prolon-
ga.mento da. linha. do ceotr;) 

da. Estrada. de Ferro Central 
000:000.;000 do Bra.zi1 ......................... '" . " ....... '" ....... 

Decreto t1. 0.029, de 15 di maio de 
1906 

cr~dho ~'\l'~ paga.mento do.& gra.-
titica.OlSes a08 engenbelros ::0 
tora.m imoumbldos do reoe i. 
mento O entrega da.s estradas 
de ferro eQ4ampadu e depois 24 : ()(){)$OOO arrendadas .•.......•.••.•..• . ......... 

Dec,'sto n. 6.076, dt J9 dojunho de 
1906 

Credito J>8.1'a as obr&B de a.11.\"88.· 
mento da bitAlla da Estrada 
de Ferro Centra.l do Brazil, 500~ OOO$OOu de Ta.~haté a. S. Paulo ••..... 44' .. •••• ... 20 
Yai. VIU 

. 



tHe.relO n. 6.09J. •. d6~4dejtJ,lAo de 
t90fJ 

credit6 Pa.:ra paga menu' It!a.s gra
titlcações arbitradas aos en
genheiros incumbidos do ra.
ceb.imento e entrega das es
tradas lIe ferro enoampadas e 
depois arrendadas ...•..••••• 

D,creto n. 6.J.47,de 18 d6 I6tembro 
dl/JJ06 

Credito lupplãmentAr â verba 
n. 11, do orçamento de 1006, 
oonaigtlt.ção-reviJão da rêde, 
novas canalizações etc .•••••• 

Decreto n. 6.243. àe 22 dI tlD~embf'O 
de 1906 

Credito supplemelltar para oooor-
ter á ~el!lpeza oom o augmento 

de vencimentos dos empre
gados da. secretaria de Esta,.. 
do, em virtude da lei D. 1.555. 
de 13 de novembro de 1906. 

D,creto n. 6.2'18.d620 deduembro 
à, 1906 

Credito para occorror ás despezas 
com o prolonga.mento da. 11· 
nha. do centro da Estrada. de 
Ferro Central do Brazil •••• 

J},creeo rl. 6.279,4e 20 de àe.lembro 
de 1.906 

Oredito para. occorrell ás despeza,s 
com O alargamento da. bitola. 
da Dtrada. de Ferro Central 
do Bra.zil, de Taubaté a. São 
Paulo ..................... . 

Decrelo n. 6.402. de 7 de março 
de 1907 

Credito _l'If.Plemeou.r para. paga
mento dos jo.ros do segundo 

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

• " •• 4: ••• 4: ••••• 

-
Papa f 

16:000;j;000 

600~OOO$OOO 

:859$91) 

600:000j000 
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semestre de 1906 devidos â. 
Companhia Estrada. de Ferro 
V ietoria. a. Mi nas .•. , •••.•• 

Ouro 

215:812$560 

215:81"560 

Ministerio da :Fazenda 

Decrelo n. 5.840, de J3 de Janeiro 
àB 1.906 

Credito ~ra. ooeorrer á. liquida.
oi.ó do debtto da. União para 
co:m o Estado do Rio de Ja· 

Ouro 

neiro .....•.... " .•• .,. f ..... , ... • ~ ............... t ••• . 
Dscreeo n. 5.878, de 3 de (nereiro 

de 1.906 

Credito para. paga.mento a José 
Ferreira dos Sa.ntos, em vir-
tode de sentença judiaiaria. . • •••••. á •• '.' " , 

D8Crelo n. 5.880, de 9 de fevereiro 
de 1906 

Credito pa.ra. pagamento ao Dr. 
Godof'redo Xa.vier daCunh&. 
em virtude de sentença. ju-
dieiaria. .•. " •••••• ,. •••••••• 

Decrsto n. 5.886, de 1.0 de fevereiro 
de 1.906 

Credito para pa.gamento a Proco
pIO José Lorana da Silva., 
em virtude de sentença ju-
dlciaria. ................... . 

Decreto tt. 5.887 de 10 de fe"ere;,ro 
d,l906 

Credito para paga.mento a. D. The· 
reza. Barbosa dos San tos, em 
viriude de sentença. judieia.· 

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

fJa ••••••••••• ., ••• • •• • • • • • ." ............ . 

Papel 

·Papel 

1: 164$664 

6:421$47.2 
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OUro Papel 
Bler.tJ n. 5.888. de lQ de (6OfWdro 

tU J.906 

Credito par& pagamento a Pedro 
lbbio. em 'Virtude de seo-

2:875$996 t&noa. judieiaria ............. . ....... ' ...... 
D~'ft..5.889. ti, 10 tU rntw"rf) 

ele J.906 

Credito para pagaaento a.o Barão 
deLoreto,Dr .. Franklin Ame-
rico de Menezes Doria, em 
virtude de sentenç.a judicitL-

87;848$050 ria .............. ............ .. 'li ... I ••••••••• 

D~,', n. 5.898. de J.1 da fe«rsiro 
dBI.906 

Cred.lío ~1'a. ~Dto aos her-
deu. o 1. Antonio Carlos 
Ribeiro de AndradaMachado 
8 Silva. em "i'irlu.de de sen-

56:529$140 tenoa judieiaria ••••••••••• • ......... It •••••• 

JJtcrBlo tl. 5.908. de 8 de mayço 
dlJ 1906 

Credlto para ,a.pmento a Fran-
Cisco 'erreira da Rosa e 
D. Amalia Duarte de ou· 
vélra, em virtudo de sen-
to.~ Jlldieiarill •••••••.... .... , ....... , . 6R:544$i64 

Dac,.,to D. 5921. dd lO (l~ mllí'fil 
de 1906 

crcdit~a.ra. as despeza.s com o 
se o de unitormizaoio dos 
'1pa1 da.8 apoliees durante o 
8.1eMlelo de 1906 .............. ......... I •••••• 60:000$000 

DlOl'tfO fi. 6922. dt 12 de mat"Çd 
d.1906 

Crel!íio ~ pa.gam,n~ ê1 COlll-
pão !t MetropoJitulat em. vir-
tude e BeDtelkQa jodicia.rh .. 

.. ,. ............ " " ... ,a. 2.185tót)0$400 
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Deoreto n.5923, d6 10 dtJ março 
de 1896 

Ouro 

Credito pa.l"a. pagamento a M. Ba.u .. 
maD e outros, em virtude de 
S8D~nça Judlcia.ria.......... • ••••.• ;I •••••• 

Decreto ti. 5929, d6 17 de março 
de 1906 

Credit.) para. as despez&s de pos
soa.l e material, no exercwo 
de 1906. dos postos ftscaes 
rnixtoi do Breu e cau.hy. DO 
Alto Jurud. e DO Alto Purtl8 •• 

Decrelo fl. 5930, de 17 de margo 
de 1906 

Credito para occorrer a1. restitui
ção do ca.pital pertencente ao 
or,hã.o Osca.r Snvino da Fon .. 

. •.•.•.••• 4.'. 

se.ca -................. 11 •••• lo. . ............ .. 

Decreto ti. 59,'19, de ~4 de março 
de 1906 

Credito pa.ra pagamento 1& Manoel 
Gomes. em virtude de sen .. 
tença Judicia.ria ••.•••.•••••• 

Decf'eto n. 59~Ot d8 24 de março 
df 1906 

Credito para pa.gamento ao Dr.Ra.
miro Pereira. de Abrotl .. em 

. ..•......•... 

virtude de senUJDoa judiciarla .............. . 

Dect"elo ti. 5941. de f!4 de março 
de 1906 

Credito pa.ra. paga.mento a Frede
rioo Lopes Bra.nco. em virtude 
de sentença jndiciaria........ • .•••••••••••• 

Decreto n. 5943, de 24 de "IDrço 
d8 1906 

Credito para pagamento a Carl 
Hrepck & COmo. e Ernesto 
Va,hl &: SallentieD, em vir .. 
tude de sentença judieja.ria. ••• ................. 

Papel 

3.263:615$1;79 

8) :690$000 

h 111$007 

I 83.ts4" 

9:~ 



Dscreto n. 5981, de 23 de abril 
de 1.906 

Credito pa.r..\ paga.mento ao 1 o ~. 
nente da armada Horacio Nel· 
I1Gn- de Pa.ula. Barros, em· vir-

Ouro 

tude de sentença. judlciaria. •• • ••• « ••• • ••••• 

Decreto K. 6010, ds 5 de maio 
d,1906 

Cretl1to para. paga.mento a Vir
gUio dos Reia Araujo Góet!J, em 
virtude de sentença judiclaria. •••••• ~ ....... . 

D,cr8lo K. 6Ol1., de 5 de maio 
de-1.906 

Credito para -pagamento a Manoel 
de AssumpQã.o e Silva, em 
virtude de sentença. judieiarla. 

Detireeo ta. 6012. de 5 de maio 
de 1.906 

Credito para pa.ga.mento a. Fran
cisco Rodrigues Pereira e sua. 
mulher t em virtude de sen-

.....•........ 

tenQ& judielaria................ • , ............. . 

D,crsto K. 6022t de 1.2 de maio 
de 1906 

Cl'8di~o para pagamento, a João 
Lo.pren90 de Azevedo, em vir
tua;,- de sentenoa. judleiaria •. 

D.crelo n. 6.023. de 12 de maio 
do 1.906 

-Dredtio para p&g&menío a. Joa.qulm 
A:.atonio Lopes, em virtude de 
ieritença judioiaria ••• Oi • ..... 

Decreto te. 6.047 t de 26 d6 maio 
de 1.906 

L 'I . 

•• , ••••• c ••••• 

..•.••.•... ,. 

Credito para pagamento .. Antonio 
José da. COlta e Souza. em vir. 
tuie d4I sentença. Judiclaria. .. • • ~ ........... .. 

Papal 

59:693$021 

41 ~ 13.2$762 

38~919$315 

45:741$240 

ã5:201$419 
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D6Crtsto fi. 6.064. de 9 d6 ; .. nAo 
lU 1.906 

Credito para pa.ga.mento a. Pran
klin" Barbosa d.e Andrade, em 
virtude de sentença. judioiarla. 

Decreto 11. [; .087 ~ d6 18 de JtllAo 
de 1906 

Credito para. pagamento á Com
panbia. Llo)'d BrazUeiro, em 
,:ir~ude de sen~DÇ& judi-
01~a •••••••••••••••••••• -••• 

D60r,to n. S.ltO. d, 25 de agOlt" 
d, 1906 

Credito supplementa.r , vorba.
Trlbana.l de Contas - para 
execução da. lei 1.490, de 6 de 

. ..... , .... ., ... 

.gosto de 1906.............. • ••••••••••••• 

D8Cf'eto n. 6.121. dfl B5 de agosto 
de 1906 

Credito pa.ra. ",.mento ao con
selheiro 19na.cio Josá de Men .. 
doD4;a. Ucboa, em virtude de 
sentença. judieiaria •••••••••• 

Decreto tl. 6.1.26, de f ds ,ee,mbro 
de 1906 

Credito para. pagmlento a.o Dl'. 
Plínio de ca.atro Casado, AI
biato Pereira Pinto e Vs.lencJo 
Baptista Gomes. em virtude 
de sentenca. Judiciaria •••••••• 

Deor6to n.6.:l42, ds 15 de 8"lft'Ilwo 
rlB 1906 

Credito para. pagamento 8 Ruben 
Tavares. em virtude de sen
tença judiciaria •••.•••.••••• 

Decreto n. 6.:17:1, cU :18 de ot'ttllwo 
di 1906 

Credito para. pagamento ao te
DeDt.e-eoronel reforma.do da, 

..•......••... 

. ............. , . 

............ ,. . 

42:797~ 

., :03\l$460 

7:555$420 

8:400$000 
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Ouro 
bria'&d.a. policial Joaquim José 
de ~tro Sampaio Filho, em 
v.irtude de sen~noa jlldicla-

. ria" .......... 41 41 •• t ........ ,. • • • ..... ~ •••••••• ., 

D,er,'o ". 6.1.13 t d. 1.3 ds outubro 
de 1.906 

OI'editO para pagamento ao 0.1 fe
res reformado da. brigada po
licial Herculano Teiw:eh.. de 
Ma,alhã.es, em virtul10 de sen
tença judicjari~ •••••..•••••. 

Decreto fiI. 6.1.19. de 20 de outubro 
da 1.906 

Credito part\ pagamento 3. Cunha 
Paraobos & Comp. t em vir
tude de sentença. judlciarla •. 

Dacrelo ... 6.1.80. de 20 de ou'ulwo 
de 1906 

Credito supplement.o.r á verba.
TribuDal de Contas-para 9W:
ecução da lei n. 1.526. de 13 
de outubro de 1906 ••••••.••. 

D«r,'o ta. 8.190. de 26 de outubro 
d,1906 

Credito pa.r& pagamento á Em .. 
preza de Nav~aeão e Cum
mercio. em vir,ude de sen
tença judiciaria ••••••.••.•.. 

Decr'to n. 8.205. de 3 di! 
tao1)embro de 1906 

Ctedlto para. oocorror á. despeza. 
com a acqulslção do predlo 
sito á. praça. da Ropublica 
D. 105 ..... , .................. . 

Decreto ta. 8.220. de f2 ds 
nO"8mbro d6 f 906 

Credito para tormar o capital da.s 
aaçiSéil do Bauao do Brazil to-

. ........... " .. . 

....... , ..... . 

.,., •••••• I •• <li I 

...........•.• 

92:267$518 

33:020$136 

2:463$984 

7:707$258 

68:058$201 

madas p610 Thesouro. • • • ••• • • • • • • • • • • • • . • • • 11.407 :708.t3Q7 
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Ol1ro Papel 
Decr,to ta. 6.260. de 29 d. 

",011efnboro de 1906 

Credito pa.ra ~a.mento ao w-
nen1e-coronel José Fa.ustino 
da. Silva.. em virtude de sen-
teDQIe jndioiaria •••..•.••.••. ••••••••• 1Il •••• 6:-«92$940 

Decreto 8. 8.269, de 18 de 
de~em1wode 1906 

Credito pa.ra. paga.mento da dill'e-
rença de soldo ao soldado 
reformado do exercito João 
de Magalhães Faria •••••••••• " ... " ............... 2:858$400 

Dett'e'o n. 6.300t de 29 de 
de;emõro de 1906 

Credito ~agam0Dto ao alferes 
refo o da brigada poli-
cial Alfredo Marques de OH· 
veira Paes, em virsude de 
sentença. Jndiciaria ••••••••.. .•...•.••..... 39:000$623 

D8C1'elo n. 6.301, d, 29 ds 
duembro de 1906 

Credito para pagamento a Arthur 
Amerlco Balém. em virtude 
de sentençajudíciaria .••..••• .... li •• 4: ........ 3:600$000 

Dscreto ta. 6.302 t de 29 de 
desllmlJro de 1906 

Credito pal'8. pa~to ao bispo 
D. carlos Luiz d·Amour. em 
virtude de senteDça jlldiclaria. .......... " ... 16:500$000 

1)«:1"'0 ",.6.303, d8 29 de de:em-
boro de 1906 

Credito r.ra paga.mento ao 00-
tODe La.uro Domingues Pratas 
e ~uirolt em virtude de sen-

153:411$Q75 'en~a Judioiaria ••.•.•....••.• •••••• " " • I: fi fi •• 

Decreto n. 6.819 de 10 de jane;'r6 
ds 1907 

Credito para a.8 desp8z&s de pes-
soal e material da. Caixa de 
ConversãOt no exercicfo de 

21:536$14_ !9Oô •• ., •• a _ ••••• ., •• : ~ ~ ~ ! .. , • ! ...... ~~ ...... 
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Ouro Papel 
D8CTet() ta. 6.846, ele 81 tU janeá,.() 

d.1907 

Credito para oooorrer , despeza 
com a. acqUÍsicão de pra.ta. •.• 785:365$015 

Decreto ta. 8.865, de 14 de te"',-
re'ro de 1907 

Credito supplementar á verba lS8. 
- Mesas de Rendas e Colle· 
ctorias, do exsl'cicio de 1906. ...... , ••••• 11 •• 706:810$000 

D,cl"et() ta. 6.876. ele 21 de tefJ8-
rei,.() ele 1907 

credUo sUPl!!dmentar á verba 9"-
- Rece oria da Capital Fe-

22:193$261 d.eral - exercieio le 1906 •••• ......•.•.••.• 
DecNto ta. 6.888 t de 23 de (6fJ8-

r,iro d, 1907 

Credito supplementar ã verba 5-
- Pensionistas - do exeroicio 
de 1906 •••.••••••••••••.•... ............... 100:000$000 

Decreto ta. 6.390. de 28 d, te.." ... 
r6iro de 1907 

Credito lu~lementar á verba 91. 
- Reee edoria da capital Fe-
deral - para paga.mento de 
porcentagsos a.os cobradores, 
no exerelcio de 1906 •••.••••. .............. 27: 359$8.26 

DdC1"sto ta, 6.429, de 25 dd março 
ele 19fY7 

Credito SU~Plementa.r 11 verba.-
Alta.n egas - do exereicio de 
1906 ...... 411 11 .................. .... , ......... " 128 :590$367 

Deoreto ,.. 6.431. de 27 de março 
de 1901 

Orediéo IUrrlemenéa.r do verba-
Juros os deposUos da.s Caix8& 
BeoDomíca.s e Montes de Soe-
corro, do exercicio de 1906 •.• .......•.•.•. L 148:860$613 

785:365$000 21.377:042$129 
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ResumO' 

Ministerio da Juaftioa 8 Negocios 
Interiores •••••••••. " ••.•.• 

Ministerio das Relações Exteriores 
.. da. Ma.t'inha. ••.•••••••. 
,. da. Guerra. .•.•••••.••• 
,. da. Industrla., Viaoão e 
Obras Publicas ••••..•••••.•• 

Ministerio da. F&lenda ...•.•••••• 

Oaro 

4:200$000 
99:133$200 

••• "' ...... OI •••• 

............... 
215:812,$580 
785:365$000 

1.104:510$859 

TABELLA.-B 

Papel 

4.549:340$438 
350:00;000 

1.212:42 135 
2.312:4 805 

3.960:859$901 
21.377:042$12Q 

33.762:099$408 

VEaBAS DO O!L9AKBNTO PARA AS QUABS o GOVEIlNO PODERÁ ABRIR 
CR1illITO SUPPLEMBNTAR NO EXERCICIO DlI 1908, DE ACCÔRDO 
OOM AI LEIS NS. 358, DE9 DB IBTE'MBRO DE 1850, 2.348, DE 
25 :DI.: AGOSTo DE 1873, 428. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1896, 
ART. 8°, N. 2, B ART. 28 DA LEI N. 490. DB 16 DE DEZEMBRO 
DE 1887 

Kinisterio da. Justiça e Negocios Interiores 

Soa corro. publleM. 
Subaid.os ao' Deputados 6 S{Madorss - Pelo que fór preciso 

cluran~ as prorogacães. 
S8(;1",taria. do Senado e da Camara dOI Deputados - Pelo servico 

stenofft'&e.hieo e de reda.cOão e publicação dos debates. durante as 
prorogacoes. 

Ministerio das Relações Exteriores 

Mlnisterl0 da Marinha 

BospiltJ68 - Pelos medlca.mentofr e utensis. 
Reformados Pelo soldo de o1JJcla.es e pracas. 
M uniçae, de b(Jcaa - Pelo sustento e dieta das guarnições dos 

navios da. Armada.. 
Mutiiçass ntJ1)at!$ - Pelos casos foriuit9s de avarias. naufragio. 

alijamento de objectos ao mar e outros sinistros. 
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FreteI - Para commlssãea de saque, pa.ssagens a.utorizadas por 
lei, tretes de volumes e a.inda de cusio. 

Et1entuaes - Para tratamento de offlciaes e pra.caa em portos 
estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaas e enforma.rias, e 
para despezas de enterramontos e gratitlcaçoos e extraordlnarias 
determinadas por lei. ' 

Ministario ~ Guerra. 

Bospitaes 6 e'lfermarias-PelOIl medicamentos e utensJs a praças 
do preto 

Soldo, etopa3 , gratificaçdes de ofliciae8 - Pelas gratificações de 
volunt&rio8 e engajados e premios aos mesmos. 

Soldo, etapas 8 g}·atiflcações de pra~as - Pelas que occorreram 
além da importancia consi~na.da. 

Cla;íses ín.-zctivas - Pelas otapas das praças invalidas e soldo 
de otflcio.e.'i e pra.ças rcfurm.'l.das. 

Ajttda de C1'sto ~ Pelas que abonal'em a.os otIlclae5 que viajam 
em com missão de serviço. 

Matc)·ial- Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

Ministerio da Industria., Viação 8 Obras PUbl1ca.s 

Garantia de juros da estradas de (eerro. aos enganhos cent1·aeS 8 
dortos - Pelo que exceder ao decretado. 

Ministerio da Fazenda 

Juros da divida interna fundada - Pelos que occorrerem no 
ca.so de fundar-ae parte da. divida fluctnante ou de S8 fazerem 
operaQÕea de credito. 

Juros da divida inscripta, eec. - Pelo8 recla.mados alem do 
al~ariBmo orcado. 

Aposentados - Pelas a.posen t.adorias q ne (orem concedidas além 
do credito votado •. 

Pensionistas - Pela. pensão. meio soldo do montepio e funeral. 
quando ao consignação não Cú r sufftclente. 

Caixa de Amorlüaçiío - Pelo feit,io e assignatura. do notai. 
Recsbsdoria - Pelas porcentagens aos empregados e commis· 

sõos aos cobradores, qna.ndo as oonslgllações não forem BufllcienteB. 
AlftJndeglls - Pelas porcentagens aos empregados, quando a9 

consignações excederem ao credito votado. 
Mesas de Renda. e Collectorias - Pelas porcen tagens aos em .. 

pregados, quando não bastar o crodlto vota.do. 
Mscali~ação e maú d~,pe.3as dos impostos de consumo e ds Ira1U

porte - Pelas porcentagens, diarias, paBsa.geD~ c transporte. 
Oommissao aOj vendedores particulares de e.dampilhas - Quando 

a consignaçiio votada. não chegar para. oecorrer ás despezas. 
Ajudas da Cllsto - Pelas Ilue forem reclamadas além da. quantia. 

orçada~ . 
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, PorcsR'agrm piü& cobranç4 sa;eculi~a rlà.8 d'"lda.s da União
Pelo excesso da arreeadação. 

J.,r08 div6r'$oS - Pelas ímportaneias que 'forem precisas além 
das consignadas. 

Jtw08 doa bi~h6tel do Thelouro _. Idem, idem. 
CommisS~8 d oorretagem - Pelo que for necessario além da 

somma concedida. 
. Juros do. empre8Umol do Cofre dos Orphll08 - Pelos que forem 
reclamados, sí a BUlo 'mpor1a.neia. exceder a do credito votado. 

Jur08 do. depositos das Caixas EconomiM3 e dos Montepios 4 80e-
corro - Pelos que forem deVidos a.lém do credito votado. .. 

.lker<;icios findos - Pelas a.posentadorias. pensões, ordenados, 
soldos 6 outros veneimentoH ma.rcados em lei. e outr,lS despezas, 
nos casos do art. 11 da. lei n. 2.830, do 3 de setembro de 1884. 

Repo$i~ões e f"e.ciEtAiçiJes-Pelo8 paga.mentos reclama.dos, quando 
& lmportancia dellas exceder a consignação, 

Cn,mal'a dos Deputados, 4 tlo dezembro de 1907.- Carlos Pei
:voto de Mello Filho, Presídento.- Milciades Alario de Sd. Freire, 
10 Secretario.- Lui:s Antonio Ferreira. Gualbe.r10. 3° Secretariot 

servindo de 2&,- A imprimir, 

N. 391 - 1907 

A Commissão de Finança.s tem examinado com a. devhlu. 
a.ttenção a proposição da. Camara dos Deputados n. 205 do cor
rente anno. que orca a. reoeita geral da Republioa. 

As avaliações feitas nessa proposiçã.o computam a reoeita 
ordinaria ouro em 72.979:380$887 e a. de applicacão especial em 
16.214:833$334, formando o total de 89. 193:714$22l, e a ordínaria 
papel em 239.882: 130$430 e a. da applicação especial em 
18.498:369;ii570, sOlnmando 258.380:500$. Em geral a pl'opo~iQão 
actual obedoCfl :tos mesmo~ mohlm: da lei vigente SObl'O a 
mat~ri:\. 

Em R.ssumpto de ta.rifas aduaneiras ai a,lteraçõú9. que cUa 
mencionil, já consbm quasl tDdns de.~s[t lei. Assim a.s taxas decre
t.adas para succo de uvas, papo. o ga.do asinino. mua:r e ca.vaJlar. 
para cal1neh'o frjgorHlco. para a palba de centeio, de trigo. do 
aveia c outra.s plant.as, para. o xarquo. paJ.'a () pap31 de descarga 
em bobinas. para o no VO:5ebl (sizal). para. os automoveis, pal'a. 
o chino~ol, pa.ra toros de choupo, asp. aJamo e out['as madeiras 
proprias para o fabrico de palitos de phosphoros, para as fritas 
metallicas e coberta.s vitrifieaveis. para o ruberoíd e finalmente 
para. os Jynotypos, todas já so acham contempladas. Bem assim. 
os pncnma.ticos para. 3d rodas do automoveís. como a.cc"\ssorios 
destes, pagam neste momento apena.s 5 % ad "alOf'em, ox-vi da Lei 
n. 1.45:2, de 30 de dezembro de 1905. As duvidai suscitadas a. 
respeito na. Alfll.ndega. desta. cidade j,l so dÜI15iparam. 
, Df} maneíra. quo. em ma.tel'ia a.dnaooÍl>a, o n. 1 do art. lo dJ. 

. prop()siltâo 9) ionova no q tle dif ri!ítpeito tl"8 taxas para e'inenBto-



gra.pbog, para filme impressos e virgens, ,á. taenção para. a g.a,zolina. 
e á. tolera.ncia para traoos de absintho nas bebidas aloooJicas. 

Além do exposto, ainda. a. ,proposição da. ca mil.ra attst'a a le
gislação vigente quanto ao imposto de exportação do territorio do 
Acre, reduzindo-o de 23 pua !O %; modillca no mesmo sentido de 
reducção as taxas dos telegrammas e crea. dlJo,s rubricas Davas, 
a 151l. Renda da. Estrada de Ferro Central do Rio Grande ,do Norte, e 
a. 4480 Rendas federaes percebida.s naquelle tefTitOl"io. Ada.pta a re
oeita. dos portos eo seu destino á legislaçã.a actual, decreta novas 
taxas aserero. CObl'&das peja':! ca.pitania.s do~ portos por meio de 

·sello adhesivo f prescreve que 8~a.m perceliidos alugueis pelos 
JI"Opriol1 naclonaes occupn.dO~ :por funcciona.rios publicas civis e 
milita.res. que Dão tenham direIto de os occupar. admitte a tole
rancia nos vinhos de 200 miligramroas de a.nhydrido sulfuroso. con
cede algumas novas isenções de direitos. 

Quanto ao mais, o projecto da receita. c:riteríosamente se 
limita a reproduzir aquilIo que já se acha. consagrado com pro
veito na nossa legislação. 

Na;da obstante, o eminente relator desse projecto na ,CRmara, 
o Sr. Paula Ramos, na luminosa exposição com que o ;precedeu. 
notou que, confrontada essa receita avaliado. com a despQ.Za 'pro
posta pelo Governo, jA augmentada. pelo Congresso em relacao a 
quas.i todos os ministerios. será de prever no futuro exercicio um 
dBjicit ouro de 4.773:986$800 e pa.pel de 5.03b427$684. E' de 
obse.rvar que DO ca.lculo do iUuslre pa.rlame.}ltar não sã.o levados 
em conta os augmeJtos poeteriore~ da.s dotaçõos orçamentaria,s e os 
credito8 que hão de ser abertos no correr do ex.erciclQ. 

A Commissão considera. imprudente firmar 08 orcamentos em 
ta.ee ba.ses, evidentemente sem coDSistencia.. Não ha ne:ar que até 
hoje elles teem sempre obedecido a. esta norma, e sempre sem pe
rigo, pOl"que a pro3peridade constante das rendas suppre qualquer 
diferença. oriuuda de ca.lculos agaim organizados. 

Mas, de um lado, é imposaivel contestar" que essa. espectativa. 
pode uma vez tàlhar. Um decrescimento no volume da nossa. 
exportaçã.o, o aviltamento, ainda que passageiro, dos preços dos 
nossos productos. essa" ou outras quaesquer causas que venham 
refIectÍl'·se no nosso consumo, repeTcutindo na importa~o, fonte 
principal da. receita, serio sn:ftlcíeutes para ,:produzir pertul'baCões 
graves Do nosso orÇ&ID.ento. que aca.rretara'} embaraços sérios á. 
administracio. . 

De outro lado, sendo a computação da despesa sempl'e aMim 
exceSài.va. qualquer augrnent) de receita ê fatalmente absorvido 
por eUa. E refiectindo-se que a maior parte dessa despesa consiste 
em emprego de capital destmado a se n&o reproduzir, qua.l é o 
quese applica a custeal~ a. crescente bvrozracia, que despercebi .. 
da.mentd vamos cultivando. verifica-ae que não nos fica ensejo 
pal'a utilisar os recursos extraordinarios. que DOS proporQlona o 
DoSSO desenvolvimellto. em fomenta.r este mesmo desenvolvimento, 
sanlo em ca.hir'em completa. improtiuctividade. 



Como quer que seja no' calculo feito pelo iliustl'e Sr. Paula 
Ramos, se não se acliam computados os supraditos enca.rgos, que 
necessa.riamente virão onerar ainda mais o. -despesa -DO futuro 
exercício, tamberu nã.o é attendido e facto 'que lse 'acha quasÍ 
restabelecido o fundo do garantia do su:pprimen'to feito ,ar occasião 
do tratado de Petropolid. e portanto quas1 livre a renda do Acre 
do onus desse destino especial. Da.da. a pequena parcella ne
cessaria para completar esse pagamento. ê infallivel que, logo no 
começo do exerciclO, aUe estará realisado, e por tal forma a. 
receita ordinaria sensivelmente augmentada com a drslocatão 
dessa renda da receita com applica-:ão especi.al. 

A não ser o alludido defeito de computa.<;ão. ê incouteata vef que 
o orçamento bra.zUeiro assenta hoje em solidas bases da mais abso
luta segurança. A parte da. receita em ouro proporciona ao thesou
ro todos os meios necessarios para os dispendíos nessa. especie. Por 
sua vez. a Caixa de Conversão, dando absoluta estabilida.de â taxa 
cambial, veio alliviar o contribuinte ·do gravame, que anterior
mente lhe occasionava a aquisiçã.o do ouro requerído por ·esse or
çamento. E de tal arte hoje o nosso orçamento se acha a. coberto de 
qUalquer imprevisto, oriundo da inconsiatencia do nosso meio cir· 
cula.nte. 

Sendo assim. se outras circuffistancia.;;; não sobI'evierem. ou si 
certas cama.s perturbadoras nã.o se aggravarem, o futuro exercício 
financeiro se annuncia proilpero, como os anteriores, com a. receita 
contemplada no proposição da Camara doa Deputados. 

A t.:ommibSão de Fina.nças. em vista do exposto. o1ferece essa. 
proposição á. consideração do Senado. pedindo-lhe, dada a. urgencia. 
do tempo, que approve sem alteração em 2· disóu8sã.o, com protes
to de apresentar em 31lo a~ emendas. que tem em estudo. 

Sala. da.s Commissões,16 de dezembro de 1907.-Feliciano Pemta t 

presidente interino,-U,'ba"o Santos, rela.tor.- Alvaro M4chaào.
J. Joaquim ãe Sou,Z'?-A. Me,.,eào.-Gon.çaZv88 psrreira.-Glycerio. 

PROPOSIQÃO DA. OAMAR.A DOS DEPUTADOS, N. 205 DE 1907, A. QUE SE RE~ 
FERE o PARECER sUPRA 

O Congresso Nacional decreta ~ 
Art. 1.° A receita geral da. Republica doa EstadQi Unidos do 

Brazil ê orçada, em ouro, 72.979:380$887,' papel. 239.882: 130$430t 

e a destinada á a~{)!?cação espécial, em alUO, 16.214:333$834, e 
em pa.pel, 18.498:369$570, que serio realizada.s com o producto do 
que for arreca.da.do dentro do eXG1'cicio da presente lei, sob os 
seguintes titulos : 

ORDINAIUA 

Importaçilo 

I. Direitos de importaoão 
pa.tt~ consumo, de ao-

Ouro Papel 
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côrdo com 3. ta.rlfa. ex
pedida pelo decreto 
n. 3.617, de 19 de 
ma.rQO de 1000. com 
as modificações intro
duzidas pelas 1 e i s 
D.S. 1. 144, de 30 de 
dezembro de 1903, 
1.3l3,de 30 de dezem
bro de lt04, 1.452. de 
30 de dezembro do 
1905. 1.616, de 30 de 
delem bro de 1906. 
excepto no que se I'e
fere aos ns. 704. 705. 
7(f1 e 740 (sómeute 
quan to ao <,.ra me far
pado e grampos para 
cerca. ) da. citada ta
rifa, cujas taxa.s con .. 
tinua.m em vigor; de
creto n. 1.686. de 12 
de agosto de 1907 e 
mais as seguinte3 al
teraQÕes: cobrado por 
kilogra.mma. bruto o 
imposto sobro sueco 
de uvas. creado pela. 
citada. lei n. 1.452~ 
Elevados: a. 00$ o im
posto por cabeça. de 
gado asinino, muar 6 
cavallar, m~nos os 
reproductores e ani. 
maes do cria, qne já. 
teem entra.da livre; 
ao 200 réis por kilu
gramma de carneiro 
fl'igOl'iftco: a. 200 réis 
por kilogMmma o 
imposto soble a. pa.lha 
de centeio, de trigo, 
de aveía. e do outras 
planta.s. para capa~ 
ou envoltórios do gar
rafa.s ou garra.fões 
o embalagens djV61"
sas, e a 209 I~éis por 
kilogramma. o im .. 

0"1'0 Papel 
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posto sobre o xarque. 
Sujeitos ás t.1.xas de 
10 réis por kilG
gramma o papel de 
descarga. em bobinas, 
para eger a im. 
pres, de jornaes 
em machinas l'ma
ti va::; ; ue 40 réis lJor 
kUograroma o tio ve
getal (sizal) pr,lprío 
para. ceifadeira-ata.
(leira; de 5 °1"0 ad 17Q

lorem o~ automoveís 
(carro:; ou embarca
Q ô e s) destinadog a. 
s~rviOO8 industriaef!. 
cooducção de m,Lto
ria.es e transporte de 
mercadorias; de 5 ·4 
ad 17aZo)"em o:; pneu .. 
maticos par;~ roda.s 
de au&omoveis. fn
c.luidos: oa cinl.:l1n;tto
gritp :os com a taxa. 
de 20$ ea'la. um; o~ 
tUms impl'essO::l plra 
os mesmos com a de 
500 réis. por I,{ilo-

• gr:l.mma e os til il1S 
virgens com a. de 200 
réis por kilogram
ma; o chinosol na 
01 .s;e IP'. no grupo 
tio l:rso1, ete . , caro 
a ta.xa de 600 r(~is, 
ra.:dio de ?5 11/1l' desde 
que pela il.U:l.Jy8B offi
eia.1 se verifique ser 
unjcameate desi nfe
ctante; 110 n. 330 o 
tól'Ll de choupo. a.~P. 
alamo e outras 
madeiras b ra ne a s. 
proprias para. o fa
brico de palit'Js para 

s:" hosphoros, pa.gando 
cada metro 

cu ico; no n. 659 
Vol. V1Il 

Ouro Papel 



a., frUtas metallicas 
e cobertas vitrifica
veia, branca.s ou colo
ridas para ce1'amica. 
ou ferro- kilog .-00 
réis, razio 20 I) lo; no 
n. 728 o cruberoid:., 
equiparado ás chapas 
galvaDizada.s p a r a. 
cobrir casas. paga.ndo 
10:) réis por kilo
gra,mma; no n. 1.009 
entroe a8 mach i n 8. 8 
para escrever t as 11· 
notypos e as destí· 
nadaR ao l'egi1:!tl'o de 
pagamentos. Isenta 
de direitos aduanei
ros o. gazolina. Sulr 
&tituidas no art. le. 
lettra b. in fine, da. 
lei n. 1. 452. de 30 de 
dezembrú de 1905, as 
paJa. vras - todas as 
bebidas alecolicas que 
contiverem absintbú 
ou quae quer outras 
essenciaa noei v a.s -
pelas seguintes:-to-
3as as bebidag al
coolicas que conti
verem mais do que 
traços de aI sintho ou 
qua.esqllBr outras es-
8eIlcias noci vas ..... 

t.2 %, ouro, sobre osns. 93, 
95 (ceva. d a em 
grão), 96. 97, 98, lOO 
e 101 la. cla.sse ,a. da 
tarifa. ( cereae.:! ) nos 
termos do al·t. 1 {} da 
lei n. 1. 452, de 30 de 
dezembro de 1905 ... 

3. Expediente de gcneras li· 
vrcs de direito.:; de 
consumo ........... . 

4. Dito de capatazias .....•. 
5. Arma.zenagem ......... . 
6. Taxa. de cstatistica .•.... 

Ouro 

69.00.0:000$OCO 

1.IOO:OOO~OO 

...... to to 6 ••• 1\ ..... , 

UI' 

Papel 

2.800.:[100 1.300: 
3.400:0 ()(h) 

350:0 
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E",erada, sa'd.da e estadia 
de navios 

7. Impo.do de pbar6es ...... . 
8. Oito de docas •...•.••...• 

Addiciollaes 

9. 10 % sobre o expediente 
dos gener o.:J li Vl'CB I~e 
direito ................ . 

Exporfaçtlo ."..,.,. 

10. 5 0/0 dos direitos de ex
porta.çoodo terrl torio 
00 Acre (destacados 
dos 20 o / o cobrados 
sobre a borracha.. ad 
vaZorem) . • " '''' "' ...... 

I", te,'io r 

11. Reuda. da Estra,f] a. de Fer~ 
1'0 Central do Brazil. 

12. Di~a da. Estrada de Ferro 
Oe3te d.) Minas ...... 

13. Dita da. l~strada dê }<~erro 
D, Thereza Christilla 

14. Dita da EstradiL de Ferro 
do Rio do Ouro ........ . 

15., nita. da. EstradJ. de Ferro 
CêntrJI do Rio Grande 
do Norte ........... . 

16: Dita. do Correio Geral, 
eq ui pa.rada!i~ ás, fix&
das para a corre .pon· 
dencia. interior do 
Br.a.zil ag tGtui'cpara 
3,. destinldri. a qual
quer paiz d'1 America 
do Sul, sendo creados 
pa.ra esso fim. typOS 
de seUos os peClae . .; •.• 

17; Dita. dos TélegrJ,phog. 
fixa.dM <18 seguill tm 
taxas, clue tLl.n1bcm 
vigorarão para a im
prensa. e os governos 
es.ta-)nae~ com a. re-

Ouro Papel 

300,: 000$OD6 
150: OJO$OOO 

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

l():O,JO$.OOO 

280 : (~O 0$000 

1.739: 130$,(30 

28.000 : 000$t)0 O 

1.800:000$000 

100:000$000 

200 :oooSOOO 

5:000$O()(} 

6. SOO: 000$000 
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duc\,ão de 75 %. e 
i:iupprimidos os tele
~rarnmas preteridos: 
100 réis por palavra 
dentro do um Esta.:!o, 
200 ré ia por pala. vra 
dentro de dous e tres 
Estados, :)00 réis por 
pa.lavl'a dentro de 
quatro e mais Es-
ti~dos ••••••••••••••• 

18. Dita da Fazenda de Santa 
. Cruz e outras ...•••• 

19. Dita da Casa. de Cor-
recção •..•••.•••.•.. 

20. Dita da Imprensa Nacional 
e Diario Official ••••• 

21. Dita do Labora.torio Na-
cíonaJ de Analysee •• 

22. Dita dos .\rsenaes •..•... 
23. Dita (l.~ Casa da Moeda. •. 
24. Dita. (!o Gymnasl) Na-

t'i (J[) aI ••••.•.•.••..•• 
25. Dita d·) fn-stituto dos Snr

dos-~ludo~ e dos Me
ninos Cegos .••....•. 

26. Dita. do Instituto Nacíonal 
de Musica .•.•••••.•• 

f!7. Dita. das ma.triculas nos 
estabelecimentos de 
instrucoão superior. 

28. Dita da. AssÍstencia. a 
Alienados ••••••••••• 

29. DUa arrecadada. DOS Con-
.. sulâ.dos ...•••..••.•• 
30. Dita. de proprios nado-

D~ ••••• " •• '.4""t." 
31. Jmposto do seIJo ••••••••• 
32. Dito de transporte .•••••• 
33. Dito de 3 1/2 % sobre o 

ca;pita.l das loterias 
fadeI'aos e 5 % sobre 
a..,: estaduaes. , ..•... 

34. DitJ sobre subsidios e 
vencimoutos ...••.•• 

35. Dito sobre o consumo de 
a.gua. •...•.•..... , .•. 

36. Dito de 2 l/2 % sobre os 
di videndos tlos ti tulos 

Ouro Papd 

250: 000$000 

.. •• « ............. . 

• ••••••• <li •••• , .. , 

« , It ........ 11 ...... , 

· .............. . 
'" .......... I; ..... . · ................ . 
· ..... " .......... .. 

.. ............. fi .... . 

.. ............... .. 
1.000: 000$00O 

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

« ...... " •••••••••• 

50:000$000 

• ...... It • " ........ . 

4.400 :000$000 

70:000$000 

10:000$000 

200:000$000 

170:000~OOO 
5:000$000 

20:000$000 

70:000$000 

4:00n$QOO 

12:000$000 

330:000$000 

150: 000$000 

170:= 13.000: 
4.000:000 

1.200: 000$000 

3.400:000$000 

1.900: 000$000 
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de companhias ou so
ciedades a.nonyma.s .• 

f!7. Dito sobre cas:u de 8PM't 
de qualquer especie. 
na Capital Federa.l •. 

38. Contribuição da.s compa
nhias ou emprezas de 
estrada.s de ferro e 
outras .•...•....•••• 

39. FOros de terrenos de ma-
rinhas •...•........ , 

40. Laudemios ••••.•••...••• 
41. Premios de depositos pu~ 

blicos .• o •••••••• 00 •• 

42 .. Taxa. judiciaria •..•• o ••• 

43. Dita ae aferição de hy
drometros .••. :. '" •. 

44. Rendas federaes do Ter
ritorio do Acre ....•. 

Conwmo 

45. Taxa sobre fumo ..•...•. 
46. Dita sobre bebidas ••.••. 
47. Di ta. sobre phospnoros .•. 
48. Di ta sobre o sal de qual-

quer procedencia. ... . 
49. Dita S()bre calcado ...... . 
50. Dita sobre velas ....... . 
51. Dita sobre perfumaria ... 
52. Dita. sobre e ;pecialidades 

puarmaceuticas na
cionaes e estrangei ras 

53~ Dita. sobre vinagre ...... 
54. Dita sobra conservas ....• 
55. Dita sobre cartas de jogar 
56. Dtta sobre chapéos •..... 
57. Di ta. sobre bengalas ..... 
58. Dita sobre tecidos .•..... 
59. Dita sobre vinho estl'an-

golro ..........•..•. 

EXTRAORDINARIA. 

60. Montepio da marinha •.•• 
61. Dito milíta.r .....•.••..• 
62. Dito dos empregados pu-

blicos •...•...••••••• 

OU1'O Papel 

.. • • • • • .. .. • li ~ .. " ••• 

• ............ a .... . 

106:666$667 

• •••• , ...... lo ., • Il ...... ...................... 

...... 4 ................. . 

.... t ............ . · ... " ................ . 
• fi' ............ I; .... " •• 

• ... I; ................. " • 

800$000 
300$000 

8;000$000 

1.400:000$0()() . 

6:000$000 

1 .300:000$000 

2O:000$000() 
40:000$000 

30:000$000 
130:000$000 

6:000$000. 

LO:OOO$OOO 

5.200: 000$000' 
5.100:000$000 
7.000:000$000 

3.000: 000$000 
1.300:000$000 

330:000$000 
430 : OO{)$OOo-

650:000$000 
1 tjO : ooO$(\(lQ 

1 • ~OO: 000$00O 
160;000$000 

1 .200 : 000$000' 
25'000$000 

9.30J:000$OOO 

3.000; 000$00"" 

130:000$000 
250: 000$000 

680:000$000.: 
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·63. Indemnizaeões .•.••.••••. 
'04. iiJiOl'08 de ca.pitaee na .. 

ci()naes ...... o •••••• 

65. Dit03 dos títulos da Eb
'trada. de Ferro da 
Babia ePel'nambuoo. 

00. Remanescentes dos pre
mio.s de bilhetes de 
loteria.s.... . ...... . 

'lI. lm:po:do de transJDissã.o 
. de propriedade. no 
Disi:rict() Federal .... 

68. 'Impes1u de industria.s e 
'profissões. no Distri
• cto Feder,'!. .•......• 

~9. Prodncto do arrenda.-
,mento das areias mo-
u:l.zitícas .•.....•.•.• 

RENDA C<);\I APPLlCAÇÃ.O 
:eSPECIA.L 

-Fundo de resgate do pa
pel moeda: 

to diendl. em pa.pal 
]lfOVeniente do 
arrendamen to das 
Estradas de Ferro 
da União ......... 

2.1) Pro:lucto da co-
brança da. divida 
activa. da União. 

.1. ,em papel •...• ' •.. 
o Tedas e quaesquer 

J; "rendas eventuü.es 
percebida.s em pa-

) :pelo .••.. o ••• , ••• , 

-i,1) 01 saldos que forem 
apurados no Or~a-
mento ...• o •• 0 •••• 

5.° D i v i d e n tI o e dOls 
,a.cções do Banco do 
Bra.zil pertencente.; 
ao Thesouro .•.... 

OU70 

'4:0UO$OOO 

1.OOO:fJO:J$f'jOO 

• ...... ... • 1" • ..... li .co ~'" 

• ...... ao I. li I IA ........ " 

..................... ., ., 

................ 4o 

• •••• I •••••• ' •••• 

Pape) 

2.500:000$000 

'600: 000$000 

,30: 000$000 

2.400:000$000 

"2.800: OO(j$OOO 

20:): 000$000 

420: 000$000 

800:000$000 

1.500:000$000 

$ 

-i8'7 : 500$000 



SESSÃO BM 16 DE DBa_ao DE 1907 ti,. 

2 

Fundo de garantia. do 
papel-moooa: 

J.a Quota de 5 %. ouro. 
sobre todo3 os di
reitos dê importa
Qio para. consumo. 

2.° Cobrailt& da dividCL 
activa, em ouro .• 

3. o Prod 1JICt\J iD.tegraJ do 
arrenda.:rd-ento das 
Est;'adaa de Ferro 
da União, que ti
l'er -sido 011 tbr e ... 
tipulado em ouro. 

4. t> Tooas a qUAesquer 
f(ludas eventuaee, 
em ouro ...•.•.•• 

5.° DiI'eífus de exporta-
ção no territorio 
do Acre, t5 % dos 
20 o I o cobra.dos 80-
bre a borracha ••. 

3. FUJldopara a caixa do res
ga.te das apolices da.s 
estradas de furro en
campadaa: 

4. 

Arrendamento das mes
m38 est.radas de ferro 

Fundo de a.mortização 
dos emprestimoa in· 
ternos: 

I. () Receita proveniente 
da venda. de gene-
1'08 e de prupríos 
naciona.es ...•....• 

Depositos! 

2. /) Sa.ldo ou excesso en
tre o rece bimen to 
e as restituiQÕe ... 

5. Fundo destinado ás obra.s 
d e melhoramen to fi 
dos portDs, executil.
das' custa da. União: 

Rio de Ja.neiro ..•........•• 
Par' ...................... . 

Ouro Papel 

9.600 :(k)()$OOO 

1 :OOQ!OOO 

83:333$334 

20; 000$00,) 

• ••••• 11 I •• "4 ., ••• 

160:QOO$O(}O 

4.000:000$000 
800: OOOSOOO 

2 ~ 000: 000$00 J 

3.000~OOO$OOO 

2.900: oOOfOOl 
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,Ba,hta .. " ................... " .. . 
Rio Grande do SuL •••.••••• 
Recife .. 11 .... f ............... . 

0111'0 

500=000$000 
450:000$000 
600:000$000 

Art. 2. 0 E' O Presidente da.. Republica autorizado: 

Papel 

800:0001000 
$ 

1. A emittir como antecipaçã.o do receita.. no exercício desta 
lei, bilhetes do The$Ol1ro até a. somma. de 25.000:000$, que serão 
resgatados a.té o fim do m(~mO exerci cio. 

11. A receber e restituir. de conformida.de com o disposto no 
art. 41 da. lei n. 628. de 17 de setembL'o de lS51. os dinheiros pro
venientes dos cofres de ol'phãos, de bens de defuntos e ausentes e 
do evento. de premios de loteria.s, de deposito das caixas eco
nomicas e montes de eoccorro e dos depositos de outras orig<.'ns; os 
sa.ldos que resulta.rem do encontro da.s entl'auas com as sa.hidas 
poderão ber a.p~lica.dos ás amortizações dos emprestimos internos 
ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exer
cicio. 

ill. A cobrar do imposto de importaç'io pa.ra consumo, 35 ou 
50 % ouro, e 50 ou 65 %, papel, nos termos do art. 20

, n. 3, lettras 
li e b, da lei D. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 

A quota de 5 %, ouro, da to tali dad e do~ di rei to 1 ue importação 
para consumQ, 8er1 destina.da ao fundo de garanth; a de 20 °/0 ás 
ilespezas em ouro e o excedente 8(\rá C011 vertido em papel para. 
attender as despezas dessa espede. 

Os 50 % ouro serão cobrados, emquanto o cambio S8 mantiver 
acima de 14 d. por 1$, ~r 30 dias cODsecutivos, e i d'} mesmo modo, 
só deixarão de ser cODl'ados depoi~ que, pelo mesmo prazo, eUs se 
maDtiver a.baixo de 14 d. Para o e1feit:) desta dispo:iCão tomar
se-ha a. mtldia da. taxa cambial durante 30 dias. 

Si o cambio ba.ixar a 14 d. ou menos, CObl'í\.Me·hão do imposto 
de importação sobre as mercadorias de que trata a lettra 4 65 °10 
em papel e 35 % em ouro. 

IV. A cobrar para o fu ndo desti nado ás obras de melhoramentos 
de portos executadas á custa da União c em virtude de concessã.o : 

lo, A taxa. até 2 D/O. ouro, sobre o vê.l.lor oaleia' da importação 
do porto do Rio de Janeiro e das AHb.ndegas do Rio Grande do Sul. 
Victoria, Bahia. Recife e Be)ém~ e:\ccptua.das as mercadorias do 
que trata. o D. 2 do art. lo, 'podendo estender a cobram):\ da. 
mesma taxa, nas mesmas condiçoe...:, aos demais portos e fronteiras 
da. Republica, nos termos do decreto n. 6.S6í5, de l4 de fevereiro 
de 1907. 

2°. A ta.xa. de um a. cinco réis, por kilogramma de merca.dorias 
que torem carregadas ou descarrega.das, segundo o seu valor. des
fiDo ou p:rocedencia dos outros portos. =-":.: 

Pa.ragra.pho unico. Para. accelorar a execução das obras ref~ 
rid38 poder4. o Presidente da. Republica. acceítar donativos ou mesmo 
auxilios a. titulo One1'080. oiferecidos pelos Estados, munieipioe ou 
associações interessadas no melhoramento. comtan~o que os eD-
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cargos rosultante.~ de taes a.uxilios não excedam do producto da 
taxa indicada. 

V. A modi ficar a taxa dos direitos do importaçã.o. a.té mesmo 
dar entr.vta livre d" direitos, durallte o pl'azo que julgaI' naces
sario, para os art.igos de procedenci~\ estrangeit·a.. que possa.m 
competir c')m 0::1 similares produzidos DO paiz petos trusts. 

VI. A conceder franquía postal: 
a) Aos jornaes. revistas e publicações de caract::wagricola 

industriaJ e commercia.l e boletins offtciaes pllblíca.:los pelos gover
nos dos Estados o do Districto Federal, desJe 'lue tenham distri
buição gr ~tuita. assim como 11 cOl're,gpon londa. e l'emessa de se .. 
mentes distrjbuida~ gri.\,tuitamente pela Socíe:ia.rle Nacional de 
Agricultura e pelas sociedade:s congeneres do i E~tudos. 

b) Aos livros impressos. de qUí1lquer natureza., remettidos para' 
as hibliothecas publicas da. União, do! Estados e dos municipioB. 

VII. A conceder isenção de direitos a.duandros : 
I. o Aos instrumentos de lavoul'a e ma.chínismos destinados ao 

fa.brico e beneficio de productos agl'jcoJ~s, assim como a.os appa.re· 
lhos parn o fabrico d ~ lacticinios. directamonto importados pelos 
agricultores ou res)ecUvas empreZ~\8f e machilllslllOS e aPl)arelbos 
para mont1.gem <le xa.rqueadas e para o fa.brico de adubos, de 
cellulosc de bagaço de canna e do assucar. pagando 5 % de, 
expediente. 

2." A's dl'oga~ e aos utemilios qUD fOl'Oill importados para, uso 
das .a.s.sociações ou lígílS contra no tub:jrcu'ose e 1\0 materütl im
portado pela «Scciedade BrilziIeira Pl'otectora dos Animaes ... 

S. \I A·8 8ementes e ao::] exem pla.re~ do plallta~ vivas, de repro· 
ductores 1iDO~ de gado Vi1ccum, cavalbr, mun.r, lanigero e suíno. 

4." AO,-g ovu/rs do bicho da seda e ao; enx:.~m(JS de abelhas do 
raça. e ao seu acondicionamento. 

5. o Na. vigencia. desta. lei, ás bolas, redes e outros ob';ectos ne
cessar[ ,8 aos jogJS de (Qot-ball. criheb e tennis, impOl'tadoa dire .. 
otamente pelos clube desses sport,. 

0,° A'I:! embarca()ões de remo e vela destinadas exclusiva .. 
mente ao $pDrt nautico, com bancos movediços e seus accessorios, 
remos. velas I forquetas, cr?Q..ues, braça.deira.s, mastros, maoas, 
cannas de leme, guarda.-patroes, fios de barcas pal'a, driças e 
esc·Jta.s. importados direcümellte pelos clubs de regata.s. 

7. (I> Ao material importado para a construcção de engenhos 
centraesJ assim como para. a coustrucção 6 prolonga.mento de' 
estradas de ferro e obras de portos, por conces:ião a particulares, 
pagando 5 % da taxa. de expedi~nto 03 artigü~ cuja taxa não for 
Inferior a. esta.. 

8. () Á's folha'3 estampadas e aos accessori05 pa.l'a a fabricação 
de lata.s para. mtLnteiga, banha, toucinho, doces ou ca.rnes, qu~ndo 
dil'Jctamente importados pelo.:; pl'oductores destes a.rtigo.":!, que 
pagarão 5 % de expediente. 

9.° Ao ma.tel'ial importado por individuo ou empreza.~ que 
e propuzerem a. realizar a. cultul'a racional e eoonomíca.do oa.fé., 



•• 
,~cá.o, fumo, a.lgodão, canna do assucar, a.rroz, oovada, alfa.fa~ 
trigo e fibras tex.tis, animaes e vegetaes, e a proceder ao seu 
beneficia.m.ento em ins'tallaçõos ceu-traes.. convonientemente mon
-"d3.8; PI'oIuovendo t&mbem o P1"8sid8lffie da. Republiea., junto ás 
estradas de [erro federae) e às companbtias de naveg<LÇão subven
oionad1\8 ou de quaJquer outra fôrma auxiliada.s pelo Estado, 
uma. reduccã.o razoavel nas ta.rità.s de trAIlSpDl't:) para. os pro
duetos baneficiado~ nesses estabelecimentos. 

lO. A quaesquer machinismoB e instrument03 importados pelos 
Estados, immicipios e pa.rticularss, que se destinem ás suai fa
bricas dê ~ericicultura., desde que empreguem na tlação e tece-
lagem uniea.men te casulos de produecao naciona.l. 

11. A' requisição 40s governos dr)8 Egtados, dos municipios e do 
Distríeto Federa.l. pagando 5 % de exped.iente. ao ma.terial impor
'ta,oo para. ser applioado pelos mesm03 om suas obras, feita.s por 
a.dministracão ou contractot e que tenham p)r fim.() saneamento, 
embelle2.amento, abastecimento de agna j ao mateNal metal1ico 
para. reJe (le esgotos; ao mamaI para caJcamétito, lnclnsive bri
ta.dores, mooores regpectivos e rolos ou compressores para maca
da.miza,ção, melbortunemtos e consel'vac;io de bal'"r:.l.s c portos, con .. 
Btruccão de fornos para inoineraç5.0 do lixo t ponie3, illllminaçio, 
Qltro.'.ias dn (-erro e vIação electrico" iuchl,i'Ve o que se destinar ao 
desenvDlvilllento de força. l?ara estes fins; ao destin~do 8. làbora
torios de analyses; á. mobIlia e ao maieria.l escolar impOf&1\dos 
+pelos mesmos goveI'nos; ao materia.l para coloni38 correeci<maes e 
casas de prisão com trabalho; a.os 8,filmaeS e materia.l destina.dos 
aos 'Corpos di} policia e de bombeiros; ao materia.l noocssario â pra. .. 
tio&gem d(; portos e il desobstruccio de baixi08 e ca.na.oo e f final
mente, a. todo aquelle que for de ímmedíata necessida.de ou utili
dade dOft gavernos dos Esta. rlos , (lOS mlIni-cipios e do l>ísiricto 
Federal ou das re~pecti ... a.s repartições. 

A nlesma isenção e para Os me3InOS fins poderá ser concedid;" 
peb Governo da lJnião para serviços de SUl. competência. 

12. Aos canos e a todo o material cerJ.mieo necessario para 
servlço,~ de e~gotos nos Esta.dos ua Bahia, Ceará, Maranhão. Per
na.m buco, S~nta CJ.t~larina~ Amazonas, Rio Grande do Sul e Para.ná. 
e na. cidade de Nictheroy, no gstado do Rio de Janeiro (nos termos 
do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de lS9J.) 

13. A's macbinas de elevação de agu8t. de qua.lquer systemas 
oomprehendido o re8pe~tive motoJ'; aos cataventos. poços tubu, 
la.res. bomh.t.s; encana.mento9 e ma.is accessorios destinados ao abas
tecimeDt) de agua nos diversos munieipios do Estn'10 do O:'\ará e 
nos que fOl'om fla.gellados pela seccJ., e que forem imp3rtadoi pelas 
reqectiva ( clmaras com o fim de eatregal-o' á servidão publica; 
igual ta.vor 8~l'á oonoodído â De~ qu~ os importar por sua conta 
e para. seu Ul:lO, DOS referidOB Êlst&.dm. 

A dispensa dos direitos. n::lSdeS ca!o;, 'íflcluído ,o de if)Xpe
di ente, 8eI~ soUeítada. ao Ministro d,q, Faz.enb. J)PIO.s illtendent ~s 
municípae3. 
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14. Aos motores, cal·buradores. fogões. fogareiros, lampatias..G 
quaesqum' utemilio8 que util1zBTn'como combtutiivél o ,aJcanl, puro. 
ca.rburetado 'oudcsnaturado;pa;gando lO % de e~peâ.ient~. 

15. Aosammaes destina;dos a.os j.a;r4Íns zoologicos e aos,g.ue 
forem í'mportados para exbibiçães zoologíoas 'e scientificas. 

'Paragrapho nDIOO. Os animam; de que ,trata este numero, uma 
vez mortos. l'icrão entregues aos museus dag respectivas circum
scri,pções. 

16. Aos objectos importados pelos governos dos Estados, pa.ra 
as 00100 ias indi genas 'e ci vili za.ção dos i odios . 

17. A '8 machinas, apparelhos e instrumentos agricolas desti
n&dos á.s fazendas c aos campos de experimentação estabelecidos 
pelm li~stados. 

18. Aos 'materiaes neaesBtLrios para a jnstallilcão de hotels 
modernos nesh CapitaJ. q,ue sa.tisfaçam as condições que o Go
verna esta.belecer no::'! coDtractOB que para e8se iim forem ceJebl'a
dos com particular,~s ou com empTezas. 

19. AOJ 'pratinhos de betume deitinados a alvos volantes, ou 
esphera.s ,de \'idro para o mesmo fim importa'do::! pelos clubs de 
trro :to alvo. 

vm. A expedir novo regulamento para a cobrança do consumo 
de agua fornecida. aos predio~ di1 Capital Federal, fixa.ndo as raspe
ctiv&s ta.xas dentro dus limites estipulados no art. lo § '40 daJéi 
n. 2.639, tie 22 de setembro 'de 1875, e § lo, a.rt. "7" da lei n. '489, 
de 15 de dezembro de 1897. 

IX. A in~tituir a. cOfQpetente 'ilscalizaçã'1 tlca estábalecimerltos 
bancarios e instituições congcneres. 'ex-'pedindo os respectivos ~egu .. 
lamentos. 

X. A entrar em a.ccôrdo: 
a} com os (.{overnosdas Republicas do Urugua,y e .:do Pal'&oouay, 

no sentido de liquidar os respectivos debitos par.a com o BrasU ; 
b) com os güv<Jrnos dos Esta.dos pr.oductores de areias mona. 

zittcas, a.fim de regularizar <1. sua. explor~ão o o seu, commercio
XI. A modificar o s:.'rviço de Dscalizaçã.o dos impostos de con .. 

sumo, revendo os respectivos l'egnlamentos e expe'dinào'novos, sem 
augmento de derspeza. 

XI.!. A reduzir as ta.xa.s posbes para o exterior, de 'a;ccôrtdo 
com a Convenção Postal Universal, e, em proporção, as-taxas in· 
ternas. logo qne for decretada ar TL'forma dos seztviços dos Correios, 

XIII, A reformar ,a tabella dos emolumeotosoonsul3,res àppro
vada pelo decreto n. 2.832, de l4 de março de 1898. 

AI't. 3. o Contlml& em VjgOl' o art. 3° da lei D. 1..452, de 30 de 
dezembro de 1905. assim modificado: 

Pagarão sómente 5% de expediente, 'além nos 'artigos men
cionados no art. 20 § 33 di1s Preliminares da. ''h.rifa, do 110 (al'arne) 
Uso, galvanisMo ou não,.D. 7, para. .cerca.a, ,e n. ,14 para enfardar 
algoo.ão, forr'Lgen.3 e outros prBduntos a.gricolas, cio tio propl'io .pa.ra. 
empa de videiL'a.s, nULis os seguintes: 

10.loC0Jl1otiv~~s agl'icolas; 2°, 'valvula8 de borracha para bomba. 
de ar e para outl'üS ma.c!linas de qualquer forma ou feitIo; 31), télas 
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de a.rame, de cobro ou de latão. cones de pa.pelão ou de couro pa.r~ 
turbina.s e peças componeutes de batarias de diliusão; 4°, escova.s. 
de arame, ferro ou 1atão, OU rMpadeiras para limpeza de tubos; 
&J, manometros para indicar pressão de vapor e de vacuo, indica· 
dores de tempera.turas; 6°, tu'b:::>s de ~obre, ferro ou latão, para,cal
deira. e pa.ra apparelhos de concentração e evaporaçã.o; 7°, moinhos 
para quebra.r e pulverizar aS3ucar; 8°, cri~os e seus Suppol'tes 
.; tra.vessã.o pa.ra. fornalhas; 91). taxas, moendas e engl'ena.gem com 
08 BeUjl accessorios; [oa, apparelhos de movimentfJ ou tl\l.nsmissio 
comprehendendo polia.s, eixos, mancaes. luvas, chavetas, a.nneis
e oollares de suspensão; II 0, trilhos CJm tolos os seus acces
aorlos, grampo:>s. chapas do juncção, p . .l.r3.fusüs. de~vios, eontra.
trilhos, cruzamentos ou corações, agulhas p:\ra desvios e appare
Iho3 de ml.nobral..os; 12°, locomotivas e vagôe3 com seus a.cces
sodas; 136, alamblqn9s e columnnas distinl1t:>l'Ía.S com seus aceoa.-
8Orios; 14°, fôrmas e passadeiras, erysta,lizador,1s pardo purgar e 
refinar assucar e cal e.-specíaJ. para fabricaçã.l; 13°, bomba.s de 
ferro ou outro metal para qualquer liquido ou massa, ou aba'{te-
cimento de agua quente ou (l'i.'; 16!), vidros e tubos de vidro parJ. 
appa.relhos de eva.poração e concentração. para. indica.dores de 
nível de agua ou de outro liquido deotr j dj:) apparolhos ou cale· 
deiras; 17l'l, a.rame farpa.do e ova.lado, sendo este ultimo das seguio· 
tes dimensões: 18x 16 e t9X 17~fnelllsive grampos,moiri3es de ferro 
ou a.ço para cercas e os l'espectívos estícadores; 18°,os de:maturantes 
e carburetantes do alcool; 19(}~ os toneis de ferro. esta.nll3,dos, para. 
o transporte de alcool; e os apparelhos destinados ás applicações 
industriaes do alcool;Wt>, ferramentas, enxa.das e foices,destinada.a 
, lav~ura; qua.ndo os nHI.chinismos, aPPitrelhos e objectos acima. 
discriminado; forem i mportados por syndicatos a,{ricola3 ou dire
otam.mte pelo~ a.grieultores, gereote~ de empreza.s a:{l'icola,s, pro
prietarios dJ campos de criação e, bem a.':Isi m. pelo.:) governos dos 
Estados e municipíos. . 

Pa.ragra.pho unico. Provado que o syndicato, prevalecen-
40-se do favor da. lei, importou qua.lquer dos objectos mencionados, 
eom a. r~ducçã.o do imposto. p.u'a, vendel~os ou cedel-os a pessoa. 
extra.nha á associação. será nn l?~sta. ~ multa de 3: 000$ aos im
portadol'es, .sendo pelo pagamento l'espollsavcÍs soHd;triamente os 
associados. 

No caso de reincideucia. a mutta. será. do dobro c o syndicato
será dissolvido por a.cto da administração publica. 

Art. 4.° O despacho das mercadorias de que tl'ata. o art. 311 da; 
Jei n. 1. 452, de 1905, co U1 as mOdificações desta, será 8.lltorizad() 
pelos. inSpe<ltores da!! repartições adtla.neil·a'9 t pr~cedelldo a prova. 
da quali.dade do importa.dor, 

Art. 5.0 A cobra.nça das taxas que cabe á.s Capitania.s dos Por A
' 

tos arrecadar se fará ero estampilhas do seIlo a.dhesivo. de accôrdo 
eom a tabeIla seguinte, fica.ndo as~im a.lterada. ao disposiçã.o do, 
art. 17 da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900. 
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T.\BELLA. A QUE SE REPE'ft.E ESTE ARTIGO 

"Titulo de l'egiatro de emba.rcação nacional. .••..••.•••• 
Arrolamento perma.neote de q1lalquer embarcação, mo

vida por qualquer meio. nã.o sujeita a registre ou 
cori,\os tluctua.ntes fixos ou não ...••..••••.•.••.•.• 
Por licença annual ue emb LI"cação registra.da: 

_De 30 a 50 tonela.das liquida.s •••••.•.•.•••..••••••••• 
De 50 a 75,. " •••••••••••••••••••••••• 
De 75 a 100» » ••••••• I ................ . 

Pelo que elceder de 100 tonela.da.s liquidas pagará mais 
50 réis- por tonelada.. 

Por liccn~.a. aonual de embarcação arrolada, movida por 
qualquor meio, não sujeita ao registro ou COl'POS 
fluctuantes fixos ou não até cinco toneladas de ar-
queaQã.o ....... 1; •••• •• , ............... " It •• ~. 1IiII •• " ••••••• 

De 5 a 15 ............................. " •...•••.••.•• 
De 15 a 2::> ••••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
De 25 a. 35 ••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De 35 a. 45 ••••••• o • o •••••••••••••••••••• I •••••••••••• 

ne 45 a 55 .••••••.••.•••••..•••.•...•••••.•.•.•.•.••• 
De 55 a 65 ••••••••••••.•.•.•.•.•••.•••.••.•..•.•.••.• 
De 65 a 75 ................................... 0 ••••••• 

De 75 a. 85 .• , , •••.• , ••.••.••••..•••••.••..•••••.•••• 
De 86 a. 101 .•••••••••••••••.•••...•••.••••••••••.•••• 
Pelo que exceder (ie 100 toneladas de arqueaç.ão pa.~ 

gal'á. mJis 30 réi~ pOi' tO.H!Ia.da.. 
Observacão-São isentas de ti1x.a:,: as licenças das 

embarcações a.rrolada:; na. pesca, e regatas. 
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1= 1iOO 
20000 
25 O 
3. 

= 50$000 

Por termo de vistorias de emba.roações................. 30$000 
Observll.Qã.o-As vistorias uas embarcações, qua.udo feitas por 

funcciona.rioa federaes, gerão gra.tuitas. devendo ser retribuida.s 11 
razã.o de 2!i~ diarios, quando por peritos não funooionarios, cor
rendo por conta destes as despezu.s com os operarios que os a.oom,. 
panharem. 
Por averbação nO:3 Titulo~ de Hegistro3 ou de arrola. .. 

meato de enl barcaQã.o •..••..••..•• ' •..•..••.•. 
Por licença. para, qualquer natul'eza não especificada na. 

pre~ente tabelh\ .....•.....•....•.•....••••..•• 
Por rilatricu]a pessoal da ge!lt~ empregada. na vida 

do m;.r. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por inclusão da matrieula no rol de eq\lipageln, por 
pessoa ••• o. o •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 

Por termo de abertura de li vr03 da. Marinha. Mercante 
Por termo de encerramento de livros de Marinha. Mer

ca.nte, a imporhneia. correspondente ao numero 
de folhas rubricadas á razão de, por folha ••.••.• 

3$300 

2$000 

$500 
1$100 

$040 
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Por porbria de exa.me de arVd.es. pra.ticos e mestl'ês do 
pequena.'cabotlg'Oln ..•.••... , ... ", ........... . 

POP.pprtaria de elj:ame de pra.tícanie .de mzclJ.i.nista..~ ••• 
Por·pa.:~so para sahída dá navio nacional ou estrangeiro. 
Qbservaçã'l':""""São iS8ntos OS: pp.ssn.porws, oa pl.sses eon· 
. cedido i ás emba.rcações brJ.ZHeü'as. cmp;reg.a,das. 

ua. pequena cabotagem. 
Púr túl'mos de entra.da. ou sahieb., nos livrú3 de de:posito 

de· íHnlleiros feitas- no,· C.1p~ianh· •...•......•... 
Oü~~acã.o-Ehténder-3e-tiat em ge:al, por tt!rmo toda, 

declâ.ra.ç{W escripta. dàtadà. e assignadl.ppr.eul-
p~a.do pubUoo em li T't'O ou doe.UIllentb- p:a,rn.. 
interes ,e da. pa.rte. não se comprehendendo' por' 
elle·'as notafll'ela.tiv8J!I a. empregados· p'l.blic~, 

Por 1icenca para.. corrl~~or de lanchas a gazolina,oll' 
auknnov~·rnarltlmos •.•.•...........•.••• « •• 

l~OOO 
20$000, 

$300 

1$650 

5$000 
B/)t carta de P e 20 pilo~s, arraes, ~e~t~es de pequena 

cabota.gem, pl'atLCos. ma.chIDls '.as, a.J uda.nte-
machinista e lU'J.ticanto-machinistat em sello 
de verba. . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . •• . . . • . . . . • . . .. 7$700 

Observação-O sello de verba será cobra.do. pela. Receboooria., 
no Rio de Janeiro, (1 pelas dele..{3cias iisca.es. aJ!andegas. mesas de 
reodas e colluctorias federa.a.3. n:JS ~sta.dos, As capitanias de portos 
nã.e,receberã.o nem regis~rarã.o papJlS 82m quo deIles conste o 
paga.mento do sello {!e vo,l'lJa. 

Al't. 6. ô Ficam js.cntos do emolumentoJ e sellos nos con~l1la;1.10B 
to:los os documentvs relativos a, despa.cl1cs· dos nn.\"im~ e va.pores 
brazUeil'os. quo explore n o serviço de n:\ vP~àção ootre p::.rtos 
estr.J.nzeh'M<ou ·e,nire ·pono) estran1ell"OS e nac!onacs. 

Paragrapho unic...:. GMariíO da mesma. isenção OJ desp3."Ch'08 
daarmlercadorias a .traul:iportal'·- pel()3 mes:noa· navios- e vapores, 
mercador·ia,.,. que. no elUtantü, continuam sujeitas aos omolulU.eníos 
c seUos das faciUi'as cOIrSuHl.l'es. 

Art; 7: 41 O Governo prmll,Jverá. a cobl'aonç'1 ({08 alugueis dos 
R-"edios, proprios nacio:Jaes, sit;lado3 no Dhtricto pe.Leral, 6 n03 
t."Stados, occU!padós por funccional'ios pubIcos civis e milita.res. qu.a 
nio th'o:·em. direitJ, pOI' forca de lei,.(1 ne1100 rcsUiram, .na razão 
dA.3Oa/a dj, lOtação' ma.nda.da fJ..ZCL' pelo Mi!li::iterio da Fa.zenda, 
pldéndo reali~aJ"se aque11a cob~"J.llça mediante des'.:onto dos respe
ctivos vencimentos. 

Art. 8: 6 FiCa. concedida. isenção de direitos quaosquer pa.ra o 
l'natcria,l que o CIu'} !\"aval imp~rtal\ des~inado á. construcção do 
s~u cdWcio na Avonida Central, a saber: fenagens para a esqua
dria. de bronz \, aço e ferl'O (fechaduras. trincos. dobradiças. pau
mell#8 c outros artiges de serra'/heria dê luxo) ; a.ço laminado sim· 
plB6; idem trabl.!hado; gradiS de ferro hatido, idem de lerro fun
dido, aznléjps. ladrilhos do cerJ.mica., cimento. vidros (le dUfêrentes 
dimen;;ões O qua.~ld ldes, parque" (ma.3a.ico de madeira.). forros de 
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aço 05tà.m.pa.UO, oolUInna. de- fe.fJ"O batiuo o fundido, 1ll~l.l'mOI.'& para 
c.t.&eraos .. SOlüir.ls, emàaSarneoio, aie.; canos de fDII} 1\lMiílo W& 
aguas pluviaes 8- respectivas bacias. 'Unias. getl80 em bat'ris~ .lde
riaI sauitarlo e eJeetrico, appareJhos de g~1 ih'a.IH~o-ae ti. q';laaa-· 
tidado dos artigos supr& menciona.dos. 

Art. 9.1) O Governo eODoCedet'á, na. v~gt~nch tl6st~ lei. iaea~ã.Q 
do direitos adlla..oei:ros. llara. 08 ebjectos' deseina.oos :i, coostru·eQio. dO! 
eij;iftcio <'líprupria.!lo1 â. Fl;COL.l de Com mareio da S. Pu.ulo. dOIl{)mi
nada-Al~ar81 Prmt8ado-, constante da l'elação si3guinte: 

neld~'!l(J dos artip a _JJOrt.1' JUra (J ~ de Ca.m.fcio de 
S. P.tJló «ÀI~6$ Peni,.d* 

200,00 metros de mQzaíoo oora.mioo. 
llO,DO » • azulejo pa.ra parede. 
132.19 » lo marmOte bra.nco em cha.pa. de 0,04. 
24,5ô )li »» »..);:. 0,02. 
7 ,62 ,. ,.,.. "111,.,. O~23. 

il5 .. l':íOO kilos de forro em vigas 1, L c colUOlDt\8. 
33.41 ki103. do cobre- em chapa. 11e 2,00 x 1,0:1, de ltonças :por 

.Pt1 q uadra.do . 
2.430 kilos de ferro galv4niza.do em cba.pas de 6', n. 2? 
200 kilos de pl'egos com c..\bet;'30 de cluunoo. 
124.00 metros linoa.res de conductores de ferro fundido (le 5. 
~~, 100,00 metros de lbrro de aço estampado. 

8 b:l.cias tio latri na. com caixa. completa. 
S urinóes de louQl1, com pertences. 

10 lava.torios do louça, com pertence:;, 
40) IlHos tlo a.lvaiade «ViUe Montagne». 
500 • »eleo de linha.ça crll. 
100 " ~ agua.-raz. 
50 ~ ,. seccante. 

200 » »gesso or<linario para. massa.. 
500 piLl.'eS de llobradiças parn. porta e jll.nolJa. 
140 cremonas. 
39 fechaduras. 

25.00) kilos de cimento,. 
60,00 metros de tubos de fentro gaL nt.nizado de 1. 

350,00 :& lo :li »» »o ~ 3/4. 
150,'-0 )t • » ..,. .. ,. 1/2. 
20 centro 3 grilJldes de 500 vela.s. 
9 .. de 3 luzes. 
5 » • 2 » 

50 arandelas de 2 luzes. 
10 ,)lo » 1 1m:. 
100,00 de cabo de cobre para. pá.ra-l'a.io. 
5 pontas d13 cobre dourailo pa.ra. pttra .. rait>. 

. Art. 10. E' tolerada. a. im,ortaçãn de vinb.oj, aos quaes a. quao. ... 
tid(~d.e de anhydrid(J sul{1i'i"o$o tota.l (livre o com1Jina.do) nã.o exceder 
POl' htI>O n. O,WO (duzentas miligramma.s). 
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Art. 11. As disposições relativ8S a.os favores concedidos ás. 
-tlieckdas de agricultura, no que respeita a i!:ienções de direítoJ. fran
quia poetal, etc., compi.'chendem tambem os congressos seientitlc08 
e induetria9s 9 as exposjções. 

Art. 12. Ficam oomprehendido::l DO § 32 do a.rt. 21 da.s disposi
~e. prelimina.res da. Ta.rifa os livros de propa.ganda. escripto~ ero 
Hngua estrangeira, que se Lccuparem ('.xclusivamente do DrJ.zil. 

Art. 13. Na concossão das jsencões de direitos de imp)rtação. 
permittidas 11c)a l1rc ,ente lei, serão semllre rcspeitaoas as dtspJsi
cOOs do decreto D. 947 A, de 4 de 110Ve~111Jro de H~9J, appHcaveus aO 
ca.so de carros para estradas de f6l'ro e Irtlm,wt.lYI. 

Ari. 14. Os despachos das alfa.ndegas da Republica s:>bre our.J 
amoedado ou ouro em barra. pfU'a. o exterior ficam su.;eitos ao sall0 
proporcional de 2 %. podendo S~r eleva/h .. est .. ta.xa até 5 % a. juízo 
do Governo, si as condições do morea(lo ai4sim o cxi ~Íl·em. 

E~te impoSl~o será. reduzido ai' /2 %, qua.ndo o cambio attio
gir a 15 d. ou ei3tLVel' acima. deasa. t Lx.a. 

Pa.ra.grapho uníco. Exceptna.-sc (t.~;ení.\.s o ouro exp:lrtado em 
barra ou em pó directamente pela.s companhia.; de minel'a.ção e por 
ellas ex.tra,hido da.s sua.s minít.~, ticanuiJ o Pr.'~sidente da L~epublica. 
autoriza.do ol regulamenta.r a. cobl"a'lça ,to imp.):'to ora cre~do. 

Art. L5. Contimla em viga.: o art. l4 da. lei ll. l.6Ln, de· 30 de 
dezembro de 190ô, que creou o imposto lLe conmmo interno: 

De 1$510 pOI' kiJo de m,,,ntoiga de prúdueç5.o na.cioU,tl que não 
se;a ie leite l'Ui.'O; 

De 640 l'IH:; P:)l' ltilo d ~ bJ.Hh·.l artificia.! (simiLues da. banha), 
de pl'oducçlí.'1 llacío;~a.L. 

§ Lo Este imposto será cobrado na rul'UH\. dos l'egula.ment·)s 
vigentes e das iustrncções que forom e:tpelliJas pelo G,lVl~,·no. 

§ 2.1) A manteiga. e a banha, de que trn.ta. este ,arti • só ])0" 
darão seL' e'<p05taS a consumo tCRIlo H&':i respectivas latas ou quaes· 
quer outros onvoltorios a declaração de modo visivel, de «manteiga. 
artifidab e ebanh<l. al'tillcíaL.. . 

§ 3.0 Os pro;luctos noch'os á sallde não podc:rfio ser eDtregues 
ao consumo. 

§ 4.° Serno apprebendídos e inutilizados os procluctf s que não 
contiverem o rotulo de que tl'ata o § 2", precedendo a. j)eces5a.ria 
analyse. 

§ 5.<) Aos infraetores a.Jlpliear-::e-hão as penas do 1 :000$ a. 5:000$ 
e o dobro na.s N~inci lan ;i LS ~em prejuÍz;) da.s penas cri ;uinaes em 
que incorrerem) s...!udo taes multt..s coo.-ada.s oxc~uti n~mellte ua. 
fórma dos l'egula.lllC'utos vigentes 

Art. H3. Nn.s eskada:) do f.,~rr.) da U nilo fal'-sc-ha. o tralhrporte 
gratuito de aJien I,dos que se destinem aos maDico:n~oj 1l1antld·)s Olt 
subsUiados pela. União ou pelos EstaJos • 
. _ § 1." A cODcesião ,d<! tra.nsporte gr~ltuito dependerá dç rOllui· 

SlçaO dos cheres de pohcra dos Kst~dos ou do Districto Federa.l ao 
director da estrada.. 

§ 2.() Só se concederá. o tra,nsporte gl'a.tuito pa.ra os enfermos 
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q 8e tenhall1 de ser gratuitamente tratados, em virtu.à do seu es
tado de pobreza., nOij ma.nieomios a. que 8e refere egt,e &l'tigo. 

Art. 17. Contimlam em vigor: o art. 15 da lei n. ~3, de 89 de 
dez em bro de 1902, astendida â. .ua dispoel01G a. Ea1rada de Fel'l'O 
Oeste de Minas; o art. 18 lia lei n. 1.45~t de 3<l de dezembro de 
1905, e o a.rt. 13 da. lei 11. 1.616, d.e 30 de dezembro de 1908, que 
manda prorogar o· prazo de que trat." o art. 20 da lei n. J. 1-44, de 
30 de dezembro de 1903. 

Art. J8. O despa.cho livre de direitoo e da taxa de exoediente 
dos animaes destínad{)8 á. reproducção e ao melhvramentos da.81·a~as 
indígenas não depende de ordem prévia. do MiDl;itro da J!'a.z9nda.. 

Art. to, Continuam em vigor todas as disposiQÕes da.s leis dOI 
orça.mentos aDtecedentes, que Dão Versal'em particuJarrueute sobre 
a. fixação da. receita. e despeza., sobre autorização para marcar ou 
augmenta.r vencimentos, reformar repa.rtições ou J8ecrislacão fisoal 
e que nio tenham sido expressa.mente revogada.s. 

Art. 20. Revogam"'8e a.s disposições em oonirarÍQ. 
Camara dos Deputados, 4 de dezembro de 1007. -C4t"l~ Pe :~o'o 

de Melló Filho. Presídente, - Meldlldes Mario de Sá Ft'iirtJ, 10 Se
cretario. - Lvi: Ântonio Ferrnra Gualberto, 3~ Seoretario, ser· 
vindo de 20 ._ A' imprimir. 

N. 39~-190'7 

O Sena.d<lp Oliveira ValladãiG apresentou uma emenda á propo.
siÇão da Camara dO:l Deputados sob n. 140, dO> OOl'rente Aono, el9<>, 
vando os vencimentos do medioo da Coloaia. QjJr~ional dos Doas 
Rios ue 4: 200$ a. 4: 800$000. 

Attendendo que o referido funccional'io já, está. favorecido pela. 
nova tabella que eleva os seus venciment<JI da 3:600$. que actuo.J. 
mente percebe, ti. "':200$. é a C<lIumissio de FíIl&i.l~íW de parecer 
que a emenda não deve ser approvada. 

Sala. das ('()mmi~sões. 14 do d~embro de U107. - FWwatk) 
PetlJ/(J, presidente interino. - GóNÇalU<1$ Fet're'Ím. I', GlllUt'w.
Urbml() Stllttos.-A,.Azererlo-J. Joaquim fie Souza.-Alt)sro iVae,IuMlo. 

EUEr\DAS .A. QUE ElE H.tFERJI (I PARECER SUPItA 

Na tabeJla de vencimentos. ollde se lê : 1 medico... ordenado 
2:800$. gratifica.cão 1 :400$. Tota14:200,diga-se oraenado ... 3;200$ 
gratitlcação - 1 :600$. Total 4:SoajOOO. Oliveira 'Valladllo. 

N. 893 - 1907 
A. proposÍQoo tia Camara. dl.1s Deputados D. 191. deste a.nno. 

prQsente á Commi:i!são de Marinha. e Gllel'ra. do Senado pa.ra j:Dter~ 
por parecer. dispõe: 

Art. Lo O gua,{lro dos oJicia.es geftera.es da. a.rma.da terá [t, S0-
guinte composição! 

1 aln11ranre 
.( viee-almirantes 
8 contra.-~:,Imira,ntes. 
~ oi. \-111 



Paragrapho unico, o posto de 31mirante s6 sert preenchido no 
tempo de guerra.. 

Art. 2.0 Ficam eleva.dos de 160 e 150 a. 200, re:;pectivamente, os 
e:ffectivoe dos quadros de capitães-tenentes e I°e. tenentes do corpo 
da armada. 

Art. 3.° Pa.ra cumprimento da. p:resente lei fica. o Pre~idente da 
Republica autorizado a abrir o neceslsario credito. . 

Art. 4.° Revogam-se as dispo:iições em contrario. 
Importa isto em uma l"eIDodelí\Oão do quadro doe ofllciaes 

generaes da armada sem altera~ão do seu etrectivQ nUmel'(CO, sin&o 
em tempo de :paz, pelo não pl'eenchimento do p<)Sto de aImira.ute. e 
em um augmentb de 40 capitães-tene!lte~ {~ 50 l09 tenenses no qua
dro dos otftciaes subalternos. com a. col'l"es~~ndente reducl,;'ão de 
902°11 tenentes na respectiva clas-;e. visto não ter esta effectivo 
flxa.do em lei e não haver presentemente gua.rdas~marinha habili
tados para a. promoção ao posto de 2° tenente. 

Pela proposição. o quadro geral do corpo combatente da a.r
mada, assim se compõe de: 

1 almirante, 2 vice-almirantes t 10 contra .. almirantes, 20 capi
tães de mar e $uerra. 40 capitães de fraga.ta, 80 capitã.es de cor
veta1 160 capitaes-tenente'~l 150 los tenentes e 233 2°1 tenentes com 
um lOtaI de 696 OmClaM, passará a seJ'. em tempo de paz, de: 

4 vice-almirantes, 8 contra-almirantes, 20 ca.pitães de mar e 
guerra, 40 capitães de fragata., 80 capitães de corveta. 200 capitães
tenentes. 200 1°$ tenentes e J43 2°s tenentes, ou um tota.l de 695. 
com tendElncia. a seI' reduzido, flKando-se o quadro. ainda ilIimitado 
dos 20s tenentes em um et'fectlvo estrictamente necessario ás exi
seneias do serviço naval, quando se puder estabelecer o equilibrio 
entre o supprimento de guarda.s-marinha forneoidos pela. Es~ola 
Naval e o numero de vagas no' 10 posto do quadro de o:tllciaes. 

Encerra, portanto, a pro~siçã.o. duas partes distinctas. A 
que dispensa o posto de alnllrante em tempo de paz e remo
dela. o quadro dos 01I1ciaes generaes pelo augmento de dous vice
ahnirantes e reducção correspondente de dous oontra-almi,t mtes e 
a que eleva de 160 e 150 a 200, respectivamente, 09 eífectivos dos 
quadros de capitães-tenentes e pu tenentes. 

. Esta segunda pa.rte teve \wigem em um projecto da. Com missão 
de Ma.rinha. e -Guerra da Ca,ma.ra, oIferecido em solução á mensa.
gem do sr. Presidente da Republica transmittindo uma. exposição 
de motivos pela qua.l o Sr. Ministro da. Marinha propunha esse 
a.ugmento. 

A primeira. foi consequencia de uma emenda apresentada. ao 
projecto pelo Deplltado Thomaz Ca.valcanti e a elIe incorporada. 
por approvação da Gamara. 

O augmento dos ofH.ciaes subalternos é medida. que está ampla.
mente justificada. nos pareoeres das Commissões de Ma.l'inha. e 
Guerra e de Finança.s da Camara e nas razões da. proposta do (Jo.. 
vernot ent!,e as Q,u!-es a Commissão do Senado destaoa a que se 
refere á dlstribul~o dos 1611 tenentes e capitães-tenent~ pelas com 
missões que lhes incumbem no serviço da marinha.. 
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Diz a exposição: 
f: Pela. tabelJa A da.s commissõea que incumoem aos otflci~es 

desses postos, em virtude de regulamentos e disposiQÕes em vigor
na. armada, annexa, a este, veritlca-se que actualmente os diversos 
serviços da marinha exigem 206 ca.pitã.es-tenentes e 209 101 te .. 
nentes, atbra 37 logares que podem ser indistinctamenta pre
enchidos por uns e outros.» 

Quanto, porém, á. primeira pa.rte da proposição, que supprime 
etn tempo de paz o posto de almira.nte e modifica o quadro dos 
vice e contra-almirantes nas condiQÕes que esta.belece, a. Commissão 
não encontrou elementos de estudos em documentos offlciaes por 
onde PUdCSl:s8 a.precia.r sa.tisfatoria.mente a. utilida.de e conveniencia. 
da. medida. Nem em seu relatorio deste anDO, nem em sua e:.tpa. 
8(çio de motivos solicita.ndo o augmento dos otDciaes subalternos, 
faz o titular da pasta da Marinha l'eferencia á. materia do art. I Ô' 

da. prO'PQ8ição em estudos . 
EUa. tra.duz, como já. disse a. Commissão, uma. emenda apresan

te.da ao projecto que consignava. o augmento de otnciaes subal
ternos. 

Essa emenda foi envia.da á. Mesa sem ter sido justificada pelo 
seu a.utor, já. da. tribuna. já por considera.coos escriptas. e fOI, a 
seu turno, approvada sem debate pela. Camara. 

Sobre elIa ha unicamente o parecer contrario que lhe oppoz a. 
Commissão de Finanças daquella. Ca.sa, sob o principa.l funda.rnento 
de que a medida resultante da emeoda não teve o ampa.ro de uma. 
SOlicitação do Poder Executivo e affecta. o alto commando da nossa 
marinha. de guerra, pela transfiguração de sua organização superior 
e aboliçã.o. em tempo de paz, da un'dade de commatldo, da direcç40 
de um ch6fe em !l1"m se CO'.CtbJ.erem todo o poder e a correrporadtn.t6 
f'6$ponsabUidad6. 

E, accrescenta: 
c Tão elevado commettimento, a reorganização superior da 

arma.da. induz-nos redexão commum; não seria. compol'tavel com 
a. efficacia. e am)llitude indtspensa.veis, sinão em projecto especia.l. 
Salta. á ra.zão a. lmpropriedaa.e de proceder-se a BBda. reorganizioão 
por medidas parciaes, sem as relações de conjunto. sob o influxo 
de uma dirooção uniftcante e ca.paz. 

Assentir na. fragmentação, por medidas avulsas enxertadas 
em projectoB espa.rsos, do que deve constituir um plano systama.
tiro Jmra indesfructível a.rticulação de um organismo poderoso. é 
sacrificar a efllca.cia desse mesmo plano e o vigor desse mesmo 
orga.nismo. . 

listá sendo apurada a. remodelação do material de nossa a.r
mada. Será possível, opportuna.mente, attender ás necessidades 
do pessoal dahi decorrentes, de conformidade com um plano inte
gral, ponderada.rnente feito. 

Wada justificaria. o nosso açodamento, maxime em ma.taria 
conducente á. orga.niza.~ão de nossas força.s de ma.r. to 

A' Comm is~ã.o do Senado não 'pareaera.m fundados os receios 
assim ma.nifestados sobre a. adopçao da medida. Não quiz, parêm. 



.contràrial-os Bem ouvir tambem a l6ipeito, por intermédio de SI3U rel"". o Mínistl'O da. Marinha. , 
, .R8puia S. Ex. de todo ponto conveniente o que em relação li 

ee~ se c6óôém 'na Prof106iVM>, já para. &t'bender ás reformas por 
qUe aca.bam de plllSsar tojo" 09 ramos da. administra,oão milita.r ds. 
MarinhA, já para dar ao quadro de seus otlciaes ge.neraes ttliçãO 
mais approximada da que teern os correspondentes daa marinhas 
Me I horme nte o.r eani zada.s. 

A unidade ~ oommando, da direoção de um chefe em quem 
~é ooncentram todo o poder e a correspondente l'esponsa.bi·1idade) 
Diu 8O.ff'.re deixando-se de preencher, em tempo de pa..z. o posto de 
u·mirlbnta. porque, de 'faoto, e88& unidade de coinma.ndo., eMa 6OR
centra9io de po~ler nia se e:x&rcitll. nunca. em temp3 de paz nA 
.nossa. atroada. 

O llollto de ~lmiraDte não se extingue, cGntiml.a, mas sómonte 
para..ser provido no momento em que po,:JSa, ser necess.l.ria a ul1i
dadeue e.otnlD1J8de~·1i conoon~ da pàd.er. que é o momento de 
guerra. JJrso!é, pbré~ m1lois 11m pu. de a.dCeSSO ord'inario dos 
vice:-a.lmirantcH e sim um pJsto destinado oxclusivamente ao vice
:almil'a.ote e$OOlhido paira o oomnlaILoo supremo da. arma.da em 
opera.çoos de ,gueJ."l"&, O\l ao viae-l11lDÍrMite que., em op!3rBÇÕes de 
guerra., se torne por seus feitos J'l'J.et'aoooor de tão alta. !'eCom
peDsa.. 

Ta.es puDderaçoo:!, oom as quê anteriQl'moate foram expeodida,s. 
aobre ar segunda parte da. proposição, induzem á a.cceita.çio desta. 
em .seu c()ojnnto. A ma.ioria. da Commi~Bã.o a.ssim pe'oaa, divel"
«lndo·a,eo88 '-Im de S3US membros qua.nto â. oompo3ição do quadro 
408 cootrlP'<tlmirantee que. segundo & opinião ,divergente. deve ser 
ma.ntida eomo est&, nkl oblth,nteo &UlmenOO proposto no quadl"o 
doa viee-almirantes. . 

A C.1mtnLssão de Marinha e Guerra. é. p.1rtanto.. de pal'ooer que 
(I Seo. apprQft a p.lpGBição. •. 

Bala. dali CornmissOOs. 16 de d'ezetnbro de 1oo7.-Partls Pé,... 
1"8.'iril. t-res1dente, com vt>to em separad;).-Feltppe Schnli~lt, rel: .. tor • 
.Mwi.Belf'Mi Vifrit'a. - 'ftclorrnô Monteiro. -Lau-,.o Sodrê. 

'VOTO EM: 8EPAft.AOO 

NIo pOSSO nem' devo ooneordar com o topieo da. proposição da 
Camara nos Deplltados que m3.nda. reduzir a oito o actual numero 
dê 10 contra. almirantes e isto porque si 8.0 t.ompo dI> lmperio. 
qua.ndo a ma.rinhagem e o numero de subalternos e officiaes supBrio
ra~ era muito menor, o qlla.dPO de oIHeiass genera.es d:t armada já 
contava. 10 contra-atmirantes,élogioo que j ten10 o nu n'Íero de offlciaes 
cam.batemea qUi1Si que dUjJlieado c a. marinhagem augmentado 
ooDsiderJ.velmente. não se devia diminuir e sim angroentar o nu
mero dos l"éfetidos oIflciaes. O con'feniente angmenb de dous vice
almirantes. pejo qll!l.l 'Venho pugnando desde a sessã.o do a.nno pas .. 
sado, nio im~a'em de3peza t8.1 que determine o não 8:3r esse 
allgment,() 16·vado a. etreito sem dlnunuiçl.!) do numero de otnctaes 



889910 RM 16 '011: 'O_.BRO DH 1007 485-

do outro porio. Os 20 capitã.es de mar e guerra. que nas promc,YJÕ08 
eoncopriam n.3. razÃO de d01l8 para um eontra.-alniirante. :p!à88&1o Di 
dou8 e meio. o que os prejudica. sem va.ntagem para o sarviQO ,.. 
blico; accresce que a nova djstrfbuioão doa serviOO9 110 depart,a
mento da marillha e:dge ma.ior nul'Jl8rO de connr&-almirantês. A 
tudo que venbo de expor e que é digno de ponderaclo, resuta 
a. falta do pedido do Goyel1lo. No plenario provarei :I. evideaci.& a 
sem razão delS& dilPinuQl.o. Quanto ao augmeato do numero dtl 
8ubaltarno8 já de ha muito previa essa. necessidade e por isso a eUe 
dou o meu pleno apoio como tnmbem ao augmento ile mlie dous 
vi ce-alm iro.ntes. 

Sal:}, das Commissões. 13 de dezembl'o d~ 1907.-Pires Ferreira. 
- (k)mmissão de Finança3. 

N. 394 - 1907 

Ao Orça.mento da Guerra, em S· discussã.o, tora.m apresentada.s 
pelos Srs. Senadore~ Plre8 Ferreira, Lallr) Sodré e Victorino Mon· 
teiro, CillM emendas. Das duas emenda.s do Sr. Pires Ferreira. ao 
'8.rtigo to, uma. a.ugment~nJo a. rubl'Íca. - Obras mIlitares. 50:000$ 
para uma e lfermaria em Poeos de Caldas; e outra, th'ando da 
sub-consig'lla.c1o do servlço de slJ.ude-Artigo3 de Axpediente para. 
delegaeilJ8. etc. 20:000$, pa.ra augmentar a SUb-coDsigoaol<r-Me ... 
dicl.menLo8, drogas, apparelhos etc.., nenhuma. merece a.pprova~o 
iJo S~na.do. 

Augmentar·se o orça.mento de 50:000$ para. uma enferma.rja" 
em Pocos de caJdas. sem estud1)~ pl·êvjos da parte das a.utoridades
com) etente3, nem orçlmento raspectivo pa.-r& essa. CJDstrucçãO, 
seria um absurdo, principa.lmcl1te sa.bendo-lie de ante mi'l,que e~sa. 
importancia nã.o bastaria pa.ra. construlr um edtti.~io modesto ma.s 
com as condições hygienica.s exigidas para. Ums.el'VlQO dessa na.ture
za. Quanto ao extol'no de 20:000$, co nstant.e dtt segunda. emeJda, iria. 
pre.:udic1f a. sub-consignação-Artigos de expe(liente para delega
cias, sem um motivo pla.usivel. 

Ao artigo 2() apresentou o Sr. Lauro Sodré uma emenda luan
dando pi:L~a.r ao m:~or José Eulalio da Silva. OUveira, leute da. Es
cola. de Artilharia e Engenha.ria.t a. imp )rta.ncia a que tiver direito 
peja publicaçã.o das suas obras didacticas Mecanica. ffydra""lica 6 
Resislencia dos materiaes. Na. verdade, esses trabalhos scieD'Ullcos 
do distlucto professor militar sã.o :lHamecte coniliderados, ma.s & 
Commissão de Finança.s. tendo jt1 aconselhado a rejeição, neste 
mesmo orca.m ~nt'l~ de em~nda8 que solicitavam para outl',lm iguaes 
Cavorei, peJsa. hmbmn que esta nã.o mereje o a9sentimento do 
Sena.do. l~ ltretant), em rebçlo á outra sua. emenda, aut()rbando o 
00\Cr,10 a abril' os creditos nece3sario~ para. orga.nizar c ínstallar 
as cDmpvlhias regionaes, creadas na lei de fix.ação de forQ~s para. 
o anno viudoUfO, e com séde n:l.S Perfeituras do Acre, Juruá e 
Purô:;, a Commissão éde opiniã.o que elIa seja. approvada, 

Resta agora 3. emenda do Sr. Victoríno Monteiro ao art. 3° 
ma.ndando entregar o serviço de confecçã.o de farda.mento ãs se~ 



486 AN1.',A..ES 00 SENA.DO 

nhoras pobre 1 e bO]9~ta'l que préviamente se in.;;creverem para 
t&l,dm. c 1m a devida fiança. Não ha inoonveniencia alguma. ne3ta. 
eDlendlL. poi l, este sOl'viço era. f<!1to assim antiga.mente, por isso 
merece a approvação do Senado. 

Tendo havid/} engano, por parte da contabilidade da. guorra, 
na importancia da gratlficlção a18 c01.djuvante8 da Eicola de 
Guerra. de Porto Alegro, que devem perceber 120-' e nã.o 160$ 
mensaes, a Commi'isão propõe sub-omenda corrigindo o equivoco. 

Apresent.a, ainda~ a. Commissã.o uma 8ub-emenda aTltorlz~ndo o 
Govel"no a, da verba destina.da. a. subsidiar os "trabalho3- da 
carta. geral da. Re'{)ubllca.. com 8Me em Porto Alegre. applicar 30M 
70: OOOS na a.cq uimção de um predio onde funccione a direcção 
daquel1es tra.balhos. 

Na proposição existem erros de algari:'lmos que precisam ser 
corrigidos: 

No n. 1. o Administração geral, a. proposta do Governo é d" 
485:975$, e como a Ca.ma.ra. augmentasse esta consigna.ção de 12:000$ 
pa.ra custoio da conducçã.o do Ministco da. Guerra, que ficou sUY'pri4 
mida da verba material. a consigna,Qa.o elevou-se a 497 :975$, e 
não a. 509:975$, como está na. pl'oposição. Ha, portanto, nesta. 
~onsigna.çã.o um excesso de 12~OOO$tque precisa. ser sup'Qrimido. 

No n. 15-Material, a proposta. do Governo ~ de 11.624:395$. 
mas tendo a. Camara. augmenta.d.o de 2:()(}()$ para. acquislção de ma~ 
.terial extraordlnarío do archivo e da secretaria do Supremo Tri ... 
bunal Militar, e reduzido de 12:000$. (conduCQw do Ministro), que 
passou pa.ra a consignaçã.o-Administração geral-a proposta. ficou 
reduzida. de 10:000$. devendo ficar em 11.614:395$. e nã.o em 
11.602:395$. desfalcada. portanto. de 12:000$. que, precisa ser 
augmentada.. 

Nesse s3ntido, porém. não apresenh a Commissão 8ub-emendas~ 
limitan1o-se a, p1.ra. etJtes enganos,chamar a. a.ttençã.o da. ilhr.strada 
Commissão a quem iucumbir a. redt\cção da lel de orç.1menta. 

Sujeita. pois, a Com missã.o , delibaração do Sena.rlo as seguin
tes sub-emenaas: 

A' emenda da. Commissão approvada em 211 discussão. a') n. 5-
lnstrucção militar. Em 1ogi),f (le ~12:840$», diga. .. ge: 1l:280$JOO. 

A' emenda da. Commissão, approvada. em 2& discussão. á rubrica 
14. acorescBnte-se «2:>0:000$ para construcção de uma. ponte sobre o 
rio lbiouhy*'. 

Des~a. rubrica elimine-se a sub-consignação .aObra~ de rortífi .. 
cações do Porto de Santos» sendo ao dotaçã.o conservada. elevada. á. 
sub-oollsiguação "Obras do fortifioações c defeza d , I íttol'al da. Repu
blica, etclIo. que fio..l.r:t. nes:;e caso, elevada a. 2.100:000$1)00. 

Ao art. 20 • Accresce.lte-.se: «a, da verb.\ de~tilla.da. a subsidiar 
·os tra.balhos da ca.rb gera.l da Rapublica. com sedll em Porto Ale
.gre, al'plica.r até 70~000$ na acquisição de um predio ondo í'nnc· 
~ione a. direoçã,o daquelles tra.ba.lhos •• 

Sala das Commissões. Iô de dezembro de 1907.-FeZiciano Penna, 
presidente interino.-A. bcndo, relator.-F. Glyctwio.-AlfJaro Ma
~Aado.-J. Joaquim de 8ou.;a.-Gonçal~e, Fet"yeiya,-U"bano BanJos. 
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E~lENDA.S A QUE SB REfI'ERE O PARECER. SUPRA. 

Ao a.rt. l°, rubrica lI-Obras Militares. Dirnilloida de 100:000$ 
nas ~Obras de J"ortiticações c defesa do littoral da R,P,publiea.. etc,». 
alool'adQo total de 1.800:00~$ para J,750:00OS. ' 

Accrescente-se na mesma rubrica.. onae convier: 50:.000$ 
para uma enfermaria. em Pocos de Caldas. 

Ao art. 11), rubrica 15 - Serviço de 8~).ude. Augmentada de 
20:000$ na sub-consignaçã.o, medicamentos, drogas, apparelh!)s, ew. 

Na mesma sub-consignaç;W - Artigos do expedlente para as 
delegacias, etc. Díminuida de 20:00(}$.- Pires Ferj'ett(J. 

Ao art. ,2c. Accrcscente-se: 
k) a ma.ndar pagar ao major José Eulalio da Silv<.\ Oliveira. 

lenteda.. Escola. de Artilharia e Engenhal'ia., a. iDlporiiancia a. que 
por lei tiver direíto pela publicação das suas obras didacticas Me
caniea, Ryd'l"aulica 8 Rea'slencia dos r:rude'J"'tJ8s.-Lauro SOd'Y'6. 

AccreSc811te·se. onde convier, o segninte: 

Art. Fica o Governo antorizado ao abrir os credito! neae&
sarios para organizar e installar convenientemente as companhias 
l'egiona.es creadas pela lei de fixação de força.s cIo corrente a.D.Q,O. 
com séde na.s Prefeit,ura.s do Acre, JUl'uá e Purtle e na regiã.o do 
Amapá.-Lauro So~lre. 

Ao art. 3° accl'escento-se: Sendo entrGgue o serviço a senhoras 
pobres e honeshs que prêvíamente se inscreverem pa.ra. tal 11m, 
com a devida ftança..- Viclor;no Monle;''Y'o.- A imprimir. 

E' lida o posta. em diseussio. que se encerra. sem deba.~, dcando 
a vota,cão adiacla por 1aIta. de numero, a redacção final, da.s emendas 
do Senado â proposição da Ca.mara [Los DJpu;,ados. LI. 14'), de 1907, 
fixando a desper.a, do Ministel'ío da Marin.ha para. o exercício 
de 1908. 

ORD ;'f DO DIA 

CREnITO)}E UO:OOO$t SUPPLElfENT.A:l. A VARIAS RUBRICAS DO ART. 18 
DA LEI N. 1.617. DE 1906 

Entra. em 2B' discussão. curo o parecer favoravel da. Commissã() 
de Finança.s. o artigo unico da proposição da. Ca..mara. dos Depu
tados, D. 193, de 1907, a.utoriza.ndo o Presidente da Repllblica. a 
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abrir &O Ministerio da Ma.rinha 9 credito de 7.20:000$. aupplementar 
& varia.s fubrica.s do:art. IH do vigente orça.mento. -

Ninguern pedimlo a p:.l.l~vra., e.ocerrJ.·se a. 4iscussão. ficando a 
votaQio adiada por falta. de numero. 

CRBDITO DE 48:000$. SUf'PLEMENTAa Â vtRBA. TELEGRA.PHOS, DO 
.ART. 34 DA LEr N. 1.617, DE 1906 

Entra. em 2110 di.scus.~ão, CDIll parecer fu.vora. vaI da COmmissão 
de Finanças, o a.rti!fO UDico d1\ proposição da. Camal'3 dos De~ta.dos. 
a. 195, de 1907, a.u.tori!ando o ~esideato da Republica a. abrir ao 
Minlsterio da lndastrta, Viação e Obras Publicas o eredito de 
48:000$, supplcmentar á verba Telegraphos, do art. 34 da lei 
n. 1.617, de 30 de dezembro de 1006, sendo 32~OOO$ p:1ra. trans
porte do peasod e 16:000$ para. o de ma.teria.l. 

Ninguern pedindo a palavra, encerra-se a ui.scussão, ftca.nd() 
a vota.ção adiada por falta de numero. 

REFORMA DA. LiI DE I1'ALLENCIAS 

Prosegue em 34> discussã.·), com o pareter da. Commissão d& 
JustiQa e Legi.slação sobre a.s a.melluas offerecidas, a proposição 
da Caroara. dos Deputa.dos, n. 9 1, de 1904, reformando a lei de fa.l~ 
lencías. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando ao 
"'fotação adiada. por fa.lta de numero. 

aBADIMISSÃO DE OPERARIOS EXTR.AORDINARlOS DO ARSENAL DE :MA· 
RINHA DESTA CAPITAL 

Entl'a em 3" discussão a proposições da. Ca.mara dos Deputa.dos, 
n. 14.1, de 19m, autorimndo () Presidente da Hepublica. a maoda.r 
rea.dmiUir, ~DW addidos ao quadro effecíivo, na.s omcinal do 
Âl.'86DaJ de Marinha. desta. Capital. que prOOiga..rfl-In de seus .servíç09. 
os operarios e\:traodinaríos do me:;-mo arconal, que indica. 

Ninguem })edinJo a. palavr<1, encerra.·se a. discussão, fiuando a 
.otacção Ildío.da. por fa.lta. de numero. 

JUBlLAC'ÃO 00 Da. NUNO DE ANDRADE 

l~ntra. em 31. discussão a propo3Ícão da Ca.mara dos Deputados, 
11. 156~ de 1907, a.utorizando o Presidente da. Repubrica. a. jubila.r 
com todos 03 venci mentos no e&rgo de lente da. Fa.cu lda.de do Mc
dicí.c.a. do Rio de .lanoiro o Dr. NIIDO de Andra.de. 

O Sr. .Barafía Rlbeh;·o - Sr. Presidente, o 
Sr. Dr. Nano de Andra.de, lente cathedraticJ da. Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro,. pediu aposentadoria. com as Ta.ntageu 
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rela.tivas <1.s fUIlCçõei de 4() anuos de exercicÍo de ca.rgos public,os, 
sendo alg1.IDS de lente cathedratíco, e outr-oe como inspemol" de 
Baude do porto do Rio de Jant\iro, inspootol' de saude dos portos e 
director de Sau(]o Publica. 

Para coniagem do tempo, pede aqueUo lente catheJ.ratico que 
se compute o exel'cicio do professol'a.d.o com o dos oa.rgos a.dminís-
trati vos que exerceu. , 

A Commisaão de Finanças pretende que, realmente, o Dl". Nuno 
do Andrade tem o exercido de 30 annos de serviço de professorado; 
entretanto, adeaJ'lte, pede o desconto da cinco annos desse mesmo 
exercício. e termina o sou parecer allegand) que sÓ se lhe deve 
contar para a aposentadoria os 30 annos de exereício de funcções 
public(ls a que elIe se refer~, depois de tet' completa.do os cinco 
anDOS que faltam. 

Deolaro' puridade que, por mais esforços que fizesse, não en~ 
tendi o parecer da illnstl"e Commissão de Finanças. 

Com e1feito t eUa diz que não conta ao annos de serviços pu
blicceI ..• 

(Lé) «porque cinco aonosdesse periododeu eUe á Patria no cargo 
de director de Saud(~ PubIíca. t no qu&1 é notario que~. Ex. prestou 
acrisolados e relevantissimos serviço~; não lhe ved&sse a. lei a 
llccumula.çã,o e o eeu direito li. J llbilaçã.o. com 08 vencimentos int& 
graes. estaria. róra do questão.» 

Leia.mos paJra adea.nte: 
«H esta l:Iaber si seria justo cumprir litteralmente a lei 

pal'a descontaI-os do !leU exercicio no magistel'io. que já. alcança 30 
annas» . 

«Do seu exercício no magisterio, que já, aIcanoa 30 annos,» 
Eu repito a phrase pOi'que eUa. tem um sentido definitivo. 

Quem exerce um ca.rgo exerce as suas funooões. 
Si elIe tem 30 annos de eX91'cicio no ma.gisterio. tem. 30 a.nno"j 

de funcções do magisterio. 
E depois de val·ia.~ considerações, a. Commissão oiferece esta 

emenda: 
Em vez das palavras: dis].len'lado o numero de annos ••. 

até ~:nsino superior Seeulldario-diga-so~ logo que elle tivcr com
pletado trinta annos de exerdcio nes~e cargo, computado para 
esse effeito o tempo em que serviu o cargo de dÍl'ectol' de Saude 
Publica. 

Ora, eu repito ainda: declaro' puridade que não entendo os' 
termos do pa.recer da. ill11stre CómIlllssão. EUa propõe que ~e des
conte. ou ilrma qu~ ficam descontados do exercicio cathedl'a.tico do 
Dl'. Nuno de J\ndrade cinco a.nnos. em que eIte exerceu funações 
estranhas' ao magisterio. 

Entreta.nto. 1'all& no exercício completo de 30 <*onDOS, Que o 
Dl'. NUllo de Andrade completa a ~9 de dezembro. ~o a.nnos de elter
cicio de proft ssoradD, dou eu testemunho, Concorri com S. E... ; 
disputei a collocação com S. Ex. ; eUe foi mais feliz do que eu e 
obteve a nomeação de professor. Foi isso em 1877; portanto, dahi. 
a lG07 vila 30 a.nnos de professora.do. 
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Por que lei então desconta a Commissão de Finanças cinoo annos 
de exercício de professorado do Dr. Nuno de Andrade? Por 
..que lei" 

A esse respeito, devo conressar ao Senado: a. impressão que me 
trabalha o espírito é a sag.uinte: tudo quanto se tem feito em ma
terhl. de aposentadoria está. errado e precisa ser reformado. 

Os professores, que o eram, ao tempo em que Ele proclamou a 
Republica., teem direitos adquirid,)s, por elfeito da'l leis vigentes 
então ... 

O SR. A. AZEREDo-Apoiado. 
O SR. BARATA RIBEIRO- ... direitos q\le devem ser respeitados 

pela Commhsão, porque ao Constitui<;ã.o os respeitou. 
O::; arts. 73 a 76 da Constituição referem-se á questão que ora. se 

agita no Senado. 
O art. 73 assim dispõe: «Os cargospublicos civis ou militares 

sã.o accessiveis a todos os brazileiros, oDserva.das as condições de 
capacidade especial que a lei esta.tuir, sen\.lo, porém, vedadas as 
accumulaçoos remuneradas .• 

O art. 75 diz assim: «A aposentadoria só poderá ser dada. aos 
funccíonarios publicos em caso de invalidez no serviço da Nação.) 

O a.rt. 74 terminantemente garante a vigencia das leis que 
regu1avam os exercicio-:i dos funccionarioB em cargos publicos, de
pois da Re:publica. quando dispõe: «As patentes. postos e os cargos 
inamoVÍVeIs são gara.ntidos em toda a sua. plenitude .• 

Que quer dizer. Sr. Presidente, garantir em toda a sua. plenr 
tude? 

Quer dizer: garantil-os nos termos em que o direito foi adquí-
'rido. ' 

Consequentemente. todas as a.posentadorias feitas ao tempo em 
que foi proclamada a Republica., ou o direito a ell~\s, devem ser re
guladas pelo Congresso Nacional, tendo--se em attençã.o as leis e a. 
Constituição q lle vigora. vam naqueUa epoca, uma vez que. Sr. Pre
sidente, quando o Governo abria um concurso, como abre hoje, 
estabelecia as condições a firmar contra.cto com algnem, com aquelle 
alguem que fosse considerado o mais capaz pa.ra o exercício dos 
cargos, nes termos das leis que vigora,va.m e estabeleciam com taea 
pessoa.s um contracto verdadeiI'amente signalagmatico. contracro 
pelo qual i) Governo exigia certos e detel·mina.dos tra.balhos, recom
'pensando-os com certas e determinadas vantagens. 

Por cOilsequencia, o professor da Escola de Medicina. que o era 
quando se procla.mou a RepubUca. tinha direitos adquiridoi ftrma.

.. do:,; na Constituição Imperi::tl e pela.s leis de então, ({I leitos e garan
tias que passaram atrav~s da revolução de 1889, para serem prote .. 
gidos pela. Constituição de 24 de fevereiro. E tanto é verdaáe que 
foram contlrmados que o UI·t. 83 da mesma. CODstituição federal 
dispõe que: 

~Continuam em vigor, emquanto não forem l'e'llOg:1das. as leis 
do antigo regirnen, no que explicita. ou implicítamante não for con· 
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traria ao systema de Governo tlrmado pela Constituição c os pri~
dpios nella consagrados.,. 

Portanto. em luaoto não se demonstrar qu~ a a.posentado1"ia. re
querida pelo Sr. Dr. Nuno de Andrcl.de fere princípios vigentes 
na.s leis actuaes, que tenham revogado leis mon:l.rchica'i dl. mesma. 
natureza. essa aJ!osentadoria se ha de reguhr pela.s leis que domi
navam o exerciclo do cargo d') lente clthedratico da Faculdade de 
Medicina, durante o Imperio. 

Pergunto: qual a lei que autoriza. a illustre Commissão de Fi~ 
nanças a pedir que, do c)mputo do annos de lente cathedratico do 
Sr. Dr. Nuno de AndrMe seja desconhdo o tempo em que S. S. ex-
0rceu o ca.rgo de inspector do porto do Rio de Janeiro e de dire
cto.r da. Saude Publica' 

Esses cargos, Sr. Presidente, fora.m oxercidos logo no princi .. 
pio da c arreira professora! daq uelle iLlustre cidadão. 

O Governo privou-o de exerci cio cumulativo de suas tunccoos 
de lente' 

E' uma questão de conveniencia publica.. Não havia naquella 
época lei de incompatibilidade e na Republica essa. lei solfreu 
restriccões absolutas, complehs, de modo a permittir que o lente 
ea.thedratico de hygiene ex.ercesse a funcçio de director de saude 
dos portos. cumulativamente. 

Diz a lei n. 44 B, de 2 de junho de 1892, no seu apto 2°: 

«O exercício slmultaneo de serviços publicas comprehandidos 
por sua natureza no desempenho da mesma. funcçlo de ordem 
profissional, scientttlca ou technica. não deve ser consideru.do como 
accumulação de cargos dUferentes, para a)plicação do final do 
art. 73 da ConstitUição." 

Nã.o concorri para se fazer e.;ta lei; entendo at~ que eUa é 
inconstitucional, fêre o art. 73 da. Constitllição ; mas, emtim, esta.
belece o reghnen ao qual está sujeita a. Nação. 

Consequentemente. do tempo de eXl'rcicio cumulado da. funcçã.o 
de professor de hygiene e dil'scfor da s:uíde publica ou de ill!'!pector 
da satlde dos PQrto~, ou de' inspector do porto do Rio de Janeiro. 
não se pOde privar o Dr. Nuno de Andrade de um só dia. 

Si, por eil'cumstancias de momento. é o proprío Gover,lO qu~m 
lhe diz: «Suspenda. o ex.ercicio da sua funcQão pl'ofessora.l. porque 
preciso que toda. a sua actividade se cJncentre na vigilancia da. 
funcção aàministl'ativa que lhe venho confia.rb, é que se tra.ta. de 
uma questão de interesse publico. 

Por que ra.ziio lIa. de [ca.r pri vado o prO~:9SDr que e'{erce o 
cargo e que para eUe foi nome..l.do por set- compe~e.lte-~ Q que 
se deve presumir- por que ra.zão repito, hil de tlcar cUe priva.do 
do direito que em outra qualquer circumstancia lhe assisteria? 

A lei nao o priva; não sei quem o privou do exercicio de3ses 
primeiros cinco annos, que não so p.1ssaram durante a. Republica. 

Pensei poder tra.zer hoje ao Sena.do a lei do Imperio, -porque 
a. tenho; in~lizmenta. por motivos de ordem p!),rticw&I\ nia tL 
pllde encontra.r no m::>mento. Mas não me occorre aQ espirito a 



rem.illiscencia. de qualquer ciréumstanaja, da lei, durante o perlcxlo 
monarchico, que privasse o aposentado de OQn'ar no numero deseva 
3,&008 de B JrviçQs aquellesem que se tivesse distrl\hido am funcções 

. edranhas propri&mente dita.s 0.0 seu cal!gO entrara na. e8pher~ de 
-8UilJ oompetencias de pl'G-fessor, 

Agora, folheei ás presBas a.tê leis militares e 'vi que, apeza.r 
do seu rigor, aBa.s permittem a contagem do tam~ em oertas e 
determinadas oondiçõe3, para o compu.to, do servico na aposenta
doria. de oivis que exorcem cargos militares. 

Ora, o Dr. Nuno de Andrade, durante toda a. soIla vida de lente. 
só exercQU uma luncção publica. - ou a de intpectol" de saudedo 
porto do Rio do Jan.eiro, ou a. de i11iipee~r ,geJ;'al de saude dOi 
portos, ou a d~ director geral de Baude publi()a.. 

CoDsequent~\mente, funCljies compl'ebendida.s na orbi ta aeienti-
fica da cadeira que lecciooava. no instituto de iwJ~ruCQão SuptU'ior. 
a. Faculdade de Medicina., a cadeil'a. de hygiene. 

Si elle tem 30 annos dQ exercicio de magisterio, ~rqu0 
.e lhe ba de desconta.r cineo ~ 

Que elIe tem 30 anru;s de magistel'io, garanto eu" Foi nomeado 
em virtude- de um concurso notavel por ser o prime-iro que se 
f-J.zia na Faculdade de Medicina depois da reforma. realiza.da 
em l8i7, e foi em:pos~a-do do seu cargo em dezembro do mesmo 
anuo. 

Affirmo com esta segura.nça porque fui, como disse h3. pouco. 
ca.ndidato no mesmo concurso e preterido 11<1 nomeaQão, embora 
tres candida.tos co11currentes tivessem levado o concurso até o 
lm. figurando na. lista triplic~ que, naquella êpoca., se apresen
ta.va. ao Governo. 

A 29 de dezembi'o corronte cJmpleta, por-tanto, o Dr, Nuno dLJ 
Andrade 30 annos de magisterio. 

Por este re31lmo (IUe aqui está (Mostrando), eUe tem 4.1 a.nllO~ 
de serviços pllblicJs. di~ididos do seguinte modo: 10 annJs. de 
1881 a 1891, periodo antet'ior á pl'omulg~ão lia Constituição 
actual. 

Note-se: de 1881 a 1889 vão oito a.nnos. Elle exerceu 8. pri. 
meb'a funcç,io a.thninbtl'a,üvJ. durante esse primeh'o periodo; são 
os taes cinco annes ao que se l'ef~l'e a. C'JromiS::lão. 

Durante o ragimen mO:lill'chico nã.o navia. lei que impedisse a 
a.ccumula.ção de cargos, tanto qua.nto me socoorre a memoria". 

E' escandaloso, é ma.is que escanda.JOBo, porque, em fl.m , a. pa
la.vra e)tá cond('mnada, na Senado, ma.s é pasmoso que só se tiv62SB 
applicado a lei (jue prohibe as aCC1l!Dula.çõe~ a dous homens eminen
tes de;3te paiíl, o Dr. Nuno de Andrade e o Dr, João Pa.u1o de Ca.rva.
lho, tirJ.ndp-se este da cadeira. do Instituto de SurJolMudos, cadeira 
qu~ em tojos os paizes civilizados da Europa, onde se tem nooã.o e 
se cuida do en"ino superior, no qual figura. o Institnto de SurJos 
Mudos, é occupa.da por um lente notavol de phyaiologia. 

Pois entendeu-se que a accumul.a.Qão do Dl", João Pa.ulo feria a 
lei, EUe era. lente de physiologia e director do Instituto dos Surdos
MudOl. -E eu não sei, Sr. Presidente, de alguem, que entre nós, 
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JlDàorieda.de maior- que a que tinha. o sempre lembrado e ind_ta80 
li vossa Dr. Joic) PaalG. 

Pois bem, foi sómente com relação a elie e ao J)r. Nuno de 
Andrade, que o moraliesimo e constitucionalissimo governo do Sr. 
Rodrigu '8 Ah'es encotlir,)U pal>a modelos de accumulaçoes, dignotll 
de serem profl,igados em publico como representa.ndo a. verda.deira, 
pedra. de escandaJo dessa., a.dmínistraçãi> ! 

Sr. Presídenw, nio ba lei nenbama. que mande des,3ontar ao 
cathedr(\tioo. que se jubila., o tBmJ)O de ex.e.rcicio ele funooões elll
tranhas, desde que para eesas funccões o cathedratico, que era. 11;)
meauo pelo governo imperial, era considerai, por as~im dizer, 
eom indispensl1:vel para C'ol'responder á. uma necessidade ina.
d'rM'el. 

E era o caso do Dr. Nano de Andrade. 
Si elle ness&, époea. não eJ:erceu as (UDoÇões de lente, ha. <le sal' 

por outro qualquer motivo" da qae nia trata0 par.ecer. da.illustre 
Co.mtn issão. 

O certo é que si houve uma. ordam do Governo, que eu não 
conheQO~ e ,á qu.a.I tambem. nã:) se l'8fere a.. Commissão de. Finanças. 
o Governo cogitou de seu Interesse., do interesse pu blieo, e, por
tanto, o Dr. ~uno de Andrade não pôde Sl;r privado por tal moti 'lO 
do seu direito. 

Ora, si de um lado o Dl'. Nuno de Andrade tem 30 annos efTa
ctivos de serviço publico no magisterio -9 a. propria Commíssão 
de Finança.s o reconhece no') dous periodos do parecer que acahei 
de ler - si de outro lado elIe tem 15 annos de serviço na a.lta. atl
mini~tração do. SauJe PubHca. de~t~ p,1iz- periodo em que recebell 
de tod,)s os Governos do Braz,l, tanto na Monarchia. como depois 
da proclamação da Republica., as demonstrações a>l mais evidentes 
ao se;] zelo') á sua pr.)ftci\~ncia e á. elevação com que exel'c;:m taes 
C<1rgo~, não sei por que se lhe hão de de3contal' cinc·) annos (lo com
puto des:les serviços p.l.ra a SUl. apJsent\doria.. q:mndo se a.c,ceita 
qae o príncipro da Constituicão está salvo, porque elIe é U '11 inva
Udn que vem b:l.ter á.~ porta.~ do Selndo. 

Depois, é precis, convir q~te o pa.recer da Co:nmi~:;ã.o de Finln
~a8 é oontraditorio c é illogtco. 

Não ba paiz ne lhu ,n do mundo em que o tet'mo- invalidez 
enunciadlo pela p;\lJjvr~ .eoPI,,~spoodente aca.da. lingu1. tenha aigni· 
ftca.ção diversa.. O invalido é sempre o iTlva.iHdo. 

COlllilBgtlintemente, si o Dl'. Nuno de Andrade é um invalido, 
si 11 Commissão de F~nança.:; o acceita como tal; si e1tenda q Je o 
principio consiltuclOl1l.1 está salvo, porque elle é um in \",dHo. 
como lhe ve~n pelir mais cinco annJd de exaraiciõ DO l1ld.gis-
terio ~ . 

Poit:! não ê o mesmo que pedh' a um cego que tI'anHite em um 
labYl'intho ~ Não ó pedir a um aleij<.Ldo dos membl'os inferioreg 
que ma. ca.rreira. ~ 

1 é peuil> a. um individuo que tivesse sido amputado do.~ 
dou:'! bra.ços que execute uma peca a quatromãos em um piano afa
mado Y ~ão é exigir de alguam que tenha 8offrido a extracção do 11\-
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unge que vá estr(!!a.r em uma Rcena de grande apparato no Thea. 
tro Municipa.l, por ex.emplo, quando alIe for, ina.ugurado, em uma 
opera Iyrica ~ 

Ou o Dr. Nuno de Andl'ade é um invalido e não se lhe pôde 
pedir cousa. alguma., porque antes se lhe deve da.~ tudo, pois que 
durante o periodo de actívidade eUe deu quanto pôde a este paiz. 
deu-lhe o resultado de sua cerebraçã') excepciona.l, ou eLle não é 
realmente um invalido e Desta hypothese a Commissão deve re
cusar o seu pedido. por completo. 

Justifiquei como pude as razões do meu voto. Não compre· 
hendi ... o parecer! quem sa.be~ - Si tivesse comprehelldido daria 
tá.lvez o meu voto a favor da Commissão de Fina.nças, isto é, iria 
além della :reprovando a pretencão do Dr. Nuno de Andra.de. 

Não entendi; mas si esta pretenção está amparada pelas razões 
em que a. propria Commbsão de Finanças apoia. o seu modo de 
sentir. eu entendo que o Dr. Nuno de Aodra.de tem, nã.o 30 annos 
de serviços, mas .•• 46. isto é, 30 a.nnos de serviço no magisterio e 
16 no exercicio do cargo administrativo de director de Baude Pu
blica. (Muito bem; muito bem). 

o Sr. Moniz Freire(·)-Sr. Presidente, serei muito 
breve. 

O honrado Sella.dor pela Capital Federal e~tá labol'n.ndo em 
equivoco quanto á impugnaçã.o que fez ao pal'ecer da. Commissão , 
a, felizmente para ella. uma. parte da argumenta.çã,f) de S. Ex. 
vem inteira.mente e 'n apoio nã.o só da. nossa itltenção, como da pro
pria emeodd. apres..!ota.da peh Commissão, tal qtlal eatã. l'edigida. 

O SR.. BARATA RIBEIRO-NãO discuti intencÕes; discuti o pa
recer. 

O SR. MONIZ FREIRE-SR.. Presidente. o caso é este: o projocto 
que veiu da Cama.ra dos Deputados, concedendo ao Dl". Nuno de 
ADdradejubilacão, mandava. dispensar o numero de annos que lhe 
falta.m para completar o tempo exigido no art. 32 do Codigo de 
Ensino Superior e Secundario. 

A impressão que se tem. Sr. Presittellte, da leitura do proje
cto, é de que se trata. do preparar uma. lei de fa.vor, isto é t de 
isenta.r um funccionario da. Obl'iga.çã,o de concluir seu tempo legal. 
para. obter a jubila.ção . 

A Commissão substituiu essa díSptlslçã.o. que tinha o aspecto 
de umfu,vor, p'lr umJ. outra, que tellde a comp.'chender a pretencão 
do Dr. Nu no de Andra.de dentro das pr.lprias disposições legaes. 

O Coligo de Ensino dtgpõe que terão díreit') 'jubilação. com 
vencimentos por inteiro, o proreasl)r que conta.r 30 a.nnos de exer
cicio e1fectivo no magisterio e aquelle que tiver 40 anuos de servi
c:os publicos, sendo, pelo menos, 25 destes prestados ao magisterio. 

(*) Este discurso náo foi re"isto pelo orador. 
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o Dr. Nuno da Andrade, apezar da sua reclamaçã.o neste seu· 
tido, não tem direito a que se lhe contem 40 8onoos de serviços pu
blicos, dos quae~ 25 a.nnos DO magisterio, porquanto, para chega 
ao esse resultado, seria. mister conta.r duas ye1.es o tempo em que 
elle serviu. cumula.Livamente, os cargos de lente da Escola. de 
Medicina, a principio. e de inspector da Sanda dos Portos e depois 
o de dírector da. &t.utle Publica. 

O SR. BARATA RIBEIR.O-Duas vel.e~ não, porque si Sf' contasse 
duas vezes, eUe teria o dobro do tempo. 

O SR. MONlZ FREIRE-Perdoe.-me V. Ex. O exerci cio dos cargo!; 
de iDspector de Sande dos Portos e de director de Saude Publica. 
alie accumulou com o de lente. 

O SR. BARATA RIBEIRo-Como accumula:u todos, 

O SR. MONlZ FREIRE-Por consequencia. ne"se tempo de ser-
viço. o DI'. Nuno de Andrade não soft'reu desconto algum. 

Excluindo esses 10 annos que elIe quer que se conte du
plamente. o certo é que S.S. ficará. com 25 annos de exercício 
de lente e 08 cinco annos que exerceu o cargo de director de 
Saude Publica. mas que não accumulou com o de lente porque lhe 
vedava a Constituiçã.o. 

O SR. BARATA RIBEIRO Que ConstítulQão? 
O SR. MONIZ FREiRE-A Constituição Federal. qlle veda a!J 

aceumulações remuneradas. 
O SR.. BARATA RIBEIRo-.MM eu fi a lei. 
O SR. MONIZ FUEIRE-Isto pouco importa pll'a. o resulta.do. 
V. Ex. argumentou, e argumentou muito bem, que seria 

injustiça deixar de contar para aposentadoria. do funccionario 
que prestou relevantissimos serviços no seu cargo de director 
de Saude Publica esse tempo q lIe perdeu no exercicio de lente da. 
Faculdade de Medicina. 

A Commissi'io não mandou descontar tempo algum ao 
Dr. Nuno de Andl'ade ~ mandou que se computassem nos 30 a.nnos 
de exercicío eS\Jes cinco annos da. Direc'toria. da Saude Publica, 
porque. computados elles. o Dr. Nuno completará, a 29 de 
dezembro do corrente, 30 a.nnos de magisterio. tendo, portanto, 
direito" sua jubilação com os vencimentos integraes. A Commíssio 
substituiu aqllilIo que tinha. aspecto de favor por urna medida., a 
seu vê!'. de inteira equidade, porque. realmente, como bem 
ponderou o illustrado Senador pelo Districto Federa.J, e eu repito. 
seria injustiQ3. que o Dr. Nuno de Andrade fosse punidO com a 
perda do l.empo em que prestou serviços de muito mais alta 
monta em cargo no qual revelou a sua alta ca.pacidade e patrio
tismo, Simplesmente porque uma disposição. do Codigo de Ensino 
dá a todo o tempo prestado em differente8 cargos apenas o valor de 
um terço. 
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-----------------------------------,------------~-o SR. BARATA RÚ1EIRÚ - V. Ex. está a.rgumentando com o 
Codigo de Ensino. quando o tempo que se manda desoontar escap!l. 
á vigenci& do mesmo Cod igo . 

O SR. MO:"iIZ FREIRE - V. Ex. está reincidin 10 em uma. ínjus· 
tioa. A Commíssão uão man,lou descontar tempo algum. 

O SR. BARATA RIBEIR.O - Então, o Dr. Nuno de Andrade tem 
16 a.nnos de serviços 1 

O SR. MONIZ FREIR.E - Tem 30 annos. 
O SR. BAIUT.\ RIBElRO - Refiro-lilc ao serviQo administrativo. 
O SR. MONJZ FREIRO - Este tempo est1 comprehendido. Qtter 

V. Ex. desdobral·o 1 
O SR.. BARATA RIBEIRO - Quero que so veja o que todo .mundo 

viu, isto é t que Dr. Nuno de Andra.de foi lente e <iirector de Sauda 
Publica.. 

O SR. MONIZ FRElR.E- A Commissão contou. 
O SR. BARATA RIBEIRO'- Si contou, o Dr. Nuno de Andrade 

tem 46 annos de servi.ços. 
O SR. MONI~ FREIRE - Ellc a.ccumulOl1 duraote 10 a.nnOS 08 

dous ca.rg~ ..• 
O SR. BARATA RIBEIRO - V. Ex. dd.·me Ucenca pa.ra. um 

aparte ? S(~ se fez questão da. accumulação do Dr. Nuno de Andra,de 
do cargo administrativo com o scientHico depois do moralizadissima 
Governo do Dl'. Rodrigut~s Alves, que lhe im?oz a O)c~O PQr um 
d03 dous. Tenlo o Dr. Nuno opta,(lo pelo de lente, demit~l:r;l.m-no do 
cargo de director de Saude Pu blíca.. 

O SR. MO~IZ l"aBIRE-O facto é este: o tempo em que o Dr. 
Nllno de Alldrade exerce~ os ca.rgos de inspectol' do Porto do Rio 
de J8Jleiro e inspector geral dOll Portos está CO'llputado; o que 
elle perdeu, ao 1iêr da Commissã.o e perdeujust~ll1ente,foi o tempo 
que exerceu o cargo de director da Saude Publica 

A Commi~';io, lon:j(! do) ma.ndar de~contal' qualquer tempo ao 
Dl'. Nuno de Andra·le. como preii'lme o nobre Senldor. mandou 
contar o tempo que não exerceu o magisterio. 

Assim. portanto, o Dr. Nuno de Andrade a 29 de dezembro 
corrente completa 30 annos de provimento da cadeirade lente. 

O SR. BARA.TA RniF.:IRo-.Não e."t0u defendenlo o Ih'. Nuno d" 
Andrade. estou defendendo um principio o os rneus direi.tos, por
que t3.mbe:m sou professor dos ominosos tempos do lmpet'io. 

O SR. MO~IZ FaEIRE:- E' e30usc..do. portanto. a pl'eoocupa.~ 
oio de conbr tempo decorrido para. perfazer o tempo de s3rviço, 
q ua.ndo eUe tem os 30 annos nece~sa.r io ~ plra a j u bib .. cão. bas .. 
tando a.pena! que se lhe la.ça esta equidad.e. de contar C8 5 anDas 
de exercicio oomo dü'ector de Sauda Publica. 

Era. esta. e~p1ica,ção que eu dovia dar por pa.'. te di Com-
1l1iss'io. i,M1.lito bem; muito benl.) 
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, E' lida, approvada é t>ost~ cohj'tinctanie~té em d:iBeú~ é; se
gmnte 

EMENDA 

Supprima-sc él1 cmlBnda approvada em 2" discussão. 
sala dJ,s ~ssõeSt l6 d~ dezembro de 190i.-Bltrata Rtb, • .,o. 

O Sr. Presidente Si uinguem lUais pede a. pala.vra.. 
fica suspensa. a disaussão para que a Commissão dê pa.recer sobre 
a emenda. apresentada. 

Si bem pa.reea à ·'Mesa., G à(jnrado Senador pelo Distrfoto Fe
deral restabel~ a. pr0posiçio da. CamM'a, sobre Ir qllaJ a Com ... 
missão já deu parecer. 

a Sr. MOlI.lz Freir~ (pela iJrdem)-Pedi~t. palavr&i Sr. 
Presi.rente, emctameuOO; para faoor estit,~oon8ide.ração; a emenda. 
não inI1avà na. m&teria., 

O' Sr', Pré!i!lidefl;f;e""'" A <elneilda. eatav8I e~pal'atia- á 
p:ro posiçã.o e hoje faz parte dena. , 

Qualquer emenda a.gora apresentada. suspende &, di~WJaão, 
para q'ue sobrt! . .,na. a Com'inissão d~ parecer. 

O ~r. ,:Qa..".ft.f.~ Bkb~i:ro' (plP.a ord~m ) ..:.... Sr i p~ 
sidenooJ a·min~la émtm'da. inn'Ova. '1\ 'Sitô.'a~'o. porque, â Cólfimi88'io 
exige quê u,m~ pessoa. Ji ne e~lt, M.61ara. ib'vf1Hlia, tra'balbs mais 
cinco Gl.n'DDs~ p.u·a tal' dlréito á ~l>o8énta.dotià cClnstitntiãilat,. cujo 

prazo a Coínrnissão veNfica que S'e termina á !9 de dezembró. 
o que o Senado va,e fazer. é peàir a um invalido que trahálhe 

mais cinoo annas. ' 

O SR. MONIZ FRBlRE - .Não u.p6~ado; V. Ex. não tem razã.o. 

O SR. BARATA RIBBlRO - Va.lha.·mo Noss:\ Senhora d31 liJoa., m
tp.1ligencla. (umdo)~ 

.« Ficá, o Presidenté da Republlca a..,tórizàdó .. jubil}iJ', fie 
a,c.côrdo com o al't. 75 da. ,GOn8titllicl~ Fedêr8.b. 

O art. 75 da Constit{!~!fto' diz o'sogtlinte : 
«Só Bcrio jubilados 08 funccionarios publicOl que' és'th'erem in

validos». 

, O .SR~ ;\(oNJZ FRJ'mis - Peço a V. Ex. que leia. a eruenda da. 
Cotnmu~são'. 

O SR. B!~A~.A._lhBÉIM-Eu Sei que todos os Srli. 8enadoies 
teem a. CGnstltUlcao de cór o o soU tlntoo esforço é esqiletel-a. 
. O art. 75 da. Constituiçã.o diz qUe sO 80 jbõil1'rlf, pol" inval-

liAlez. 
\"0', VlU 
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.f., proposiçã.o da Cama.ra diz o seguinte: 
~ O Congresso Naciona.l resolve : 
Artigo unico, Fica o Presidente da. Republica. autorizado a. ju

bUar, de accôrdo com o disposto no art. 75 da Constituição Federal 
e com todos os vencimentos do cargo que exerce, o Dr. Nano de 
Andrade, dispensado o numero de a.nnos que lhe faltam para. com
pletar o tempo exigido DO art. 32 do Codigo de Ensino Superior e 
Secundario; revoga.das as disposições em contrario .• 

Eu comecei demo.nstra.odo .•. 
O SR. MO~IZ FREIRE-Paço a V. Ex. que leia a emendl.. 
O SR. BARATA RIBEIRO- ••• que ajubilação do Or. Nuno do 

Andra.de não se pôde regular pelo Codigo de Ensino. porque elIo 
tem direitos adquiridos, desde a.ntes da. proclamação da Repu
blica.. 

O SR, MONIZ FRRIRE-Elle invocou o Codigo de En~ino. 
O SR. BARATA RIBEtRO - O Dr. Nllno de Andrade sa.be fa.zer as 

cousas e eu não sei; eu, que não sou interessado pela fortuna. do 
Dr. NWlO de Andrade. mas sim pela victoria. dos principias em 
que ae devem basear as leis do COngresso, não invoco o Codigo do 
Ensino. 

Aqui esM a. emenda: 
Em vez das palavras: dis;r?cnsa.do o numero de. annos ... até 

Ensino Superior Secundario - dIga-se: logo que elfa tivor comple
tado trintã. annos de exercício nesse ca.rgo, computado para. esse 
e1feito o tempo (jue serviu o cargo de director áe Sauda Publica. 

Quer a COmmissão que se diga - logo que elIe tiver com
pletado 30 aonos de exercicío nesse cargo, computado para. esse 
61feito o tempo em que serviu no cargo de director de Saudo 
Publica. 

O 8Ft. MONU FREIRE - Sendo Isso. elle completará os 30 annos 
a. 29 de dezembro. 

O SR, BARA'l' A RIBEIRO - Desculpe V. Ex.; 30 annas não são 
40. não são mesmo 46. 

E' preciso que V. Ex. saiba que ell nunca subi a. tribuna do 
Senado para. tratar de interesse indlvidua.l; o interesse que tenho, 
que quero que triumphe, é o do Direito, porque os povos SÓ são 
livres quando a. sua. liberdade assenta. na integridade de seus 
direitos e DO respeito deg~es mesmos direitos. 

Wao quero que se conte nO tempo de exercício do professoI' 
Nuno de Andrade o tempo em que elle não foi profesmr. 

EUe ê professor e como tal a. 29 de dezembro completa 30 
a.nnOlJ de serviOO; a.lém disso elIe ej[ereeu cargos publicas por 
numero de annas igual a. 16: portanto. o que elIe vem pedir ao Con
gresso. como invalido, não ê o favor de uma esmola, maS sim o 
reconhe~iment(t do seu direito constituciona.l. 

Ellé vem exigir que 8e lhe dê apo3entadoria com todos os 
T6Dcimentos que lhe competem. não .só pelo exercício do professo .. 
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rado mas por que além dos serviC08 que preawu eomo professor 
da Fa.culdade de Medicina do Rio de Janeiro, tem-n'os em dinerentes 
cargos administra.tivos, que, por imposiçã.o do Governo, desem
penhou com grande lustre para seu nome, e grande felicidade para. 
sua patria. 

Essa. é que é a. opiniã.o que eu desejo que triumphe i e nã.o o 
principio de que o Senado ta.:i'. a.o Dr. Nuno de Andraâe o fa.vor de 
contar um certo tempo de seus serviços. 

O SIt. MONlZ FREIRE - Não. senhor, ~ o contra.rio. 
O SR. BARATA RIBEIRO - perdoe-me V. Ex.; o Dr. Nuno de 

Andrade nã.o precisa. que o senado conte o numero de annos em 
que exerceu funcções administrativas, pa.ra elevar ao 20 anDOS o 
ieu tempo de serviço de professor. 

O SR. MONtz FREIRE - Isto é indispensavel porque e116 pe~ 
deu 08 aIlnos em que •.• 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não perdeu tal. 
O SR. MONlz Fll.EIRE - EUa proprio o confessou. 
O SR. BARATA RIBElRO - Perdoe-me; quem confessou foi a 

Ca.mara. dos Deputados. porque na. lei do aI1osentadol'ia. com que 
desp&chou a pretensão do Dr. Nuno de Andrade. ella Msim () 
diise. 

Eu não quoro fazer comprimentos com o chapéo alheio. 
O sa. MONiz FREIRE - A Commissão tambem não quer. 
O 8R. BARATA RIREIRO - Neste momento o Dr. Nuno de An

drade completa 30 anncs de serviços no magisterio, aos 29 diai 
do mez de dezembro; tem além disso 16 ann09 de serviço adminis-
trativo. . 

A questão versa. simplesmente sobre o seguinte : deve-.se 
conta.r para o Sr. Dr. Nuno de Andrade os 40 annos de serv ico t 

Essa. é que é a questão. Eu sustento que os cinco annos que o 
honrado Senador pejo Espirito-Santo acha que se devem deduzir 
do computo de serviçO de professor ... 

O SR. MONIZ FIUDRE - Ao contrario; eu ma.nólo computar. 
O SR. BARATA RlBEmo-- ... sendo 25 annos no magi8terio. 
O SR. MONIZ FREIRE-Exa.ctamente porque nia contou os cinco 

a.nnos que exerceu o ca.rgo de director de Saude Publica. 
O SR. BARATA RIBEIRO-E por que não os conta t 
OSR. MONIZ FREIRE-Injustamente. e deye conta.l-os. E' isto o 

que a Commissão fa.z. 
O Sr. BARATA RIBElRo-Então. Sr. Presidente, si os deve contar 

não é, como diz o Sr. relator, contat' duas vezes} porque no 
meu t'raoo entender, contar duas vezes é multiplicar. por exemplo, 
10 por dous ê igual a 20. 

Nã.o. Sr. Presidente, o Dr. Nuno de Andrade não pretende •. 
nem pretende contar o seu tempo em duplicata. Corno professor, 



de ·-QQQta. 80 t\IUlOS de gel'viÇj9 eftleéti'f'Q, pois campleia-ol a. S9 ,do 
~a mez. ilfumos cotD~ .. ahew05 dê 'eQDlm1'8O, poclendo ,eu, 
'~to. 1$.~8'ta.t 8, veReÍdli4le do facto. Alom 'desses'80 unos .e 
'uragl:?rierio. 'S. Ex. eonta mais 16 a.n1lD8 dD arv.íço publíC:I adDWlia-
tratiYo, o que pr~ta.z um total de 48 annos. . 

, oro.,:o'qae palie <J Sr. Dr" Nua~ de 'ÂJ1dr<l.de·' Quando muito 
o.qtliflo que 'Comm'YB:mlenie 'pedem todos'os fuBDOOÍOJlarlos, i.m'á, 
que se juntem ao titulo pelo,.qual sai) &~r,,.oa 161''ViooB,pu. .. 
blio08. que e.~Ç81l .-Qm ,ewheta.a di1feranwa .d.btinc~ da 40 pro .. 
fessor. Foj pOl~ is,so ,Que a.presentei. a mini!!], emeni:la. . 

l\fa.s. Sr. P.re.~idente. alo teano & uten{'lô ile demora.r a. 
ma.rcha..dó pr&jecto, qtté8J rerare 8.0 Sr. Dr. 'NlIIIO de Andrude. 
ra.Zão por qtre d:h.'ei ma.ie a.lguMu'paJa"f'l'M e treiWa.r-tt"&hei. 

~timarei que o SeD.ado a.pproV'é'" -emooíta ::da. GDmmiseio, 
·' __ i~,elo:seít,pt'opritd:llkl.ulBr6 do,qr&le pelo iA'terege uaguelle pro

fessor, porque não comprehendo como 8e diz fi, 'WIB illvaWo -,'vooA 
esjiá. invalido. ma.s· passe ,~a. ílá Dla.ÍB, tanto. t(~m:po d,e ,~vjoo. 
Nao com~rehendo e parece-me quo,o voto ao Se'mtd~. 81 galteeniaf 
tal doutrlDa., serrt. 'J'I'0!udiMül>S'OS sen~ pr<1pt'iOlJ 'tP9àltO'S.. ' , 

Jia, poulo. diine que Mo ,Iu.et'lia. d6WlG.r-ar a mareJta delta pro
;~to; e uma '\"8'1 que QOnse-gui' o .. resultt.d.o,.qu.e vi8a.va., de pl'otesitr 
aQDtra o modo ~or que fi Commis~-o encarou esta qU~.!ltão - peço 
a. V. Ex .• Sr. Presidente, que consulte â Casa. si coosente na. :reti-
rada. de mmb& emenda0. (AeM.'o bem j nttiNO bem.) . 

<> Sr. Preesldente - OppOl'to.natnenta co.n.--mlta.rei ü 
f1enítüo'a. respéito. . 

, WiDRoom 'Mais .~mlo Q,.paJavl'a, enoerma-8t)·ao -disO\Isaio. 
·,~~ .. ki.)" : ' . 

Aecusa.ndo O lista <:ia porb a presença de numero lesal. de 
81'9. 'Seoo.lIol'efI. ~eQle fpN>Ceder M vot9'('lÕeS 'adiíhdaa. . 

'PJsta,.a. '~I~, é bppro .. am. ,a Tma. ~n.aJ. 'das :6fil1&tld&s do Se
JlMO',á' 'pmpostflíg . da' C ... ia.1a.!das DeputaMl'l,Cl. 145. ~de 1907. 

) ft..:t00d0 .tJ. d(J.SpeZ&' 40 Min.isf.e.rjo úg; lifGl'i nbG ~a o eJtercioio 
de 1908. 

:Vóbcão. ém r2a.tiiecllsSio, da proposIQ,i,o da Ca.ma.r.\ dos Depu
tados n" 1~3. de 1907. a.uiorizIoudo o PI'asidente da. -ReplIblica a 

...abl."ü·.aa.MinísterÍo da, Marintla. " creditJ lle 721,1:000:;, supplemen
ta.r a. varias ru1)rlcas do art. I~ do VtgeJte orça.mento. 

Posto a. votos, e a?prova [o o artigo unico. 
A pl'oposiQã,o passa" 3· discussão. 

O Sr. Francisco Sá ( pela. O)'ciem) requer dispensa. 
de int.&rliltiQÍo .. pal'~ a 31Jt, .discussio da. proposição. 

, ÇoQtlUlta.d),o Senado, coucede a. dispensl. 
Votaeio, oéfll 16 disoussão, da. propOIiQâo d3t Camtll'a doa Depu

ta40s D.. 195, de 1907, autcr j zando o PI'Bsidente da. Republwé);3, 
, abt"iJ' ao M'lnlst.riô ... Industria. Viação "e .Obras Publicas o credito 
de 48:000$,' IRIppl~meD.tiLr it verba. cTelegl'o.phos. t do art .. 34 -da lei 
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n. 1.611, de 30 de dezembro de 1006, sendo: 32:00($}laIl"a tt.a.ns
porte do pes~oa.l e 16:000$. pa.ra o de material. 

Posto ao votos, é approva.do o a.rtigo unico. 
A proposição passa á. 3a dís~ussã.o. 

Votação. em :~ .. discussão, da. prvposição da Camara dos D~U-. 
tados n. 91, (le 1904, reformando a rei de fallencia.. 

O Sr. Pre!!lidente -~oo tel'm08 do R,egLnento VOIl 
submettel' á vo'ação do Sena. ia, em pl'i meiro loga.r, o substitu
tivo do Sr. Senador Ur ba.no Santos. 

Sa.lvo as sub-emenLlas que lhe foram otferecidas,pela. Co,nmis
são de .Jus~ioa e Legislação. 

P J8to a votos, ê n.pprovado o 9ubBtitlliivo que se ach& publi
cado. com o I>~ecer n. 310, deste a.nno, na. sessão de 7 do corrente 
mez. 

Postos succedsiv~meoto a. votos. são :\ppl·ov3.ila,s as sub-emendas 
da. Comm.issão de Justiça, e Legisla.ção, const l.ntes do a,lIudído 
ps.recel' n. 370. 

O Sr. Presidente - Além das emendas e sub-omeuda,s 
que a.cabam de ser votadas. ha ou ~ra.s, o1fJrecida.s uma..; pela. Com
missão da Justiça e LegislaQão i:Í proposiQã.o ; outra.~ pelo Sr. C06UIO 
Lisboa. e outra., pelo Sr. Coel!lo e Ca.m},J(}S. 

A Mesa. julga preju-iicadc1s a.s emendas da Coromisrio' de
JUitl~ e Legishção d<Blle que o Sena.do a.P:cl.rOVO:.l o sub$titutiv<>-do 
51"., Urba.no dos Sa.ntos. 

O Senado vare pronunciar-se sob.'e a.s emendas das Srs. Coelho 
e Campos o Coelho Lisbôa, 

O Sr. Urba.no do:~ Sa.nto:3 (pela. ,ordem) - Sr. Pre
sidente, com relação á emenda, do Sr. Coelho e CampJS, peço licença. 
a V. Ex. para ponderar que elta. se acha prejudica.da. pela. votaçã.o 
de novo artigú proposto pela. Com:nissão de Justiça e Legisl8,Qão e 
qUE' se refere á. mesma. ma.terta. de compensiÇão de divida.s. 

A esse novo artigo ba. uma emenda. que diz: 

«Depois do art. 48 accresêente-se o seguinte: 

«Art. Cnmpenoar-ee .. hão as dividas vencidas até ao dia da. 
abertura da falLencia, provenh'l., o vencimento d'l. propria sentenç1), 
da faIlerrcüt ou da expíriLQão do pra.zo contractual. 

Paragrapho unico. Não se da.rá. compensação: 
a) n03 ared! ~os fundado; em titulas <10 pOl'tador; 
b) nos credito" meSffiJ vencidos antes da fa.llencia, adquirido-s 

pelo devedor do fa.1lido, ou ao eUe transrerído~ quando já. era. c'Johe-
8ido o estado de insolve"lCia., para. o fim da. compensaQão em -pro-
.,-oito proprio Oll de terceiro, com prejuízo d~ massa. : " 

c) nOE! crecii-hs transferidos. salvo o ca.so de ,successão mortil 
.ausa,» 
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· : .... emendio addttiva a.ceeita pelo Sena.d1J como roi. estct pre-
jwllÓllda. .• ' , , 

· o SR. PaEsLD~NTE-Q!lal é a emenda. da Co:nmissão de Justiça. , 
, O SR.. Ul\.BANO SANTOS-A que uiz «depoi~ do art. 48 accres-

eent8-ee o seguinte artigo~. ; . . 

O SR. PItE8IDE~TE--V. Ex.. t~m razão. 
Á. emenda. do Sr. Coelho e Campos está, porhnLo, prejudioada.. 
Vou subrnetter ai vot03 as emc:Jda.i do Sr. COelho Lisbôa. 

· O Sr. Urbano Sant.os (pila ordem)-Sr. Presidente, 
sem otfensa.. q ne nã.o me póde passa1" pelo animo, trata.ndo-se de 
um a.migo a quem a.precio h~ mllito3 annos e sempre comiderei na. 
mais altã conta, como deve ser considerado o nobre espírito do 
illustre Senador pela. Para.hyba ; sem otr~nsa a S. Ex., portanto, 
devOo 'cba.ma.r a. attençã.o do Séllado pa.ra. a.s emendas que 
S. Ex. troux.e ao projecto de fal\encias, querendo introduzir neste 
prooes30 um instituto que, no meu fraco entender. lhe é comple .. 
hmellte estrallho. 

O instituto de fallencias. como diz a pro})ria p!l.lavra.. Sr. Pre
sidente, é o instituto dos iasolventes. é o ínstltuto em que se apu
ram 08 debltos do individuo que cabe na insl1}vencia. Portanto. SÓ 
08 actos que traduzem a. insolvencia. é que caracterizam o estado 
da 1'a.Uencia.. 

O honra.do Senador pela. para.hybl quer introduzir entre' 08 
ea.'30S que eua.cterÍ2.!!Ltn a. ra.Ue~lCia axa0~a.mellt9' o que. nolD() tal, 
não pOie's9r cara.cteriza.do. 

O SR. COELHO LISB3A.-V. Ex. dá. licenoa para. UTll a.parte ~ 

· : Q. si. JJRBÁ..NO SA.NTOS-Pois nã.o. 
,1.., .(, ,(I. ' ,. 

" .0 S$.. eogLHO LtSBjA.-E' una. slmples pel'gunh: Estão em dís-
cu~~ as minba.\ emenif.a.s t " ' 

O SR.. UR.BA.~O SANTOS - \hs. eu eJtoll sirnple::Jrnente encami
nh \nl1o a. vohção. V. Et. nã.? deve teva.r Ístn a 1l13.l; está. na.s 
prAxes ~o Sena.do. 

· O SR. COELHO LISDGA. - Nio tom.) a mal; a.penas me declaro 
8urpreheniido. p:Jrque s ~ a ulti rn '\ hora. ti ve lloabe.:!im 1n h da in
clusã.o des\e projecto na. ordem ,lo dia.. Devo accre3centar que !llo 
recebi o Di1J1'ío O//icilll. de modo qua s.)u colhido de sur'prez'1.. Si 
conhecesse da. inelu~io do projecb na ordem do dia.. teria. vindo 
pl'8pa.r.),do pJ.ra a disJussio, dl~clltiria. com V. E!(. como tive a. 
h~a. dtl p.iscutir com o illustra presidente da. Comm[~sã) de Jua
tiça. e LeJlslação, o Sr. OUveiL'a. FíglloireJ.G. e termiaaria p2dludo 
a rdtir~a. dai minha.; em3ndaL Entreta.!lto, si V. Ex. quer dis ... ~: 
cutir eu accei41 o deb&te.. . , 

O SR. URBANO S;\'N~OS - Se V. Ex. t',m a. intençiô de retirar 
a.s emendls eu nada mais direi. 



o Sa. COELffO LrsBôA- Mas, eu tmho o d~rdiÍô de 'di.:e. à 
V. Ex. que estou prepl,ra.do, a.pezar da. 8urpreza, pa.l"a a. dis!'" 
cu~io. ' " ' 

O S:a.. URBANO SANTOS- Mas. cu não osbu cha.mando V. Ex. 
para nenhuma. discussão. 

Estou uSl.ndo de um dir~ito que me é pArmlttido p~lo Regi· 
mento ; o de cha.ma.r a. a.ttenção do Se,la.do 'P \rdi as emenda,:, (1ft 
V. Ex. Não me passou pela. mente provocar V. Ex. para uma dis .. 
eussã.o. , 
, Estou eacaminha.ndo a. votaçã.o em termo:) re:i!trjctos'; mas, si 
V. Ex. 8 J mostra. off'endido com este meu molo de proceder lega.l, 
d~istirei do meu direito, nio mais tra,f..a,rei da.s emendas dlJ V. Ex. 

Sr. Presídent9, não desejo absJlub'nente ma.goar ao meu 
illtlstre collaga. Senador pela pd-rahyba. ••. 

O Sa. COELH'l L1SB1A - Nem eu a V. f:x. 
O Sa. URB.\NO SANTOS - ••• a quem já. disse a maneira por que 

o aprecio. 
Assim. si S. El. considera. que é a. um '1 dis ;u8~ã.o que eu o pro

voco. dou em termos muito COnClsJS esta explicação 800 Senado e 
na:o ~ço ma.is consideração neob uma.. 

O f!!ib". Presldent.e - Em attenção &0 nobre Senador' 
<levo decla.rar que este projecto está Oil Sena.do ha. quatro annos e 
que a. Me:m não fez sllrpreza alg1lm'l. 3.03 Sr.3. Sena.rlores incluindo-o 
na. ordem do dia.. 

. O Sr. O()elho Lt~bo:}, (pela OJ"r:ldm) - Sr. Presidenteo 
ninguem acata ma.ís as daliberaç'5e3 da. Mes1. do Se n<l.do do Que t 

oraiior; que neste momento occupa. a sua. attenQâo. 
Longe de mim uma p&lavra. de censurJ. aomolo por que foi 

posto na. ordem do dia. ~08 trabalhos di:! hoja o im}ortantis~imo pro
Jecto de reforma da. leI das faUencias. 

Na. votação (como hei de dizer n tUlllllltua.ria. nã.o ! ma.s des.
percebida que Si) a.ca.ba de fa.zer de um:!. das leis ma,is importantes 
dê um Eshdo. aguolla que tem a ver com a. sua cconomla. e o seu 
progresso. quando esta.mos a. terminar os traba.thos legisla.tivos e 
va.mos simpJ6IImaote homologar o que as Commissõe3 ela.bDra,r!l.In ~a 
sua sa.bedoria, eu me havia. resigna.do a requerdf a retirada das 
minha.s emendai sem me m03tJ'ar mag')!i.lo abs->lut.amente com a. 
iHustrada, (J()mmÍislo de .Justiça. e Legisl8,Qão, paTa. a. qual 86 
tenho que me pronuncia.r summamentA ~N.to, porquanto em uma 
dlscussã'l longa de diverso; dia~ nesta. C.run. em que tive a. honra. do
expender o meu modo de ver, em rela.cão á reform L, eu fôra. di. 
tin~uid() c,'\m a benevoleneia nunca desmentida, de um dos luzeiros 
ma.is a.ntorizados de.3b Casa.. o l'epresentanta do Rio de Janeiro, o 
mustrado conselheiro Oliveira Figueiredo. S. Ex. tinha.-me da.do a. 
honra. de discutir a. reforma. que eu e,ltendera iniroduzi!- no pro
jecto das faUencÍas. sem que rossarnos lá fôra. busca.r 01 a.licerces 
para. e11a, porqua.nt-J o Bra.zU come~u a 'Yiver de uma fÔl"ma bas-. 
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1!IJJiIe' pl'O~_ .para ter ilÜcWi:va. ~ .náQ dar puaos sóD,t.ettte 
4f,1IUl<Ul os lJ.'mjQs 49 Norte oq dQ Sul • .de além. (lU de aqaern mal' lh..$ 
tenha.m ensina.do o ca.minho direito por onde deve seguir. 

E quando. Sr. Presiqente. desenganado de qae a.s minhas 
emendar; fossem aeceitas pela. Commi88lo. JMqueri á Mas.. a sua. 
retirada.. na ~ discussão. um iUustre mMlleoo ,deail .. eaaa, jllrtJ.. 
~~ulto notavel, o 'honrado represenlante <ia Piílluhy Sr. AIlysto 
4e Abreu dirigiu.se & mim pal"1), pcd~r.me ,que nio raliraase Ai 
8ntendas. pois minhas emendas haTiam agra.da.do a.o 8e .. ado. 

Na. 2110 discussã.o, o Senado, apeza,r do parecer contrario da. Com
tniS&ã.o, pronunci<lj\'&-se ~ontra as minha.s emelldas, por uma. maio
ria ap,en~ de cinco votos. o que bém provava. que o meu modo .de 
argumentar ha. via. ca.lado mais ou menos no .espi,ilto 00 sen&do .. 
despertado a. benevoleneia doe meus íltu8tlU.eollégaa. 

A Commissão de Justiça. e LegislaQilo, $F, Presidente. 00 (J()o

maçar o presente anno legislativp. dCl\ p~recert ~ão digo favo-
~veJ, ás miuhas emendas, ma~ entregandc-as á sabedoria do 
Senado. o que e uma. fôrma. indilrecta de approvaQão. 

O SR. OUVJU84 FUJu~Q.EDl> .....,..Eu me Cl'ppUZ francamente . 
.() SR. CaStRo LrIBOA-P'erfeittlrnlente, mas a.ssignou o pa,rSBer) 

nem V. Ex .• que da tribuna, 'havia ímpwgnado a.s minhas idéu. 
0D).bora. con~ a delicadeza que caracteriza. o seu alto espírito. 
t!'Ía. mudar de conviccão de um dia para outro. 

A Commiss$:o de JustjOa.. deu parecer, entregando á sa.bedoria. 
do Sena.do as minhas emendas. 

A gestaQã,o do projecto da Camara tomou outro rttmo. A COm· 
ml~ã.o de Justiça e Legislação reuniu-se e julgou a.ccelf,ar o sub
stit:ntlvo do illustre repre8entante do Ma.ranhão· e passa,r uma 
ra.zoara em toda.s a.s demai$ emendas. 

As minb,a::\ emendas'tiver~JJl *> d.eet,J..p.o qu~ 'V. Ex:. sabe; e. por
tanro.. não ~ejando abusar dfl, attençl,o do Senado, fui obríga4o a 
diter estas p:11avra.s, sômenb porque \> honrado seoad,o,r pelo Ma.
ra.nh1I.o quiz discutir as millha.s emend~ fóra, de tempo. 

R~ueiro a V. Ex. que consulte o Senado si c01l,Sente na. r4;lti .. 
. fada. d8$ minhas emenda.s • 

. O 8r. P residente-.\ emeij(la. a.presenta.da. por V. gx. 
a~ é\.l't. 7° esta.va prejudica.da.; as dema.isnio esta.vam. 

V. Ex. requer a. retirada de todas a.s emendas? 
O SR. COELHo ,LISBoà-Shn, de todas. 
Consultado, o Senado concede a retira.da. da.s emendas do 

Sr. Coelho Lisboa, 
. Posta a. votos com as emendas adoptadas é appt'ovada a. pro
'POsicão e vae ser devolvida. á. C:\.mal'a dos Oeputa.dos, indo antes li 
Commissão de Redacção. 

'. O fi ... •. Fr ~u1etS()o Glycer,io (pela o1"l.úm) - Peco 
. ~lcenoa par~ d.ec~l'ar que votei contra. toda.s as dispí)siçOOs·do pro

Jecto, do 9ubstltUÍlvo e das emendas o.fferecida,~ a a.mbo~ na parte 
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jete:rento ao processo. ,potque o Congresso .Naacianal, pela. COJl.Stitlli
rão, n!o tem competencia para legislar sobre materia de proo.euo. 

Vem a. Mesa. 6 é liUa a seguinte 

nlêL.BAçÃo DE VOTO 

De.alaro QU I3 votei OOIltra a proposição da. Camara n. 91, de 
1904, assim como contra. o sub,:)titutivo e emendas a ella r&fCl'entes. 
-Pit'es Fet't"IIÍN. 

Votação, eIri 360 discussão, da. proposioão da. Calnara. dos Depu
tados D. 141, de 19G'1. a.ntoriza.ndo ° Presidente da. Republica a. 
mllnda.r rea.dmittir, CQmo addidos ao quadro etrectivo t na.s ofDcina.s 
do Arsenal de Ma.rinh:t desta Oa.pita.l, que precisarem de sous 
serviços, os operarios edra.ordinarios do mesmo arsenal, QU8 indica. 

Posta. a. votos, é a.pprovada e vae ser submettida. á sancção. 
Votação. em 3& discussão, da proposição da. Camara dos Depu

tados n. 156, de 1007, autorizando o Presidente da RepubLica a 
jubilar. com todos os vencimentos, no ca.rgo de lente da. F'a.eulda.de 
de Medicina do Rio de Janeiro, o Dr, Nuno de ADdr~de. 

O Sr. Presidente-A' proposição em votação o honrado 
Senador pelo Districto Federal apreseutou uma emenda. resta.bele~ 
cendo o projecto da. CamaTa. Jn<t.s dopois de ouvir ú nobre rela.tor 
da Commissão. requereu a sua. retirada. 

Consultado, o Sena.do consente na. retira.da da emenda.. 
Posh a votos, em escrutinio secreto, é n.ppl'ovada a. pro:poei· 

ção t com a emenda adopta.da em 280 digcu~são. 'Por 20 votoe contrn, 
12, e va.e ser devolvidí1 áquella Casa, indo antes á. Commissão de 
Redacção. 

ADMINISTRAÇÃO DU ~CRE 

Elltra em 3" díscu~são, com a. emenda approvada. em 2111
, a. pro

poeição da Ca.mara dos Deputados n. 172, de 1007, estabelecondo 
as bases que devem sm' ooservadas pelo Governo no regula.mento, 
que houver de expedir em relação á adrnintstra.ç'ã,o fina,ncelr&, , de 
policia, t judíeia.ria., ta.nto federa.l como loc:l.'. fina.lmen1.e, á mili
ta.r, do territorio do Acre. 

O Sr. Francisco de Sã (')-Sr. Presidente, quando.ha 
dias. ~e abriu e immedia.tamoate se encerrou, 3. 2& discussão deste 
projeato. estava eu ansente por motivo de força. maior; não pude 
por isso dar então as r"zões de meu voto. 

Não podia, porém. a.bster·me de o fazer ua pl'imeira. opportuni
dade que se me o:tfere~se e fal-o·hei agora. tão brevemente quanto 
me recommenda, neste momento, o ca.nsa.<}o do Senado, o mel:l 



pJÍ()prl0 e a justa. impa.ciencta para. a.ccelerar o acabanumto do~!' 
nossos trabalhos. 

A mim, meaos do que a qualquer outrot fôra licito concorrer 
para que transite silenciosamente neSLa. Casa um projeeto que aí
feda. intere~se8 e direitos fundarnentaes de uma tracção numerosa. 
do povo bra.zileiro e que toca as ra.izes da nOgA orga.nização cons
titucional e do systema politioo a que essa. se filia. A mim, digo, 
menos que a. qua.lquer outro, fôra iEllo permittido. 

Tenho, com etreito, sobre a assumpto compromisso contrahido 
solemnemente com a minha conseÍoacia ; compromisso ~com a olli~ 
niâo que expendi e defendi com a firmeza. de uma con vicçao profunâa. 
e com a certeza de estar cumprindo um dever de pa.triotismo e ft~ 
delidade aos principias fundamenbes da. 0038& orga.nização política.. 

Fui. ba cerca. de doas annos, na Camara dos Deputados autor de 
um projecto de lei, providenciando sobre a organizaça,o do Estado 
do Acre. projeoto que, estou certo, m.ais cedo ou mais ta.rde e 
seguramente em muito breve tempo, sob a sua fórma inicial ou 
sob outra qua.lquer f6rma1 ha. de ser convertido em lei. 

Dando agora. o meu voto ao projecto que se deba.te, eu o faço, 
considera.ndo apena.s como a solução 'Possivel neste momento, como 
uma solução tra.nsitaria. como a melbol' de todas as soluções, desta 
natureza. que por agora póde ser adoptada.. 

Não renuncio. porém. oom esse voto â minha convicção de que 
outro 4 o meio definitivo e eV1lstitucional de sl)lver a. \juestão de 
governo e a administração do Acre e este não pôde ser sinão 
Grganha.\-o como Esta.d.o. Nfi.'l 'V()jo eom efreito em nenhum artigo, 
,em nenhuma. das linhas do pacto de 24 de fevereiro, disposição em 
que tJma providencia di1rel'ente, em que dHferente organização 
.possa. fundamentaJ.'-se. 

Nenhuma parcella do povo brazileiro pôde ser excluida. do 
direito de representação. As palavras com que começa a. Consti
tuição são estas: 

cA Nação Brazileira adapta como fôrma. de Governo. sob o 
'regimen representativo, a Republica. Federativa.~ 

Portaato, para que uma. fracção qualq uar do povo bra.zileiro 
.8eja. privada. do direito d.e se reprc;:;entar t forçoso é que ella &steJa 
exoluida da, Cons o, da fôrma republicana federa.tiva ; que essa 
fracção do povo iro esteja de.imembrada da Constituição. 

Ora, a. condioão do representaçio é ao organiza.ção do Estado ou 
do Distr1cto Federal. . 

A C&mara dos Deputados, diz o art. 28 da. Constituicão, se como 
porá de representantes do povo, eleitos pelos Estados e pelo l.)istrict~ 
Federal. ' 

O Senado, diz o a.rt. 30. se comporá. de cidadãos elegiveiB na 
razã.o de trea 8elladores por Estado e pelo D i1tricto Federal. 

Lo,~o, para que uma pireella do povo brazileiro est~ja regida. 
por instituto republicano e pelo regimen r epresenta.tivo. ê prõ~jjJ 
que eUa tenha representantes; e para que tenha. representantes é 
preciso que tenha organização do Estado ou do Districto Feleral. 
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Eu não cornprehendo, de feito, que especie de instituicões repu-' 
. blicanas sejam &quellas q ne regem um povo que não tem auto,. 
Domia., que não tem repreaenta.Qã.o t que nã.o tem intervenção, 8.:' 
mais remota, no seu proprio governo, que não intervem na admi
nistra.ção do municípIo; um povo que obeiece a leis em cuja de
cretação não colla.borou, que paga imposto::; que representantes 
S~ us não votaram. 

Que regimen representativo é este de um povo que não é 
representado i 

Eu sei. Sr. Presidente. que mesmo esse typo politico de terri .. 
toria, que a lei de lOO! e o projeeto elil debate parece pretenderem 
baver importa.do, transplantando a sua administração, não existe 
em artigo nenhum da nossa. Constituição. O tYp:l de territorio. 
qual o crearaIll as constituições americana. fi argentina. não foi pre
visto pela lei cJm a. qual organizamos as nossas instituições polUi
ca.s. Ma.s. a.inda. quando quizessemos pretender que a região do 
Acre se filie a (\sta. dgura politica., fôra preciso dar-lbe organiza
~o ditl'crente da que lbe temos da.do a.té agora e daquella que lhe 
vamos ainda dar. 

Com e1feito. nos Estados Unido3 o terri torio te 11 autonomia. 
no que toca aos negocios locae~, tem legislação propria. rege..se 
por Slla. Constituição especial. 

Et certo que a.lli ha. outra especie de territorio d~ fôrma. rudi
mentar, de uma fárma tio shnples q ua se denominam, na licção dos 
publicistas, c Territorios não orga.nizados »-08 torritorios de Alaska 
e lndiano, este povoa.do por tribus de índios. Estes territori03. en
tretanto. gozam de uma cOllstituição. regem-se por suas institui~ 
cões proprias e teem economia propria no que toca. aos 83U8 nego
cios locaes. 

Os outros, de organização ma.is complexa e mai·'J liberal, po
dem a.té manda.r delegados seus' Camara. dos Repre~enta.ntes. em
bora não tendo neIla o direito de voto. 

A tra.nsformação dos territorios em Estados. segllndo a pra
tica americana.. obedece sem duvida. a um certo arbítrio. a uma. 
certa. discrição do Legislativo. E' o Congresso Na.cionaJ 'lue esta.be
Ieee as condicÕes de admissão de cada territorio na Umio Ameri
cana; e é uma medida analoga que eu preteudia fazer quando a.pre
sentei na Camara o projecto de organizaoão do !':stado do Acre. Este 
mesmo arbítrio do CongreS3o Americ:ino é inetJ1caz. é absoluta.
mente inerte deante da vontade ex:press~\ na populaçã.o d03 terri
torios que se julgam aptos a se constituirem em Estados. 

lIa um caso typico.que, pelos seus antecedentes, offerece certa 
ana.logia COIU o caso do Acre: é o da. Ca.lifornia. 

A Califoraia foi, como sabe o Sonado. iucorporada aos Estados 
Unidos om consequencia da guerra do Mexica. Logo depois della., 
pretendeu o presidente da republiea. q\le lhe fosse d.l.da Pelo Con ... 
grOSso Nacional ao organizaQão de Estado. 

Em 1848. foi feita a pro))osta. neste sen~ido; e~ 184~, _porem, 
por 'dUJiculdades que se filIavam á. questão da eS3ravldao, essa 
propootiJ não se tinha convertido em lei. A e~e tempo, a.ffluíam 



de toda a. parte do mundo para a. Ca.litoroia., como teem 
aJf.tu.ído para. o Aore. multidõe.3 &vidas de fortuns rapida As ja.~ 
zidas de ouro entra.vam e:1\ grande a.ctivida.de 8 á. beira. doa «ca.m .. 
pos d.~ ou.ro. surgia.m 08 a.ba.rraea.mentos, C>DlO" beira. dos serin· 
gaBs, no Acre. 

O goverUMor militar dJ.C aliforni:J. CODVQMttUma convenoio que 
se reUlliu em 1849. Essa convençã.o decretou uma. constituição, 
eleieu represent\.ut.es dJ. Ca.1iCornia no sena.do e na, ea.mara. dos 
representantes, r~clamoll dos poderes publicas da. unilo a. soa. 00· 
lP.lssio oomo Estado e no a.uno seguinte essa.l'Mlama.ç40 foi attell
dida. 

A este proposito o notavel publicista. a.meríca.,no Wilson, em 
ínteressa.nte 'Volume sobre os Esta.dos Unidos, que devemOB ter em 
vista quando a.ttendemos para. a situaçã.o do Acre, diz o seguinte :(L) 

. cEra. significativo, c um dOl nota.veis signaes do tempo,que uma 
pa.rte da.quella legislaçã.o fusse a resultante de forçJ.s que os poli
ticQS não P9diam desviar, nem dirigjr. Emquanto () Congresso se 
mostrava dispostf> a organiza.r a Ca.lifornia como territorio l orga
!úzava,..se aBa como Estado. 

Ao Presidente da. Republíca (g,mel"aL Taylor) p::treceu tio legi~ 
t~1ll0, quanto desejavel, que a.quelles pioneiros, que se ba.!t::tvam ,3. 
SI mesmos nas montanhaa da. California, esoolhesS81ll o sell proprlo 
governo, reclama.sse os seus díreito~ uaturaes sob a. Constituiçi') e 
não e)perassem. pa.ra. isso. pelos poli'icos do Washington». 

E' 1\ licçoo de Woodrow Wi~son. no "Volume consa.grado 8,;;S 1i.s
tados Unidos, da Cambridge Mud.e,.,. Higlory. 

Portanto, Sr. Presidente, nem ao typo politico d.o terl'itorio 
americano se fllia a or~(\.nizaçlío a.nomala - e eu ia dizer-~ntiJlo
mioa com a. ni)ssa. ConstItuiçã.o -, qU:J 'OOlDOS decreta.do e vam )s. de~ 
cretar para. o territol'io do Acre. 

Ma.s isto, direis, é o puro dominio ,Ia doutrina. COD.ititucional. 
Não haveria., talvez, nen.huma. conveniencia. que uma. população 
inculta., de todas as proccdencia,s, podasse goveru3.l' a. si pi'opria.. 
Não hesito. em alfrontar a ohjecç'io nest~ mesmo te~ten.o, embora 
oontra. eUa. devessem se!n~re prevalecer os prinoipios da. lei funda
mental. 

Está provad." por f3.ct.o~ mesmo recentes. a. cO;lVeniencia de 
ser o PO"o do Acre, repre:;enta.do DOS orgll.08 politlC08 da. Na.ção. 
Aiod:l. bit. PJuco tempo di;;cutilt.·se na. Camara. dos Deputa/los um 
imposto ex C83Si vo que fora d.8~rata.do plr'a o Acre. 

Ha cerca. de 2 annos, entend'era. o Podar Legislativo, cleval' a, 
taxa de exportação da borracha. de' l8 ao 23%. E se bem que es~ 
medida resultasse de uma situa.çlo plrlamentar especial, na. qua.l 
era prúcíso, ou impôr-se âqueUa, zona. do ptl.iz u ma dupla. condiçio 
vel'atoria., a. aggravação do impost) dG exp3rtaçio, ou a. concw.rtra,. 
ção da Cohl'a.nça desse imp)sto rIa AltJ.ndega de Maná..os.Oea.nte des· 
tas condições especia.C's, pa.recÍItt meltlor e~colber um dos dois mlIes. 
senda. não obs~a..Ilte. essa.s c()ndições p.l.rla.menta.l·es de occaslio. esta 
taxa tremelldai monstruosa. ex:húrbitancia . 
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o Sa. A. AZEIt.ED&-Â.pc;i&do. 

O SIt. }-'RANCISCO Si-ContIta ella reclamou na Camara dos 
: Députados um illustre rep~8eAtante do ruo Grande da Sul. em 

en.Ja. palavra aloqu.ent~ a .caufUl. do povo do ÂCl'e tem enoontrádo 
vigoroso apoio, o Sr. Germano Hasslocher; :mas a. s.kx. mesmo,pà,
'receu conveniente levar 11 pt'eseoQ\ da Commissã.o de l'inançás 
'ila~~u:~lla CaBJ um representame offlci<Ji!:lo, mas nAtural e lagit:mo 
do Acre. o Sr. Placido de Castro, que cntã-n se acha.va. nesta 
Ca.pttal. 

ACommjssâ.o d~ carna.l'a. ouviu ajusta. recla.ma.ci-o.dos acreanos. 
ounu.a. 81.pos1qão .c1a.ra. da. aitU6Çã,o .danes, que lhe fai feita., ouviu 
o a.utori2ado testemunho pessoal de quem no meio delles ba.bita, 
de quem caro &s seus ifti;~sse9 está intimamente liga.do .•. 

O SR. COEI,HO L1SBOA.-De longo tempo, pre~tando relel'antes 
rerviços ao pl.\1z. 

O SR. FRANCISCO SA'-Ouviu assim o brado de angustia des 
acreanos e senão o atteodeu de todo. senão reduziu a tax.a, segundo 
a recla.maç[Q de 2$ a. 18 % , fez, éntl'etanto, a,cto de oondeséendeacía. 
t'edúzindo-'3, -a. 20 %. 

Vê o Senado quanto foi util ao Acre 'lazer ou vi r um represen .. 
ta.nte 'Seu DO seio de uma das Casas do Congresso. QUê não obteria 
â<Ju~Ua.·popu)açfio si tlisputeese, nS,o apenas de um representa.ntQ 
offlcioso, que, por feliz acaSJ, se acha.va nesta Ca.pital, lUas d\IiJ~1:1-
zesse da pa.lavra de reprAsentante.3 seus em um c OOt.I'O .l"aruo8 do 
Congresso e, o que é ma.is. si dispuzesse de quatro votos na Cl.mara. 
e de tJleS volOS aqul. 

O SR, COELHO LISBOA-Nos -i~sta.(los Unidos {)8 territoriOfil -oosm 
representantes. 

O SR. FRA~'C18t'O SÁ - Salvo os Jlfto 1.lrganieado$ i eu aoabo da 
fa..zer reflM'sncia a. essa. rep:re~8n tiLÇão. 

O SR. ,CoELHO Ll'SBOA - E' o caso de org:.míza.l .. o, 
O SR. FIU..'NClsoo SÁ - r.:* o caso de tl'll.Dsf~t'm.a.l-o em Eetado. 

de accôrdo oom as principios oonstitooionaes, visto como a n.ossa 
C01l8títuição não cogíta do typo de territorio. 

O Sa. COELUO LISBOA. - A COOswtuição amcriC&Da lambem não 
cogitav& a principio, como V. Ex. sabe. 

O SR. FltANC:ISCO SÁ - Além disso. é fàcU· ao Senado reco
nhece!' l}ne ímpo;sívé! é ai) GoverQ{) Fed~ra.l a. tãn remota. dista.nêla, 
administrar os íntere'.SSes do ACl'e. consulta.ldo convenientemente 
a. todas AS necessida.des da sua popula.~o. 

Os factos o tem demo:lStrado sufflcienteroente. Basta veritiC8.r 
a iO.3t.n.1JiHdade das administra.ções pret8ituraes. E' imrossi veJ Vê
ritica.r nos reln.torios offici3.as quantos prefeitos tem bavido om 
cada um dos departamentos. porque além dos prefoitos eft'ecti'V'oS1 
tem ha-vida um sem numero de interinidades stlccedendQ a ca.da. 
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*' 
prefeito que se retira.J)MSando o governo a quem ma.is lbe fica. 

.' 4 mão sem que regra alguma. pr89ida. a essa Buccessão. Tanto qua.nto 
me foi possiveJ. verillquni ter tido a Prefeitura do Alto Acre, 
insta.lla.da a 18 de agosto de 1904, oito prefeitos. sendo quatro 
effectiv09. A Prefeitura do Alto Juruá. teve pelo menos 8e1\1 pre
feitos, a do Alto Purús pelo menos quatro. 

Com 1\dministraçães assim instaveis ê fd,cil de ver que ufo ha 
governo possive]. 

O SR. CoELHO LISBÔA. - A orga.nização do Acre é uma questão 
de vida. e morte porque o Estado do Amazonas reclama. a posse 
do Acre e convem, porta.nto, formar o Estado qua.nto antes. 

O SR. FRANCISCO DE SÁ. - A que8t~ do Amazonas, desejaria, 
por emquanto não discutil-a porque está. sub judice • . , 

Entreta.nto, não deixarei de fa.zer. tio vaga.mente quanto fôr 
suffloiente para deixar interpretado o meu pensamento, refarencia.s 
11 isto. 

O SR. COELHO LISBÔA.-A nossa discussão so poderá elucidar a 
ques:tão juridica., porque esta. não pôde ficar á. sombra do si
fanelO. 

O SR. FRANCISCO SÁ-Folgo em ver ao lado da boa. causa, do 
bom direito, palavra tã.o autorizada. como a (lo eminente represen .. 
tante da. Para,hyba.. 

O SR .. COELHO LlSBÔA.-Muito obrigado. 
O SR. FRANCISCO SÁ-Eu refiro·me aos vicios insa,na,'Veis da. 

administração do territorio do Acre fei ta. por agentes do Governo 
Federa.l a tão grande distancia. 

Está. em documentos ofHciaes que a promotoria publica de UMa. 
das comarcas daqueUa região foi. até cerio tempo, exercida por 
individuo que a.ccumulava. essas nobres funcções com a de gar~()fJ 
em um restaurant, o qual, qua.ndo desa.tava o avental, era. para. 
verifica.r si entre os papeis que eram levados a seu despacho se 
bavia incIuido, entre as folha.s, a gorgeta a, que se julgava com 
direito, e si nito a. encontrava. devolvia,..os. declara.ndo que lhes 
falta. va uma. folha.. 

Está. em documentos offl.ciaes. archivados no Ministerio da. 
Justiça., que a primeíra vez que f'uncoiolloU o jury no Alto Acre, 

. presidiu-o um individuo pronunciado em Alagoa.s, fu.nccionava. 
com.o escrivã.o um individuo pronuncia.do no Amazona.s, e como 
advogado da defesa. um sentenciado no Pará. {,.. 

Si não está. em documentos o fficiaes , eu ouvi taOlbem de 
pessoa. digna. de fé que. recentemente, em umJ. das pretaituras 
daquella região, exerceu a.lto cargo, ao lado do chefe do governo, 
um iudividuo condemnado a seis a.nuos de prisão no Estado do 
Pará, por crime de furto de animaes .. 

O SR. LAURO SO])RÉ - V. Ex, sabe o nome desse individuo? 
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o SR. FRANctsCO SÁ - Não, senllOt. Não indaguei do, nome 
porque me parece que o facto é sufficiente para esclarecer o eapi-
rito do Senado. ' 

Estou tambem informado, e o caso lbi levado a.o conhecimento 
do Sr. Ministro da Justiça. que. seguramente, sa.berá. provJdenciar 
a. respeito. que na. mesma. região era. directop das obrê&B pabJicast 

segundo a mesma informação a que me reporto, um individuo que 
não sabia nem ler nem escrever. 

Porta.nto, Sr. Presidente, nem a. doutrina. constitucional nem 
as conveniencia administractivas aconselham ser o Acre gover· 
nado por outra f6rma que não como um Estado. 

Parece, que, Bustenta.ndo esses principios, sou inconsequente 
acceitu.ndo uma proposição que mantem, que reforma, que alarga 
a jurisdicção de Governo Federal naquelle territorio. Eu, p Jrám, 
não levo, porque não sou exagerado, o meu culto beato, a minha. 
devoção aos principios, ao ponto da escurecer a verda.de. Não a.mo 
08 principJos somente por elIes, como uma. abstração j am~g 
tendo em vista. o bem que deHes possa resultar. Não sacrifico as 
consequencias que tenho em vÍita. quando sustento um principio. 
No caso de que se tra.ta1 Sr. Presidente, seria. por amor â vida. 
sacrificar a fa,zão de viver, seria. não querer para o rerritorio 
do Acre uma reforma que, sem duvida algum representa um 
progresso. um pa.sso na. evolução, que transforma.rá aqueUe 
tel'ritorio em Estado e que é a. ma.nifestal;ão mais clara, mais 
evidente da boa. disposição do Governo Federal em relaçio áquella 
parte do povo brazileiro. (Apoiados.) 

Demais, de accôrdo com os proprios principias, ha certa cort
vcniencia, em allargar a. Jurisdtccão do Governo Federal po~ue 
dabi resultar' o enJraquecunento de tenta.tivas para solucões dift'e
rontes, como a.quella a. que ha pouco se referiu, em aparte,o illus
tre amigo Senador pela Parahyba. 

A nossa. Constituição não previu o caso de dilatação do territo' 
rio nacional. previu sõmente q.uando podasse ser em resultado de 
conquista. (Apoiado$.) A ConstItuição nã.o fez referencia expressa lt 
dflatação que pudesse proceder da compra.. cessão ou permuta. 

O SR.. MEIRA E SA.'-Dado o facto, temos que providenciar. 
O SR. FRANCISCQ SÃ' - A falculdade de adqurir territoríOB, 

não prevista na. Constituição, á attributo essencial da de fazer tra
tados, de fti.zer a. guerra. ou a paz. 

Ora, quem tem o direito de adquirir, tem necessaria.mente o 
direito de administra.r o adquirido, de regula.r~lhe a. situ&Qã.o; mas 
ha. de faze l-o nos termos da Constituição. e no caso do Acre, dando 
ao Acre uma. organização de Estado. 

Eis, porque, Sr. Presidente. sem repudiar o.~ principio! que já 
tive occasião de sustentar, e que ero todas as opportunidades 
defenderei com o mais vivo empenho, a.cceito o prq\ecto que 
reforma. a. lei de 1904 relativa á organltação admJohtrativo Judi· 
ciaria e militar do Acre. Não desconbeco que ha neste projecto la,. 
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euna~ a irn~arfeições que tempo mais folgado nos permitti1"ia. bl
véz t corrlgu·. 

Logo no art. l°, a.utoriza elle o Governo a. expedir novo regu· 
lamento com o fim de prohibir de modo absoluto a. J)eroopoão de 
qualquer impostÇ) no territorio do Acre, desde que não tenha sido 
decretado pel\! Congresso Nacional. 

Desta reda.cção poderia in1erit-se que a prohibi.ção da oobrança 
de taes impostos depend.e de um regulamento do executivo. Essa 
prohíbiOão é preceito G:1presso da. Cotistituiçã.ó e aliá.9 um preceito 
JUndamental de toda.s a.s instituições 1"epresentativa.st porque não 
pôde haver ta.t.aQão onJ.e não ha. rcpreJIentação. 

A re:iacçã.o do projecto permittiria. crer que se julga. necess .rio 
um ragul8.tJhento pa.ra ser cumprida. a. Constituição e que, si o Go.
verno não se utiliza.ise dessa. autorizacão, lIca.ria aca.s~ permittida 
no.Acre, como tem sido até bem pouco tempo. a aobranoa lIe im· 
postas não decreta.dos por lei. 

Estou certo,. Sr. PresidentJ, que eata n.ão foi o pensamento dos 
auiares.do .projooto, e que o Governo, anté.; meslhO da expedir o 
regulamento.a, que I1ca. autorfz,ado, não permittirâ a cQbnn('a de 
tà.es impostos. 

Ha.veria. tamb~m neeet';sidade de, em uma lei dà~ta.S, regula.:. 
riza.r o uso e' o abu!io de licenças a tUnccionarios nomea.dos para o 
Acre. Juiz já houve que, a.11i chegado. tomou posso em um dia 
e retirou-se no dia seJuinte. fic:1.ndo sempre fi;) goS() de licença. 
, No re!a.torio do anno pas~ldo do Ministerio da .lllstica, no capi .. 

tulo SObl't) a a.dmlni~tracão da justiça do Acre. se lê mais ou meno.1:J 
o seguinte: 
.. Na.da. pos.;o dizer a. l'e!ipeito. põrqu.e todos os tres juites estãú no 

~o~o de Ucmlça ba. mais de um anuo. De sorte qti~ d' Ministt'v nãb 
dispunha der lOformações sobre a Justiça nllqueUe t~tritó1'io. 

SOria di}; maior oonvenienciJ. que se estâlle1ecesse que n~hnrn. 
luncdonario pJderia, gonr vanhgen.'\ da Jiéença., sinão dapoh de 
ter 6lterci to o cargo durante dous annos; e assi.'rh evitarJamos o 
sopbfsma pelo qual o funccion3.r1o g09~ da. licenCâ; sem qttd a tenha 
a.inda conseguido, vindo para. e~t.t ca.píta.l em serviço do GCfVerno, 
e aqui ficando longos merles com ~bandonodo :,uas funcçõea. 

seria. tambom necr.ssario, sinão nosta. lei, na, lei da receita • 
.reguLlrizar a, eob,:<lIllÇa. de impOjtoi 11.) teuitorl.J do Acre. 

g' um absurdo, é uma. eJCorbitanciâ. a que proc:"de da. cobra;nca 
de 23 %. que montam a 28 %. com a dilferença depaubea mutto 
mais- com outras ta.xáe. ~., uma. exorbihncia cabral'''se 23 %. para 
a receita dll. Republica, de um pl'ollucto que ainda. mais ne,t,e 
momento estA se desvalorizando, 

As taxas. segundo foi publiaado e não foi oontetrtado. se elev,lm 
de f.cto na. sua. totalida:lle a. 41 %. /lo Baber : 

Imposto feleral . . .. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 23 % 
Frrie do porlo da. producção ao Pa.rá.... fi % 
C'01nItlillBio de venda .................. i' • , 3 % 
.4.rmazeaagem., carreto.................. 13 % 
Segnro.J ......... J ••••••••• ~ ••••••• II ••• , 2 0/. 



IB8SÃO Bit 16 Da DBZE'AlBRO DU 1007 513 

E' de pouco mai~ de metade do valor do pNducto que se tent 
de deduzir esta porcentagem. . 

E' esta a. deplorave! -situação a que estão reduzidos os nossos 
-compatriotas do Acre, os qua.e~, entreta.nto, depois da. sua in~, 
ra.ção ao telTitorlo nacional, já. contribuiram par~ o Thesour~ 
'Publico com uma. renda superior ao 20.000:000$; 08 qua.~ constituem 
uma pOpula.ção quo o SI'. barão do Rio Branco, na expoeiQio de 
motivos q ne precedeu o tratado de Petropoli.8, cMcula.ra. em 
80.000 habitantas, superior, purhnto. ao de alguDa Estados da 
União. 

E' necessario, ê urgente que se dê ao Acre a. organiza.ção da 
Estado. que não acceitemos as soluções que são propostas, man
tendo ou dila.tando a a.cOão do governo na,queUe "territorio, sinão 
como so1uoões occasionaes e que é necessa.rio que sEQam i.a.corpo.. 
rados â. oommunhã.o brazUeira. aquelles pa.tricios, que estão t6ra 
da. patria, dentro da. patria, que nio gozam das va.n1agens republi
ca.nas nem gozam siquer das garantias do l'egirnen representativo. 
(Muito bem; muito bsm.) 

o Sr. OUveit-& Figu.eiredo-f) Nada tenbo a 
aoore~centa.r ao quo tão proficientemente acaba de dizer o illustre 
Senador pelo Ceará. 

S. Ex. concluiu declarando que approvava. o prolecto em dis. 
cus~ã.o. 

Foi este projooto que a Commissio relatou sem corrigir pelos 
mesmos motivog que levaram S. Ex. a nio emendal-o-a p~ 
do tempo. 

Era necessario fazer a favoI' do territorio do Acre alguma 
com~a boa. que melhorasse a.s suas cODdiçõe~ administrativas, que 
cohibisse o abuso da. cobra.nça. de Impostos, sem lei do Congresso 
Nacional. que cogitasse da. croação dos j nizes de 1 a. e 2& insta.ncias. 
deixando ao governo o cuidado d1\9 nomeações. demissões e licenças 
dos respectivos funcciona ,'ios, Tudo isso era pa.ra melhorar o go
verno no territorio do Acre. 

O .nobre Senador entende que no momento a.ctnal são cODV~ 
nientes. Foi o que fez <L Commissã.o. _ 

Si ella. dtsPUZesSB de ml.is t ,}mpo paI'a, me:lita.r sobre o' as
sumpto e oJferecer em:mdas q!le melhord.ssem a situação. si :po
desse. tambem. fazer com q ne ella.s passassem este a.nno, D83te 11m 
de ses:i!ão~ em que ostamos cheios de tl'al)a.lho. tal-a-ia feito. 

O SR. A. AZEREDJ - O p"ojecto é pl'ovisorio. 
O SR.. OLIVEIRA FIGUEIREDO - 1St pl'Ovhorio, como ta.mbern 

rec:mbeoou o honra.do Senador polo Ceará. 
Deixo de entra.r- na questão dQ a.lta. indagaçã.o para. saber si o 

terr}torlo do Acre está. em condi{"ões de civilt~aQão e população para. 
ser J' um estado da Uniã.o. Ne~te momento não se trata disso 
Sará um desejo ... 

r") EstA discurso não foi revisto pelo OfadM. 
\1"01. VIII 3S 
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.'o's... A. A~JiIItSDO - uma &spil'&ç&o. 
"",~ s:a.. OU.VElRA. FIGUEiUDO - ••• uma. jasta ambição da.quella: 

lJIIiiI. 'do t&1TJtorio na.ciona.l ; porém.crelQ que 1Deamo o honrado Se
WOt. citando os inconvenientes da. a.dministração local. justidoou 
• liJpÓiiQÕes do projeeto actual sobre aquelle territorio. São estas 
a ó1MenaQôes que tinha a tazer. 

Ntoguem maJs pedindo a pal&V1'a. eneerra.-se a. discussão. 
Annuncía.da. a. votaQã,o e não ha.vendo mais numero para. votar. 

9, Sr. Presidente manda. fazer a cha.mada dos Srs. Senadores que 
çompatecera,m , 88Ssio. 

'PeiU, a. ch.a.ma.dat deixaram de responder os Sra.: Indio do 
Brull. ,Urba.1lo santos, Belfort Vieira. Anizio de A.breu, Pires ,Fer· 
rei ...... :Al've.ro M&ooado, Gonça.lves Ferreira. Ma.nuel DUároot M'ar~ 
t .... ho Ga1'CM. "OIllz Freire. AU~U8to de V88OODcell03, Lauro Solré .. 
B&ra'a. Ribeiro. Falicia.no Penna, FraDcisco Sa.lles. Fra.ncisco G11· 
cerio, Alfredo Ellis. Lopes Cba.ves, Joaquim de Souza, Xavier da. 
Silva., Pioheiro Macbado, Julio Frota e Victorino MODteiro. 

, fie .. aQlad.a a v~o da. propoaiçio. 

DIBTRIButÇÃI) DE FEITOS 

Entra em .3'" díSimSS&O a, propos-icão dtl, C"ma,ra dos Deputados. 
11 • .." de 1907. BlIjeita.ndo á distribuição todos os feitos. petições e 
))teO.\Gl'iGa dirigid.os a.os juizes de diraito da justiça. cIvil e cri· 
minal do Districto Federal. 
. fUnguem pedindo a paJa,'ra,t encerra--se a:discussão, fica.nd,) a 

"ota.QM adiada. por fAlta. de numero. 

VI!I~1lINTOS DE VARIOS FUNCCIONA.IUO:i DO HOiPIOIO N.t.eION .... L ]). 

ALIENADOS 

'liiril'& tlm 2" discuuio, C6,n o pa.recer fa.vora.vol da Comm.i.ssio 
de Pl.aa.nQ8.S, o a.rt. l° da proposieâ.o da. Camara. dos Deputa.dos 
B. &1. de 1906. elevando a. 6:000$, anfiUa.es, os ,'eDcimentos de varios 
fdcaíonanos do H08picio Na.cioDaJ. de Aliena.dos. 

Minguem pedindo a p~laTra. encerra.-ee a discUSSão. ftcand.o li 
v~ta.Qã.(} adiada. por fa.tt~ de numero. , 

Seguem-se em discussão. que fiel iguaJmente encerra.da e 
adiada a votação, os arts. 20 e 30. 

VENDIHENTOS DO AGENTE TJIESOURE1RO DO lNSTlT111'O NACIONAL DE 
SURDOS MUDOS 

'Entra em 2& discussão, CóIn o pareoor contrario da. CoDlmlss&o 
de Fina.nças, o art. lo da. proposição da Camara. dos Dapntado, 
n. 156. de 1906. fixando em 3:600$ 08 vencimentos a,nnua..as do 
acente thesoureil"O do tnstltuto Nacional de Surdos Mudos.' 
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, Ningue.m pedindo a., palavra, enoorr.a-ae ~ disCUS8iG. fieado li 
Tetaoio adiada por fa.lta. de nuJIlero. " ' , 

Segtl&ole em disc_3,o, que fica. igualmente enoerrada e ..rtad:a. 
li. votaQão, o 3rt.. 2°. . ' 

SOLDO DO FURRIEL UNO RIBEiRO DE NOV UI 

Entra. em 2B- discussão, com a emenda. oft'erechia pela. Cmam ..... 
são de Finaoças. o art. Ih' da proposiçio da. Ca.mara. dos Dep~ 
Jl. 111. de 1007, auto.rizando o OQverno a pagar, da. data desta. 
1m. aG ;cabo reformado. fttrriel ~ra.duado do &!ereito Uno ,Ribeiro 
·de No.v.Ma, incJuido e recolbido no Asylo de Inva.Udoa 41. 
Pa.kia., 8. ditl'erenç8. entre o 801do constante de lU. pDO'9'IBJ.o. de 
vefOl'1ll& e o da. tabe$u ,annela. á lei n. 2471 de 15 de dezem'b»o 
,de 1894-

Nlnguem pedindo a pa.l'avra., encerra-se a discu_o, flcaod.o
.. 'Vota.çio adiada por fa.lt. ,00 DlJm~ro. 

Segue-so em diseussio. que de.. egualm.ent& eAeerrada e 
adiada. a vot.aeão, o ~rt. 2°. 

DELEGACrA EM PA.QUftÂ 

. Entra. em ~ discu$São. com p&reoer fa,voravel da (JoDuftiBSio· 
de Fina.uç<lS, o a.ct.. lo da. proposição da. Call.'J.a.rlt doe Dep:atallea. 
n. 161, de 1907, crea.ndo uma delegaoia de polí'Cia de .la. ·eatlail ... 
cia na ilha. de Paquetá, que constit.oirá. o 200 disu-ioto· palioia.l 
do Di1!tr1cto P'ed~ral, e dá outras providencias. . 

Ninguam ·padíndo a paJ.a. VV&, encerra.-se a discussão, ftcando
~\ vohçio aodia.da. por fa.1ta de numero, 

Seguem-se em discu:JSão, que fica egualmente encerrada e 
~diada. & votação, os arts. 20 e 3D e a. tabeUa. 

O'Sr. Presl,leniie- Nu.da mais ha.vendo a. tratar v.ov 
lSTui&r a sessão dc&i.gtl8Jldo para ordem do dia, da· .seuão 
segni·nte 

Votação, em 38 discussão, da proposição da Ca.-fl'Il1r&·dos ~ 
,tU08. n. L72, de 1907, estabe1eceodo ui.base-i.qu8MV.QIn-ser.obSBr
vadas pelo (}&)veroo no regul.:aneAlo ,que houver da, el.~·_ ... 
laçio á &dmi.lÚStração ti.ru"U~.r .. ~ ,li.: de ptiicia.' judiciatria. ~ 
'hieraJ C<lIDO JooaiJ, fl.naJment.e. ,"A ·miUtbJ",db ,ierritorlo d&,rAer,9 
<eam p~reoel" t8yoravel das CluBmÚJSÕe8"de Jllstiçl\ e Logialacio ·8 
de Finl111ç&s); 

VotaQã.o, em 3'!'discus8â.o, da. proposição da Carna.ra. dos Depu .. 
llutadm. n. 207, de 1007. sujeitando a disiribuiç&o todos os feitos. 
peticÕes e prec~torlos dirigidos aos juizes de direito da. ju~tioa civil 
e crimioal do Districto Federal. inclusive os que couberem ás va
ra.a de jurisdicQio limitada ou que tenham um só escrivão priva.
tivo, e dá. outras providencia.s (com pa.recer fa.vo:ra.vel da Commis
são de Justiça e Legíslaçio); 
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Vótaclo, em 28. discussio, da proposiçAo da camara. dos Depu

ta.d~" D. 33, de 1906. elev&Dllo a 6:000$ annuaes 08 vencimentos de 
varlos funccioJario:J do Hospicio Nacin d de AlienadOS (com parecer 
iJlvoravel da Commissão de Finanças); 

Votação, em ~ discus& da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 156, de 1003, ftxa~do om 3.600$ os vencimentos a.nnuaes 
do atenta tbesoureiro do Instituto Nacional de Surdos Mudo~ (com 
pueeer contrario da Commissão de Finanças),; 

Votação, -em ~ discussão da proposicão da Cama.ra. os Depu
tados, n. lIl, de 1007, autorizando o Governo a. pagar, da data. 
dessa lei, ao cabo r eforma.d o , funieI graduado do exercito Lino 
R~iro de Novaes, Incluido e recolhido no A~ylo de Invalidos da.ta 
Patrla, a. di1ferença entre o soldo constante de sua previsã.o de 
reforma e o da tabeUa. a,nnexa 4. lei n. 247, de 15 de dezembro 
de 1894 (com parecer emenda. ndo, da. Commissão de Finanças; 

Votação, em 2· discussão d& proposição da. Ca.mara dos Depu
tadO.i, n. 161, de 1907, creando uma 3elegacia. de policia. de 1· en
tra.ncia. na. Ilha. de Pa.quetá., q na const\tuirá o 2ú4 districto polici.aI 
do Oistricto Federal, e dá outras proVidencias (com pa.recer fa.vo
ravel da. Commissão de Finanças; 

2'" discussão da. proposição da. Camara. dos De}1utados, n. 192 de 
1007, fixando a despezas do Mínisterio da Justiça. e Negocias Iate
rlOl'88 para o axercicio ((e 1908; 

aa discussão da -proposiclo da Call1êLra dos Oeputê\dos, n. 147. 
de 1907. cr Jando os logares de medico ajadJ.nte e pharm a.ceu tico 
da. Casa. de Detenção, e -lixando os vencimaatos dos tunccionarios 
respe.!tivos (com parecer fal70ravel da CommiSlão da Finanoas); 

aa discussão da. proposiçã.o da Camat'a dos Deputados, n. ISO, 
de 1907, autorizando o Presidente da Repubiica a. conceder ao 
Dl'. Leopoldo de Abreu Prado. eagenheiro-chefe do 5° districto da. 
Inspootori& Geral de Obras Publicas. um anno de lioonça, com Ol'
dena.do, pa.ra tratar de sU,,\ Aude (com parecer favora.vel da Com .. 
missão de Finanças); . 

3& discussão da proposicão da Camara. dos Deputadas, n. 195, 
de 1907, autorizando o Presidente da RepubUca. a abrir ao MiDis
teria_da lndustria. Via.ção e Obras Publica.s o oredito de 48:000t, 
snpplementar A verba Te 1 egraphos , do a.rt. 34 da. lei D. 1.617, de 
30 de deze'lll>rú de 1903, sondo 3.2:000$ para. tr3JlSporte do pessoal 
e 16:000$ "Para. o de material. 

Levanta.-se á sessão as 3 1/2 horas da tarde. 
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lô4a ~Esalo El( 17 DE DEzBMBltO DB 1907 

PrssHencia do Sf'. Nilo Pe~GnhtJ 

A' meia hora. depois do meio-dia. abro-sc a sessi.o ao que eon~ 
correm. os Srs. Sena.dores Ferreira Chaves. A. Azeredo. JonAtbas 
Pedrosa., Indio do Brazíl. Urbano Santos, Anizio de Ab~eu Pires· 
Ferreira, Fra.ncisco g." Meira. e Sá, Alvaro Ma.chado, Coelho 
Lisboa. Gonça.lv68 ~·erl'eira., Araujo Góes, Oliveira VaUadio, Mar
tinha Garcez, Moniz Freire. Si~ueÍl'a Lima, Oliveira Figueiredo, 
Erico Coelho, Augusto de Va.sconceUos. Lauro Sodré. Ba.rata. R.i. 
beiro, Feliciano PenDa, Francisco 8alles. Francisco fllycerio, AI· 
Irado Ellis. Lopes Chavc:1, Joaquim de Souza. Joaquim Murtinho. 
Metello. Candido de Abreu, Xa.vier da Silva.. Horcilio Luz, FeUppe 
Schmidt. Pinheiro Machado e Vict.orino Monteiro. (36). 

Deixam de c:>mpa.reccr com causl. pa.rticipada. os Srg. Sena,
dores Ruy BarllOZ"l.. Buaoo Brandão. Silverio Ner.y. Sá Peixoto, 
Paes de Carvalho, Jnsto ChermQnt. Gomes de Cast.ro. Belfort Vieira., 
Raym.undo Arthur, P~dro 'Borges, Ga.ma e Mello, Rosa. e Silva, 
Herculano Bandeira.. Vieira. Malta. Manuel Duarts, Coelho e Cam ... 
pos, Severino Vieira.. Virgilio Da.mazio. Cleto Nunes, Lourenço 
Baptista. Braz Abrantes, Urbano de Gou vêa, Br<.\,zilio da. Luz, Lauro 
Miiller e Julio Frota. (25). 

E' lida., posta. em. discus~io c sern deb.ue approvada. a acU da 
sessão anterior. 

O Sr. 1 6 I'!iecret:.t.rio dá. conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Um do Sr. 1 G Secreta.rio da Camara. dOi! Deputa.dos, de 16 
do corre.llte mez, remettcDdo a seguinte proposição da. mesm~ 
Oa.m.a,ra 

N. 210 - 190)' 

o Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

Da obriga{(lo do serviço miUtar 

CAP[TULO I 

Art. 1. o Todo o cidadão brazUeiro, desde 8. idade de 21 â. de 
44 annos completos. é obrigado ao serviço militar, na, fõrma do 
art. 86 da Constituigão da Republica c de accÔrdo tom as prescri. 
pç&s desta lei. 
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Art. 2. o lBo podolll Bel"v'ir no oxercito: 
a) os individuos que. a.ntes ela da.ta legal de sua incorporaoão 

no serviço. hajam soJJrido condemnação por crime previsto no 
paragrapbo uDico do art. 4ô do Codigo Penal da Armada; 

li) 08 que forem privados do~ direitos de cidadão brazileiro. na. 
tõrllla. das 'leis em vigor (Constituição da. Republica, art. 71.) 

Art. 3. o Seria excluidos do e:r:eroito.: 
'a)~08 que forem condellmadOi por crime a. que sc reter. a 

lettra 4 da artigo a.nterlor ou ti:vm-eIB as sotl'rer pena mínima. -~ 
doas annos de prisão; 

~' OS' que houverem sot'frído a. oondemnação prevlllta. no ariill'O 
anter.tol'", logo que ella seja. conhecida.. 

Ar1i. 4. ó Os que tiverem soifrido mais de uma. condemnaelo 
ou uma só, a pena. miníma de tres mezes. irIa servir nos terl"i
tortos fJderaes ou 1109 destacamentos das fronteiras. 
. An. 5. 0 Os a.listados DO e'«~rcito activo que. durante o temfO 

de serviç-o imposto por esta lei. ficarem compreheDdidos naR dis-
pos\çóes do artigo auterior, irà.o servir nos terrítorios federa •• si 
lbes tatta.r mais de um anno pa.ra concluírem o seu tempo; llO eaao 
c ontra.río , salão transferidos para. outra guarniçã.o. 

Art. 6.° O fornecimento de contingentes â. armada. sei" regu.
lado por lei 9special. de accôrdo com o a.rt. 87> § 4° da. ConstituiQiD 
Federa.l. Os eida.di08 destinados ao serviço da. armada.. de confor
midade com a resp::ctiva. legislação. não serão alistados para. o 
exercito de i a. e 2& Unha. 

TITULO II 

CAPlTULO I 

BASES vo SERViço 

Art. 1. tl O serviço militar obl'igatorio e pe.5soal. cOlltoi.'me es-
ta.tue.· esta lei, será prest&do do seguinte modo ~ , 

a) no exercito activo e sua.s reservas (forca de primeira li.llbJ; 
b) no exercito !le 2" llun J. e sua, l'eserVa, ; 
c) na gtlarJa nacional e soa. reserva. (força.s de terceÍl'a, 

liJlha) . 
CAPITULO II 

SERVIÇO NO EXERCITO ..\OT1\'0 

Art. 8. o A duração do sel'víço na. primeira linha. ê de Dove 
anDOS, sendo a.té dous no exercito acti vo e sete na sua reserva.. 

Art. 9.° O exercito a.ctivo c()mpor-8e~ha dos contingentes que 
o Distrioto Federal e os Estados são obrigados a. fornecer, conati· 
tuido8, de conformidade com a. lei anuna. de ftraf,{ão de fOl'OIS de 
terra. pelo voluntariado sem premio, e. em falta deste. felO sorteio 
pre'fiamente organizado (Constituição da R.epublica., a.r • 87, 14D.) 
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Art. 10. OI'! contingentes que os Estados e o Districio Fed8l'al 
teem de fornecer, em virtude do artigo anterior, formarão dous 
grupos: 

lo grupo - Sera. composto de sorteados e volmJtarios especiaes 
de meuos de um anDO. deatilla.dos, ao, corpo ou a. um doa corpos de 
in1a.ntarla de ca.da Esta.do ou do Dlstrlcto Federal. . 

20 grupo - Será compo:ito de voluntarios e. na falta. de8'iett, dê 
sorteados com destino aos cor~ de todas as al'mas, em q~lq~ 
ponto da. Republica. sendo prereridos os corpas do mesmo B';~ 
ou dos mais proximos para. a. incorporacão, illdistinctall1ente; 
desses 101lUltarios ou sorteadns. Só serão adm1ttidos volunt&rf08 
especiaes na inftl.nta.ria. 

§ 1. o Os voluntarios espec'aes deverão ter menos de 21 8001108 
de idade e mais de 17; a sua admissão e tempo de sérviço serlo 
regulados pelo Governo. 

§ 2.° Os voluntarios do segundo grupo 8erio ma.iores de 21 
a.nnos e menores de 30. 

Art. 11. Até 30 de novembro de cada anno. os corpos e a.s uni
dades não incol'pora.das de cava.lla.riat a.rtilharia e engenharia. re
ceberão yoluntarios para o completo dos seus etfectlvos no a.nno 
seguinte, communicando, immediatamente, OJ respectivos co2D
mandantes, 4, a.utoridade competente qu.a.l o numero de vapt 
restantes, afim de serem preenchidas pelo sorteio de alístactmr, 
conforme adea.nte vae estabelecido: 

a) esses voluntarlos serão inclui dos como encostados aos re
spectivos corpos, a.té 31 de dezembro, podendo ser licencía.dDs du· 
rantc o mesmo 'ttlmpo; 

b) os corpos e unidades de infantaria» aJ.ém dos Ca.908 previstos 
no artigo anterior, receberão ainda. volunta.l'i08; mas 8ômenf.e 
para mnsicoa. cornetas, ta.mbores e outros serviços que requeiram. 
preparo especial de artiílce. 

Art. 12. A incorporação dos sorteados deve ter logar em. 
dezembro e ja.neiro. sendo os da.quelle mez incluídos como en .. 
costados. 

Art. 13. O tempo de serviço, quer dos volunta.riolil, quer dOI 
sorteados, comec~rá, para todos os etreitos, a. 1 de· janeiro, qua.1 .. 
quer que seja a da.ta.. a.nterior da. sua. entrada para as fileiras, nãe 
rooebendo a.té âquelle dia sinão etapa e, quando exigido pelo ~Jjr
viço, fardamento adaantado. 

Art. 14. A duracão da. serviço militar obrígatorio e pes30al 
não pôde ser interrompida. por licença, salvo em CMO de moleS'tia: 

a) OS milit.a.r~, emqual1to dura.r a obrigação do serviço activo, 
fôra os domingos e dias feriados, não poderão obter dispenaa. que 
exceda. de ao dias; 

b) em caso de força maior, devidamente justificado, o comman
dante de corpo ou de unidade não incorporada. poderá. conceder 
uma. licença supplementar até ·15 dias, obrigando-se a.justi1rea.l-a 
perante a autorldade superior. a.dm de qne o Mlni..stro da Guerra 
tenba conhecimento desse acto. 
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• 
CAPl'l'UV) II[ 

SERViÇO NA IlESERV.\ D.~ !tECIlUTAm::'.'iTO 

Art. 15. 03 alistados, &flnualmento, e não sorteados pa.ra () 
serviço milita.r ubriga.Lrio, e 0.3 SOl·t:-ados que, pOl' qua.lquer mo
\ivo. nã.o forem incorpora,(los no exercito a.eti\"o f*lrvirãu na se .. · 
serva de recrutamel.lto pa.I.'J, o mesmo ele~'cito, a.t6 á. idade de 
30 .annos completos. Esta. reserva. é destinada. o. supprír a deft
ciencia. ou tu.lt.a de alista.mc.lto anuual, servindo em tempo de 
guerra. como Z" f6.<1erva. do eXCI'cito de 1" liuho.. , 

Art. 16. Os rese.'yitltas de recrilhnlflllt" chama.dos ao serviço 
activo medianto novos ool'teiús, concluinrLo o tempo na 1 AI linho.. pa.s
sarão para. a, sua reserva. ondo st'rvh'ào até do (dado de perma· 
nencia. IE'gal na mesma. 

Art. 17. Emqaanto não rorem ch:\matlog a.o serviço a~ti\"o ~io 
elles obriga.dos : 

4) ao comp1.recimentJ nos po~tos que lhes forem designa.dos 
para fl'ceberem a neoes~aria instr lç.;iio milita.r: 

b) pr.1se:!.;a.. lima. vez por mez. na linha de tiro da loca.lidade 
onde resldirí'm, eligindo do respectívo enca.rregado ou director' 
attesta.do de fl'equencia, nota.da. em suas cadernetas de re,~ervistas. 

CAPITULO IV 

SERVIÇO NA RE~ER.VA DO EXERCITõ ÁCTIVO ou DE PRIMEIRA LINHA: 

Art. 18. Osexcluidos, por condusão de tempo) das ftlel.r.as do 
exercito activo' }'mSsa.rão pa.ra. a sua reserva, contituando a. per
tenoor aos mesmos corpos ou simples unlda.des. 

Art. 19. O reservista. na. primeira linha. é Obl'iga.do: 
, a) a juntar-se a sell corpo em caso de mobilizs.cão. a.ttendendo 
ao cham<J.do de sua cla:-8e e quando houver convoca.ção para ma. .. 
·Ilobra i 

b) a. um periodo a.nnual de ma.nohra..~t cuja dnrd.Qã.o não eXC84 
derá. de quatro sema.nas; 

c) a comparecer. uma vez por mez, a uma. linha de tiro da. 
localidade de sua residencia., exigindo do respectivo encarregadn 
ou director attestado de frequencia., notada em sua. caderneta de 
reservista ; 

d} ao communieal't em caso de ml1dao.;a., ao oomma.ndodo dls·· 
tricto ou inspector pel'ma.nente. o ~eu ·novo domicilio. 

Art. 20. As ordens de mobilizaçã.o gora.l, de cha.madas de 
ela.SB8B ou de convocações pa.ra. manobras annua.es, serão transmit ... 
"tidas, no estrangeiro, pelos ropre.;entantes consulares do Brazil. 

Art". 21. O OO'fomo estabelecerá. 08 casos de dispensas de con
vocações ~ra. manobra.s e reguLa.rá. a. chama.da. da.s cfasses. 

.. Art. 22. Em caso de mobilizaçã.o geral nenhuma. dispeDS& é· 
permittida, devendo o Governo regular os prazos para a lncorpo-
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ra.~ão, tí:'ndo em vista a funcçio 011 meio de vida. do reservista. e a., 
distan('ja. de sua residen'~ia ao ponto de ellnvoc I(·no. 

l\.l't. 23. O rcso:\'Ístl:l. do prim(~ira linha., desJo a. data. fixad& 
pa.ra. o se" comilaro~imento aos ponto& illlUca,d JS pela a.lItorida.de~ 
oompet~Dte, em <:080 de mobiUzl:\<;ã.o 011 eonvoca.ção pa.ra mano
brai, sel'á. considera.úo CO:UJ parte.wanto ao oxercito nctivo e BU'" 
jeito, portanto. ás SU;LS l'!ia e regnlnmootos. 

Art. 24. O l'esel'vi.:it.l, desde que <!steja. fa,rdn.dtl, dava ao seu 
superior hiorarchico. em unir.,rmo, as dnvid.ls continencias e ,si
gDaes de re~pe t ... consignado:> n \, ta.bollo. em vigor. 

Art. 25. O roser\'ista. 11ue fuI' chama.do ao serviço activo. em 
tempo de paz ou de gUel'ra, consel'V'ar<L o direito ao emprego 
obtido pOI' n·.lm açã) olfoctiva; m~s, omliHtntlJ servil' nas fl!eiras, .. 
SÓ" pe,rccbcl'i.t os voncimento; milita.I'eg, 

CAPItULO V 

8ERV;CO NO ExERCITO DE 2- u~nA 

Art. 2(). Ttl1'mina.uos os nOl"O aoaos de sel'viço no exercito 
aotivo e l'BS81'ra rcspe .ltiVil.. o cidadão irá servir no exercito de 211. 
linha, tmllo prestaI'á, 8ef,iro dtu'ante ~ctc anno,; aJn8~clltivos. 

Art. 27. 03 reSjrViita~ do e:tel'ctto activo (lUe pa.ssa.rem para. 
o exercito de 2t1 linha, n.)8 tre~ primeiros annH. 13,t'ão pa.rte do 
primeiro bando 0, n03 Qutl'OS y,u LtrO. do segundo bJ,nJo. 

§ I. o O~ cida.dãos pertencentes ao exercito de ~ Unha serão 
considerados como Bccucia.dos, elllquanto u"ão fOl'em chaUHttlos ao 
serviço. 

§ 2.° No cor1'Or do tempo el11 quo estiverem servindo nessa. 
2t' linha, pooe.rão ser Chí\ma'los, U Illa voz por allnl)~ para exercicios 
militare~, cuja dUl'açio será de duas ao quatro semaua.s. 

§ 3.° Quando em serviço, ficam sujeitos ás lejs e regulamentos 
mUi taras em vigor. ' \ 

§ 4. 0 Não sotfrerão emlJara~o.:; quanto' e.:colb& do seu domi
cilio no terrUorío da RepubIica e a') exercido da sua. profissão ou. 
de quaeEquer actoB civ~s tJU politicos. 

§ 5. o Não lhes será l'ecusa.da. au ool'Ízação pa 1'& emigrar. salvo·· 
quando houverem sido chama.do~ ao 1!16rvi~. ou em caSo de guerra. 
imminente. ou de alteração da ordem pubJica.. . 

Art. 28. A chama.da. ás bandsiras da reserva. do exercito a.ctivo 
e do e.sercito da. Jalinha, primeiro e segundo bandos. será. feita 
de accõrdo com as· ordens do Chefe do Poder Executivo Federal. 

Paragrapho unico. Os commn.ndanles de distl"ictos militares 
ou inspectores permanentes, quando receberem ordem parA isso," 
convocarão essas forQ8.s nos seguintes Co.sos ! 

lo. para exerci cios &nDuaea ; " 
20. qua.ndo houver alteração dt\ ordem publiCa. nos respectivos 

districto8 ou inspecçõe3. . 
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CAPITULO VI 

DA S FORÇAS DE 311. LINHA 

Art. 20. Os cidadãos que houverem pertencido ao exercite) 
de 2" linha. Bervirão na. .~a.r(la. nacional até a. idade de 44 a.nnOl 
completos, sendo na. act.iva. até aos 40 e, dahi em deantc, na 
reserva. 

Art. 80. Os omeiaes desta milícia, que houverem tomado posse 
dOi seus cargos, de aecôrdo com a legisla.ção vigente, ficam isentos 
do serviço militar no exercito e na. armada. 

Paragrapbo unico. Cidadão algum. depoiS de ~rteado, sérá 
nomeado, até a ida.de de 30 annos, offlcial da. guarda nacional, sem 
que prove haver cumprido as obrigaQÕes imposta'!! par esta lei. . 

Art. 31. São appficaveis do guarda. na.cional, mutatts mulatadi't' 
as disposiçõe~ dos para.gra.phos do art. 27. 

Art. 32. Auxiliarão as forças de 311 linha. os corpos estaduaes 
organizados militarmente, quando postos á disposição do Governo 
Federa.l pelos presidentes ou governadores dos respectivos Estados. 
Uma. vez sob as ordens do Governo Federal, eS~eB COl'p09 serão sub
mett!do8 ás leis e regulainentos militares da l,;nião. 

TITULO UI 

CAPITULO [ 

DO RECENSEAMENTO 

Art', 38. AS jUlltas de altstamento mtlitar organiza.rão, todos os 
a.nnas, a. lista de recenseamento dos indtviduos que houverem com
pleta.d.o 20 annos de idade no anno anterior e do seguinte mod,1>: 

a) midiante declara.ção dos proprios individuos aJistaveis, ou 
de ~UB paes ou tutores; 

b) segundo os dados colhidos da,1ista de recenseamento da po-
pula.Qão e oos registros do esta.do civil. , 

c!l) por meio de listas em branco enviadas. pa.ra. 8el'em enchi
das, aos directores de repartições e estabelecimentos publicos fa
derdes, estaduaes e municipa.es; a03 chefes de estabelecimentos 
commercja.es. industriaes ou a.grícolas; a.os ministros de quaesquer 
religiões, inspectores de q uarteil"ão ou autoridades correspon
dentes; 

d) por meio de quaeilQ.uer outros documentog e info~maçõe8 . 
.Art. 84. As listas de recensea.mento menciona.rão a profissão. 

slgoaes caraateristicos. ídade, na.turalidade, estado dos individuOl 
e 1ill&çi.o dos alistados. 

Al't .. a5. Terminado o pra.zo do alistamento a.nnuM em cada. 
municipio, serão publicadas 008 logares mais publicos da. cirçutn-
9CripQãO administrativa as listas geraes, e transcriptas na. imprensa, 
onde a houver. 

Art. 36. Dentro de um mez, a contár do ultimo dia d-e a.lista.
mento, serã.o recebidas -pela.s juntas a.s reclamações dos int.e'PetBad08 



8Esalo BM 17 DB DIZ •• BRO DB 1907 518 

quanto á isençã.o para o serviço' milibr. Findo este prazo as re
clamações serão enviadas, direata.mente, ao conselho de renslo do 
respectivo Estado. 

Apt. 37. As listas sar'io fornecidas pelo Governo Fe~raL 
Art. 38. Os nio alistados por qualquer motivo, sel'ão incluidp9 

no recenseamento do anno corrente, desde que as omissões seja.m 
conhecidas. Si forem ma.iores de 30 annbs, passarão para o eJt~it() 
de 2" linha. mas, sí o não forem. servirito no exercito activo' eom' &. 
cI'asse a que pertencerem, media.nte sorteio. 

CAPITULO Il 

JllNTA.8 DE ALISTAMENTO 

Art. 39. Ha.verá. uma junta. de alistamento militar em cada 
municipio, ou mais de uma naquelles cujo terrítorio e população 
o recla.ma.rem. 

Art. 40. Para os etreitos do alistamento, o Dístricto Federal é 
considera.do um estado e cada. districto municipal um municipio. 

Art. 41. As juntas de a.listamento serão compostas d'e doua 
otllciaes de 1& linh1. reformados, ou ainda da reserva, do exercito 
de 2Illin ha ou honorarios, .nomeados pelo commandante do distl'icto' 
militar a que pertencerem, ou inspector permanente, e do chete 
do poder executivo municÍllal. Estas jlUlta.S escolherio o seu pre
sidente e secretarios dentre os respectivos membros. 

Paragrapho nnico. No Distriato Federa.l e nos municipios em' 
que tiverem de funccionar diversas junta.s de alistamento, o chet\a 
do poder execlltivo municipal indicará os vereadores ou inten .. 
dentes que faria parte da.s mesmas e, na. fa.lta destes, os funccio~ 
narios municipaes que os deverão substituir. 

Art. 42. ÂS juntas de alistamento funccionarão com a T.an.ioria 
dos seus membros presentes, de 15 de setembro a 14 de novembro, 
inclusive. Elias são competentes para excluir os individuos' d$ 
notoria e incoutrutavel incapa.cidade physlca, sob rígol'Osa mo-. 
tivação, e os isentos do servico militar em tempo de paz e d,e 
p~~. ' 

Ârt. 43. Quando o commandante de qualquer districto militar. 
ou inspector perma.nente, não dispuzer de numero sumcieDie de 
officia.e3 de 1 a. linha, reforma.dos ou da reserva, do exercit{) de 2i. 
linha, ou honorarios para a. composição das juntas. de ~ist&mentq, 
em todos os municipios do Estado ou Estados onde ex.ercer a sna 
jurisdicção, enviará. ao Ministro da. Guerra. com a precisa a.nte· 
cedencia, !t. relação covrpIeta desses muoicipios, afim de que ,seja. 
solicitada do Ministeri9 (la. Justiça. e Negocios Interiores, com' li< 
maxima IIrgeneia" ao nomeação de 01l:lciaes da guarda. 'na.cional 
para membros de taes juntas. ' .. 

Art. 44. Concluidos os· alistamentos no prazo esta.bel9Cido péfo 
àrt. 42, serão eBes I'emettidos com as reclamações d()s prejudlca.
dos, dentro de cinco dias. ás juntas de sorteio. sendo isentos de 
se110 aSi reclamações, reCllrsos e formaJidades relativas aos' mes
mos alistamentos. 
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CAPITULO IR 

DAS JVXTAS' DE ~()R'fEIO 

AI't. ·45. 'Haverá em c3.da. Estado uma, junta. de sorteio. 'qua.l 
incumb,) : 

4) receber e gual'dar as fistas do recen..;:eamonto o regÍlstral-a.s 
em um li.,1'O e ·petlial para cRfla município; . . 

ó) proteder. seguidament.e.lao ~ortejo dos ali..:iaios que devem 
servir em um dos corpos de inf.tntaI'ia. com pal'ada DO respectivo 
Eatada. e dos de~tjna.lios a. constituir o segundo grupo de que trata 
o art. 10 desta lei; 

c) communica;r. sem perda de f,empo. no oommandantc do 
'4listricto os municipios em que ).ão tive)' ha.vido recenseamento. 
a,1Im de que essa. autol'idade proceda C0mo a rl'speito for deter
minado no regulamento desta lei. 

Art. 46. A junta., a.ntes dEI PI'ocotlcI':lO sOl'teio de catta anno. 
funccionará como conselho de. rev Í8ão, dando ou negando provi
mento 4s reclama.ções dos interessados quanto a isenções para (J 

serviCO militai'. A's autoridades competentes. para })l'í.)cetlerem 
como for de dh'eito, d(~I'â conhe..:iruento ~'t~ inrracçõc.i crimiuao.:l. 
desta lei. 

Art. 4i. Da.s decisões da juuta d~ sorteio, como conselho re
visor. ha.verá recurso voluntario parn. o Supl1emo Tl'ibunal Milibr •. 
dentro do prazo de 10 dias. a contaI' daquelle em que forem affl
xada.s nas porta.s do ediflcÍo municipal, por ordem da jUllta. e 
traDscriptas D:lI imprensa. ·local as listas gcraee dos sortea.dos . 

. ' § ),0 A junta de sorteio. ccncluido9 09 trabaJbo8 de revisão e 
attendidas e averbadas toda.s as recla.ma~e8 dos interessados e as 
suas decisões definitivas, orga.niza.rá tres relações para. cada. mu~ 
ulcipio; a. I·, conterá os Dome:ol dOs cidadãos o""riga,dos ao serviço 
militar em tempo de paz e de guerra; ao 2a, dos isentos em tempo 
de paz; a 3&, doe que são excluidos do a.listamento militar pela. 
revisão, com os declarações e observações necessaria.s~ sendo tudo 
lançado em livro especial fornecido pelo Ministro da GtJ.crra. 
que deverá. ter immediato conhecimento da execuçã.o ues8e serYiço. 

§ 2.0 O dia do sorteio será. annun~iado por editaes alllxados 
nos logares publicos e transeriptos na imprensa da. capital do Es4. 
tado ou do Distrioto Fedeml e das 10caUdatÍes do interior onde se 
proceüer ao alistamento. 

Art. 48. A junta do sorteio será composta do Juiz seccional .. 
como presidente. do commandante superior da guarda nacional. do 
auditor de guerra, servindo. na fulta (testo. o procurador da Repu
blica, de ires oHlcia.es de la. linha ,e de um medico militar, tooOS'
nomea.dos pelo coromandante do di~trlcto milit8.l· respectivo. ou m-
BpeC~r perlllanente. . 

Paragrapho unico. No Distrido Federal a junta será p~sidida. 
pela juiz sccciona.l mais antigo. - . 

Are. 49. A junta de 8orteío funccionará, com a. maioria. dos 
aeus membros, Doo ediftcio publico da ca.pital do Estado ou do Dis-
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tricto Federal que for designado pela autorida.de nomea.dora da. 
mesma junta, servindo de secret ü'io o omcial de la linha que a. 
mesma. a.utoridade indica.r. 

Art. 50. Para a urna do sorteio entra.rão 03 nOlnes de todo! os 
&lista.do~. inclusive os daquelles que houverem aprasent.ado aUega-
ções p:.\l'a. se edmirem do serviço milita.r. . .. 

Art. 51. Serão sorteados t&llt..,s nomes quantos O,i alistados quê 
forem precisos para completar. no anno seguinte, o etfectivo aas 
diversas unidades de ín:f.a.ntarla, previamente fixado pelo Governo. 
s mais a terça parte daquelle numero, a.fim de serem attendidas as 
isenções le,aés do servíOO. 

Art. 52. A junta.1unccionará. durante ao primeira quinzena do 
mez de dezembro. devendo ser elfectuado o sorteio a.o meio--dia do 
ultimo domingo da referida. quinzena.. 

Art. 53. No primeiro domingo da segunda quinzena ter' 
logar ontro sorteio para o segundo g.'upo a que se refere o art. 10 
delilta lei. 

CAPITULO IV 

DA INOORPORAÇlo 

Art. 54. Os sorteados se a,resentarão á autoridade militar 
do ponto mais proIimo, a qual Ines facilitará transporte até á 
8Me do corpo ou unidade independente a que ellp"s se dest.in~m e 
serão encostados. rornecendo-Ibes a mesma &utoridadeuma. cader-
neta. onde 8êrá lançada a. sua apresentaçã.o. . _ . 

Paragrapho unico. Na. fa.lta de autoridade militar no municipio 
ou munidpios mais proximos, c~be a ohriga.çio i mposta. por este 
artigo ao supplente, em elercirio, do substituto do juiz seccion&l 
ou, na fa.lta destA, ao ajudan'e do procurador da Re~lLblica. 

Art. 55. Os sorteadoJs terão transporte em estraaas de ferro, 
de roda~em ou a bordo de navios, á. custa. do Estado, e receberão, 
em dinbeiro. a importa.ncia de tantas meia.s etapas quantos forem 
os dias deeorridoB da sua. a.presentaçã.o á autoriCla.de rederal ; eI
ceptuados aquelles em que forem alímellt~dos a bordo. d. custa dos 
cofres publicas. 

8er-lne~-hão descontados, para. os effeítos do pagamentQ daa 
meias etapas, os dias que excederem do prazo :fixado para. se à.pre
sentarem nas primeira; estaçÕAS reJeraes. 

Art. 56. Os que não forem incorporados voltarão, á custa do 
Estado, para as JocaJidad&s onde res,dírem. 

Art. 57. Os sorteados, desde o pr .... zo estabelecido para lua 
apresanta.~o, ficam considerados como soIda.dos de IA Unha e, como 
ta.es, sujeitos ás respectivas leis e reg ulamentos. 

Art. 58. Em caso de guelT& ou de simples mobilização, as 
classes serão incorporadas em dias préviamente marcalos pela 
autoríLiade que determinar a mobillzaQão. 

Art. 59. O tempo de serviço militart excepto o de volnntarlos 
para. manobras, será sempre 'contado a pa.rtir de 1 de janeiro. Os 
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retarda.tari OS , por motivo de forca maior, serã.o a.dmittídos na.s 
Ule8lDU condi~. ainda. no mez d0 fevereiro. 

Art. 60. Concluído o tempo de serviço activo para OI sorte~d08 
ou voluntarios, a.ssim como o de oontracto para 03 engajados e re
eng ... ja.dos, os commandantes de corpos e unida.dEH independentes 
concederão a. essas praças, pontualmente. as sua.s bai"la.s~ sa.lvo em 
tempo -de guerra. declarada.. 

P&n.orrra.pho unico. Si forem a.s referidas pra.ças detida.s aabusi
vamente no serviço activo. o Minístro da Guerra. responsabilizar' 
(lS respectivos eommo.nda.ntes de corpo3 ou unidades independeotes, 
6 ord('nará. que sejam as baixa.s expeiiidas sem demora. As pracJ.8.i' 
que tiverem ba.ixa do serviço a.CI,ivo regressarã.o aos BeUS E8ia.dos 
plroonta' da União. 

TITULO IV 

'CAPITULO I 

DOS VOLUNTARIOS 

Art. 61. Todo o individuo apto para o serviço mili ta. r, oon-
tando menos de 30 e mais de l7 .a.JUlQ.i deJdade. pOde ser adroittido 
como voluntario. até dous annos. 00 corpo que escolber em sua 
circumscripqão de sorteio ou em outra q.u&1quer,.caao isso cQIlvenha. 
&0 Governo Fed.era.l. 

Art. 62. Os que desojal\am servir par occ.asião da.s ma.nobra.s 
e estiverem ba.bilitados na. ínstrucção de rooruta, serlo a.d.míttidoS 
como voluDtarlos, por tres meze8~ DO mínimo • 

.\rt. 63. Termina.do o tampo d-e serviço militar .a.ctlvo, os 
voluntarios de t.Tes m6'OOS serã;G inelu.idos, Da.: l'e.serva.de TOOl'l1t&<> 
meato,,-e G!I,,~e um, aMO 011 mais .' na. NIIePv-liule 16. linha.. 

Ad. tM .. OI VQluniar:iQi d.$ lneIlQi de, um,8ltDO Di.o terão direito 
., ~ldo ou..gr&tttlcaç&<>. t o Estado" porém. l~ Wrnecer& tarda
DlanW. par empr8Stiuro. e,.(lS,,artigos iadispensliveis de asseio. ' 

Art.' 65. Não Ber.io ,a.dlU:ittidíls como ,volrunta.rios: 
4) OLt oa.sa.dos, vitm!lS com filbos ou os arrimo! te fit.mUia.; 
I) o mSr1m'de !l aDDM, ({(Iede que nio apresente a perlDitUio 

do seu pae. mãe ou tutor. 
-Art. M. -Os Tolunt&l"ÍG8 ou sorteados não 8:; pollerio CaSOtT. em· 

qUMlto·se-rvirAm 110 exercito: aettvo. 

OA.P.lTULO n 
DOS . ~G.6.JÃ.l>OS 

Art. 67. Os vohmta;rios ou sOl'lle&idoa de bom procedimento 
civil e militar poderão contintta.r a servi,. e-~ qua.lquer 8Jrtn~ * 
aos 3fl armos de idade completos, desde que rutiaf3."O&m as sl'gdintes 
comti05f\s: 

,,) ai. ~lv.rem,. pelo Dl4}DO't a grac1ua,cio d.e cabo da ~p.dra, • 
b) ,li 'o~m earneteiros, ta.'ulbores. a.rtífiCes ou muBi.ca&. 
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Art. 68. o engajamento não poderA ser por prato superior a 

trefl arnDOS. 
Art. 69. Os enga.ja.dos não poderão casar. nem serio -&<1-

JDittidos a engaja.mentõ os co.sadoa ou aquelles que tenham eucargl> 
ele famili a.. 

Art. 70. 08 sargentos engajados que termíD&1'em o fmupo 1I0 
contracto serio incluidos no quadro de o.f!lciaes de uma. elas JÔIé
serva.s, mediante exame em que se mostrem capa.zes pa.:ra o des
empenho de taes funccÕ6s. Mas si depois de uma. c.mpanba qntl.. 
zerem permaueoar no quadro dos otHclaes da. activa. com os galões 
obtidos por actos d& bravura. ou no primeiro posto da. 8sea,Ia,. em 
virtude d.o mta.belecido n~ primelra pn.rt& deste a.rtigo., terio de 
8e babilitar com o curso das res'P9cti\"a,s a.rm.a.s. 'No _ÓUO _ con
trario, pertencerão 'reserva da. la linha. a.té étttingirdm t\ Idad$ 
para. a. complllsoria.. si forem do primeiro post.o. oU passarão 
pa.ra. ao 2'" linha. si tiverem posto superior. 

Art, 71. As pr&488 graduadas qua ie enga,ta,rexn passarão 
para a reserva com baixa. do poàto. e as que attlngi~m a jdàd. 
limite. ih.a.da. pa.ra._ o serviço na. IA liliba, passarão " 2*- linha. 
com a. Bua gra.dua.ca.o. 

CAPITULO fi' 

:OOS R~NGAI A.OOS 

Ar. 12. Serão admittidolJ novos en,pjamentoe na.s oondiqõfJi 
do primeiro. sendo. aj),Ucaveis aos roonga,jados ~8 disposições 
-rela.tlvas 608 enga.jad.Da.· , -

Art. 73. O tempo de servico doa' engaJa®s e reengajaA08 
eonta.-ee de 1 d0 ja.neil.'G do anno seguinte áqaelle 'em que termina.-
ra.m o seu contracto no 20 semestre, ou I de janeiro do m8imo 
auno, si o tertninaram no 1 \li semestre. 

Ari. 74. As pra;cas.que conclnirem o tempo de serviço, c&t.a.rulo 
~m ea.mpanba. serão oonsidera.das como engajadas ou reenga.j&du,. 
"tê a ~pmina9âo da. guerra.. 

TITULO V 

DJa s i 8 e n li õ e 9 

CAPITULO I 

ISENÇÕES "EM TBMPO DE PAZ E DE GUERRA 

Art. 75. São isentos do serviço militar adiTO e de reserva, 
em tempo de paz e de guerra. : 

l°. os que tiverem incapacida.de phyBi.ca ou mental que os inha.· 
bilite pa.ra. o m.esmo serviço ; 

2-, 0& que allega.reru motivo de creoQ3. pa.ra. Dão cumprlrem a,g 
obriga.ções impostas por 9Sta. lel. caso em que perderão todos os 
direitos políticos. (Const •• art. 72, § 29. i" fim.) 
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CAPITULO 11 
DAS DISPENSAS EM TEMPO DE PAt 

Art. 76. São dispensadas (]o servioo militar activo, em temp.o 
de paz, 08 que provarem perante a junta de revisã.o a. qualidade de 
arrimo de t8.milia na seguinte e8C3.1~ : 

)0. o viuvo que tiver filho menor. l~gitimo ou legitimado, ou 
maior, invalido ou interilicto, que alimente e eduque. ou illila. sol
teira ou viuva que viva em sua companhia; 

.2&t o casado nas mesmas oondiQÕes do artigo antecedente, cuja 
mulher seja incapaz, pbysiea. ou me.ntalmente t 

. 8°. o filbo unico de mulber viuva ou o fUho que ella escolher, 
quando tiver mais de um: 

4°, o irmão que sustentar irmão menor ou maior, invalido oU 
interdicto. ou irmã soJteira ou viuva que viva em sua. companhia; 

5°, o tUbo que sustentar paes decrepítos, valetudinarioB ou in· 
capa.zes, physlca ou mentalmente, para 'qualquer occupação. 
, Paragrapbo unico. Os arrimos de fa.ndHa, quando dispensados 
da incorporação no exercito activo, ficam obrigados ao servioo na 
sua reserva e nas forças de 2" e 811. linha.s, de conformidade com o 
dispos'W nos arts. 7°, 16, 27, 28 e 29 da presente lei. 

Art. 77. A incapacidade pbysica ou mental, quando nio for 
comprovada rigorosamente, caso em que ás juntaS de alistamento 
competa a exclusão dos indivíduos que da mesma 80trrerem, con ... 
forme preceitua o art. 4.2, ser' reconbecida pelo exame pessoa.l do 
sorteado e póde ser temporaría. ou dednitiva. 

Quando for definitiva, impossibilitando o sortea.do mesmo para 
08 serviços auxilIa.res, Sêr..Jbe-ba tornecido peja junta :revisora um 
attestado que o isente do todo serviço militar em tempo de paz e 
de guerra. . 

No C:JSO da incapacidade resultar de molestia curavel. fraqueza. 
ou outro qualquer motivo que possa ser removido, a jllntaexpedirá 
ao interessado um attestado ae dispensa temporar.ia em que se 
designará o ~riodo dentro do qual deverá o mesmo interB8Bado 
submetter-se a novo exame medico. 

A incapa.cida.de definitiva. do serviço, no caso de que trata. o 
artigo anteriort só será proferida quando verificada depois do BOr. 
tea.do haver attlngido a lda.da de 25 annos. 

Paragrapbo unico. As isenções do serviço militar cessam 
quando desapparecem O~ motivos que as determinaram. 

Art. 78. Provada pelo alistado pera.nte ajunta. de alistamento 
a isençlí.O a que tenha. direito. Otl documentos por oUe exhibidos 
~erão e}lvi!dos á juata. de sorieio. afim de que esta. i) dispense da 
lDoorporaça.o . 

Art. 79. Os voluntarios de tres mezes, que houverem prestado 
serviço nas manobras, serão dispensados da incorporaoão. quando 
sorteados. 

Paragrapho unico. Gozarão do mesmo fa.vor 08 que tiverem 
ser",ldo na fileiras. como volulltario9, ou que se apresentem pa.ra 
servir em taes oondioõ~9. 
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TITULO VI 

Diapo&J.ç6ee pienaes 

CAPITULO I 

PAllA o SIi!B.VIÇO DO ElC.BR.CITO 

. Art. 80. Os reservistas do recrutamento que 'llãa cumprire. 
as obriga.'VÕ8s do art. 17, quanda sorteadas, prestario mais ta.ntAs 
lJema.na.& de serviço\ quantas forem a.s faltas oomllletti4u, sen401 

além disto, preferidoS pa.ra. 021) grupo a que se retere o a.rt .. lO. 
Apt. 81. O. 'reservistas da la IfDha que niQ eUlBpP.iPem o .... 

po$to MS letra 4, b e c 'do art. \9/~prCltt1Lrio _ acti'riaa.de ,~ 
te1tla.n&l4~ serviço, quantas B.S 'hIt8.! COunnéttidJifl. 

Art. 8!. Os cla88ittca.dos no lo ~ t- handG8 do $KeNito .. 
2& linha. ficam sujeitos' pena de uma sema.na de serviç6 pór 'ofltle 
fàltaB 'lue houyerem commettido tml relação ás e'harn.a.dãs para 
esercle!o! a qne se reftM:oe o § 2·- do arl. !'r. 

CAPITULO 11 

'P ÀI\A o A.LtSTAQNTO E SOI\T~lO 

Art. 83 .. A~ framftliJ 'co~ttid$.S para. otal8siG ~ nom~ e .. 
nomes na lll!lta. do recen8ea,1't\ent(} m!Ht&r 8euo c6mro.~ 
petas lurrt'&l!I 'lie &itftarJIento ao iui:t'QJ1 tf'ib-llnal. OOftlpetentê; ...... 
de serem punidos os dtmrtl'J.utm\f.es com a pr'i~ 'de um 9.,~et8 ~(ff 
e multa. de lUOS ~ ~~. 

Art. f4. Serlo puttl-ilo.. com 11, megma pena. de UIll & sei! 
mezes de prisão : 

a) Og individQQia0~6oiq~~ ooa~u.enf3ia. decanlDio tr-.u
d.al~. a~ e&a!*'OOef'e(B as fBIWG~U ()U ehaIllAd,ae ~m vir·tude 
de BMbi1Jaaoie ; 

b~ ()$ $rrrU1ad<J$ 1_. 1M'" meio .. Pt'.a.ude {i!U. 4e na.t.i~~ 
physic~ proposital, se subtraiam ao serv!~Q. . 

Art. 85. Sel'3.6 re!!lpon~bmzadM })tlr&ftte ti jlliz ~ ~~1D .. 1 
competel\~ '8.quelles q"l'le propOt'e\ona1'6tft Q" ,'h,áft .. 'f'em OS 'i:Béi_ 
para. reelusão. iseneãoou digpen9à. JJe tIOrtead$ 1'11 q't'ie, a4~" 
indireetameDte, obsta:rema. SUa tn'C~. " ~.' 

Art. 86. Serã.o cOlldomna.dos por abuso d~ a.utoridade.e IDul. 
de 300$ a 600$ 08 membros 4a. junta .de alistamento que não alis.
tarem individuos reconheoidamente aptos para o serviço militar, 
ou que se recusarem a.o recebimento da prova. lega.l de iseDÇão 
exhibida. por qualquer cid&dão, ou Bubtrabir documentoo a.presen
tadaB ao seu exame. creando embaraços ao recurso perante a. junta 
90 sorfl!io; se1'id6'~OS & dv l'Ieci'b&e oos .QOOl'lneBtos que re
ce~reJD, quando assim·. f&r &xi8i40 jlela parte. 

Em 'CQSO de .reincidooc18" .lém «a eon~J8!lIA,Çie por abuso de 
autoridade e multa ora estabelecida. perflerãD _ -.e:m.~ 4a. 

V.I. VIII " 
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junta o emprego leàeré.lJ, que tiverem. ficando privados de exe}'cel' 
qualquer cargo na. administração publica da União. 

Art. 87. Os membros da reforida junta que não cumprirem 
as obrigações que lhe~ são impostas pe'a.. presente leí são passíveis 
de pena de um a seis lnezes de prisão e suspensão do emprego 
federa.l que, porventura, exercerem. 

Art. 88. Os membros da junta de sorteio que tMtarem tambem 
ao cumprimento das obrigações (l.8tatuidas oa presente, lei, serão 
punidos! os .iuíze~. púlo tribunal e ,lU )etent..}. por (""Ita de cum
primento de dover; ~s empl-egad.)s ou l~eprosClDtn.!Itcs do governo 
municipll, com a. pe.ll- de incap I.cidade para o d sempelibo de 
qualquer C&l'go federal; o commandante suporior da guarda 
ns,clonaJ. com a suspen8ão por tempo indotcrminado das suas 
funcções, e 080tlIciaes de primeira linha e medicas militares. com 
as pena.s estabelecidas pela legislação milita.r p:ll'a os que faltarem 
ao serviço de elroala.. 

Art. 89. As autoridades fedel'aes que nega.rem o seu auxilio 
para cumprimento desta, lei, sorão pUllidos pelos tribunaes compe~ 
tentes, por inobservancia dos devere:) inherantes ao seu ca.rgo. No 
caso de reincldencia, perderão 08 respectivos empregos as que' 
forem demissíveis, indepooden te de senten~a. judicial. 

Art. 90. E' passival de multa de 30$ a 609$ aquelle que.' 
occultar ou tornar a. seu serviço o cidadão sorteado ou que, por 
qualquer fôrma. demorar a sua partida. pa.ra o panto a, que fôra 
che.nla.do pela. autorida.de militar competente. Si for empregado 
publico da. União, será. :punido com tres a. seis mezes de suspensão 
e. no caso de reincidencl<", perderá o emprego. 

8 L o As multas não prejudicarão o procedimento criminal ou 
civil que nos casos couber e serã.o impo8b~ nos Estados e ·'Do 
Districto Federal pela. autoridade que nomearà as juntas de a.1tsta
manto e de sorteio, ha. vendo l'ecurso para o Ministro da GU81'1"'a, 
dentro do prazo de tres dias depois da. intimação. 

§ 2.- O processo pa.ra a ~:>bra.nça da.s multas será o executivo 
fisca.l; sendo a im])Ori~cia deUas recolhida. aos cofioes federaes e 
applieada, em cada elereicio tlnanceiro, á crea.çãD e melh01'amento 
de linhas de tiro naciollaes. 

Art. 91. O alista.do para o exercito que. durante o pel'iodo da. 
IW\ sujeicão ao, aorteio. assenta.r praça nos corpos de policia ou de. 
bombeiros, da Uniio Ou dos EBtados, sert tido como sortea.do. 
sendo·lhe a,lIgmentado um anno de servico activo, sem p~uizo da 
reaerVR. 

TITULO vn 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 92. Cidadão aJgum. depois de sorteado, será admittido, 
a.té a. idade de 30 annos completosl a. emprego publico de drdem 
civil ou militar, sem qne prove ruwer cumprido as obrigações 
Itnpostas por esf4 le!. 
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Art. 93. O.tempo de servico militar activo 88rt conf.a@, W
aposentadoria em cargo civil, até 10 a.nDas, em caso de pa.z, "e .. p,elQ 
dobro, em caso de guerra. ' 

§ 1. o As pra.ça.s . de pret. voluntarias Oll sorteadas, que tiverem. 
ba.ixa. do serviço activo. serio empregadas. do preferenOa. a. outros .. 
na.s obras e offleinas publicas, estra,das de ferro e quaesquer rep~ 
tições federaeg. . 

8 2.· O Gover.no eitabe!ecerá. nO:5SO intuito, as cláusulas 
t~iSas nos conti'a.ctos e nova,('ões de contract.os relativos a.o ar1'lm

ento d&9 fet'ro-vias federa.e~ o obr&s publicas que hajam de ser 
executadas por particula.res . ' 

§ 3. o Os cidadãos sorteados, emquaoto estiverem no serviço 
actl'vo. terão direito. bem como os seUi fUhos, á. ma.tricula. gratuita. 
nas escolas tederaes 8 á. concessão. tambem gra.tuita.. de titulos 
soientincos, passados pelas mesma.a escolas. 

§ 4. 0 A'quelles que tiverem eoneJuidiJ o tempo de serviço p0.
der' o Governo conceder lutos nu oolonia.il militares 8. a. titulo 
gratuito, caso o requeiram, o dominio util de terrenos de marinhas, 
com a. cla.usula. de neUes residirem ou estabelecerem qua.lquer in
dustria marítima.. bem como o direito do os transferir, sob ao mesma 
cla.us111a. ás sUas viuvas ou orphã08, tão sOmente; poderão elles 
a.mda exercer. l;vres de qualquer onus ou taxa, a navegação, in-
~uBtria da. pe~ca. e a venda dos product08 destas. . 

8 5. o Seria instituidas CAixas de in validos 'para. os que 'hou
verem concluído o tempo de serviço militar, mediante oontribuioio' 
pecuniaria. 

Art. 94. Não serão admittid08 substitutos para. o serv100 
militar obrigatorio 8 nem ha.ver' isenção alguma mediante contri
buição pecuniaria.. 

Art. 95. A appJicação do caBti~o corpora.l importa em crime 
previsto nos arts. 303 e 304 do CO(bgo Penal, da.do que a lesão aeja 
grave ou leve. . 

Art. 96. Nenhum estranr.'ciro poderá. ser admittido para. o ser· 
viço milita.r. salvo si tiver ottido carta. de llatura.liza.oãQ. 

Art. 97. Os socioa eivi~ das soeiedadee da Confedera.çio do TÍlo 
, Bra.zUeiro que houverem seguido 08 cursos de tiro e de evoluQÕBII e 

pPeStt.do, perante uma. commissão nomeada. pelo estado maior' do 
exercito, exames relativos ao conhecimento e e~rego da.s nO.1i 
armas ~rtatei8 regulamenta.res e tarobem e'la.mea rela.tivoB á.s 
esenlas de solda.do, da secção e da eom'Pa.nhia. servirão. apenaS tres' 
mezes. por occasião das manobras. sendo dispensa.dos da íncorpo
ração quando sorteados. 

Art. 98. E' obrigatoria a instrucç~o, do tiro de guerra e evo
luções milita.res, at~ a esco1a da companhia.. a.os alumnos maiores 
de 16 annos que cursarem M escolas superiores e estabelecimentos 
da instrucçio secundaria. mantidos ~la. Uniã.o, pelos FBtados ou 
maicipio8t inclusive o Dist.ricto Federal, bem como os que cursarem 
estabelecimentos particulares que estiverem no lOSO da. equi~ação. 

No regula.mento que expedir -para. a execuQão desta lei, o Go
verno prOVidenciará no sentido de ser cumprida, cabalmente, a 



dlmgação imposta. pelo presente &rtlgo. lMiaanda, ao mesmo 
\eDrDo, a fõ.rma. segundo a qual a medidá ser.! poeta em pn.1iea. noe 
esta.tmlecimento8 de ensino supra. enumeradO!. 

Paragrapho unico. Os ex-a.lullmos de ta.es em.beleclment06 (' 
elI do CoUegio MiJitar, que houverem coDcluido os 1'93peCti1W 
CttrSOB. Ml'Tirão ta.mbem apenas tres tn8'le8. por oooulio das ma.
nQbras, sendo dispensados da. incorpora.çio quando liICIl'teados. Não 
estão incluldo8 na. disposiçã.o da lettra. Il do art. 85 os vo1uniarios 
te 1res m ezes. 

Art. 99. Nenhuma pl"aea terá. -direito &08 TencimentDt(dfM 
dias em que estiver presa em seu quartel, senda os mesm<18 a\trt
b1:1ldoa á caixa. do respectivo corpo ou unidade 1ndependente.· 

TtTtrLO VIII 

Disposiç6es tranB1:tor1&B 

PA.RA o ALlStfAIlEN1'O B .8OR'l'BIO 

Art. 100 . .As disposições dos arts. 4° e5° nã.o sãD applicaveis 
e.os individuOB que jA servirem JlO exercito.no anno da. promúl-

,gaeio d4r'llta .lei. . 
Art. 101. No primeiro &nno da. exooução da presente lei. <lnl 

o Gov8l'no -regulamentará com a. possivaI brevidã.de, a. cnntar do 
d.ia. em que ello. ~r promulgada.1 serão a.listados todos os cidadà()s 
aptoa qtle não pertencerem ao exercito ou á armada, desde a idad~ 
48,21 ,de 30 annos completos . 

. A.rt~ lO2. Em,.qua.nto o Territorio do Acre não for de4nitiva.
mente incorporado ao l'egimen federa.tivo, 08 seus hablta;nt~4 na 
~ d~ :,promulgação de~ lei, ficarão iSf.\fitos do serviço mf~ltat 
adi VO B de .reser:v.. " 

Art.' 103. o Governo manda.rá. proceder na;qneJle ter'l'f'$onr) 
ao- um aliatamento especi~l para. a orga.nização pl"ovisoria da sua 
defesa. 

,An. 104. As .a.ctuaes praQa.B de pret, que não tenham co.m .. 
prido ,pena. prevista. no para.grapho unico do art. 46 da Codigo. 
Pen'tJ da. Armada, pa.ssa.rio, findo o tempo de serviço a.ctivo, 
pa.ra a reserva.. ~ exercita e depois pa.ra. o exerciLo de 2- li,nba 
e glla.rda. 1la.Qj6nal, onde oomplet&rão os deveres impostos por 
GIia lei 1/ ' .' 

TITULO IX 

DA REORGANIZAÇÃO DO EXERCITO 

.Art. 103. Para o cumprimento do diSposto nos artigos a.nte .. 
.riONl, o 6IOrcito 8erá. organizado sobre as seguintes bases: 

I. O exercito p6t'manente consta.rá: 
4)da.a força.s ele )a linha ou exercIto activo e sua. reserva; 
b) da.s forças de 2" e sua reserva.. 



Art. 106. O .e:rciio a.oÜvo comprehende: 
4) O commando ; 
b) as armas ; 
c~ 08 serv11)o&. 

, "Art. 1f1'1. COmpete o cofinlla.ndo do exercito slD-'Ui, cios DIi • .àl.l.~ 
do a.rt. 48 da. CoZlStitu.íçlo da Republica., ao Preeident.e da Rep. 
blica, que o exercerá. por si ou por delegado seu no caso de fP1 .. ~ 
e o administrará igualmente em tempo de pa.z, distribumoo 'as 
respectivas forou de accôrdo com as le18 federaes e as neoeseidadee 
do Governo Na.ciona.l. " 

Art. 108 • .AMm do cominando em chefe, que é eEerciclo pelo. 
Presidente da Republica ou seu. delega.do, no 0&80 de gu.,ra.. o 
exercito terá tambem o commando hiera.rchieo, qae , é1ércido 
pelos oíHciaes 4 testa. de grandes e pequenas unidad.es. 

Art. 100. O Ministro da. Guerra. é orgão ÍDUllBdiato dó, com ... 
mando superior, sendo órgãos roediatos. isto e, dependentes da
quelle: 

a) O esta.do-maior; 
b) as inspecQÕes. 
Art. 110. O Ministro, como auxilia.r do Chefe do Estado, parti

'cripa. das funceões do oommaudo, llcando a sua tu..celo~eIQ (4 oca. 
llGrJIl&l, a.dstriota. &lIubsOJlJV. os ae'&08 di) P:re6ideate da 
e .' presidir o exercita. de' aoeô.rU CQDl o ano 49'" 1 ...... 4i&A lIedenJ:. .~ 

Art. lU" O et1iado-maio~' aompreb.de 8, :repal'ficla & tIS ser .. 
rYi.c8& de estado-maior MS unidaderi eetrMegiC$8 e i~õe&~-
m&DtVItel.. " 

An. 112. A Repartieio do Etttado MaJ.ol' rw..~ .ali a 
dirooçi.o do chefe do estado-ma.ior e se co.nltituÍrá. com. a8 segqJ.nt,es 
di vi.aõeI1 ; 

a) ga.binete ; 
b) departamenio do estado--ma.ior ; 
c) departamento dos serviços a.uxiliares. 
Art. 11'3. O cbete do estado-maio:r será um IDar.J.hàl 0.1( gene

ral de divisão e o sub-cb.ctfe um genaraJ de bri~. &DlOOS de ex
clusiva. nomeaçio do Goverllo" que deverá, antreta.nio. a.ttc.tnder na. 
escolba do compl.'ovada. competencia ilesses ofIlaiaes .. 

Art. 114. Para servir na repartição crea.da. pelo Mot. 11.3 serio 
designados capiiies, m~ores, tenentes-coroneis e coron13ís que pos
~lUirem o curso de esta.do-maior ou forem diplomado! pala. Escola. 
do Estado-Maior. sendo a.inda condi~ão pa.ra aquelles (capitieB) ter 
um anno de serviço arregimantado e os demais a.penas seis mezetJ. 
~te interstício tica.rIl dispensados 08 actua.ea Qtliciaes do corpo de 
.esta4o-maior. 

Art. 115. Fica. extincto o corpo de esta.do-ma.ior do exercito, 
cujos o:fl1ciaes serã.o ioc)uidos no quadro supphlmentar .. creado pela. 
presente lei, até que sejam distribuidos pelas armas de infallt~ia, 



õ3t 

"a.va.llaria, artilharia. e engenha.ria., pol' promocã.o em concurrencia 
com os omciaes das referidas armas, de accôrdo com a lei em vigor. 

Art. 116. São croo,dos os ca.rg{)8 de iDspeetores permanentes. 
Art. 117. O territorio do BrazU fica dividido em 21 regiões de 

alista.mento. cor.respondentes aos Estados e ao Distrícto Federal. as 
iJuaes serão subordina.das aos inSp8ctores permanentes. 

• Art. ) l8. Ficam cread.as 13 regiôea de lnopecçw, assim dtstri-
buida.s: 

~ 
Amazonas e Terrjtorio do Acre; 

b Pará. e Arical'y; 
ti Maranhão e Pio.uhy; 

} Ceará. e Rio GrJ.ode do Norte; 
.e) Pa.r~hyba, e Pernambuao; 

~ 
AlagôM e Sergipe; 

g, Bahia e Espírito Srulio; 
h Rio de Janeiro e Mina.s; 
i) Oistricto Federal. 
j} S. Paulo e Goya.z; 
k) Parallá. e Santa. Catharlna.; 
I) Rio Gra.nde do Sul; 
m) Matto Grosso. 
Art. 119. P..\l'a o fim de ínspoccionar os corpos, as unidades 

e9trategicas e 09 e~tabelecimertt.os mKitare~ coHooados nessa.S re
giões, o Goveroo nomeará. generaes-iaspectoree. cuja.s funcQÕes 
seno deflnitl8,s DO regulamento que a.companba.r a. presente leI. 

Art. 120. Ficam adoptadosJ como typo de organiZ3.Qiio da.s di· 
vel'8a8 arroas de q1le se compõe o exercito de la. Unha. as grandes 
unidades, as brigadas, os l'egimentos. os batalhões e o corPO dQ 
saude, de~eD.do as grandes llrtlda.(les ser organizJ,da.s quando o ao
~erDO julgar conveniente. 

O exel'Oito aetivo oomprehende as grandes unida.des. corpos de 
bala e Wlida.des i.n.dep90dentes, cuja. existencia. é perma.nentê. 

t)4.S UHrD.\DD:S CO)lPQNENT1~S OH C.\.OA A.RMA. 

~) -.A"Ínrantaria. comprehende: 
15 l'egimentos ou 45 bat!J,lb.õe$ de linha. ; 
12 bata.lbões de ca.çadore$ e 13 companhias ; 
5 cOIIlvallllias do tNl, seccõee de trodS metralb.a.doras; 
12 SOOljões de tres metra.lhadoras. 
b) Artllba ria. comptehen,le: 
5 regiroento~ de tres granos de tre~ batcrjas (10 q ua.tl'O peças 

de artilharia. llllltlta h ; .. 
5 baterias de o'mzeiL'Os de sais poça.s cada.. UIU"'; 
3 grnpJ~ de artiUlaria ar cavi,lk.l de tre~ bat~ría.~ de quatro 

"peças' 
2 ~llPO$ de ar ti ln'\.l"ia de mont,-Lnha de tl'eit baterias de quatro 

peças; . 
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a batalhões de artilharia de posiçã.o de seis baterias; 
6 bata.lhões de artilha.ria. do posição de duas bateriaS' ; 
6 ba.terias dd artilharia. de p08ióão independentes; 
5 parqqes. J5 oolurnnas de munição. ' 
c) A ca.vaUaria oomprehendc: 
9 regimentos de linba de quatro esquadrões; . ' 
3 .regimentos independentes de quatro esqtladrõea; , 
'6 regimentos. pa.ra. serviç.o das briga.das de infantaria., de d<tus 

esq uadrõ69 ; , 
5 pelotões de estafetas e explora.dfJros da.s brígooas de lnfan .. 

t,ria. ; . 
7 pelotões de estafetas & explora.dores pa.ra outras uDidades. 
d) A engenha.ria. aomprehcode: 
5 batalhões de quatro companhias das brigatlas de infautlria ; 
17 pelotões de engaaharia. 
e) O trem eomprebende: 
5 esqua.drõc8t mas não eonstituln'lo a.rma. especia.l; seus otH ... 

-c!aes e prao,l,s pertencem á ~a.vallal'ia, 
Em cada corpo mOl1tl,do ha.verá. um plcador, devendo ser coa· 

servado os acLuaes. 
O picador terdo a.s mesma~ garantia.s e vant!1.gens dos segundo. 

tenentes vetol'inarios. ' 

001 EFFECTIVOS 

n Todas a.s a.rmAs terão tres effactivos: maximõ, mini mo e 
ofoamentario. O lo ê o limita ao a.t~~gir em ca.SO de moblUzaçã.o, 
.não podendo ser ultu.paSsa.d1) sem pl'(lJ udica.r o commando e a.dmí
nistJ'~ão ; o 211 é o limite a a.ttingir com as réd ucçijes, sem pertur
bar 09 serv:iCGs Dem a exi$tenci~ perinaDoote de todos os 01'«&08. , 
mesmo os mab l'udimentares (las uoida.de.ff; o 36 é o que atténdlf i 
situa.ção cCQuomica e poutica do Estado. 

g) a. variação dos etfectivos entre 08 combatentes só recahe 
nos sOlda.dos, a.flm de serem manHdOB em sua integr·jdo.de ~ oraa .. 
. nizaçió e os commandos hierarchieos, a.té o mais elementar," ClG1'l
diçâo essencial á. formacão. de quadros rigid09 e mr:perimentados 
para. incol'J)Gra r reservistas e recrutas, sem que, a. 'tropa se 
reslnta. da. falta de prepa.ro deste:. 

i) A exccnç,lo dM lJrovídcnciaa ncces.iltl'ía,s ao fUílccionamento 
do cODjmo.ndJ o da a.dnJini6tra~ão chamam·se Serti!,!os. Os princi
paes 8#:1.0: 

de . e.stado-ma.iol' ; 
de ordena ;ça ; 
de armamorlt'J e matel'ial bellico ; 
de sa.udo õ T •. tcrinaria; 
de j1\gti~(1 j 
de administl'açlo; 
de üngonbal'Ítl,. 



.. -
1) Os set'\T~ c;k) eatado-mai«" retarem-se As N~S do com

mando com ao tropa e &à.o 08, maü geraes. Pa.ra que aa deter-
mtn~ do oommawio fejam. cumpridu, toI'na-se Pl'écise que 
nio exijam recursos que ~tem9 nem, capaoida4& de s.colo il'lCom
pa.iivel com o estado da tropa.. Os serviços ~1itam-se pela.s 
engen('la.e do com mando, cujo orgio t! o esead~Jna.iat,. 
. k) Os serviços de Ol'denanea oompreheDOOa a. ~rU8mis8io da 
ordens, os se.,"f'içoa ordinari08 e as 1>C0000reneias .iarias. Sio agen-
teI' de. serviço 08 capitães e subaJ.ternos lias arau. . 

Os serviços de armamento e do materia.l teem como- alentes 
dloit.e& de t.rtiloha.rie. e como objectoa 08 depositos d& mUDição, 
armamento e material, fabricas e arsenaes. 
, Oa de S8.ude teem como agentes os mooioos, dent.istas. pha.r
m&c~uticos e veteri~a.rlos, e se exercem. no campo de batalha, nos 
hospItaea, enfermarIas, aro bulan'Ctas é pba.i"ttlacias. 
, Os de ju8tiça teem, ~o &8" ~aea os auãitOr. de 
guerra, funcciona.m nos tribunaes oonlt:i1utd08 {l8.l'a ead& caso, e., 
permanentemente, n~ qu&li.dade de ~ente de lntormaQão e na. 
.t)Ie<:uçiO de providênçia.s relativas á justiça.. 

OI!! de adtniJlJlttr~o tef9m eótiW a.ge:ates- espooiaés 1d1 qtta.dro 
d~ intendentes. 

I) aMttt 'd8ses, oot1OS serViços 1\JncciOUam a1ftet e dg.:&'anta 
~ operaçõeB, como o de recrutamento, r~lI&da. e môbilt-
-ção. . 

DO çOllPO »B SÁ.VPE 

. - m) ó ~ de· saude eoll1pl'ehellde: rn-edicoe, den1istas, p ha.r i 

tnaeent\~ e 1'~U8irit>s". 
fJ) dif "J'Dedreos Rr,iJiiares teria OS memOl!l ~ do, ofIteiaee .. 

'ft~, 8d1-.'óo de ~&i. 
"', ~'Sé"tão ~l'1lt.a.aat entre 08 civis, média.nte concurso. 

DOS DENTISTA.S 
./ 

, 1I..} 08 cientistas são empregados milit.&ree. A 8ua hierarohia. 
~nde GS post.<Js de 2° tenente a oa.pitão. 
f ,.) São :recrutados eolDO as medicas militares e prom01'l~ 
segundo os mesmos principio!), 

DOS PHARMACEUTlOOS 

r) Os pharma.ceuticos terão os mesmos postos dos ollciaes do 
exercito, salvo o de coronel e general . 

• ) A sua. hierarcbia, comprehende os postos de 2° tenente a. 
tenente-coronel, inclusive. 

I) Serão recrUtados como os medicos militares e as luas pro· 
mDÇÕea1ar-ae-bão tambem como a. dos medicos. 
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u, Os ve~rina."08 Mo i«u&lment.e .pregad6s mrtftarel'. . 
,,} A. sua hie,arcbla oomprehendê 011 postos de !D teneft18 .• 

major. exclushe. ' .. 
:t) Serão recrutados mediante concurso. . , 
z)' Qua.dro d,1'.)g oflIcia. do corpo de sa.ude: 

POdOi Madic08 DaAtiltas Ph.4rm.a- V.' • .riaa"i.o. 
ceuticoa 

COron6.Ís......... 3 
'ftmentes ool'oneis. 9 I 
Ma.joJl88. ....... •• 27 2 
Ca,itles • . . . .. . . . 50 2 9 ! 
1" tenentes . . . . . . 80 8 14 13-
20· ienentes. •.•.. 60 14 16 25 

Art. 121. O quadro dos genera.es será o seguiaÍG : 
a) generaes de diTis&o. 8 i 
.) generaes d. briR1'da. 20. 
Art • .i22. EDl tempo de paz não haverá mais promoolG .. 

posto d", Iflarecbe.l. 
Art. 123. E' creado o quadro Jlupplementa.r d88ti.aajo aos 

ol'lloiaea 410 exercito activo qUê deaempenha.rem fuD.C9&l8eatna'bU 
&o Ministerjo da. Guerra., ou vítali.cias, e aoIt al"reFm ........ ""'_l'9II1 servioo perma.l'.um·te 00 eatado-m&iOl't nas secmQt.riu. 
nos arsenaes de g\uIPrn., aaS fabricas de cartu.chOll e de pon.ot'.a.. 
nu eeaola,s e collegiGfI militares. D08 quarteis genaraes das regiões 
.' i~9Ões e outras. 

ESBes officia.es p&SSArão para o quadro acima.. logo que ea1Pem 
no exercicio das respectivas funeçõeB e I8r1o .... Ia esoluúlos qaMl_ 
deiurem as tUDCÇÕ8S que exereia.fi ou quando forem promovidos 
&O posto immediatot e iucluidoo em sua arma ou corpo 4e ori. ..... 
Os que. sendo promovidos, continuarem a exQl'e8l' as 4IiUB ta.~ 
em virtude de lei que garanta. alia perBlaDeooia. nas m~ :inde.
pendente de acção pernamcllta.l, serão D.ovam.en~ tra~-
para o reterldoquadl·o. . , 

Art. 124. As pnças de pret seria distribu1das em quatro 
el&Sí1es, a saber : 

4) aspirantes ; 
. b) sargentos, oomprehendendo os sargentos-ajudantes, )0&,2"" 
3°11 aargentos ; 

c) gradua. dos , constando de cabos i anspeçadas ; 
4) Boldados. 
Art. 125. E' creaoo um quadro de inferiores encarreradolflOll 

trabalhos de escripta. nas diversas repartições militares, a juillo do 
Governo. Estes sa.rgentos, depois de permanecerem dous anuOB no 
qua,dro de amanuenses. concorrerão para. o quadro de officia.es da. 
r .. erVA. 
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Art. 126. Sio creados depositas de remonta e estabelecimento 
a.picolas para producCão de forra.gem n09 districtos de in9p~ões. 

Art. 12'7. Logo que llque reol'pniZMÓ o Ministerio da, Guerra 
,serão extinctas as direcções de saudei de engenharia e de arti
lharia e a lntendencta Geral d~ Guerra, sendo éreaA,os depositos 
para os respectivos Jnateriae8. 

Art. 128. Og cargos do magisterio serão providos, de ,ora. em 
deante, por concurso, com e'Ccepçã.o dos oJDcia.es que professa.rem 
taetica, os q~aes serão nomeados em commissão. Os'actuaes pro
fessores e alljuntos milita.res e civis ficarã.o dispensados das e:r.igen
eias constantes deste artigo. 

Art. 129. O Governo poderA fundar cursos p~epa.ratoriQf, 
-annexos á Escola de Guerra, exclusi va.mente destinados a03 sa.rgentos 
que aspira.rem ser ofHoia.es. ' 

_' Ad. 130. Et crea.do ° quadro de auditoros, assim ,organizado: 
tJ~ maJores, ~; 
b capitães, 4 ; 
c 101 tenentes, 4 ; 
d) 24- cenentes, 4. 
Art. 131. Os auditores sã') amoviveia 8 a.dmittidos medía.nte 

".concurso. tlca.ndo ex.cluidos desta. ultima oondioão os, actu&e9 S8J'1oo 
veotuarios. que serão galoantidos nos postos em que se acha.m. 

Art. 132. Ha.Vl'rá um sanatorio no Ceará. e outro no paranã., 
.ou em pontos que forem julgados mais oonvenientes, para trata".. 
IIleDto do beriberi e outras molei! tías troplcacs. . 

Art. 133, Serão eJtinctos os comma.aâos dos districtos, A pro
porção que f01"6m sendo ill~talla.da.s a.s inspeeQÕes. 

Art. 134. O Gove1'no providenciará; so1Jre o a.proveitamento 
, dos empregados civis não dembsiveis, dos que tiverem ma.is do 
10 a.Dnos de serviOO em qua.lquer dos Ministerios e dos que hajam 
,obtido 0& seus lagares por concurso. 

Art. 135. Para o quadro dos veterinarios, crp.3.do pela. pre.;.. 
sente lei, poderio ser transfeI'idos os ollicia.es d() 10 ,posto. que se 
sujeita.rem a um exame de adro issão. 

Art. 1-36. Ficam suspeosas em tempo de paz as nomeações de 
medioos e pha.rmaceuticos adjuntos, podendo ser aproveitados il8 

-aetu!l.e;;, emí].uanto bc'u servirem. 
Art. 137. O pl'cunchimento das vagas de 101 C 209 tenentes, que 

SCJ abrirem na eogenllaria com a l"eorganizaoão do exercito, ser' 
feito por tl'ansterencia. vo1 u ntari" dos actll.i~es loa e ~'tenentes das 

-".outras al'm:J.l!I, legaJmelltp. ha.bilita.dos; si, porém, o numero de 
}d tenont~s ne::;ta.s condições não for s'lfHciente pa.ra.lcompletar O 
quadro rl~spcct,ivo. as "a~é\3 desse po.!l&O serão preencbidaS't por 
ordem de a.ntignid.Lde, pelJ. pl'Omoção dos 2"" tenentes das tras 

.. armas, igualmenio IUl,bilítu.do~, (lUe p1'eferircm a. l'eft~l'lda transfe
..renêia. 

Art. 1:38. E' o üove1'II0 n,utorizado: 
a) a' f"c'!hnl' :':'s üs~la~ de l'llcrra. de artilharia e <lo engenha.ria. 

até (lUO tCl1lt't'll ,h'JaPVaI'I>~~do o,; 20
' tenentej excedontes do~ qua.-
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dros t devendo 1b:a.r um pra.zo pa.ra. os actuaes. a.lumnos e ofllciael, 
bem aomo para. os ex.-a)umnos da. Escola Milita.r do Brazilt com»r. 
hendldos no decreto le~islaf ivo n. 1.708, de 5 de setembro deste 
anno, tira.rem O] resp;!c",ivos cursos; . ., "', 

b) a. restabelecer 8.S companbias de aprendiZes militares dê 
Ouro Preto; GOya.z, Belém e porlo Alegrct podendo cl'ear olltras 
em 10ca.1ida.dcs convenieutes para. a s~de do ta.es estabelecime,ntos ; 

c) a orga.níz8.l~ ao reserva do exercito &ctivo e forças de 2" linha. 
de accôl'do com os principios observados na presente lei; 

d) a reorganizar a. administração do exercito. modificando () 
gabinete do Miui8terio da. Guerra. e regulamentando os serviços 
adminiBtrativo, da.s in~pecções. estabelecimentos militares e uni
dades combate~tes. 

Art. 189. Revoga.m-se as dispoaiQões em contrario. 
Cama.ra' dos Deputa.dos, 16 de dezembro de 1007.-00,.101 Pei

xoto d8 M8110 FQll,o. Pl'esidente da Camara.. - Mikiadeg Ma/no da 
Sd lh'efll'8, 11) Secretario.-Luiz Antonio Ferrsi,.a GtAalbw'o. 3· 
Sooreta.rio, servindo de 2°.- A's Commissões de Marinha (li Guerra 
e de Fina.nças .. 

Um do m.esmo Sr. Secretario e da mesma. data., commuDÍcando 
que tendo aq l1e11& Caroara adoptado o projecto do Senado, autori
zando o GovCl"nO ao c()nceder um a.nno de lioonç&. com o I"eapectlva 
ordenado, ao escrivão da Côrte de Appollação do D;stricto Federal. 
ba.oharel José Gabriel de Tolado Pisa, neSia. data. enviou á. sa.ncçio 
ao respecti va resolução. '. 

Um do Sr. preshlente do Supremo Tribunal Federal, de 14 do 
corrente mez, em que, a.lIegando ser neoossario 4quella. presi" 
dencla. contt'actn.l' o <tP8.nhamento tachygraphico das seSSões do 
tribunal e respectiva. publicaçã.O em vo)umes. solicita. a. decretaçãO 
de verba até a. quantia de 54 :000$ na. rubríca.--Impressões e 
publica.ções. da. Justiça li'edel'aJ., Supremo Tribunal Federal. 11-
oando a mesma. presidencia. competentemente autoriza.d~ para. tal. 
fim .-A' Commil!l8ão de ~'in&DÇiloS. 

Requerimento de Antonia. Eugenia. Pereira. de Mello, filha do 
alferes do 36D corpo do voluntn.rios da Pa.tria ,loão Eugenio Pereira . 
de Me'lo, fallecfdo em oon)e1lu6ncia dOEI fel'imentos recebidos na 
eata1ha de II de dezembro d() 1868, pede ser releva.da da prescriPOio 
bln que haja. incorrido atIm de ha.bilita..'-sc' percepção da pensio 
a Que t!'nl direito.-A' Com:nissão de Finanças. 

O Sr. 4° Seoreto.rio, (servindo de 2°) lê os seguintea 

PARECBR.ES 

N.395-1907 

O projeoto do Sena.do, n. 30, de 1907, a.presentado pet L Com .. 
mis8ão de ~'Ja.l'inha. e Gll"~J'ra.. e ora. sujeito a.o ostudo da de Finan-



E"'" :'.é~iginuio tki uma.pet.i.çã.o. di1'i.gida. ao eon.reaso Nac~ 
_~~rODel retormadD' dQ eXGl'cltoi Ismael do Lago~ salI.If 

. •• Cootado de 16 de janeiro d.e 1894 a data. ele Wa 
'promàoio a. major. O p~ecto defere o pedid.o. . '. 
!.h ~ NIo.m a Commissao de FinlUl.oal motJvDI F,& divarPr do 
(; ... ~Qella.. C9IDmlssio DU18 entende (lue ao 'pr'Uscto deve, S8f 
ad'ditada uma em.end.& tendente a bem eXj)ririllr o ~mento di) 
' •• lador, no' sentido· de apena.a malhor&r a reforma do petició
~riot e Deatas condições oft"ereoo a seguinie 

EMENDA.. 

j{o à.rtigo unieo. AccrelC8Dte-t1e i~ ~"(J • 
.. Sómente para 08 efteitos da, reForma. •• 
Sala. das OJmmisi>es. 16 de dezemhro de 1007.- F~Uci(Jno 

~_. ,p'esi~e.~ interino. -A. Â.a'1W6do. Relator. -UrbatIINI Santos. 
,~I ~.- J. JoapiA d~ 8ovôO.- A,.,4r<1 MachGoo.~ 
$rGAu .. 
PROJE01'O DO SENADO N. 30. J)E 1007. A. QUE SE lUlFERE O p.t\aEC~ 

SUPRA.. 

.. 0 Congresso Na.cional rel!lolve: 
AlÜgo uni co. A promoQio ao posto do maJor do 1i&nente-co.roael 

retQrmadG do elercito Isma.el Lago 8JI"â contada. da. data. de 16 de 
janeiro de 1894. 

Sala. das Commissõea. 22 de outubro de 1907.- Ptru Ji.J"fteira, 
Praaideaie. - .l4a&rD ~odrê. R.ela.tor. - Bf'(U Abran'u. - BIII{ •• 
~.- Vicforino ~t8iro. 

N. 396-19(Y1 

Ao ~08Íf.'iG da. Ca.ma.ra n. 148, de Ui07. autorÍfla. () SI". p;re. 
â'll_te da Republ1ea a. abrir ao Míaisterio da. Indu8tria. Viaoã<; • 
Obl'8.8 Pnblicas o credito especial de 900:000$. para ser a.pp\ieaOO' 
~i!!la9ã.o·aJlI~~da. com a NaciMt.41 Brtuiliatl Barba",. Oo.,a"l/, 
Ll .. .:&6d. pela, resclsao de seu conua.cto para. coostr.uccio, usa· e 
,~ das obras do porto de Ja.raguá, no Estado de Alagoas. 

O Governo, em vírtude da antcriza.cio contida. DO a.rt. 14~ 
L 'l(X. dllef orçameutaria. de 3l de dezembro de 1904, entrou enl 
áecôrdo com a. referida. cOTllpaahia. la.vrado e assjgnado o termo· de 
rescisio em 29 de dezembro de 1905, fila.ndo ero 9\)0:000$ a. inde .. 
llmilaoio pela rescisão do seu eoatr&cto (estiINla.da. Mte, em 
2.000:000$(00) • 

Em 2tI de dezembl'o fôra o Tribunal de Contas consultado sobre 
a a.bertura. do ~redito necessario, autorizado pela. dita. lei e só em 
9 de fuvereiro de 1908. diz o mio.istro. opinou que o credito não 
podi,a ser legalmente a.berto. par haver a. autoriza.ção da lei termi
DadGI com o &Dno d.naneeiro t e nia voder S&il' usada. deain do tri
meeu-e complemeatar do pl'a.20 addicional. 
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. o mesmo ministro diz mais Da soa exposioio de 7 da ar08to de 
1906: cSi bem que semelha.ntes razões pudessem ser impUj'Da" 
~avia. o tempo que rmtan. para discassão ifcJ assumptó era ..• 
restr:i.cto. que não permi1tia. mais a aobertora. do credltõ e Be1I \ '..,.. 
ristro dentro do prazo da. la}; motivo pelo qual. dDda. como 
Ile acha. agor". a.quelIa autorização, torna,..se preciso e '<mo
'feDiente que o Congresso Na.cional. tomando conhecimento pleno 
do accôrdo actual, conceda o credito de 9OO:00~. papel. aflm do 
Governo eatiafd.zer o eom'Pr-Omisso que legalmente a..ssumiu ~. 

O P~sidente da Republioa.. em mrmsa.gem de 7 de agosto d~ 
1906. remettea ao Congresso essa, exposiQio da ministra, em que 
mostra a. neeessidade do credito. 

A Commissão de Finanças da ca.ma.ra. exam1nada,s ao MeoJlB,gem 
do PTosidente e a erposiQlo do ministro. resolveu, unanime, for
mUml" e sllblJletter à consideraQio da mesma, pa.r& deliberar 
cómo elItendesae acertadoi a projeoto (a. propostção de que se trata.) 
asslgnado pelos SnI. Deputados Francisco Veiga..J,osê Eu8'eb1~. 
David ca.mpÚJta. Serzedello CorTéa. Homero Baptim e Cornel1o 
da Fonseca. em 6 de outubro de 1006. 

Em sessão de 26 de dezembro desse mesmo a.nno o Deputado 
Sr. Affonso Costa requereu que fosse ouvida. a CommIssAo de Con
stituiQã.o e Justiça., para. dizel' sob o ponto de vista. juridico. Esta 
Commissão, tendo presente o parecer e o projeeto da. ouira. de 
Finanças, afllrma que o projecto não incorre em censura. juridlca. 
por inconstitucionaJ ou megaJ. uma Tez que ae limita a a.utorizar 
a. abertura. do credito necessa.rio ao pagamento de um acc6rdo 
que o Governo por lei expressa. do Congresso foi autoriza.do ao 
fa.zer. e realmente () tez, na. vigencia. da. mesma lei, eendo. For
t .. nto. de parecer que o projaeto em nada. infringe a ConstituiÇa.ü e 
ali' leia da Repu'blica, .!em todavia emittír • voto pitO ou contra, 
oorrectamente. 

Esta Commissão. ullanirne em seu pa.recer. assignado pelos 
sra. Drs. Frederico Borges. Esmeraldino Bandeira. (relator), 
Oermano Hasslocher, Luiz Domiugnes e Henrique lJorges. diz na 
integra. o seguinte': ! 

«<Informa a pl'edíta. Commisaã.o, nas pa.lavras de que fez "pro
teder o seu projecto, qtle () Sr. Presiden\e da. RepubUea. na. , ~~~ 
.&.gem dirigida. ao Coll~8BO N~iD .. l em 7 de agosto de 1906, 
aoompl.nhada. da. .r98peçtiva expoeiOão do Sr. Mioi.eiro da.lodustrta., 
mostrara. a. necessida.de de aer aberto aq l.Ie.1.le CIted.i'Co. -por ter o 
Governo. em virtude da. .utorizaçãD oooi.i.da no art. 14, D. XX da. 
lei orçamenta.ria. ll. 1.816. de 31 de dezembro de 1904. entrado em 
a.CJcô~do com ~ referida. oompa.n.hi:lo, fixando em 900:000$ a. indemni· 
zaçã.o de 2.000:000$ que a principio havia. eUa. pedido pela. rascisiO 
de BaU cOfltra.cto que., a.liás, gosa.va. de garantia de jUl'OS. 

E accreseenta que o Governo. fazendo na menciDnada exposição 
o historico do qUB occorrera. com relação ao aesumpto. explicou por 
que nlo pudera. na. vigencia. da cita.da. lei abrir o necessario credito 
para. sathrrazer o oomprimisso que ha.via. assumido. 
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Requj8ita.do~ pela. Commi~ã.o de Constituição e Justi~~a. Of( par
Jt.eiB r~rerentcs ao caso, fOi.'aro-Ihe entregues, não só ao mensagem 
~ a. ~po~icão aJludidas . .sinão tamoom. uma petição assigna.d8i 

, :)el0 !;>r. OI'. Ulysses Viann,J,. e cal que 8edj~ prooura.dor, da Na'ioflal 
Bt'lUilian Bat'bot1"r CompanJl. limited; petiçã.o (iUe vem aoo!n· 
panhad~ ,da, pubHca·fórma. de uma. procuração ~da no Con
sulado Br~zUejro em Pariz é de um longo historieo sobre a. tna.r~hll. 
do projeeto ante o Governo e na Camara. dos Deputado3. 
, Estudado o assompto á vista. dos documentos referi<108, chegou 
a. Commil:J8ão de Constituicão e Justiça. á conclusão de que o.pro .. 
leoto n. f!17 nâo incorre em Ceo.Bura jurídica por inconstitu
cional ou illega.1, uma. vez que ~e limita a. autorizar a abertura do 
credito uecessario ao pagamento de um accõrdo. que o Governo. 
por lei expressa do Congresso. foi autorizado a fazer. e realmente 
o tez. na vigencia da mesma lei. 

O facto de não haver sido então eft'ectuado o paga.mento,re
ipectJvo, por motivos, ali4"C, justiflcaveis e cOJlatantes da. indicada 
f)xpoaição, nio pOde ter o elfeito de invalidar o mesmo accôrdo, o 
qual foi tratado, concluido e a.ssignado durante o periodo em que 
:vigorava. ao autoriza<;lo da. lei oroa.mentaria., pois, é conhecida a. 
regra. de direito que - 'ti .ltpulattot\ibt'" ad temptJs ,p6clatut' quo 
eonlra/l·;'mu$ • 

Pronunciando-se desse modo. a Commis~1t[) tom a.penas om vista 
a. legaJi.iade e a. consti tncionaIlda.de do projecto. 

Quanto, porém, ao sell merito t se reserva o direito de vota!' 
pró ou contra no plena.rio da Camara •• 

Pa.ra. esclarecer. convém referir. em summa., os pl'eceden~s, 
desde a origem. 

A concessão para. a oonstru.oçã.o das obras do melhora.mento do 
porto de Jaragua, uso e gozo ~or 90 annos. com garantia. de juro 
de 6 "/0 por 30 anDOS, fOra. feita pelo Governo Provtsorio, em 18 de 
novembro de 1890, ao engenheiro Luiz Philippe de Nobrega. e 
outro. 

Estes transferira.m a. concessão á. Companhia. Industrial de Con
sfrucções Hydraulica.s, que a seu turno a. trans&riu por avultada 
qua.ntla (\ Natwnal Hat'bout' Compat\IIJ limited. Rectifica40s e com .. 
1>leiados 08 pla.nos e orça.mentos por estudos loca.es. tendo para esse 
ilm vindo a.o Brazil duas commí."s'ões iechnic38, foi muito derno~ 
rada. a approvação desses estudos. Depois, suscit&l1do-86 deeintelli~ 
gencia.s soore a. ga.rantia de juro. em vista. de despa.chos do Mi
Distro da Viação a. respeito. teve este Ministro ensejo de propor aC4 

côrdo para rescisão do contracto, ficando estipulada a indemnização 
em 2.000:000$; 6 foi então pedida em mensagem & auforizacio 
para eft'ectur a rescisão e para. a abertura do credito. em 12 de 
&gosto de 1901. 

A &utorizaoã,o pedida. s6 appareaeu após instantes reclama
çõeaG do Executivo ta.mbem. por uma. emenda addítiva. ao orça
mento do Ministerio da Viacão, apresentada pela. COmJm~ 
de Finanças do Senado. autorizando o Poder Executivo a· entra.r 
em DOVO accôrdo, atlm de ser rescindido o cont.racto. pa.ga.ndo uma 
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indemniza.cão que julgasse conveniente, de accôrdo com a compa.-· 
nbia.. para. o quo abriu os necessarió3 creditos. ' 

E" a autorização cJontida. na citada lei n.1.316. de 31 de dezem
bro de 1904. arL L4~ n. xx'~ em vfrtride da. qua.l se etTootuou o ac.o 
cfJrdo~ fixa.nd1 em 900:ooD$ a. indemnização. tdndo porém c~tiC4ldo 
a. autorização'p<Ll'lt abt.wtura do credito, como já foi dito. , '. ' 

Não (oi sem grande reluctaneia, que a compa.nhla afina.I teve-dê 
a.cceitar a rescisão por 000:000$000. ' 

De 2.000:000$ eltjgiu 1'.750:000$. 1.250:000$, 1.125:000$ a.té 
1.000:000$. ,n>l'escnton COllt.a. e documentos comprobatol'ios de suas 
despezas. A DlI'ectorilt da Vii~Ç1i.O examina.ndo excluiu honorario ao 
advogado OOO:OOO$} e outra:) parcellas. por ultimo reduzindo o t~ta.l 
a. 900: 000$000. 

A companhia que declara.ra preferir explorar o seu contracto 
011 concessão e ter eontracta.da a. empreitada das obras com a. SD. 
detê d8 Consb'uctlons de Badignoles. assigrlOu o oontracto. aceei
tando os 900:000$ pela rescisã.o da a.lludlda. concessão obrigan
dQ-se a. nã,í> reclamar sob q ualq uer pretexto outra. Indemnizaéio 
pela cessa.ção de seu contracto rescindido. (Pagou Q90$ de sello.) 

De todo o exposto se vê que se t.rata. de um oontracto, lei entre 
as partes, pejo qual uma abriu mão de todos os seua direitos em 
favor da outra.-e esta. obrigou-se a. entrega.r-Ibe OOO:OO~ em in· 
demniza.~ã.o que lbe deve por essa. deaistencia. t que a. hvrou de 
mais uma concessão onerosa. .. 

A proposiç!o da. Camarat pois. na.d. mais fa.z do que renova.r 
a autorizaçã.o que caducara. afim de que. sem mais retardança. 
possa I:.iel' realiz'l.do o paga.mento de urna divida. certa. innegaval .. 
,~vi de um contra.eto lega.l. . 

A Commissão de Finanças é da parecer que a proposição da 
camara. deve ser approvada. 

Sala das Commissõe3. 16 de dezembro de 1907. - Fe~i(JAti 
PenHa. preSidente interiDo.-J.Joaquim de Souza, relator.-GlycM"io. 
-AI "aro Machado.-Urbano .8antos.- Gonçalfl8s Ferreira 

PROPOSIÇIo DA CAMARA DOS DEPU'fADOS, N. 148, DE 1907t A QUE SE 
REFERE o PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uniM. E' o Presidente da Republica. autorizado a abrir 

ao Ministerio da. Industria.. Viação e Obras Publicas o credito espe
cia.l de 900;000$ para ser applicado 'indemnizacão ajustada. oom 
a. Nattonal Bra:ziUan Haf'bo1lf' Campafty, limited, ~Ia. rescisão do 
seu contracto para, construcção. uso e gaso das obras do porto de 
Jaragu', no Estado de Alagoas; revogadas as disposioões em con
trario. 

Camara dos Deputados. 5 de novembro de 1907.-Carlos PBi
#oto de Mello FilAo~ presidente.-Milc:iades Marlo de Sd Freire, los84 

oretaJ-io.-Luú Antonio Fsrreira Gualberto, 30 secreta.rio, servindo 
de 2-. 
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J', M'RNSA,8SM' A. QV. ali UFEl't.1 o P UEeQ. SUPRA 

• ,! ·'Sra. Membrm do Congre380 Na.ciona.l- Tenho a honra de sub
~ , voasa. e1e'va.4~ apreeiacã.o a inclUsa exposiçl.o em Que o M.i ... 
, da. Indostria., Viação e Obrôe Publicas ttlostra. a. necessidade 

de ser ooncedido o credito especi8il de 9OO:()()(l$, pa.pel, P&l'a. ser ap
'(Meado á. tndemniza.çio ajustada. (iOm 8. N4tiOfttÚ Hart(tWr Compan!l' 
limited, pela. rescisão do seu ~ontraetot com garautia. de juros, pa.ra 
11. construCOIo. 1l'8O e g080 da! obra. de melhOramento do porto de 
hl'8.fuJ., no Estado de Alagoas, na fôrma. da. &utortzftoÇão contida. 
DO 11. XX. art. 14, da lei n. 1.316. de 81 de dezembro de 1904.
""tJACilco d, Paula R«JrlflU" AI"",. 

EXPO$tçIO DE JfOTJVOS 

'- '8F. PNlidênt.e da. Republic8. - A Na'lottdJ B"a~i.'tan HarI#Jw 
~...,. lfttiCed. oefI1k1oU'ia, pelo deO'rew n. 2.38'4, de 19 de oa.. 
ttllan IM 1886. dA ~t8IIID ~ -& eoDetrucç:u. uso e 'MO ·a .. 
... iló ~GIl1o •. 1IOf'So de Juago.á., no Eltado de Al&gou, 
JlMpoI ;a.o aov .... ,6ID dda. da 8 de jtllbode UIOI. a r.saio do 
tIM1 8)Jlham.o. media'1te 'a. indemnfaio de 2.00IJ:000IJ. -pa.gos em 
-""ipçiJ8I do Sanoo ,da Repu'bli6&. 

O Governo transrnittiu a pro~t& &O ConB'NI11O Nactonal, Qtn 
mensagem da 12 de agnsto daquene anDO. aeompanhada da. e:s:po
liGiío ,derie ministerio, dl\ 8 do dito msz, com as ro.z6ea q\2e pa.re~ 
oIam &4'.OOselhal' & Acceitaolo deUa. Ficou elta. pea.dente tfe fO
Iução. O Congresso, deixando de reaotv8t' 8Ob~ 811a, Inseriu to .. 
linda.' na ,1tIÍ tio, 1..316, de 31 a., "r.~"o dB {g(U, a. dispOliolo 
OOD":itante do n. XX do art. 14, que .• gt.o.rizQ. • 00l'6J'QO ,8, entrar 
em- ,00.,,0 a.oo4rdo com a. cOM,tmbia para ao l'esoislo. e a. abrir 
o,,~io .crod.lto, li for ~WJtad& allUma.. lndemnização pe-
euntaria. ' 

Tra.ta.rido--se de cumprir a.quella. dispo~i~io. veia LouÍ$ PI"tM~8". 
~p~ntal'l6e' da companhu., em reg, (ferimento de 21 da maroo 
d.e 1905,1)fopor a iJldemniQ9io pela. quantia de 1.750:0:JO$. em 
moeda. corrente. Tal proposttl. não foi accei"ta. Por exlgencia. deste 
ministerio, apresentou Louta Franken uma, 6xpooiçã!.> das despezas 
reaJizadas, a saber: ~ ISO.50!) e ma.is lOO.OO()$ ao advogado. con .. 
clulu (B4 de jlIlbo) pedindo a lndemn1za.ção de 1.25O:~. A Dire
eIOri.a Geral. de V1a.ção, cla.mtna.ndo as despeza.s allegada.s, e:tcluÍll 
OI 'honorart()9 ao advogado e outra.s parcella.8 e reduzia o totaJ a. 
'f 61.600, qn.a.ntia que. peJo (!a.mbio ent!o. dava. a somma. de 
848:700s: Com esta ooncordou a Di~ctoria Geral de Conta.bilid~de. 
:ma'!, lllo a. a.oceitaD.do a comp~nbia.. rasoI vi que aI duas dlre
tltoria.s g~raes. ouvindo o l'epresentante. propuzessem um 3ccôl'do 
delni:iivo. ' 
. ,·~x .. mtnando novamente a. questão. in!igMra~ aqueUas 4ireo~ 

rit.! na. :prOpO!ta. anterior, com a. unfca nltel'aoao do caro b to, .que 
elevou a. quantia indica.da,. pelo que o1Jerecera.ro a. de 900:()()O$OOO. 
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Não foi esta. a.ooeita pelb :JIe~nta.l1tc, que' ptJdht ':~ntão 
1.125;000,;, Bomma. igua.lmente recusada. Foi 1sto· a 31 de- ou-
tubro. . ,.,', ! " ,:" " '. 

Ordenad~ outra cottl\ft1lBla. A, 23. de .AOyom ..... et)JIlJ)N'eQeU a 
. ,el1a. U)uSs Fl'ank,én 8' ,declílrilU. baiJ:al' , ao aom.m~' -l'~U"'_. a. 

1,000:000$00), , . . 
Nií,) ~l'ec~ndo alnda. justltlcavel tal qua~tia.. (oi' tamll;em 

reeuBAda. a.té qU(t, em 'potiQão de 13 de dezembro, veiu LouIIJ Fran .. 
kell decla.rar qUe, em nome da oompa.nbia, a.eceita. va. a quantia ar
bitra.da. pela.s dtLl.s directorias aJ.lud1das. 

Por despacho de c.n. ordeuei ,o 81pBdieate neoe.rro 1\ Dltim;),
tão tio acoordo Q eXi}Cução do dispostl no J1. XX do &l't. l4 da. lei 
n. 1,316. de 31.dezem.bJ:o de t90t. lJLvrada e a.ssign~do o termo de 
rescisã.o em· data de 29 do mez tindo. o TribunaJ de Contas, a.liás 
consulta.do ém ~8 de dezembro. só em fJ da fuvereiro opiuou qUf\ o 
respectivo cr0dito não podia seI' .legalmento a.berto. por nJver a 
autorizaQão citada. terminado coro 'o anno ftna.nceiro e não podel' 
ser utilizada. ,dentro do t:rimeJiloo oolup:km:loot/llr (tQ príJlO adtli
mon.a.!. 

Sj blUi) , que seJV.eln&Jites razd~ pudessem ser impugnadas 
toda.via. o tempo que:restava, pàra. declsM do ass-umpto era tã.o 
restrlCto que não permittia mais a. ab3rtUl'a de eradito e seu 
registro dentl'o dJ prazo da lei, motivo pelo qua,l. :finda como se 
acha agora afju011a. autorização. t~.,rna-se preciso e conveniente 
que o Congresso Nacional~ toma.de conheci mento pleno do aMônIo 
actual. conceda. o credito de 900: 000$. pa.pel. afim do Governo sa
tisfazer o compromisso que .legallne.»te assumiu. 

Rio da Janeiro, 7 de agasto' àe 1906. - LfJw'ro &veri'J1tO 
, MiUer .. - A imprimir .. 

N. 301- 1907 

Por falt3. de verba nos O'rçam'G'llto~ respectivos deixou () rnootre 
da officina do -telleíros o corrieu'os do Al'a8oal de GUeI'ra. do R.to 
Grande do. Sul l Orozimbo da., Sivu .Ma.z'que.s" de .1'opebm' a, grn.títlca· 
ção do exorclCiu des:,,'e Cit.l'gO d urnut.e () pQ!'iQdo de4CDITida ,de 1. 
de janeiro 'de 1002 a :3 (te abril de 1904 e elo ,I d/~ julho de 1005 a.té í1 
pl.'esentc dah. 

A Comm rs,:m.o de Fi:1a.uças : 
CODsíder .. mdl) qUl', á.qnoUa gra.t;flca~i,o tom direi~ o ",lluwtlo 

e:i.dadão porque, oon'brme prova.~ . . ",,' 
. a) estevo em e:'i.er~icio ini8.ter'T t:tpt) d~~quene cargo tlul'antffO' 'ei

ta.do período; . 
b) uma v~z ext.nc:to a'l!leUe 4l"Sal.la~ fol. por conta.r Inais de 10 

annos de SeI'V'lQ:JS, submethdo a lnspcçao de. ~::m:Je. JUlgado- anto 
para. todo l) serviço e ~andl\do adJ.ir ao nWSmo Al'senal; li: 

c) está. tud.o o que vem de e!p6r comprovado com do cu: mcut!)s; 
E' de parecer ~ue seja. .app-rova.da. ao prnposioão da C<lmara. dos 

Deputados, ll. 179, de 1907, qnet a requerimento da. p.lrle, liutOl'izn 
VoI. \' lU 35 
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&. abertura. do credito de 4:758$334,'· pa.ra. oocorrer ao pa.ga.mento 
reola.tn.a.do. 

Sa.la. das Commissãest 16 de dezembro da 1907.- J?eUciano pen
tl4, presidente interino.-A. A~6redo, rel<l.tor.-GlYCé!rio.-Gof1çalt'e.t 
Ji8'N'eira.-J. Joagv.im de Sou.l:'a.-Al1JQro Machado.-Urbano Santos. 

'PROPOSIÇÁO DA OAlIARA DOS DEPUTADOS, N. 179, DE 190'. A QUE SE 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso NacIonal decreta : 
Art. 1.0 Fica o Presidente da Republica. autorizado a abrir ao 

Mlnisterio da. l1uerra o credito especia.I de 4:758$334 pa.ra. paga .. 
mento de gra.tiftcações de exercício, devida.s a. Orozimbo da. Silva. 
Marques, chefe da otHcina de selleiros e Mrreeiros do Arsena.l de 
Guerra. do Rio Grande do Sul. 

Art. 2.° Revogam-se as disposícõos em contrario. 
Camara. dos Deputa.dú~, 23 de novembro de 1907.-Carlo8 Peta 

:toro de Mello Filho, presidente. - Milciades ..iYario de Sã Preire, 
10 secreta rio. - Lui:f Antonio Ferreira Gualbetto 3° secretario. SGr
vindo de 2°- A imprimir. 

N. 398 - 1907 

Segundo affirma o Sr. Presiden.te da Republic.a., em mensagem 
de 26 de setembro ultimo, acha.-se quasi esgotada a verba. de 
50:000$ vota.ua. para oecorrer ás despozas da rubrica 31 do art. 45 
da. lei n. L6l7, lia 30 de dezembro de 1\i06. e carece o Governo d& 
meios para. poder realizar o pagamento de 21:854$306 provenientes 
de proces::los em andamento no Thesollro. 

Além dessa. quantía presume ainda. o Poder Executivo ter da 
despender por aquella. verba mais 13~146$331. perfa.zendo tudo 
35:000$637. l~xistindo. porém, da. dotação orcamcn~aria um saldo de 
631 r(~is precisa eUe de um reforço a. essa dota.ção no ,"alor de 
35: 00' i$OOO. 

A pruposicão da Camara dos Deputados n. 184, de 1907, t1tten
dendo á solicitacão constante da mensagem, autoriza. a. abertura do 
um credito des:.la importaacia, supplementar áquella. rubrica. 

De conformida.de com o exposto, entende a. Commissão de Fi
nanças que a proposição da Camara. merece a approva.ção do 
Senado. 

Sala. das Commissões1 16 de dezembro de 1907.- Fel1ciano 
Penna. presídente interino.- Al'ét.lro Macnado, rela.tor ,-Glycerío. 
- Urbarto San.'os. - Gonçalves Ferreir",. - J. Joaquim de Souza.
A. Aze1·edo. 
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PROPOSlÇÃO DA CAMARA"DOS DEPUTADOS, N. 184, DE 1907, A QU:S SB 
- ,R.EP'ERE- O'PARECER SUPRA -

O Congresso Nacional resolve: 
, Artigo uniao. Fica o Pr13S1dente da.- . Republica. a.utori-zado a 
a.brir ao Minhterio da Fazenda o credito de 35:000$, ouro, sUP'P1e
mentar á. verba 31, do m. 45, da. lei n. 1.617, de 30 de dezemôro 
de 1906; rovogà.da.s aS disposições em con.trario. - . 

Camara dos Deputados, 26 de, novembro de 1001.- Oarlos 
Peixoto da MeUo Filho, Pre~idente. - Milciades ~'tIario, de Sã Freir8, 
l° Secretario. - Lui.:: Antonio Fer't'ei,.a Gualberto, 3° Secretario, 
servindo de 2°.- A imprimir • 

. N. 399-1007 

A Commissão de Finança.s examinou a proposição da. Camara 
dos Deputados n. 114, de 1901, que manda contar ao machinist& 
de 311. classe reformado, capitão de corveta graduado Antonio do 
Siqueira Lopes, para o etreito da melhoria d lo 8!la reform8 l o 
tempo em que serviu como operario do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro de 1863 a 1865, tomados dentro do periodo citado, 
os ruas em que efl'ectivamente trabalhou, e é de parecer que a 
mesma seja approvada. 

Sala das Commissôes 17 de dezembro de 1907.-FeUcitl1lo PentWÍ, 
presidente interino.- F. Glyce.,.io, rela.tor.-Al~ro Machado.
Gonçal'Ocs Ferreira. -A • Azeredo. -Mot\\z Pr6ire. -Urbano San'Q8., 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 114, DE 1907, A QUE SB 
REFERE o PARECER. SUPU 

o Congresso Na.cional decreta.: 
Art. I, <I Fica contado a.o machinísta de 311. classe reformado, 

ca.pitão de corveta gradua.do Antonio de Siqueira Lopes, para. 08 
effeítos do melhoria. do sua reforma, o tampo em que serviu como 
operario do Arsena.l de Mal'inha do Rio de Janei:to, da 1863 a 1865. 
tomadOS! dentro do período citado somente 08 dias 'em que e:trooti-
vamenta trabalhou. _ -

Art. 2. ° Revogam-sa as disposições em contrario. 
Camara dos Deputa.dos. 23 de setembro de 1907.-Oarlo. Peizoto 

de Mello Filho, Presidente.-MUciatlel Mario de Sd Preire, la Se
creta.rio.-Luü Anlonio Perr~i,.a Gualberto. 3° Secretario. servindo 
de 2°._ A imprimir. 

N. 400 - 1907 

Toma.ndo na devida. cont&. a. proposioa,o da. ca.mara dos Depu" 
trdos, n. 178, de 16 de novembro de 1003, ora em sa'di8Cu:~io -no 
Senado, e a.ttendendo a. que uma. reforIlla legisbtiva deve ter por 
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PROJECTO N. 37, DE 1907. SUBWrI'l'UTlVO .0 DE N, 178, DA CA.MARA. 
])()S DEPUTADOS. MODIFICA E EXPLicA A.LGUNS DOS AR'l'lGOS DA LEI 
N. ~:Ut lJ'E 1904, E OONTEN OlJT1U.S P:ROVlD.s~CIA.9 

.l-,·, _ • ~ ,-_ 

: ié (Ál'$. 1,0 -O ditetto da tJ8&r ;do promOf!O STltIIlDUOiQ 6fpéoi&l do 
er.~. "Ia dá' lei ~ agi, de 81' de ,Ilo.im'bro tle 1694, éea83. uma "'I91e 
~o ,ptazô dct UIIl.aJtno d€t dlltA da publi0fL4w dO'acrto oU do .. 
81th adJ'Dtnilti'll:Ii-v&; O. Iliô ha"V8];rdt) eIB" publi~f da data 
em qUê ma Int&ftssiLdOS tbêl'ein schJtJ* doil moaIôos (1e1 eiada.
art. 13, § 5°'. 
, Att. 2,0 p[~a.nl .. IfU-p~lmldOl: o vOúa.bulo-CJnbjootlvo-do § 3° e 
~ o " " do roferido 'a1'\. l~ da lei~ e belli ft.!&im_ n~ §l6, em VQ'II 
4Imi preS8DM- fei-. ~H6 cd() PI"8Ie'DOO ~rtigQJi., ' 
, Art. 9.° No art. 47, § 2°. da. leit em vez de - ao summa.rio-
4iglHê: paio 8uMtnatio t adi. <Jo!:M- n@ art, 54~ ti. IV e DO &rt. 58 
da dita lei, ondo esti'1OHM .. ""la1trAs . .- appêllação ou apellacões 
- se entenda.: Recurso edraordinario. (ConBtituiçãot art. 59, § 1°. 
e art. 61, parte flnal:-): . 

: Mt. 4.f'l São I"eTQga<!o8e 0.'1 ...,ts. lQ-e 83 da cita.da lei n. ~', a, 
io.mesn~ modD, o 'art. 16 ~ decreto nt 84.i, de 11 d~ ou·tubro 
a.1890. 
, - Art. 5,° A competelloia. llonferidl &QS juizes seooiona.es, relati. 

hmente a. TUarca.s de íà.brioa., propriedade litteraria 9 priVÜ6giQ8 
de iovençãô pelo e.rt. 12 da lei n. 221. refere·se sómente"'08 ae~ 
de caraeter infemacional (Constituição, art. 60, Iettra~ f e h; lei 
D. 1.236. de 24 de setembro dé 1004, art. 31). 

Âtt. 6.° O proee~ Bulhmario especi&l, do que tra.ta o art. 13 
dá rst"erKla lei, aerá igualmente a.ppl:Wa:ve~ 80S actoi é decisões du 
autoridades a4mini&trativaa doe ESt"do~ fi muoicipi()l, ilempre 4118 
a respectiva acoão tenha. de S81' proposta no juizo federal por seI' 
directamenta funda.da. em dispositivos da Constituição Federal, 
(Consti tuicão Federa.l, art .. CO.) : 

Ar,. 7.1> Da.s sentenças que annullarem, no todo Oll em pa.rte. 
qs actos 9 deej8Õe:;; admi.llistrativos, assi'm como de qua.uqadr ou-

• _11 profariJas oontl'8, .. F&1.enda Feaeral. c&oorá. colll êft'eí1io' 8UI
IJOIlsiTo, o recurso do a.ppallação. interposto ~~{ftIÃlI 'pelo r&lpe
~tivo juiz. Egse mesmo em~ito ter('\. o reeurso qua.ndo interposto 
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de Júriadíçâ:o entre' a. justiça. 1;ederal c a; local, alla. é mad~illsi~eJ.~t, 
t;l"Ç.Q ,!Ist.& d~ dispositivo ca.tegorico . ~o art .. 60 

•• § I" ~a ConBtitut~i()" 
~ral ; e, quanta ,'aos crimes pohtlCOS, aJustlt}l}, local. ê incompe
~t·o para. intervil',em face da lettra. l do citado Artigo da Consti
tú1~ã.o; que não distingue ,entre crimes polJticos commettidos contra 
a~ B.utnridade8 esta.du~es e as federae~. E ~"8im é hoje jurlspl'u
dencla. ftrma.da. pelo Supremo Tribunal Federal. 

O a.rt. 5° tem igualmente por fim assenta.l' o sentido preciso 
da lei (tn1.. 12 da lei D. 221), aliás de accôrdo com a jurisprudencia 
dO Supremo' T~ibunal Federal.. ' 
, O art. 6° vem satisfazer uma necessidade, e funda,...se na. regra. 
bem conhecida : uW 6adem .. alio,' thi eadim tUsP9siUo. 

No a.1't~ 7° se dá. reda.cçã.o mais convenieate a.o art. 80 da. p1'().o 
posf~io di), Ca.mara. e â. emenda assim apresentada ao mesmo. ' 

Â materia do art. 8° nio precisa. explicação, é explicada. , 
justificada. por si mesma. , 

O di 'iJl08to do a.ri. 90 tem por fim fazer cessar uma desintelli
ge~1à que OCCorre na. noSSa. jurisprlldencia., quanto a, lei de 1851' 
80brêa prescripção quinquennal, entendendo uns que ella. só se re-
tbre "divida. pa.s.o)i .... a da. fa.zenda publica. propria.mente dita.; e 
OUtr08;que não,. e estende-se a quaesquer a.cçôes contra. e~ta. O sub--

• Btltutívo que ora se offerece' adópta. o' ultimo pansanlento. cor
tando a questão e da.lldo a. precisa. 'firmeza & disposiçãolegal. 

Sal& das Commissões. 14 de dezembro de 1907. - 0"",.,,.0. Fi
J'IUIiredo. pl'esidente. - Meir(J e Sã, relator .. -Me&ello. -:- Xa'risr 4tJ 
B4kwJ. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 178. DE 1903,' A QUE 
SE IW-FERE o PAREClitR SUPRA 

o Congl"e6S0 :Naoiona.l decreta. : , 
,Art~ 1.0 ~ aeção de que trata o art. 13 da lei n. 221. de 20 de 

novembro de'1894; só poderá ser exercida. pêlo processo estabe
lecido 00 mesmo artigo e prescreve dentro de u m anno~ contado da 
diLta. da publiD&Qão dos a,ctos ou decisões administrativas. ou, na. 
1lLIta. dessa. publtea,eã.o, da data em que de ta.es a.ctos ou decisões 
tiverem sciencia. a.8 pe:!8Óa.s otrendida.s em seus dil'SitOd • 

. , Paragrapho unlco. Uma vez decorrido o prazo da presc.riPCãOt 
sem que tenha. sido proposta a. acção, 08 actaa ou decisoos admlnia
tra.tiva.s..serio havidos como validos o subsistentos pa.ra. todos os 
etTe\tos, Cé8Sa.ndo quaesquer direitos a. indémnização . ou restituiçã.o 
a que pbderiam dar logar. 

Art. 2. DA prescripcão a. que se refére o artigo antecedente só 
se interrom~r' por via de citação para. a acção e. qua.ndo inter
rompida, prmciplarl. & correr depois da. data dó ultimo termo judi-
ci:al.Qd'e se p.&.tic&r ror e1feito da. citação. • . . 

Art. 3. 0 As sentencae que annulla.rem os actos ou tleci83ea daa 
a,\itÔpida.des admlnistra1iva'S tb. União não serão eEequiveiil em
quanto não forem confirmadas pelo Supremo Tribunal 'Federal, a. 
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cujo secretario o escri-vão remetterá os autos dentro de seis me
ZeB. 

Art. 4.° Ate questões rela.tiva.s 11. lesão de direitos individuacs 
por actos administrativos praticados de accdrdo com os regulamen
tos e instrucç'ões ex,;peuldo8 para. execução de leis a.rguida i de ,in
coftstituciona.es serao. applicaveis as disposições desta. lei, e a. de
cisão contraria. á,'constitucionalidade deE'Sas leis só poderá. ser to- " 
rnada em tribuna.l pleDo por maio'ria de seu~ membros. ' 

Art. 5 .. ° Revogam-se as disposições em oontrario. 
ca.mara dos Deputados, 6 de novembro de 1903. - F. f/,8 Paula 

O. GutmarOU, Presídente.- Thoma.l Pompeu Pinto Acciolyp 2° Se
cretal·io. servi ndo de 11).- J. I:J. Wa"derls.'l de Met&donÇtl, 3° Secre-
tario, sel'vindo de 2!. . 

N. 401 -1907 

R;,dacçlfo flYlal da emenda do 8811ado ti Pf'oporiçefo da Oamaf'a d(j~ 
Deputados A. 156. de 1907. a1leOf'üando a Jt(bilaçtro no Df'. Nimo 
de Andrade fiO cargo que 83:8'·C8. 

Ao artigo ullico: , 
Em vez das palavras-dispensa.do o numero de annos .• ~ a.té 

ensino superior secunda.rio- diga-se: logo qU& elle tiver comple
tado 30 a.nnos de ex.ercicio nesse ca.rgo, computo.do pa.r. eS:Je &tfeito 
o tempo que serviu o cargo de director de Sf1ude publica. -,', 

Sa.la. das Commissões. 17 de dezembro de 1907.-Ltlpes Chaf>tJs. 
-Coelho Li$boa. -.F)-a71cisco Saltes. 

Fica sobre a mesa para ser di~cutida na. sessão seguinte, depois 
de publioa.da no n'ario do CongrtSlo. 

O Sr. Coelho Li@bo& - Sr. Presidente, tendo sido 
lida. na. Mesa ar Jdacçã.o flnJ.l da. emenda. " proposição .da CamuB. 
n. 156, de 1007. e achaada .. nos nOS uJtimo! dias da. preseote sessão, 
peco a V. Ex. que consulte a casa., si dispensa. a pubH~Olo da. 
mesma. no Diario do Congrello afim de ser immediatameate dia· 
cutida. . 

Consultado. o Sena.da concede a dispensa. 
E' lida. posta. em discussão e ~em debate approvada., a redacQio- , 

ftnaJ da emenda. do Senado á. propo ,icã.a da. Camara. dos Deputa.dos;' 
n. 156, de 1907, a.utorizando a jubila.ção do Or. Nuoo de Andrade,.' 
no cargo que occupa.. 

O Sr. AI1"'aro Mach:,l,do - Sr. Pl'osidente, acba.-se 
publica.do no Diarlo do Oonf)f'esso. o parecer rela.tivo á. llroposiçi.o 
da C.&mara, qu~ o]'ca a8 dejpoza,B do MillÍste.'io da Fa.zend.1.. 

Todos nós esta.mos convictos da escassez de) tempo para ultimar 
os traba.lhos sobre os orCJ.ment08. Nessas condiCões, p~ço a V. Ex. 
que consulte d. Casa, si permitt~ urgenaÍi\, para. a discusão do Oroa.
mento da. Fa.,.enda.. logo a.p6s a. do IntJI-lOr. 

Et esse o meu requerimento. ' 
Posto a. votos, é approvado o requel'imento. 
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, VatJ,Qlo, em aa discuasão, da prop0ai(ii4 ü CUnara .dod Depu
t&à, D .. l'n~. de HD'7, est&bele~ as WEI8' "tte devem I&r 
obaa.rvad.as l}8lo Gav&J'C) lJ8 J"8gll:lllmetió que'hamver 4e expedir 
em relação 1 &dm.iniatr~ flna.ne6n. á, de lKdida.. "judiciaria. 
tanto federal OO!DO loca.1.lnaJiID8nte .. a militar. do ierrito.tfD do 
Ac.m4 

POsta. a ~t}ro8. ê .approvAda a proposição e ;rae ser IInbmettida. 
do saneei<>. 

Votação. em 36 discussão, da j)roposição da camara dos DePll
ta.dos. n. 20'7. de 1007, sujeitando.a. distribuição todos 08 feitos, 
petições e prec&tarios dirigidos aOs juiz.ea de direito da." justiça, 
civ.i.t Q criarinoJ:do D~.i. Fed8l'.a.l, inclusive OS que oouber.elll ÂS 
va.l"u la jurisdiceão limit&d.a. 00 4- ienkm um só escn vã.o priva.-
va.tivo. ' 

Posta ao voto.:J, é approvada. a proposição e' va.e ser submettida 
<1. s&ncção. 

Vot.acão, em 2a disoussão. da. proposição da. C&~a. dos Depu
ta.4M, D. 38, de lQ06. elevando a. 6:000$ annuaes 08 v4llcimeotaa 
de variofl Cuneciona.rioe do Hoap1eio Na.eI9oa) de AUellaikls. 

Postos suooeftiftmen.te '8. votos. sã.o apprová.dos oe &ris. 1~, 
20 e 30 • '-

.A Pl'OpOIIiçiD pa8I& po.ra. 3'- dise1U!li~. 

Votaoão. em .2A. discussão, da propoelQão da Camara. doa t>epa
tad08 .. D. 156. do lQ06, llxa.ndo em, 3~-os YBfleiroentos iliIlDllaeS 
do a,ra»l6 theSou.reiro do Inslitu.to Nacional de Surdos M:U:doa. I 

Posto a. vDÍDI. ê .repita.4l> o art. }8" 
F1ca pr, udicado o velo .2G. 
A. Pl'OPOSl~ vaesar clev.alvida. áqu.e1la. C~fl1ara. 
Vota.ção, em 26 discussão. da proposição da ca.mara. dos DI'!II1O-' 

tados4 D. 111, de 1007, a.utorizI.ndft 6 ~erno 3 ,a.gar, 4 .. 4ta. 
deat. lei. &O Ca.bo Telbrma"o, {'S!"fiél gratlua.do 40 oeKeraito Lino 
RiMb:v .te NO"fM8. ineluido e NOOtlLWle no A..gyio le (·fl'Y&Hdoe da 
PaAIria.. .. 4Uferen9& eatre o SGldo eo!l8t&ttté ê6 -su pl·~i8ã.O de 118-
forQ1& e o da tabeJla annoxa.! lei n. 247, de 15 40e femlllWo 4. 
189&. 
~ a ~_ &m 88tn.ttaifl seerato. t\ appnov. J)0J'.39 v.,rtos 

contra dou, ... eaéDda da ~J)mti"'o de FiIbLBooa, :I{I!liatitc.til"& .óa 
p~. 

A .~, .-illl ,em.dada paara, t»a.ra 311. diMUMio. 

O Sr, A.. A.zeredê (Pf1/.tI.~) Il'quer dtiB~aa doi.Uetf.... . 
stieio para. a 3" discussão da. proposição .• 

Oonsultado, o SeIl6dlD aateede... dbiJpMstr .... 



Votaçã.o. em 2- diaOUMão, da. proposi(ão da ~ma.ra. 4lo61 De!Pu
tados, D. 161. de 1007, oreando uma delegacia 4.e palioi~ d6'16"en~ 
trancia na I~h8r de ~Q8U1 que constituirâ -o 290 distrwto polwial 
do Di.:!tricro Federal. 

Postos sucooasivamente a. votos, são approvados OS arts. I., 2° 
e 3° e bem assim a tabella. 

A propos:~ passa á 3- discussão. 

O S ... ::Ferreira Ohaves (pela ortlom) r.equer dispensa. 
do interstiaio pa.ra 3- discussão da proposiç!o. 

eODSulta.dD. o "Senado concede dispensa.. 

ORÇA~TO DO ~NTER[{)R PARA. 1908 

Entra. em 2" discussão, com o parecer fa.voravel da CQlnwissio' 
de Finanças, o artigo lo da proposição da Camara. dos DêputadOB, 
n. 192, de 1!'07, fixando a deepeza do MiniJIterio da .Justiça e Nego
cias Interiores pa.ra o exericie .dB 10090 

N~llgwem pediIlOO a. paJavra, eDC@.rfll!-Se 8. dililCussio. 
POIto a. vô~ ~ appMva.do .o ArtigO. 
Eov& em discussão o art. 2°. 
'E' lida, apoiada e posta coDjunehmente em diBcttssio a. _~ ~ 

guin.te 
1WE)lJ),A. 

Ao art. 20 n. 1, acc~cente-se: com 6:000$ a. Escola Livro dei:' , 
Odoutologia. do Rio de Jaaeiro.-Jonatha$ Pedr.o3/J.. ," 

O Sr. Jon.a.t.ha.s Pedrosa. (pela ortl6m) requer a. re· 
tit"a.da da. sua. emenda. para. resta.belooel-a. na. 31- fttseuasio, em. ,"sta 
da. êSCa!seZ do tempo, indo assim ao eneoo'l'O, do daee~ .. --CorQ- ' 
missM e evitando () adia.mento da. ~ó dE9te ~lD8nto. 

Olnsultado. o 'sen!t.do consente na retirada. 
Ninguem pedindo 8. pal&"f1'3, -eneerr8i1e a. ~1U8ã.o." i 

Posto ao votos, é a'pprovado o -artigo. . 
Seguem-se em discussão e "Mo "sem I(1ebate ~'Pproo ... adus· 08 

arts. 3g & &. "' 
A proposição passa. á. 36 discussão. ' " 

O Sr. Pre@idente-Na. fór.rna @ àeliberação- S~o 
interrompo a ordem do dia a.fim de ser discutida A mateNa jul;a.da" 
urgente " 

ORÇAMENTO DA ft.Z~D, PARA 1998 

Entra. em 2~ discussio, com o parecer da CommiBsão do ?inan .. 
Ca.t.1O U't~ la da proposJelo da ca.n.ra dQs ~ea.~;804 de 
üKJ7 .. ha.ndo 8. despeza do ltinHtel'10 d& ~ I*ta. O exer.c1mo" 
de 1008. 
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.; Ninguem pedindo a. pal~vra.. en()erra .. "e a. discussão. 
" Pusto a. vvtOS, ê apPl'Ovado o 'a.rtigo. 

" Seguem-8e em discussão e sã.o sem deb~te appl'ovados 08 a.rts. 2<t 
a. 13. bem como as tabellas A n B. ' 

A' propa.síçã.o pass.'\. a 3& dlSCllSSão. 

MEDICO ADJUNTO E pnARMACEUTICO DA. CI:\..SA. 011 DETE~ÇÃ.O , 

. Entra em 3" discull')ão a proposicão da. CJ.mara dos Deputados, 
D. 147, de 190'7, creando 03 loga.res de medico t\j Ilda.n~e e pb.a.rm~ .. 
ceutico da. Ca."a. de Detenção e fixando os vencimentos dos funocio-
Diu'los respectivos. ' 

Niuguem pedindo a. pala.v\'a, enC~l'ra-~e a discus:ão. 
Po-,f.a. a votos, é approva.da. a. proPQslçlO e vJ.e ser submettidê\ 

, sa.n ceio. ' 

LIOEN0A AO DR. I,EO~DLOO DE ABREU "PRAD;) 

En~rJ. em 3& discussão a. proposi,ção da Camara dos Depút.ados, 
n. 180, de 1997, autorhando o P}'esidente dn. Republica. a. conceder 
ao Dr. Leopoldv dJ Abl"eu Pra.do, eng.mhc.po-chefe do ,5° dístricto 
da. Iospectoría Geral de Obras Publicas, U1U a,UJ}O de liceuç&, com 
ordenado; para. tratâ.r de sua 9~mt1e. 

NlDguem pedindo a p:hla.vra, ellcerrL\.-se a dbcus:!ã.o. 
Posta. a votos em escl'utinio se..!reto, ~ a.p provada a proposiçã.o 

por ~ votos contra. 3 e vae sal' submettida á saonccão. 

(,D.ED:TO DE 48:000$, SUPPLE:\(EKTA.ll Á \'EUlA - TELEG1\APB·)8 

Entra. em 36 discussão a proposição da. Cama.ra. doa Deputado8 t 
n. lQ5, de 1907, autoriza.ndo o Prcsid-.. mto da. Republica. a. abrir ao 
lfinfetario da. lJldustria. Viaçlo e Obr.1B PubUc1\S o CNdito de 
48:000$, suppleme1ltal' á. verba - Te1egrapho;ol. d.l a.rto 34 da. lei 
n. 1.617. d~\ 30 de dezembro de 1905, ti ~nt\O 3~:OQO.~ para trans· 
porte do P ;sSOJ.l e 16:000$ para. o de materia.l , ,-

Ninguem pedindo ao pJla.vra., enC0rl'J.-3e ao díscus:;'ã.í'>. 
Pôst<1i~" voto:t, é a.pprJvaJa. a Pt"op:lsiçJ:o e v.\.e ser submettida. 

" sa.Dcção. 

O Sr. presidente - Nada mais lIav()ndo a tratar. 
vou leva.nta.r a sossão. 

D6I)ígno p:.\.r& orJem do dia. da. sCisão .~eguinte: 
2" discu$São da. proposiç{to da. Camara dos Deputado.s. n. ~~t 

de 1907, orcando a receitá. gera.l da Republica pa.ra. o cxerCIC10 
de )~; 

Contb:n,l~ção da. 3110 discus!ião da Pl'oposição da ca.mara. dos Depu" 
tados. n. 91. de 1907, fixa.ndo a despeza. do Ministerio- da. Guerra. 
para. o exercíCio de' 19O5; 
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Continua.ção'da; 21' di~CllS~O da. proposição ,da. Camara dos n",pu
ta.dos, D. 140,' de 1907, reorga.niza.ado a. Colonia C:orreccional dos 
Dous Rios e a Guarda Civil; , 

3· discUssão da proposição da Cannra. dos Deputados, n. 161. 
de 1907, crea.nd.o uma de)e6'aoia de policia. de I&. entraocía na. ilha. ' 
de paquetà que oonstituirá o 290 districto polioíal do Districto 
FederEÜ; e dá. outrai providencias (com parecer favol'il.vel d;l, Com· 
missão do Finauças); 

3& discussão da Pro;losição da. Ca.mara do:! Deputa.dos, n. 111 t 
de J007, autorha.nd'} o Governo ar paga.r. da data desta. lei, a·J cabo 
reformado,furl'iel gtadtiado do exercito Lino Ribeiro de Novaes. 
inoIuido e r,~colhido no Asyl0 de lnvalid03 da PatrH~, a dl1fercnça 
entre o soldo con:~taote de sua provhão de reforma & o d:~ ta.bella. 
annexa. á, lei D. 247, de 15 de de~embro de 1894 (com parecer 
emenda.ndo da. Commissão de Finanças) ; , . 

3· discussão da. proposição, da Camara dos Deputa.dos, n. 193. 
de 1907, autorbanà.o o Presidente da. Republio:J. a. abrir 8.0 Minis
ierio da. Marinha. o credito de 720:000~. supplem ~I)tar a. va.rias 
rubricas do art. 18 do vigente orça.meníO (com pal'ecer.fa.vora.vel 
da Commisf.ão de Finançd.s) ; 

Ja discussão do projecto do Senado, D. 36. de 1907, elevando a 
4:800$ annuaes os vencimentos dos escrivã.es das var~s criroi.oa.es. 

Leva.uta.-se 8. sessã.o a 1 1/2 hora da tarJa. 

165& SESSÃO EM: 18 DE DEZEMBRJ DD 19Q7· 

PrBs4derlcia do Sr. Ntio Pec;anlla 

A' meia. hOI'J. depois do meh diJ., abre·sc a se~sã.o, ao QU,3 concor· 
rem os 81'8. Senadores Ferrei1"J. Chaves, A. Azarado, Jonathaa Pe
dl'093, Jndio do Brazil. Urbano Sa.ntos, Aplzio de Abreu, Pires Fer
reira.. Francisco 84, Meira e Sá.. Alvaro Ma.oba.do. Coelho Lisboa. 
Gonça.lves Ferreira, Manoel Duarte, Oliveira ValIadão. Moniz Freire, 
Siqueira. Lima, Oliveira. Figueiredo, Augusto de Vasconcellos, La.llro 
Sodré. Barata. Ribeiro, Feliciano Penna, Francisco Slblles. Francisoo 
Glycerio, Afr·'edo EUis, Lopes Chavea, Joaquim de Souza, Joaquim 
Murtinho,Metello. Candido da Abreu. Xa.vier da Silva, HereUio Luz, 
Felippa 8cbimidt, Pinheh'o Maobado, Julio Frota e Victorino 
Montoiro (35). 

Deixam de comparecei" com C.~ti8a. partioipa. 13. Og Sl'S. Sena.
dores Ruy Barb083., Bueno Brandi). Silveria Nery. Sá. Peixoto, Paes 
de Carvalho .. Justo Chermont, Gomos de Castro, BeIfort Vieira.. 
Ra.ymundo Artbul', Pedro Borges, Ga.ma e Mello. Rosa. e Silva. HeI'· 
cula.no Bandeira., Araujo Gôe), Vieira. Malta.. Coelho a' Campos. 



-
~ 6110..,.'-, Severino Vte.ira.. VJr.aw.~ ~80Ziot Cl.eto Nunes. 
LaIIIJ$IifcJ ~, E-ríeo Coelho, Bra.~ A.bt.o.",- Urbano de .Gouv~ 
Brazilio da. Luz e Lauro Müller (28). 

: E' ,ij4JJu ,...a em tíscu.ã.o e sem debate &HrQv..wa.ar AC. da. 
êUÚJltiDr. , ' 

O @ J!. 1" ,8eo.r.eàar.i.G dA. oonUt. 40 ~J!Ii. 

EXP.EDIENTE 

OOicio do ldai8Wio d~ aelações ExtJ)rio:reB, 4e hoJe,' tra.nsu::tit
tLndo ao sne.nB&sam ~~»ue p 8r" Preaíden~ da.lt.6publ[~a. 9U bme~te 
á., ~vaeio do li o 08 decretos ~s quaes removeu os, 
EQvi.&àoi Rstl"aol"4jnarioi e .MiJlj.gjros Plenipet$Oiarios Sra. Atberto J 

Fiàlho. da. Legação. em P,or,tu.gaJ. pa.ra. li .na Ita.1ia. ~ BraZil1c;a 
ltib0ré d& Cunha, da. Lega.çã.ó no Pa.raguay, pa.ra a. em Portugal; 
Al~ -de MePMJil GOIIUU P~a., 4a. I.eg.po no .:M.exiee., para" na. 
Bollvtw, Iêsê CorieiM 4& Re8'() aall"l'88, à.Lepçi.o na. Bel«io&,Pira 
a. ue Mexieo~ M'a.ooel.e'OHv.ei ..... Uála. da.(.esaoU em V.e&WI;U6'H&,. 
par .. Q, na BeJ~ica; MaDotl cart08 Gon~ Parteira.. <da. ~. 
na. Bolivia., para. ao no J~pão, e Domicio: da Gama. di Lega.çio 'OO'y 
Pi:lr~j pa.ra a. J:l&: Re.pu~Uca Argentbíl.a. ,; nomeou .oa SUIJ.. Eneas Na.f<oo 
t~ J:aviwo EUr.a.ol'4iQlJ'J.o .e Mh.istro P.leuipôtencia.l'lo ao.P.4 
e Gastão da Cunha pa.ra. identico cárgo no Pa.rag1la.y; promoveu 
o Sr. José Ma.noel Cardoso de Düvdra. .. m~~ resiMate na 
Colombia; e removem da. Le~o no Ja;pã.o, pan. a. em Vene2.Uena., 
O ministro resjdente Sr. Luiz Rodrjgues de Lima. Ferreira.. 

O Sr .... ec~f,arlo, iBe"!tUlQ de .201 lê qs seguintes 

f "REQF!R.ES 

N.402-1907 

• O ;$eaeote da FoJ.'91l. P.Glicilrll d(> Disiride Federal Oittd.tD :X&vler ' 
de BarlQ1 '1tequaetl .. élOngJ'ei8o Nacitllal um 8. ano de fitleaoa.. I 

COla lMÜo -e ~ para ttra&.v d& s.ua saude, '. juatou ..... e,tfea.., 
tato8 dO II'éIlWlB d& FJr.ea ~l, flue.,.lJ ,ao M., seu ~ · 
~ estar eJJe ~ 4e 1IIlber~ ínoipiéllte .. 

A 'OU:ml.ra dos Depu1;&dos de1brlu mo párte o pedido. conce
dendo., l\io',1DIl '. tAaa leis m~zeB. e '\! e quê con81.itne a; ~ , 
si~ u.. 189, do COt1".6n ~ anuo. dI. C8.ma.ra. dos DeputadOll. 

A. Commissão de Final1ç&s na.da. tendo a. oppor epioa ~'" 
a.pprovoçã,o da pI'Dp08iCão• 
~. __ c. ... Riluaes, .17 de ~'Wo de 1007.- F8~:, 

Pe,.." ~I) i.Utlrlno4 - G.çalw$ licnwir&, .relator.-- aI,,- : 
C6f'iII,. ~Ji~ ..... MUG~ Ma.chd1.4o.-I. kt.uJuim dIJ 811wHJ.-
u,.." .1iI4nItH. ; 



J'ROPOSIQÃO DA CA1JfAltA Dos bE'PtJ'rAbOaI, fi I \89. 'H lOi)1, .. QI)'JI SE 
td'~ERg O PA_Eci!a stJPttA. I ~ I ~ 

o ÚongresSO ~actona.l J'esolvé : ,.' , 

. Artigo unioo. Fica. o Presidente' da Repu'bliea. a.U$Dl1tad.o ,& 
"onee4er a.o tenente da. ·:PoJ'ça Policial do Distrfcw Federal rJ?fd'to 
.xavier de B3lr,18 ~}.iI Jl}8.Zes de licença, com BOldo e etapà., para. 
~traiaroeuto de lUa. s.uile; l?6vOgadãs 3S di8posiçôe8 om oOllttlforio. 

Camara. do'l ~PUtád08. eg fie novembro da 1007.- Oario. pflit.. 
.1.'otà cl"6 MeUo Fitlto, Presidente da Ca.tnal"II.- Mi~Úldes MtlríO' tid' Sã 
.Ft-eit'8, to Secrctarfo.-'- Lui." Antonio, Ferreira OUálfJerCot 30 Secre-
.ta.rio, servindo de 2°.- A imprimir. " 

N. 403 - 1907 

.A pl'Opoatçã.o da Cama.ra d.bj!j·'Deputados que re.gula () Mista
"mento e lôrteio n1i.w,ar. iem eofIl:O 8. roor,a..nização do 6X6l'citQ, 
me~tH) atlsent1mElnto da Commi88ão de Marinha.. e Guerra. :por 

·vir preenoher 6Ua. Vi8ivtís laeluta.s na. orgal1izacão do DOSiO ele
mento arma40, ql1e ostá. longe de eooíleoer 008 PI>600itos da. selou
.Df. miuar. tal ctlmo é tnodernamente ooJlsideriLua.. 

l1a.borada.. COD1 competenci!l. e ins]:JÍrawia pór êle"JalÍ09 sMij.
mentós patrlotlco:l, el1* provideneia 9Ob:l'e1 ~ distNbuiçã.o necé9íufa. 
e equitativa da tropa. por todo o ter.ritÓI'ío da. keplJbJi~'" fOl'1'Dando 
nne.l@ôa effica.zes de anllillo e de l~i&·.encía. elP oa.soa de ,n9cU8Ídade 
'Imprevista. ; a, ao mMIOO tempo, pela.. pre.videu,te organizo.Qã.o· de 
'ruas Ur.ttdM~ t~ti~&if o teJ.'ritorio naciooal ficará, furtemente de-
~dtdol' si :porventura Ciret1ll1StaOOÜLS impi'BVis"ta.s determinarem 
quaesquer oolligacões al"ma.das contra a. integridade naoi",nal em 
di1tel-entes pontos de llOssas :vastas l'ronteira..s. 

A rSDo"VaCã,o l'adiaal do pessoa,l pelo servioo obrigatorio Mem 
1!ge1lções rui08a!~t "indo o 8XercitD a ter composto de todos os cida,
dios sem diAtiaqões .:>eiaaJ, eleTa..á. G lI.ivel mora.! do soldado irasi
'1eiro que OOIllsideral'11 aomo titulo de leIitimo (H'gurtJoO prestar/ser" 
.• ~ n& fUeql'a., b.abUitarJJ:iD..8e par~ Q6f~D~er a,:púriur. GDar~@
:ceado-a e nobilitanda-.a. p.Ja. m&Il-taútil1. op.dam tD.terAa·~JIe" 
'-d4ltal!l8r mtt.r.b~ ., aa· m.e:URQ :tempo, lQrnal-. ·eon .... te a, roa; p. 
con$oi~ do ~6lur'. _ competeidl' provo..w.·fi) do põtríot~ <lã 
~lUa Ql'ganb~açio DJ.Uit~ e d.6 sua forca at'JD~a.. . 

lO. Os p.i~ ~ organililadós da:ma~tn ama organização m.ilitar 
modelo, em .que a.. uma. legiBlàcio preV1dente se' aJtiem J)rovidenclas 
.ti ordem íoohlllci tae.s que, e1)). dádo momento, l>0'S~a.m dar pr8!tl
gio ao Go.varn() par;.. impôr .. paz. manter a. i, ntegridade da. 8obet&
llia, a.fasta.r PQl'lgoI e qllÍg' ínl'éparaveie desastru. 

&>mos um povorpaeUico" eejU vMeldade~ de·suprema.cia. mllita,'p, 
;upirando seme.o:te desenvotver 1108800 tnexgo1iaveis elementôs 
natUl'ae3 ~t portanto i aoasafi hlnuméras '''e a~l"dina.t'ia.~ ri
quezas; porém, para oonsegulr tl'ànquifta:rnentM éSSe nobre e 
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elevMo-', às !tde.,.atum , n.9segurando a ga.ra.ntindo o nosso desen
volvimento ma.teria.l e social, torna-se impre~cindjvel o amparo 
da toroa armada., sabiamente organisada e perfeitamente apparo ... 
lbada., de accortlo com os preceitoS! da tactica moderna, baseados 
noa elementos soicntificos a que deve sempre obodecel' uma bôa 
organi8açao militar. 

Os ex.ercitos permanentes deixaram de ser aquelles monstros 
vQrazes, que a.meaça.va.m tJ'agar as forcas vivag de uma naçã.o. 
são a.nte~ um elemento decisivo do progref'so e dasenvolvimento 
dos povos. já. não tendo como eX<llusi va missão fazer a. guerra. 
levar a toda a. parte a. destruição e a ruina, nos manter e a.sse .. 
gurar a tranquillida.de e a pu e, com ella, o engrandecimento, a 
prosperidade e o bem estar da Patria_ 

Para. cumprir esta missão. porém. é necessario que o exercito 
seja modelado em solidas ba.ses de uma sabia e moderna organi
sação militar, em que os sa.crificios feitos sejam compQnsados, 
produzindo :.;;e11s benefico9 e patrioticos iatuitos. 

O projecto, de quo aqui se trata, attende quanto posssivel a 
esses preceitos, adoptando medidas radicaes do e:draordina.ria. 
relcva.nCÍo.. con~igna.aOB em organizações millbres das mais pode
rosa~ nações. e, ao mesmo tempo, alliando outras providencias e 
norm:J.s aconselbadas pela experiencia e pela. ioJiscutivel compa
tenda. do notavel marechal que dirige o departa.mento da. gllerra, 
que conipreheudeu em tempo ser a nossa organização militar 
defficiente. sem os elementos technicos que o adiantamento da. 
scienoia milita.r requer e exige. 

Sob o ponto de vista eMnomico, o projecto não impõe poeadoa 
sacI1ficios ao erario pubJíco. sendo mais rasoavel que todos os 
a.nteriores elaborados. porquanto importa a.penas em um augmento 
que POuúo excede a mil contoa. quando 08 outros accresciam as des
pezas em avultada quantia.. 

A Commissão deixa da apresentar, como deseja.va, desenvol· 
vido e municioso estudo sobre esta importante proposição da. 
Camara dos Deputados, lembrando a.lgumas modificações o indi
cando elnendas suggeridas por algum dos seus membros porque 
está. a encerrar-se a sessao legislativa e esta medida. impõe-se 
pela sua opportunidade, pela sua extraordinaria. importancia e 
prinCipalmente por/}ue della dependem actoa de administração 
milita.r do mais elevado a.lcance para os interesses puHicos que 
seriam prejudicados si por ventura sua approvacão fOEse &ddiad~. 

A Commissão. pois, confia.nte no elevado criterio e pa.triotismo 
do chefe da nação e do seu illustre !ncansa veI Mimil:ltro da Guerra.
espera. que. na. execucã.o desta lei, seJ.m cOl'rigida.s quaesqu.er 
lacuuas c, não trepida um só momento em acons~lhar ao Senado a 
adopção desta. importante proposição da Camara dJS Deputados que 
constitue uma. a.rdcnte aspira.ção de todos os patrLotas que desejam 
o engandecimento e prosperida.de Rupu.bli(';a.- Pires Fe1'reira, 
presídente.- Vieto"',.o Montsrio. relator.- Lauro S"drs.- FeUppe 
S:JMmied.- BeI(ot't Vleir"4.- A' Commissão de Finança.s. 



SESSÃO EM 18 DB DBZEHB&O DB 1907 ·559 

ORDEM DO DIA 

RECEITA GERAL DA REPUBLICA. PARA. 1908-

EntrJ. em 2& di:i!cns:ã.o, com o parecer fa.vürave1 da Conimissão 
de Fina.nça.s, o art. l° da proposição da Camara. dos Deputados, 
n. 205, de 1907, orçalldo a. receita geral da Republic~ pa.ra. o exer .. 
cicio de 1908. . 

l'·a~lguem petlimlo a Jj.1.larrJ., encorra.--se a discus~ão. 
Posto a votos, é ap'p ov,~do o artigo. 
Seguom-se em di cU;'jsão c são sem debate approva.dos os art~. 2" 

a 20. . 
A proposÍçiio passa á. 3a discussão. 

onçAlu:;,TO DA GUERRA PARA. 1908 

Continüll. em 33. (lü::~us~ão. com o parecer da Commissão de Fi .. 
nança.s sobre as emcndp.s of1'crec:das, a Pl'ú})osíCão da Cama.ra dos 
Deputados. n. 91. dB 1[07. tlxando a urspeza do Ministerio da 
Guerra. para o ex.ercicio 00 1908. 

Ninguem pedindo t1 pala'v'l'a. eneel'rn.·se p, discussão. 
Procede-se. Da fÓ1'll1i1 do R~gHlamento, â -rotação lIas e'l"nendag~ 

com o seguinte resultado: 
E' approvQda a seguÍnte sllu·emen1a da. Commissão <l~ Fi .. 

nanças: 
A' emenda da. Cümmis~1o. a;ljJt',-,vlJ.lla. em 2" discus.são, a.o n. 5 

- In"tru"ção milit::r: !~m logar .:e «12~t)403». diga.-so 11 :2~0$OGO: 
E' rejeitada a süglJlntc emenda: 
Ao art. l°. ruhri~a ! 1-0br:ts militares. Dbninuida de 100:000$ 

nas cObras de fur·,i.:(:a:;~3,:;s c defc'!oa do litt,.iral da nep~lblica.. etc.», 
alterado o total de 1.80.J:OO()S para. 1. 7JO:OOO$OCO. 

Accrescentc-sc 11', m.-:smi l'tl:Jl'ica.. OJd0 convier: 50:000$ pa.ra. 
uma enfermnéa em POÇ).:; ele C~ltld. - PiJ'e,~ Fe.,.rêi.ra. 

E' approva.da [J, S ;guillL3 sulHHnentla da Commissão de Fi
naDçaSt 

A' emenrl3. da Commh.:são. a.pprovada em 2& dígcu~são. á. rubrica. 
14, aocresccnto-se .2<)0:000$ 'xtra CO::1str~lccã.o de uma ponte sobra o 
rio Ibiouhy, no lllo Gra.DIle do Sul». 

Dessa rubl'ica. eEmÍ1e-se :1 ~nb·consí~nação «Obras de fortift
C~ÇÕ{)S do Porh de Sa.nto~Y> S)OI!O a dotação conservad), elevada á 
sub-consignaçã.o <Obl'M da fJI'Wicaçõ;3; o dereza do littoNL! da Repu
blica.. etc.,.. q < Le tie u ,i. fi ~s~e C3,SO, o!.}vad a. a 2.100! 000$000. 

E' a.nnunciLl.Ii!1 [I; votaçlO .la se5'Uiut9 emenda.: 

«Ao art. lo. rubrica 15 Serviço de Sa.u·.~e. Allgme:itada de 
20:000$ na. SUb-COl~si .'a3.ç'ito-meilic8.'nontos, dro;as, apparc hos, etc. 

Na. ffiesm·:t subcous.iguação - Artig03 de expedIente paNl, as 
delegacias, etc. Dimiauida de 20:000$.-Pires Fe1·rei1·a. 



-, " 
, o Sr. Pires IPerrelra (pela o)'aem) requer a retl .. 

ra.d.& da emenda. 
Consultado,' ()' Senado. eonse:nte na ratirada. 
E· approvtW.& a. seguinte emenda. da Com missão : 

, cÃO art. 2°. AooresceÍlte-se: ca.da verba. destinada a subsitHaNJe = 
: .os trabalhos da. ca.rta. geral da. Republica.. com séde om Porto Ale
- greI applíca.r até 70:0)0$ na. acquisiçii.o de um prediQ onde lanc-

etone a. dí~ecção Mqut)lle3 trabalhos.» -
Et rejeitada a seguinte emenda. 
«Ao art. 2°. Accrescente-se: 
k) a. mandar pagar ao ma.;or José EuIaJio da Silva. OU·veil'a, 

lente da Escola dJ Artrlha.riQ. e Engenbarií:\, a impol'taMÍa a. que 
por lei tIver direito pela publica.ção das SU.'1.51 obra, dídJ.ctica.s Me
ca8icl,I, Hydraullca e Reltsten.cia dos materiaef .-Lauro Sodre. 

São approvadas as seguintes emendas: 
. 4ÀJ) a.rt. 31) accrescente-3e: Sendo entregue o sorviço a. senhoras 

-)obres &. b.DJIestas que prévia.mento se inscreverem para 1al ílm, 
eom a devida. flanQa.- Victorino Monlei1'o. 

Accresce:nte-se onde convier. o seguinte~ 
«Art. Fica o Governo autorizado a abrir os creditos neces

sarjos para orga.nizar e lnstallar convenientemente as companhias 
'regionae8 creadas pela. lei de fixação de rorca'5 do corrente anno. 
com séde na.s Prefeitura.s do Acre, Juruá. e Purlts e na região do 
Amapá.. -Lauro Sod}'e. 

E· approvada. a proposição. com M emou ia.s adotfta.da.s. c vae 
ser devolvida. fi. Camara dos Deputados, indo antes á. Commissio de 

" Redacc~. 

REOaGANJSAÇÃO DA COLONIA CORaECCloNAL DOS DOIS RIOS 

Contlm1!l. em 2" discussão com o pa.recer contra.rio â &manda. 
o:fferecida. o art. 2 l da .. proposição da, Camara dos Deputados. 

'D. 140. de 1907, reorgD.nizando a CoJonia. Corraceional dos Dois 
Rios e a guarda civil. 

, _ Ninguem pedindO a pala. yra, encerra-se a discussão. 
P09,to a. votos t é approvado o art.. lo 
Posto a votos é approvado o art. 2°. salvo a. emenda. oiferecidn. 

)ela Sr. Oliveira ValJadão. 
posta, vOÍOil, é rejeitada a emenda. 
~tos succesaivameDte a. votos, são approva.do,":I 08 arts. 3°. 

'!fé, 5°,6°, 7°.8°, 911 ~ 100. e bem assim a. hbeUa.. 
A proposição paasa.' 3· discussão. 

DEtEGACIA DS POLICIA EM PAOUETÃ 

Entra, êm 3A discussão o proposiçã.o da Cllma,l'a dos Deputtldotl, 
n, HU. de- 1907, cl'eancto uma delegacia de paJicia., de la en-
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trancia. na. ilh1. de Paquetá.. que COD8~ituir;t o 290 districtG poli
cial do Distrloto FoderaJ. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra.-se ao dhcussão. 
Posta a votos, 6 approva.da a. proposição e vae ser submettida 

â. sa.ncçio. 

soLDO AO FUlUUEL GaADUADO LlNO amEmo DE NOVAES 

Entra em :J& discussão, com a emenda approvada em 2&. a pro
posição da. eama.ra dos Deputados, n. 111, de 1907, a.utoriza.ndo o 
Governo a pJ.gar, da. data. desta lei, &o cabo reformaJ.o, furriel 
graduadl3 áo exercito Lino Ribeiro de Novaes, incluido e recolhido no 
Asylo de Invalidas da Pa.tria, a. di1fereoça entre o soldo constante 
de sua provisão de rerorDl:\ e o da t3.beUa. anDex.& á. lei D. 247, de 
15 de dezembro de 1894. 

Ninguem polindo a. pala. vra. encerra.-se a discussão. . 
Posta a. votos, em escrutinio s:!Creto. é approvada. a. proposição 

com a emenda adopta.da em ~'disCllSSãa, por 34 votos contra. 1, 
a vae ser devolvida. á.quella Camara, indo aDtes á. Conunissã.o de 
Reda.c~ão. 

CR.EDITO DE 720:000~, sUPPLEMENTAR A VARIAS nunl\lCAS DO ARl' l8 
IJA LEI N. l.617, DE 190G 

Entra em aa. discus~o a proposiçã.o da Camara. dos Deputados, 
n. 193. de 1907, autorizando o Presidente da Republicil. a abrir ao 
Min\sterio da Marinha o cred!to de 720:000$. supplemenbr ás vor .. 
va.s das rubricas 2L «Munições navaeij~. 22 «Material de construcção 
nava.b, 23 «Obras" 25 «F'retes, pa.ssagens, etc.~ e 26 «Eventuaos» 
do art,. 18 da lei n. 1.617. de 30 de dezembro de 1906. 

Ninguem pedindo a. palavra., encerra~sc n. discussão. 

Posta a votos. é a,pprovada. a proposição e vae ser submettida 
á. sancção. 

VENCU{EJ,VTos DOS ESCRIVÃ~S DAS VARAS CRIMINAES 

Entra em I" d isctIssão o projedo tIo Sena.do. n. 36. de 1907 
elevando os ycneimeotos dos e8Crivãe~ das varas crimina.l'S. . 

Ningnem pedindo a pa.lavra, cnoerra.-se a disoussãlJ. 
Posto ao votos, é a.pprovado o pr.Jjecb o Pl.S..,a, ti. 3a discu'Isão. 

indo antes á.s Commi..."8Õea de Justl<;a. () Legislação c de I,'ina.Qç&s_ 

O Sr. Pl-euddente - Nada. ma.is havondo a. tl'a.tar, vou 
levantar a semo, designap.da p30ra. a ordem do dia da. sessão se
gUlnto: 

2° discugs:io lia. pr~içã? d!}, Ca.m~},rJ. c.lJs Deputados, o. 184. de 
1907, autoriza.udo o Pl'esidoute da.· Republica a abl'IL' ai) ~Uoistel'io 
da. l<~a.?enda. o credito di) 35:000.), QUi'O, suppiems,ltc.,r á. verba. 31 do 

V~. VTII M 
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àrt. 45 da lei n. 1.617, de 30' de dezembro' do 1906 (R.~posições e 
resti tuições) } 

21. di'.Cussão da. proposi.çã.o da. Camara. dos Depuhdos, n. L81 
de' 1907, irnporido ás a.utoridades fe(laraes a estaduaes, aós dire: 
ctores de estabeleeimentos industriaes e commeroia.ea e a todo.;; os 
part.cTtlares <lo obrigação lIe prestarem â Directoria Gera.! de Esta.
tistica as informações ql1e lbes forem pedida.s (Com pa.recer favo
ra vcl da Commissiio de Justiça. e Legislação) ; 

21. discQ.b8ão da proposição da. Cam;l.ra dos Deputados, n. 1 (4, de 
100', mao.dando ooutar, pa.ra os atreitos de melhoria. de reforma., 
ao maobillista. de 310 classe refbrmado, capitão de corveta. grar.l-uado 
Antonio de.Siqueira Lopes o tempo em que serviu como operario 
d!l Al'senal de Marinha. do Rio de Ja.Deiro~ de 1863 a 1865 ; 

2a discussão da. proposição da Camara dos Deputados, n. 179, de 
1907, autorizando o Governo a. a.brir ao Ministerio da Guerra o ere-
4.itD 8specia.1 'd~ 4: 758$33 i para. pa.gamento de gra.tifica.ções de 
exereicio devida.s' a,Orozimbo da. Silva. Marql16S, chefe da. omcina 
de aalleiros e OOI'rieir08 do Arsenal de Guerra. do ruo Grande do 
Sul. 

Levanta.-se a sessão a 1 1/2 hora da. ta.rde. 

lôfia SESSÃO EM 1 9 DE I>KZEMBRO DE 1907 

p,.e,'d6noia do Sr. Nilo Peçaflha 

A' meta hora depois do meio-dia. abrEH1c a sessão, a. que co. 
COl'rem os Srs. Senadores, Fel'reira. Chaves, A. Azaredo. Urbano 
Santos, Beltart Vieira, Pires Ferreira, Meira e S4, Alvaro Machado, 
Coelho Lisboa., Gonçalves Ferreira., Araujo Góes. Oliveira Valia
dão,' Moníz Freire, Siqueira. Lima-. Oliveira Figueiredo. Epico Coe
lho, Augusto de Va.s:.:oncellos, J3i.lrata Ribeiro, Felíciano Penna, 
Francisco Sa.lles, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, Lopes Cba ves, 
Joaquim de Sonza., Metello. candido de Abreu, Xa.vier da Silva, 
Hercilio Luz, Felippe Schmidt, Pinheiro Machado, Julio Frota e 
Vietorino Monteiro (3I). 

Deixam: ,de comparecer com causa. partecipada. os 8rs. Sena
dores Ruy Barbosa, Bueno Braildão, Silvcrio Ncry, Jonatllas Pe
dJoosa, Sá. Peixoto~ Indio do Br&zil. Paes de Carva.lho, JU8to Cher~ 
mont, Gomes de· Castro, Anízío de Abreu,.' Ua.ymundo Arthur, 
Francisco Sá.. Pedro Borges, Ga.ma e Mello, Rosa e Si! va, Herculano 
Ba;ldfrlra, ,Viein Malta., Manuel Duarte, Coelho e Campos, Marti
D.hO' Gár'OeZ; Sgverino Vieira, Vipgilio Dama.zio, Cleto Nunes, Lou..
renço Baptista, Lauro Sodré. Bra.z Abrantes, Urbano de Gouvêa.. 
J.oaquhn. MmUtbo. Br&ziliB da Lu~ e Lauro Müller (30). 

" !"lida, l'osta em discu$8ã.o e'sem debate approv&da a uta da 
sesdo' anterior. ' . 



SES'ÃO BM 19 DE DBZ;8ltBRO DE lQ07 561 
=mn 

o Sr. 1° Secreta.rio declara. que nãú ha eçediente. 

OS ... ". 4° Seereta ... ~io (se,./).n1.o de 2°) lê oa s9guinte~ 

PARIi:CERES 

N.404-1907 

Redacçno final do. emenda do Senado li proposiçd{j da Cama,." dos 
Deputados, n. 111. de 1.907, autorizando o GDt)ert\o a pagar a 
d'fI'erença de soldo detJido ao cabo reformado do 6.xét"~~O Uno 
Ribdt"o de Novaea 

o Congresso Na.cional decreta.: 
Artigú unico. E' concedida, sem prejuízo dQ soldo que &otual· 

mente pereebe t a.o cabo reformado, fllrriel gradUado doe:iercito 
Lino Ríoeiro Navaes. Do peDslo mensal de li$; revogadas as'dispo-
sições em contrario. ' 

Sala das Commissões. 19 de dezembro de l007.-Coelho 1Mboa. 
-Lopes C}UJ.fJ6S. 

Fica sobre ao me8~ pa.ra. 361' discutido na. S6$sã.o seguinte, depoitJ 
de publica.do uo Dia1'io do Congresso. 

N. 405 - 1907 

RedacçãO flttal das emendas do Se7loado á proposi.çllo da, C'amara dOI 
Deputados, 710. 91. de 1907, fixan.do i% de~pe~a do Mlni~et"ttJ da 
Guerra parti o e~erdcio de 1908 ' 

Ao a.rt. l°: 
N. 5 - ln,SrucçlfO mi.UttlT. AecreBoante·se -- augmentada de-; 
11 :2SO$ para }lagarem-se a 11 professoreS 6 13 ooe.dJuvantes:dl 

Escola do Guerra de Porto Alegre voncimentos cOl"l"eaponde'ot6s ~ 
tres primeiros mezes do exercicio, p~s <l~;;~ p.rol.Ql)g,~m os 
exa.mes prepa.ratorios. cujo cursó termlÍ.l8, este 8JlDO. , ' ,.'".', 

N. 7-Fabrica.s e laboratorios. ,Accresçen.~:-~~~ de ': 
312:000$ para oceorrij,t áli deapell&8 éomO:,..-altupaterfal*, 

fabrica de polvora. seUl fumaça. do I;>iquete, .<1., J, de julho &.31 de 
dezembro; . " , 

9:900$ para. pa.gaJ,n9n"t9 de ma.is t.ree operarias de' 2& classe e 
dous de 3*' na Fa:briq(t. de. Ca.rt~hos 9 .A.rtitlc1os de Guerra. caJm" 
landó-se I? salarlq :d.~, p~~~~os, Q. ,7$ ,,por 4ia e ~'.dos ,ultiiDOs a _ 
em 800 dla.s de tra.ôaIfio no &DDO. .' A. 1 ... 

N. l4-0bra$ m,littv'~,~ ,Aoor&lCenflH&-aUJlll6lltada'.de : 
350:()ClO$ pa.r& conatl'llooiO 00, quartel de- LOJ'eD~; , 
5O~OO9.t 'para r~pa.roe JI() qua.rt~j d.~ l~ ~~io de i:ófantaria, 

em S. LUIZ de C8,oores ;: ..,.. ' 
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. 50:000$ para continua.Õa.o das obrêl.S do qu&~tel de S. LuLz do 
Mara.nblo; 

. 80:000$ para construcção de um lazareto de beribericos. em 
Matto Grosso ; 

120:090$ para. conclWlã.o das obrD.S do Bdiftcio do comma.QdO do 
S· districto militar; 

200:000$. para. a construcoio do uma. ponte sobre o rio lbicuby, 
110 Rio GraDde do SUl ; 

300:000$ Da. sub-consignaoão cObras de fortitlca.Qões e defesa. do 
littoral da RepubliC3, etc.» ; 

Diminnirla de aOO:OOO$,supprimlndo.ae a sub-consignação cObra.s 
de forLiftclQÕea do Porto de Santo». 

" N. 15 - Ma'erl4l. Acerescente-se-augmenta.da de: 

. , 10:000$ na 81lkoosignaçio cF.sia.do Maior do Exercito - Expe-
diente, livros, jornae!. etc.» ; 

1 ~OOO$ uA sub-eoDslgnaoio cExpédiente e outras despezas do 
8UPl'ilJnO Tribunal Militar e audttor9P; 

10:000$ na sub-consignaQio cElpedtente. despezas dlvar&\.s, 
ft'etes e c~rreto8" ; 

50:000$ na sub-c:>n.signação «Mataria prima. para tactura e 
OODcerto de ob .. &s, utensUios, etc.:. ; . 

~:600$. na. 8ub-col\8ignacão «Ferra.menta,s. instrumentoS!. ma.
chinas, modelos e combustiveis. ; 

- 252:000$ Da consignação c[)e~peza.s especia.e~:f. sendo: 200:000$ 
Da. aub-«msignação cVantageas de forragens e ferra.gens~; 

IO:OOOi. D':l. sub-oomigna.çio '«Jorna.e3 ao patrões e marujos d03 
eecaleres cfas torta.1ezai, etc.~: 42:000$, para. pagamento de um 
yeéerina~'io cOlltra.ctado no estrangeiro, á. ra.zão de 24:000$ annual
mente, e um ajudante, tambem con'ractado. " razão de 18:000$'000. 

N. 1&--CmnmU360 sm paI" "CrtJtig,iro. Accrescente--se-augmeu· 
tada de: 

10:000$ p&l"& ajudas de euito de ofDciaes que vão " Europa. 
eRtlda.r e praticar- nos exercitos estra.ngeiros. 

Ao art. 20, accrescoo te-ae : 
, ca, da, verba. deatinada a subsidiar 08 tra.balhos da. carta Geral 
da Re~ublica. oom séde em Portó Alegre" a.p,Pli(jar itM 70:000$ na. 
.-ai8iolo de um predio onde tunccioDe a dlr9CQão da.quelles ira
~; 

q abrir 09 Ol'edito:j neoessa.ri08 para organizar e instaJ1ar con
yeateatemente as c,)mpanhias regiooQ.es erAadils peh lei da Axação 
4&s to~ de terra. pa.l'a. o e~io de 1908, com 8éde 'nas PreM 

~itUJ'&~ do Acrt1. 1(ll'U' e Puros e na. fegtlo do Amap'''. ' 
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Ao art. 3.° Accrescent&--se ira ftns. sendo eutregue o serviço 
a. senhora.s pobres e honesta.s t que préviamente ao inscreverem para 
tal fim. com a devida tianca. 

Sala das Commi~sões, 19 de dezembro de 1907.-0oalho LVbolJ. 
-Lop,. ela"". . 

Fica. sobre a mesa para seI' discutido na s6Ssão seguinte, depois 
de publicado no DiarifJ do Congreslú. 

ORDEM DO DlA 

CREDITJ DE 35:000$ suprLEMENTAR Á VERIlA 45 DÁ LEl N. 1.617. 
DE lS07 

Entra.- em ~ didcussão. com o plrecel' favoI'avel da Commissão 
de Finanças, o artigl) unicol da proposiçã.o oa Camara dos Deput&d.os, 
n. l84, de 1007, autorizando o Presidente da. Republica. ao ;.brif ao 

·Miuisterio da. Fazendí.L o credito do 35:000$. ouro. supplementar á. 
verba. 31 do art. 45 da lei n. 1.6t7, de 33 de dt~zembro de 1900 
(Reposições e restituicõe.i). 

Ninguem pe!lindo a. palavra, eQcerra-se a discussão, ficando a 
votação adiada por falta tio numero. 

ODRIGATOR.IEDADE D~ lNFOIUIAÇÕES 

Entra em 2:l discu.-:são. com parecer favüra.vel da. Coll\milBão 
de Justiça. e Lcgislaçio. o art. 1" da proposição da Camara..dOt;! Depu .. 
tadotl, n. 181, de 19m, impondo asa.utorldades federa,ege ejtaduaeB, 
aos directores de estabelecimentos industria.es o commercíaes e a. 
tcdoj os. particulares a. obl'iglCão do prestarem á Directoria Geral 
do Estatistic& M informa~ões que lhes (orem pedida;s. 

Nioguem pediJlda a palavr..l.. encerra-se a discussão; ficando a. 
votação a.dia.c:h~ por fa.lta. de numero. 

Seguom-se em discussão, quo nca. igualmente encerrw e 
adia.da. a votação, os aJ'ts. 2° ao 4° . . .. 

REF'ORl\fA DO CAPITÃO DE CJRVETA GRADUADO AN'PONfO ])E 
81Q1.1EIRA. LOPES 

Entra. em 2& di"lcussão, com o parecer 'fa'9'OI'&.vel da. Commiado 
do Finançj~t o art. l° da. proposição da. Camara dos Deputados, 
n. 114" de 1907, ma.ndando contar para. os elfeitos de melhoria. de 
reforma. ao machinista de 3" classe reformado, capaão de corveta 
graduado Ant"nio de Siqueira. Lo~e~, o tempo em que serviu çomo 
operari o do Arsenal de Marinha do Rio de Ja.neiro. de 1863 a 1865. 

Ninguem "p~dinua a paJa.vra., encerra--se a. discussão. ficando a 
votação a.diada pOl' fa]tJ.' de numero. 

~eglle-se em discussio. que fioa igualmento encerrada e-a,diada 
,a. votação, o art. 2°. 
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-' 
OREntTo DE 4:758$334 PA.RA. PAOA)IENTO A OROZIMBO D.\. SILVA 

MARQUES· 

Entra. em 21l discussão. CO'U o parecer favoravel dt.4 Commissão 
de FinaoÇ<'Lg. o a.rt. l° da proposicãv da ca.mara. do, Denutailos, 
n. tn), de 1907, autoriza.ndo o Governo ao abril.' ao Minhterio da 
-Guerra o cr~dito 9.special de 4:758$334 para. 'Pagamellto de grltift
cações d,~ exercício devidas a Orozimbo da. Silva. Mê1rques. chefe na 
officina de seBeiros (\ corrieiros do Arsenal de Guern, do Riu 
Granrle do Sul. 

Ninguem pedindo a. -pala.vra, encerra.-se a, discussão, ficando a 
a votação adiá.da. por falta. de numero. 

Segue-se em discussãa,que fica igualmente oncerraJJa e adiada 
a votação, o art. 2'). 

O Sr. Presidente-Na.da. mais baven<lo a. tra.tal\ vou 
levanta.r a. sessão l designa.ndo .:pa.ra ordem do dia. da. sessã.o seguinte: 

Vot3.Qio. em 2A disoussão. li.!. proposioão da cama.z·a. dos Depu
tados, n. 184. de 1907. a.utorizando o Preatdente da Republica a. 
a.brir ao Ministerio da Fa.zenda. () credito de 35:000$, ouro. supple-
mentar á verb:-. 31 do a.rt. 45 da lei n. 1.617, de 30 do dezemoro 
de 1906 (Reposições e restituições) ; 

Vota.ção, em 2· discussão. da proposição da Gamara dos Depu
tados,n. l81, de 1'307, impondo á.s a.utor\da.de~ feàeraes e estn.dua.e~, 
1108 -directore8 de estabelecimentos inQustríaes e commeraÍaes e a. 
tOdos 09 particulares a. obrigacão de prestarem á Dírectorin. Geral 
de Estatfstica. as informações que lhes forem pedidas (cnro pa.rece!' 
f:tvoravel da. CommJssão de Justiça o Legislação) j 

Votação. em 2& diacussã.o. da. proposição do Camal'a dos Depu
tados, n. 114, de 1007. manda.ndo contar para 08 olfeitos de melho
ria.. <!o'reform& aI') machinista. (le 3" classe, :reformado. capitão de 
eorvet!\ graduado. Antonio de Si(lUeira. Lopes, o tempo em qu~ :;;e1"
viii como opera.rio do Arsenal de Marinh~t do Rio de .Janeiro, do 
1863 a. 1865 ; 

Votação. em .2& diicu~ão, da. prOPQsição ds Cama.ra dos Depu
tau()s, n, 179, de 191Y7. autorizando o Govel'no a a.brir ao Mínisterjo 
da Guerra o credito especial de .(; 758$334 para. pa.gamento de gra
tificacõOa de exeroieio àevidas a. Orozimbo da, Silva Marques, chefe 
da oftieina de selleiras e corrieiros do Arsenal de Guerra. do Rio 
Grande do Sul ; 

3- discussão da. proposição da Ca.mari.\ dos Deputados. n. ]{'2. de 
1907. nxando a despeza. do Ministerio da. Justiça. c Negocias Inte· 
riores para. o exercido de 1908 i 

S" discussão da propoSição da. Cama.ra dos Deputados; n • .206; 
de 1907. fixando a. ctespeza do Ministerio da Fazenda para o axpr
cício de 1908, 
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211. discussão da. prollosicãa da. Ca,mara. dos Depatados. u. 148. 
do 1907. autorizando o Pl'esideate da. Rep'lblica. 1:\ abrir ao ~nníste~ 
rio da Industl'ia.. Vlacão e Obras Publicas o ercdito especjaJ de 
90Q:()OO~ para. ser appHcn.i!.o â indomnizaç:ão njushda com a Na, 
clona.l Braz'Ra." Raf'bour Comparty, Zimifed, pela. ro;l'lci~io do 8~t1 OOn
tra.cto ])301"8. construc(lão. uso e gOSfj da,~ ohr.ls do porto de .rR~~~
no Esta.do de Alagôas (com parecer favor.l.vaI da Commissão de Fi
nanças). 

Levanta-ae a. sessão â 1 hora. da. ta.rde. 

167' saBIo EM 20 DIC DEZE~lBlW DE 1907 

P'I'esidenci4 do 8,.. NiüJ PsçaM.a. isrrllira CÀa~1 (ia Sse",'ario) e 
Á. &Mrsdo (40 8SC1'"8'lIna) , 

A· mei-a. hora depois do meio-dia.. abre-Je & sessã.o 8. que con
correm os Srl!. Sena.dorea Ferreira. Cha.ves, A. Azeredot Jona.t.ha.s 
Pedrosa. Indio do Brazil, Prbano Santos, Be1fort Vieira, Anhi-l de 
Abreu, Pires Ferreira. Ft'a.ncisco Sá, Moira e Sá., Alvit.1'O Ma.
cha.do. Coelbo Lisboa., Gonçalves Ferreir&. Araujo Góes. Oliveira 
Valladio, Martinbo Garcez, Moniz Freire, Siqueira Li ma. Oliveira 
Figueiredo. Erico Coelho, AugWllto de Vaseoncelloi, Lauro Sodré. 
Bara.ta. Ribeiro, FeHeiano Penna.. Francisoo Salles. FranciSco Gly~&o 
rio," Alfredo Ellis. Lopes Cha.ves, Joaquim de Souza, Joaquim Mu.r
tinho, Metello. Ca.ndido de Abreu, Xa.vier da Silva., Rercilio Luz, 
Felippe. Schmidt, Pinheiro Machadot Julio Frota e Victorin'o 
Monteiro (3S). 

DeiKalD de oompal'Ccer com ea~sa ~8.rticipada. oS Sra. S~na.do
ros Ruy Barbosa., Bueno Bra.ndão, Silverlo Ns-y. Sá. Peixoto. Paes 
de Carva.lho, Justo Chermont, Gomes de castro, Ra.ymundo Artbur. 
Pedro Borgf.ls, Gama e Mello, Rosa. e Silva, Herculano Ba.ndeira, 
Vieira Malta, Manoel Duarte. Coelho e campos, Severino Vieil·a.. 
VirgUio Damazio. Cleto Nun8li, LoW'enQo Ba.ptistA, Br&Z Abra.ntet, 
Urbano de Gouvêa. Brazilio da. Luz e Lauro Müller (28'. 

E' lid!\, posta. eln discusdo e sem deba.te approvada la ~ta. dà 
sessão nnterior. 

O Sr. 1 0 Seeré"tario dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

ameias: 
Um do Sr. 10 Secreta.rio da. C;;\,fiár& dos Deputados. de 19 do 

corrente mez, remetteodo a. seguinte proposiciô daquel1& Oa.ma.~ 
ra: 
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N.211-1907 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. o E· concedid:L " viuva. do Senadol' Joakim de OH veira. 
Ca.tunda, D. Ma.ría Libaoia. C3tunda, a pensão meMa.i do 150$. em
quanto viver. 

Art .. 2. Q Revogam-se as disposições em contra.ri>. 
Camara. dos Deputa.dos. 19 de dezembl'o de 1901.-Cal"loJ P,f.

~fo de Mello Fi.lho. presidento. - Mildade:r Marta de Sã Freire. 
10 secretario.-Lut.:r .41ltonio Fel"reira Gcr.lllerto. 30 secretario. ser- . 
vindo de 2" .-A' Commissão de Fina.nça.s. 

Um do A-linisterio da Guerra.. de L9 do corrente met.transmittin· 
do a mensa.gem c::.m que o SI'. Pre~idente da. Republica. presta. 
informà.CÓe9 sObre o fõqu:erimento do tensn to Antonio Cl .. udio 
Souto. pedindo dispJnB& da prescripção para ha.ver dos cofres pnbli
cos a quantia. de 1 :750$, da consignaQM mensa.l de 50$ que esta.be· 
leccra ~ sou pae. o oontra.o.lmir.l.Dte Antonio LuIz da. Silva Souto I e 
quenão foi pagt\ no ]Jeriodo de 1 do fever"eiro do 1891 a. 31 do ae
zembro de 1893.-A quem fez ti. requisiçio. 

O Sr. 4 0 Sec .... etI1l1·io (IeToindo de 2°) declara. que nác 
ba pareceres. 

E' lida, posta em di jcu3São c sem deba.te approvada. a. redaCQã.o 
final das cmcadas do Scn.ld.o á. propoaiQã.o da. Ca.m:l.ra dos Depu
tados, u. 91. de 1007. fixando a de8pe~a. do Ministerio da. Guerra 
I*ra. o exorcicio de 1908. 

E' lida, posta em discnssã.o e SJm debate approva1lao, ao redacoão 
ftnll da. emenda. do Senado, substitutiva. da. proposição da. Camal'a 
d'os Detmbdos, n. 111, de 1907t a.utorizando o Governo ao pagar a 
dift'erença. do soldo devido ao ca.bo reformado do e.\:ercito Lino 
Ribeiro de Nova.es. 

<> Sr. A. Azel-edo (")-Sr. Presídente. o llleu IIn\ vindo 
" h'ibuna. neste moment'l é j ustlncar a. Commis.sio de COnstituição 
6 Diplomacia, por ter o Di,a~"o do Co,.grello poblica.do. sem ordem 
delIa, o il'atado celebrado entre o Bl'azíle ao COlombia., a. proposito 
dos ~0S808 limites. . • 

O SR.. JULIO FROTA. - Todos o~ jOl'naci; publicaN,m-no. 
O SR.. A. AZEltEOO - V. F.x. tem razã.o1 mas publiclram-no 

pOl'que a lm,premn Nacioual forneceu·lhes cópias. c o fez, Sr. Pre
Mente, aopezar da Com;u;sSao de eonstituicão e Diplomacia ter 

prohibido termina.ntemente que o fizesse. 
Assim, Sr. Presidente, é fôra. do do vida. q tle boti ve. da pa.rte da. 

Imprensa Nac~onal inadvertencia, ou, mais do que iSliO, c,~pricho 
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dando publicid;,de 'guillo que o Seoado a.inda. não ha.via permita 
tido que torna.!lSe publico. 

O SR. CoELHO LISBOA. Foi sem duvida. um qui pro quo. 
O SR. A. AZEREDO - Devo dizer que o qut pro quo nio tinha, 

ra.zão de ser, 'POrque, com a. minha lettra~ escrevi lt lmprensa. Na
cional, probibindo terminantemente que se dêese cópia do tra.tado 
aos jornaes diario~, e assim procedi, Sr. Pl'e!idente. porque, d 
accól'do com o Regimento desta Da.sa, ao Commissão, por seu li'vree 
3J.'bitrio. não ·podia mandar publícar o Tratado de Bogotá. nem o 
seu pa.recer • 

E' certo, Sr. Presidente, que o pensamento da Commisdo era 
solicitar do Senado permissão pa.ra. que a. publica~io se fizesse i 
mas, não tendo este pedido sido feito, é obvio que elia não l:!e teria 
adeantado em mandar fazer tal publicaçã.o;assim é preciso decJarar 
que ao Com missão de Coastituiçã() e Diploma.cia. nia deixou abEolu
tamente de cumprir o setl dever: remetteu â. Imprensa. Nacional 
os protocollos relati vos ao Trata.do do Bogotá com a. ['Qcommencla.· 
ção de que os não publica.sse antes do Senado da.r sua opinião. a 
respeito. 

Fazendo osta. declara.çã.o, Sr. PrClsidenw, creio perfeitamente 
ter j ustifica.do o procedimento da Commissã.o de constituição e 
Diplomaeía.. (AftJito bem; muito bem.) . 

O Sr. Pre8idente--A Mesa. está. certa da correcção da 
Comml~:,â.o de -Constituição e Dlplomaci<ll e dará. provi.iencias pa.ra 
que tal fa.cto não se reproduza.. 

OR.DE\{ DO DIA 

VOT..\.ÇÕES 

Votação, em 2· discussão, dllproposiçã.o da. Camat'a. dos Depu
tado.'!!, n. 184. de 19J7. autorizanQ/) o Presidente da Republioa. a. 
a.brir ao Ministerio da. Fa.zenda o credito de 35:000$, ouro, supple
mentar li. 'rorba. 31· do art. 45 da. Lei D. 1.617, de 30 de dezenloro 
de 1900 (repos~ões e restituições). -. 

Posto a votos, é approvado o artigo unico. 
A proposiçã,() passa li. 3A discussã.o. 

Vota.ção. em 2· discussão, da propOBiçio da. Garoara. dos Depu
tados. n. lSl, de 1907. impondo á.s autvridades foderaes e estaduaea. 
a.os directores de estabelecimentos indu .triaes e commereia,e,s e ao 
todos os particula.res a. obrigàção de prestarem á Dll'ectoria Gera.l 
de FBtatistica as informaoôes que lhes forem pedidas. 

Postos suceessivamente a votos, são a.pprovados 08 a.rts. l°, 2° ~ 
~o~. • 

A proposi~ão ~a.ssa li. 38 discu,-,g&o! 
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'<> Sr. A. ~zeredo (peZa oTdem) requer dispensa. do in
·tereiicio para 8, 3· discussã.o dl1 prl,poBioio. 

Consultado, o Senado concede a dispensa.. 
Vota.ção, em 2~ discussão, da proposição da Cla.mara dos Depu .. 

ta.dos, n. 114, de 1907 ~ mandando contar, piLra. os elfeitos de molhoria. 
da reforma., ao machinista. de 3& classe reformado, capitão de cor· 
veta graduado, Antonio de Siqueira Lopes, o tem-po em que serviu 
como operario do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro~ de 1863 
a. 1865. 

Posw· a. votos em escrutínio S6C l'eto. é a. pprovado o art. lo, por 
21 votm oontra li. 

Posto a votos, é a.pprovado o art. 2°. 
A propol!iQi,o passa. á 380 discussão. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) requer dispensa 
do interstlcio para a 31 discussão da. ~ropo8ição. 

Consultado, o Sena.do concede a. dispensa, 
Vo~ã.o, em 2& discussão, da. proposÍQão da Clamara dos Depu .. 

~dos. n. 179, de 1907, a.uoorizando o Governo a. abrir ao Ministerio 
da Guerra o crcdito especial de 4:758$334 para pagamento de 
gratifl.ca.ções de exercicio devidas a Orozímbo da Silva Marques, 
chero da offlcina de selleiros e corrieiros do Arsenal de Guerra do 
Rio Grallde <lo Sul. 

Postos a voto~, são approvados os arts. 1° e ~. 
A propo~iQã.o passa. á 311. discussão'. 

ORÇAMENTO DO INTER.IOR PARA 1908 

Entra em 3& discussã.o ao proposicão da Clamara dos Deputadcs, 
n. 192. de 1907, fixando a despJza do Ministerio da Justiça o Ne
gocios Interiores, para. o c.tercicio de 1908. 

Sii..o lidas e posbs conjunctamente em discus~ã.o 88 seguintes 
emendas: 

Ántes de desempenhar-se do compromisso tom~do na 26 dis
oussã.o do orçamento da Justica e Negocios Interiores, a Commi&são 
de Finanças julga de sel1 dever declarar que não ha na proposição 
da. Camara dos Deputados enga.no de $omma., como por equivoco 
asseverou ao Senado. 

A despeza. votada pela. Cama.ra. foi eft'ectivamente de réis 
34.945:379$331. como se lê na proposIçã-o e não 35.237:'742$171. se
gundo informou o pare cer da Commissã.o. O equivoco teve origem 
no facto de haver o relator computado integralmente o augmento 
da. rubrica. 15" « Policia. do Distiricto EederaJ ., qua.ndo o que se 
despende pela mes ma rubrica. corre ropartida mente pelo credito do 
orçamento e pela renda dos impostos de índustri~H e profissões e de 
tra.nsmis~~ de propriedades do Districto Federal e ainda. por ter 
sommado d~plamente uma verba da. rubrica. 21&-Directoria. Geral 
de Sa.ude P~líca. 
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Dada esta explicação, passa " Commissão a submetter ao 
·conhecimento.e approvação do Sena.do a~ emenda~ que, pelo estudQ 
a que procedeu, julga conveniente apresentar á proposição da 
Camara dos Deputados. 

Ao art. l°: 
N. a-Gabi1l8te do Preaidera.te da Republiça. Aug-mentada de 

7:200$ para representação dos membros da Casa. Civil, abon~Lda. a 
cada. um a gratificação de 000$ mensass. 

N. 4-.Despe~a8 com o Palado do Presidente da RepublicfI.. Em 
voz de: augmentada de 12:000$-diga-se: augmentada de 50:000$. 
para mobiliario e outraa despezas. por não ter sido utiliza.da igual 
importancia. concedida pela. lei do orça.mento vi~ente. 

N. 6. Secretaria do Senado - Pessoal. Augmentada de 1: 125$. 
sendo 1:080$ para a gratificação addicional dJ 15 % a que tem di
reito o omciaI José Fernandes de Oliveira, dura.nte o exercicio, e 
45$ papa igual grati:fleação a.o bibliotbecario Luiz de Andrade, a. 
contar de ro de dezembro (12 dias). Matel'ial. Augmantada de 
18:550$000, sendo 8:200$ para a consignação, conservação e lim
peza do ed.iflcio, inclusive 03 salarios de mais quatro serventes. 
9:000S para cEventuaesJ> e 1 :000$ para o augmento do a.luguel de 
casa. do porteh'o do salã.o e 380$ para o ajudante do mesmo. 

N. 11. Gabinete do Consultor Ge-ral da Republwa.- Suppri
ma.-se O augmento de 1Oq$ na consigna.ção - Material - para gr&
titlca.ção mensal ao auxilIa.r. 

N. 12. Justiça Federal. - Diminuida de n. 157:800$ pela re
dueção de .:&;900$ no augmento de 8:900$, nl. conslgnacão «objectos 
de expedionte, fivros t jornaes, almanachs e encadernações& e pelas 
suppressões do augmento de 1: 100$ para impressões. publicações, 
Jespezas miudas etc., de 150:000$ para cODstracQão, acquisição, 
adaptação de ed.iftcios para os juizo~ secciona.es dos Estad,'s e de 
1 :800$, incluidoB na proposta do governo para mais um escrevente 
do Ministerio publico quaullo por lei só está. creado um. 

N. 13. Justiça do Districto Federal - Supprima-se o augmento 
ctlnstante da. proposicão. mantida a verba. da propost'-\ do ~o. 
vernQ. 

N. l5. PoZicia do .Distrido Federal. - Pessoa.l. Augmontada. 
de 9:778$200. sendo 6:418$200 para. vemcimentos do capitão Jos~ 
Cicero Biancbi que e3tá. aggregado á forca. policial, visto ter sido· 
annuUado o decreto que o reformou naqueUe posto e 3:360$ pa.ra. 
paga.mento do augmento qe vencimentos ao director, secretario, 
cscriptnrario, almoJtarife e mestre de omcina da. Escola Correcio
nal )5 de Novembro, em virtude do decreto legislativo n. 1.786, 
de 28 de novembro da 1907, sendo 600$ para. cada. um dos qua.tro 
primeiroo e 960$ para o ultimo. Material. Diminuída de. c 97:000$ 
pela reducção de 40:000$ no augmento de 80:000$ na consigna.ção 
alugueis de casa para secretaria, delega.c ias , estações e postos, 
pela suppressão de 2:000$ na consignação material do gabinete de 
identiftca.ção e estatistict\ e pelas reducções de 50:000$ na, verba. 
de l50:000$ parti. acquisição e custeio do material de..f,ransporte 



'áe "policia. e de 5:000$, no augmento de 10:000$ na SUbCOD ~ 
.Ignacio t'brragem. ferragem, ~rreiament08, ~ur&tivos. otc. 
Augmenta.da. dê 1 . .200:000$ pa.ra cC.mtinuação da.s obras. da. Con
signa.ção CF01'Ç1. Policia.b e 48:000$ na. - Consignação condução de 
enfermos. aliena.dos o ca.}averes.» 

N. 22. Faculdade de Direit() de S. Paula. Augmentada. de 2:800$, 
para. gra,i,iftcação a.o director de acoordo com o decreto legislativo 
n. 1.773 de'" novembro de 1001. 

N. 28. Jiacúldade ds Direito do Resite. Augment&da de 2:800$ 
para paga.mento da gratificação aI) directol' concedida pelo decreto 
legisla.tivo D. 1.773, de 1 de novembro de 1007. 

N. 24. Facu1ddde de Medicirt4 dó ltio de Jane~ro. Dimiuuhla. de 
19~2J0$ para' grd.tific&Ções aos lentes de cadeiras tbeorica.s que pelo 
Regulamento são obrigado:; a. dar cinco ou mais aulas por sema.n~, 
elOS que teem a seu cugo laboratorios ou gabineteiJ pratIcos. 
Augmentada de 2:809$ pllora. pagamento ao director da gra.tifi
cação concedida pelo decreto legisla.tivo n. 1.773, de 7 de nove'rubl'o 
~IOO7. . 

N. 25. Faculdade ds Medicina da Bahia. Diminuida de 19 :200$ 
para gratiftcaoões a.o8lon'e9 de cadeira.s theorÍcas que pelo Regu
la.mento são obrigados a. dar cinco ou mais aulas pci' 8BmaU3 e aos 
qUI) tem ao seu cargo laboratorios ou gabinetes pratioos. Augmen~ 
ta.d.& de 8:800$ sendo 2:800$ para gl'a.tincação ao dire ctor, con
cedida pelo decreto legisla.tivo n. (.773,de 7 de novembro de 1907 
e 6:000$ p",ra pagamento dos vencimentos de um substituto o 
Dl". Julio Scl'gio Palma, nomeado por decreto de 19 de .setombro de 
1907. li vista. do disposto no decreto legisla.ti\"o n. 1.ôi9, de 25 de 
julho de 1907. 

N. 28. Escola Polyle.clwi.ca. Diminuída de 22~800$ para. pa.ga
mento da gra.tificacõ&S a. lentes que teem ao seu cru'go la.boJ'at.orio~ 
ou gabinetes de traba.)bo~ pl'atlcos et.c. Augrnentu.da de 2 :800j para 
pagamento tia. gra.tificação UlJ director I coucodhla pelo decreto le
gislativo n. 1.773, de 1907. 

N. 27. ll$(!ola de 1I11na$. Diminuida de 13:20J$ pa.ra gratifi
cação a lentes que tem a 8el1 cargo laboratorios de tra.balhos pra
tlC09. Augmentada de 2:800$ pa.ra gratifica.tão ao director. conce
dida pelo decreto legislativo n. [.i73, do 7 de Dovembro de 1907. 

N. 28. GlImnasio Ndcional. Augment.a.da de 8:00ú$ para grati .. 
tlCtloões aos directoros do Internato e do Externato, de accordo com 
o decreto legislativo ri. 1.'i73, de 7 de novembro de 1907. 

N ~ 29. Escola National de Btllas A,·tes. Augmenta.da de 24:000$ 
Razoa )?agamento do a.ccl'escimo de vencimcntQs a 10 professores de 
6CienClaB, de accordo com o decreto legisla.tivo n. 1.773, de 7 de no
vembro de 1007. 

N. 30. I~8~duto Naciona.l de Musica. Augmenta.da. de 65:600$ 
pará pagamento do a.cercscimo de venciméntoa, concecUdo pelo de
creto legfslativo n. 1.712, de 31 de outubro de 1907. ao direetor. 
seCr&tà.~ío~ protessOr1'8 j a.uxiliares de I" cla~ee e portairo. ~ 

N. 31 .. 1ndiltdo Benjamin Consta,". Supprima.se O augmento 
de 70;200$) para aUender á elevação dos vencimel!tos dO$ Pfofes-
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sores, por não estar de accord,:, com a. tabeUa. a.pprovada. pela lei 
n. 1.583, de 13 de d,~zembro de 1906. 

N. 31. Obras. Suppríma.-se a verba de 5~:000$ para. a con .. 
strucção de dous pavilhões para. clinica das molestias nervosa.s e 
reduza-se a. 25:000$ a de 100:000$ para. obra') no Internato do 01-
mnasio Naciona.l. 

N. 39. Mag_serado$ 6m disponwilidade. Diminuida de 60:000$, 
de accordo com a informaçã.o do Governo. 

N. 41. SerfJi;o de Assldencia aO$ Alienados nos Ealados. Sup
primam-se a. rubrica. e a. respectiva. verba.. 

Ao art. 2°, 
N. I. Supprima-sc a a.utorização para. subvencionar com 

5:000$ a. Escola Pratica de Commercio do Pará, com 20:000$ a 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro, com 00:000$ o Instituto 
Commercial com séde n:L Capibl Federal, com 20:000$ a Aca
d.~mja de Commercio de Sa.ntos, com 20:000$ a Escola. de Com
;mareio da Capital do Esbdo de S. Pa.ulo, com 15:000$ cada um dos 
institutos Lyceu Agronomico de Pelotas e ft;Scola ProfiS8ion~1 Ben
jamin Constant, fundada pela Intendencia de Porto Alegre. com 
'4=000$ a Escola Mauá de Porto Alegru, com 5:000$ o Lyceu de 
Arte~ e Omeios do Recife, com 5:000$ a Escola Praticl. de Com
mercio do Pa.rá., com 20:000! a Escola Commercial da Bahia. 

N. 2. Supprimam-.;o a.s lettras b, c e d. 
N. 3. Supprimam-se a9 lettrM a, b, c e á. 
N. 4. Supprima.-se. 
N. 5. Supprimt~-se. 
N. 6. SUPP1·íma.-se. 
N. 7. Suppríma.-se. 
A' rubrica. 37, Obral'l, 
N. 9. Supprima-se. 
N. lO. Supprima-se. 
N. 11. SlIpprima-se. 
Ao ar~. 3. o Substitua.-3c pelo seguinte: 
Fica prol'ogado até 3l do dezem!Jro de 1903 o pra.zo de que 

tra.ta. o a,rt. l°, n. 6, do decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de ,.1004. 
extensivo á.s funcQOOs do Juizo da Saude Publica.. 

EMENDA. A.DDlTIVA 

Art. Fica. o Poder Executivo autpriza.do a. abrir um credito atA 
100:000.$, para. des&pr<Jpriar a cba.mada Fazenda. de' Ma.nguinh08. 
onde se acha o lnstítuto Serothêra.pico Fedéral, com exclusão dos 
terrenos em que a Prefeitura tem em construcçã'J 08 fornos pa.ra 
inCinerar o lixo da cida.de, a.ssim como as adjacencias a este serviQo 
de ordem municipa.l. 

sala. das Com missões , 19 de dezembro de 1907 .-P8liclano P811ttCf, 
presidente interino.-Go"Çal.,~s Fsrt"cHra. rela.tor.- Urbano 8anto,_ 
oom restricção sobre a emenda do .art. 20, § U, lettra. C.- Monis 
1!f'sirc.-Â. A;6t'edO.-J •• Toaquim. do Souz4.-Al~a.t!o Machado.
G-lyc'lrio 
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o Sr. Bo,:I.-a.ta. Hibeiro - Sr. Presidente, quando 
em ~ discussão o Orçamento do Interior, a Commis.,ão de Finanças 
a~ri!sentou o seu parecei' promettendo slljeita.r á. consideração do 
!I!~na.do, em ultimo turno. a.s &menda.3 que lbe 8uggel'iu o estudo 
deste oreameoto. 

EBtas emendas acabam de ser lidas pela Mesa, llULS nã.o lora.m 
publicada.s no Diario do COtlgre$30, fiflJU tã.o pouco diatribuída~ em 
aVlllso. V. Ex. comprebende a difficuldade de surprohonder, em 
uma simples leitura, emendas de uma. certa importancia., que se 
referem ao um dos actos mu.is Jlota.vei~ do Congresso-a. \'otJ.ção dos 
orçamen tos. 

Pediria, por isso, a. V. Ex. consulhs$e o Sena.do si consente no 
adiamento desta proposição por 24 horas. pa.ra. que poss~ tomar 
conhecimento das ditas emenda.s. . 

" O Sr. Pre8idente-Antes de submetter a. votos o re
querimento do honrado Senador, vou sujeita.r a apoiamento va
rias emendas apresentadas. 

Sã.o lidas. apoiadas e postas oonjuntamente em discussã.o as 
seguint.es 

EMENDA.S 

Ao art. 1.0 N. 12: 
Do augmento feito na. consigna.ção «Objeetos de expediente.livros, 

jornaes, almanaks e enca.dernações) deduzam·se 2:000$000 para. 
4bibliothecas estabolecidas pelos juizes seceionaes •• Oonsignação 
.. Ma.tarial geral.)-Prancisco Sã. 

Ao a.rt. 1.° Ns. 24, 25, 26 e f!1: 

Restabeleçam-se as veL'bJ.9 de~tinadas a gl'atifica.ções aos len. 
tes dos dí1ferent:B institutos de ensino superior, que tiverem la· 
boratorios ou gabinetes de exercicios pratico:;. e aos das fd,culda.des 
de medicina., que forem obrigados a dar cinco ou mais aulas por 
semana., em VIrtude de disposições r6Jula.mellt:.t.res.- C. Barata 
Ribeiro. 

Ao art. 1,°, N. 36. Socoorroa Públicos. Accrescente-se: 
Ao A.8ylo de Nossa Senhora. do Ca.rmo~ em Ca.mpos. mantenedot 

da velhic.e desamparada, 4:800$OOO.-OU""ra Figudr.8do. 

Ao art. 1.°, _N, 36. Aecrescente-se no ilm: . 
lO::OI)Oja. o&da um dos h03pit&(;S de Sabará, Ponte Nova, Lavras 

e S •. José·-de A~m Para.hyba, em Minas Geraes. para tratam81iw' de 
t,d)êl'culo8ó8t"1lubstittlindo-se a verba. de 438:00()$ por 478!{)OOSOQO:~ 
-Franeuco Sanes. -F. Pen-na. . .,' , 
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Ao art. }.o t N. 36. Accrescente-se : 

10:000$ para a.uxiliar as obras do cdiftcio em ronstruccão do 
Asylo de Orphàos. em FIorianonolis; 10:000$ para a con.struceão 
do ediftcio destin:\.do 1;\0 Asyl0 de O~bãos. em Joinvil1e, (\mbcs 110 
Esta.do de Sa.nta Catha.rina.; 10:000$ a.o AsyIo de Aliena.tlos N. S. 
da. Luz, em Curytiba.--.Pe!ilJpe Sehmsdt. - HermUo L,u.-Xa'Oier 
da Stlvu.-Candido de ~lbreu. 

Ao art. 1.0
• N. 36. Accrescentc-se 

Asylo de AHena.dos de Theresina. 10:00()$ ; Santa ütsa de Mis&
J'icordia. da Pd.1"ahyba. do Norte.lO:OOO$ ; Asy10 da. Mendicidade do 
Ceará, lO:OOO$OOOk-Pires lierreira.-Francisco Sd..-Coelho Li$ boa 

Ao art. 1.°, N. 36.Accreacente-se : 

10:0CO$ para. o Hospital de S. Joio dos Laza.ros, em Cuya.bá..
A~tred(). -illetello. 

A' rubrica. 37. Obras. 
Mantenham-se os 100:000$ para ai obrM llece.ssarias no edítl

cio do Oymnasio Naeiona.l.-Pires Ferreira. 

Ao art. 1. 0
• N. 1. 

Supprima.-se da. emendJ. da. commissão a pai'te referente á; Es
cola.Me Commereio de Santos ede S.Paulo.-Allredo EU's,-Lopes 

ChafJ6s. 

Ao art. 2°. N. I. Accrescente-se: 
Com 6:0:)0$ a. Escola. Livre de Odontologia. do Rio.- Jona'has 

Pedrosa. 

Ao art. 2°, n. I. Aool'0900eót"HOJe: 
FlCa. o Governo a.utorl'l.a.do a conceder o auxilio de. 1()~()(J(}$ ao 

Instituto Commercial da. Ca.pital Federal.-Augusto de Vtl$coft.ce/Ios 

Onde convier, accfl'scente .. sc: 

Fica. o Presidente da. Republ1ca autoriza.do a ma.ndar pagar a.o 
,2& e->cripturario da Colonia doa A.lienados. n<1 ilha do Governa.dor t 
Au gusto Ma.rques de'Souza. a dUfel'ellça. de vencime.qto& que deixoll 
de receberdeade 20 de junho de 1904 até 3 de_dezembro do corrente 
exercício, na. importa.ocIa de 6:350$, visto tmo sido transferido de 
igual categoria. no Hospicio de Alienados, onde veneía. 350&- men
sa,es,' emqll3,nto aotuaJmeote só, .recobe 200$.~-Âugusto de Vasco"," 
esllos. 
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o Sr. Presidente-Ha. uma. emenda. do Sr. Senador 
OliveiréJ, Figueiredo, que djz assim: ; éOnde convier: 

Fica releTa.da. 3. prescrip<;â.o em q ua incorreram as ajudt\s de 
custo e o subsídio dos mem liros do Congresso Na.cional e a.utorizado 
o Governo ao abrir os. respectivos crooítos. 

Si bem que a. opinião do presidente do Senado seja a. do 
&rt. 108, paragrapho unicot do regimento. que diz: 

«Não são admissi veis ptojectos referentes a concessão de 
pensões. remissões de dividas B relevamento de prescripção. li
cença.s, reformas, aposentadorias e jubila<;õcs ou melhoria destas, 
som prévio requerimento da. pa.rb intel'essa.da.:., não P;.,8S0 deixar 
de oDede.::er ás tradiQÕes e precedentes que encontrei nesta. cadeira.. 

Já. por vezes o presidente do Senado tem acceito emendas 
igua.ê3 o eu não posso deixar de acooitar a do honrado ~ena.dor 
pelo Rio d& Janeiro. 

O Sena.do. entreta.nto, decidirá., na. sua alta sabedoria, como 
melhor entender. 

E' apoiada. e posta coojuncto.mente om discussão a seguinte 

EMENDA 

Onde convier: 
Fíca. relevada a prescripoão em que incol'l'eram as aj udas de 

custo e o subsidio dos membros do Congres:w Na.ciona.l e atltori~ 
zado o Governo a. abrir os respectivos cred~tos.-Oliv~';I·a Ftguei .. 
rsdo.-MII?'Unho Garc6z. 

, O. Sr. Ba.rata. Ribeiro - ND.o sei, Sr. Presíqente. 
ai V. Ex. sujeitou ou nã.o o meu requerimento á consideraçã.o do 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE-VOU sujeital~ agora. 
O SR. BARATA R.IBEIRO-Si não sujeitou. aproveito a occasião 

para declarar ao Sena.do que o meu pen~ameDto, a presentandoao, não 
foi sómente pr&tendor estuda.r a~ emendas ria. Commis!.!io' de Fi. 
na.nOa,8, mas conservar illesa a tra.dição de que nós. Poder Legis
lativo, temos nOC&!lsidade de conhecer e estudar todos os pontos, a 
respeito dos quaes havemos de enunciar juizo c qllo tenha.m por ob
jectLvo o dispendio dos dinheiros publicas. 

A prova, Sr. Presidente, do que nio pretendo demorar os tra· 
balbos do Senado. nem embaraçar a marcha da. illustre Commisl:lão 
de Finanoas que vae dirigindo I por entre os escarcéos quo oro
deiain, este barco já meio destrooado pela.s tempestades 'gue o tem 
acollMdo, é que eu n\e permitto o direito de pedir a V. Ex- a re
iiNda do meu requer!mento. e, a.gora. mesmo. diseutlrel uma. das 
emendas. tia.' CommÍ9sâ.o de Finanças, esperando que. scndQ pubU .. 
éa.das'alllanbãi merorneçam onse,io ou nio de discuti,r'U outras 
que, porvéntura., provoquem ao 'minha a.ttenOão ,_... . .,' 
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Peço, portanto, a V. Ex. ql1e consulte o Senado si permitte na 
retirada do meu requerimento e me mantenha. 3 palavra. para. dis· 
cutir as emendas da. Com missão de Finanças. 

O SR.. PRESIDENTE-Não tendo a Mes& a.inda annunciado o re .. 
querimento de V. Ex., satisfaz, independente de consulta., 08 de
sejos do illustre representante do Districto Federal. que continlla. 
com a palavra. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Sr. Presidente, ha. dous ao .. 
nos, agitou-se no Senado a mesma questão que agora me chama á. 
tribuna. 

Era então relator do orça.mento do Interior, por parte da. 
Commi~são de Finanças, o nobro Senador por Pernambuco. o Elmo. 
Sr. Rosa e Silva que, de momento, veri1lcou a injustiça. que tinha 
feito aos professores da Faculdade de Medicina, e, em pleno Senado. 
por assim dizer, e i m mediatam ente, deu parecer em nome da 
Commissão de Financ~s, retirando as emend&9 que feriam di .. 
reito9 dos nlambr08 do magisterio superior com &xercicio naquelle 
instituto. 

A hypotbese presente é a mesma. 
No orQameuto consta. a verba. de 19:200$ para a.s gratillcações 

especiaes de 1 :200$, por anno, isto é 100$ por maz, aos lentes das 
cadeira.s theoric&s de patbologia. medica, de pathologia cirurgic8 
o obstetrica, por serem obrigados a. dar cinco ou ma.is aulas por 
semana, em virtude do disposto no respectivo regulamento, e essa 
me~ma. grati1lcação é mantida aos pl'ofessores que teem, por sua 
conta a administração e o exercicio pratico de la.boratorios. 

Ha dous annos a.gitou~8e a. questão dos professores de clinica, 
época em que a COmmiSlão de FinanQa.s tambem supprimira. 
I :200$, destinados á gratifica.ção daqueJles professores. suppressão 
qU& me pareceu injusta, porque aquelle augmento de vencimentos, 
de accordo com a praxe, se incorporAra aos ordenados dos mesmos 
pMfessores. e isto desde tempos immemoriaes, gratiftcacão que 
longe de representa.r uma compensa.~ã.o ao excesso de tra.baIM. era 
antes considerada um titulo de elistlncçã.o. 

Com etfeito, não é ditflcil ao E"enado sorprehender a hypotbese. 
Um professor de clinica trabalha diaria.mente, sacrifica. no &Jta
ba.lho professora.l a melhor parte do seu dia util, porque esse tra-
balho é feito invariavelmente das 8 ás 12 da. ma.nbã.. "' 

Vê, portanto, o Senado. que agratifieação .que "recebem esses 
professores, pelo accressimo de serviços, nio aatisfa.z de modo" 
nenhum a idéa. de reoo"mpensa, retribuição 00 oom~o aos 
trabalhos prestados, antes significa uma distineção devida. ao 
professor. 
- Neste ponto de v-ista. considerei a. questão, e disputei a rejeição 
da emenda suppressiva 4 Commissio de PinanQ&8. " ": ." " 

A bypotbese é esa.ctamente a Qle~I11&. De data .immemorl~." 
~ professores de. Facul4. de Medici~, ~uo leccto~ cinco" vezes 
por semana. tiDba.m um gta.tlft~ld 6dd~cloua1 &b8 seus hOD()r~ 
rios, de "lOO$ D1-eDSâ.es. iato'ê, de- 1:200$' por anuo. aSsim com~ 

t"o1. vai $7 
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ttGllam igua.l graíitlc.a.Qão os !PI'ofessorea que mantintJam a &dmi
n1~~raçií.o d~ lobora tol'ios de euBWO 8 que taziam, Desse la.bol'atorios, 
08 exerciciús pra.tico~ d~ cadeira. ou sciaDci~ que doutrina.vam. 

Sr. Presidente, quando_ muítas outras ra.zões me falta$sem 
pa.ra. defenJer a emenda. que 6trereço á con'B'ideraçã,o dó Senado. h 'I. 
uma que se impõe á SlIil, medita.cão desde logo. O {Ã)ngl'~80 Le~js
lativo augmentou, não ha muito tempo, oe vencimentos ao p, eres
sorado superior d, paiz. Ora. si augmentou, en.tentieu t na.tural-, 
mente, que esse professora.do esta.va. ma.l ,ratJ'Íbuido para. o trabalho 
que dalle se exigia. Agora. a. CommiS8ã.o de uma da.s casas do 
Con/:.'l"essu elimina. do ordenado, que esses professores recebem, a. 
quantia. que representa a retribuiçã.o ou a gr.a.tilicaçã.o pelo 6X~esso 
de tra.balho que eUes executa.m. 

CODBequ~n~mente, o Conªres~o Legislativo. diminuiu desses 
pr_~res. el.~t&mellte a.quelles ma.is sobreC&l'r6;!ados de tra.
baJho, 08 benefi"ios da reforma., que, para todos os outros, augmen
tou Oi vencimentos. 

Ora. is'to 4 -cazer uma. iojustiça., excluindo ela.ctameote do nu
mero dos professores aqueIleà que, por lei, tr&balharn mais. 

E1 nec~io. a.lém disto, que o Sen~do considere 3. questã.o 
pela. sua feU)l.o juridica. 

:Esta gratitlca.oio e.x.tre.ordinaria, Sr. Presidente, se tnoorlllll'a. 
ao ordenado do proteBSOr que ex~u~a maior srimma. de trabalho 
de que todoa os outros. de modo que nã.o ftca. sujeita a. nenhum 
Gnua .. 

E' fóra. de duvida que os ordenados dos professores represen.
tam um. dos termos dos contra,ctos que elies tlrmam com os go
vernos, eontra.ctos em que se esta.belecem deveres o direitos, re. 
cipN6&DleJlta. _ 

,ConBUltern~ todos os tra.ta.djstas. 09 homens de direito, na
ciDQ.aes. aasim como 08 mestreB de direito estrangeiro e não ha a. 
resp~ito DeJ;lbum pooto de dívergenoia.; todOt'i es~ão accordas. 

Emre nós, as m,liQJ'eB summida.des de direito - Ribas, conse
Üleiro BarraAias, o fa.l1ecido José Hygino e o eminente juriscon
sulto Ruy B&rbosa, não divergem neste ponto. Este ultimo, redu· 
ziIadD toda a qU.BBtio am sythese brílbao.tiaaima, como é sempre 
~z de faze1\, diz terOliDaniemento que. onde ha. ca.pat.ili1ade e li-
beN.ade ,de 4t.úlltr~t&-r •. ha. COlllra.eto,. -

Ora, todo Q ~~ .que ~ • .as prov-.s d:e CQ~no.ia. .8 
~ 6lP84lQa ,'1Of. ~&d o..-cielO ,do pl'Ofeaso~, ~ um homem 
... de~._!i'Od9:a.Q~~ Que .go~e:o:iitull? ~_»r~ 
... ,.;~ _ .. _ , ". <-ODJ)~_. O .Gover~ eStá. l1a8 -~ 
~-P ....... :IIio4lut.sm~capueB ,8 li'lies QUe.~ 

_ ~' _~~p,~e, ~, ,11m, .... .e .. ~ _ou'-l'8mbui.r eíSa tra .. 
~o,'~eDataõ.~""''''~Yr._' ,t4lltJe-u,quaasC). 
Of.:~ ~me.-'1lDl;&·481 •• <011'" ,', AeUaa. '~-':=.~,=4.1II!Io ~.,.. v/l!lloo. não ê jjo1~ ~-~. 
=~ ~';~," ' _[!leW;~~rof~-~80~~~a; . toe,. _,,_ .~ •.. ~., ... ~ ., 
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trabCLlho. s,,:;m que l Oúr quaLluer tÓl'ma, tmÜ1B. demonstrado qlle o 
contl'a,atu pOI" p,Lrte dos prvfessDl'e~ Dão é tJelmente exe,cutl1,lo. 

1! B cadeiras theorica.s da. f4'ac lidade de MeclÍuim.t. fUllccionam 
tres vez e ' por semana.. como ,~contece, por via. de ,re;!ra. ,em todÚ4 
as fü.cllldadM do mundo. As cadeira.s praticas funce.onam 'd.íaría.
mente e muita.s CiílC~ veze, por sa"ana.. ' , 

Os pro,essol.'CS prívado9 a.gora da gri1tificação peja Commissão 
de FiJunças. são exactamente a.q~olle~ que dão cinco :t.ula.:) por 
SCmaDJ,. Em toda parto do mundo o trabalho tem a retribuição. a. 
gra.tifica.çã.o correspondente li parda de tempo e ao consumo de 
actividat.1e de quem tra.ba.lha. E mesmo eSlIa gri1tlficação não com
pens.lo síquer o trabalho do professor. que, em vez de sacrJficar na. 
sua. vida doutrinll.I tres dia:-; por semana, sa.:riftea cinco; de 
modo que a ~ituaçã.o agora. do SenadJ é a mesma. de ha dOlls 
anoos pa..~síldos quando eu discuti dest~ tribuna os direitos dqa 
professores de Gliníca, tondo tido a felicida.de do ser Guvido 
pelo honra.do relatuf da. Commissio de Finançt1s. que me dec]a.roll 
que eliminava, a emc:nda. que tinha ,privado aquelles professúres 
da gratific3.çao que lbos era devida e (IUe de temp03 qua",i imnlo· 
moriaes repr'esenta va a recompeUda dos tl'aba.lho9 e.ttraordin.,.
rios que e~eoutavam na F<1.culd.1de do Medicina. trabalh.os que 
lhes davam úireito a uma remuneraci10 sup01'ior á do conjuuto 
dos professóres daquellu instituto de ensino. 

O SR. GONÇALVES FERREIRA. - A gra.tificação dos prllfessures 
de clilüca. fOl mantida.. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Estou mostrando (!lle a situação rela.· 
tiva d03 professores que dão cinco a.u las por sema.ua é a mesma. 
que aquella. que eu discuti ha. dous anno::!. creada. pela. Commis.~ão 
de Finanças, que t~mbem naquella. época slIpprimiu a. gratificação 
do professaI' de climca.. 

Dizia. eu que esta. gratificação de modo algum compensa o tra
balho, pOl'que o Sena.do oomproheude que não é com 100$ merHaes 
que se retl'ibue o tra.ba.lho desses profeasores; de modo que O$ta.. 
gratitlca.çã.u não é propriamente a compensa.çlo monetaria. dc> 
trabalho; é. por assim dizel\ um título a. augmeuta.r oséu merit9., 
Et o que ao.ont.ece a.os professores de cUniLl& que' D,ão ,~ ooi.lhum.a 
outrt\ vanta.gem sobre todos os outros além 'd", .:per~içio mensal 
de)IOO$OO(). Entre'tanto, estes S3 s8.Cl'if)ca,rn diária.ruen~'>e at,é, peJa" 
reforma. de J882, sem i.o.terva.llo de exercicio'ei:>colar de um anD.O 
para. outro, porque se 'pretendia. que o prQfessor de 'clínica. era 
obriga.do a. ma.nter a suá cadeira pcl.l'a contiDllida.de dall sua.s obse.r
vacÕes clinicas. 

Assim como ê para. o professl)r de cliníca é para. o professor 
que dá. cinco aulas ~r sema-9,t ; todos dã.o tr6s. mas alguns l1a que 
ião obriga.dos pelo reguJamento a dar ~iDCO lições. 

Sem duvida. esto; são prejudicados; no exercício d~ suas P,ro
fissões despeodem maío'r 80mma de actívida.de ,e ma.Jor 8o~ma. d-a, 
trabaillo. A gl'a.títlcaQió está incorporada &0. seu ordana.-do. 'lim 
que condições ficam, si o Congr~o, tendo. augmeata.do Q ordena.do 
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;dos professores dos institutos de ensino su perior ~ diminue os desses 
na. fí'zão da. gratitlea.~ão que, de ha muitos annos, percebem por 
esse a.ccrescimo de tri1balho que s, lhes ex1ge 1 Não é de mol", 
pl"oprio, Sr. Presidelltet que esses professores prestam taes ser ... 
viOOS, mas prestam-n08 porque se subordinam ás condições ex.tra
eontrac~uaes que o Governo lhes impõe em virtude do regulamento 
da Fa.culda.de. 

EUe~ fa.zem concurso, um pa.ra ser professor de physiologia.. 
outro de pathologia., outro de physica, outro de chimica; a Facul. 
dade de Medicina, como todos ~ institutos, tem a.s sua8 regras 
pelas quase pauta o modo de ser do proreSBDr. 

Pois bem. apezar dessas regras, em relação a. diversas cadeiras, 
o Governo entende que deve obrigar o lonta a. sujeitar~se a. excepçôe" 
do regula.mento, e, em vez de tres lições, exige cinco. Logo, 
elles teero o direito de dizer: «Dão as darei sem indemnização 
correspondente a. esse accrescimo de tra.balho •• Entretanto, assim 
.aio procedem, submettem-se a. essas exigencias, obedecem as 
1nl.raCOÕes do regUlamento. sobrecarregam-se desses trabalbo8 
excessivos com que se oneram em prejuiso particulal'. para. attender 
ás exigencias do serviço publico. O Governo por isso os cOffi!JOnsa. 
muito modestamente, dando-lhes uma. gratifica.ção que represent.'\ 
antes um titulo honorifico, uma. condecora~ão por esse excesso da 
tl'abalho, gratificação quo se incorpora ao seu ordeua.do, entramlo, 
norta.nto, no computo geral destinado a. cada um dos professores; 
o é sobre essas benetlcios ma.teriaes que o Congresso Cl.lcula. o 
a.ccrescimo de vencíment:.Js de professoras supcl'iores. Entretanto, 
agOl'&. ~ este mesmo Congresso q na propõe quo se tire des -os protes
sore!1 o benetic10 de que alles goza.m ha. um gran la numer o de 
annos. 

Não ma parece justo quo os lentes de clinicl. o Os demais lon(os 
que prestam es~e excesso de trabt'\.lho sejam prejudicados por ta.l 
modo. 

Da outra vez~ Sr. Presidente. tendo a honra de ser ouvido pelo 
Sr. nosa e Silva, tive a felicidade de ser a.ttcndido por S'1 Ex. poig~ 
"após as pala.vl'o,s que entã.o proferi. S. Ex:., dn. trib'lDa., declarou 
que não conhecia. os fundamentos da questão. termin&ndo pela reti
rada da emenda. As p I.lavril,s de S. Ex. calaram no animo dos 
SI':!. Sena.dores, pois o Senado immediata.mente consentiu na. reti-
rada da emenda da Commissão de Finanças. ' 

, FaQolgua.l emenda. á.s ernenda'il da. Commissão de Finan.;a.s. 
P&d:illdo a. supt>res ,ão dessa. emen ia que propõe a. suppressio da gra A 

iUIca.c;io' aod professores que teem ga.binete pM' sua. conta e aos que 
d«o ci nco a.ula.s por selll:&~a.em vez de tres. . 

'0 eu-o Pires F~l"reira,. (')Sr. Presidente, lamento que 
ao çaomara tivesse c .. frhdo i.\ pequen:\ Val,l)a, cO.1cedidapar ... o Asylo de 
Allena.dos em. TheresJna., esta.belecimento fuüdado no apno passado 
é ~ua,COUl peq.ue.oo aUllía poderiq. d~auV'olver-ga, Prestaado muito 

--l~g;to U~CUI'SO nãô foi révis't'b peio ôtadôr. . 
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bons servioos 30S inferm08 da população daqueUa. região. Nutro, 
porém, a esperança. de que a. Commissão de Finanças, tomando em 
consideração o que venho de dizer, fari. ju:-tiça. ao meu Estad{l. 

Passando deste para outro ponto. venho lembrar ao senado a 
discussã.o a.qui havi<:la o anno pasBado em relação ao Internato do 
Gymnasio Nacional. Naquella oecas1ã.o, tive ensejo do fazer vêr" ao 
Senado que apenas havia 44 alumnos contribuintes e 227 gratuitos !f 
O congresso assustou·se, requeri a. rela(ião nominal dos lentes e 
voriflcou·se que para a cadeira de portuguez existiam 8, para. a de 
francez 7 e assim :por deante. Fiz vêr mais que não era po$ivel 
aqueUe accumuJo 4Je meninos em um estabelecimentos que nio 
tinha a area coberta. que comportasse tã.o avultado numero e quo a 
agglomeracã.o de lentes, eem salas para aulas, dava lagar a que a. 
instrucção servisse de capa para a distribuição dos dinheiros publi
cas aoa amigos. 

Veiu pera.nte a Commissão o anao passado o actual Sr. Mi
nistro do Interior da.r explicaçõe ,I. este relilpeí to , o de tal ordem 
foram alIa.s quo a. Commi.ssão tomou ~\ resolu~ã.o de aconselha.r ao 
Senado que não permittissfI ma,l13 a matricula de &lumnos n&(t uolle 
estabelecimento, Mnservando &lleU&s os que já. ha.viam sido admit-
tidos, embora. illegalmente. . . 

Pensei que as cousas ficas3em neste pé e que eu nito tivesse 
mais occa.sião de vil' a attenção pedi!' á tribuna do Senado para. o 
assumpto. 

Vejo, porém, agora. que a Commissão de Finanças, por inte ..... 
medio do sou rola.tor. cortou a verha. de 100:000$ pedida para. as 
obras necessa.rias ao edíficio do Internato. 

Estas obras, Sr. Presídont&, Eão aquellas exigida.s pelo gta.nde 
numer..> de alumnos manda.dos admittit'; essas obra.s são as que 
foram exigidas pela. repartição de llygiene, como vou mostrar. 

E' triste. Sr. Presidente, o que vou ler, deprimente que se ag
glomerem ccntp.nares de meninos em um edincío sobra o qual a re-. 
partição de hygieue pronunciou-se pela fórma g'te vali ler. L€: 

E por ahi vem um sem numero de exigencia.s em nome da 
hygiene em um estabelecimento custeado pelo Governo, .. 

O que é mais para admira.r é que esta. intimação tem 8. dat~ 
de 20 de junho de 1907, isto é, 14 dias depois de ter tomado posse 
o distincto Sr. Pa,ranltos da Silva., actual díl'ectoJ'. que foi quando 
a hygielle lá foi e foz estas exigeDcias. 

O estado de miseria moral e material em que se a.chava. o Gy
mna8io Nacional, era tal, que até o pão. a manteiga. os ovos, 
etc., para consumo -particular enti'avaro o sa,hlam como despezas 
geraes, isto ê, carne secca., etc. E, como esta. verba que,aca.ba.m 
de annuncía,r ao Senado, existem muitas outras que bem' de
monstram o modo' tor que era esbanjado o dinheiro destinado a 
este estabelecimento de ensino. onde não se prat.ica.vâ,1tl exemplos 
que podessem ser imitados pelos alumnos. 

Vou lôr este doeu meDto que embora não tànha aasignatura. 
Omcia.1, é um doeume.nto omeia.1. 



: ' o $eXJàdo vae. 'Vot c01110 Sê desbara.tavam os dinheiros do Gyro-
> naeto ,Ná,cional. , 
" «n~e qua f18 instaJlou 810 OS seguintes.,. " "cerca. de 2.000:000$ e1n apoIices, predtos, etc., e tudo dosa
I pparéCeu por encanto. 
, " «Apresento o resumo de obra.s ele caracter m.a.is urgentes de 
, qúe ca.rece ó GYlll.niLsio Nacional. ~ 

Este oi'çamantofoi feito pelo engenheiro do Ministerio do In
tt:lriOl', Dl'. F. A. Peixoto e' importa em 128 conias. Nilo ha. roi-

. ctorio, oi!> ba la. vatorio Jie~ refeltorio. . . 
Este doçumenta relata. todas as necessidadéi da.quelle edincio 

publico, onde s.) acolhem centenas e centenas de aLumnos. 
cO GYDÍnasio Nacional possuía. valioso patrimonio ••. " 
Os alumnos dormem sobre ° aSSQalho envolvido~ em colchas • 

. 4. IotàOio é muito superior ás dimensões' da. ea~a, e torna.se 
utgente, para. que não tenbamos de lamentar o desenvolvimento 
de uma qnalquer epidemia pois que já, alli oecorreu um caso de 
iUph~ria.. que o Senado refllcta bem sobre o cõrte qne deu ao verba 
de 100:000$. l'eduzind()o-a. a 25. 

O Internat0 do Gymo&sio Nacional, que,para honra da. instrll.cção 
pUblica. fêderal, pôde ser apontado cOmo mod~lo DOS poucos roazes 
de aministraçlo do ,joven que alli desempenha o cargo de director, 
tudo tem progredido, 

, Dá gosto, Sr. PresidEmte. ver 11. disciplina militp,r, o garbo 
COm que os jO\l'cns alli matrica[ados, recebendo instrucção. appa~ 
ralham-se ao mesmo tempo para. a defesa da Patria. 

: E\, p?i~, Justo que se ,renda preito o se feça; justiça li. adro inis-
traÇão diíquelle estabelecnnento. 

Entretanto, Sr. Presidente, a. ComrriisSao de Finançà.s, esque
cida de tudo isto t propoz nm córte de 75:000$000. 

Peco agora ,a a ttenção do digno relator deste o~amento, pois 
S. EX:., lehte como é de uma. Faculdade de em;ina superior, bam 
comprebenderâ que o notado accumulo de aJumnoB é contrarlo a 
todos os preceitos de boa bygiene,-bygiene, Sr. Presidente, que 
não pOde a.ssim Ber completa no Internato do Gymnasio Na.cional. 

Eis a.qui os documentos i1 cuJa leitura. procedi, e que peço 
'Para Sí3rem incluidos DO mel} discurso, pois que. com a sua publi. 
cação, terei patenteado o meu amor á. instrucção, 8 ao mesmo 
tempo reoommendo ao pa.iz o joven brazUeiro. que está á têsta 
daqueUe esta.belecimento. 

Quel"() que se 1'd.ça. justiça. a quem de direito. 
Sr. Presidente, reconheço a. ur«encia. que tem o Senado de 

. "atar ~st~ orça.mento. razi.o :e.0r q~e peço. ao V. Ex. que me inscreva 
para. o expedlente de a.ma.nha. pOIS, desejO contar a. bistoria sobre 
qllarteis pa.:ra 8 bl'igada. p:llicial e e8col~s militares que, por forç!\ 
de nova. organizaçio. tenuem a desapparecer. (Muito bem; muito 
beM. ) 

O Sr. Presdden"te-V. Ex. ftca tnscripto. 
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Copia - 45.560 - Vide. lI. Auíran -.",. via.. RepuMio!\. dos 
Estados Unidos do Bra.zil - Direet.oria l:eral de Sande P Lblica. 
(Eatav i o carimbo ·ta 7110 l'sLoga"!ia. de 88.(1,"18, 4"" Cir(H11DS,~ripçâo da. 
7& Delogacia d.e Rau·le. Ca.pital Jl't'"del'ld I ~. de jUDI~() de 1907. 
Termo de íntirna,ção. Df- contLrmidad~ (~om (1 arti~ 9f\ 5 l° do 
re"~ulamento vigeote. fiCi~ por este instr- ,mento intlma.do o pro
prietarío, arreodatario ou morador do Gymnnsio Na.cio~laJ~ do 
Campo de S. ChriSI.oviio n .... e. na faHa. do comprimento desta. 
intl1naQio, sUjeito ás Jen'~ Hdades da lei a oxecutar 110 prazo de 
90 dias: reparar' o reboco da~ paredf~ e mllros ; renova.r;), pin .. 
tura. e caia.çã.u ; o cim Into das árHAS e de torlo o pavimento e sua! 
dependencias : -diminuir, no:;. quartvEl dos eriados. ,\, sua. lota~ão, de 
accôrdo com as determínaçõf 8 da auwri.iad"r} sanitarí8.; praticar. 
na.s pa.l'ed..;s desses qua.rtos, abertnrag neceBsapias para a tranca re
nova,oã.o do ar; cimentar, em toda. a. sua. edeIHIã.o. toda a área 
que lhes fica fronteha ; renovar a~ latrinas internai para. loga.r 
mais a.~ado: la.drilba;··lhes as paredes rt'spectivas um em8io metro 
de a.ltura, substituindo..lbes tambem as taboa'5 por 69tuque. la
drilhar o chio dessas la.trinas, dando ao pa.vimento a inclinaQão 
conveniente para. o fa.cil escoamenta das aguas, renovar do mesmo 
modo a. lat ... inas cxternali'; pratiCaI' pruco acima do aisoalho dos 
dormitorios pequena9 janeUa.s que, aoortas. façam a ventilação por 
debaixo das camas; construir em compartimentas contíguos a esses 
dormitorias, mas ar<,ja,dos; ladrilhar o pavimento na. pft.rte soto~ 
posta a eSS8-.l mlct.orio8; ladrilbar um e meio metro de altura. a.s pa.
redes da cozinha; por tampa. á prova. de maaquito. nas ca.ixas de óes
carga. e caixas de agua. ; substUujr os mictorioJ existentes; ladri
lhar-Ibes o cbão, e paredes um e metro de a.ltura. ; concretizar o 
solo; supprimir as cob ·rtura.! de zinco por coberturas de telha; 
isola.r ar enfermaria; cODcertaros bicos de ga.z. (Assignado) Dr. A. 
Imba!lsahy t lDspector sanitario. 

Nota - O actual direetol' tomou pGua a 6 de junho d. f907. 

RESUMO DAS fiBRAS DE CARACTER MAis URGENTE DE QUE CARECE o 
EDIFlOIO DO INTERNA.TO 00 Gy)lNASIO NACiONAL 

N. Detalhes 

CODstruCOã.o de um pavilhão circular para water-
1 tl1»el,. em dous pavimentos ••......•..•...• " •.• 
2 Acquisição e installaçio de 1Jj(Jler-eloltt$, micto-

torios, la.vatorios, etc. etc. para o mesmo pa.v[-
lhã.o ............................................ • ••• 

3 Abastecimento de a.gua. ao me8ll1O pavilhão •....• 
4 1lluminação ao gaz. idem, idem ............... , ..• 
5 Augmento da. copa e Jespensfl, ................... . 
6 RettradJ. dos '!Dater-cloJets e mictorios dos a.lu-

mnos, do corredor em que se acba.m, e inshllação 
de noVOS vasos na. sala. que serve de despensa ••• 

lmportaneia 

4: 1 83$3QO 

2:624$000 
6401000 
297$000 

3:761f75') 

3:789$740 
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7 CODsirucQão de um pavilhão para o Bervi~o sui
tario dos professores e pessoal superior .•• o ••••• 

8 Saneamento das diverSt\s á.l'ea.s do esta.beleci
menta, por meio de concreto e cimentação ...•.• 

9 CODstru~l.o de um.- predio isoJado para. enfer
maria, com dependencias para. 20 leitos. pequena 
pbarmacia, saJa de cirurgia. dental'ia, etc. etc. 

10 Construcçã.o de um puxado pa.ra deposito, al'l'C-
ca.dação, otHcina.s. etc ...•••.•.......•....••...•• 

11 ReconstrucQão das dependencias occupadas pOl' 
empregados subalternus •••.•.•.•....•..•....•• 

12 Reparos internos ••.•••••••.•.••••••••.....••••. 
13 SUbstituição de toda. a apparelhagem da cozinha, 

inel nsi ve o fogão •...••... , •......•..........•. 
. 14 Au,!!'mento do refeitol'io •.......•.......•.....••. 
. 15 Melhoramentos e augmento da iUnminação a gaz, 

inclusivo substituição de apparclhos e encana-
mentos .....•.•...•.•..•.••.....•••.••.••..... 

16 Pintura. da fachada principal e de algumas de-
p~ndencla.s. . •......•.............•..••.•.... 

17 Ad aptaQã.o da. actual onJ(ll'maria para s.ervir de 
roupa.ría e accresc[mo d~ mesma dependcncia .. 

18 lnstatlação do gabinete de Historia Natural no 
pavimento ferreo (actual rouparia), e da sala. 
do~ professores lia actual sala de Instoria Na-
tural .....•...••.................•..........•. 

19 Reparo~, alterações, melhoramentos na fachada. 
mcl usi ve su bstituição de emblemas, gam biarras, 
etc ......••.....•...•..••••••....•••.••....... 

Im~orta. este ol'Qa.msuto em 128:075,$960. 

4:693$750 

2:113$580 

35:020$000 

9:414$560 

5:709.f270 
1: 150$000 

6:000$000 
5:259$750 

8:070$000 

15:000$000 

13:781$280 

1:030$000 

5:800$000 

128:075$960 

Escriptorio de Jbrcl.s do Mini3terio da. Justiça. e Negocios in
tOI'iores, 29 de agosto de 1907.-F. A. Peixoto. 

JUSTIFICAQÃO DAS OBRA.S 

Desde que se installou no actual edificio do Campo de S. Chris
tavão ,em 1888, o Internatll do &ynmasio Nacional (oi UID proprio 
abandonado pelos governos. Só o actual. tomando iut81'esse sincero 
pal'a tornai-o um instituto modelo,pal'a elle volveu as suas vjstas, 
honrando-o em j unho do corrente anno os 81'8. Pre~idente da Repu
blica. e ~rinistro do Interior. Sr.3. AlfolifilO Penna c Tavar'cs de Lyra, 
Com a sua visita. 

Viram de perto as suas neces.~;idad.;s ul'gente~ e ínadiaveis, e 
então o engentteiro do Minísterio do Interior teve ordem de, exa.~ 
minando·o. fazer o orça.mento das ubras nece.,sa,rias e'indispeIl
saveis. 
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Esse orça.mento incluso importa. em ] 28:075$960, e especifica 
<as obras de cara.cter imperioso, que são as seguintes: 

a) a substituição das privadas e mictori08, todos obedecendo 8. 
um typo já oondemnado pela hygiene moderna e em miserrimo 
estado-

Além di~o, insufilciontes inteiramente. Basta dizor que em um 
instituto, contendo ooroa. de 301 alumnos, ha cinco mictorios e oinco 
l>rivadas, não hav~ndo uma, só pal'a os serventes e emprega.dos 
st1balterno!, lltilisando-se das mesmas dos e::;tudantes. 

Para. os lentes o pessoal da. administra.çã.o só ha uma. do mesmo 
pessimo Bystema antlgo. < 

8ó osta obl'a Importa. em cerca. de 17: 000$000 ~ "" 
h) o rofeitorio. E' indispensa.ve] o augmcnto do retcitorio, cuja 

"insufflcioncia obrIgoU o act llal dircctor a installar mesas supple
mentares na bibliothoca para poder regula.rizar as refeições dos 
alumnos; 

c) a substituição de toda a apparelhagem do cozinha. na sua 
maioria composta de arma.rios podres, e de appa.relhos todos re
mendados. funccionando o fogão com grandes diffi.culdadss, e per
turbando muitas vezes o horario da.s l'cfetções ; 

d) a insr allação <le enrermaria em 10c",1 apropriado, pois aciual
mente está encra\"ada na. secção do ediftcio destinada aos dormito
rios, com grand{\ pisco para a saude dos alumnos no caso dn appa.
}'ccimento de molestía contagiosa, como suecedett,no corrente anno 
com um caso de diphteria; 

c) atransferencia da rouparia inconvenientemente collocadaem 
loga.r baixo, humido, distante exa.cta.mente dos dormltorios,ditncul
bndo todo o serviço de sub.:!tituição de roupas de u~o diario dos 
alumnos c das re~pctivas camas; 

t) a canstrucçao de um deposito para o ma~ eria.l do ostabele
mento que precisar de reparos, e que ftca muita vezes exposto a.o 
tempo, estragando-se ainda mais; 

g) o a.ugmento dos quartos dos oceados destituidos de todas as 
condições hygienic8.S; 

"> a substituição dos encanamentos de agua e gaz, na maioria 
estragados, o que a.ccarreta. grandes perdas de gaz, a. despeito das 
constantes revishs na oa.nalização,e determinada falta. de a.gua.,cuja 
exístencia em abundancia é indispensa"Vel ao institutos desta natu
reza. 

E'. alôm distoi imperioso o alargamento do recI'eio para os 
alumnos, a instaUa.ção do uma. lavandaria a vapor, a pintura do 
ediftcio. etc., nota.ndo·se que a Directoria Gera.l ae Saut.1o Publicll, 
vi.sitando o instituto, deixou um edítal intimando o Govel'no a fa.zer 
em um estabelecimento de ensino modelo obras de hygiene indis
pensa vois ! f 

O In'emato do GlImnasio possuia '!)alioso patrimonio, que foi di$. 
sipado pelos Go'Oet'1W$ anter-io1"es. deixando, alIás. o estabelocimento 
em petição de miseria., e encheu-seo internato de qua.ntos protegidos 
maltrapilhos havia., excedendo-se a lotação da C~~,l, e perturbando 
todos 08 serviço<':l internos do instituto. ".' 



$ -

/iJJt;" o Sr. Gonc,t.l~·e~ Fe~eir"""""(') ~r. presidente, 
direi poucas pal~Yra.s em re&pJlda. ás olx::l~rvações fAltas pelos llius

_ ~~ Sen~or8S qlle se occupa.ram d(1 Orçamellto ,lo lILterior. 
,'.'_. :' 'A'estreite..za dú tempo não perm!tte ;.rrandeg explicaçõ~t nem 

.mesmo o asBllmpto orçamentario as comporta. 
. O illustre Senador pelo Districto ~'eder-~l, occupa,ndo-se da me-

.. ~da. da C()mmiesão de Finança,s sobre a suppl'essão das gr<l.tifica
çõ'e8 concedidas aos lemes da FacUldade de Medicina, equivocou-se 
quando asseverou ao Senado que, ha. dous annos, conset{UlU tosse 
res'tabelecida a gratificação dos professores de chimica." O 1&cto a 
que S . .l!.x. 88 refere deu-~e o anno passado. 

O SR. BARATA RIBEIRO-E' possivel. 
O SR. GONCALVES FERRE1RA- A precisão da data tem impor

tancia pa.ra a a.I'gumentação que vou produzir. 
Pode-se vêr pela tabella de orçamento que foi em virtude da. 

lei de 31 de dezembro de 1906 que esstl. gratificação ficou de novo 
incoI'por~da. á lei d;> orça.mento. 

O SR. BARATA RIBEIRO - EUa ha.via sido supprimída, pela 
Com missão de Finanças do Senado. 

O SR.. GONÇALVES FERRElRA-A da.ta tem importancia, repito, 
nelo seguinte: as gra.tificações para os Jentes de clinÍca, de la1>o
tiJ.torio e para 08 que dão ci.nco ou mais aulas por sema.na., alfa
c1itvamente sempre fizeram parte do orçamento na. rubrica «Facul
dades de Medjcina». O anno passado, porém, o Congresso votou 
úma. lei de augmento de vencimentos aos lente3 de todas a.s facul
dade" 8Upel'JOres e essa teria sido ao occasião mais pl'Opria para 
distingllir os vencimentos dos 1entes que teem a seu cargo la.bo~ 
ra:ror1os. ou que dão cinco ou mais aula.s por sema.na.; mas a lei 
niO cogitou disso e, tendo sido equipara.dos os vencimentos de 
todos os lentes, conseguintemente chegou a occasião de Jesappa
recerem da proposta de orçamento t,aes gratificações. 
. E' facto que o noqre Deputado pelo Districto Federal conseguiu 
taz(:r restabelecer a gratificação aos leutes de clinioa: S. Ex., 
'~m, não fez o mesmo esforoo em favor dos que dão cinco ou 
· fuais aulas por semana e dos que teem laboratorios a seu cargo. 
'.' P;,. 'Estava na opinião geral que, desue que bouve augmento, 
· ~ augmento compen~va de certo modo a gratificação que 

·,peArd1~. d" - t i C > - d F" -· -, . ~ allla.8' eon lçoes. en em eu a omnussao e loanças que nao 
'j li. ftLzer vigorar de novo no orçamento as gratificações de que "E. ira. ta .. Respeitando, entretanto, o voto do anno passado, nada 

'í .. .' '0 •. -em relaçã.o a.os lentes ua clinica, por ser a sua grati
. -', li mais antiga de todas, acha.nio-se incorporada ao orça

desde 1854. 
'>'-,;;",! ·~lttfssã.à de Finanças, como o Senado vê pelas emendas 
~, . -I., , tou, teve o maior desejo de cortar despezas, por ver 
~-Jf.~~;*}.-:~·, . 
(·)-8.te dilCllrllO não foi reviato pelo oral .. 
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que' todos os annos o ofQa.mento do Interior se avolunia eoro 
verbas que em grande numero p~)dem ser adiadas. 

Assim, começando o trabalho de suppressão, cortou tambem 
esta verba. eseudada. no augmento que tiveram os professore.;. 

Devo mesmo dizer que alguns lentes, não da Faculdade de 
Medicina. mas da Escola. Polytechioca, que tambem teem 
gratitlcaQões, reclama.ram contra a exclusã.o da gratificaçã.o por 
traba.lhos praticos. O mesmo se deu aom ah~uns leo toes da 
Escola de Minas. De modo que. si· conservasse:nos a gra.tifica· 
000 dos professoL'es do medicina, teriamod de apreciar as recla
mações. examinar si ellas era.m Olt não justas. A Commissão, 
portanto, foi levada apenas pelo dese io de fazer economi~s ; não 
houve l1em poderia haver o pensamento de desconsiderar o; 
lentes que trabalham mais do que os outros. 

E' ftLcto, que assa razã.o podia concorrer para maior augmento. 
mas i~80 seria mais proprio de considel'ar na occasião em que se 
discutissem os vencimentos dos lentes com maior somma de trabalho 
que outros. E isto não se fez e me parece que não será. regular 
fazel .. o no orçamento. ACl'edito que as razões especifícadas 
j ustifteam perfeitamente o procedimento da Com missão. nã.o só 
perante o ~ena.do, como perante o iIlustre Sena.dor que apre-
8entou a emenda. 

Em relaçã.o á. emenda do honrado Senador pelo Piauhy, refe
rente ao Internato do Gyrnnasio Naciona.l, devo dizer que, ainda no 
intuito de diminuir a despezll., a Commissl1o entendeu supprimir a 
verba partI. obra.s de-se instituto de ensino, 

Ouviu a. respeito o Sr. Ministro do Interior,quandoS. Ex. 
esteve n:\, Cummissão, e o Sr. Ministro achou que essa. verba, ora. 
necessaria; mas, animado pelo mesmo espírito de economia, não 
duvidou em concordar com a. reducção da despeza. 

Foi em virtudo dessa trt:;Câ de ideas com o Sr. Ministro do Inte
rim' que a. Commissão reduziu a verba de 100:000$. pa.ra 
25:000$000. 

E' claro que não se polie fazer todas as o bras orçada.s, mas 
serão roalizadas a.s mais urgentes; e; si mais tarde houver neces
sida'Je de obras de maior monta, então serão ellaa autorizadas. 

O SR. PIRES FERREIRA - Ma.s ê a hygiene federal quem 
pede •.. 

O SR. GONÇALVES FERRElRA - Para satisfa.zer ás exigencias da 
hygiene são mais que snffi.cientes os 25:000$ votados pela Com
missão. 

I~' sabido que os ohefes de serviço, por via. de regra. aliás no 
intuito louvavel de ver a.s 8uas obrai bem a.cabadas. exigem verbas 
elevadas. 

O SIt. P'RER FERREIRA-O que é para lastimar é que V. Ex. 
não faoa parte da caravana parlamentar, afim de ir ver de perto 
a.s necessidades do Gymnasio. 

O SR. GONCALVES FERREIRA- O CORgl'esso, Sr. Presidente, 
não p6de attender a todas as solioita.ç6es e precisa, dea.nte dos re-
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OUNOS fina.nceiros do pa.iz, orga.nizar as d~pezas de aecôrdo com 
elhls. 

Ó SR. PIRES FmaRÉIIl.A-llodía tirar um pou<!o da verbl votada. 
Pf1~a os quarteis de policia. 

o SR. GONQALVES FERRElRA- A este reapeito, devo dizer 4 
V. Ex. que se tra.ta. de llOla questão de contracto já feito com o 
Governo e pai' autorümcã.o legislativa, 

O SR. PiRES FERRBIRA.-O Governo ta.mbemfez cOlltra.cto com 
os alurimos do Gyrnnaslo, direi a. in da. pa.ra concluÍl'. 

,O SR. GONQALVES FER.REIRA.-A' vista.. pois, de:ltas considera.
CÕes. Sr. Presidente. julgo ter ju.;tiftca.do o pa.recer da Commissão. 
(itluito bem,; mu,to bem.) 

O Sr. Barata Hlbeiro - S,', Preaidente:antes de 
tudo, afastemos do caminho, comoum emba.raço, quo seria. ca.paz 
de vexar-me. a censura. que me dirigiu o nobre relator do Orça
mento do Minil'.iterio do lnterior, a.llegando que o anno passado nâo 
11z igual cabedal da defeza dos dIreitos dos professores que dão cinco 
aulas por semana. c dos que toem laboratorio. como tinl1a feito 
pelos dos pl'ofessores de cJWica.\ e ta.nto mais justa. é u. minha insis
roneia sobre o assumpto quanto sou profe~sor de cltniea. 

Si o nobre Senador ti \'esse reflectido sobre as condições em 
que discutimos o orçameotu; si tivesse medita.do sobl'e os embara.
çoS e dífllculdades impostos pela. uL'gencia do tempo, devia passar 
por alto sobre esta circums~a.ncia, tanto mais qua.nto fui o pri· 
meiro a. tOI'na.I-a. publica.. 

Pais,si boje estamos discutindo emendas de que a.penas temos 
urna noçã.o vaga., trazida pelo murmurio da. Mesa, qua.ndo as leu 
nó principio da. sessão I 

Pois. senbores, si nós estamos discutindo emendas que não Co
nhecemos, porque me consuram 1 

O SR. GONÇALV~ FERRE1RA-Não censurei a. V, Ex, 

O SR. BARATA RIBEIRo-Pel'doe--me; V. Ex. começou seu re
paro,a.ssignalando a. circumstancia. excepcional em que eu me tinha 
eoUocado, discutindo e reivindicando 08 direitos dos lenta.;; de clí
nica., deixa.ndo paasar em silencio o dos ontt'oS igua.lment,) sa.cri
ficados pela Commissão de Finanças. 

Como nã.o é um reparo, quando eu sou exadamenta um lento 
de clinica, pa.recendo que displltei a.o Sena.do naquelle momento 
essa. meia duzia d J vinten8, com os qu&es enchi amou eafre empo
brecido de credi tos e cheio de farra.pus 11 

. Nio ; eu não defendi a gratillcação do 100$000; defendi, sim, 
um direito incorporado a todoa 09 meus direitós de profeSfor. ,por
que. quando contractei serviços com o gov61'no de meu llaiz, th·. 
mei um contracl.o synaUagma.tico, adquirindo direitos,_ 001».;1 o go .. 
verq.,o ~ontra.lliu deveref:l para. commigo. ' 
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ESi3e contracto da.va-me direito a.o vencimento de professol- na. 
igua.ldado do tra.ba.lho dos professores. 

Comeguintemento. si. em um momento da.do. o governo oxigiu 
de mim ma.ior somma.. de tra.balhos do que exige de todos o~ outros. 
uma. vez que o contracto de todos assenta sobre as mesmas bas68 
que o mou, eu tenho o direito de dizer: faço, e si quizerem que 
eu fa..ca, pa.guem-me. 

Ehte era o meu direito inequivoco, porque nós. o~ professores I) 

governo. temos ca.pa.cidade o liberdade para contra.ctilr ; e, firma
do o contracto. contrallimos direit.os e deveres para. como governo, 
dll. megma. fôrma. que o governo eontrahiu direitos e deveres para 
comn03OO. 

Uma. vez ql1e o governo não cumpre o contracto qlle ftl'mou, 
temos o direito de igualmente nio cumpril.-o. 

A situação. porhnto. Sr. Presidente. do anno passado é a. mes
ma. deste anDO. Si me olvidei da condicãoem que ficaram o~ outr:l8 
pl'ofessQl'es9 nã.o o fiz intencionalmente, pelo desejo de pt'etcrir os 
dírettos delles ou de sacrifical-os. 

Nã.o; foi pela. circum~ia.ncia especial em que nós. som siq uer 
sa.lva.rmos o decoro das apparoncias, discutimos orçamentos nesh 
aJ ta. Ca.sa. do Congresso ! 

A circulflsta.ucia allegada. pelo nobre relator da. Commis,'ã.o não 
sllva. o principio que S. Ex. quer defender. 

Diz S. Ex. que houve UmCL lei augmentando os vencimentos da 
todos 08 professores. Pois muito bem; é Ileante desta. lei que au .. 
gmentou o.; vencimentos de todos os profess;>re3, voncírnt<nto" equi
valentes ao tra.ballíO de todo~ o de cada um. que a providencia da 
Commissão de Finança-- é injusta, é iniqua ! 

Considere-se a. seguinte llypothese: os profe3sores A, B e C, 
f .. \zem traba.lbo equivalento a X; por esse trabalho recebem do 
Governo uma rem tmeraçã.o material igual a. 10. 

Os professores O, F e Ci9 f,\zem tr.1balbo equiva.lcnte a X + I 
e recebem do Governo a. remuneração material igual a 10 + I. 

Veiu a rê)forma. e estabeleceu a. ígualdade de todos os ordeD&
dos pa.ra. tojos os professore~, que era.m, perante o pa.gamento. 
iguaes nos direitos e no tra.balho. Mas, coroJ havia um grupo de 
professores com tra.balho, não igual a 10, ma.is n. lO + l. a esses 
professore" a reforma não t.lls~inguiu com vcncim antos. conside
rando que esse o.ccre:;cimo de trabalho, o~so mau um do traba.lho, 
fic1l.va remunerado pela gratifica.ção que havia recebido a.té então, 
compensando-o desse excesSJ de actividade. despendido no exercicio 
de sua funcçã.o professoral. 

Chega a~ora o Congresso e diz: ~V6s. professores E. }í' e O, que 
tra,balha.':s não como LO, mas como LO+I, o que recebieis, Dão Da. 
proporcà.o de todos, ma.'\ uma. cel"ta. qua.ntia. ma,is para compensar o 
eXC6$SO do vo~sO tra.balho. fica.is com o augmento dJ vencimentos .. 
uma. 'Vez que o augmento fo~ geraL» 

Oral Sr. Présld~.Dte! nunca vi um augmento n1ai~ contra.d.i~ 
ctlJrio na. !órll1à. e na. csseJ1Ma. do qtlo éste. 
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() Sl'. GONÇALVES FERRE1RA-Põll'le['0 a. V. Ex. que não é uma 
novidade dc~t,o &DDO; o orç~onto vigente jâ. não dá. esta gratiti-
caoão· 

O SR. BARATA RIBEIRO-Sim, foi só o ann') passado que isto 
a~Jnteceu. A Camara supprimiu no ultimo momento as gratifica
ções. conservando apAnas as dos lento; de cHnlioa, e a Commis.'.l5.o 
de Finanças do Senado, a.té el:ita sUPDrimiu, 

Agora, este annoy a Camara restabeleceu·as e a Commissão de 
Finanças do Senado s ~lpprimi ll-as. 

O anno passa.do. discllti a snPPl'essão em l'elaçio aos lentes de 
climica, porque no momento em que se debatia o orçi:Lmento, 
momento attrioulado pela. urgencia do tempo. fantasiada para. que 
os orçamentos passem sem barulho e para que se colham esses 
resulta.dos. não refleti que as suppressõcs iam mais longo e que 
supprimem-se a.s gratiftcacões de lentes que trabaluam. pa.ra se 
enriquecer orça.mentos de qua.rteis de soldados de policia., can
tra.ctados por governos culposos noe ultimos momentos da admi
nistraçã.o publica. 

Eu ou v 1 da minha cadoira assignalar a. circumstancia e bati-me 
contra e11a. 

Não ti ve tempo de ler o orça.mento, não o li e expendi 
então as considerações que a urgencia. do momento me eluggel'iu. 

Agol'a ttve tempo de ler o orça.mento. 
Nenhum dos Srs. Senarlures conheceu aqui as emenda.s, mas 

as emendas ~ão estas. e como todos, tivo conhecimento dellas, por 
vel-as publicada.s em diaríos estranhos ao Senado como resoluções 
tomadas pela Commissão de Finanças, de accôrdo com as indioações 
do illustre Ministro do Interior. 

Tenho cert(jza de que o Sr. Ministro a cujo criterio não regateio 
admiração, não conhece o nJcance da providencia que autorizou 
com a. sua. respeita.bilida.de . 

. Homem publico, homem de lettl'as, collocado em posição em 
qUi} a respoDsa.biJida.de está. na razão dÍl'ecta da eleva.çã.o. S. Ex., 
de certo, não autorizaria a suppressão da. verba despendida com a 
gpôtificação a que acabo de me referir, si soubesse a origem della 
e o seu destino. 

Trata.-se, Sr. Pl'esidente, de uma providencia da mesma. natu
ra1.a que a.q uella. que se refere aos professores de. clínica. E ~a de 
dua.s: ou os P!Ofesso~>es de clinica teem_direito á gratiftcaça,o que 
l,tles! cQIlceqlda a ~lt~O de remuneraçao pejo e~ce8Sb de trab.!UlO, 
ou nao tet!m esse dlrelto, e entã.o os S~us ~oUeg~ tamb.em pao o 
tem; mas concedel-a aos professores de clinica. e não conoedel-a 
a08 demais com igual trabal:lio ~ tlue dão cinco jiç~ por seRlana, 
que teeJ.lil llt.boratori08" sna conta e que Bão a.inda '.obrigados aos. 
misteres administrativos desses laboratorios. e mais aos exercicios 
pra.ticoB que eUes exigem, é uma iniquida.de. é uma. injustiça, que 
só se comprehende que se fizesse si esti:Vessêmos, por assim d~ler. 
nas a.gonias de uma. banea.rota! Entretanto, a nOilSa. sit~ação não 
é esta .. , 
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Nãv me convencera;n absolutamente as ra.zôes do HIust:"o 
rela.tor do orçamento. Os ordenados do professorado superior do 
fica.ra.m eleva.dos. 

Pois, sen!loras, si eu porcebi.l. 610$ e o ordena.do de todos foi 
eleva.do a. 900$ c eu perco 100$ de gra.tificação de clinica, dcarei 
nas me::;mas eon iÍç5es dos outros. 

O SR. GONÇALVES FERREIRA dá um aparte. 
O SR. BARATA. RIBEIRO - Não se trata. do vencimentos. trata-se 

de grati I1caoio . 
g é i~to que 80 fa.z em todas a.s repartições publicas. No pro

prio professorado publico~ enCo;ltra V. Ex., na gratilicação arldi
ciona.l. o aeto pelo qua,l se distin~ue certo.$ e determina.d{)s profes
sores, iguaes em tudo aus demais. 

O prufessor que tem um exercicio de 5 annos, n.ssigul1!ada.
mente notavel, tem uma gratificação addieional inferi o .. ' áquella. 
que tem o professor que, em igua.lda.de de c ndicões. conta. 10 
annos, do mesmo modo que esse segundo tem uma gl'a.tincação 
inferior' que percebe um terceiro, que conta. 15 ou 20 annos. 

Ora, pergunto a V. Ex.: o esforço dos professor2d é ou nã.o o 
mesmo? 

Tome V. Ex. um grupo de professores benefieia.dos pela. gra
tificaçã,o addi-ciona1. uns com 5 annos de exercicio, outr~,8 com 
10, outr08 com 15 e 20. e chegará. â conclusã.o de qae, apezar da. 
di versidade de gra,titlcações, o trabalho é o mesmo. 

Portanto, serviços iguaes são retribui los ditferentemente, por 
condições de outra ordem, que não pertencem nem á. circumstancia. 
de ca.pa.cida.de, nem â do exercicÍo, porque as fUficcões são as mes
mas, o serv iço o meam issi mo. 

Entretanto. esses professores beneftcia.dos pela. gratificação 
addiclona,l díjf'erentemente. conforme o tempo de servÍÇ'o, de cada 
um, recebem o mesmo ordena.do. Si é lente de clinic:t, tem UlUa 
gra.tifteaç~ de clinica especia.l1}ue se incorpora ao seU ordena.do. 

E o que signirlca. es~a gratilica.çã.o de clínica. especiall 
Significa que especíaes sã() 0-' sous serviços. 
P{)íS l o Governo contraota tres lições, e um beHo dia nos obriga. 

a. dar cinco. sem que tenhamos direito a. gratifioa.ção j ! 
Si eu nio tenho o direito, em tal C3SP, a uma. gra.tHicação. em 

que .se ~ eUe para me obrigar a trusijir o meu C9ntl'&<lto, ' 
ma.is a.inda., a. querer que eu o &compa.n.h.e uessatransgressão 1 ! 

EnfáG, eu tenho o dever de ~Btar".ma.iol' serviço do que o que 
se me 'exiglo pelo oontra,eto e DM 'tenho diI"éito a maior ordenado 1 

O SJt.. °GONQA.LVES FERREIRA.-Até o anno pa.ssado, V. Ex. tJnh$. 
ra.zão, POfquec~.equi'pa.rou·se 08 vencimentos de todos os pro
fessores. 

'Q Sa. 'BéA'l'A,'RHJalRO-V. Ex. esM fazendo uma. confusão: equi· 
'PM"~ão' não quer di~ gra.tific~Oã.o addicio.na.l. VencimenCos signi- , 
fioa 8. qll9.ntidQ.de 068 dinheiro 'que recebem todos· 09 professores, 
porque todos,firma.m o JllellllO oollwacto com o OG'?8l'no-OB de 
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uns firma.m-se na.s mesmas condições em que repousam os de 
outros . 

. O SR. GoNÇALVES FERn.EIRA- Não estou tal fazendo confusão. 
Por lei, alguns professores da. Faculda.de de Medicina. não tinham 
vencimentos iguaes a.os dos outros, jlor9.ue trilham 7:200$000. Isto 
ê dos dous codigos. Era, portanto, de le1. 

o SR- BARATA R1BEIRO- Perdõe-me V. Ex. 
A confusão de V. Ex. é oriunda d fJ facto do honrado Senador 

incluir no ordena.do 1 :200$, que era _ ~a.go como gratificaçãoo ao 
professor de clinica. Eram os taes 100$000. 

O SR. GoNÇALVES FERREIRA - Já. estavam incorporados aos 
seus vencimentos. 

O SR. BAnATA RIBEIRO - Como tudo se incorpora. 
O SR. GONÇALVES FERREIRA - Não era. uma grati ftcação orça

mentaria. 
O SR. BARATA RrBEIRO - Era incorporada no ordenado, por

que pela continuidade do habito, da. praxe, ella a~sim ficou inear· 
porâaa. ao ordena.da. 

E' o me~mo que a.contece aos professores que dão cinco licões 
por sema.na. em vez de darem tres. 

O Governo mandou boniftcaJ. .. os com uma. gratificação de 100$ 
mensaes. E' uma gratificação estranha, ou gratificaçã.o de ordenado 1 
Tem ou não tem que ver com o ordena.do do profussor? 

A reforma. a que V. Ex. allude a.ttingíu il todos 03 professores, 
e é dabi mesmo que se tira. a. conclusão contraria. a. do nobre Sena
dor. Cla.ro ó, pOL-tanto, que seda. inj usto prejudicar a ú ,ses pro
fessores que teem ao bonificaQão de 10)$ mensaes, a pretexto de 
que seus ordenados foram augmenta.dos. 

Si se lhes tirar a gratifica.ção, não terão os vencimentos au
gmentados. Ao contrario, as escolas de ensino superior apresen
ta.rão este capectaculo: todos gosarão da reforma, mas em cada. 
instituto de ensino superior ha.verá doue grupcs de professores: 
um, que trab.l.lba. mais, outro menos; e o que trabalha mais será. 
ex.acta.mente aquelle que, de accôrdo com a opinião do nobre re
lator, fica.rá prejUdicado. 

Si se mantiver a. gratificação que e1les tinham, muito bem; 
ma.s si se admittir a cOllclusão do nobre relator, a. reforma, que 
compensou os serviços de todos, prejudicou a e3te3 ultimos. 

De modo que a CommisÁ() quer que o Senado sa.nccione esta 
iniquidade: q1le o professor que trabalha mais aejl o que menor 
resulta.do aufira àepois da. reforma que mandou augmentar os 
vencimentos de todos. ' . 

E· a.' conclusão a que S. Ex. chega. Nunca. graduei bem os 
meus est'ol'CJs pelos resultados ma.teriaes que delles possa. auferir ~ 
~a$. ~roressor nesta.s condições, no dia. seguinte, ofHciaria. ao Mi
!uaierlô declara~do: ~De hoje em dea.nte. ~o darei mais ciijcO licaes 
I10r áelnana., ul.o fa.l'eí ~aiB exercicUi~ PÇa,tidos. ~io a4minlstratei 
Dla.i~-l~bdrAtóri~ de e~inl) oBlcial e aproveita.~i o tempo das 



aulas theoricas pa.ra. ftlzer' pbanlázia.q a- respeiiQ de laboratarioa 
lmagÍnaru)S, em que a.s experiencias teI'â,o ta.nta. con ,htEuicia 
quanta. tem o dinheiro que se consome e se atira .no 80rveúou'rO 
immoral daa de::lpezas publicas deste paiz.» :.' '. 

Era o que t..Lria. ",1 fosse professor e é o qúe a.c.)nselho a todos 
o.oo11ep.. do professó.L'ado 81lp8L'ior que façam, si, porventura, 
vingar a emenda da Commissã.o de Flna.nça.s, emenda tão i'DjQSÜ. 
quanto iniqua e U}ogica..· " ' 

Basta •. Sr- Presidente," para prova real do que affirmo, a. re
soluçio que () senado tomou o anno passa.do. Prevalece a. favor dos 
professores de clínica o mesmo funda.mento juridico qU& prevalece 
a l'eSpeito, dos 'outros 'professores. AqueHes teem 100$ de 6ratíft .. 
caçlo,' mensalmente, porque, em vez de trabalharem tres dias por 
semana, trabalha.m seís, porque sacriiicam no mister desse trabaibo 
as melhores hora.s de seus dias. que são pelos outros empregadas 
na conquista. de interesse:; inteiramente pes9oa.es. 

Poia bem, o profebSor que dá. cinco lições por.- semana. está nas 
mesmas oondições: é um individu.o que sacrifica em fa.vor do in~ 
teresse publico ma.ior !iomma de a.ctivldade do que todos os outros • 

. SI nio é este qnem deve ter ma.lol' reco.npensJ.t não ~ei a que tun
oaionario se d'ave recompensar meJhor. 

Sr. Pr8.1liJente. formuleJ a mInha. emenda., dirigido apena.s pelO 
murmurio dd.S impr~sõB:!l vagaI! que me delxuu a leitura. que das 
emendas da. Commls,sà.o se fez 11a. Mesa. ; for .uule! -a de ~ccôrdo com 
o que 11 Pllbllca.du n08 ditferentes diariod destd Capüa.l como raso-- ' 
luOio da CommiBsã.o de Finauoas deante da:! inforillacõés dó Sr. Mi-
nistro do lnt lrlor. . , . 

Sinto que o tempo encerre a 3& díscus,ião do oroamento do 
Interior sem que o Sr. Ministro pOSSiJ. ser ouvido, a. respeito das 
oon:!lideraoões com que entendi d~vdr oppor-JQe á passJ.gem dessa. 
emenda da Commissão,por estou con,vencido de que, conhecedor 
o Sr.-. Ministro do In.terior circum8tanci<.l.S desse fa.cto, nã.o da.ria. 
o seu apoio á rBolI()]Uçã.o que sa.ncciono1l (}uM o ~e~ vQto. , 

Não sei o que tarã.o os outros. O Seaado. não tem dlreito, qão 
tem autorida.de para. aa..;rHicaI· direitos CQ}l:i&graJos ~elo temJ!o,.oo 
exeNHcio de fu.ncçoos s.lbre .... 13 qUJ.es e .. ld nJ.o pude 1~61 ver. 

~i o Sen,J.d.., pJ.dt.J8se .nandill' aóor.J. m~dlO qu-, o~ pr ... fessJrea 
que dão cinco l1çJes por se.uana, p~as8eâl di dar &l'elil, p,J .. La. tIrJor 
a. gr s.tlficacão edl'.l.ord.D..Lria , mas. nina. vez, qu~, o ·.;)en&uo·.não 
tem ~autor1da.de' JU.:a a.lterar J.8 f1l...tcçõed da.,J. Llehs:J prOfà~.::lOl'Qjt nao 
póde ~teI·a.r os termos do contracto que, elies Jizer<.Lm com o \..lo· 
verno. , .,'. 

Ellta é um~ convicção que está &rraigada. no meu espírito é 
que, como disse, re~ultuu do estudo dos humens mU;id notél.VelS no 
direito patrio e no dir~lto dos outros paiL.es, entre, llÓS, no pensa
mento expresso de· tUbas. na sentença <IecIsiva. de José Hyglnu, na. 
convicc;ao profunda., do oonseLheiro Bar.L'o,das e na. lição eliúla.recida 
do emin6llto Sena.do'r-Ruy Ba.r~osa.. Ba.sta.' citaJ-6s p~ra ficar ven
cida a. opinião e ven:cida oom a; certeza ioilludivel de' qlle o Sena9,o 
a~t.eDtl\ contra um direito dos protessorest a.lterandCf-lhes· 08 ord(t-
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:~?, de que 6S~(); ~m go30, em eon88q~npia de aetOB l$BiBlt-
,tl:v.~ 4 .. q I.le lhEIB recon~ecer~ o dj1~i to 8. esse ex~eS8.o de tecom
{1~fI!l8lt elu "'I,rtude'do 6XC6!!1!K> de trabalho a. J.lue ek1& oOfr.8spondo. 

Penso que a questão elit4 sutll(Hentema.o:te esplanada. 1.· .. ~esse 
;4il~ a, f,lwldlWe de encontra.r no illusire repreaenta.nte -da Perna.m
,blf,CO ar mesm..-, disposiçfio de espírito que encontrei DO honrado- Se
lla.dar. tambern ,por Perna.mbuco, que na a.IlllO pa.ssa.do relatou o 
orçameoto do interiór. e estarlà. certo de que o ,Senado repararia. & 
in.Ju.:otiça a que 6 a.rra,sta.do pela COm.miuã.9- de F1nança.$. ' 
l' .Mfl~ isto .não a.oont~. e eu não terei UlaiB tempo de discutir o 
assumm· ' 

·,Fa.éai.Ó $,enado ao justiça. que lhe depreco. porque .;respeita.r' di
reitos a.dq~lrid.oB e que, Sr. Presidente. represe.n"&am uma ~oxnma. 
de s&crlft.eios de que ,.nem todos 08 homem! deste pajz são capazes. 

(~o bem; muftD bem). 

O Sr. p.l"e.ide:a:te-continú& a discuslão do projeoto 
d() orçamento do Miniaterio -do Interior. , 

- Si ninguem ma.ís quer ,usar da. palavra, .008 termos do R.egi
ment.o. decla.ra.relsullIpen8& & 'discUião. até quo ao Commissio tio 
Finallcas dê parecer às emendas aprelrelltadaa. 

O 'Sr. Policlano P'enna. - 'Peço a. palavra. pela. 
ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a. pala.vra. pela. ordem o hOD'" 
rado IS e nado r . 

O Sr. Feliciano Pe.nna.-Sr _ Pre&td8Dte, a. vista. da. 
eeca8SE!Z d(l tempa, pe~o & V • .E:r.. que,- nos termos do -RegImento, 
consulte ao SeaMo si é 1;380 de urgencia. a. votiól.9io do' ~a.mento, 
pa.r8. que ar .oolDwissã.o de FlDa.ntas fM\1a d111pensa;da. de apLI8Muu.r 
seu pa.recer por escrlpto. reservando-se ao ,rel~tor '41u a. qUialqu6r 
de aeu~ membros. o dIreito d6 dar opinião ViH'baJ por oooaRiio da 
votaOà.o das emelldas. ' , 

Posto a votos é approvado o requerimento. 

o Sr. P.residen:te--COntinúa a' dÍscu~ão do orcarneJlto 
do Interior. ' : 

Nlngueru ID&is pedindo a pala. vra., encerra,..se a discussão. 

o Sr. Presiden'te-Na fôrma do Regimento. vou 
submel.ter a. ,ot~ a.s emealas, observando-lhes a ol'dem. ' 

, Procede-Sa ã. votaçio eom o srgumte resultado: 
São a.pprovadas as emendas da COmmisÃo ao art. 1°, na_ 3.4, 

6ell. 

'.~ 'O Sr., Presiden'te-A' emend&da Commissa;o,dei'.n~a 
caa &o ~io IO.ln, l2; o1fereceu ,o Sr. Senad.or Fl'anc.I.8QQ,&I, uma 
.ellb-eJnenda., , ' '\' ' , I 



Prooede-se " J'otaQão Q9Dl o s.,uinte .resulta.d~,~_ 
Et approvad" a. em_da da ComJD,iáo &O ll. 12, alvo ..... 

emenda do Sr. Francisco sa.. ' . 
O Sr. Francisco Sã úaela orrkm)-Sr. Presid8llw. 

a CommisSio da Cam&ra havia proposto o augmel1to ~' v~b .. 
e o que a. Commis8ã.o do Senado fez foi redllzil-o; mas o a.11g'01enw' 
existI) e. ~eye q~e a,minha ~fl,le:Dda cogita. 

O Sr. GODQBrI-ves Ferreir. (pela or~em)-Devo' 
declarar ao Sena.do que a OOmmiasio não juJ.ga' acceilf:ani esta. 
B\lb-emenda, 1I&,cqU8 na 'l'educçLl que ~ contemplou iodos .. se,vi-
ços deda.tJUbrica.' . 

E' rejeiá.da asub-emenda do Sr. FraneJsoo 84. 
S-ao appro;\'Ma.8. ~ em.~nda.s da CommiAÜ.n &o a.rt. lo ns. 19, 

15,22 e 23. ...,.. ,,' '> -r-~ 

são ,f!.J)R~vtwla.s as elll~d&s da CaIn.miui.o ao art. 16
, DI!. 24. 

25, 26 9 2:í; ficando prejudiCadas as emenda.s do sr. Barata. Ribeiro. 
que mantinham a proposição DOS pontos em que a.queUàs emendas 
redu~iam &8 ver~s respectiv~. 

São approvadas as emendas da COmmissão ao art. l°, ... 28, 
29, ao e 31. 

E' annunciada. a vota.ção da. emenda do Sr. Oliveira Figueiredo 
ao art. lo, D. 36. 

O 8r. 00D.9,9.1 ves Ferrelra- Sr ~ Presidfllte. ~ 
Commíssio acbf\ ac~ltavel esta. emenda, pOl'q~e é ig114l, a. Quh;~ 
que dgu:('am no p~jecto. ' 

.E' approvada. a emenda.. 
E' annlluoia.da. a vota.ção da. emenda dos 8rs. Feliciano Penn. e 

Fr.!+~c~ Ba.lles &o. mesm.o n. 36. 

o Sr. GOnçalves FerreJra (pela. 0'I"'d.em)- SI'. Pre
sidente., a.Commissio acoe.ita a e~end6, ~ qua se t.r.ta. de 
tub~ul"90tl. 

Et a.p"p~v&d.a. a emenda. 

O S~_ Bara~~~belro ~ Wdd~)-Sri·Pi'~idit~tà. 
peço a V. Ex. que m&D.de ~igDa.r"eQl aota omsu ViOio co.ntr .. -
rio a eef+ ,e~W\, porque os sa.o.~torio3 MO ~ma e.xplo~4\Oão, ,m
dustl·ia.~ • 

. E' a.nnllD.oiada 8; 'Votação da. emenda dos SH. Fellppe Scbmidi 
~ outr<Nil &Os meama8&riigo e ,numero.· 

O 8r. Genoal'VG 8 Fe.r:celra (-p81Cl ortl6m)- sr. P.re'" 
sidente. ao Commíua.o é de p~1'6Cer ql1d lEÜa approTadAa entenda. 

E' appriJvada..a.· eaenda.. 
E' &IlOunciada .. vot.wçio da' em&Dd6, doa Srá~ .PiHI ferreira·.; 

. 01ltros aas JIle&mOS arti,o e numero. 



o Sl". Gonçal'?es 'Perreira. (peliZ M'dem) A Com. 
miil910, Sr'. Presidente, é de opinião que eltil. emenda deve fier 
approvada. 

E' approvada a. emenda. 
, E~ anQunciada a vot~cão da' emenda; dós Srd. Azaredo e Metello 

aOS ínes~ós' artigq ~ numer~. 

O Sr. Gonç~lvefõ!1 Ferreira (pela ordem)- Sr. Prd 
sidente t a. Com,nLssâo acceita tambem esta emenda. 

, .E' 'a.PPÍ'~.va.da a emenda. ' 
, Jl' a pprovada a emenda. da (bmmissão ao art. 1 o~ n, ~, í1cando " 

prejudic,.tda a do Sr. pil'es Ferreira que maotinh.l. o disposto na, 
proposição., , 

, .' São'approvadas as emenda"l da Curnm(ssão a.o a.rt. 1°. os. 39 
e 41. 

: E'" aonuncia.da a votà.Qjo da emenda da. Commissão ao 
art. i.26 ;n. f; , 

O S.l.· •. Presidente Si o Seoadó a.pprovar esta. aman .. ' 
da., ftcà'no'prejud'ica.das as dos Srs. Augusto de Vasconc,eIl08 e 
A1fred9 ,~lLi~. . 

~ • , l I 

o Sr. Augusto de Va.sconcellos (pela oraem)
Sr. Presidente, penso qua não fica.rá prejudicada a emenda que 
a.preseo·tej. pelo rJ.cto de approvar o Senado a emenda. da (Jommis .. 
são, porque es~a. se refere.á. verba. de 20:000.;, constante da propo-' 
sição, e a. minha. dá L\pena.s lO:OJO$. Ha, portanto, diminuiçã.Q de' 
despeza. ' '," . 

, , i ~' .. : 

o Sr. Presidénte-Mas, observo 'ao nobre Senador qlle 
a emond~ da. Commissão, mandJ. supprimir toda a verba., 

~ 1 { - - " ~ , , ~ 

O Sr."Al!fredo Ellis (" (pela ordem)'-Sr'. PreSidente, 
apezar de conhecer a força. do pulso e o eapirito herodiano da Com .. 
missão de Fmança.s, atrevo-me a. fazer algumas consi-d~rações, para 
encaminh~r a votação, a. proposito da. emJoda. que enviei á Mesa, 
sobre 'as éonsigcw.ções destmadas' á Escola Pra.tica de' Commercio de 
Santos e Escola de commerclo de S. Paulo. . . 

Nã.o me a.nimaria a vir discutir o assumpto e submetter-me-ía 
complacentemente â imposição impla.cavel da. ComlUi~são de Fi
nanças,' si IJã.<> los ,o a modiftc,t.ção da. ol'ie ltação segUIda por elIa. 
empl'ega.ndJ cious peso~ e d u.s,medldas e,nr~laçãu a assumptos 
submettidos â sua cons,deraçã.o. 

Sr.' Presidellte, o uOllrad) relatlr de~te orçamento decbrou 
que a"CJmmíssio havia d ~llt}el'ajo CJr~ê:J.r tuda.s esti.is verb,.s, ,at
tendend.o á, SI tU-I.ção do ThesoUl'o, isto é, á escassez da rOOurdvS e â 
economia. dos dinheiros publicos. Deante de uma ta.l justiftcaQio, 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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deante de ~ã.o. pod..61'Ç\So,a.rMuD!c,enkfl, padapn4~, Plf)~ c~bia #§itr~p cal-
lar-me., , " , !, t, • ." .' i . :, "" v. 

O 8it. PaBsIDENTE-- Pediria. a. V. Ex'. perm is~ão para.' '-'ob~~· 
v&r. : "', "1 .', • ,,~ • : ,'; '. '. 

, O SR.. ALFREDO RLLIS - Estou encaminhando a vota..;ã.o;·'?a. 
minha. demora. nai tribun~ será. de: pl)ucoá minutos. \. 

Eu 'oa.d{L ter1a ai.dizer si a. Commis'3ã.o. 'que: havia all~+gado iDlO
tivos de economia, não houvesse consigna.do llmaverbl~ pÍ"~rá,o 
levanta.mento de um arco commemorativo ,de ,uma daM., altás im
portanti,saim~ par" o paiz. bem como outra, verba" ~~, 300;000$, 
como doaativb a.o·Olu'b Militar, para: coll.itru'cção d~ 'seu .,eclific~o 
social. ' . ' . -, '.... ',' 

Ta,1líperalídade importa. em arg,umento ,,,contr8,t'io ao ~ue o 
, honrado :r.elator afflrmQu da tribuna, a esca.ssllz de, reGurs,OS I e, a 
economià' dos 'dinheiros puhlictJs. porque. si a CommiíBi'io enten~~ 
que póde e deve dar 300 contos ao Club Militar e mais 300 couros 
para um arco de triumpho, acho que não devia nega.r;.. ..' 

O Sa. PRESIDENTE-Torno a pedir licença a ,V .. Ex. para obser-
var que... ' 

O SR. ALFREDO ELLIs-Tenha V. Ex. pa.cienc~a, ti; minba df;.. 
mora na tl"i buna será. curta. 

O SR. PB.ESIDENTE-V. Ex. '1l0 ~()leva.rá. a .\~i8tencilli.:p~Íi' s.W 
a. coIl8ideraoão em que é tido pela Mesa. e si insisto é a.penas em 
obed,iencia. ao l(egimeoto. \ 

O SR.. ALFREDO ELLIs-Direi -só,mente maia algu~a.s pála.vr~s. 
A' vista disto,. Sr. Presidente. entendo que a Commfssio .não 

devia cortar as verbas d3stinadas i1 institutos de ensino. que pres
tam serviçoa rele,,-antes a. centenM, a milhares de a lu rt;l nos. a lJl,Sti
tutos que se clliIteiam com esses auxilios á. sua manl1tenoãó e que 
serão a.ssim t;)"lvez foroados ti, fecha.r as portas., " " ',.~: . 

Como V.Ex. sabe l afere-se' do gráo de cnltivo de unf ,povo 
pelos seus estabelecimentos de en,:;inot pela sua bygiene',detei1iiva. e 
pela. sua. a,8sistencla ,pu blica. '-,' . f 

Acho que ar Commissão podia., a.ocei~~r ,nesta ,pat'~l o, oz:~ 
mento oomo velu da. Gamara. conservando as verbas' destina às à 

_ esses estlbelec\m~nt()l de. ensino. jllluilO 116m). \; ; 
l • .' '., , t· i ~,' i ! ! f":" 

- O SJ"'. :pre8idén.te-Ossenhoresrque approvall1:a,em~nda 
suppre88iva. de todas estas verbas •.• ' - , _, ' ' : 

O Sr. Atf'"redo EUis (1Jsla, or(le~) -Sr:. Presid€'l1te, eu 
principiei a minha explicaoão, pedindo preferencia para a votaçã.o 
da. emenda que apreientei m.a.ndl'n!lo res~aj)eteG.e.t!-, as dnas v.erba,s. 

Consultado. o, 8e~do coueede ~ 'Pref~r~AciAo pedida... < l, • - .' 

E' -approva.da a segutnte emenda do ~r. EUis; 

- cSupprima.-se da e~enda da éommisSiD ~ pa.rte lle~rerite ás 
escolas de oommerCÍo de Santos e S. Paulo •• 



'( 

: :se approva.dllll emenda da. COm~i8s1o áO art. 20 n.I, modifioada. 
pela. emenda a.cl1na., doando prejudicada. a. do Sr. Augusto VasCOll .. 
Gel.lo8. 

O Sr. A... A...!Eerédo (p6la ot'tl6m) - Sr. Presidente, peço 
veri4caQio da votaçlo. 

K"AO ba. motivo pa.ra 88 eliminar dos ser vtços da. Un.ião e~ 
OOIlBignaoõeB que tambem ooneta.:m do pro18cto de orcamento 
vindo da. O:Lman.. 

Repete..se a "f'ota.çi.o com o mesmo reStlUado. 
~ •. ~upd'ada.' a. votação d8J emooda. do. Sr.. Jonathas pedroa 

ao iDesmo &tt. 21'1, D. I. 

O Sr. GOJloalves Fe1'":relra (pila orllem)- Sr. Pre
.\d~~~. a CoIXlIUissoo de FinanOas. pelas m.esmaB razões q lia J do 
~:(l:~:wefe1, não acoeita. esta. emenda e a.cb~ que não deve ser 
a'pproTaaa. 

E' ~ejeitada. .. emenda. 
SãD approvadas as emendaS da Commissão ao mesmG .rt. ~, 

-". 1J"lf!ttras b, De d; D, lU, lettra.s a, b, c e d; nse, IV, V, VI, 
"VII, IX. X é XI. 

~ annllDeiada. ao votaQio da emenda do SP • .Augusto de Vascon
~tos; additi'va ao mesmo art . .20. 

O Sr. GOJl~lve. Ferreira (1'61<1 ordem)-S'P', Pre
ei~te. lo. CoJlltni88io não. tem idM exacba dD uaumpw desta. 
~meilda.. 'veriflea.ndo a.:p~na.s que se trata. de exercicios findOs, que 
1Í&o é;aatetll propJila. lo oPOa'mento d() Mlnts'&erm 4a. lusttQa'. 
'. Á': vl~" diste. a COn.üntssio ê de parecer q na, a. amenlf&' nlo 

_tlia, a.p'Prov.a.da. " , 
E· ~eitada a. emenda. 
E' a.pproT&da a. eJXlend.e., d..8. Oommilillão, substitutivA do,art. 3-. 
B"s.pprondaa. emenda, cI& Oommiaão. additiva" proposl0&0. 
E' a.nnUDciad~ a. votaoiC) da. emenda. aM'ithà. otrereeich. pelos 

SN. otivelra Fig:oetredo e Marlinho Oarooz. , . 

O Sr. Gonçalve. 'FerreIra. (pele OM91tL)--Sr. Pre
gJdente •. ', v iata. d~ n",tur~z" do _\l:m~to d!l; que tra,\ft. eata. emend,.? 
&CQmmtsslt. a.bstetn-s'e' de Ilar pat'6~, el).\l'egando ,. lIu'a.. soluCa.o 
.. sabedoria do Senado. 

,~'apprd'Yada a eMenda. 

'O ... -:61101 ... Péana (p6la or~m)--Péço\a V~ EX. 
que mande "l1laJ'l na 1AIlt& que votei oontra. eeta. emend:al.". 

Posta a. votoa, ê ao proposi'ç!o a.ssim emendada. a.Pli~:ct: e vae 
ser dM8!wda •• -()~Dla.r& dos -Deputados, indo &1lte8 4.1 'gsã.o da 
Reda.coio, '. 



, .' ",,, ' ,'. , "'~i' ' '. 
<, '('OR((~ p~,}1~Ni>AP*, ~,~ ,,\ 

.E1ltJa' 811t.8!1' dlscâ8lio a 'Pl'olM)8iel.i> (la,IICam;":ra \ fI.o8 PMpütadOS 
D. 006, de 1907, flxa.ndo a. despeza do Ministerio da. Par.enda paraP;t 
exerci cio de 1908. ' 

São Udas e poetas oonJunotamente em discussão as seguintes' 
'. • ~ 1 

EMENDAS ; 

X ci,Jirrilss\o de. tina:nQ;l8 acon801na ao Sena,áoa ~pprovação 
4JB.s:· ~ étjguine& ('á Jlrbnosfção da. camata dos Deputa,dos, 
D. 2()8;, ijW.!rtJO'f .lf.ttlé 'tratál l tio dr'eànren'tod~~ desl?ezas: do IMin;,st~rto 
da. Fa..zenda. para. o exerci elo de 1008. ' ' 

Rubrica. 12--Casa da Mood&~ J. l '. 

Augmentada da 52:000$. sendo: 30:000$ para. elevar-te a. 
42:000$ a. rubric~-1$~rvi~08 ~~tr~rdintJ.ttiC$,-e 22:000$ para 
augU),9o,to da. constgi1&e&o-cit&Chl~a,gle utensílios.» . j.' 

Rubrif!a 18-ÃÚ'it.n~~gail, ACC.\"e.cf<:efJte-se ! . .'" .., ' , 

, 'A,l1'a.n:deaa de S. Fra.ncisco: Pesson.l, materia.l e despezas com 
~' JJÍ8'lallacão. conforme a. tabel1a. a.nnexa, ao decreto legislativo 
n. 1.77]. de 7 de novembro de 1907-102:520g000. 

AItandega da pa.rahyba: Augmentada de 1.003$ no ve't'ba . «por
cootagem,.. fica.ndo mantida a lot"oàv, de 909:000$, e eleva.da 
~ 2 .. .107 % a razão a, &,~73 o numerO' de Q\1otast em fa.<te do deereto 
legislati vo n: 1. 59}. de 20 de dezembro de 1906, q ne creou o 10gar 
de gua.rda~mór. . , 

Suppríma-se, no final, a. verba de 74:000$pa1'a a.cqiifsiç~o de 
lanchl\s silenciosas a vanor e a ~azolina.. etc.:~· àêCTesceirte.-se; 
500:000$ pa.ra. liespezas imprflvistas e lIrgelltes. alngueis. de ,rma~ 
zans, .a.çquisiQ~ 4e la.nchas, escaleres, ba.rcas de vigoia. etç ... 

Rubnca 19i.......t Me8&s de Rendas e CoIlectória.s. Accrescente·s6' I 
c Augmenta.d.ã.' ft. .ferba de 5:360$. sendo ~ !:0ô0$ ~8.l'~ '3. ~otrt1>ta. 

de um escaler. 1 :200$ pal'a um llat.rão·e 2:160$ pa.ra dons !.tema
doree.pa. •. o BQrvioô da. flscaliza~o da CoUectoria. de cabo Frio. 

RubrÍda: 20 - Êmpregados de~epa.r~c~ e:,di,~c~: ~ig~se ;-' ,; 
R.ub~~r.a 2().'~'C E.,.pr~a.d~ (Ia repar.tições e logares extinctoil 

e accr~llt&l~:: j" ;.' ;."', • / " " I, 

Diminuidã. de 7:200$ do v9ntll:ne1\it.o db fb.IJecido rn9Pecto.t 
da extincta thesoura.ria de Fa.zenda de S. Pa.ulo, .Caeta.DO Alberto 
Munhoz, e augmentada. de 58:283$010. para pagamento 'dos venci .. 
mentos doe inspector~ extinctos das aJfandegas ~o . ",,' 
Rio de Janeiro. ...... ; ...... ~ ~"'" .', ••• , ..... ~ ••.•• ' • ~".. 19: 92t'l$428 
Perna.m buoo. . • . • •• • • • . • • . . • . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . . 18.9,9G$OOO 
Para,hyba. ••• , •••••.•.• , .•• I' • , ••••••••• , .' ••• , • , " • ' f}: l~OO 
Natal. ••. # .................................... , • • • • 4 = 385.i;'712 
ParnahYba, ••••••••••.•••••.••••.• , ••.•••• ' ..... '.-.••. " 4.;80D$f)OO 
Ma.ranbão ••.•••••••..••..••••.•• ,.",............... 8:984$610 



Rubrica. 22 -;- FiscalizaQã.o ~. ~a.is. despeza.s dos impostas de 
contiumo e de transporte. Accrescente-se : 
. . Augmentada de 300;000$ pa.ra. paga.mento de sellos fa.briQados 
no estra.ngeiro. .. 

Rubrica. 32-DespezAS eventua.es: 
Diga-se: 
Reduzida. de 80:000$. que passa.m para. a verbacSubstituioõesl>. 
Rubrica 35-0bra.s-Augmanta.da. de 80:000$ para concertos da. 

doca. da. Alfandega. da. Ba.hia 6 150:000$ para. reeonstrucção da. AI
fandega. da. Victoria.. 

Rubrica 37-E:statistiea eommercia.l: 

Diga.-se: . . 
Pesaoa.l. comp'rehendendo o' serviço de esta.tistica. 

interestailua.l e delega.dos nos Estados .••.•••• 
Ma.terial •..•......... f •••••••••• f •••••••••••••• I 

Accr9Scente~se : 
Rubrica. 38-8ubstituições: 

289: 440$000 
40:56U$OJO 

33U :000$000 

Para pa.gamento de substituições de empregados, 80:000$000. 

Ao ut . .2. o. lJ8.: 
13-Supprima..ae. 
17-Redija-se assim: . . ' 
A rever o regulamento para a. navegação de ca.bot~gem, appro

Nado peLI) decreto n . .2.301. de 2 de juLho de 1896. l'aspei'ados os 
principios da lei D. 123, de lt de outubro Lie 1892. 

19-5ubstit.ua-se pelo seguinte: 
A entregar ao Club Milita.r, a. titulo de a.uxilia pa.t'a. a. eonsuu

açã.o de seu -predio na. Avenida Central, a. quantia de 300: 000$, 
abrindo pa.ra. iS$O o nec0SsaI·io eredito. 

2O-Supprima-se a pa.lavra. «a.rreud l.r» e 'o l1na1 ce tambem o 
que for preciso fa.zer qll8.nto á. a.rr~cada.ção e ftscaliza.Oio de iml,los· 
tos federa.es. ~ O mais como esM' • 

.21-:-SupPl'ima.-t1e .. 
22-Red ija-se a.e ,d m : 

, A abrir o credito necessario para acquisiçã.a de terreno onde 
seja constr !lido um predio destinado á. Altandega. de S. Fra.ncisco ou 
a. a.dquíril-o por compra.. . 

N. ~Supprima.·se. 
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N. 26--8ubstitua-se a. pa1a.V1"& .modidca.r- peJa seguinie.!: cre-
gulamentar». '. ; '. ':' ',,,,' 

Ao art. 8· -Su'ppp1ma.-se. ,'., ",'." '. ,_ 
Ao art. 10. Su6.stitua.-se : peJo Segllirite : O Governo tKJderd. 

no trimestre addicional. si'o julgar conveniente, conio. meáida. de 
aaimacão a.ozelo dos runceional'ios incumbidos da. fiscalizaçãO aual'
reca.da.Qãodas l'endae.os oreditos necesaario9 para. pagamento de poJ.'ol 
centagensouq nota.s correspondentes ao excesso entre a,g lotações e & 
renda e.1I'eetiva.mente arreca.da.dí;.» , . 

Ao art. 13-Supprima.-se o llnal : . , 
.8 do li. 8 do ar$; 26 da lei n. 1.453 de 30 de dezembro' de 

1005.» . 

E acoreseentEMI6 : 
~6 do &l't. 3· n. VIU, da lei, n. 1.616. de' 30 de dezembro de 

1906.' . 
Pelieiano P6 11na. PreSidente interino. com restricQÕes.-AI1?aro 

Machado,reJator.-Gonçalv88 Ferreira.-P. Glycerio.-UrlnntJ Batatas. 
-J. Joaquim d6 Souza.-M'tmiz Preire, com resfil'iCçOOd quanto á. 
modlftcação o1l'erecída 8.0 m. 10 da proposiçã.o. 
~ lidas, &poiada.s e postas conjuntalIl~nte em discussão aa, 

8eglnnt.~9 

A' rubrica 18. 
Onde convier : . 
Accrescenie-ae á diaria. de sargentos e guardas rn '\ÍS dous sar

gentos e 40 guard&B e inchl im-se o primsiro e seg In 10 commJ"Q-
da.l1te~ com 8. ,diaria. de 3$000 • • -Av.gusl,O ç/,e V<isconc6I,os. . 

A~ rllbrica 19: 
Augmente~e a. qua.ntia. de 12:000$ para'acquisiçio' de uma 

lanch:L , gazoli:la. destinada &O servioo da. M.!s& de RendaS de 
Villa Nova. &1tado de Sergipe~-OUvetra ·Valladilo. . . . 

A' verba 34 : .'. 
Deat.aque-se a qua.n'Üa. d() 3: 166$670 plr8r paga.mento de. aJ.U"'l 

gneis da. C&Ba e.ln gue·m,)ra o aJll,la.lltA do admilli ,\ra.d.or.!a. Caa ~ de 
Detecção, óorL'e8)OnJenie aos a.nDO~ de 1008 ar 1906.-Pire$ F~rf't:iTI.I. 

A' ru brica. 35 ; 
SJja. ma.ntida. a. verba. de 30=000$. consignadà. no orçamento vi .. 

gente,pua a.s obras tl& Alfandeg& de AraC:aJt1.-0line • .,.cz V(I~Ia.tUo • 

.Ao Art. 2". D. 8. Aecrescente..se : 
A tornar e~teJl8j.vo aos ftinccion.arios da Delega.cia Fiscal e 

Caixa, Economiea. em Bello Horizonte 'os favores Concedidos á Admi
nitrtração dos Correios do mesmoEBtado pela disposiOão do n. 12 do 
a.rt. 3S da. lei n. 1.616. de 30 de dezembro de IQOô, abrindo, .D 
Governo pa.ra. esse dm o nooe88&l'Ío credito,-Prancilcq SaU68. 



,!,o.o),'Á.ó A'H~ ., Íi.- .~ ~&~oe~ depdf~ dalJ ~ni.vr~s -BeIlo 
HorillOnte-e a. camara Municipal de Pedra. Branca. ..... ' é depois de 
-1902- aocrescen.,te-se: 1899 .• -11ratldUco Sdl16'8 • 

. ... , ,I •.. ;..... . 

Ao. &ri .. ~. n~, 12~"A00IeIC8n~',:" .. j ',0' ';". 

.. . À tmmsrêril' aos Estados: do· Cea.r' ,8, Mina. GeraM. <011· JlfGpl"i08 
sa.Dooa .... aMee..dG8l'e8p9Ctiv8,tl'dioC9S$8 do Cea.r' e Diama.ntina.~ 
- hartci.co S411a. - Ff'4tt.aI'C(I Bc!. 

Onde convier. AccresoentHe: 
Fica o Governo a.utoriza.do ~ restituir 18.0: Dr.; JOIé AIltonio 

d~ Al'&w;tê" 'o VasconcellOS a. qu.niU8.. iie ~l :80C1$, oquitaoão dos 
servicos par este prestados em 1902, conforme as provas exhilri4as. 
- C. Barata Ribeiro. 

onde eonvier; Aoorêsden'te .. ae: . - " - L' _ , 

Fi~a o GoVA1"IlO autoriza.do a mandar construir mais- l.$us 
a~e.ns na Alra.od.aga. de F;loriarwpolis. abrindQ p&1'&, asse. Am o 
credit, necessàrio ....... 11. &~m,.d'. ~ Her~iJio. W.J. ' 

·m.«e C()1l9iol'~;! .. '. .... , 
Art, Fica o GOV'éPl10 4âtori'Z&dd & .'Pe8tittdr ,O! saldo' dos "i .. 

P.Q8t,of:! ~e. vencimentos. i cobr.a.4os &0 -juiz. sepci()n~1 _Df. /Q~nim 
Píres de Amorim e que verificar que lhe é aluda devidó.~01 • .,ei"a 
Piguei.,.eá()~ 

O Sr. Pires Ferr~.j.~sr. P .. ~idente.pedi a pala
vra. fI"-ra. m&nilar' Mf\Sa uma emenda consignando _&., ~e:rba. de 
S: lf'>6t. deqtinad, 1&.0 pa,O'",mento do alngnel da. 08sa em qUEt mora o 
aJuda,lJ.te d,o &d'!li~f~trador. da ~~ .de D~.ten9iLo .• ' .',.'., 

_, ,~, ' fun~lob,rto né"~f~' 1.' : 299$ para. casa~ q'Uan~I .. " que 
del:ro"Ó de reOO,~r Do qxetclClO'OàSSl\do. .. 

A le1 ê CJala.etn rel~ãh a.jdfreito do twí'óc$drtIiHo. ,: . 

. j"':'O, I8r,.·~MoDlz' Fretrre (')-Peco· a, V .. E~[., que me 
mande traJAr o n&recer~ (~Ia/tlreito o p~dido rfo fWal'lor.) .' , 

Sr. Presidente. venho dar' -mllito rapidamente as r~zões 
-por Que assi&mei com restriccÕf's o par:-ecer da Ç()mmiaqão de 
Fi~~nQ&S !õ!obre o 'Ol'o.1ccto de orçamento do Ministet>io d~ Fazenda, 
i'~.,.i~~s qu.é se réferem'exelusiva,mente ,- modillcação prúposta. 
~~tnissãó- 00 art. 10 da. :pzôoposÍtão' da. Ca.~a.rat que, diz o 

__ cA~,. 1,0. ~~ra ~a.men,to djl.$ porc~nta.gen8 'ou quotas' ae;nda.s 
a~, ,fMieijloitarl~ enearrep,d~. ~~ ffsca~~,zaçio. '~IJ ,arl'eca4&Qão das 
rend'as~ pelo excesso entre as lmpOl'tanclas eonsltmada.s na lei e a.s 
que forem a.rrecada~as. serão.abe~ pelo Presidente 4~ Re"publica., 
no ~~stre, - addjcional, os NIp~tivOB oredito& Buppl~mellta.rea. 
Q~e; ,l8rão ftbm.ettid08 ao registro a l'O,'sritW4 do Trilmn-' de-
Cem_s,. " ' (. 

- ~\J" t-i 
'0) Btie dÍ8~lI,~l"n~ l~i' mino 'p.l~· Gr':'~,: 
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publica, de acoreçoar o seu zelo, de. despertar o seu devotamento 
pela. boa fisca.lização pal'a que as rendas cresçam, tornando-os S&

I' -Veroe.indefecti veis nas' exigencja~ a. favor do fisco. 
~; , 'Pelo cr'iterio da opiniio que exa.mino. uma vez attingindo a, 
'arreéadaç'o a lot~'n estabelooida., terd. o empregado esgotado o 
credito dns seus recebimentos e, portanto, se tornàÍ"á ind iíferente á 
SOrte da. arreeadacilo. porque dabi por deante nenhuma vantagem 
mais a.uferi rá. . . 

'. O Stt. URBANO SANTos-ElIes estãO muito naturalmente inter
eSsados. independeóte disto, pois percebem as multas quando 
apan~m alguma fra.ude. . . 

O SR. MONrz FREIRE-Isso é muito eventua.l. Considero ainda. a. 
doutrina impra.ticavel por absurda, 

Supponha S. Ex., tomemos, por exemplo o caso da. Al1a.n~ega 
do Rio de .Janeiro, qne não é 0stranbo nem inverosimU, poi~ oecor
reu mesmo estA anno; supponhalDos que a. Alta.nde!1a. do Rio de Ja
neiro; em junho, ist!' ê. no ftm do proxi mo semestre do exercício, 
tem arrecada.do rf'nda. correspondente á sua lotacão. 

Os fuoccionarios terão recebido, portanto, toda.s as porcenta
gens fixadas na tabella e dabi em deante, no decorrer do segundo 
semestre, não recebemo sinão a quota, invariavel t pequena. e tn
sufitciente, do seu ordenado simples. 

O Cacto. como disse, não é estranho, porquanto ainda este 
. anno passa.do ao Alfanclez& do Rio de Jaueiro, em setembro. tin ha 
arreca.lado ô8.ooo:000$. que era naquella. época. a sna lotação: 
tinha, por conse'luencia, chegado ao valor da. sua lotação. Nessas 
condiQÕes, desde o mer. de outubro cessa.Tia o pagamento das Sllas 
quotas, e não teriam ellesrnaiIJ direito á pa.rte de sua remuneração 
variaval. 

Mas, iS'SO seria converter os vencimentos variaveis que per· 
cebem os funee onarios arrecadadores em v8Dcimentoa fixos. Fôra 
logico então a.dmittir que. não attiagindo o arreca.da.do á lot&Qio~ 
no fim do exercieio se pagMse aos prejudicados a di.tferen(ja. entre 
um e ontro. 

Ora, isso não 8e pocleria fazer sem alterar a ra!lfo da. tabella. 
portanto, para andar com a logica, seria preciso saltar sohre a lei, 
desprezando a. tabella: mas. como isso seria im'Possivel, ficaria evi
dente a injustiça da. situaQão. Em um caso, cresceriam as reDdas. 
e 08 funccion8.l'ios tica.riant adstrictos á lot8.Cão; no outro. as 
rendas ser'am inferiores ao lota.do, e os veJlcimentos ticariam 
abai.xo da previsão legisla.tiva. 

Considero. lIna.lmente, a. doutrina. attentatQria da lei, dos usos, 
das tra.dições. de tudo quanto está estabelecido em ma.teria fiscal. 
com fUndamento presumido em lei. 

Nã.o ha quem ignore qne 08 empregados da.s repartJcões arre
ca:da4aratr são pagos de conformidade com 8. sua tabella e oom a 

. am-eca.daçio effectnada. . ! 

Si a &l'Tooad8.ção cresce. eUes teem as vanta.gens J correspon
d811tes; si deç,resce, soarem os prejulzos _OOn~QeIltes. _. Todo 



mundo sabe disso; ,nã.~' h* empregadQ fiscal qtbdgnóre qu&'esta"tem 
sido a. tra.~i9ào' oon8tante, inva.:ríD.vel, do nosso 5ystema. fis'c.ll. ' ' 

Para hão ir muíto IonJe na 'prov~d~ minha. aseeI"tio.; baBlá' 
dizer que no pr;)prlo orçamento da Fazenda, entre ~ verba! para. u 
qua.es tlca o Governo habilitado" a abrlr' crs,Htos 8upplemenWes, 
1iguram',' na tabfilla B: \ ( , ' ' , ' ,. 

c ~~elô..dt?t-ialt pela porcentagem aos, empregados quando as 
oonsfg~aoõeB, nlo forolll su1f\cientes, al(u.fldego." wla pôrc,enta;;em 
dos elÍlpr~8'~o~, qua.ndo as consignações excedelõern aos credit()~ 
votados; m88a8. de. ,.'eflda.t, 11 collttl,Orias, pela porcentagem ,~08 em· 
pte-gadOs'quando'nio bastem 08 c~ditos v,)tadoA.~· ", . 

,tt,;is aqui, Sr. Presidente. Qual a razã.o, porém, dé9ta disposiçã.o 
especial contid_ no luto 101 A razão é simplesmenta esta que vou 

a88igô~~;r'nof 'eabt,' com eft'eito. a.rmado, pelas: a.utoriz~ç<jB . que 
acabo de ler, a. abrir oredit09 supplementa.res para esse pa.gamento; 
e sempre o tem feito. Ainda este:anllo vota.mo:J um, de' que fui o 
rela:tDr, para. attender a. e:dgencia~ deste serviço. . 

A ramo desta a.utorização npva, contida no art. 10, 'ê a' se.
guinte: pela.. pra.tica. actual. o Governo abre o credito, e sujelta.--o 
ao registro do Tribuna.l de Conta.s; mas. a.contece que chega. dOI 
Estados ,arde a demonstração da. ins;rrfléiencia dos cre11tos. ou 
demora o processo no TrIbunal. de modo que se enUerl'a, o anno fi .. 
na.Dceiro, os. paga.ment ... s cabem em ex'Jrcicius findos., e o UoverllO 
é obrigado a pedir creditos edraordina.rios, ao pa.Sl30 'lue si elie. 
estiver autorizadJ a ma.ndar fa.zer a despeza. independente do l'e--' 
gistt'o prévio, o iIlconveniente ficará. removido. , 

, Si S6 retirar do ai't. 10 a parte do dhrpositivo relíl,tiva. ao re
gistro. esse artigo póde desa.pparecer do·projecto. porque a &utori
za.çio para. o pagamento está. Da tabella de credjtos, ,lettra B; o 
Governo não precisa. de outra., ,fa.culdade. A unica. innovaçio que o 
artigo tra.z é permütir ao gltecutivo a. abertura. do o red ito, inde
pendente do registro prévio. 

Mi:l.s. 83Dbores, perguntar-so-ha: para que se lotam as' repar
tições tlsc&eS'l Lotam-se pa.ra dlversos fins: pa.ra determinar a ea;.. 
tegorJ& das repartiQÕes. "f J '. " ',', ' 

~ara f...,rnecer' elenlentüs que sirváro,quandó' é p~ci80, á. 'ftxa:Q~'di11!1 
1iallças; para. ter uma base pJ.ra. 9 compu1;9 da. verba orQà.Xllan .. 
tuia; lf./tam-se, tlna.lmente;' para relÇular a. rusttibulÇão annual 
dos creditas pelo P~er Executivol, '. :, 

Por' tJdas e~ta;' raZões. peos.) que o substitutivo da. maioria 
da Commlssão importa em uma v"rJadeira. mno ~·a.Çã.ol anarctnca. 
e P eJuui..,i~"em rDa;terla tlscat.- . 

Oe dUti9 uma.: ou o pàgamento é devi,do ou nã.o; si é devidoi 
não podemos J.utoriz ... l-o como um fa.vor'; si nã.o ~. não se explica 
nem S j j ustUé& ésse ra. vor . ' t, 

Foi por tudos esses niotÍ'vos que aS8iguei com restl'ioçõeSI 
quanto a. este a,,'tigo,o parecer da. Commissio, e que me vi obrigado, 
visto trata.r-se de assumpto imparúwtisimo, a d~r elftae QXpU" 
",ações. ' " . 
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..... 
!il'lQ.xt. Urr~Do,&.a,JP.'tO.IJ·(~h-~sde que ao lei de l~. 

88tabe!~,;Ua,9 quotál pa.rà grá.tl~~~ãó'~~ e~pJ:.a"dó~ ~.~ eS~. 
&ll!Md~f~, Wa,m a,cnpre,lJurg14oduvidas &.f~peiiP. d,a.1nt~Pre-
twMl'g,. J.D.INuna. lei. ',' .' ," 

" O 'POd6! Legisla.tivo ~jnt~l,"Upta.~te a,t~~u a.. ,umJ.\ destall 
in+...:a'ltftretaooes, a oomba.tida. pelo honrado SQn&dtu" pelo Eanirfto 
Bt~tt .. ~ .~ , 

,.,' OI ~~p~gad~B da.s eEl~~ ~rl"eea4&.dqras teé~ .•. .:t~bem, por 
.li, lad~J InInterruptamente pUgIlado Rela lnterpre'tàcao sustentada 
po),' S • .ll;x'. ~i ao primeira fnt9rpreta.~ 'mere~e todQs os qua.lifioa.
~(voS' qT1e S. Ex. lhe liberaJ,.wu2-de' 'C01lv&di~torjá, ,absurda, 
lmp'rat,~~:~v~l. t,_ . 

· . O SB.. MoNIz FUIU.....:E· tljusta.. 
• " () SR. UB..B4~.o S,IlNTOB-••• o que ê certo ê que tem 8i.~~ 8e~pre 

~~~1a.· P~Jp PO(Je~' Le(u.~&tf v~. ' ' 
; () SB.. ~t»IIZ .Fl\lnB.~Não :a.poia.do,. 

,Of$.l.. V1lBA.N~ 8.Y,fT,OS -.Não ten~º pre89nt~, ~ nel> ~o 
agora. ~ () traba.lbº de ir b~r' ele,n.a.entos pJ.ra provar a. minha. 
a~.f'çM; ,m88.1'~i qualqU8.f d",~ m&us·.lJJ~tres"cO"étal qui~r' ~m
pw.,qar ot!' 4TJf\1'6.f da Cam lra, 8 prlD~lpJ.lmel~te os pa;rec jres ~!' 
CôJPnljRSf.o de' Fina.n~as daqueUa. C8.S&. encontra.rá n~Ues t9dO! 
08,~p.b8Ufí~ para. e:selareéel' este assumpto. 

· :A lei 4e 1904 foi que csta.bdleeeu o regimen das ql19~. 
No. l°, do seu a.rt.)I), diz o segumte: 

, '4EO numero. classe e venciment,9s dos empreg~oz das ,u,,"" , 
dlrectoriai do Theaouro IrederàI. da. Reeebedoria. ao ruo de .1aneiro. 
a.lrà.nd~«d.á. d~~~ias, I~tp. sãp os' OODSt+~f,~ das t~béna.~; '~e-
X8B.~ . 

PW'~~~JIl"~ ejlj~~ ,~benas :ano~xa.s c9m. rel~oiA.'" a.lfa.nd~~ 
~~~etec8' q'p,l veQ(nm~n~o v,.rl&Ve~~ c~mo di., o ho1Wa.d~. ~ep~«or 
peJo &1plrito Santo' 

q SR. MONIZ FRJllR:a-Jatefralllente variavel. 
'0 SR. URBANO SJ.N'I'os-Estas tabellas estabeleeem o seguinte: 

to,merpq8 Nora exemplo, a A1flm~ga. do Rio de Jane~ro. 
, ' 1).~z~ta. tabeJ,la.: 

,cLotaqão da Alfandega 4.0 Rio de Jan,eiro. ô!tmil. con~IJJ ... , ra.ü'9 
7~ eente .. imos pu.r cento, 1.4.S0 quot&i p~ra serem dlp,qibl,liljas 
pelos fauceio.oarioa. quotlLS. ti""ddolf da., , ope.ra.çi.() f&ttq, Bl.lbre. .. ta 
radau •. esta. lotaç'u. , 

Ora.,des 'e que se taça o eaIculo arithme~~eo.,que l,vl,:& a..r.ha.r a. 
im:POrtanma. .des "a.8. q u" ta.s. 4plo (ac'o tem-se .fl.ta.do () ari. 11) t § lo. da. 
lei. 011 v.eneiOl811tps dos fu.ncploJla.rh1íi, dMt a Jandegas. 

Mas. 08 tllucciouariú9, oomo .I' disse, s.~p;:e prptend~am ,qRf)., 
Ib ...... .LJ....-..,r abonada lUGi ""tid~ rel"~:fa. á d~1f.flçr. que 



ieem.U es ..... a.1'l'OCaWol'U ... ,~ a&·lo~ A:la.àaa ll& lQ e & 
{tenda arreeada.,eS'ediya,Dltulie. ( (' ..... "" 'l'~. ..:.;, '.' !~: .••. ':1 

O Poder Legi8la.tl VO, do conteatei· f) bouraão SenlLdgrl, ~ 
ES'Pirito Sa.nto, tem fl8mpre atteo.dido a. ~ preten~, no i,~u\tP de 
anunaJ' o zelo dos ft.m&loba.rtos-~ .. . ;.,;'. .' , . "" 

,O si. Ktuuz FJ.u:ritB-~a.ó é o'Poder Leffislativo~ é o Poder Ex
ecutHOtIue'pag80 setrr~e'queexcetle~ lutoriZai!o'peh ~beUa.l. f' 'J, 

~. O S~ ~ . UaBA.NO ISANTOS:-Est4 étiga,na.d,o V "I ~~ , . . 

O SIt. .. lIr!0NIZ F~ElllB-Eu .&pp.ellQ da:~f~g~ dp, V" Elt. para 
sua. con VlcçW bem lnfol'mad",. . 

O S.a .. UaJlA.NO S~o~4 este rE?&.Pe.\tQ, lJOl' Rl.1~;~S( ,,~e8t ~ l~i 
D4a .tem a.utoriZad.o o J::'>Dder ~~utivo,a a.brir Gredi~t ~& J!III..r 
~ento ci~ quotas dessa. difer~ca; por ~,~íta.s vezes. t,e~ .. J#Ori .. 
za.do o ~ed.er Elecutlvo a abril' OI) C.f8ditOs,.e t_t~ se ~ ~11~ 
a. fazel-o. Ainda. recentem~nte. no governo do Sr .• BPdrigl.:\e8,41Y'~. 
o Ulustre Sr. Bulhões, eomo Ministro da. Fa.zenda. levou (lou~ annos 
Hem pagar SS8.&8 qttbt&s. .,' ~". '. í., 

. Sr. Presidente. esta ê um.a 3mnn~cao ~~,ori,*,'e al>soltÜ~ flue 
fa.co ao SeDado, porque conheÇo a. questãb. 1 ., .• (.f., .' 

. Hamuito \em'{lo que:cWH;L trato. Na.·C&mara. dOI Deputados. 
quando membro da uommlssão de Flll&QÇas daquell& Ca.la. t discuti 
rouÍt8s vezes e6te éUlumpto. e devo d~J.·a.r aô Seaado que nunca 
:~~~~~~u ;." opiniio d8. Co~missio· .de Fm&Dça& a., r~ifb ~~~ 

1>íase o meu nobre oolJega que é necessarjo s& deem 68MS 
quotas a esses t%lnoqíonarios pa'l'a In. a.nimar Q zela.: .. 

O 81t.. MOl'4IZ F:aElu-Et de lei. 
OSIt.. URBANO SAN1ros-De lei', não. 
Po.i,s eu estou aJ11rma..pdo que '3 lei diz co\JS~ mu\#.Q tUfl6)l'jIa e 

V. ,lU. 'a.rttr .na 'que é de lei ~! . .' 
Diz--se que i~to é neoessa.rio para. animar o zelo ~. ~qj~ 

n~o. , 
Q 88. MONlz FaJdBJl-COmo :làvor. não", 

. O ·S~i'. u.ai~o. SANT09-'MáS •. ~. \ ~d~Y.t. e.-. ~ee~~ 
rIOS, a. t.ltulo de a.Dlm~r a seu, ze~~t l' fi;z~.l't8 ,'q.iítta ~~ '~1ro 
quando qeseobreUl q,Ua!qUêr tr~nde. 'J\~ít.tb q~lJt '~lém~~~o 40.1l\~ 
um ~avQr/c~~~ '!Im Bstlm~o <.10 seu zelo n~ arreca~W.~ d. ~~~ 
publlCÍL'lJ~e ~l1gá q~e ~.iJ.v~!m.~ih~8.sa:&,r~t1~~ao.IQ~~er"pLlré1;D, 
que a.le~ íhes' reco'àl~.e dIreito. deÍlerQl'I~a.naD q~ aStlilIJ 81) 
~i;t;; é 9;'U~.nã.o,J&SSó r0 '4vir e~::illencío~ ':Porqu,e' a, lei l,lãO",' t~~' 

O Sa. MONIZ F.n.~AB$m sempre se fe:t.. ' 
O SR. URBÂ~O :SA.NTt»-Y. E;I~ faz atll:rrnaQÕel9' a,hsolutas eoJD 

a presumPÇ'i.o ue oontr&t'ié.'i' â.qutllo qoo digó. L . ;;. '. '. . ;: . 
O SIt.. MONlZ FRmam-Nio tenho interesse em contraria! a 

V. Ex. 



',jj ,'J 0.81\_ URBANO SANT08-~ •• quando 811 faço tambem a.ftlrma
ot;es a.bsolutas. de acCÔrd() com ()~ fl:l.ctos. oom pleno conhecimento 
com que tra.to El!Se8 3SStlmptoB. 
. O SR'.' MONIZ FREiRB-E' questão de facto., 

, O Sa. l:JRBA:iO SANTuS-Sl'. Presidente, o llon,rado Deputado 
Fra.odsco Veiga., c,lmo Presidente da CQmmi.i~ãà' de Fiua,.ça.!5 ,la 
C ~mJ.ra" tem lnnUmJros pa.receres contrd.riando esta pretençã,o, 
pareceres aUbscriptos 'pela maIoria da Commissão. 

'O'SR. 'MONIZ FREIRE dá. um áparte. 
, O Sa. URBANO SANTOS-A disc1l8SI.o. 'absoluta.mente, Sr. Pre

sidente, 'não .óde' continuar em ta.=8 termos. S. Ex.. 'faz uma affir
macio sem estar baseado em nenb.um' documento. e eu fa.ço uma. 
afllrma.cio' ao Senado baseado ell} documentos, appeUando pa.ra. 
eBes, apena.s não' podendo nesLe momento compulsa.l-ós para 
JD'o8tr~r fio Se~ado. 

O SR. MÓN')Z FRElIt.B-Não sei o que a. Commissã() da Camara. 
tem pensado sobre este assumpto; o que afH.rmo é que os em-
pregidos aio pagus pela fórm.1 por qu.e iiisse. , 
, O Sa. UaBANo SANToJs-Mas, Sr. P ['esidente. já.' expuz O que 

devia a. I'e peito desta questiJ na Commi::lsã.o de Finanças ,para. 
adoptar esta proviJ.encia, sub .tituindo a disoosição que veiu da 
Camara par e:ita. no intUito de respeitar aquiUo que o Poder 
Lei(tsld.tlvú tem dempre entendido. 

O Sr. Alva,ro Ma.oha.do (')- Sr. Presidente. Domo 
relator do Orç~lIlento da FlZ6nda e dea.nte da discussão entre dous 
illustres coHega.s. membrvs da mesma Commlssio, não P:>S80 ca.la.r 
o meu modo de pensa.r a l'espeit(). ' , 
. RéaJmente, tra.ta.-se da' uma. questão introduzida. pela praxe. e 

em termos 9uceintos e simples vou esclarecel' o Sen&do âaquillo 
q ua 'se passa. 

Toma.l'e_i ~ra eX6:-uplo a. Alfa.ndega. do Rio de .la.neiro. , 
.A lota.çao da. Alfande6a do Rio de, Janeiro é computa.da. nash 

tabeUa., e o que dlsser com rela.çã.o a eUa. se coD.dilerará. estendido 
a toda. &l'I alrandegas da Republlca.. 

pOla beln ; pela. tabella. a. Alta.ndegl. do .Rio de Ja.aeiro tem a 
lota.ção 4e 65.000:000$)00. Para O calculo do va.lor das quotas que 
08 tuncClon trios dess .... repartição devem ter, a titulo iie gra.tifi
c~ã.o, cSIia.belec&-se o seguinte: sobre esta. lotaçã.o de 65.0,JO:000$ 
a.dmitte-se 8. ra.zão de 73 ceJ..\tesimog por cento, para. serem divi
dídos' pelo Dumaro tota.l das quotas de.:\tinadas aos emprega.dns da 
mesma alfandega.. 

Comtl é qu~ se cb.a!fará ao conhecimento do valor de cada 
q\J.o'ta. t Da. seguinte maneira. : sobre () ).OOO~OOO$ tiram-se 73 caute
elmos por cento; 4i,Vlde-se a. impoI'taucia achl:l.da. pelQ numero 
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total da.s quot&S diltribuidas })&los em.prepdos. O DUme-oo teial 
derias é de 1.469. DiVidida. a ímportanoi& da.qnella, poroontAPlD 
por 1.469, tem-se o valor de cada. quota .•• 

O SR. MONIZ FREIRE-Este é o caJculo orcamenta.rio. 
O SR. ALVAl\.O MACIlA.DO-Attenda o nobre Sen1Aor. s. Ex. v~ 

"fel' que estamos de pleno accôrdo neste ponto. 
Como dizia, 80 bre 85.000:000$ tiram-se 78 centesimos por cento. 
E' esta. quantia que se divide pelo numero total das quotas. e 

o quociente dará a. importa.ncia de cada uma., de a.ccõrdo com as 
qua.ntidade.~ estipuladas nesta. tabella. 

Mas, realmente, será isto o que se faz ~ 
Como indico, seria. o valor da quota annual e nio mensal. 

Tem .. !~e assim um valor da quota a.naual; mas, Da.S repartições 
arrecadadoras. o que se calcula é o va.lor mensal da quota e nã.o o 
annual. 

Como fa.zem? Em logar de dividir a lotação omcial ~or 
12, para tel' a parcella correspondente 8. cada mez, e sobre elia 
tirar a porcentagem para., dívjdindo-se pelo numero de quotas, ter 
assi m o valor da quota mensal, procede--se de outro modo, que é o 
seguinte: Ttra-se a,. porcentagem sobre a renda. do mez e di
vide-se-a pelo numero dequotas. para ter-se O valor da quota men:Jal, 
ab~trahindo-se assim da. lot'lCão determinada. 

OS&. URBANO SANTOS - Não 80 de ipr&Za o va.lor da. lota,vão, 
das preza-se a lei. 

O S1\.. ALVARO :\1ACHADO - Não estou diz.endo sinão o que se 
faz. Si é irregula.rhlade ou não, o facto é que assim é que se pra.· 
tica ; faz-se por completo abstracção dll lotação ... 

O SR. URBANO SANTOS - Agora pel'glmto eu : Sí a importancia 
arrecadada. for inrerior a um duodecimo da lota,(lão, recebem 
menos? 

O SR. ALVARO MACHADO - Devem receber. 
O SR.. MONIZ FREIRE - Com certeza. 
O Sa. ALVAlW MACHADO - Mas ti. questão é esta. Despreza-se 

por completo o valor da lotacão offieia.l para proceder ao calculo 
da. quota. mansa1, tomando por base a. renda effectívamente arre
cada.da durante o mez. Não ha p:1ra a quota mensa.l um valor 
fixo, como talvez estivesse no e~pirito d'a. lei. Estou argumentando 
com a praxe estabelecida, 

Acontece o seguinte: havendo, quasi sempre excesso na a.r
recadação, cresce' o valor das quota.s e fica.. esgotado, antes do 
termo do anno, o credito constante da.s tabellas. D'ahi a. necessi· 
dade da a.bertura. da Cl'ed.ítos supplementn.res, a taes rubricas, com 
reO'ls1.ro, a. poltwiori, do Tribunal de ContaJS~ para. o )'rompto pa· 
gamento das gr.atíffua,C}Ôe& dos empregados das fdpart1cões fiscaes. 

Portanto, a Drinha pr.esença na tribuna. nã.G teve em vista 
sinão dar explicaQÕeil do modo por que se passam as CQUSlLS nas 

v 01. 1'111 a9 
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l'epa.rtíções arrecadadoras, c pela. leitura. que, :(j.Zt da emenda suh· 
stitutiva, apl'esenta.da pela Commissão de Finanças, pal'eee que ella 
não consulta bem o que tem sempre vigora.do e que está. COQ· 
sígnado no exercício corrente. 

O SR. URBANO SANTOS-A Commissãa ~~bsalutam(.mte não quer 
ti.L"ar 11 (liffcrenç\ de remuncr,\ção do, empregados. 

O SR. AT.YAttO ~IA.ClIADO- A GOlnmiss1.o n.ccl'escentou (pIe o 
GO\"ei'nO tel>i;~ oa ni<) a ft~culdatle do abl'iJ' esse') creditos. q lmndo 
n. abel'tllra d.alles está já CJnt fôros de obl'igacão, ua pa.rte do 
Governo. 

Era simpla,)mente o que tinba. a dizel'. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a disoussã.o. 

ficando a votacão adiada por falta. de numero, Ivisto ter sido 
julgado materia. ' 

CREDlTO DE 900:000$ PARA INDE~fNIZAÇÃO At NATIONAL BRAZILIAN 
BARBOUR COMPANY 

Entra am 2" discussão. com parecer favoravel da Com missão 
de Finanças. o artigo unico da proposição da. Camara dos Deptt~ 
tados. D. 148. de 1907, autorizando o Presidente da Rcpublica a 
a.brir ao Ministerio da lndustria\ Viação e Obras PubHcas o crc!lito 
especial de 90):000$, para ser applicado â indemiz~ão aj ustada. 
com a Nationa' Brazilian lI.arbour Company I U,miled, pela rescisão 
do seu contracto para construCQão. uso e gOBO da') Obl'i18 do porto 
de .Jaraguá, DO Estado de AlagÔas. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se ao discussão, t!.cal1clo 
a. votaçã.o adiada. por falta. de numero. 

O Sr. Presiden'te-Nada mais ha.vendo a trataI'. VOlt 
levanta.r a sessão, designando para ordem do dia da sessão se
guinte : 

Votaçã.o, em 311. discussão. da. proposicã.o da Camara dos Depu
tados, n. 206, de 1907. fixando a despeza do Mí nistario da Fazenda 
para o exercício de 1908 ; 

Votação, em ;as. discussão da propasicâo da. Camara dos Depu
tados. n. 148, de 1907, autorizando o Presidente da RepubUca. a. 
a.brir ao Ministerío da Industria., Viação e Obras Publica.s o credito 
especial de 900:000&. para ser appHcado á. indemnização ajustada. 
com a. National Brazüían Harbour Oompany, limited, pala rescisão 
dQ seu contracta para construcção. uso e goso das obras do porto 
de Jaraguá, no Estado de Alagôas (com parecer favol'aval da Com
missão de Finanças); 

3" discusaão da proposição da. Camara. dos Deputa.dos, n. 205, 
, de 1907. orçando a Receita Geral da. Republica. para o exercicio 
. de 1908; 
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, .. ttiseu8são da. proposição da. Camara dos 'Deputados, n. 181, 

de 1907~ impondo áS a.utoridades federaes e estaduaes, a.os dlreeto· 
res de elilta.belecimentoa industríaes e commerciae.s e a todo.;; 03 
particulares a obrigação de prestarem a. Dil'eetoria Geral de EstaM 
tistiea as informações Que lbes forem pedidas (com parecer favo
l."avel da. Commissão de Justiça e Legislação) ; 

3· diseussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 114, 
de 1907, ma.ndando contar para os eifeitos de melhoria da reforma 
ao machintsta de ga cla.sile l'eformado, capitão de corveta graduado 
Antonio de Siqueira LORes, o tempo em que serviu como operario 
do Arsenal de Marinha. do Rio de Janeiro, de 1863 a 1865. 

Levant&-8e a sessão ás 4 horas da. tarde. 

16Sa SESSÃO EM 21 DE DEZEMBRO DE 1907 

P"-ésidencia dos S"-8. Nilo Peçanha 6 :lerreiro. Chaut!s (1~ Secretario) 

A' meia hora depoi~ do meio dia, abre-se a sessão, a. que COI1correm 
os Srs. Senadol'es Ferreira. Cha.ves, A. Azercdo. Jonathas Pedrosa. .. 
Sá. Peixoto, lndio do Brazil, Urbano santos, AQjzio de Abreu, Pires 
Ferreira, Franeisco Sá, Meira. e Sá, Alvaro Machado, Coelho Lisboa, 
Gonça.lve~ Ferreíra., Araujo Góes, Oliveira. VaUadão, Martinho 
Garooz, Moniz Freire, Siquejra Lima, Oliveira Figueiredo, Augusto 
de Vasconcellos, Lauro Sodré. FeliciaDo Penna, Francisco Sa.lles. 
Francisco Glycerio, Alfredo EUis, Lopes Chaves, Joaquim de Souza f 

Joaquim Murtinho t Metello. Candido de Abreu. Hercílio Luz, Fe
lippe Schmidt, Pinheiro Machado, Julio Frota c Victorino Mon
teiro (S5). 

Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Sena
dores Ruy Barbosa, Bueno Brandão, Silverio Nery, Paes de Car
valho, Justo Chermont f Gomes de Castro, Belfort Vieira, Ray· 
mundo Arttmr, P,~dJ'o Borges, Ga.ma e Mello. RoSt\ e Silva, Hel'
culano Bandejra, Vieira Malta, Manoel Duarte, Coelho e Campos, 
Severino Vieira. Virgilio Damazio, Cloto Nunes, Lourenço Baptista, 
Erico Coe1ho, Darata. Ribeiro. Dra.l. Abrantes. Ul'b,mo ue Gouv(>a, 
Xavier da Silva, Brazilio da Luz e Lauro Müller (26). 

E' lida. llosta em discussã.Q e S8m debu,ta appNva,ua. a. acta. da. 
sessão anteI'lor. 

O Sr. 1~ Secretario dá. conta. do seguinte 

EXPEDlENTB 

Offieios : 
Um do Ministerio da. Industria., Viação o Ob.ras PUblir.as," de 

18 dD corrente mez, transmittindo a. mensagem com qne o Sr. Pre-



Ili 

eidente da. Republica. restitue doua dos a..utogra.phos. da. resolueã,o 
do Cangreuo NaoionaJ. que sa.nooionou. a,utoriando a. CO~. 
de um anDO de liceuQ&, ao engenheiro Llliz Felippe: A111e8 d. Mo
brega. - Al'ebh'Q-se um d08: a,u.totfr.phos e cODunullÍqlJ&-se" 
Cama,ra dos Deput&do8 •. remettendQoo8e·lhe o outro. 

Quatro do Ministerio da Justiça e Negocios llttel'iOPee •• '9 1 9 do 
corrente meti, tra:nsQlittind.o, as men~a.goo.a, OOIll. que Q 81l

• Preaidenie 
da. Republica l'elti.~ue dOUi dos autograpbos de ca.da uma da.s P8"P 
801uçDe8 do Congresso NacioJl8.l, que sanccionou, relativas ., ab8r~ 
ma do credito de 2D!000$, papel, supplementa.r 'verba. n. 43 do 
artigo 2° da lei n, 1.6J7, de 1906;; á. expedição· de novo regula .. 
menta para execuoão da lei n. 1.181, de 25 de feveJ'eíro de 1904; 
e á cODoossio de licença ao Dr. Flavio Brederod:es PeMoa de Mello 
e ao ma.jor Luiz de Andrade.-Archive-se um de cada um dos auto
graphos e communique.ge á Camara dos Deputados, remettendo
se-lhe o out~ •. 

Dous d.o Ministerío da Marinha, de 19 do corrente mez, trans
míttindo as mensa.gens com que o Sr. Presidente da. Repuhlica. 
restitue dous dos autographos de cada ama das resoluções do Con .. 
~S80 Na('júna.l, qu~ sanccionou, relatívos â a.bertura. do credito 
de Q8;096$9B8, para P3.foramento de pensões que deixaram de ser 
a.oonadag a op0l'aríoe dG extincto Areena.l de Marinha. do Estado da 
Bahia. e â rea.dmissão, no Arsenal de Marinha. desta. Capita.l, na. 
qualillade do arldidos, dc>s operarios edra.ordinaríos Que servÍl'i.\Jll 
no mesmo esta.beleclmento.-·Arcllive-se u/m de cada. um dos auto .. 
gra.p'hos. e colDmunique-s~ á Caroara dos Deputados, remettcndo. 
Be-lha 0[; outl'OS~ 

O Sr. 4,6 SE!8e'ret&rio' (serltinda. dt1 2°) lê os seguintes 

PARE(lERE~ 

N. 4()6 - 1907 

A proposição da. Cí1mara dos Deputados n. 100, do corrente 
a.nno manda arbitrar às viuvas e a.os herdeiros dos otllciaes do 
exercito e da al'mada, que tenham direito a meio-soldo e montepio, 
ou sómente a u ma destas pensões, um a.bono provisorio corre.spon
dent.e 113 tres quarta.s pa.rtes do montepio e meio-soldo legados pelos 
referidos officiaes e, no segundo caso, na razã.o da.s tres qua.rtas 
partes do meio-soldo ou do montepio tiJ s6mente. 

Para o pagamento desse a.bono, a proposição manda proceder 
no Thesoul'o f;~elleral e nas delegacias íiscaes, logo que sc:; dê o falle
cimento do omeial, fi, um pl'ocesso provisorio de ha.bilitaçio, abre
viado e si mples, e autoriza o registro a posterio:ri, no Tribunal de 
Contas. 

De posse os herdeiros do omcial do abono provisorio, a propo~ 
sição. sob pena de perda do abono, impõe-lhes pra.zos pa.ra promo
ver8Dl a. babilitação definltiva., segundo o proeesao estatuldo nas 
iD8il'ucçÔS. "igentes, cujos dispositiv08 a.ltera ~m puta, tambem 
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nO' 'Slmtido. aliás, mtúto conveniente '8 justo, de toma.r ma.is simples 
e rapida a"marcba. do processo. 

Além dessas meruda.s de acerta.da providenciai que s6 an· 
"endem com a.s torm alidades do processo de ba;bUitRção, a. pro
posição eDcerra du8.S outra.s. 

_ A do art. 12 que manda continuar em vigor o art. 90 do de~ 
ereto D. 108 A. de 30 de novembro de 1889, nelIe comprehendidos 
o montepio do decreto n. 695, de 28 de a.gosto de 1890, o meio
soldo do decreto n. 475, de 11 de junho de 1800, e o da. lei de 6 de 
novembro de 1827, e a do art. 13, que considera herdeiros, paI'&. 
peroeberem a. pensão do meio-soldo, 09 filhos do primeiro matrimonÍo 
do omcia.l casa.do em segundas nupcias, regulada a distribuiçlo 
da.s quota.s pelo estatuído na lei n. 632. de 6 de novembro de 1899. 
relativo á. pensão de montepio. 

ACommissão de Marinha. fi Guerra do Senado examinou em 
seus detalbes a proposição, e julga·a nos caS03 de ser convertida 
em lei, reputando urgente a. sua adopção petas salutares provi .. 
dencias q ne contém. 

De facto, estatuir uma -pensã.o provisoria. corre9pondente a 
nma parte do legado que" lei concede t viu va. e filhos do offleial 
que -f&l1ece, de modo a garantir-lhes a subsistenci3-, arra.ncand()0í()8 
de uma miseria. certa. ,pela,<;; delongas de um pL'ocesso compli:ea.do 
de 'habilitação definitiva. á percepção desID lega.do; tornar exten~ 
8Íva. aos o1ftciaes de terra e mar a disposição do art. 9ó do de
ereto n. lOBA, de lB99, unicamente referente aos offloíaes da ar
mada; equipara.r os filhos do primeiro matrimonio aos do aegundo t 

pa.ra. percepção do bleio..soldo, como já. se fez para 'I. pena0 do 
montepio, são medidas que, ao ver da Commissio, não devem se'r 
adiadas. 

A Commissãe, p euSqortaonn(;tolha. ace Dado approve a 
proposição. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de 1907.- P'if'83 Ftlrreir4, 
})reSidente. - lie'ippe Schmidf, relator. - VicJorino M'ott'lIiro.
"Lauro Sodrê.- commissã.o de Finança.s. 

N. 407 - J907 

Foi presente á Commissão de Finanças a proposicão da. Camara 
dos Deputados n. 191t de 1007, a.lterando o quadro dos otlicia.es da 
armada. 

E' augmentado o numero dos vice-almjl'ante3, de dous a qua.
tro, e diminuido o dos contra-almirantes,' de 10 a. oito. 

E' tambem augmentado de 160 para 2000 numero dos e1fectivoB 
çapitães-tenenies,e de 160 pa.ra 200 o de ] t)& tenentes. 

O posto de a.lmira.nte 8Ó será preenchido no tempo de 
guerra.. -

O Presidente da. Republic.a. (: autorizado a abrir o credito que 
se tornar necessario. , 

A elevação do Jlumero dos capitães-tenentes e dos 1011 tenentes 
tem po~ si a meniagem do Sr. Presidente di Republica, dirigida. 



.&0 Congl't'ssO. enviando-lhe a exposição do Ministro sobre aneces
~ida.ue da eleva.ção. com o competente projemo de lei e as ~;)Jb.el1as 
'.I3Iplicativn.s. 

A Commissão de M,uínha e Guerra apresentou á Camal'~L o pro-, 
jecto elevando o numero de capitães-tenentes e dos l°' tellent~. 
tã.o somente. projecto que tem parecer Cavol'~\'vel da Conunissão 
·de "'inancas, a qual acceitou o calculo de augmento de despeza 
em 104:070$ ugmento que é completamente compensado 
pela diminui (lespeza. calcul~.da. em 232: 186$. resuliante das 
ultimaB reformas oífectuadas na Escola. Nava.l e na extincta. Secre
,taria. além de outras de menos importancla. segundo é1,fflrma ao 
e.:tposição do Ministro. 

A creacão de dous vice-almirantes, com a. ~uppressão de dous 
contra-almit'antes, só apareceu. incorporando--se ao projccto. por 
uma emenda que foi ofrerecida e teve parecer c .. ntrario da Com
missão Ge Financas, como cont.rario foi tambem á parte em que 
.dispõe que o posto de almirante só será preenchido no tempo de 
guerra. 

. Desta emenda occupa-se largamente a CommÍBSão de Marinha. 
-e Guerra do Senado, em ,seu parecer, que ó favoravel â proposição 
da Camara, salvo um voto contrario & suppressão de dous contra
..almirantes, que o autor do voto promette sustentar na. discussão. 

A Commissio de Finanças, tendo examinado a ma.teria da pro· 
posiCão, não pôde deixar de consignar que ponderosas lhe parecem 
as razões da Commíssão de Finanças da Camara. em seu parecer 
contrario na parte em que é alterado o quadro dos officiaes supa-

..riores da armada; mas a Gamara não as acceitou e a. Commissão 
de Marinba e Guerra do Senado tambem náio, explicando-se. com
petente, como é, de a.ccôrdo com as informat;ões prestadas pelo· 
.M1lústro da Marinha a. quem ouvira.. 

Opina, pois. a Commissão que seja. a.pprovada a. proposiclo da 
. Camara. 

Sa.la. das Commi9BÕe'. O de dezembro de J907.-pelidano 
Penn~, presidente interinl ,I. Joaqtfim de 80'iHa, relator.-Gly
drlo. vencido.-Alvaro Mac~{Jdo.-Mol1i:l FreirB.-Urbcmo San.tos. 

A proposição da. Camara dos Deputado~ n. )9l, desta a.nno, 
:,presente á. Com missão de Marillha e Guerra do Senado, para int'Jl':-' 
por parecer, dispõe: 

Art. I.lI O qua.dro dos offi.ciaes genera.es da a.rmada te'pá. a s~ 
gujnto eomposição: 

1 almirante; 
4 vice-almirantes; 
B contra-almirantes. 
Paragr.1pho ultico. O pwto Je almiL\l!ltc sJ S)l'lt preenchido no 

"iempo do guel'ra. 
Art. 2. D Ficam eleva'los de 160 e 150 a. 2JO, respectivamente. 

OI ,eB'eetivos do~ qua.droo ·la ca.pitães-teneIltos e ] !,I 8 ten':mtes do 
corpo .da a.rma.da. 
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" Art. 8.° Para C)umprimento'da. pl'eBente lei, fica. o Pl'e.~idente 
da' Republica. autoriza.do no abrir o ·oeoossa.rio credito. 

Art. 4,° Revoga.m~se as disposições em contrario. 
Importa. isto em uma. remtldelação do qua4ro dos omciaes go

neraes (la armada. sem alter.lCã,o do seu e1f'ectivo nUOlet'ico. sinã.o 
em 'tenIno de pa.z, pelo não preenchimento do posto de almlrdJlte. 
e em mn augmento de 40 capitães-tEhlentes e 50 lOll tenentes no 
quadro dos offl.cíaes 8ubaltertlos, com a corl'espondente l'educção de 
~o 2°1 tenentes na respectiva classe. visto não tsr esta. etrectlvo 
llxa.do em lei e nã.o ha.ver pres3nt0mente gua.rdas-marinha. ]labiU
tados pa.ra a promoção ao posto de 24 tenente. 

Pela. ~roposioã.o, o quadro geral do corpo combat6nto da ar
mada, a.SSlm se compõe de: 

Um almirante, dous vice-almirantes. 10 contrà,o-almirantes,20 
capitães de mar e guerra, 40 c;\pitãesde fra.gata. 80 capitães de cor· 
vela., 160 capitães·tenentes, 150 l D

" tenentes e 2382Qs tenentes. com 
um total de 696 offi.ciaes, passará. a. ser, em tempo de paz, de: 

Quatro vice-aJmirantes, oito contra-almirantes. 20 capitães de 
mal' e guerra, 40 capitã.es de fragata, 80 ca.?itães de corveta, 200 
capitãea~tenente8. 200 l <l9 tenentes e 143 ~8 tenentes ou um 
total de 695, com bndencia. a ser rednzi~lo~ fixando-se o quadro, 
aiuda iUimitado. dos 208 tenentes em um eífectivo estricta.
m~nte necessal'io '118 e:dgencias do serviço na.val, quando se puder 
estabelecer o equilíbrio entre o supprimento de guardas-marinha. 
fornecidos pela Escola Naval e o numero de vagas no primeiro 
posto do quadro de o!liciaes. 

Encorra. portan\O. a propvsição duas partes distincta.s. A 
que díspensJ. o posto de almirante em tempo de paz, e remo
dela o quadt'o dos officiaes generaC?s, pelo a.ugmento de dotl~ vice
aJ.mirantes. e reducçã.o c!lrrespondente de dous contra-almirantes, 
e ao que eleva de 100 e 150 a. 200, re8pectiva.mente. os elfcctivos 
dos quadros de ca.pitães-tenent3s o I DlI tenentes. ) 

. Esta legunda parte teve origem e,n um proJecto da. commiasão 
de Marinha e Guerra da Camara., ofl'erecido em solução· â mensa
gem dI) Sr. Prasidente da Republica.. tran!lmittindo uma exp08ÍQão 
de motivos pela qual o Sr. Ministro da Marinba propunha esse 
augrnento. 

, . A primelrJ. foi consequenoil dá nma. e.:neada. apregentada ao 
proJecOO pelo Deput.ado Thomaz Cavalcautl, e a· elle incorporáda 
pOl' approvação (la. Camara. ' 

O augme:1to dcs officiae.3 suba.lternD~ é medida que e~tá a.mpla
meJte justific1da nos parecel'os das Commis'lões de Marinha Q 

Guerra e do Finança.s da Camara, o nas raz.Ões da proposta do Go
verno, entre as gua.es a Commi~sao do Sc:tauO desliac:\ a que Be 
refere á distribuição dos 1°$ te:lcotes e capitães· tenentes pela.s com
missões que lhes incumbem no serv;ço da mal·inba. 

Diz a eJ:,asi~: 
cPeJa t&beIJ.a A das commissõe'~1 incumbem aos Om~ia3; desses 

postos. em virtnde de regula.'nento., e di.;posi.;30s em vigOl' no. ar-



ma.da, anne.lA a este, veriftcwe que actualmente 08 diversos servi
ços da marinha exigem 206 ca.pitã.es-tenentes e 209 1D1 tenenteEl~ 
a.fóra 87 loga.res, que podem se? indistinctamenta preenchidos por 
una e outroe .• 

Quanto, porém, á. primeira pa.rte da proposiCão)que supprime 
em tampode paz o posto de almirante e modifica o qua.dre> nos vioe 
e contrar-almtra.ntes,na.s condiQões qne estabelece, a Commissão não 
encontrou elementos de estudo i em documentos ofllcla.es por onde 
pudesse apreciar satisfactoriamente a utilida.de e conveniencia da 
medida. Nem em seu rela.torio deste anno, nem em sua exposlçã.o 
de motivos, solicitando o augmento dos oftlciaes subalternos, faz e> 
tttular da pasta da marinha referencia á materia do art. lo da pro
posição em estudos. 

EUa. traduz, como já. disse a. Commiss5.o, uma. amendl. apre
sentada ao projecto que consignava o augmento de ofilciaes subal
ternos. 

Essa emenda foi envia.da á. Mesa, sem ter side justifica.da. pelo 
S8uautor, já. da tribuna, já por considera.ções escriptas, e foi, a 
seu turno. approvada sem debate pela Camara. 

Sobre eUa ha unicamente o parecer contrario, que lhe oppoz a 
Commissão de Financa.s daqueUa Casa, sob o principal funda.mento 
de que 8. medida. resultante da. emenda. não teve o amparo de uma. 
solicitaçã.o do PodE'r Executivo e atfecta o alto commando da nossa. 
ma.rinha de guerra,pela transfiguração de sua orga.nizaçã.o sup()rior 
e abolição. em tempo de paz, da unidade de commando, da dil'ecç<to 
de um chefe em quem se coracenlrem todo o poder e a ,orrcspondente 
r6sptmsabiUdads. 

E accrescen ta: 
o«TIo elevado commetti mento, a reorganizac!o superior da 

a.rmada, induz-nos reflexão commum ; nã.o seria. comporta.vel com 
a. etllcacia e aml;>IUude indispensa.veis, sinl.o em projecto especial. 
Salta' razito a Impropriedade de proceder-se a essa reorganizaçl.o 
por medidas parciaes, sem as relações de conjuncto, sob o inftuxo 
ae uma. direcção unillcante e ca.paz. 

Assentir na tragmentaçl.o. por medidas avulsas enx.ertadas 
em projectos esparsos, do que deve constituir um plano systema
tico pa.ra indestructivel articula.ç§.o de um organismo poderoso, ~ 
sacrificar a efficacía desse mesmo plano e o vigor desse mesmo 
organismo. 

F8tã. sendo apW'ada a remodelação do material de nossa ar .. 
mada. Será. possi vel, opportunamente. attender ~ necessidades 
do pess08rI da.hi decorrentes, de conrormidade com um plano inte~ 
gral. ~ndera.damente feito. 

Nada. justiftcaria o nosso aoodamento, maximé em ma.teria 
conducente á. organizaQão de nossas forças de mar. » 

A' Commisslo do Senado não pareceram fundados os receios 
assim manifestados, sobre a. adopç5.o da medida. Não quiz, porém. 
Qootrari.aI~8, sem ouvir ta.mbem a. respeito, por intermedi o de seu 
r.olator, o Sr. Ministro da Marinha, 
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Reputa S. El. de todo o ponto conveniente o que em reJaoie , 
~ie se contém ntlt proposiOio, já pAra attender ás reformas por 
qtte acabam de passar todos 08 rllmo! da admillistl'8.Oão ailítu- d;a. 
marinha, já para. dar ao quadro de seus o~iaetl g6DGI'a.e8 t'etçiG 
Jn&is a.pproximada. da que teem os correspondentes das m.&irlnha.8 
rílelbormente orga.nizadas. 

A unidade de comma,ndo, da. direcção do um chefe em C(1I8m 
se concentrem todo o poder e a correspondente responsabilti4lt.d8. 
.aio so1f're, deixando-se de preencher, em tempo de pa.z. () posto de 
almirante, porque, de facto, essa. unidade de commalldo, essa. con
centra.ção de pOder não se exercita nunca em tempo de paz na nossa. 
arma.da.. 

O posto de almirante nã.o se extingue, continua, mas sômente 
pata ser provido no moroento em que possa ser necessa.ria. a. uni .... 
dade de commando, a. concentração de poder, que é o momento de 
guerra. Não é, porém, mais um posto de accesso ordinario dos 
vice-.:'Llmirante.s. e sim um posto destinado exclusivamente ao vice
a.bnira.nte escolhido para o commando supremo da. arma.da. em 
operações de gllerra, ou ao vice-alrnirante que, em operações de 
guerra, se tal'ne, por seus feitos, merecedor de tão alta. recl>m
pensa. 

Ta.es ponderaQÕes, com as que anteriormente foram expentiida.a 
sobre a. segunda parta da proposição, induzem á acceitação desta 
em seu conjuncto. A maioria da. Commissio aseim yensa., diver
gindo a.penas um de seus membros quanto á eomposieao dO quadro 
dos eontra-almiran*es qU6t segundo a. opinião divergente, deve ser 
ma.ntida. como está, nã.o oostante o augmento proposto no qua.dro 
dos vice-almirantes. 

A Commissão de Ma.rinha. e Guerra. é, portanto,de pa.recer que 
o Senado a.ppl'ove a proposiçã.o. 

Sa.la das Commi83ões, 16de dezembro de lW7.--Pirel Perret.ra, 
preSidente., com voto em sepa.rado.-hUppe Schmidt, rela.tor.
B~fOf't Vieira.- Vic:torino MOS"B'ro .-Lauro Sodré. 

voro EM SliIPA1UOO 

Nlo posso nem devo concordar com o topico da proposiçã,o da 
Oa.ma.ra dos Deputados. que manda. reduzir a oito o actual numero 
de 10 contr&-almira.nt6) e isto porque - 8i ao tempo do Im:perlo, 
quando a. marínbagem e o DUmero de subalternos e officiaes SUpeA 
rlores era muito menor, o quadro de omeiae) generaes da armada 
j4 "COntava 10 oontra.-almirantes, é lOlioo que tendo o numero de 
omeiae::; combatentes qua.si que duplica.do e a marinhagem augmen
la.do ooDsideravelmente, nã.o 8e devia. diminuir e sim a.ugmentar o 
numere dos referidos olllciaes. O conv81'1i6llte augmenf,o de dous 
vice-aJmirantes, pelo quaJ. venho pugnando desde a sessio do &nDO 
passa.do. não importa eUl despeza tal que determine o não Bel' esae 
augmento le"lMO a etreito sero diminuiç&o do numero de ofBciaes 
do outro posto. Os .20 capitães de mar e guerra, que nas promoo5es. 
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concorria.m na. ra.zão de dous para um contt:'a-:1lmif'J.nte. pasilarão 
ao dous e meio. o que os prejudica sem vantagem pal"a o serviço 
publico; accresce que a nova distribuiçã.o do::) servirçoa no dep~rta
mento da. marinha exige maior numero de contr'a-almirantes. A 
tudo que vonho de expor e quo é digno de ponderação, resa,lta 
ao falta. do pedido do GoVel'Do. No plenario provarei â evidendencla 
a. sem razã.o dessa diminuição. Quanto a.o augmellto do numero de 
suba.lternos, já de ha muito previa. eS:i~\ necessIdade e por isso a elle 
dou o meu pleno ap:Jio, como tambem ao augmento de ma.is douliI 
viee-almiran tes. 

Sala das Cotnl1üssão, 16 de dezembro do 1907.- Pires Fer,·ef,r-a., 

PltOPOSlçlo DA CA)fARA. DOS D'cPUTADOS. N. 191, DE 19071 A QUE SE 
REFERE o PARECER SUPRA 

o Congresso Na.eional decrei:l : 
Art. I. o O quadro dos olflciaes gener.aeg da armada terá a se-

g uinte posição: 
1 a.lmirante; 
4 více-a.lmil'antes ; 
8 contra.-almirante3 ; 
Par::tgl'a,ho unico. O postJ d3 almira.nte s'J será. preenchido 

DO tempo de guerra.. 
Art. 2.j) Ficara elevados de MO (} 150 ao 200. respectívamente, 

os eIfectívos dos quadro; de Cl.pitltcs .. tenentcs e IOi tenentes do 
corpo da armada.. -

Art. 3.Q Pa.ra cumprimen.to da. pres~ntQ lei, fica o Pre~idente 
-da l'tepublica. autorizado a a.brir o neoossario Cl'edito. 

Art. 4. o 'Revogam-se as disposicões em contrario. 
Camara doS Deputa.dos, 28 de novembro de 1907. -Carlos Pa· 

{Cola d~ Mel/(} Filho, presidente da Camara.. - Alilaiade6 iYtlt"ÍO dI 
Sd lireire. l° secretario. - Luis An,eonio Ferreira Gualli8f'fo. 3° se
creta.rio, servindo de 2°._ A imprimir. 

N. 408 - 1901 

A Cammissio Je Mal'inha e Guerra, exa.minando a. proposi 
Cão da. Cama.ra dos Deputados. que regula. o a.listamento e o sor
teio militar e reJrganiza. o exercito sobl'e novos moldes, emittiu 
em synthetico parecer o seu juízo sobre esta providencia, applau-: 
dindo-a., como nccessaria. e urgente. 

A I·espeito. portanto. da conveniencia da. proposição e da. sua' 
necessidade, a Commis'!ão de Finanças IOUVa-liO DOS conceitos da. 
Commissã.o de Mal"inha. e GuerJ"3. cumprindo-lhe ap,enas tl'a.tar das 
,despeza& (lue este serviço acarreta. -

'.'~ Desde qlle a l'eOl'ganização do exercito é, uma, ne~sida.de, que 
reputamos urgente, e a institllição do sorteio mUi~l., uma a,'Jpi-
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raçã.o a.ntiga. da maioria. do paiz, quo a-considera da ma.ior conve
niencia, como-elemento indispensavol á nossa reopganizaQão mi
litar, tão carinhosamente cuidada pelo Go\'erno actual, (f, Com
miSí<ã.1 de Finallças entenue que as despezas. relativamente .pe-, 
IIuenas. quo estn. transforma,ção traz aos cofre~ publicos. são per
feitamente compensadas pelo pre.')tigio e avigoramento do nosso 
poder militar. 

Assim, é de parecel' que a proposit'&o deve ser approvada 
pelo Senado. 

S~).la da.s Commissões, 21 de dezembro de 1907.-.F. PS)lna. 
presidente intel'ino.-A. AZ6redo, rela.tor.-Glycerio. Vencido por 
falta. de tempo para estudo.-Urbano Santos.-MDni:: prsáre.
J. J(Jaquim. de Sou.::a.-Al~aro Machado. 

A proposição da. Camara. dos Deputados que regula o alista
mento e sOl'teio milita.r, bem como a. reorganização do exercito. 
merece o assentimento da Com missão de Marinha e Guerra. por 
vir preencher ella visiveis lncunas na. orgnnizaQâ.o do nosso ele
mento armado, que está longe de obedecer aos preceitos da scien
cia milita.r. t"l como é modcl'Ila.mente oonsi(lerada. 

Elaoor .. .,da. com competencia e inspirada. por elev.ados senti
mento3 patriotícos, alIa providencia sobre a. dj~tribuição ueccisaria 
c equitatíva. da trQPa. por todo o territorio da. Republira. Jormando 
nucleos effica.zes de eusino e de resilitencia. em casos de neoessidade 
imprevista; e. ao mesmo tempo, peJa previdente organiza.ção do
suas unidade tacticas, o territorio nacional ficará. L'orternente de
fendido, si porventura. cÍl'cumstancias iinprcvi:::>tas determinarem
'quaesquer ooHiga,ções armadas contra a intt3gl'idade naciona.l em ' 
.ditrerentes pontos da nossas vastas fronteil'as. 

A renovação radical do pessoaJ. pelo sel'viço obrigatorio sem 
,isenções odiosas, vindo o ex.ercito a. Ber composto de iodos os cida
.dãos sem distincçõeB saeiaes, eleval'á o niveI moral do soldado brasi
leiro que considerará como titulo de 1egitimo orgulho prel>\tar ser-. 
viços na 'fileira, babilintando-se para. defoouer a pa.tria. engrande.
cend(HI. nobili tando-a pela ma.nutenção da. ordem interna e pela
defesa. ex.terna e, a.o mesmo tempo, tornal~" confia.nte e forte pela. 
consciencia do valor. da competencilL prllvada. e do ll'l.t.l'iotjgmo da 
sua. organização milita.r e de sua, força armada.. 

Os paiza.i bem orga.nisados dema.ndam umt't. orgauizllção milita.r 
modelo. em que a. uma. legislaçã0 pl'evidente se alUem prnvideneias 
·de Drdem tecbnica. ta.es que, em da.do momeoto. pJss:l.m da.r presti
gio ao governo pa.ra impôr 3. paz, menter a inoogrid:'2do da. ~obera
Dia, a.fa.star perigos e q uiç4 irrepara veis desastres. 

Somc:.! um povo paCifico, Bem veleidad.e~ de Su.pre1ll8cia. militar,.'. 
a.spirando somente desenvolver noss~ inex:gotaveis olementos 
na.tura.es e._ portanto, nossas innumeras e edraordinaria.s riquezas;' 
,porém, para conseguir tpanqui1f8.tnente esse nobre elevado d' ....... ~ 
i"Qtt,,,n, as~gurando e gara.ntindo o nosso desenvolvimento material, 
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e sooieJ., torna.-se impre6aindivel o amparo da força anmada. sa
bia.mente organisada e perfeitamente appa.relhada. de Mcordo·oom 
()8 preceitos da tactica. moderna.. basea.dos nos elementos soien'ti
ficOl a que deve sempre obedecer uma bÔa organisa.çã.o militar. 

Os exerci tos permanentes deixaram de ser aq uelles monstros 
vorazes, que ameaça.vam tragar as torças viva.s de uma. nação. 
sã.o antes um elemento decisivo do progresso e desenvol vimento 
dos povos, já não tendo com exclusiva missão fazer a. guerra, 
levar a toda a p'arte a destruição e a. ruína, nos manter e asse
gurar a tranqUlllidade e a paz e, com elia, o engrandecimeuto, a 
prosperidade e o bem estar da Patria. 

Para cumprir esta. missão, porém, é necessario que o exercito 
seja. modelado em soUdas bases de uma sabia. e moderna. organi
sacio militar. em que os sacrificios feit03 seja.m compensados, 
produzindo seus beniflcos e patriDticos intuitos. 

O projecto, de que aqui se trata, a.ttende quanto possivel a 
e!Se8 preceitos, adoptando medídas ra.dieaes de extraordiliaria 
relevancia. consignados em orga.nízacões militare~ das mais pode
rosas nações. e. ao mesmo tempo, alli.ando outras provldenCla.s e 
normas aconselhadas pela ex.periencia. e pela- indiscutivel compe
tellcia do notavel marechal que dirige o departamento da. guorra.. 
que comprehendeu em temp) ser a. nossa. organizaçã.o militar 
defficiente. sem os elementos technico~ que o adianta.mento d& 
acienei&. mitítar requer e ex.ige. 

Sob o ponto de vista. economicJ, o projeeto MO impõe pesados 
sacritlcios ao erario publiCO. Bendn mais rasoavel que todos os 
a,o.teríores ela.borados t porqua.nto importa apenas em um augmento 
que pouco excede a mU contoe. quando os outros accresciam as des
pezas em avultada. qua.ntia.. 

A Commissão deixa. de apresentar~ como desejava, desenvol
vido e minucioso estudo sobre esta importante propasição da 
Ca,mara dos Deputados, lembra.ndo a.lgumu ,moditicaçães e indi
ca.ndo emendas suggeridas por alguns dos seus mem bras porque 
está a. encerrar-se a. sessã.o legislatiVA e esta medida. impGe-8e 
peJa sua opportunidade. pela sua extraordinaria. ímportancia e 
principa.lmente porque della dependem netos de adminiBtra.eção 
militar do mais elevado alcance para os interesses publicas que 
seriam prqjudicados si porventura sua a.pprova.ção fosse adiada. 

A Commissão. pois, confiante no elevado criterio e patriotismo 
do chefe da nação e do seu illustre e incansavel Ministro da. Guerra 
espera. que,na execução desta.lei,sejam corrigidas quaesquer lacunas 
e. não trepida. um só momento em aconselhar ao Senado a adopção 
deeta importante prQPosição da. Ca.mara dos Deputados que consti
tue uma ardente aspiração de todos os patriota.s que deseja.m o 
engrandecimento e prosperidade da Republica.-Pire,s ,Fef'r8ira, 
~dente. - Victormo Moo.teiro. relator.-Llllt1"O Bodf'é~-1J8lf:PP8 
~id'. 
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PROPOSICÃO DA CAMARA DOS- DEl"UTADOS N'. 110. DE 1007. A QUE SB 
RD'FaE o P.ÂRECBR 8D~L\. 

O Congresso Na.ciona.l decreta.: 

TITULO I 

Da o'brigaçao do serviço militar 

CAPITULO 1 

Art. 1. /) Todo o cidadão brazileiro..' desde a. idade de 21 & de 
-14 annos completos, é obrigado ao serviço militar, na, fôrma do 
a.rt. 86 da Constitui\\ã.o da RepubIica o de aocôrdo com a.s prescri
pções- desta. le;. 

Art. 2. 0 Não podem servir no exerc.ito: 
a) os indí viduos que, antes da. data. lega) de sua. in.corpOl'a\\âo 

no serviço, hajam- soífrido oondemnação por- crime pre",isio n'O 
paragra.pho unico do art. 46 do Codigo Penal da Al'mada.; 

b) os que forem privados do~ direitos de cidadão brazileiro, na 
fôrma das leis em vigor (Constituição da Republíca.. art. 71.) 

Art. 3. o Serão excluídos do exercito! 
aLl-Os que forem coudemnados por crime a qoo se refere a 

lettra. a do at'tigo anterior ou tiverem de soífrer pena mínima de 
dons annos de prísão; 

b) os que hou-v,eram soLfl'ido a cQndemuação prevista no artigo 
anterior, logo que ella seja conhecida.. 

Art. 4. I> Os que tiverem so1Jrido ma.is- de uma condem:nação 
ou uma. só. a peua miníma. de tres mezes, irão servir nos terri
torios fcdera.es ou nos destaoamentos da.s fronteiras. 

Art. 5.° Os <.\1istil.dos no exerc-ito aotivo que. durante o rompo 
de serviço imposto por esta lei, ficarem oompreheudidos Jl:1S dis
posições do- artigo auterior I irão servil' nos teI!'Ti~l'io.s federa.es, si 
lhes faltar maJs. de um aDno para conolui.:em Q seu tempo; no caso 
contral'io, set'ã.o transferidos para outra. guarnlçã,p. 

Art. 6. 0 O fOfn.eoimento de conting~nteB â. &rma.da. se~·á. re-gu
la.do por lei especial. de acc6rdo com o art. 87. § 4° da. Conatitui\\ão 
Federal. Os cidadãos destinados ao serviço da a.rma.da, de confor
midade com a respectiva legislaçã.o. não serã.o alistados para o 
exerçi10 de 1& e 2" linha. 

TITULO 11 

CAPITULO I 

BASES DO SERvtço 

Art. 7. 0 .. 0 lfel'vi\\o m1Htar Q:brigatori<l G pessoa.l, conforme es
tatue em lei, será prestado do seguinte modQ : 

a) no exercito activo e suas reservas (força de primeira. linha); 



õ) no ex.ercito de 2a. linha e sua reserva. j 
c) na guarda nacional ~ sua reserya (forcas de terfleÜ'(l, 

linha) . 
CAPITULO II 

SRRVIÇO NO EXERCITO AOl'l-rO 

Art. 8, o A duração do sel'viço na primeí ra. linha é de nove 
an110S, f':endo até dous no exercito activo e sete na sua reserya. 

Art. 9,° O exercito aotivo compor-se-ha do:'> contingentes qUê 
o Districto Federal e os Estados sã.o obrigados a fornecer. consti
tuídos. de conformidade com a lei annna. de ihação de f01'\,a8 de 
terl>a, pelo volunta.riado sem premio, e, em falta deste, pelo sortei(t 
previamente organizado (Constituição da Republica, art, fr7. § 40.) 

Art. 10. OR contingentes que os Estados e o Districto Federal 
teem de fornecer. em virtude do artigo anterior, fOI'marão dous 
grupos: 

l° grupo - Será. composto de sorteados e yolun'tario6 especiaetl 
de meuos de um anno, destinados ao corpo ou a um dos corpos de 
iniantaria de cada )~stado ou do Districto Federal. 

2° grupo - Será compolto de voluntarios e, na f,tltiJ, destes, d~ 
sorteados com destino aos corpo,:; de todas as armas, em qualquer 
ponto da RepubUca., sendo preferidos os corpos do mesmo E~tado 
ou dos mais proxirnos para a incorpol'ação, i'1dístinctament~. 
desses Mluntarios ou sorteados. Só sorão &dmittido3 voluntarios 
especiaes Da. infantaria. 

§ ).0 Os voluntarios especiaes deverão ter menos de 21 annos 
de idade e mais de 17 ; a sua. a.dmissão e tempo de sérvico serão 
reguladOS pelo Governo. 

§ 2. 0 Os voluntl:Ll'ios do segundo grupo serão maiores de 21 
annos e menores de 30 • 

. Art. 11. Até 30 de novembro de eada anno. os corpos e as uni
dade3 não ineol'poradas de ca;vallaria, artilharia e engenharia. l'e
ceberão voluntarios para o completo dos seus etfectlvos no anno 
seguinte, communicando, immediatamente, 0.3 re3pectívos oom
mandantes, á autoridade competente qual o nuruero de va.gas 
restantes, atim de serem preenchidas pelo sorteio de alistados. 
confurme adeante vae estabelecido: 

a) esses voluntaríos serão incluídos como encosta.dos aos r~
apectivos corpos, até 31 de dezembro, podendo ser licencia.dos du
ra.nte o mesmo tampo; 

b) os corpos e unidades de infantaria, além dos casos previst.o,-; 
no artigo anterior, receberão ainda voluntario8; mas sõmento 
para musicos, cornetas, tambores e outros serviços que requeiram 
preparo especial de artiftee. 

Art. 12. A incorpora.ção dos sorteados deve ter logar em 
dezembro e janeiro, sendo os daquelle mez inoluídos como en
·costado3. 



SBssIo EM 21 DH DEZEMBRO DE 1907 622 

Art. 13. O tempo de serviço, quer dos VOluntarios, quer dos 
sorteados, comeoal'á., para. tO.dos os e1l'eitQs. a I de jan~iro, qual
quer que seja a da.ta anterior da sua entra.da para as tUeiras, não 
recebendo até áquelle dia sinâo eta.pa e. qua.ndo exigido pelo s )1"

viço, farda.mento adeantado. 
Ari. 14. A duração da servico militar obrigatol'io e pesmal 

nã.o pôde ser interrompida. por licença, salvo em caso de molestia: 
a) os militt.re~. em()unnto durar 11 obrigaç7to do serviço nctivo,. 

fóra. 08 domingos e dias feriados, não podel'ào obter dispensa. que 
exceda de 30 dias; 

b) em caso de foroa maior, devidamonte justificado. o comman· 
dante de corpo ou de uuídade não ínoorporada poderd. conceder 
uma licença stlpplemental' até 15 dias, obriga.ndo-se a justificai-a 
perante a autorida.de superior, a.fim de qne o Ministro da. Guerra 
tenha cc.nhecímento dosse a.cto. 

CA.PITULO IH 

SEIWIÇO NA RESERVA D~ RECRUTAl\tE~TO 

Art. 15. O~ ali sta.dos , annualmente. e nã.o sorteados para o 
serviço militar obrigatorío, e os sorteados que, pOl' qualq uer mo
tivo, não forem incorpOl'ados no exercito activo servirão na. se ... 
serva de recl'utameuto para. o mesmo e~ercitof até á idade de 
30 annos completos. Esta. reserva. é destina.da a supprir a defi
ciencia ou fa.lta. de alistamento anuual, servindo em tempo de 
guerra. como 2& reserva do exercito de 1- linha. 

Art. 16. Os rese:'vistas de recrutamento, chamad03 ao serviço 
activo mediante novos sorteios, conel uindo o tempo na. llL linha, pa.s~ 
sarão para. a sua reserva, onde servirão até á idado de perma· 
nencit1 legal na. mesma. 

Art. 17. Emquanto não formn chamados ao serviço o,ctivo ~io, 
eUes obrigados: 

a) ao compareciment J nos postos que lhes fo~em deSignados 
para receberem a nece3:ia.ria instruÇQão milita.r : 

b) prasença. uma vez por mez, na. linha. de tiro da loca.lidade 
onde residirem, exigindo do respectivo encarregado ou director 
attesta.do de frequencia., notada em sua.s cadernetas de reservistas. 

CAPITULO IV 

SERVIÇO NA RESERVA DO EXERCITO ACTIVO OU DE PRIMEIRA LINHA 

Art. 18. Osexcluido9 t por conclusão de tempo, das fileira.s do 
8xercito activo passarão pal"a. a sua reserva. contitua.ndo a per_ 
tenceI' aos mesmos corpos ou simples Wlidades. 
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Art. 19. O reservista. na primeira. linha. ê obrigado: 
Q) a. juntar-se a. seu corpo em caso de mobUizaoão, attendelldo 

a.o cha.ma.do de sua cla.sse e quando houver convocação para. Dl&
Dobra; 

.) ao um periodo a.nnual de ma.nobras, cuja. dura.ção nã.o eue· 
derá. de qua.tro semanas; 

c) ao comparecer, uma vez por mez, a, uma. linha. de tiro da 
loca.lidade de sua resi.dencia, exigindo do respecti..,o encar.ttegado 
ou director attestado de frequencia, notada. em sua. oa.derneta. de 
reservista j 

à) a. communicar. em caso de mudança, ao commandodo dis
tricto 011 inspector permanente, o seu novo domicilio. 

Art. 20. As ordens de mobílízaçã.o gora.l, de cha.madas de 
cl.l.sses ou de convocações para ma.nobra.s annuaes l serão tra.nsmit
tida.s, no estra.ngeiro, pelos repre.:ientantes consulares do Brazil. 

Art. 21. O Governo estabelecerá os casos de díspensls de con .. 
l'ocaoões para manobras e regulará a chamada das classes. 

Art. 22. ~m caso de mobilização gera.l nenhuma dispensa é 
permittHa, devendo o Governo r~gula.r os prazos p~l,ra. a. 1nco1'po ... 
raoão, tendo em vista a funcçã.o ou meio de vida. do reservista e a 
distancia da sua residencia ao ponto de convoctl.ção. 
. Art. 23. O resei'vista de primeira. linha, desde a da.ta. fixada. 

para o seu comparecimonto aos 'pontos indjcados pela. a.utoridade 
competente, em ca.so de mDbilizaçao Oll cODvoaação para. m a.n 0-
brM, será considerado como pertencento ao exercíto activo e Sl1-
jeito. porta.nto, ás suas leis e regulamentos. 

Art. 24. O reservista, desde que esteja. fardado, deve ao sell 
superior hierarchico, em uniforme, as devida.s continencias e si
pa.es de respeito consigna.dos na. tabella. em vjgor. 

Art. 25. O r0tierviata. que for chama.do ao serviço activo, em 
tempo de paz ou de guerra, conserva.rá. o direito ao emprego 
obtido por nom~açãl em~ctiva; mas, emtluanto servir nas tHeil'a.-J, 
só perceberá os vencimento~ militares. 

CAPITULO V 

SERVIÇO NO EXERCITO DE 26 LINHA. 

~1rt. ,i'ô. Tormina.dos os nove annos de servico no exercito 
a.cti vo e reserva respecti va, o cidadã.o irá servir no exercito de 2a 

linha., onde prestará serviço dm'ante sote annos consecutivos. 
Art. 27. Os res3rví:ita.s do exercito activo que passarem para. 

o exercito de 28. linha, nos tres primeiros annos, farã.o parte do 
prin;wiro bando e t llOS outros quatro, do sf?gundo bando. 

§ 1. <I Os cidadã.os pertencentes ao exercito de 2& linha serã.o 
considerados como licenciados. ernquan"to nã.o forom chama.dos ao 
serviço. 
, § 2:0 No correr do tempo em que estiverem se:rv.indo nessa. 
.sa.l~nha. pode!ão ser ~ba.rnad()S1 uma. vez por anDO, para, exer.cicios 
JDIlItares, CUJa. duraçao será. de duas a qua.tro sema.nas. -
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§ 3. () Quando em serviço, fica.m sujeitog ás leis e regula.mentos 
miliiares em vigor. 

. § 4. o Não sotrl'erão embara.Qos quanto â escolha. do seu domi
cilio no territorio da Republica e 3,1) exercicio da. sua profissã.o ou 
de quaesquer a.ctos civis ôu pô1iticos. 

§ 5. o Não lbes será recusada. autorização para emigrar, salvo 
quando houverem sido chamadôs ao serviço. ou em caso de guerra 
imminente. ou de a.lteraQão da. ordem publica. 
'- Ar'_ 28. A chamada ás bandeiras da reserva do exercito aetLvo 
e dô exercito da .2& linha. primoiro e segundo bandos. será feita 
de accôrdo com a.s ordens dô Chefe do Poder Executivo Federal. 

Parap-rapho unico. Os commandantes de districios militares 
ou inspeotores permanentes, quando receberem ordem para. isso, 
convocarão essas força.s nos seguintes casos: 

lo, pa.ra exeroicios annuaes ; 
2°, quando houver alteraQão da ordam publica. nos feapectivcB 

districtos ou inspecc"ões. 

CAPITULO VI 

DAS FORÇAS DE 36. LINHA. 

Art. 29. Os cidadãos que houverem pertencido &0 el'.el'Cito 
de 2-' linha servirão na. guarda. nacional até a. ida.de de 44 a.DnOll 
completoB, sendo na. .a.ctiva até aos 40 e. daohi em deante. na 
reserva. 

Art. 30. Os ofilciaes desta milícia. que houverem tomado posse 
dos seus ca.rgos, do a.CCÕMO com a legislação Vigente. ftcam isentos 
do sel'Viço militar no exercito e na armada. 

Paragrapho unico. Cidadão algum, depois da sOl-teado, será 
nomea.do, at1 a idade de 30 annos, offleia.l da. gua.rda nê1.cional) sem 
que pl'ove haver cumprido a.s ôbrigaQõe~ impostas por esta lei. 

Art. 31. São applioo.veis á gua.rda. nacional, 'imltatis mutandél, 
a.s disposições dos paragraphos do art. Z7. 

Art. 32. Auxiliarão as forças de 3 fL linlla os 6orpos estadua.es 
orga.nizados milita.rmente, quando postos â dísposjçã.~ do Governo 
Federal pelos presidentes ou governadores dos respectivos Estados. 
Uma. vez sob as ordens do Governo Federal, csses corpos serão sub· 
mettidos ás leis e regUlamentos milita.res da. União. 

TITULO UI 

CAPITULO I 

DO n.EOSNSE.U!ENTO 

Art. 33. As jt4tJtas d~ aUs{ametato 'I1iélitar orga.nizarão. todos os 
anDos, a lista. do recenseamento dos indtviduos que bouverem com
pletado 2) a.rmos de idade no a.nno anterior e do seguinte modo: 

a) mediante d6cla,r~~ão dós pl'oprtos illdividuos alista.'Vê\S. 011 
de seus paes ou tutotes; 

Vol. VIII 40 
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b} sogundo os dàdos colhidos da lista. de recensea.m~nto da. po
pulacão e nos registros do estado civil. 

c) por meio de listas em branco enviadas, para seMm enchi
das. aos directores de repartições e BSta.belecimentos publicCJJ fe
derdoes, cstaduaes e municipaes; aC)3 chefes de estabelecimentos 
commerciaes, industriaes ou agricola8~ aos ministros de qU&esquer 
religiões, inspectores de qua.rteirão ou a.utoridades correspon
dentes; 

d) por meio de quaesquer outros documento, e informações. 
Art. 34. As listas de recenseamento mencionarão ao profissão, 

8igna.eB.car~teri!Jticost idade, na.turalidade, estD.do dos individuos 
e dUaoão dos alistados. 

Art. 85. Termin~do O prazo do a.listamento annual em ca.da. 
municipio. serão publicadas nos 1ogrJ.res ma.is publioo& da circuro
scriPCiQ ~mlnistrativa as listas geraes, e transcriptas na. imprensa.. 
'onde a bou ver. 

Art. 86. Dentro de um mez. a. contar do ultimo dia. de alista .. 
mento, serão r~bidaB pela.s juntas as reclamações dos interessados 
quanto á. isenção pa.ra o serviQo milita.r. Findo esta prazo a8 re ... 
O:lamacõe8 serão enviadas. dirootamente, ao conselho de revisão do 
respectivo Esta.do. 

, Art.~. AS listas serão fornecidas pelo Governo FederaL 
Art. 88. Os nlo alista.d08 por quaJ,quer motivo. sal'io incluídos 

no recenseamento do anno corrente, deSde qlle a.s omissõeB sejam 
conbecidas. Si forem maiores de 30 ann08, passa.rão para o exercito 
de 2" linha. ma.8~ si o não forem. servirio no exercito a.ctivo com a. 
el'l.tB8e a. que pertencerem, mediante sorteio. 

CAPITULO II 

JUNTAS D'B ALISTAMENTO 

Art. 89. Ha.verá. uma junho de aUstamento militar em cada 
municiplo, 00 ma.ie de uma n&.quelles cujo terrítorio e popula.oã.o 
o reclama,rexg. 

Art. 40. Para 09 etreitos do alis1ia.meoto, o Distl'icto Federa.l é 
oonsidera.do um estado e cada. distrioto municipal um munícipio. 

Art. 41. As juntas de alistamento serão compostas de dons 
ofllciaes de I" linb)., i'elormados. ou ainda da reserva., do exercito 
de 2to linha. ou honorari08. nomeados pelo oomma.ndante do districto 
militar a que pertencerem, ou inspector perma.nente. e do chefe 
do poder executivo municipal. Esta.s junta.s escolherão o seu pre
lidente e secreta.rios dentre 09 respectivos membros. 

Paragrapbo nnico. No Districto FederaJ e nos municiplos em 
qtie tivePem de funccionar divers&S ju..otas de alistamento. o cbe~ 
l[ó 'POder e1tecutiv() munióipal indica.ra. os verea.do1'es ou inten· 
deIii!8 que fario pa.rte da.s mesma.s e, na. .falta. destes, 08 funecio-
_ri,OI ~unicipa.es que OS deverão substituir. 
. Art. 42. As junta.s de alistamento frr.o&lÍonario com & maioria. 
dos .. us membrO! p1'esentes. de 15 de setembro a 14. tis novembr<>. 
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inclusive. Ella.s são competentes para excluir os individuos de 
notaria. e incocte.:Stavel inca.pa.cida.de physica, fob ~igorosa mo
tiv~ã.ot e os isentos do serviço milItar em tempo de pa.z e de 
guerra. 
: Art. 43. Quando o com mandante da q.ualquer diatricto militar. 
ou iDspector perma.nente. não dispuzer de numero suffiejente de 
ofRCia.e3 de 1& linha. reformados ou da reserva. do exercito de 26-
linha. ou hODorarios para a composíQio das juntas de alistamento .. 
em tod~ os muoicipios do Estado OU l!:stados onde altercer ao sna 
jurisdiCQão. enviará. ao Ministro da, Guerra, com a. pra,cisa.~anta
cadencia. ao relação completa. desses municípios, afim dc qUé\ seja. 
solicitada. do Ministerio da Justiç.a. e Negocias Jnteriores. oom a 
max.ima. urgencia, a nomeação de ot8cia.es da guarda. nacional 
'para membl'OS de taes lunta.9~ , 

Art. 44. Concluídos 0..., alistamentos 00 prazo estabelecido peh> 
art. 42, serão elIes remettidos com as reclama.QÕes dos pr~jt1dicâ.
dos, dentro de cinco dia8t ás juntas de sorteio. sendo isentos 48 
seJlo as reclamações, recursos e formaJ.idades relativas aos mes· 
mos alist&.mentos. 

CAPITULO UI 

DAS JUN.TAS DE SOR.TEIO 

Al'''. 45. Ha.verá. em ca.da El!ltado uma. junta de sorteio, 'qual 
incumbo: 

a) receber c guardar as listas de Tllcen.sea.mento e registral~as 
em um livro e-ôpecial para cada municipio ; 

b) pfoeeder, seguitlamente.pl.o sorteio dos a1i:ltado8 que devem 
servil' em um dos co!'P0s do infanta.ria, com parada no respectivo 
Estado, e dos destinados a constituir o segunda grupo de que trata 
o aI't. 10 desta lei i 

c) communica.r. som perda de tempo. ao oommandante do 
ditltricto os municjpios em que não tlver havido recenseamento. 
aflJll de que essa. autoridade proceda como a respeito for de~er-
minado no l'egulamento desta. lei. " 

Art. 46. A junta.. a.ntes de proceder ao sorteio de ca.da a.nno, 
funceionarâ como cODselho de rovisio, da.ndo ou negando provi
mento ás reclamações dos interessa.doB quanto a isenções lJara. o 
serviço milita1'. Ate a.uto.,id~68 ccnnpetent98. para. procederem 
como tor de direito. dará. conhecimento das jntra.cções crimina.es 
desta lei. 

Art. 47. Das decisões da. j-uuta de sorteio, como conselho ,re
visor. ha.ver' recurso voIuntario para. o Supremo Tribuna] Militar. 
dentro do pra.zo de 10 dias, a. con1.a1' daquelle em que forem a.ffi .. 
::I~ nas portas do ediftoio munioipaJ. por ordem da junta.. e 
tr4Q80~iptas Di} imprensa loca.l as listas geraes dos 9OI1ea.dos, 

§ 1.0 A junta. de sorteio. conclui dos OS ~a.ba.ll;l08 de revisão. 
attendidali a-av.erbadas todas as reclam:&OÕes dos interessa.dos e M 
IUa.S decisõei deflnitJvas, orga.nIzará tres rela.QÕes pa.ra. oada. mu· 
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~cipio; a 1", conterá os nomeR dOs cidadãos obrigados ao serviçJ 
militar em tempo de pa.z e de guerra; a 2*', dos isentos em tempo 
de pa.z; a 3·, dos que sio ox.oluidos do alista.mento milítar pela. 
revisã.o. com as decla.rações e observações necessarias. sendo tudo 
la.nça.do em livro especial fornecido pelo Ministl"O da. Guerra. 
que deverá. ter lmmediato conhecimento da. execução desse serviço. 

§ 2.° O dil\ do surteio será. annunciado por editaes a.tH.xados 
nos logare., pubLicos e transcriptos na. imprensa. da capital do Es
tado ou do Districto Federd.l e di\s loca.lida.les do interíor onde ~o 
proceJer ao alistamento. 

~Art. 48. A junta do sorteio será. composta do juiz secoional, 
como prosldente. do command ,mte superior da. guarda. nacional, do 
aurlitor de guerra, servindo. na. fa.lta deste. o procura.dor da Repu
bliea., de tres otficii.\es de la. linha e de um medico militar, tod~ 
Domea.dos pelo com mandante do di ,tricto milital" respectivo, ou in
spector permanente. 

Paragrapho unico. No Districto Federal a junta. será presidida. 
pelo juiz sOl.icional mais antigo. 

Ar~. 49. A junta. de sOl'teio funccionarâ, com a ma.ioria. dos 
seus membros, no ediftcio publico de. capital do Estado ou do Dia. 
tricto Federal que for designado pela. autoridade nomeadora. da. 
mesma junta.. servindo de secret .• rio o omeial de lll. linha. que a. 
mesma. a.utoridllde indicar. 

Art. 50. Paro, a urna do sorteio entrarã.o o> nomes de tudo! 03 
alistado" inclusive os daquelles que bouverem apresenta.do aUega
ções para se eximirem do serviço militar. 

Art. 51. SeTã.o sorteados tantos nomes quantos 03 alistados que 
1brem precisos para completar. no anno se~uinte. o etfectivo das 
diversas unidades de infa.nta.ria., previamento fixado pelo Governo, 
e mais a terça. parte daqueUe numero, a.tlm de seram aUendidas a.s 
isençõeS legaes do serv iOO. 

Art. 52. A junta. t'unccionará. dura.nte a primeira quinzena do 
mez de dezembrcl j devendo ser etfectua.do o sorteio ao meio-dia. do 
ultimo domingo da referída quinzena. 

Art. 58. No primeiro Clomingo da segunda quinzena terá 
loga.r outro sorteio paJ"a o segundo gL'UpO a quo se rarere o art. 10 
d8:iia lei. 

CAPITULO IV 

DA. INCORPORAÇÃO 

Art. 54. Os sorteados se a.presenta.rão á a.utoridade milita.r 
do ponto ma.is proximo. a. qual lhes faciJita.râ transporte até á 
séde do corpo ou unidade independente a que allAS se destinam e 
seria encostados, thrnecendo·lbl·S a mesma. autorida.de uma. cader
lJet .. onde será, la.nça.d.a a. stia a.presentação. 

Para~ra.pho uníco. Na. fa.lta. de autorlda.do milita.1' no município 
ou m1.tni~lpíos ma.is pl·01:í:rnos. cabe a. Obl~iga.Oio ilO~Sta. por este 
artigo ab suppleute, ew 6serc\C\io, do substituto do jUiz Sacreiona.l 
QU. lltl. fJ.lta d(;'s~, aO a,jada.ute do p1dourat1()r da. Republiea.· 
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Art. 55. Os sorteados te,rão transporte em estradas de ferro. 
de rodagem ou a bordo de navios. á custa. do Esrado. e receberão. 
em dinheiro. a importa.ncia de tantas meia.s etapas quantos torem 
os dias decoI'rldos da. sua. apreseD.tação á. autoridade federal; ex
ceptuados aquelJes em que forem alimentados a bordo, á custa. dos 
cofres publicos. 

Ser-lherr-hão desc~nta.d~s. para 08 etfeitos do paga.mento das 
meias etapas. os dias que ex.cederem do prazo fixado para se a.pre
sentt\l'cm nas primeira, esta.çõ~s federaes. 

Art. 156. Os que não forem incorj)orados vOltal'ão, á. custa do 
Estado, para as localidades onde residirem. 

Art. 57. Os sortea.dos. desdo o prdoZO estabelecido para sua. 
apresentaçã.o, ficam considerados como solda.dos de I a linha e, como 
taes, sujeitos ás respectiva.s leis e regulamentos. 

Art. 58. Em caso de _ guerra. úu de Simples mobilização. as 
classes serão incorporadas om dias préviamonte marcados pela. 
autoridade que determinai' a. mobilização. 

Art. 59. O tempo de serviço militar, excopto o de voluntarlos 
pai'a. ma.nobras, será. sempre eontado a. pa.rtir de 1 do ja.neiro. (}g 
retarda.tarios. por motiVO de força maior. serão a.dmittídoB nas 
mesmas condições. ainda no rQez de fevereiro. 

Art. BO. Concluído o tempo de serviço activo para. os sortea.dos . 
ou volunta-rlos, assim como o de contraoto para OJ engaj!&d.os 8 re
engaja.dos. os cOUlmandantes de corpos e unidade) independentes 
coucedarão a essas praças. pontualmente t as sua.s baix~8: salvo em 
tempo de guerra. decla.rada. 

Parag-rapho unico. Si (orem as referida.s praCaS detid1.S abusi
vamente no serviço aetivo. o Ministro da Guerra respollsabilizará. 
os respectivos commandantes de corpo;'! ou unidadag lndependentB8 9 

e ordenará que sejam as ba.ixa.s expedidas sem demora. As praças 
que tiverem baixa do 8srvico a.etivo regressario ao~ seu~ EstalOS 
llor conta da. União. 

TITULO IV 

CAP ITULO I 

fiOS VOLUlItTARIOS 

Art. 61. Todo o individuo a.pto para. o serviQO milita.r. con
tando menos de 30 e mais de 17 a.nnos do idade, pôde ser adndUido 
eomo 'Volunta.rio, até dom; annos. no corpo que esoolher em sua 
circumscripoão de sorteio ou em outra. qualquer, caso isso convenha. 
ao Governo Federal. 

Art. 62. Os que descjarom servir por occa.sião da.s manobra.s
e estivorem habilitados na instrucção de recruta., serão admittldos 
como voluntarios, pOI' tres mezes, no minimo. 

Art_ 63. Termina.do o tempo do sel'viço militar activo. os 
volunta.rios de tres mezes serão incluldos na. reserva de l'ecruta.
JTlflnto, e os de ~m a.llnO ou IQais na. l'~erva, de la linha. 
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Al't, 64. Os voluntarios de menos de um anno nio ter-ão direito 
a soldo ou gra.tifica.ç!o·; o Esta.do, porém. Ines lúl'l\ecerá. farda.
ménto. por emprestimo, e os artigos indispensa.veis de asseio. 

Art, 85. Não serão admittidos comO volunf.aríos: 
a) os casados, viuvos com ftlb.os ou os arrimos de família.; 
li) o meoor de 21 annos. desde que não apresente a permis8ã.o 

do seu pae. mie ou tutor. 
Art. 66. Os voluntari03 ou 9Orteado3 não 83 poderio casar, em~ 

quanto servirem no exercUo aotivo. 

CAPITULO II 

nos ENGAJADOS 

Art. 67. Os voluntarioB ou soneado8 de bom procedimento 
civil e militar poderão oontinua.r a. servir em qualquer a.rma. at. 
aos 35 a.nnos de idade completos, desde que satisfa.Q&m as seguintes 
condições: 

a) si tiverem. pelo monos, a. graduação de c.J:bo de esquadra; 
b) si fõrem cJrneteiros, tambores, artitlces OlI mtlSieos. 
Art. 68. O enga.jamento não poderá Bel." por prazo superior a 

trell annOl. 
Art. 69. Os eugaJadoJ não poderão ca.sar, nem serão alI

mittidos a. engaja.mento 051 casado! ou aqu&lles que teoha.m encargo 
de fa.m ilia..· 

Art. 70. Os sargentos el\gaja.dOB que terminarem o tempo do 
oontr&cto aerão incluidos no quadro de ofJ1ei&es de uma. das re
servas, mel11aote 8tame em que se mostrem oapazes para. o das· 
exnpenhO de taes func~õeg. Mas si dopai. de umll c&mpanha. qui
zerem permanecar no quadro dos officiaes da acUva. com os ga.lões 
obtidos por actOIJ de bravura. ou no primeiro posto lIa es~&La., om 
virtude do estabelecido Da. prímeird. parte deste a.rtigo t teria de 
se habilitar com o curdO das respeJtivas armi\s. No caso con
trario. pertenceria â reserva. d~ la. linba. até a.ttingirem á idade 
para a. compulsoria., si forem do primeiro posto. ou passarã.o 
para. a 2a linha.. si ti verem posto ~up8ríor . 

Art. 7). As praças gra.dua.da~ que se engajarem passarão 
para. a reserva com baila do posto, e as que attingirem a idade 
limite, 1h:ada. para. o serviço na. la linba, pa.ssarão á 2a linha 
com a. SUB. graduaQã.o. 

OAPITULO 111 

DOS REENGAJA,DOS 

Ar. 72" Serão &c:hnittidos nov08 engajamentos nas condições 
do primeiro. sendo appHcaveh a.os reenglijad08 1l.8 disposições 
relft.ti vas a.os engaja.dos. 

Art. 73. O tempo de serviço dos engaJados e reengajadoli 
conta.0089 de 1 de j&n~iro do AnDO seguiqte 4queIJe em que termina.. 



ra.tn o .u contraeto 00 20 ee~re, 0\1 I <16. ja.oeiro do lJ;\eSlnO a.nno, Si o terminaram no lo semefJtre. . . 
.Art. 74. AI pra.~as que concl"irem Q teIQP9. da aerviÇQ, eetando 

em oampallha, lerã.o oonsid.eradas como en~'das ou. reeii;g~as, 
a.té a. termInação da. g.u.erra. . . . , . .. . 

TITULO V 

Da.s isenções 

CAPITULO I 

ISENÇÕES E.ld TEMPO DE PAZ E DU GUERRA 

Art. 75. São isentos do servioo mmiar activo e de reserve., 
em tempo de paz e de guerra. : 

l°, os que tiverem in~apacida.de pbyaica ou mental que os inba .. 
bilite pa.ra o mesmo serviÇO; . 

20. 08 que aIlegarem motivo de crença. para. não cumprirem ai 
obriJ.a~õe8 impostas por esta lei. caso em <lue perderão todl,li os 
direltos politlcos. (Const .• art. 72, § 29, in fi~'.) . 

CAPITULO li 

DAS DISPENSAS EM TEMPO DE PAZ 

Art. 76. São dispensados do servico militar activo. em tempo 
de paz, os que provarem perante a juta de revisão a qualidade ae 
arrimo de tamiJia na seguinte escala. : 

1°, o viuvo que tiver filho menor, legitimo ou legitimado. ou 
maior. invalido ou ínterdícto, que alimente e eduque. ou filha sol-
teira ou viuva que viva. em sua. companhia; . 

2°. o casado nas mesmas eondioÕeB do artigo antecedente, cuja 
mulher seja. inoa.p3.z. physioa ou mentalmente; 

3°, o 1llho unico de mulher viu:va ou o tUho que el1o. escolher. 
qun.ndo tiver mais de um; 

4°, o irmão que sustenta. .. lJ:'!1Dão meDor ou ma.ior, invalido ou 
ínterdicto, ou irmã soItelr& ou viuva. que viva. em sua oomp&B.bia ; 

5°, o filho que slIBtent&r paes decrepitas. valetudina.rios ou in .. 
cap,zea. pb.Yltea ou mentalméDw, para qualquer ooel1paçio. 

para.gra.pho onico. Os arrimos de familla., quando diepen8&d.o8 
da incorporação no exercito a.ctivo, ficam obl"igados ao l!erviço na 
8Ua. reserva. e nas forças de 2" e 3a linhas, de conformidade com o 
disposto nos a.rta. 7°. 26, 27,28 e 29 da presente lei. 

Art. 77. A incapacidade physica ou meDtal. quando não for 
comprovada. rigorosamente, caso em que 4, juntas de alistamento 
compete a. exclusão dos indivíduos que da. mesma sotrrerem. con .. 
forma pI'i!<l6itna o art. 42, sert recozíhecida pelo 6X&me pessoal d,q 
sorteado e póde ser temporarla. ou deftnitiV'a. .. 

Quando for dettnitiva. impossibilitando o sorteado mesmo pa.re. 
os serV'i.çoB aUli1iares. ser-lhe-ba tornecido pela junta revisora Gtti 
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att estado que o isente de todo serviço militar em tempo de pa.z e 
de guerra. 

No caso da incapacidade resultar de molestia cura.vel, fraqueza 
ou outro qua.lquer motivo que possa ser removido, a jllnta. expedir4 
ao interessado um attestado de dispensa temporaria em que se 
designa.rá. o periodo dentro do qual deverá. o mesmo interossado 
submetter-se a. novo exame medico. 

A ineapacidade definitiva do serviço. no caso de que tra.ta. o 
artigo anterior. só será proferida quando verificada depois do sor
teado hAver attingído n. iÚH,de de 25 annos. 

ParagrapllO unico. As íseneões do serviço militar cessam 
quando dcsapparecem 03 motivos que as determinara.m. 

Art. 78. Provada peta alistado prra.nte a.junta de alistamento 
:t isencão a que tenha direito. os documentos por eUe exhibidos 
serão enviados li junta do sorteio, afim de que OBta o dispense da. 
ineorporação. 

Art. 79. Os voluntarios de tres mezes, que houverem pres·ta.do 
s~rviço nas manobl'as, serão di.,peusados d~ incorpora{lã.o. quando 
sorteados. 

Para,grapbo unico. Gozarão do mesmo favor os que tiverem 
servido na. fileira.s, como .volllntarios, ou que se apresentem para 
servir em taea condiçõ~s. 

TITULO VI 

DispOsições penaes 

CAPITULO I 

PARA o SERVIÇO DO EXERCITO 

Art. 80. Os reservista.s do l'ecrutamento que não cumprirem 
as; obrigações do art. 17, quando sorteados, presta.rão mais tantas 
semanas de serviço, quantas forem as fu,ltas commettjdas, sendo. 
a.lém disto, preferidos para. 02° grupo a. que se refere o art. LO. 

Art. 81. Os reservistas da Ja Jilll1a que não cumprirem o dis
posto nas letras a, b e c do a.rt. 19t pr~sta.rão na. actívídade ta.ntas 
semanas de serviço, quantas as fa.Ua~ commettidas. 

Art. 82. Os classificados no 14 e 24 burlas do. exercito de 
2& linha ficam sujeitos á pena. de uma. semana. de serviço por oito 
faltas que houverem commettido em relacio ás cha.madas para. 
exerciciosa que se refere o § 2° do art. 2i. 

CAPITULO II 

PARA o ALlsTAMENTO E SOR.TEIO 

Art. 83. A~ fraudes commettidas pal'a omissã.o de nome ou 
Domes na lista do l'ecenseamenf.o militar s~rã.o communica.das 
pelas juntas do a.Jista.me~to ao juiz ou tl'ib.uEa1 competell.te, a.fim 
de serem punidos os dehnquentes com a pl'll:iaO de um a SCl~ meze" 
e multa de 100$ a 200$0';0.' . 
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Art. B4. Serio punidos com a mesma pena, de um & 8eis 
mezes de prisã.o ~ 

ti) 08 lndi vid.uos sorteados que. em consequencia. de conluio frau .. 
dulento. não comparecerem ás manobras ou chamadas em virtude 
de mobilização; 

b) 09 sorteados que, por meio de fraude ou do mutila.çãQ 
pbysica. proposita.l. se subtraiam &0 serviço. 

Art. 85. Se~'ão responsa.bilizados pera.nte o juiz ou tribunal 
competente a.quelles que proporciona.rem ou faciltarem Oi meios 
pa.ra reclusão, isenção ou dispensa de sorteados ou que, direetn. ou 
indirectamente. obstarem a sua. incorporação. 

Art. 86. Serão cODdemnados por abuso de autoridade e multa 
de 300$ &.600$ os membros da. junta de alistamento que não aliSo' 
tarem mdivíduos reconhecidamente aptos para o serviço milita;!'. 
oU que se recusarom ao recebimento da prova legal de isençã.o 
exhibida. por qÚ:llquel' cida.dão, ou subtrafiir documentos apresen~ 
ta.dos ao Bell exame, crea.ndo embJ.rt\ços ~o recurso pera.nte a. junta 
do sol'k'io; sendo obrigados a dar l'caibos dos documentos que rt'J'" 
ceberem, quando M"Ím o for exigido pela. pa.rte. 

Em caso de raincidencla. t a.lém da. condemnação por abuso de 
autoridade e multa. ora estabelecida. perderão os membros da. 
junta o emprego federal. que tiverem, ficando p'rivados de exet'cel' 
qualquer ca1'8'0 na administração publica da. Umão. 

Art. 87. O:i membros da referida. junta. que não cumprirem 
as obrigações que 10e3 são impostas peJa presente lei são passi veis 
de pena de 11m a seis mezas de prisão e suspensã.o do emprego 
federal que. porventura. exercerem. 

Art. 88. Os membros da junta de sorteio que faltarem tambem 
ao cumprimento das obrigações esta.tuida.s na presente lei, serão 
punidos: os ,juizes, pelo tribunal c Jmpetents. por falta. de cum .. 
primento de dever; t,S empregados ou representantes do governo 
municip:l.l, com a penl de incapJcidade para o d~sempenho de 
qua,lq ucr cargo federal; o commandaote superior. da. guarda. 
naciona.l. com 11 suspensão por tempo indeterminado da.s suas 
funeções. e os olllciaes de primeira linha. e medicos militares, com 
as penas esta.belecidas pela legislação militar para os que fultarem 
ao serviço de esca.la. 

Art. 89. As autoridades Cedera.es que negarem (I seu auxilio 
para cumprimento desta lei, serão punidos pelos tribunaes compa· 
tentes. por inobservancía. dos davere~ 1nberentes ao seu cargo. No 
caso de reinmdencía, porderão os respectivos omprogos as que 
forem demi8SÍveís. independeD te de sentença judicial. 

Art. 90. E' passivel de multa de 30$ a 600$ aquelle que 
accnltar ou tomar a. seu serviço o cidadão sorteado ou que, .por 
qualquer fÓl1Jla, demorar ao sua partida para o ponto a. que fôra. 
chamado pela a.utoridade militaI' competente. Si for empregado 
publico da União, seI" punido com tres a sei~ mezes de BU!':Ipensão 
Ct no caso de reincidencíat perderá Q empreg(l~ . 
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§ I. l> As multas nió prejudicarão o procedimento criminal ou 
civil que nos casos couber e serão imposbs nos Estados p 110 
Districto Fedoral pela a.utoridade que nomeará 8.8 j untas de alisla
mento e de sOl'teio, ha.vendo recursO para o Ministro da Guerra, 
denheo do pra.zo de tres dias depois da intimação. 

§ 2.· O processo pa.ra a cobrança da.s multas será. o exec u tivO' 
fiscal; sendo a importancia deltas recolhida aos cofres federaes e 
applica.da.. em cada e'lercicio financeiro, á. creaçio e melhora.mento 
de linhas de tíro na.cionaes, 

Art. 91. O alista.do para o ex.ercito que. durante o periodo da 
sua sujeição ao sorteio. assentar praca nos corpos de policia. ou de 
bombeiros. da União Ou dos Es\ados, será. tido como sort~aAot 
sendo-lhe allgmentado um anno de serviço aétívo, sem prejuizo da 
resel'va. 

TITULO VII 

Dlf'fOSIÇÕES GER.AEi 

Art. 92. Cidadão algum, depois de sorteado, será admtttidot 

at~ a idade dE:! 30 a.nnOB completos, 8. emprego publico de ordem 
civil ou miUtart sem qne prove haver cumprido as obrigações 
imposta.s por esta. lei. 

Art. 93. O tempo de serviço militar a.ctivo será. contado para 
aposentadoria em ca.rgo civil. até 10 annos, em caso dA pa.z. e, pelo 
dobro, em caso de gUArra. 

§ 1.0 As praças de pret, voluntarias ou sorteadas, qUA tiverem 
ba.ixa do serviço activo. serão emprega.das, de preferenca a. outros. 
na.s obras e omcinas publicas, estrad&s de ferro e quaesquer r~par .. 
t.icõe~ federaes. '. 

§ 2.· O Governo e3ta.belecerá, ne~se intuito. as clausula~ 
precisas nos contraetos e· novações de contract.os relativos ao arren· ' 
damento das rerro-via.s federaes e obras publicas que ha.ja.m de ser 
executadas por particulares. ' 

§ 3. o Os cidadãos sortea.dQs, emqua.nto estiverem no serviço 
actlvo. terão direito. bem como os seus filhos, á. matricula gratuita 
nas ~co]a.s federaes e á concessã.o , tambem gra.tuita., de titq.los 
scienti ficos, passados pela.s mesmas escola.s. 

i 4.· A'quelles que tiverem concluído o tempo de Berviço po
der' o Governo eonoeder lotes nas colonias militares e. a. titulo 
gratuito. caso o requeiram, o domínio util de terrenos de marinha.s, 
com a clausula de nelles residirem ou estabelecerem qualquer In
dustria maritima, bem eomo o direito de oatransferir, sob a mesma 
clausula. ás suas viuvas ou orphãos, tão sómente; poder~o elles 
ainda. exercer. livres de qualquer onus ou ta.xa, a ~avegaçã.o, in
duatria da pesca. e a. venda. dos producf.os destas, 

§ 5. li SOl'io Íastitllidas ca.ixas de invalid08 para 08 que hou
vere~ ~ncluido o tempo deservlço militar. mediante contribuição 
pecuntarls. 
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. Ar~. 94. ~a:o serão 8A:h:pittldos substitutos para. o servioo 
m1lita.r obri~atorio e Dem haverá fsenCão a.lguma mediante coiltrÍ· 
bul~ pecuuiaria.. 

Art. 95. A a.ppUeaQã.o do ca.stigo corporal importa. em crime 
previsto DOl arts. 303 e 304 do Codigo Penal, dado que a lesão. seja. 
grave ou leve. 

Art. 96. Nenhum estrangeiro poderá. ser admittldo para o ser~ 
viCO militar, salvo si tiver obtido carta. de na.turalização .. 

Art. 97. Os socios civi~ das sociedades da Confederaçio do Til o 
Bra.zileiro que houverem seguido os cursas de tiro e de evoluções e 
prestado. pera.nte uma commissã.o nomeada pelo estado ma.ior do 
exercito, exames rela.tivos ao conhecimento e emprego da.s nossas 
a.rma.s pOl'tateis regulamentares e tambem exames re lati 'f oS ás 
escolas de soldado, da secção e da. companhia servirão, a.pen'a.s tres 
mezest por occasião das manobras, sendo dispensados da. incorpo .. 
raçã.o quando sorteados. 

Art. 98. E' obrigatoria. a instrueção, do tiro de guerra. e evo .. 
luções milita.res, até a. escola. da. compa.nhia.. aos alumnos maiores 
de lô a.nnos que cursarem ai escolas sup9riores e estabelecimentos 
de instrucçf10 secund&rla ma.ntidos pela União, pelos Estadós ou 
municípios, !nclusiveo Districto FederaJ. bem como 08 que cursarem 
estabelecimentos particulares que e3tiverem no lOBa da equiparação. 

No regu]a,mento que expedir pa.ra. a ex.ecução desta. lel, o '00· 
verno providenciará no sentido de 88r cumprida. cabalmente, a. 
obrigaçã.o í"mposta pelo presente artí go, indicando, ao mesmo 
tempoj a. f6rma segundo,. qUDtl a. medida. será. posta em pra.tica nos 
estaoelecimentos de ensino supra. enumerados. 

Pat'a.grapho unico. Os ex-alumnos de taes esta.belecimentos e 
os do Collegio Militar, que hOllvercm concluído os re:3pectiv03 
cursos. servirão hmbem apona.s tres mezes, por occasião das ma
nobras, sendo diapeDlf&doe da incorporação quando sortoados. Nã.o 
estão incluidos na. dispolÍ.ção da leUra a do 3rt. 65 os voluntariOB 
de tres mezes. 

Art. 99. Nenhuma praça ter' direito a08 vencimentos dos 
dias em que estiver presa emaeu quartel, sendo os mesmos attri .. 
buidos á ca.ixa do respectivo corpo ou unida.de independente. 

TITULO VIU 

Disposições tr~ns1torias 

P.A.R..A. o ALIS'l'A~ENTO E SOR.TEIO 

Art. 100. As disposições dos a.rts. 4° e 5° Dão são applicaveis 
a.os individuos que já servirem no exercito no anno da. promul
gação desta. lei. 

Art. 101. No primeiro anno da execução da presente lei, que 
o Governo regula.menta.ra. com a possivel brevida.de. a. contar do 
dia em que elIa for promulgada. serão a.lista.dos todos 08 cid adias 
aptos que não pertencerem ao exereíto ou t a.rmada. desde a.ld&de 
de 2 t 4. de 30 a.nDOS completoi. 
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Art. 102. Emquanto o TerrHorio do Acre não fOr dellnitiva
mente incorporado ao l'egirnen federativo, os seus habitantes, Da 
dab da. promulgação de.,ta lei. ficarão isentos do serviço militar 
aetivo 11 de l'eserva. 

Art. 103. O Governo manda.rá. procedel' naqueIle territol'io 
ti. um alistamento especial para. a organização provisoria da sua. 
defesa. 

AN. 104. As a.ctuaes praças de pret, que não tenham cum
prido pena preVista no parlLgra.pho unioo do a.rt. 46 do Codigo 
Penal da. Armada, pa.ssarão, findo o tempo de serviço activo, 
pa.ra. a re3erva do exercito e depois para. o exercj tO de 2& linha 
e gua.rda nacional, onde completarão os deveres impostos por 
esta lei. 

TITULO IJC 

DA. ltf.1ÓRGAN[ZAÇÃO DO EXERCIto 

Art. 105. Pa.ra o cumprimento do disposto noa artigos ante-
riores, o exercito será organizado sobre as seguintes bases: 

I. O exerci to permanente constará: 
a) das forç,ls de I a. linha. ou exercito acti VQ e SU& reserva; 
b) das forcas de 2& e sua reserva. 
Art. 106. O exercito a.ctlvo comprehende: 
a) O commando ; 
b) as a.r ma.s ; 
c) 08 serviços. 

Art, 107. Compete o commando do exercito tQ1."', dos 118. 3 e 4 
do art. 48 da. Constituição da RepubHca. a.o Presidente da. Repu
bIiea.. que o exercerá por si ou por delega.do Eeu no caso de guel'ra 
e o a.dministra.rá. igualmente em tompo de paz, distribUindo as 
respectivas torças de accôrd.o com as leis foderaes e a.s necessidades 
do Governo Na.ciona.l. 

Art. 1O;j. AMm do commando em chefe, que é exercido pelo 
Presid(lnte da RepuHica. ou seu delegado, no caso de guerra.. o 
exercito terá. ta.mbem o commando hierarchico, que é exercido 
pelos omciaes á testa de grandes e pequenas unidades. 

AI"t. 109. O Ministro da. Guert'a é orgio immediato do com
mando superior, sendo orgãos mediatos, isto é, dependentes da
quelle: 

a) o esiado-ma.ior i 
b) as inspecções. 

Art. 110. O Ministro. como auxiliar do Chefe do ~;sta.do, partí ... 
cipa. da.s funccães do commando, ficando a sua func~ão. em época 
norma.l, adstricta. a subscrever os a.ctoa do Presidente da. Rcpublica. 
e a. presUir o exercito, de a.ccôrdo com o a.rt. 49 da Constituição 
Federal. 
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Art. 11l. O cstado·maior comprehend~ a reparticão e os ser-
viços de estado-ma.ior nas unidades estrategicas e inspecções per-
ma.nentes. ' , 

.' Art. Il2. A Repa.rtição do Estado Maior funcclonará sob a 
direccã.o do chefe do estado-ma.ior e se constituirá. com as seguintes 
divisões : 

a) gabinete; 
11) departamento do estado-maior ; 
~) departamento dos serviQos auxiliares. 
Art. lIa. o chefe do esta.do-maior ser;,1, um mtt.reehal ou gene

ral do, divi~ão e o sub-cheCe um !:!e.lera.l de brígada.. ambos de ex
clusiva. nomeação do Govel'no. que deverá.. entretanto. attender na. 
e9colha á. comprovada competencia, ,'essos otHciae~. 

Art. 114. Para servir na repartlçã,o areada pell.) al't. 113 serão 
dosign Ldos capitâ.e::t. majores. tenenf.es-coroneí.'i e coraneis que pos
suírem o CUl'I:!O de estado~maior ou forem diplomados pela Escola 
do Estado-Maiol" selttio a.inda aondi~ã.o ptlra aqueIles (capitã.es) ter 
um anuo de s9rvioo al'rogJmentado e 03 demais apenai seis mezes. 
Deste iuterdticio Dcam dispensados os actuaes otlicia.es do corpo de 
estado-mai o.r . 

Art. 115. Fica extínctJ o corpo de cstado-maior do exercito. 
cujos officíaes serão incluídos no quadro 8upplem:)ntar~ creado pela 
presonte lei, até que sejam distribuídos pela.s armas de infantaria, 
ca valJaria.. artilharia e engenhariu.~ por promOQã.o em cODcurr,encia 
com 09 officía.es das referidas armas. de accôrdo com a lei em vigor. 

Art. 116. São creados os cargos de inspectores permanentes. 
Art. 117. O terrltorio do Drazil dca dividIdo em 21 re;;riõe3 de 

alistJ.meat.o. cor.respondelltes aos Estados e ao Di~trícto Federal, as 
quaes serã.o sub~rdinada.s aos inspectores perm3. l1cntes • 

Art. 118. Fícam creadas 13 regiões de inopecção, assim distri .. 
huidas: 

a) Amazonas e Territorio do ACl'e, 
b) Pará e Aricar'y; 
c) Maranhã.o e Piauhy; 
d) Cea.rá. e Rio Gra.nde do Norte; 
e) Pal'ahyba e Peraambuco; 
() Ala.gõa.s e Sergipe; 
g) Bahia e Espirito Sa.nto; 
h) Rio de Janeiro e Minas; 
i) Districto Federal; 
j) S. Paulo e Goya.z; 
li) Pa.raná. 9 Santa Catharlna; 
l) Rio Grande do Sul; 
)ll) Matto Oro,:I5O. 

Art. 119. P.l.ra o tlm de inspocc1onar os corpos. a.s unidades 
eatrategicas e os o$tabelecimenr.o3 militarru cDlloca.d6~ nessas .ro .. 
giõe~1 o GOv'SfJlo nomE!a.rá. geriera.Bj~íJl,pdctOl·e~. cujas fULlC'Q'Oés 
serã.o detlniJal nD rngula.lnanto qüe &Contpal1haX' a. pre~ent'e lei. 
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Art. 120. Ficam adoptados. como typo de organização das di .. 
versas armas de que se compõe o exercito de la. linha, as grandes 
unidades, as brigadas, 08 regimentos, os batalhões e o corpo de 
s3.ude, devendo as gra.ndes unidades Bel' organiza.das quando o Go~ 
verDO julgar conveniente. 

O exercito a.ctivo comprehende as graDd~s unidades, co~ de 
tropa. c unidades independentes, cuja existencia é permanente. 

DAS U(I4!DADBS COMPONENTES DE OA.DA AR..MA 

a) Â infantaria comprehende: 
15 regimentos ou 45 batalhões de linha; 
12 batalhões de cacadores e 13 companhia.s ; 
5 com panhiaa de tre ~ secções de tres metralha.doras ; 
12 seeQÕes de tres metra.lha.dara.s. 
b) Artilharia comprebende: 
5 regimentos de tres grupos de tres baterias de q ua\ro peças 

de artilharia montada; 
5 ba.terias de abuzeiros de seis pecas cada. uma.; 
3 grupos de artilharia a ca vallo de trss ba.terias de q oatro 

peças ; 
2 grupos de artilharia. de monta.nha de tl'es baterias de quatro 

peças; , 
3 batalhões de artilharia de posiçã.o de seis baterias ; 
6 batalhões de artilharia. de posição de duas bateria.s ; 
6. bateria.s da artilha.ria de posiçã.o independentes; 
5 parques, 15 columnas de munição. 
c)·A cavallaria compreh6nde~ 
9 regimentos de linha ele q oatro esquadrões; 
3 regimentos independentes de quatro esquadrões ; 
5 regimentos, para servi co das brigadas de infantaria., de dous 

esq uadroos ; 
5 pelotões de estafetas o explora.dores das brigadas de infan-

taria. ; 
7 peloiões de estafetas e exploradores pa.ra, outra.s unidades. 
d) A engenharia. comprebende ~ 
5 batalhões de qua.tro companhias das brigadas de infa.ntaria : 
17 pelotões deengenharia. 
e) O irem comprehende= 
5 esquadrões. mas não constituindo arma eapecial; seus offi

ci~es e praça.s pertencem á. c&valla.ria.. 
Em ca.da corpo montado haverá um picador. devendo' ser con· 

àervado 08 actuaes. 
O pica.dor terá as mesm.s gara.ntias e vantagens dos segundO! 

tenentes vet8rina.rios. 
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1) Todas u armas terão tres eifecti VOI1: rnaximo, mínimo e 
orçamentari9. O 1 Q é o limite a. attingir 61il caso de mobilização. 
Dlb podendó ser ultrapassado sem prej ud·icar () commando o admi
nistra.ção; 0,20 é o limite a attingír com a9 redueQijes, sem pertur
ba.r ()S serviços nem a. exlstencia. permanente de todos os orgã.os, 
mesmo os mais rudimentares da.s unidades; o 30 é o que attende á. 
!ituação economica e politica do Estado. 

g) a. variação dos e1fectivos entre os combatentes só recabe 
nos BoMa.dos, a.fIm de serem ma.ntidos em sua integridade a. orga.
nizaçio c os comma.ndos hierarchico8, até o ma.is elementar, 001\· 
di Cã.o essencial á. formação de quadros rígidos e ex·perimentados 
para incorporar reservistas e recruta,s, sem que a tropa se 
resinta da falta. de preparo deste~. 

i) A execução das providencias necessarias ao funooionamento 
do commando e da administra.ção chamam·se Sert)iços. Os princi
paes são! 

de estada.maior; 
de ordenança; 
de arma.mento e material beUico ; 
de sa.ude e veterinaria; 
de justiça; 
de admin istr3.Qão ; 
de engenharia. • 
. 1) Os serviços do eataP.ü-ma-ior referem-se ás relaç&ls do com

rna.n-do com a tropa. e &ão os mais geraes. Parà que 38 deter
minações do commando sejam cumpridas, torila."'8e prscisó que 
não exijam recursos que faltem, nem capacidade de acção incom
pa.tível com o estado da. tropa. Os serviços pautam-se pelas 
exigent"ias do commando, cujo orgão é o estado-maior. 

k) Os serviC08 do ordeoança comprehendem a transmissão de 
ordens, os serviços ordinarios e a!l occuITCncias diarias. São a.gen
tes desse serviço os capitães e subalternos das armas~ 

Os serviços de armamento e do material teem como a.gente.; 
offlciaes de artilharia e como objectos os depositos d~' m'unioão, 
armamenoo e material. fabricas e arsenaes. 

Os de Baude teem como agentes os medicas, dentlstás. pbar
maceuticos e veterinarios, e se exercem no campo de ba.tà.lba., nos 
hospitaes, ellfermarias. ambulaocias e pharmacias. . 

Os de justiQ6 teem como agentes especlaes o~ a.uditores de 
guerra, funccionam nos tribunae; constifuidos l;lara. cada caso, 6. 
~erma.nentemeIlte, na. qualidade de agente de mformaoão e na. 
eiebtie1,o de providencias relati vas á justiça. 

Os de administra.ção teem como agentes especiaes uln qua.dro 
de jIitêndentes. ' 
, ~:"lt'~m desscsJ outros servicos fu.nccionam antes e dura.nte 

aB 11'Nlt .... ~t 001110 o de reerutamento, retaluada. e mobUi-
_f{i::':~D . 



Art. 134. O Governo providenciará. sobre o aproveitamentb 
doE' ompregados civis nio demisaiveis. dos Q..ue tiverem mais de 
10 a.nnos de serviço em ql1alquer dos Ministerlos e dos q\J~ '~~m 
obtido os seus logares por concurso. . 

Art. 135. P~l"~ o qua.dro dos veterinarlos, creado pela pre
sente lei, poderão Ser tra.nsferidos os oíficiaes do I/} posto, que se 
snjeitarem a um ex~me de admjssão. 

4rt. 136. Ficam suspensas em tempo de pa.z as nomeac.ões tle 
medicos e pltarmaeeuticos a.dj untos, podendo ser aprovAitados os 
a.ctua.es, emquanto bem servirem. 

Art. 137. O preenchimento da.s vagas de 101 e 2°' tenentes. que 
$6 a.brirem na. en8'~nha.ria com a. reorganiza.çio do exercito, será. 
feito por 'transterencia. voluntaria dos a.ctuaes lo' 6 ~, tenentes das 
outras armas, legalmente habilitados; si, porém, o numero' de 
I/}' tenente$ nestas QOndicõ~ não for sufflciente para. completar o 
quadro respectivo, as vagas desse posto serão preenchidas, por 
ordem de antiguidade, pela. pl'omoção dos 201 tenentes das tres 
armas, igualmente habilitados, que preferirem a referida. -transfe
rffficia. 

, Art. 138. E' o Governo au'orizado: 
4) a. techar a.a escolas de guerra, de artilha.ria. e de engenharia. 

a.té que tenham desa.ppa.recido os 2°' tenentee excedentes dos qua.
dros, devendo fixar um prazo para. os ;},ctuaes a.lllDlnos e officia.es, 
bem oomo para. OS ex-aJumn08 da Escola. Militar do Bl'azil. compre
handidos no decreto legisla.1ivo 11. 1.708, de 5 de setembro deste 
anno. tirarem 03 respectivo8 cllraos; 

b) a restabelecer u companhia.s de aprendizes militares de 
Oaro Preto, Goya.z, Belém e Palio Alegre, podendo crear outras 
em localidades Mnvenientes para. a séde de taee estabelecimentos ; 

e) .. orga.nizar a. ~va. do exercito a.ctivo e forças de 2& linha. 
de' aocórao cpm os princípios obeervados na.· presente lei ; 

à} 8. reo1Pganizar a. adminisiração do eX8J.1cito, modificando o 
ga.binete do Mlnisterlo da. Gnerra 6 regulamenta.ndo os serviços 
administrativo, da.s iMpecç(5es. estabelecimentos militA.l"88 e uni
dades comba.t.e~tes. 

Art~ 139. Revogam-se &I disposü;õss em contrario. 
Ca.mara dos Dep~tados, 16 de dezembro de 1907.-Co.r19J Pei. 

~to d6 Mello Filho. Presidente da Camara.- Milctade$ ~rlo tU 
84 Fmrtl. 1° Secret&rio.-Luiz Antonio FeN'eira GuaJb4rto; 3° 
Secretario, servindo de 26 • - A imprimir. . . .. · 

N.409-1907 

O project(), n! 36, 4D correIlte anuo, otrerect4o ~ ~~~. por 
cinco SfS. Senadores, eleva. ti, 4: BOOi. p.or anDO. os V6f~l~ da 
3:f)9Q$, ftladOS na. ta~ datei D. 1.338, dé·9 deja.oell"ode iiID5· a. 
n';'..I~.i. um dos cinco e.ch"V~es da. varal eríminaes da j~ti~A 'lôcal 46'Dlstrtcto -Feder&r: ,.. '. .., ,». ,....., -

,... çoy.sldel'açõee.q ile p ~,~~&!ll ~,pr~jeçtp, &JQla~n~,j~ti. 
tl.,.m a. medi da. nene in4 

..J_'<.I /._ .... "". ,( 
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De ~otp. jt rnuitú exiguos aquelles vepclmeutos de 3:000$. pa.ra 
remunera.~io dos serviços exigidos a.08 aJludido:i! fuaf;cionat'i08 pejo 
art .. 19. da me~cionada. loi, ma.l;) parcoa se teQm to ,'JlI).W:), "~Qda pelo 
aug.lllento de trabalho, que ás mesmas e.scri vaDia.s V4Q ~t~ta.Jldo 
as novas de8loca.ções. da compctenCÍa. da jury par. ~ d~ jWiQS do 
órime, do julga.mento de crimes importantes, oomo ,h-. . POuco o 
r,z 11 lei n. 1.785, de 28 do mez proximo pa.ssado. 

E' ta.mbem para observar que ta.es veucünentos nãü ij6 dastípa.m 
sômeute ao pj'Q 14bore. mas a fazerem face a todos oa eacargos do 
Qartorio - oneroso expediente. cuateio e a.té salarios do. ~V~ll" 
008-, de sor~e que a parte pl'opriamente remun.~Jta.iiv,. põ4e-se 
considera.r inferior aos venciment·os dos suba.lternos empregos de 
qua.lquer repa.rti~ publiCa0, qUé.l.Ddo, entretanto, se exigem dos 
serventuarios. a.lém das habilitaçõe':i tcchnícas, zelo~ assiduidade e 
qualidades de caracter, qu~ o' tornam merecedores do COQClo\ito PU· 
bUco e os oolloquem 8.0 niv<:ll da. gta'iida.de da. ju~tica. 

NElm siquer, elles podem cODtar com ao perc6peio de OlJliltas, 
que sa.nem a. Dlodieidade da remuoer~çã.Q, poi~ qu~ ~Itaa são quasi 
nullas DOS processos criminaes. 

Accresce ti. oiTcumstancia. que Ooi actuaes vencimentos dos sobre
ditos serventuil.rios não con.servQ.1l). a conveniente parida.de com as 
de outro3 funccionarios do corresp:)O,ieute categoria., na.s delegacias 
e no Tribuna.l do Jurv. 

A Commissã.o de Justi~a e Legislaçã.o. attendendo a Q&Ie~ fun
damentos, a.conselha ao Senad.o a Irpprovacão do projecto • 

Sala das Commissôes, 21 de dezembro de 1907 . ......:.. Oli..,sira P;.
guet,-edo, pre::Jidente, relator.-P. S. àa ~ra a Sã.-J. M. M8tellQ. 
- Commi88io lia Pinan9A8_ 

O !ir. Pires Ferrelra.-Sr. presidente, h~ntem fiquei 
ínscripto para fa.1I3r na. hora. do expediellto de hoje, mà.s a.gora 
vejo que lia numero pa.ra a votação dos orçamentos. Por esta. loado, 
aguarJarei occasiã.o mais opportuna para. fa.llar a. respeito daS ex .. 
traordinarias deapeza.s quo vão ser feita.s com a. brigada. de polícia 
e com as escolas militares, depois de reorganizadas. 

O Sr. F'eliclnJ1o Pennp- - 8r. Presidente, li em 
dive&SOB jornae~ desta. ma.nhã que o Sr. general Souza Aguiar, 
digno (jommandante da Br1gatla. Policjal. proourara o Sr. MlUiBtro 
da. Justiça. e Negocios Interíores para. lbe oIpôr que 08 Córtes feitos 
pelo Sen8Ao, na. parte do orçamento rela.tiva. ti constJ.tuoçiu de 
quarteis regíouaes, tornaria necessa.ria. a a.bertura de creditos 
extraordinarios (Iara. se aceudir ao respectivo I:!ervíço. 

A simples leitura. desta. noticia póde autoris&l' a impressão. de 
que o Senado tenha. procedido de modo pouco aoertado, privando 
o Governo dos meios Decessa.rjo~. para fazer fa.ce a de.spezas pro-
venientes de compromissos já. cootra.hidoa. , .. 

O Senado não ignor~va. que a construcção doa, quartel! ra.
gioDaea ~ acba, contractada., que. seu custo mon,ta. , quantiQa
pariar .. J~.QQO!900$, que.~e 4.eve 4ístr.~buir por diVe~08e!arc.i(üs. 



o Sena.do procurou proftr o Governo de meios necessarios 
pua o pa.gamento. ximó exorcieio, e tendo sido informa.do. por 
.... 'medio da Co de Finanças. de ue pa.ra. esse tlm seria. 
euftieiente & eonsign8.9ã.o de 2.000:000$, hesitou em OB dar, 
ajuntando t .200:000$ aos 800 que já. esta.va.m contemplados no pro
jecoo. vindo da C8.ma.ra.. 

A Commissã.o só formulou a l'especti va emenda. depois de ter 
ouh'do o digno Ministro da. pa.sta dos Negocíos Interiores. 

RI certo que. além dos alludidos 800; 000$. " projecto da Ca
mau, autorizava o edorno das sobras da v.,rba, destinada á, força. 
polida]. mandando que fossem applicad~ li. construcç5.o doa 
qual'teis. 

Essa. dispo~ição não podia ser mantida; sua incuria.1ídade re
cla.ma.va. um eorrectivo, que a Commissão de Fjnancas cuidou logo 
de lhe dal'. 

Quando se tem uma despeza certa a pagar t fornece-se ao 00-
. verno a. quantia. correspondente paro, seu paga.mento e não se 

acóde '" este, manda.ndo applicar sobras de outras verbas. 
Em primeiro iOga.1", regula.rmente não se dove presumir que 

ha.~a. sobras. porquanto nenhuma. 1'8.l&0 justifica dotcLções excessivas. 
Em segundo 10gal\ não convém que se contraponha.m, a. dcspezas 
certas e de importancia. determina.d .... recursos de caracter a.le~
torio. ineertost de imp<wtancia indeterminada.. 

Sobras podaria.m eldstir. poderiam egua,lmente nào existir e em 
todo o caso só se veritlcaria,m no termo do exercício 1lnanceiro. 

Como oonseot.r que fossem eHa.s aproveitada.s para. pagamento 
de despczaa cortas c desde o começo do eXlu'c:cio? 

Que fez a CommjSL'llo 1 Suppriroiu a autoriza\ão e a. substituiu 
peb. dotação de quantia. lha.. deter,nína.;a dl)pob de ter sldo ou
vido o digno titular .·80 pd.sta.. ~~ol'a.m destiml.doll aI) scrvioo do con-
8tru~çio de quntcls no tuturo t~xercJCio 2.üOO:ouu$. reputado~ 8uf
tlcientes. A que vem, pai." a. necessidade de se abrirem creditos 
extraurdlllal'ios e desde já. ~ 

Quem tiver lido a notícia, poderá. suppõr que o Senado deixou 
esse serviço saIU verba. alguma. o que em naúll. reeommendaria o 
critel'Ío desta. corpul'açio. 

E' para. destruir essa. impres$ã.o qUd me a.presso em narra.r o 
que su~ooJen. fornecendo os <'lementos pal'a que 8(' forme a opiniã~ 
Terdadeira, que é a de que a Commisslo de FlnaD{'.as prj)ceJeu com 
a m .... xima correc('ão, observando rigorusamcnte as rO.l?r .. lS a que 
devf.m obedecer os orQa.mentos. 

Não digo gllE', no correr do 6xel'cicjo. não se manifeste a.lglllna 
dlfferença entre a. quantia votada e ti. dispendida, porque cstas co"sa,::f, 
nunta. se pOdel"ia marcaI' real a rc!a.l; mas essa eontingeneit\ s6 se 
ver; :caria 00 11m do exercício, o J.lo no comceo. s8nuo. };ort;( nto. 
lnteirament'~ es.tempol·(t.nca (;ssa. mauHesta.{.;to de l'eccio l a. llUO 01-
lude a. D(ltlci .. dos jornaes. 

Bem SOl quecoromun-cacõea l~vadae j im})l'~asa nem seUlpro 
810 verdadelt'as e pode b~m SOl' que Ssta. ,n&.o o S~Jth ,Em todo o caso. 
IDOU elever é Uál':J,() sedalJo as t'atõ~ por quO a. Contntisáo de fi. 
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nanças lhe a.conselhou a9 provIdencias, que motivaram a vJ.ita'do 
genera.l Souza. Aguiar á.o SI'. l\fínb;tro da Justiça o lhê aIIegnrar 
que t.a.es provIdencias foram &conse'ha.'las depois de consulta a. 
quem tinha elementolJ plU"a infOl·ma.r e de estudo roflectldo da. 
Commls&lo. 

O Sr. Augusto de Va.sooncello...:-Sr. Presi· 
dente. pedi a. pala.vra para. manda.r á. Mesa. um projecto l'olativo 
aos vencimentos dos praticos·pharma.ceutico3 d.\ Escola. de Arti
lhl1ria c E JgenhJ.ria. c dQ m:tnipulaJ.or de •• cla~Hc do laboraliOl"io 
cbirnlco-pharmacel1tico militar. i!:sses funco:onarios exercem &8 
mf'Smas l'uncções. teem os mesmos deveres e obrjga.ções, entre .. , 
tanto, recebem vencimentos ditrerentes. 

O pro.:ecf.o que tonho a. honra de apreionta.r tra.ta. de aqui .. 
parar esses vi:ncímentos. 

E' lido e fica sobre (\. mesa. para. cumprímento do triduo l'ogi
mental o seguinte 

PROJECTO 

O congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica.m eqlli-pa.ra.dos· Og ven~imentoJ 008 praUcos 

de pharrnacia. da. Esc lI:), de· Artilharia e Engenhal'ia a.os dos mani
puladores de la ela.~~e do La.boratol"lo Ohlmloo Pharml.\ceutioo 
Militar. 

Sala das f:~essõe~, 21 (le deMmbt'o ele 1907.- Augt.do de ·Vascon.
r-tlllJ!. 

ORnE}! DO DIA 

VOTAçõES 

Vota.ção. em :ia discUMão. da. pl'oposiQio da. ca.mal'a, dos Depu ... 
tados, R. 206, de 1907, nx:a.ndv a. despeza. do Minlsterio da. Fazenda. 
pa.ra. o exerclcio de 1908. ' 

Prooede-39 á. votaQi.O das emendas eom o S.eguint!} resultado:. 
São approvadas as omendas da COmmi&ão de Finanças 4s ru~ 

bricas ns. 12 e 18 
g' a.nnuneiada. a. votação da. emen~a. do 81". Augusto de V&s

concellos ooditiva, 4: rubrica. n. 18. 
O Sr Alvaro Machado (pela ordem)-Sr. Pl'es1dente. 

a Commissã.o de Fjn~nças. toma.ndo conhecimento de outr.lS emendas 
ana.Jogn,s a esta de> illustr.3 Senador pelo Districto Federa.l, foi de 
opinião quo não deviam ~et- aCQeitas. Tenrlo de se pronunciar a 
respeito desta.. o voto não póde deixa.r de ~er·o mesmo. isto é, a. 
Oom m\Mão não póde aconselhlr a approvl.\oão da emenda. 

l~' rejoitada. ao emenda. 
E' approvada a emonda. d1l. Commissão ao n. 19. 
E' a.nmmcia<la. a votaóao da emenda. uo Sr. Oliveh'a. VaUa.düo 

.ao n. 19. 
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-c.Q~,". A..Jvaro M a.cha do (peJa orrlem)-Sr.Presidente. 
·n~J',~~iea. cAlfandegaa' i1 Commissão mandou S1.l'pprimir, Di) final, 
&. ~erb& de 74:00Oi p~ra a. a.cquiaição de lancbas sUen~i08a.ll a va.
por, • gazolina. eíc., e a.o mesmo tempo augmeniou de 500:000$ 
a referida. rubl>ica.. em virtude de propost.a. do Governo. :para. des
pezas impNvista.s.ncquisição de lanchas, e5caleres, etc. _ 

. Nesta'8 condições li. tmleodà do nôbre Senador está pertàita.
m~~te a,toondida. por este a.écl'e8cimo de 500:000$ e ~ Com
mi~. ~rtànto, nã9 p6de dar o seu âssentimento e8pecftlc~da
ment.e t inesm1l. enfenda. 

() Sr. Ô1fveJra VIl.UadAo (pela ordem) - Sr. Pré
síd,ente. á. vista. da explica.çã.o da.da. pelo honra.do Senador. requeiro 
a ·V.' 11:. que consulte O Sena.do si consente ná reth'ada da minha 
emenda. 

Con6'lltta.do, o Senado consente na. retir3d.a. da emendà. 
São approvadas a.s emendas da. Commissão 0.03 ns. 20, 22 e 32. 
E' aOllunciada. a votaçií> da. emenda do Sr. Pires Ferreira. ao 

0.84. 

(> Sr. Alvaro Ma.c.had.o (peJa ,ordem) - Sr. Pi'esi· 
deo,ie. tra.ta..se de uma 'PeClamação que só J)Óde ser a.Uendida em 
vit-tude dos tl'amites seguidos a reapeito ao prooesso de er.erci
cios findos. Nestas condições a Commisaão não pôde dar o seu 
~Iltimen\o,~ emenda. do nobre Seua.dor. porque ha. o rccursô da. 
pa.rte se dlriglr ao Governo. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) - Sr. Presidente. 
a parte andou mais avisada do que o rela.tar da. Commissã.o de 
Pin&DQ&8. 

O Executivo ma.ndou que eUa recorresse ao Congresso. EUa 
rêeotTeu e nà lel do ofçamento do a.nno pa,s~a.dot incluiu-se a verba 
de 1 :200$ pa.ra ô pagamento dos a.lugueis da casa. desse emprega.do. 
EUa, a.penas recla.mou os atrazado8 que deixa.ra.m de ser pagos, o 
qbe f! muito juro, e cons\a. dos orça.mentos de 1907 e 1908, ní>8 
qtf.~s se diz: cAugmente-se a quaótia de 1:200$ na. verba - Ma.· 
teria.~ - destinada. a.o 'Pa.ga.mento ... :t 

E'aplJro"ada a emenda. 
S' approvada a. emenda da Commis.~ãó sob n. 35. . 

.' .E' ânnunciada a. votaOão dft. emenda do Sr. Oliveira VaUadã.o 
ao n" 85. 

O ·Br. A..l'VBro Machado (pell) ordem) -Sr. Presf 
dente. realmente est~ cred1t.o figura no exercício vigente. A 'Oom
missão de Fíbança.s não acceitoU e8ta emenda para não abrir prece .. 
dente. Em todo o Ca.RO o Sena.do resolverá como melbor entender. 

() Sr. OUvelra. '\7alladão (pela o,.dem) Sr. PTesi. 
dente, o Senado 8.c~bou de ouvir o nobre relator do Orçamento da 



8E8s10 BM 21 n& DIIEMBRO DB 1901 

EMenda. di!éÍ' <lhe Sé trata dt3 únía "teM 'j' OOrl.Sí~· há:- exn-
cicio Tf~nt'e e verba necessa.ria. ' 

A Alfa.ndega. de Aracajll funcciona otn uni cillfté.io ã.cànbadis.. 
simo. ,pois basta decla.rar que olla não tem siquer 11m arrnAtdWs. 
l)ara. dep~tó de SUà.S mercadorias. 

A' vista, (listo, o Senado resolverâcomo melhor entellder S'Ó'~re 
a emenda.. 

Et ápprovada a emenda.. 
E' a.pprova.d.a. a emenda. da. Com missão n. 37. 

, E' igualmente approvada a. emenda da mesma. COmmissão ac
crescentando. sob n. 38, uma ,'ubrícaao art. 1°, 

E' a.nnunciada. a. votação da emenda do Si'. Francisco Sane.:; ao 
an. !o n. 8. 

O Sr. Al.aroMaehado (pela órd,m) S1\. Presidente 
8. COm missão reproduz sobre esta. emenda. o mesmo que disSe 
quanto á emenda do gi' Senador Augusto de Vascoucello8 e. 'por
ta.nto, não pode acêeital-a.. 

Et rejeitada a. emenda.. 
E· annunciada. a votação da emenda do Sr. Francisco Salles &o 

art. 20 n. 9. ' 

O Sr. Alvaro Machado (ptla o,.,dem)-8l', Pre
sidente, aqui só ha uma objecção a fazer e : si em 1899 a. Carnara 
Municipa.l de Pedra. Branca goza.va. da. isencão de direitoa de tIUO 
gozavam as outras constantes do n. 9, § 30 • O que se não sabe é si 
,em 1899 esta isenQão já. exiltia. pa.ra. a. Ca.roara. Municipal de ~edra. 
Branca. 

Nesta.s oondlçõel:l, a Commlseão entrega. a emenda á. sabedoria
do Senado. 

E' r(~jeita.da a. emenda. 
E' annunciada. a votação da. emenda dos 8rs. Franciseo Saltes 

e Francisco 84. 

O Sr. Alvaro Maohado (pála ot'dBm~Sr. Pré
sidente, ha. um projecto regulando a entrega. ao~ Esta.dos de pro~ 
prios nacionaes de que o Governo da União Dia tenha ~s8ia&de. 

Não, sei se não seria. conveoicnte éBper&r a VO~ deatê pro
jecto. Entretanto. a Commissio nã.o iem, neste instante, fun4aménto 
serio para. se pronunciar de modo definitivo a. respeito desta 
emenda. 

O Sr. Francisco Sá (pela ordem)~ Sr. Presidente, o 
projccto a que se refere o honra.do Senador não tra.ta sómente desse 
assurnpto~ trata de questões de doutrina. e aqui se trata de uma. 
questãó de dominio pa.trlmonia.l rela.tivo aos E~tados. Há mesmo dig.. 
posiçã.o orQa.mentarla fazendo transferencia de um proprio na.cio· 
na.! ao Estado ~:JOde eH~ se acha.. PortantoJ não é mna ~uestão de 
doutrina: ê uma questão qde ca.be perfuita.nmnte na leI orçamen
tarla. 
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o ar. Ani&do de .A.breu-(pela ordem) Sou relator. na. 
Cemmíssio·de Constituioã.o, do projecto sobre proprios na.cionaes. 
cujo oontetldo a.caba. de S81' reduzido a. emenda pelos )lonra.dos Se-
nadores do Ceará. e Minas Oeraes. 

Katendi de preferencia, em vez de emittir parecer singular 
sobre os propri09 nacionaes em questão, formula.r projecto compre
hensiTo do todo (-'"ite a.ssnmpto. que como sa.be o Senado, vem ta. 
muita tempo perturbando c anormaUza.do a solução do problema. 
constitucional. 

E' certo que leis espa.rsa.s e fraglllenta.da~ teem ma.ndado 
pa.ssar predioa do divel's;~ natureza. ao poder dos govCl'nos esta.
i:luaes e é certo tll.mbem que beas na.B nolldições destes ja fora.m 
tra,!l .. ~rc .. id()8 pe'o Congresro ao podeI' e c,)mpeteLlcia. dos Esta.dos. 
Si o senai'l.l) precls.\ de algum eicla.l'ecimentos. quanto a.o modo de 
vaI' da. Commii3~;:'o, eu direi que a. minha opinião é quo a. emenda 
dos honradus Senadores merece o assentimento do obscuro relatol', 
que está na tdbllna, porque no seu projecto Vêm disposi~ões eS{l8" 
ciaes 1ra.nsferindo para. o dorninio dos Esta.dos os bens do antigo 
patl~ilnúnio nacional. utilizados por autorização do Governo em ser .. 
ViÇOi episoopaes c do na.tllre7.a, ecclesiastica.. 

E' rejei~ada. a. omoflda.. 
São approva.das a.'J emenJi.\s da Commissão no art. 2° R<J. 13, 

17,19,20,21,2.2, 25e 26 e ao art. 8°. 
E· annunda.da. a votação da emenda da CommissãoJ sub.stttn .. 

tiva do art. 10. 

O Sr. AI V Jl.1· o 1\-l.o.chado (pela a:rdem) - Sç. Pre
sidente, em nomo da. ComDlís~ão, requeiro a retirada. deata emenda, 
afim tle prenl.lec~r 11 l'edacção tal qual veiu da. C~mara, dos Depu
tados. 

Consultado, o Senado consente na. retira.da.. 
E' approvada a emenda. da Commis~ã.o ao art. 13. 
W annunciada. a votacã.o da. emenda. additiva. offerooida. pelo 

Sr. Ba.rata Ri beÍl"O, conlliignando cre:Jito pa.ra. pagamento ao [)r • José 
Antonio de. AI'8.\ljO Vasconr.cUoR. 

O Sr. A l"l"ar o l\J:acha.do (pela oloJem) - Sr. Pre
sidente, a Commisl3ã.o não póJe dar seu assentimento êi. Amenda. do 
honrLl.do Senador pelo Distl'lcto Federal, pois, ignora por completo 
o de (lua so tl'c\ta. 

Nost:Ls contliQõe.~, o seu p.lI"CC3r não pÓlIo ser fa\'m'avel á 
emenda. 

f'~' rojeittvl:.~ a cID'1n·la. 
g' allulIncÍitUa. a. vuta.<;,fio da. em(mda. dú~ Sr~. li'olippo Schmidt 

e lIercilio Luz a.utori1.a.ndo fi. con~trl\c~ão de mais (lou~ u'mazens 
na Alfa.n.:lcga. de Flol'ia.nopolis. 

O SI-, AlvaJ.:·o J\t~achado (pela or'clem) - 81'. Prasi .. 
d,-,nto, O Governo nã.o podiu ost:\ pT"óvi{lencia o pa.'I'ACe-me que, 
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nostas condiQÕes, necessaria se torna, a palavra. do Governo, visto 
como se trata. de um acto c;sJncialme-)te de a.dministração. 

Assi rn, não póde ta.mbem da,r a Comrnissão o seu a.ssentimento 
ás ememJas dos honra.dos Sena.dore1 por Santa. Ca.tllarina.. , . 

o Sr. Felillpe SOhluidt (pela lu/Ocfcm) -- SI', Presi
dcnte t penso que o 110bl'6 relator da Commi':lsão tom ra.z~ qua.ndo 
diz que ar Altaodega. de Florianopolis não pre~isa desse melhora.
mento, basea.ndo-so no facto de não ter sidJ olIe pedido pelo 00" 
vemo. 

Represeutant3 de Santa Catlmrina.. sei perfeita.mente que o 
ins~ector de~sa. Alfandega lucta com difllculda.des p~ra colloca.r 
110S (lous armazens de que dispõe a.s mercadol'ía.s que recebe por 
importaQão. 

Essa alra.ndcga. foi construida. ha ma.is do 3) annos, qua.ndo O 
meu Estado. Sr. Presidente, não tinha. o desenvolvimento quo 
hoje tem. . 

Ainda. ha bem pouco tempo, em conver.ia. com o impactor da. 
Alfandega de Floria.nopolis, tive occasião de ouvir de S, S. a de
clM'açl0 (le que ia. soHcitar 00 honrado Ministro da Fazenda. o me
lhoramento de q na cogita a. emenda.. 

E~tou convencido quo S. S. não recuou, que fez mesmo a. soU· 
cita.ção, sendo muib pláusivel que não tenha chegado a. tempo de 
sor inc!\ll(la na. propo!)ta. do Governo. 

Nesta conj unctura., peço a,os meus clllegM que votem pela. 
emenda, pois, o me 1 Esta.do ca.rece deste melhoN.mento para o seu 
desenvolvimento. 

E' l'ejeitada. a emen la. .. 
E' annuncia.da a vo~a.ção da. emf\nda. do Sr. Oliveira. lt'ígueiredo 

sobre restituição M DI". Joa.quim Pires de Amorim de impostos de 
vencimentos. 

o Sr. Al-varo 1\'Iachado (pela ordem) - Sr. Presi
dente, a Commissão não póde dar OE;C!l &ssent.imento a esta emenda' 
visto como 11a. os canae3 legae:) por ondo a p:J.rte pôde roquere!" 
o que lhe é devido. 

E' simplesmente por esta razão. 

O Sr. Oliveira Figueiredo (pela ordem) -
Sr. Presiuentc. a emon/la que tive a honra. de apresenhr ao Senado 
tende aO seguinte: 

O juiz seccional Amorim pagou ao Fisco impostos sobre os seus 
vencimentos de juiz. 

po.~teriormente, os tribun1es da justi~ ft:dcral decidira.m que 
tae~ impostos eram inoonstituciona.es. O Fia0.) restituiu os que ha. .. 
via.m sido pagos dct)ola da sentanQa.. mas não tem querido restituir 
os 'lua o referitlo ,juiz pa.gou anteriormente, a.pezar do Supremo 
Tribuna.l Federal ter decidido quo mesmo os ftnteriores deviam ser 
l'eI~titnI41os, 
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Foi pa.ra. reparar esta injustiça, esta. teimosia do Fisco que 
apresentei a minha. emenda. 

E' r~eitada a. emenda. 
P03ta a votos, assim emendada, é approvada a praposiçã.o o 

vae ser devolvida á. Camara. dos Deputados, indo antes á. Com
missão de Redacção. 

O Sr, Fellcia:o.o PeJlal), (pela ordem) - Peço a 
V •. Ex. que mande consigna.r na a.cta que, pelas razões a.dduzid88 
perante a. Commissão de Finança.s, persisto em vota.r, não 80 contra 
o dispositivo. vindo no Orçamento da Fa.zenda., a.utorizando o emw 

preatimo de 1.OOO~OOO$ a.o Club Militar, como contra. a. mOdifica.ção 
introduzida pela emenda da Commissão de Finanças. 

Vota.çã.o. em 2A discussão, da proposiçâo da Camara dos Depu
tados, no. 148. de 1907, autoriz~ndo o Presidente da Repbblíca a 
abrir ao Ministerio da Industria. Viação e Obras Publicas o credito 
especia.l de 900:000$. pa.ra ser applicooo ~ indemniza.çã.o a.justada 
com a NtI'iOftal B~·(J.dUa,..l1á,.bour Oompany,limtt8d, pela rescisã.o 
do seu con tracto para. construcção, uso c goso das obras do parto 
de Jaragu', no Estado de Alagms. 

Pwto a votos, ê r~~itado o artigo unico. 
A proposiçã.o vae ser devolvida 'quella Camara. 

, O Sr. A.raujo Góes (pela ordem)- PeçO a, V. Ex., 
Sr. Presidente, faoa constar da a.cta que o mau voto foi contrario 
a. esta propo~içã.o. 

O Sr. Pires ~"erre.ira' (pela. ordem)- Do mesmo 
modo. Sr. Presidente. desejo que .fique decla.rado na. acta que votei 
contra. eete credito, como tenho vota.do contra outros identicos. 

RECElTA GERAL DA REPUBLICA PARA. 1908 

Entra em 3110 diBcussã.o a proposição da. Ca.mara dos Deputados, 
n. 205. de 1907, orçando a. receita gera.l da Republica pa.r& o 
exercício de 1908. 

O Sr. Urbano Santos (,)- Em nome da. Com
mii!lsio de Finanças, venho apresentar as emendas que alIa re
snlveu oíferecer á consideração do Senado. na 3" diseusHio desta 
proposioão da. Caroara . 

. Das emendas, umas modificam alguns dos dispositivos da. pro
posieio, outras lhe accrescentam disposiçõos propostas áComm issão 
por diversos Srs. Sena.dores. 

'rratarei aJlenas~ e em poucas palavras, dos assumptoe que 
mais immediata. attenção reclamam do senado. 
. A Commissão resolveu modillctl.r na avaliações feitas pela. Ca.-
mará em diversos titulos de receita. 

C') Este discurso não foi revisto pelo OI'uuor. 
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Não é que taes avaliaoiJes tenh8.m uma. de importancia 
pratica. pois que~ como o Sena.do sabe, se t apenas de uma, 
computa.ção, que é feita, de accórdo com i\ lei, pelas médias doe 
uI timo 3 exerci~ioS. 

Mas, conservadas muito baixas como so acham algumas na. 
proposiçã.o da Camara, poderiam dar logar a que 08 que ignora.m 
essa circumstancia. acreditassem ter sido o orçamento par:~ o anno 
vindouro votado com deficit, notando ser maior, do que a da. receita. 
orçada, a tmportancia da deapeza. decretada. 

A Commissão de Finanças já, teve occasião de dizer ao Sena.do, 
em SCll pa.recer sobre a receita, que o exercicio tlnallceiro futuro se 
lhe antoUla. prospero como os anteriores. 

As avaliações a. qu~ alludo licaram muito batxM, muito aquem 
das médias das arrerudações nos ultimas exercicios, de fót'ma quo 
se pôde prever com segurança que seriam muito excedidas pelas 
rendas elfectivamente arrecadadas no futuro exercido. 

Para nã.!) parecer que o Congresso quiz úeliberJ.damento 
votar um orçamento com defici.t. a Gommissão de Fínflnçai resolveu 
propor ao senado que eleve aJguma~ das a.va.liações, certa. aliás, de 
que ainda a.ssim ficarão aquem das que ella. poderia sem receio 
alvitra.r para convencer que não haverá deficil. como não houve 
nas propostas até ho.:e a.doptadas pelo Poder Leghsl8,tivo a. respeito 
da despeza e da receita. 

Resolveu tamoom a, Cómmissào propor modIficações em algu
mMl taxas de tarifa. adoptadas 'pela Cama.ra, por serem muito 
baixas: taeg são as impostas a.os cmematographos c ás fitas a. elIes 
doírtinadas. 

A Q)mmissiio adoptou taxas tão reduzidas ptH'a esses dou~ a!
tig08. que. mantidas, viriam qua,si que inteiramente isenbl-os. nao 
só de qualquer imposto, como ta.mbem da. propl>ia. taxa de expe
diente, pondo-os em condições mais vantajosas que as dos a.rtigos 
importados. por el:emplot pa.ra a lavoura., para 08 adubos chi .. 
micos, etc. 

A C'bmmissão propõe taxas um pouco maiores. mas com isso 
não s,g a.fasta do pensamento da. Camara., que foi o da (avorooer a 
importação desses artigos. Apena.s evita. sejam elles cQlloca.dos na 
posição singula.r. em que ficariam, no DOSSQ direito a.dua.neiro, si 
prevalecessem as ta.xas consta.ntes da. proposiçã.o. 

Uma outra. modificação, que a. Commissão suggol'e ao Sena.do, 
diz respeito á renda. do Acre. Esta. renda se tem destina.do á inte
gra.liza.çã.o do fundo de garantia, do qual se retirou a importancia, 
precisa. pa.ra a indemnização que o trata:lo de Petropolis reconhe
ceu deVIda á. RoHvia. 

Succede que o fando de ga.rantia, pelas rendas que lhe teem 
sido applica.da,9 nestes ultimos exeroicios, está qua.sj integl'alizad " 
faltando, talvez, cerca de 60.000 líhras apenas para. ficar comple
tamente pago da somma, que forneceu pa.rá. a. inaemniza,cão. a que 
venho de me Nferir. 

Assim sendo. impunha-se quo a.. reniJa. arrecada.da no Terri
torio do Acre passasse a fazer parte da. receita geral. 
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. E' o que a. Commissão raz em uma. das emendas que o1'erece. 
Tambem propôe. no tooa.nte a. iSêoQÕes de direitos, que a pro

pocdCio da Camara. seja. alterada em diversos pontos. 
Dosle que o Senado. por manif.,.'stações inequívocas, tem mos

tl'a'lo o proposito de não consentir em isenções de dil'JiOOs, a Com· 
missão de Fínanoa.s nã.o po~Ua. deixa.r de ser tambem muito avára 
dessalll isenções. 

Assim orientada, j nlgou dever pl'opor a l'ejeiçlo de quantas 
fllf:tSem mais ou meno,) identicas a out'ras. que o Senado tem 
re[}uSlado. 

Parec~l-Ihe que ne.ste ponto não fez mais do quo obedecer ao 
espiríto das deliberações dll Senado. 

Resolveu mn.is propor a elilDi!l~'io do diversa.s rereronciag 
que. em materia. de isenções de dlreitos, a proposiçã.o da. Ga.
mara. faz ás cO:ldições, que lhes prescreveu o decreto n. 94.7, 
de 1890. 

Psasn. 1\ Com~hsio d9 Fina.nc8.S que rara se obter obí?diencia. 
a essas condições não é mister semelb<mte referencia. 

Os termos do deci.'Oto cita.do são ~8ts~: 
cToda e qualquer isenção de direito concedida. por acto dó 

Poder LegislrltiVO, Executivo ou contra.cto, sempre obedecBJll ás 
regras preoeituadM nei:J~e decreto .• 

De mod) que, qU:ludo o Poder Legislativo dá. ao Executivo a.u~ 
torização par~~ conce~ler uma iseução de direitos, ou mesmo quando 
concede a i.::!enç\o, e não uecla.ra e'\.plieitamento que para. ta.l 
isenção não preva'ece:n 0.:; regl'i1s do reterMo decl'eLo, é claro que 
estas tecm de ser ob~decidas. Si o polar Legisla.tivo, porbnto,quar 
que alguma. vez se abrl~ exc~pção ás regras do deci'ata de 1890. 
deve deelarJ.l.a e.xpreSS1!Dente; nio precÍiIa. a.nda]' a dizer. quando 
nã~ quoira. a.brh' e!cepçã.o alguma., que a isonQão obedece aos 
principios e:;ta.tuidoj na.queUe lleoreto. 

A CJmmiss5.o.pois,elimino:l as rerdi'oneias a.o decreto n.947. por 
julgalaas Uosaece8!J:\ria.s. Cum?re aceentnar bem que toda. e qual
quer isenção de uil'eito~ vota.da. pelo Poder L'gislativo, sem a. de .. 
elaraç tO expressa. do que uão deva. cingir-se ús reJNL,!! do alludido 
decreto, ba. de obedecJr a taei rogra.'!. 

A' COlllmíssrto foram endereçadas diversa.s reclamações sobre 
a.ssump~0s que não lhe Coí p..>ssivel egt~J.ar devidamente. Entre 
outra.s foi-Uie submettida uma. solicitaçã.o a. respeito das a.gllas de
nominadas-d o .Mom'a. 

Qneriarr o'J solicita.ntes fpie estas a.gltas fos.~em declaradas de 
uso therápentico. 

A Commissão não teve tempo sutnciénte para e!?-tud~p esSl\' 
questão; como muíta\:l outras. por isso fIehou de a contemplar 
JlO sell tra.balho. 

E' o que tinha a. dizer. 
J~nvio ~ Mosa. a.s emondas da CommisF.lão. 
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Sã.o lida.s Q pGsta.s oonj\.lntamente em discll 59io a.s seguintes 

E~IENDAS 

A Commissio do Finanças, depois de demorado estudo d<l. p.·o
posição da. Camara. dos l)eputa.dos n. 205. deste anno, que orça. a 
Receita. Geral da Republica para, o exercício da 1908, vem eiferecer 
â consideraçã.o do Senado a.s seguinte~ emenuas á mesma pro· 
posição: 

Art. 1. D Receita.~ om'o-om voz de 72.979:380$837. diga.-se: 
75.:;79:380$887. 

Receltê2.,p.tpeI-em vez de 239.882:1ro$440,diga-se: 259.243:000.j. 
Receita. com applicaçã.o especial, pa.pel - em vez de 

18.498:369$570, diga-se! 12.237:500$000. 
Art. l° n. I ! 

Substitua-se pelo seguinte: 

Direitos de 1m llOrta.ção pa.ra consumo, de accõrdo cJm a. Ta
rifa expedida pelo decreto n. 3.617, de 19 de m:l.fçO de HIOQ, com as 
modificações introduzidas pelas leis ns. l.144. de 30 de dezembro 
de 19.13, 1.313, de 30 de dezembro de 1904,1.452, de 30 de dezembro 
de H:l05, 1.616. de 30 de dezembro de 19;)6, oujai taxas perma.necem 
em vigor; pelo deor'et(} n. 1.686. de 12 de agost(} de 1907, e ma.is as 
seguinte:i a.lterações: pneuma.ticoij para. rodas de autorooveis. 
5 % ad valol"sm; cinematographo li 60$ cada. um; 1Hms impres::;(}S 
para. os mesmos, 5.'j por kilog.; fllms virgens ldemt 1$ por kilog.; 
gazolina de qualquct" Llensidttde, 40 réis por kilog. ~o bruto; 
supprimidos (;8 pel'ioilicos d(} n. 606 da classe) 911 da. eitada Tarifa.; 
substituídas no art. l° leLtra. b in~fln8. da lei n. 1.452, de 30 de dt~
zembro de 19,5, a.s palavras-toda.s as bebidas aleoollcas que conti
verem absyn tho ou q uaesquer outras essencia.s Doei vas- pelas se
guintes~ toda.s ag bebiJa,s alcoolica.CJ que contiveL'em mais d(} que 
traços da a.b.iyntho ou qUil.esqua.el' O\ltras essenéias nocivas. 

As a.valiações sejam Bubstituida.s 
pelas saguiutos ......•..... 

Art. lo D. S-Avaliação- diga.-se 
Art. lo n. 10. Substitua-se pelo 

seguinte: 20 % do~ direitos 
de expOl'tação dn territorio 
do Acre, descontado o que 
<\inda fOI' devido ao fundo 
de gll.l'antia do pa.pol-moeda. 

Arto l° D. ll-Avaliação-diga.se 
AI't. lo D. 16-Avaliaçã.o-diga.-se 
.\rt. la n. 17-AvaliJ,çãc-diga.-EO 
Art. 10 n. 31-AvaJiáçã.o-diga. .. se 
Art. 14 1+. ::f6._~v!l.Ua.~ão-diga"Se 
Art. 10 D. 6.-A v-aliaçi"-tligá-se 

Ouro Papél 

7 I . (10a: 00$$000 118.400; 000$000 
. . . . .• . . . . • •• • 3.100:000$000 

~ . . . . . ... " . . . . 
1 ~ I J I •• , • " " ;, , • 

1.200:000$000 

13.000:0'")0$000 
29.000:00i·i 000 
7.300:00 O 
4.600~O 

13.500:0 000 
1 .500: QóQ.:;OOO 
1.1ÓO! Oô:>$OOO 
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Art. 1. (I Renda. com o.p plicação 
especial Fundo de gara.ntia. 
uo papel-moeda,n. 5. substi
tua.'se pelo seguinte: 

O que for devido pelas ren
das do terraorio do Acre 
para. inteira reconstituicã.o 
de::;te fundo ......•........ 

Art. 2°, n. Vil, § lG tnftne-diga-se: 

Ouro Paplll 

«par,), o fJ.brico de a.dub;)8. de celLulose e papel de baga.ço de 
·ca.nua c de asi!lUC8.1'. b~m assim os prJducto~ cnímicos para. sua. 
fabricação; pa.gando 5 %' de eIpedíen~~.»> 

Art. ~. n. VlI. § 2t>-S'upptímam-sc a.s pa.la.vrl\.~-e materia.l 
impOl·tadQ pela Sociedade protectora. dos Anima.ruJ. 

Art. 20. n. VH. § 4o-Accl'cscente-se: bem como aos appa· 
relhos par.. apicultura e ao vasHha.me ~pr.)prla.do ao acoudicio· 
nament\.l dos respectivus p!.'oducto~, quanáo importa.do~ por pro
ftssionu,es . 

Art. 2°, n. VU, § 5°. Supprima.-se. 
Art. 20. n. VIl. § 6°, Supprima.-se. 
Art. 2°, ll. VtI, § 7°, SuppI'ima.,..se. ' 
Art. 2Q

, H. Vll. § 12. Stlpprjmarn-so as pala.vras «nOB termos do 
cita.do decreto n. 947 A, de 1890» e accrescentem-se ce pa.ra as ca.
pitaos dos l5stados da Pa.ra.byba e Espirlto Sa.nto." 

Art. 20, n. Vil, § 18. Supprlrna.se. 
Art. 2°, n. VIL, § L9. Substitua.·~e pelo seguinte: 
Aos pratinhos de betume destinados a. a.lvos volantes ou esphc

ra.s de vid.ro pl.l'a. o mesmo fim. importados pelos clubs de tiro ao 
alvo. pagando apenas 2 % de expediente. 

Art. 2°, n. VII. Accrescehte-se este: 
§ 20. A's quartolas ou barris novos e desmontados destina.dos 

a.o a.condicionamento de vioho nacional, e que forem importados 
p81' syndicatos agricola.s ou outros productores. Os syndícatos, nesta. 
hypothese, tambem ficam sujeitos ás penalidades do paragI'apho 
unlco do 8ort. 3° desta lei. 

Art. 2°, n. VLl. Aooreseentcl-se este: 
§ 21. A03 machinismos destinados 3.0 esta.bel~cimento de Ulua 

fa.brica. de ferro esmaJ+a.do, importa.dos pala. :firma BarrOB, Krueger 
& Gomp., de S. Paulo. 

Art. 2°, 11. VU. Accresooote-se este: 
§ 22. Ao materia.l necessario pa.ra agua. esgoto e iUumina.ção, 

importado p~la. empreza. concessiona.ria. des,Se, serviços na cida.do 
da. Victoria, E8tado do Espirito Santo. ' 
. Art:. 3.° Dig&-se: 2°/0 de expediente, em vez 4.e5 °la. . '. ~ .. , 
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Art. 50 in prirtcipio~ Sl1bstitua:-~ pelo seguinte: 
A oobra.oÇ& das ta.xas que ·~ba ás Capitanias dos Portos 

arrecadar. se far4 em estampilha.s do salto adhesivo, de a.ccôrdo 
com a. tabella seguinte. em substituicão da. expedida peJo art. 17 da 
lei n. 74l, de 26 de de I.embrode 19JO, tic.~nJ.o o Governo au.toriza.do 
a. isentar de o"w de qua.lquer especie a.s cmba.rca.cões de pequena 
cabotagem. 

Art. 7. o Substitua.-se pelo seguinte: 

No prazo improroga.vel de 10 mezes, 09 Ministerios da. Viação, 
Exterior. Guerra, Marinha.., Justiça. e Negocios lntoriores exe
cutarão ° que se acha preceituado no art. 4C1âa lei H. 741, de.26 de 
dezembro de 1000. quanto aos predios. proprios nacio:laes, sitU(LUO~ 
no Di15tríct.o Federal e nOi Esta.dos, occupa.uos por funcciona.rÍ).~ pu
blicos civiB e milita.res, que não tiverem dir.:ito, por fOrQa. de lei, a 
nt~lJes residirem. O Ministerio da Fazenda em seguida fará. vender, 
mediante concurrencia publica., aquelles que não forem necessa.rio8 
ao servico publico, applicando o producto, como determina a lei, 
ao fundo de amortização dos emprestimos intern·)!. 

Art. 8. o Suppríma.-se. 
Art. 9. ~ Supprima.-se. 
Art. lO. Accrascente-se o seguinte: 
cFicando o Governo autoriza.do a elevar esta. tolerancia 

a.té Og,350.~ 
Art, 12. Supprima.-se. 
Art. 13. Supprima-.:'le. 
Sa.la. das Commissõm, 20 de dezembro de 19Q7.-lfelic$ano 

Penna., presídente interinD.-Urban.o Santos, relator.-lf.t'Q,a.ctaco 
Glllcerio.-Monb Freire..-Goflça.l~t1S Ferreira~-J. Joaqwm de Sou:a. 
All'aro .lJ{achado. 

Sã.o lidas, apoiadas e postas cônjuntamente eDl discussão as 
seguintes 

BMENDA8 

Ao art. l~. n. 34-Supp.rima-se a. pa.la.vra-s ubsid~oB - e dimi .. 
nu&-se na. verba. p.1pel respectiva. a ímportancia de 263: 100$000.
Jontdhas Pedrosa. - A. In.dto do Braztl.-A":iD de Abr614.- Pires 
Ferreir4.-Branclsco 1Jd.- Fm*r"ra Cho.w,.- Mâ,.4 e Sà.- Be'forC 
Vieira.-Coe"", Lfsboa..-Árll4ijo Goes.-MarnnÃo Ga-rcez.- OU"eira 
VaUa.dfló.-Oarulido tk Abr8U. - 'VicftJNno Moti'eiro.-Metello.-Ba
rata RtbsWo.-Sd peixoto,-Alfrldo &tü.-Lopes ChaTJes.-}ranoisco 
SaUes. 

Ao art. 2°. n. VII, § 19 - Aoorescente-se: '.' e os. cartucboa 
carregaLloB destinad.os aos referidos sport3. -Lauro Sodrê. 
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Ao art. 2° n. Vil - ACCl"escente·se onde convier: 
§ Ficam isentos de todos os imposto.i aduaneiros 09 animaes 

importados o destinados aos jardim~ zoologicos. - Augusto de 
Va$conc:el~os • 

Ao art. 2° n. VIl-Accrescente-se onde conviOl' : 
§ Fjcam isenta.s do imposto de sello as operações quo reali-

zarem as caixas ruraes ou urba.nas que se fundarem s:Jb n. fÓI'ma 
cooperativa. de credito e sob a. base da. responsabilidade pessoal suli
daria e illimItada. visando mais facilita.r o desenvolver o credito 
agricola. do que lucros directos aos associados.-Fmnc1sco Salles.
Bercilio Lu~.-OJit)eira Vallad40.- A. lndio do n,oa:.il.-Belfor' 
Vieira.-Felippe Schmidt.-Xa'Oier da SiZ-va.- Candido de Aln'ett.
Pirel pe,.,.eira .-Martinho Ga,·cei. 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autoriz(J,llo a conceder isenç!io do.; im-

postos de transmissão para a casa que a AssoClaçã.o Geral de Auxi
lios Mutuos da Estr .tda. de Ferro Central do Brazil adquirir a titulo 
oneroso ou gratuito para. a fundação de um hospital pa.ra a me ·ma. 
associação. - /ugusto de Vasconcellos, - p,,·cs Fcn·á,·a.- Fran
cisco Sd, 

o Sr. Francisco Sá - n Peço a V. E~. que me 
mande o par6cer da Commissão de Finanças SObl'O os direitos de 
oxportação da. borracha. do Ac:'o. (O orador ê attendido.) 

Sr. Presidente, já. tive ~ca,;ião de demonstrar ao Sonado a. 
monstruosa. oxtorsão fisca.l de qUe é victima o trabalho no territol'io 
do Acre. 

A borracha exportada daquella. região pagava. aute.~ do tratado 
de Petropolis, ao governo da Bolivia, 15 % de dü'oito de sahida. 
Incorpor3tdo o Acre ao territorio nacional, esse imposto manteve·se 
durante algum tempo na.queLa taxa, e dopois foi. eleva.do a. 18 %. 
Desde o exercicio passado, essa elevação stlbiu a 23 o/t'j que é 
quanto se está. pagando actua.lmente . 

. A proposição da. Camarcl. dos Deputados, ora. sujeita a nossa. 
deliberação, reduz a taxa a 20 o/Oj mas essa diminuição. de um 
lado, não l'estabelece a, situação tributaria. antm'ior. tal quall'e
clamou deante daqueUa Casa do Congresso o povo do Acre; de outro 
lado, da.du.~ as condições actua.es do mercado, não repr~cilta ne· 
nhum alivio para. o povo contl'ibui.nte. Quur dizer que. paga.ndo o 
expol·tadol' á. raz&o de 20 %. so1fre uma carga ma.is incompOl'tavol 
ainda. do que aqueUa que eOl'respondo a 23 %. a. que está, sujoit~~ 
ao borracha. até o tiro deste exercício . 

. (.) Ede diseu! 80 não ioi revts~ pelO orUQI. 
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Com effelto. quando a OJ.mara dos Deputados rd301veu a dimi
nuiçãD a. 20 %, ainda. o preço da 1,or'»aoha 8e cotí1 va. por 5$600. 
Logo depois ba.ixou a. 4.,~8(0) e nesta. hora está. o mcrca.r.lu uaquelle 
I)Toducto atravegsando uma. crise tão augustiosl. que leva. a~ praças 
do ManáDa e (lo Pará a "olvel'cm olhos supplicallteR pat'<I. O"i 
poderes da l'nião. íroplOl·a.ndo~lhGs uma. sombra sequer de piedade 
que não faltuu em crise recente á. la. VGura. de ca.fi~. 

E' preciso dizm', SI'. Presidente, que esse imposto de 20 % t si 
lhe addtccionassem a de~pez:l. de seguro, as Jespezas dC1 fretes. a.s 
commissôas de \'endas o tt dift'erença. relativa da. mudança de pauta 
a. que e.;ti slljeito aqueHe producto. deva-se de fa.cto a !J3 % ! 

Senbore?, não !la. em nenhuma organizaçlo tributaria, sJ,Ía da 
União. seja do qualquer {lo5 Esta.dos. uma. extor3ão por ta.l fJI'ma 
injustiticavel, por bl fôrma monstruosa.. 

Não se comprehende que. no momento em que esse producto 
está a.travessando uma. grave crise de merca.clo, ao ertvcz do ('Ol'~ 
'fel'ntos em auxilio, como r~{'enteme.f)te o fizemos, e em b ,3. hora, 
relativa.mente ao ca.fé. nós C:l.ça.mos com que o Governo Fed'~ral 
seja. um participe sem l'isCLlió! do todOil os lucrls. arrecatlando 'P .. ra. 
~i a. melhor j}l~rte do l'roducto do tra.balho iodt vldua.l. PaNo encon~ 
tl'ar-sc causa equivalente a. isto t ~eria preciso recuarmos aos dias 
ma.is sombrios da o.dminlstraoã,o col.Jnial, DO com~ço' do seculo 
XVIU, quando a. c6rõa :Pôrtugueza. exigia. o quinto 'sobre o ouro e 
dia.mantes, exigellcia. que det lrminou a.s tentativas revo! ucionaria.s 
e chegou a produzir a ruptura. defiDitívíl., a dosa.tar os laCGs que 
preudia.m a eolonia ti. metropole_ 

Então, Sr. Presidente, era. sômen.te o quinto, e agora a.cabo de 
demonstrar que se cobra. do traballlador do Àcre qnasi a meta,de. 

Não sei. Sr. Presidente. debaJdo inqUiro qual soja ~ l'a,Zã.O 
qua.lquer de ordem publica com quo possa ser justittca.da uma. ta.xa 
por tal fõrma. exaessíva. 

Na emenda que hoje mesmo foi apresentada. pela illüstrJoua 
Commissão de Fina.n'Ja.s.encontro umaugmentoque vem demonstrar 
que nem ao menos a situaçã.o do orcamento federal será affectada. 
pelo pequeno allivio solicita.do pelo tra.balha.dl)r aCl'eauo com a 
reducção da t::u:a. a.o que era. a.ntiga.mente, isto é. a. lB %. 

Com etreito. a honrada. Commissã.o de Finanças decla.rou que o 
producto desse impj)sto passa a. SC1" uma pa.rcella oJVa na rimda. 
ol'Q.ina.ria, pois que eUa. tinha até a.gora. uma applica.ção ~pccia.l, 
isto ê, desf,inM'a.-Bo a r03tituir ao fundo de garantIU. do papel
moeda o empre,~timo de dous milhões que rora. feito par ,\ se paga.r 
ao Bollvia. o que lhe era. devido em cDruJequencia. do tra.ta.do de 
Petropolia. 

Portanto, o Acre já. pa.gou o preço da. felieid.a.de, que tio ca.ro 
lhe tem custa.do. de ser incorporado 8.0 territorio brazitJiro. 

O tl1ustl'e relato l' da. CommiJsio de FiníloDQa.s declarou <lue 
para. integralíza.r este p:\gamento não, resta.m mais l2e 160.000 
libras. ;-

Isto quer dizer que o paga.mento esta.rá. totalmente rulto desde 
O começo do exerci.cio. 

~.vm u 
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Portanto, toda. a. renda produzida. pela. exporta.oão da borra· 
chà. aCI'ea.na. é. no orça.mento orJina.rlo, uma retlda. n,')va.. 

No projecto que veiu da Ca:rn~ra e que a. Commissão do SCllado 
ha.via. adoptado. () proàueto desta renda se calc1llava em 
8.000:000$; e mesmo quando era. a.ssim calculado, a. Comrnissão 
de Finall~a.s declara.va. que, graças, pri[lcipalmente, á. incorpora.ção 
desta. renda. nova, o orçamento ordina.Mo em preparatí 'ras do 
futuro exercido, era. d~ fra.nca. prosperidade. 

Agora, a Commissão corrige o seu calculo e eleva o producto 
da. renda de 8.000 a. 13.000:000$000. 

Ora, si 8. estimativa. de 8.000:000~ era. bastante para. nos 
apresentar um excrcLcio prospero. ar perspectiva de 13.000:000$ 
no!'J dá. ar ma.is segura. gal"antia. dessa pro~perida.de. 

Porta.nto, uma diminuição qualquer na. taxa. que nã.o a.lca.nce 
a.tting~r o algarismo da talía. antorior, nã.o tra.z ao menor pertur .. 
bação no orçamento federal. nio import3. em dín:inuiçã.o alguma. 
da. renda que se poderia. calaulal~ para a expol'tacão da. borracha. 
do Acre. 

Nã.o seria mesmo licito, Sr. Presidente, invocar o motivo com 
que se fundamentou a elevrilção, feita pola Ca.marll., desdo o ex ar
ciclo PMsado, do imposto a. 23 %. Nessa occasiã.o. tinha.-se em 
vista. a igualação d~ hxa. com aquel.J.a. que nos ~Sta.d08 vlslnhos Sê 
oobrJ,.va.. DJsde qUI) a C:1mara resolveu diminuir esse imposto ao 
20 %. esta. razão desa.'Ppa.r \ceU e o in.teresso qualquer que o fisco 
dos outroe Esta.dos pudd88& tel' no aSBumptoJ j~ não existe. 

De 8)rte que esh razã.o. que aliás Dio pa.receria justiftca.da. 
esta. ra.zão mesma não subsiste. 

Ora. senhores, ai O imposto é evidentemente ~torbjtante. si a 
situa.çio do mercado da. ~rra.eh3. é tão a.ngu13tioS3., como o Se
na.do sa.be, t\ como notic1as .. tnda. hoj& pubUca.délS nos jornaes desta 
cidade o deIxa.m pert'blta.1DeDte demonst~o, 8i ao~o1"oamento da. 
Republiea. não interessa. conserva.r-se essa taxêJ. mU!essiva, anredito, 
qtle nenhuma. ra.zã.o de ordem pllbliea., que nenhuma ra.zão de inte" 
resse na.ciona.l pódo ser opposta. ájusta. 1."6Clama.ção dos acrea.DQ.!. 
qn.a.ndosoUcitam ~ra. contInuar a. pa.gar o que pa.g'&va.m ao tempo 
em que foi 1:\ssignado () tratado de Petropolis. 

PçQO, portanto, e e!~ero do Sena.do'um bom movlmento. Creio 
que alie não julg"8.r'4. ootlventent~ que os aereanos. por causa. 'de 
uma. iDjusUça. ta.manb&t fiqnem odia.ndo a. uma. Patria. pela. qua;l 
v~rt{)ra.m o aeu ''Sangue, '6 'para. a. qual a(JQlBn'te coDqllistaram uma. 
das ma.is t'Jc&S regiões db mundo. Nesse sentido ma.ndo' Mesa 
uma emenda.. 

E' lida.. a.poia.da. e P<J8'a. oouja.ntamellte em disoussão, a li&
guinte 

EMENb.A. 

AO a.rt. l° D. 10. ~J:ptltta9ló). 
18 % a-l f.1owrem S6bre a oorraéba al)DPtada. do terrttorio do 

Acre deQconbndo--sedest& renda para. ,0 fundo da. garantia do p,:pel 
m~ óqné &l1la.·a.'~~1'~iliu,11.700:OO1l$OOO.-,lif'Uft'Ol8COB4. 
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" o Sr. JowiI,tbas Pedrosa-Sr. Presidente. serei 
breve, .em, l'ii1tude dá. urgencia do tempo, dos u.ltimos dl~ de seS
são! entretàDtó e,pel'o ha.ja. d& permiftir o Sena.do que lhe mi .. 
njBtr~ algllinas elplica.ções sôbre a. omenda. que t6ffiOIil a. h()Jlr~ de 
dffereeer aó ôrçarneato da Reeeita. 

Déhalde pl'OcurlJ as razões que a.etua.ram no espirlto dos mem
bras d~ .honrada Coromiss&o de Fína.noas da. Ca..ma.rd. dos Deputa.dos., 
a.cOIlSélha.ndo-bs a reduzir o imposto da etportaçã.o da borraoh" 
do AOM, ,de 23 a 20 % • 

O Seirado sa.b~ que. após o Trata.do de Petropolis. ficou 1b:ado 
em 18 % (j imposto so'bre a. borracha daqllelJa procodencia, Acon
tece, porem, que os E ,ta.doa do Pa.râ e do Amazonas cobra.m desde 
.muitos annos 23 ~o sobre a exportaclo desse genero. 

O SR. FRANOISOO SÁ - Vinte o dOlls e 65 -oentesimos. 
O SR. JmU:THAS PEUIt{)SA ..... Não sei onde V. Ex., encontrou 

esses 6S oont~aim "s, porque, aJém do imposto estadolll o mlln~ 
oipal bar um outro com applicação especial; e nada. me éotistá 
.sôbre osceníesLCuos de que faJla V. Ex. 

O SR.. FaAoNcrsco SÁ - Eu nar) sabia. que 1.111 a exportaQão 
tambem era tributa.da pola municIpalidade. ' 

O SR. JONA.TIIA~ P»mt.OSA -- A borra.cha p&ga impo~t() de OX: .. 
portaoio 1,0 Esiado e 'paga. imposto mnnicipa. . 

O Sa. URBA.NO SANTOS - Em quanto importlm esses hn..t 
postos ~ 

O SR. JONATIUB PSDROSA. - Sdbem todos a. 23 %, ê o que sei 
dizer, inclusive J()O réis aobre ca.da. kilo de bDrraclla, trihuto que 
foi creado como bellellcio a um ba.nco que 8.uxilia;va, est.a indus· 
tria. e tetldo deslI,pp ~recido eSse banco, continuou o mesmo tl'ibuta 
para garantia de um certo eropI'estimo do Esta.do. 

Dizia eu, Sr. Presidente. que os Estados do Amazonas e do 
Pa.rá. cobra.m 23 () I o de .imposto 90bre este producto e desde que G 
do terrítorio red~ral do Acre paga;va. somento 18 o I o o que 88 Gell 
foi o contra.bando. 

A borracha do AmazOnAS era. exporta.da. eomo bol'raehá d4J 
oorritorio do Acro ~o,n gra.ve prej ?ízo do meu Estado que per~lia., 
comprehenda-ae, nao os 5 % do dt(ferença. mas o totarl de 23- 6/11 
sendo o imposto devido 1\0 Estado pago , União. 

Em 1905, SI'. Prcsideate. qua.ndo tive oocasião de proferir 6.Q:ui 
um ligeiro discurso sobre o territorio do Acré l isto ,ê, sobre a sua, 
incorporaçã.o ao 8sia.do do Amazonas, disse : 

-o imposto sobre a 9Xport!t.Çã.o da. borra.cha. cobrado pelo Go· 
vemo Fecleral, a pdncipio de 15 % ad va}orem e mais ta.rde ele .. 
vado & 18 {tIo, eonira. ° trieB mo i m post:J de 23 % cobrado ha longos 
ann<m pelo Go-verno do Estádo do Amazonas, incUou, si não justi
ficou. o largo contra.bando boje feito no territ0rio fedttf31 éom 
grave e seria pr~1uizo para o ~ta.do do Amazan&B.» 

Os facto.9 narrado&. ultimamonte trazidos ao conh84iDl-OIl'CO da. 
Capital Pederal por telegra.mroas expedidos de M.al1áõs sobre D con-
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stanta contraba.ndo· e com rela.ção ás occurrenci~s passadas com o 
vapor Eurico, continuam e continua.rão a. se reprOduzir. não ob.'J
tante as maia insistentes" reelama(}Ões do Govorno do Amazona.s .• 

Então, 81'. Presi.dente, fa.lla"n~ ou já sobre o contra.bando que 
tra,zia. enorme pl'ejuizo para. o Estado de que sou representante, .• 

Di8Jltc das reiteradas e justas recla.mações do honra.do Govera 

na.dor do li:st~d(} e dos meus dignos collegas de representaçã.o na 
Camal'a dos Srs. Deputados toi então elevado () imposto a 23 °10 isto 
é equiparado ao do Alnazonas afim de ser evitado o contra.bando. 

Nessa. occasião. Sl'. Presidente. o proprío leader da. Cama.ra 
O honrado Sr", James Darcy prestou o seu valiosi::idmo a.:poio á. 
emenda. dos representantes do Amazonas e pleiteou pela. eqlllpara .. 
ção dos referido.:! impostos. 

Digne·se o ..-senado ouvir os seguintes trechos do resumo do 
seu bem ponderado discllrso sobre o a.ssumpto. (Ll1 • .) 

Ora. Sr. Presid:.nte, depois do que ddxo dito, depois que a. 
Camara acceitou & opinião do sou digno e honrado teader. como 
explícal' esta illsta.bilidade de opinião reduzindo novament() o 
imposto ~ 

Quando eleva.ram as ta.:-cas de 18 a 23 %. pel'gunto - atten
del'8,m as justas recla.mações do Governo e àos l'epresentantes do 
Ama.zonas ou nZel'aIJ1-nO Bómante a titulo de o:xperiencitl. ? . 

Si tLttendel'am as reclamacões, essas ain(]a. hoje pel'sbtem, 
pols que a diminuicão do imposto trará. como consequC'nclc:\. a volt~ 
do contrabando. 

Si o n.zera.m a titulo de ex:p~rienciat pergunta-deu eUa máo 
resulta.do ~ 

Diminuiu porvontura. ao producção da bOl'racha '? 
Absolutamente não. Augmentou e a tal fonto que, 110 anno 

passado. produ:ziu além da receita orçada. mi e tantos cJntos, .. 
Por conseguipte como experiencia não podia ser melhor. 
Esta. nova l'educçã.'J a.gora vem tra.zer a!éro do contrabando, a. 

desorga.niza.ção da. receita do Esta.do do AmRzonlB~ que tem a sua. 
funte de l'end:}. (luasi exêlusivamente naqueHe impo_~to. orçamento 
já. vota.do e que não -p6da ser aJtel'a.d!J t\, seu bel-pl'í.\zer pelo honra
do s'overnador do Estado. 

Seria. pl'eciso que o lmposto estadual fosse ta.ro~)em diminuído 
d~ 23 para. 20 % afim de evltn.r o desvio de suas renditS. maS como 
disse, o Esto.do tom jtt votado o s,;u orçamento e terá do enfl'cntar 
não sõ com e.,se desviJ, ma.s ainda com a crise que assobedm nesta 
momento a industria. que faz a rique2a do Amazonas. 

O SR. FRA~OiSCO SA dc1 nm aparte. 
O SR •. ;ONATHAS PEDROSA-Devo, entl'etanto, afflrmal' a. S. Ex. 

que a crisa pas.!oará ; ella ni3 é tão aguda. como já foi. Em 1884 fo" 
mos testemunha. que fi borracha. desceu a 2$000 e a. 1$800 ; essa 
lUesma que agora. está send.o cotada. â4$i600 e naiJ.uelle tempo já 
l"!l(!I;'\'Vo. ~li o de imlJo::lto. _ 

O nlt::1l, b/\lfrado cOllega entende que tal imp~sto ê exa.gera.do" 
c q~.l& toca as 1',ua~ ,l~ uma. vorladeit'rt. cxt()l'sào, entretanto si 
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compa.rarm03 a. borl'a.clla com outra qualquer jJroducto ~ ,do p~iz 
S. Ex. verificJ,rtl. llue a.quell63 que se occupam ne~ga. IndustrIa. 
ainda. M:Jtm recolhem muitn mais resulta.do do que os que se, em .. 
prega.m em outra qllalquer. 

Vejamos por ex.emplo o que se passa. com o caf~, que a.liás pa.ga, 
menor imposto quo no '6orr.tc1i<l. Em um destes ultimas dia.e, um 
Senador, alids competontissimo no assumpto. amrmou-me quo 
a.ctuaJmente o productor de ca.t'éoão obtem mais do que 2(1) réis 
em cada a.l'l"oba. de typo 7 e iS,'l()em cousequencia. do Convenio de 
Tauba.té, porque se não fOra. elle nem esse resulta.do collleria. (t 
ainda nem encontraria compradOl' para o seu producto. 

convem noto.r que a borracha. tem entrada livr'c nos diversos 
paizes consumidoreg, o que augment& de alguma. sorte o seu va.lor. 
ao pa.sso que o Ca.ff! é sobrecarregado em alguns merca.dos, do im
postos qua.8i prohibitivos. como na Fra.nça,. onde actua.lmente 100 
kilo.3 valeudo a.p~l1as 79 franco. paga.m sÓ de direitoa de entrada 
130 francos. 

Duzentos réis por a.rroba!! Eis u .. na industria que, si um 
braço forte não vier em seu a,uxi lio. fazendtrlhe a. propa.ga.nda., 
a.brindo-Ihe novos mercados, l1bertanda-a de impostos proliíbitivos. 
de fôrma. á facilita.r e alargaI' o seu conSllDlO. está condemna.da a. 
de'apparecer. , 

O café, Sr. Pl'esidente, dá. muito ma.is trabalho á quem com 
cue se oceupa., des·le a. sua. pl3,nta,oão. as suas limpas. a. colheita, a. 
séca.,8. escolha, os seus complicados beneftciamentos que êxigem 
machinismos apropria.dos o ca.ros. exige grande ci.\pital, ao pa8~O 
que a. borracha pedo a.peDa.~ o trabalho do homem e a seringueiro. 
sem empregar capitaes, recolhe o precioso lelt9 que a.pen8.8 pa.ga. o 
impostoededuzidas as daspeza.s impres~indíveis de sua. ma.nutenção 
e olltras inherentes â. industr-ia. como fretes, etc.; tem ainda. para. 
si ta1 quinbio que nlllÍtas vezes fazem até boa.s fortunas .. 

() honrado Sena.dor pelo Ceard.. sa.be perfeita.monte que muitos 
dos geUR coestaduanoB volta.m para o seu Esta'io e abi adq ui rem 
propl'iedades, fazenda.s. etc. 

Permitta. o Senado que eu le-ia. o que diz o a.rt. 7° da. Consti
t.uição: 

« Os Impostos decretados pel~ União, dav&m ser uniformes 
llara 08 Esta.dos.» 

Este artigo da Constituição. Sr. Presidente\ redigido COMO eaf.tt, 
mostra. que O legislador teve em vista. ar 19ualaado, () meamo onus 
pa.ra. todos. Refere-se naturalmente &OS direitos de importação. 
porque á. Uniã.o não con1pete sinã.o eobra.r estes, visto que os de 
exportação. em virtude do art. 9+ da mesma. ('iODStlLuição, ca'bem 
aos Eatados. 
, ?ergUÍlto: si os direitos de eXpOrt..çaD eoube3sem tambe1ll , 
Unla.o, nã.o obedeceriam sUes á. mesllla. regra.' de isua,lda.de, a.o 
meamo criterio do a.rt. 7' t 
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~8$M euo, os direitos tanto d'e importação oomo d'~ Bxpona.çlo, 

seriam os mesmos tanto no Rio como em Maná.oSJ como no Acre. e. 
ar Aio ser assim, entlo, o ca.so iria. iooidir no 4tt. SI) que diz : 

c E~ ye!.la.do ao Governo Federal crea.r. de lilla.lquer J'Ilodo. d~s· 
tiJ.lo9õeS 6 pret&l'ORctas em f& vor doa portos de uns e&ntra. os d~ 
entras Estados.,. 
. (laando Q. União começou ~ cobrar direitos de exportaçã.o 8of>te 

.. borra.eba do· Acre, já. 6ncontroo 08 Estados do Pará e do A~a.ZGnu 
eebrando ~ 0/0 e parece que devia a.doptat· & mesma tAXe. :para o 
'fer.!t&rio federal do Acre. 

Si' isso não ê o que se chama herme-neulica. então é que eu 
deaconheoo pOl" eompJeto, o que é muito pogival e a.té prova.ve], a. 
~gniJl4ação deste ~rmo jurídico. 

1Hz o meu nobre a.migo e honrado collep. que o imposto ê uma 
.to~O'e qlle nem mesmo o ouro no. tempo ooh:mia.l era tio Bóbra
~;.ta.do,'poig pa.gava. um qmuto, isto~, 20 "/0' 

Estará esgota.da, Sr. Presidente, a, ea.pacidade tl'i~utaria da. 
~l'racha. , 

Não, nlo 'est'. Si assim f()ss~ e mesmo a,nips de lá chegar.. ~ 
producç'!o teria diminuído e tenderia. a desa.pparrcer ;' entret.nto 
~ justamente a contrario que se verifica a prodtlcçã,o aug$len1.a 
todos aonoe e, dado o yalol' e a. prodl1cção sempre crescant~t ~iQ 
me parece qUê a. capacidade tributa.ria. esteja ameaca.da. de esgo
te.D1enro a.inda p&l'que nem essa se dQU na. êpoca.. a que já. alluw. 
em que a crise &ttingiu " ba.ixa de 1$8<:)0 6 f?$ por kilo. 

Não' me J)&1'eOO mesmo muito feliz o pa.I'.tJlelo que S. EI'. qui!A 
estabelecer entre o imposto do ouro nos tempos coloniaes e o da 
ltorracha.· . 

O ouro, Sr. Presidente, busea-oo. c:a,va·se e e8Cav&ase: ora. o .. 
contra o traoo.lbad,op alguma pot'Qão q1l.8 o- 'põe a. a&ber~ por aI
,uns dias dai' o-eeetMidadtM da vi<ta, da íblft{\· e da mlse:rla.; iepeis 
reoomeç;a. t) tl"ab&&bD e decJina.m-se os ditLfJ' sem. que nova quantid"a.de 
~ "V\\lol1 a.pr.ooí.v~ seja. encontrad&, no homem, a.9pellando 'eBlpre 
~_lla t. .arte e J"l'ra o dia. seguinte. é ~ ra.rQ ... ttlngido pela á...,. 
crenoa; e si mao a.miga não vem em seu· au.xilio a foma é a 8WJ 
P9JBpcc\iya. 

A borl·acha.. SI'. Presidente, não se busca. nem se ca.va. colhe-st 
e oolhe-se em <tuantida.de que O traba.lha.dor calcula e que o ga .. 
l'&nte contr"" aI; dUBculdades da. vida e prodiga.liza. -economias qua.ndQ 
previdente • 

O· ouro ... Sl'. P.resideu.te, rooolbe.,~· por granimas; 8, Jatex da. 
".pbania elastiea eolbe-so p&l' litnos. . 

O GatO é o ve1'i;e" 08 camp08 UJadOll pelo Ti,or doa raiotl 
8Ol .. e~. onda- O" v,iajM ()11'egate 9Ó de ~al em 100ga ea va &.nU
@·.mb\lzetro • recolbe a tu_a. insuJsa. som (fue engana o· .tG~ 
mago par pouou tempo e. sempre sedento, caminha para diTiaar ao 
W.-& ~-A~bat cqja som'bfa, ami .. ~. Q. ,ea.atiQl, pa,fa. dl> novo 
W'i,,~. fLusca de uma. fOll~ qu.a ~ DiA e.&\oo.ptra- ~Ina.is ql1 
luando a.tti.ngidà. mal lhe fornece ó pr~04IO liq,ul<lo ~_ mi\ta.r ao 
ede. liquido que de novo procurado já. não ê encontrado. 
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A barra.cha. Sr. Per.:;ídente, ê o oasis. é a prima.vera. qu.e cobre o 
cam po com a. virenb vordura. e a.bundanciA ; é o l'$gato cr}'sta.lUno 
e va.I o~o que ma.ta. ao sêd.e e a fome e. comq ua.ntJ parto deUs tome 
o rumo das arca.s do Thesauro. contiufLa sempre o $Cu curso 
inesgota. veI. 

o auro é o mytho a. fugir deante do alviã.o do garimpeiro. A 
borraeha. é a. cornucopia a surgir sob o guma da machadinha. do 
seringueiro. 

Desde que ignoro qUAe3 08 motivos que levara.m a digna. Com· 
missão de Finanças a. reduzir os a.lludidos imP<iStQB, ~eu.remol·os 
entro os argumerltos sustentados por a.qu.eJla~ que pleiÍ9airam a 
pretençã.o dos &el'eanos. 

Veja.mos o que diz em seu brilbantc dis'oul'fo o:oobre e honrado 
representante do Rio Grande do Sul. q ua costuma. trabr sempre 
com a ma.xima. proliciencia. toda.s as quesfiÕes. 

InfoUzmente desta vez parece que S. E1. foi Uludido em sua. 
boa. fé e fOZ-30 écho de idéa.a QrroneaS de intereasa.dos e t quiç', sus
peitos. (Lê): 

O SR. GEa~IÀNo HASSLOOHFlR-Ainda. q11e sa.ibs. qu.e o Esta.1io do 
Amazonas cohra uma. taxa e (} Pa.ri outra.. pergunto: Pôde o Acre 
acoeita.r ao mesm _t. l;ax!.\ de um desse$ Estados, sem maJs considera.
ções de outra. ordem 1 

Não; é prec1so que ao mesmo tempo a Commissão entre no 
exa.me da.s condicões da. vida. economic~ no Acre, no Amazona.s e no 
Pará. para. "aber si o habitante do Acre adquiJ.'e a borrd.cna &la.s 
mesmas condioões em que adquirem 00 seringueiros do ,1maZ()ll8S 
e do ParI!. Uma. vez verificado que .não, ({lIa, pelo contrario, (} 
habíhnte du Acre é forca,do a paga.r 30$ por uma ca.ixa de kero-
2:ene, 4ue no Amazonas custa. l2$; 24$ por um saca0 d~ milho, que 
em Manãos se vende por 8$; que o cid-.Iodã.o brazUeiro que va.e exel'* 
car Stlu. a.ctiv11a.dJ~ no Aere é foI'Qado a uma. desp6l.& exce,siv4 para. 
sua maoll.tenção. qUá.ndo ao mesmo tempo a Commissã.o vê que 
esse producto a.o cbega.r ao ponto a. que se destina., obtem uma. 
gomma. igual a q na obtem () producro da.q uaUes dous Estados" dev<1 
na.tura.lmente atteader a. essas circumsta.ncias para o firo especia.l 
d9 detel'tnilla.r uma baixa nessa tributaQiol que nlto pórle ser igul no Amazoull.S e no Acre, porque as ca.pa.ciaadea tributa.rias são dif .. 
ferentes. 

Quem Jô o que aqui está exposto pensa que os' seringueiras 
no Amazonas compra.m ltarozene a. 12$ e que os aere~n~ pa. .. 
gam·no a. 8J$000. 

lSStl não é e.\aoto. Esse Pret;O de 12$ é em Maaâos e ah i Da ea.
pital vão ha, serinsaes. Esres sio no interior doe rios, JIlUMS dis
tantes longos dias de Manãos e alguns a.té vi.Bi.obos, fronteir08 6.08 
do Acre. 

Et i"tlsta.meate o exagero dos tretea que mais concorre pará. 
ao Cll'CS ia. dos genero.s de consumo. 

Os sCl"inguelrva aerea.nos 8upprem-s9. como os a.ma.zonense$, 
uas p!'a.~a.s de Belém e de Ma.náos. Os frete~, excessiva.mente caros, 
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tanto sotJrecarregam a.s merca.d.;rias destinada.s 3,):) seringoos do 
Es',a.do como a03 do Acre. 

Si ha seringaes DO Amazonas na parte baixa dos rios, 
tambem os ba. fl'onteir.)B 3,OS do Acre. Tojos sa.bem que sendo ao 
di visito territoria.l feita por uma linha, aliás a,'ndo. não loc3.18.. A 
1~wi1 eumprehender-se qu.e ba. OOl'ingaes amilzonenses que devam 
pa.gar mais ou meno~ o mesm::> frete, que alguns acrea.nos. 

O iHu9tre e honrado D.}putado entende. pOl'ém, que só o~ 
a.cre~nos tee:n ~s suas merca.dori~s sobrecarregadas de rte~ e 
que 08 soringaes :unazonenses só pagam fretes a.té ~lanãos. 

Puro eng lno CJmo Já. demonstrei. 
Admittamos. porém, que haja. dift'ercnça nos fretes par.l 0$ 

&e'Mnga.es mais 10oginquo8. Essa differenca é compensada. pela. 
ma.ior producçi.i.o dos sering:.l.BS do alto dos l'ics, onde são mais 
ricos e muitas vezes produz!rn o duplo, sinão m1is do que aq\J(~lles 
que ficam nas partes baixas dos rio~. 

sabe-se qu~ os do Sllimôes. do Pur'lls c do Madeira proJ.uzem 
tnJ.vez um terço do que pr(l(juzem os do Acre. 

Accl'csce ainda. que os negociar.:t ~s e s3ringtlciros do Esta.do 
pa.gam impostos de industl,'irt. c profissão e outro~ que não pagJ.m 
os do Acre. 

O Poder Le6islativo. pa.ra. ob.~t{\r o a,b:BO de al,g-uns prefeitos, 
determinou que Od acreauos não ra.;asu:u outros direitos que não 
fossem o da ele 1l0l'tação da. borra.cha. ' 

O SR.. UR.BANO SANTOS - E~iste n~ pr0posta d.:nte a.nDO uma. 
rUbl'Í-.:3 sobre impostos federae3 c.Jbl'a'ios no ACl'e. de mouo que 
cHei pa.g'!l.rão de boJo em tlea.lte OUir0! impo-stos além dos d ~ ex
pol'taCão da borrocha. 

O SR.. JONATHA.S PE[)!Wi;:\. - Lambr J.-me ter lido DO Diari(] 
OfftciaJ que a. Cu.ma.l'a dús DepatllAo) det~rmina.ra. que os íl.Cl"9a.UOS 
nio l)a.gas~em outro i1nposto Mem do d 1 exporta.çã.!) da. borracha.. 

O SR. URBA.NO SA.NTO~ - Não pagassem impostos,porventura, 
OJbra.do~ pDr a.queUes q'le n~') tivesJcl11 competencia pa.ra. fazel-os, 
mas aquelte5 impostos cobradod por lei federa.l teem de ser p:.gos. 

A rubl'ica. relativa a.o impo3to de êXPQrta<;ão tem o numero 
1°; a rubri-:a a que me renro tem o numcl'l,) 44-cReodas Federa~ 
dp territol~10 do Acre,»-

O SR.. FR.ANCISCO SÁ - Os impostos federa.os de Ol'dem geral 
hão de ser cobrados. 

O Sa. JONATRAS PEnRosA - :'{\lClCa. f.)i c l'itel' 10 cobra.r·se impos
to lJela. longi tud a do lagar; isto quer dizer que o facto do tern .. 
torio do ACl'C ffca.r ma.L; lon~:p, não pôde ser coosidcl'a.do critorio 
pa.r.:t. que Si) cobre mono::J impJstos do qU3 ern outro logar qualquer. 

Dizem t&mbem que não ê pnssi \'01 o contraballdo t porque para 
jsto seria nooeilsario íà.zel·o rio acima.. isto é, a borra.cha. 0.0 Ama.
Z.OD..\B. )lJ.ra, ir a.o territorio do Acre, pat'a, de lá ser exporta.da., teria 
de subIr o rio. 
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Comprehende-se perfeítamcJtc qu ellão é toda. a borra.cha. que 
vae para. 4) Acre para. dê lá S8i' expoJ'tada, é apenas a da producção 
da parte suporior do l-io. e eu estuu certo do quo ha.verá. scringa.es 
com metade da. á.rea. do lado do Amaz()na~ a outra meta.'le do 
lado do Acre. 

Comu ooltra.l"o imposto desta borracha ~ Xatura.lrnente o pro
prietaz1io dirá <lue todtl. OOfl'acha 1'01 eX'Ll'abida da parte que fica. 
do lado do terl'itOl'io do Acre. 

EI p;)g,s,ivel a. llscalizacão e ti. l'cpress1io do contl·abado,principal· 
rneD~ quando ainda. nIo e~tá, leita u derna .. ~aoao desla. zona, qua.n ... 
do amda. nã.o está determina.da, a linha dh'isoria do territorio do 
Ama.z(Jnaj com o tcrritol'io do Acro 1 

A essa per Junt.a, que Nlsponda. o Rio GI'andc do Sul. Ahi o 
contrabando foi o ainda. é uma iust1tui~ão. ~'\s mercadorias sobem 
os rios em c1mlül1a,s, del>olS. tl'anSl)ortllda,s em carretas, são acom
panhadas o gatt.rd.a.da,s p')r bandos a,rmadcs, que orrerecem verda
deiros cümb'ltes a.os gntl.r;;;,\s fis;}a.es; (llH~ pai' ventura lhes quei .. 
ram. tolher o passo, e esses factos ilindn. r~produz8m·sc no Rio 
Grande do Sul, segundo tclegl'amm:J.s p:.tbHcado3 a.qui nos jornaes, 
não obstantt'\ ser A3S:! rico e prospero EstadQ d~ população muito 
ma.is dcn~a do que a -l,) Aml:wn1.3t (J disilor J.e ma.jor força polí-
eíal e Merlo!. .. 

A clomcncia., a pie latle íL~ quo {aliou o meu honrado collega. 
em fav()l' des ha.bitn,:lt;!S do Acrc 1 deviJ, Si!r antes solicitada em ra.~ 
vc r dI) povo br~\Zileil'o, qne p:l.ga direitos do importa.ção mais do 
que ele\'ado:s ; nesses é (lUO ha vorda,/ioir;.\ cxtorsãot visto que ha. 
mercadoria; que pagam mais de cento por cento de direitos; ba 
ni') pou~as (lue pa.gam de direitos mais rto (lua o seu pl'oprio va,lor. 

O SR. FRA\"CISCO Si - Isso nã.o é um bom modelo. 

O SR. JONATIIAS PEDR.OSA - Nã.o é um bom modelo-díz bem 
V. Ex., sobretudo q ua.n:lo ponsamos qUI) q uasi se mpre é com o fim. 
de pl'ott\gcr indu.'Jtrias fictícia.s. c que, com o prejuízo da todos, 86 
aproveito. a meia duzía de SJi-dis~l,rd industrbes; ontretanto, O 
nos;o povo é infelizmente tão i gnoI' i1n te. q\.le, si interrogarmos 8. um 
J..ndividuo qualquel' ~obl'e os impostos que paga., ouvil-o-hemos re
sponder: ('Não pa.go impostJ algum» quando' a verdade ê que aHe 
pa.ga. até qUiJ.si o ar que respira.. . 

Entl'Q nn.Ç(>€S, Sr. Pro3idente, assignam-se tra.tados, fa.zem-se 
accÔrJos. em'plJegam~se todos os meios: p&l'a evita.r o cODLrabando, 
aqui o Congresso vao votar uma lei que tOl~c:i COulO resultad,o (com
-({tanto não sej:.t CS:51l a sun intençã.o), fomcntnl' o contraba.ndo. 

Peço a,pelJasjustiQ:l. pa·ra. evitar graves prejuizos do Estado (lue 
8,{Jui tenho a. llom'a, de representar. 

Ainda uma. vez direi: deba.lde pI'õ(!Uro o~ motfvos que a.coru;8-
lha.rarn os membros da digna e hOHra.da. Commi .. são de Fina.nças a, 
reduzir os direitos de exportaÇ'ão da borra~ba do territorio fode.r.'\1 
do Acre. 

Croio, SI'. P.'esiucnte, que tratei do assumpto t~alendo os pon .. 
eOS esclarecimentos que podia da.r, mas tu-o com a. verda.de e com 
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a justi-;a, pois que penso como aquelle philo~opho ]lersa. que dizia 
amar sobre tudu a. vida. e a. justiva e que, quandt> na.o pudesse gOBa!' 
de ambos &0 mesmo temp), preferia perdel' a primeirí1 a ser pri
va.do da. segunda.. (Muito bem; m~it() bem.) 

São lida.s j a.poiadas e postas conjuntamente em di~cUiSão as 
seguintes 

EMEXDAS 

Ma.ntenha.-se o imposto de 23 % sobre a. exportação da. borracha 
proveniente da região do Acre. - Jonathas Pedro8a. - Sã Pei
fC@fo. 

Ao ar1. l°. n. 19 (Ex.pol'ta.cão). Em vez de 20 %, diga·se 28 %. 
-JomdAas Pedro.a.-8à Pet~oto. 

Ao n. 2, da renda. com applicação especia,l. Em vez de 20 %. dív 

ga-:;e 23 % • -Jonathas Pedrosa. -Sd Peixóto. 

o tSr. Fra.noisco Sá (,) - Sr. Presidente, mal ímu. .. 
ginava eu. que apena.s acabava de expor a.s razões qu.e [ne p:u"OOiam 
de tão clara evidencia. para a.oonselha.r a diminuição dos impostos 
cobrados sobre a. export.aoio da. borracha. a.creana. 8e viesse não só 
impugnar e-i9a diminuiQão, ma.s ainda pleitear uma. gl'&Va,9ão su
perior áquelh que.lá. e:!tava incluída no prQJecto em debate. 

E não diSSimularei a. mioha surpre&a vendo que e um illustre 
representante do Estado do AmazQna.s~ a cujo patl'iotismo rendo as 
mmhas m~is sinceras homena.gens, que vem pleitear uma. tributa· 
çao exorbita.nte para. o traba.lho do povo do ACl'6 ••• 

O Sft, MErRA E Si-Por isso é que eUes não querem anneuoão • 
O SR. FRANCISCO. 81 - , •• e vem dal' as:!im urna. triste 

prova do carinho paternal do Esta.do do Amaozonll.s para. Co'.lU 
aquelles seus filhos, que deseja. incorpora.r á sa:..jurisdíçã,o. 

I.) hanradQ>Sena.dQr foi entreta.nto logico: nã.o quer diminuição 
algulJl&. nem a que tive a. honra. de propôr alJ ;:;ell1J.dl). nem ao 
outra que já h& via. sido acceita pela Camara. dos ueputado3. 

S. Ex. foi lostLeo t . porque o que deseja é que se igu3Je Q imposto 
C6b:ra.dQ. Dfl territQrÍO federa.l ao cobra.do nos l~sta.do~ visi ilfW)S. O 
Que S. &. deseja. é que se não a.tt&Q.üa. aos intereJse~ da pJpllla
Cão, e sim ao intoresse do :fisco. 
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o honrado Senador. tSr 4 Presidente. não OppDZ nenhuma oatra 
contradicta senãD e:!ta: precisamos zelar os interesses do thesouT"Q 
dos Bstado- do Arna.zonas e Pa.rt. 

Mas se, pAora zela.r. se 'para. resguardar esses intoresses. neoos
sario é que tua,l'I ig'ua.es sejam cobra.das em, uma. e outra reiÍ~J 
pôrque, SI', Pre~idente. não SC ooncil ií1Jn as <:on veuiencias da popu' 
Iafão contribuinto com a dos Estados, reduzindo estes as suas 
taxas' 

O SR. MEIRA. E SA'- Apoia.do. ElevaI-as é que se não com-
prehendo. . , -

O Sa. FUNCISC, I SA - O Ilo.nra.do Senador nem Tlu, dean te da~ 
noticias que nesta bora. m~smo nos estio chegando. o estado dep)(}o 
rave! das praça.s dos Estádos do Ámazona:; e do Pará! que atra
vessam uma cris I f.errivcl, quo veem seus interesses periclitarem. 
que se veem sem merca.dos. qlU~~tões essas que o honrado Senf1dor. 
melhor que q tll1[quer de nós, est!\ bt\bilit Ido a. conhecer. 

A crise, dit:il:ie S. ).-~x., ho, de pa.s.sar. EUa. j:t foi aguda. em outl"as 
épocas; ent}>etant:1. passou. " 

Nã.o. Qua.ndo mesft1& pude!8em ter essa. esperanca. de qne noS 
achamos dun1e tia uma. sltUa.9ão doloroSA. mas 'ephemera, mesm.o 
assim ora nosSO dever acudir com o remedío a. egsa sítuaQio que 
deante de nós se lev<I.nta. 

O Sa. JONATIJA.9 PEDR08,A. - O l'elllcdio mais s:llnta.r seria di~ 
nlinuil' o impu.-:to do impol'tacão, que tOI'na. ~ vIda ca.da vez 
mais ca I'a . 

O SR. FR.A.N"hCO SÁ - Neste caso, mais logico leria que o hon
rado Senador, em vez disso. a.])resentasse ttma, emendâ ~"e· àesd&.iA 
hypotl1eco-lhe o meu volo-l'edllzindu OEl impostos sobre alguns &1'0' 
tigos de importa,çito. Mas, S. Ex. nã.o tem em vi~ta. deixou bem 
claro tr"nsp.~rcool'. garantir os interesses das popula.í)Ões c.ontri-
buintes. e sim os íntBr~sses do fisco estadual. ' 

Ma.s. ao contrario do fltle pensa. o Uleu em ineute eollega, eu 
creio que mesmQ lI. dímip~o de algumas das cOildições. sem du
vida. pa.ssa.geil'~., que estão concorrendo para a a.ggrJ.va.ção da. 
crise, eu CL'p.io, Sr. Prosidente, que mesmo li, eliminação de algu
JJlas dessa.s c()ndicõe,~ D~ faria. com qU9 fi crise desê1PPfJ.I"ecessc, 
,pol'que ha. ca.usa.~ ou~ras. de ordem perma.nente, que estã.o dete:c ... 
lQ\na.ndo a ba.i~a. doa. preços da. borracha e que nos fa.~elu receiar 
fuodadamcnte ijllt' essa. baixa, ao em ve~ de desa--pparecer. tende 
iW oontra.rio a se ~gr,vaf. De um lado. as condi~ do CQJlStlIUO. 
ao sitnacitO de equilíbrio, porque o-certo é que o lonsumo dã, borra
cha ~e havia eleva.do de Uf}la maneira, edrwl'dinaria nos ultim.os 
tempos, graQo,s ao sub\do desenvolvll1lel1to 4a. lndustl'ia de auto
~O"V ~is.. Esse <:O!I,tlUIDQ ohegou já ;1 situatio de e.:).uilihrio. d& sorte 
qf1e uma. eleva,çQ.u tào." ~1.l'hita. qual aquelIa que nós presenciamos 
e da. qual rPsultoll a. alta dos })l'eçOS, não ó mais pa;ril. csper&r. 

De ma.is, S~·. Pt~8ideote, ao lado da. situa.ção de equilibrio a 
que tem attiBg(fJo Ur-60!b,fRllO. D&8 deT6D.lG!i te.r em nata flne & pro-
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ducQão nacional da bOffo.cha. tem dea.n\e de si um concurrente t~r 
rivel, já. perf~itamente a.pparelhado, de tal modo que, dentro em 
breve, areará ao t}'n.ba.lho indígena condi cões i Dsupera. veis. 

A producçãa na Iudia, feita com somente.:! levadas do Bl'azil. 
desenyol ve-ge de forma tal que a.s plantações que lá existem, "m 
D)uito breve tempo, terão attingido capacidade para a. produccão 
natural e eUa. será bastante para Gccorrer a todas as necessidades 
do consumo do mundo. . 

O SR., 'AfEIRA E SA-E virão provar a. nossa impl'evidencia. 
O Sa. FRANCISCO S,\.-Porla.nto, Sr. Presidente, a crise noo pas

sará, cemo nos affirlnou oonsoladoTa.mente o hon:'ado S:mador. A 
crise está. premente e torna-.se mister reclamar dos E~ta.dos do 
Amazonas e Pará. vistas lllais complacentes, mais generosa.s; para. o 
trabalhador, que concorre não só pa l'a a. l'iq ue2a dos dOU8 Estados 
como para. a riqueza. naciona.l. 

O honra.do Senador nos expoz, elIe proprio, a situaçã.o om qt\C 
se poderia. imaginar oecorresse contl'abando. situação ta.l que torna. 
o contrabl.ndo impossivel, porque sori3. nece~sa.rio que o pro dueto 
d~mazona'l se sujeit&.9S:J ao transporte onerosissimo, seja. rio aci
ma., seja. nas co.')tas de auimaes, que custam a,1li preços exhorbi
ta.ntes, Ik'l.l·a conseguir ser eX'Pcdido como producto do Acre. 

Depois, Sr, Presidente, a ígnaldada <lue pleitêa, o honra.do Se
nador é o~hol'Mtallte, pOl'que é preciso nota.r que a. borracha. ex
portada. do Acre esta sujoita á diff'erenQ!l. de pl'eQO, a. 01ttt-8 mnis ele
vados do que M d.o Amazona.s e Pnrá.. 

O SR. JONATHAS PBDIWSA-E' engano ue V. Ex. Já. mestl'ei que 
ba compensa.ção, não só porqlle a. producoõo é maior, as arvores do 
Acre produzem mais borra.cha. do que as nossas, Cumo tambem 
porque a que de lá é exportada chega ao mercado já. secc:t. e obtem 
preços melhores do q ne as do Ama.ZOillL~ e Pará.. 

O SR. FRANCISCO SÁ-Ao escla.recidoespirito do illustre Sena.dor, 
tão fragi I se i.\dgurou a SLla argumentação que foi procura.r estri
bar-se em uma. disposição constitucional, 

Com todo o respeito devido á a.lta intelligencia com que S. Ex. 
lê a. nosetJ, lei fundamental, peço licença. para dizer que não podia. 
~er mais infeliz a. gtta al·gumenta.ção. 

O dev61" qne incumbe á. União de distribuir com igualdade os 
impostos paI ')8 Estados não poderia, de fórma alguma.. obrigaI-a. a. 
pa.utar a tributação por a,quellas que Os Esta.dos. por seu livre ai .. 
vedrio. decrcta.ssem. 

Si a ;sim fosg~. os impostos de tra.nsmissão de propI'ieda.de. de 
industrias e profissões, que peh União são cobra.dos no üistr~cto Fe· 
dera), deveriam regular-se pelos impostos cobrados nos Estados. 

Esta. não ê de molo algum a igualdade aonstitucional. 
Mas, pergunta o honrado Senador. por que ra.zão havemos de 

diminuir esse imposto si ao capacidade tributaria. do exportador d~ 
borracha não esti esgota.da. 

O SR. JONArSAS Pm>RrS.~-21'~almente não cst~. 
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o SR. FR.ANCISOO SÁ-S. Ex. fez e~sa pergunta. e para que nãolJ 
se pudesse crer que eu ha.via interpreta.do el'l'OOeameote I).S suas 
palavras. aca.ba de confirmnr, em aparte. 

Portanto1 para. o honrado Sena.dor, o idea.l da tributação é 
esgotar a capacídade tríbutaria do genrn'o. 

O SR. JONATIIA.S PEOR.OSA.-Ats(}ll.ltamontc não. O que eu disse 
foi que a, capacida.de tl·!butaz'ia. da. borracha não está. e~gotada. 
isto é~ QUo o imposto CObl'llíl0 não é ex.ecs.'üvo porque n. :p1'oduc~5.o 
augmenia a.nnualmente e a illdu~tria. teade a dest:nvolver.se. 

O SR. FRA~OISCO SÁ-De modo que ê precí!So que o fisco esteja. 
vigilante ao lado do p1'oductol', para. vl'r s:í o s.el.l trabalho diminue. 
pa.fd. vêr si ao cilpa.citlada j,i e3tâ esgotada e emQuanto não S8 
attiugir n. este de$"~!lel'ahltll deve~3e arl'ecMlar a molhor pa.rte 
do seu trabalho. 

Triste ideal de tribataçfi,:) 6 e~l.e ~ Conyitlo o nobre 8enador a. 
se eoUocar a meu lado. Si S. Ex.. pretende a iguaJu\'ão do imposto 
como meio unieo de repl>i1nir o contrabando, consulte 0,3 poderes 
dirigentl3'1 do Pará e Amazonn.s parD, fazel'om essa. redtl<!çã.o, pa.r~\ 
collocal'em os intt!resses do fisco ao lado dos interesses do po-yo. 

O SR. JO~ATIlAS PEDItOSA-Q O!'Qí\m~nto do Amazonas já está. 
votl;ulo. 

o SR. S! PEIXOTO - O Ol'ço,Ulcnto do AmazonlS con$ulb os 
interes~es do Estado. 

O SR. FRANCISCO K-\.'-o Estado do Amazonas ê dirigido por 
homens esclarecidos, por homens ClljO pa.trjoti~11lo a. Naç1\.o inteira. 
conhece; o Estado do Amazonas qnc tem urna admínistl'ação, cujo 
intuito é Jaze\' o yrogresso dl~ sua t.ct'ra.e c lia daria. uma PI·OVJ. dessa 
elevaçã.o de csplrito collocando-.'3O ao lado dos interesses do po·vo 
a01'8:\DO, cl'eallUO entre o povo do Amazonas e o povo daquelle ter
ritorio, rela('ües de symplthias qne, si não conseguironl. por que 
não pódem conseguir. fazer com qUQ o tel'ritorio do Acre lho seja 
annext\do, ooast!guÍrJ.o ao menos, pa.ra o futuro, ter aW um bom 
Estado visinho e amigo, 

O SR. JONATHAS PEDROSA-E ê isso o que todos nós desoja.mos. 
Ningucm mais pedindo a palI1Vl'8., fica, na. fôrma. do regimento,. 

suspensa a discussão, afim de seI'em a9 emenda~ submettidas ao es
tudo da Commissão de Ftnan~a.s. 

OBRIGATORIEDADE DE INFOR1\-IAÇÕES 

Entra. em 3:\ discns~ão a "pro"posi~ã.o da Ca.ma.ra. dos Deputa.dos, 
n. 181, de 1907, impondo ás autoridaties federa.es e osta.duaes, a03 
dircctores do es1iabelecímenws industria.es e ('ommerdaes c a todos 
os particulares a obrigacão de pl'estilrem â. DirectOl'ia. Geral de Es· 
tatistíca. as informaQÕes. que lhes forem pcdid::\s. 

Ninguem pedin(lo ao pa.la vra, encerra.-so a discussTio, ficando 11 
votação adiada por falb de nl\mero, 
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" 
RBFOlJ.ltIL\ DO CAPITÃO n~ CQRVETA GRADU àDi) A~TONlO DE SIQU:tTRA 

LOPES 

Entra. ~m 3& discussão a pr,:rposicão d3. Cama.l'<.1. Ilos Deputados, 
D. 114, de 1907. mandando cont.a.r para os eff,.üt()~ do merboria da 
.re.tbr ma, M xna.chinista de 3& classe ref01·reado. capitã.o de corvet.a. 
gradua.do Antonio de Siqueira. Lopes, o tempo em quo serviu como 
opera.rb do Arsenal de Màl'inha uu Rio da Jan&il'o, de 1863 a. 
186&. 

Ning!lem pedinl0 ao pallJovr.1, enCJrt'i},-se a discussão, ficando a 
votação adiada por falta. de numero. 

O Itr. Pre8idente - ~ada. mais baveado a tr<\.ta.r, vou 
levanta].'» a. sessão, designa.ndo pa.ra a ordem do dia. da. Se3s10 8(:to 
gUÍnte: 

Votação. em 31! disoussão. da. proposição da Camara. lIos Depu. 
ta.dos, D. 181. de 1007, impondo ás autorida.des fede.r~.e~ e esta.dua.es, 
aos directGres de oBtabe1ecÍluentos índuBtriaes e commerciaes e a 
todos os pa.rticulares a. obrigaçã.o de pres~arem á DiJ·,~ctoria. Geral 
de Estatística. as informacÕes que lhes forem pedidas (com pát'ecer 
fa,voravel da. CommiEBão de Ju"tiça c Logislação) ; 

Vota.ção. ero 380 discussão, da proposição da Ca.mara dos Depu
tados, n. 114, de 1907. manda.ndo contar para. os etreitos do me
lhoria da. l'eforma. ao machinista de 3· claS30 reformado. capitão 
da corveta. gra.duado Antonio de BiquEI.ira LoP.es, o tempo em que 
serviu eomo operaria do Araenal de Marinha do Rio da Janeiro, de 
1963 ao 1B65 (com pa,recer favoraveI d:l. Commi~são de FiQa.nç&'!!); 

30 discussão do ...vrojooto do senado. n. 30, de 1907. tletermi-
na.nclo que a promooaD ao postoda major, do tenente...eor'onel refor .. 
mado do exercito buna.el Lago, serd. CO;J'tada, da. da.ta de 16 de ja
neiro de 1894 (C()ID emenda. da Oommissãoa de Finanças); 

!& di8CUetJã.o da proposição da Camara dos Deplltados, D, 189. 
de 1007, a.lltorizando o Presidente da. Republica a oonceder ao te 
nede da FOl'ça Polieial do Districto Feder&l Ovidio Xavier de Bar .. 
ros, seis meztlS de licença, com soldo e etapa, para. trata.r de sua 
saude (com pareC'er fa.vora.'Vel da Comlllissão ele Finanças) ; 

3e. diSCUShãG da. pr_o~~sição da Cama.r~ dos Deputa.d.os. n. 33. 
do 1900, eleva.ndo a 6:(){}{)$ annua,es os vencimoat&s ao vdrios t'unc .. 
clODaJ'ios do Hoopicio Na.OiDnal de Alienados (com parecer. fl),vora
vel da COm missão àe Fina.ncas). 

Leva,n-ca,...sé a sessão ás 3 hora; da tarde. 
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169a. ElESSÃO IlM 23 DE D2ZEMBRO DE 1007 

P'#·esidencil.l dos 8"-8. Ni{o PeçanAa e Ftwreira ChaIJ(J8 (10 Secretado 

A' meia.-hora depois do D'l.oio dia a.bre-se a sessã.o o. que OODOOf
rem 08 Srs. Sella.dores FeITeira Cbaves, A. Azerado, Jf\natbas pa. 
drosa.. Sá. Pei:lcoto, tndio do Bril,'z.il, Urbano Sa.ntos, Relfol't Vieira, 
AniZlo de Abreu, Pires Ferreira., Francisco Sá, Meira. e Slt, Al
varo Ma.cbado. Coelho Lisboa., ~oncalve.s Ferreira., Oliveira. ValIa
dão, Moaiz Freire. Siqueira Lima, Oliveira. Figueiredo, Erlco 
Coelhú, Augusto de Vasconcellos, Feliciano Penna, Francisllo Glrce
rio, Alfredo ~llís. Lopes Cbaves, Joaquim de Souza., Metello, Candido 
de Abreu, Xavier da. Silva.. Hereilio Luz. Fotippe Scbmidt, Pinheiro 
Machado, Julio Frota e Vícto:rlno Monteiro (33). 

Deixam de compa.recer, com ca.uaa. participada.. os Srs. Sena
tlores Ruy Bn.rbozl. Bueno Bra.ndão, Silvario Nery Paes de Ca.rva.
lb.o, Justo Ohermont, Gomes de Castro, Ra.ymuudo AL'tb.ur, P.3dro 
Borges, Ga.ma. e MeUo~ Rasa c Sil va, HerculalJo Bandeira., Araujo 
Góes, Vieira. Ma.lta., Manoel Duarte t Coelllo e campos. Martinho 
Ga.rcez, Severino Vieira., VirgUio Damazio, CletD NUll09. Lourenço 
Baptista, Lauro SOdrê, Bara.ta Ribeiro, Francisco Saltes. Bra.z 
Abra.ntes. Urbano de Gouvêa, Brttzilio da. Luz, Joaquim Murtinho e 
Lauro M 1111e1". (28). 

E' lida.. posta. em discussão e sem deba.te appprovt\da. a acta da 
sessão a.nterior. 

O Sr. 1.0 Secretario dá conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Officio3: 
Cinco do 1.0 secretario da. Camara dos Deputados, de hoje, re

meítendo' as seguintes proposições da mesma. Cama.ra.: 

N.212-1OO7 

o Congresso Naciona.l resolvG~ 
Art. 1.0 Fica. elevada a. 150$ men$&es a pensão que perceba 

D. t.ta.ria. JOsePUIJl3 Pereira Pirrtõ de A!ldrade. 
Art. 2.° O Preílidente da Republica.nca autDrizMo 1\ abrir o 

credito necessario para ímmediata. execução desta lei. 
Art. 3.° Revoga.m~se as disposições em contra.rio, 
Ca.mara doa Deputados, 23 de dezembro de 1907 .-Oarlfll Pei.

ft(}f.D de Mello Jl'4h.o, prestdente.-Milcia4e.f Maria ds Sd ]i.,.'ir,. 
1.° secre.ta.rio.-.La~ Áfttot\w F6r'l"e1ra GualberlD. 3,0 s8Cl'eta.rio. ser~ 
'Vuuw àe a~.À' COlOJnissão de Fina.nC8.l. 
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o Congredso Naclon11 decrotJ. : 
Art. I. o Fic:~m e1ontdo '~, do a,c'côrJo G .Jlll a. buoHa. a.noClW,. os 

vÚDcimentos dos cmpr2gados Ui~ C<\Sl, ele CQI'l'OCÇ~O. não contem
plados Dl. lei D. 1.072., do IDOi, 88D([0 dous teloç.cs de ordena.do e 
um de gratíficaçIo, supprími([as:ls dh~\it\s I]Ue pl3l'cebem o aju
da.nt~ do directol', o ~lnlc.xn:dfo, o (ls,-~rivn::>, o l'ICO;03S(H", o ph&l'tna
ceutlCo o os ama!\uen::.e.~, 

AI't. 2. o E' autoriza/lo t) Pl',)-idcnto {[,L Repuulica. 0. ,l,bril' o no
cess_wio credito para. ti. ~xCCU,Ç;l::1 (l~.~ttl. lei. 

Art. 3. G Revog.tlll-SC <),'1 dis;()siç\Jcs em eO.lü'ario. 
Ca.mara d03 D0))ubtl1J3, :23 uo dCl,embro do 1907 Carlos Pei-

3:0:0 de .Af,~ll() Filho, pre ;ide;üo. - Jli.fr;;adt!s 1únrio Sd preire 10 
secreta.rio.- Ll'i.z An[o;/Í;} Ji[wrdj·(.l Gllafb~'do, 3° secreta,1'Ío. ser
vindo de 2<), 

TADEU .• \. A QUR SE ftEF'8P.E o ART. 10 

Cargos 

1 aJud~nto do directJl' ... 
1 almoxa.rife ....••.•...• 
1 escrivão ....•...•..... 
3 aman.ueJ1.s~s a 3:4'.J()0 

e~<la uin ..•••••.•..• 
1 l)rofessor ......•..•... 
I pharmaceutillo ....... . 
1 porteiro •.......•..... 
2 ajlldante3 ée pOl'Le:í.\J 

Ordenado 
3 : :;66$;G66 
3:33lt334 
2:80)$000 

2:2G()~G56 
2:216Sü5G 
2: ~()()$.ô6G 

Gratificação 
1 :1133$334 
1':666$66~ 
1:400$000 

I :}33,~334 
1 :133$334 
1 :133$:334 
I ;ÔOO,~OOO 

a 1:200$ ca,da, um... • ...• 0 •• 0 2:-!00.~OO 
4 sornmtos a. 840$ cacla 

Total 

5:
500500 

5:000 900 
4;200 

10:200$000 
3:400$000 
3:400$0:)0 
1 :600$000 

2~400$OOO 

um .. o ...... o •••• •• ......... 840$00:) 3:360$000 
Camara dos Deputa(los, 23 de de:~cmlJro de 1907,- Ca .. los Pei. 

:rolo de Mello Fitho, preside.ltc. - JIUciades lIftlriO de Sd. Et'eif'6. lo 
secretario.- Lui~ kdorlio p(wl'ei,r(T, Gua~buro, 3° secrebrio. ser-
vindo do 2° . - .i\,' Commiss'io de Finanças, . 

~;. 214 - 1907 

;EMENDA DA CA:)lAR.\ DO~ DEPUrADOS AO pROJECl'O DO SENADO N. 20, 
DE 1907, QUE SEPARA, A L.EGAÇIo DRAZiLEIRA EM: GUATEMALA DA 
DO MEXron, A:\'Nr,,:XU'i; .. O-.\ A DE CUBA. E AMERICA, E AUTORIZA o 
PRBSIDENT,E DA RE:'éBr.icA A ACREDiTAR TAMBEM NO IMPERIO DÁ 
ClUNA o M1NrSTRo DO BRAZfIJ NO J.\.PÃo 

AC0r83Conte...se onde condel': 
A l"t. Fica elovado :1 categol'ia. de envia.do extraordinario e 

minhtJ'o lJleuipotenciario o ministro residente do Brazil no Japão. 
Ca.mara dos Deputados, 23 de dezembro de 1907. - 00,f'10$ Pe{,· 

/Coto lle MeUo Filho, Presidcnte.- Mi.lciades .lJEaf'io ds Sã Freir6. 
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lo Secreta.riQ. - Lu.,.· Antonio .Ferreira Gualberto, 3° Secretario, 
servindo de 2(') .-A's Commissões de Constituição e Diplomacia e de 
Finanoas. 

1':. 215 - 1907 

o Congresso Naciona.l re~oIve: 
Artigo unico. Fica o PrêSidente da Republica. a.utorizado a. 

abl'ir ao Ministerio da Fazenda. o credito extraordina.rio de 
30:51Q!.700, para pagamento á. Companhia Norte Mineira, em vir
tude do Ci\rta precatoria. oxpedida pelo juiz federal da. 2A va.ra. 
deste Districto em 22 de agosto da 1900'; revogada.s as disposições 
em contrario. . 

Ca.mara. dos Deputados, 23 de dezembro de 1007. - Carlos Pei
zoló de Mello ~ilho, Presidente.-Müc'adl, Mar,ode stJ Prsir". 14» 
Secratario. - Lui.r An'oH'o Perrei.ra GualbfJr'o, 9° Secretario. 
servindo de segundo.- A' Com missão de Fina,ncas. 

N. 216 - 1907 

o congresso Nacion&l resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autorizado a. 

abrir ao Ministerio da Fa.zenda o credito extraordinario de 
55:812$714, :pa.ra oecorrer ao pagamento devido, em virtude de 
a..ccordão do Supremo Tribunal Federal, á. Companhia Colonização 
e Industria de Sa.nta Catba.rina; revogada.s as disposioÕes em 
contrario. 

Camal'a. dos Deputados, 23 de dezombro de 1007. - Carl08 pei.
xoto ds Mello FiJho. Presidente. - Milciadu Mario de Sã IIre.,.e, 
l° Sf'cretario. .l.AJ"U At.'ma(o Berreira. Gualberto. 3° Secretario. 
servindo de segundo.-A· Commissio de Fina.nças. 

Um do lnesmo Sr. Secretario e de igual data. communicando 
que aquella. camara. adopt.Ju a, emendas do Sena.do 4. proposiçio da. 
mesma Camata elevando 08 vencimentos dos fretores do Dtstriato 
Federa.l, com exce~çã.o da que eleva" 6:000 os vencimentos dos 
escrivles do jury. e restituin.do pJ.ra. os devIdos e1feito todos os 
papeis CD:lcernentes a.o &SBUDlptO.- A' Comrnissã.o de Finanças. 

Dous do Ministerio da. Justioa e Negocios Interiores. de 00 do 
corrente mez. transmittindo as m6llsagens com que o Sr. Presi
dente da Republica restitue dous doa &utogl·a.pboa da resolução 
do Congresso Nacional. que sanccionou. creando 0810gares de me
dico, ajud.I.nte e p.barmacetttioo da. Casa de Detenção e elevanda os 
os vencimentos as diver.sos empregados da Policia do Distrlcto 
Federa.l e dispondo sobre a. remessa. de obras impressas a. Bibliothe
<la Na.cional.-Archive-se um de cada um dos a.utogra'Phos e com· 
munique-se á. Cama.ra. dos Deputados. remettendo-se-lbe os outros. 

Velo \ UI "3 



1 ,.;,thn do Mtnisterio da Fazeilda, de 21 do corrente m tra.ns.. 
ttiíttifldo a monsilgem com que o Sr. Presidente d pu-
blica. restitue dOlls a,utographos lIa. l'esolucão do Congresso Na.
aional, que sa.oCOiOQvll, ;~utoriza,ndl) a abdrtura. do credito de 
13:476~799 'Qara o paga,mento devido, em virtude de sentenQa 
judieiaria, ao capitãodo exercito Francisco Xavier de Alencastro 
-Archive-se um dos autographos e communiqmN.e â C&ma.l'a. dos 
Deputa.dos, romettondo-se·lhe o outro. 

Um do mesmo Ministerío e de igual da.b, transmittindo a. 
mensa.gem com que o Sr. Presidente da. Republíoa r69titue dous 
dos autographos da resolução do CongressJ Naoional, que promul .. 
gOU, au.tóriza.ndo ao concessã.o á. Vluva e filhas sotteira.s do capitão 
de mal' e guerra F'ranaisco RornJ.nú Stepple da. Silva.. da. pensÃo 
mensal de 200$, repartldJoIDonte.-Archive-.'lB um dos a.utograpbo8 
e communiq,ue-.se â. Ca.mara dos Deputados, remettendo--se-lb.e o 
outro. 

Um do Mmisterio da. Guerra, de 21 do c.lrrente mez. tra.nsmlt
tiodo ao mensagom com quo o Sr. Presidenw da. Repllblica. restitue 
doWJ dos autographos da resolução do Congresso Na.cional, que 
sanccionou, autoriza.ndo a a.bertura do creditA> de li. ;066$665, papel, 
destinado ao pag<1mento á Companhia. Ca,ntareL'& e Viação Flu~ 
minense do aluguel do pretlio que servín de aI . .ja.mento ,"o 38" ba~ 
ta.lhão de inlan~ariu..-Arcllive-se um dos a.utographos e commu 4 

nique--se á, Camara dos Deputa.dos, remettendo-~e~lho o outro . 
. Um d.o Mínlsterio da lndustria, Viação e Obras Publicas. de 21 

do COfl'6nte mez, tra.ns.nittinJ.() a mQn~a.gQrn com que o sr. Presi
dente da. Republica l'estitue dous dos ~1utJir.::~pho~ d~~ resolução do 
Congresso Nacionê.J, que sanccionou. (I,utoriZi:lntlo a concessã.o de 
licença. a Augusto Raphael Moreno, 4° esc.riptura.rio da Estra.da de 
J:t~eI.'ro Central do Bra.zH.-.\.rchive-I'lQ um dlJS autographo8 6 com· 
munique-se â Camara. do,'.j De !mtadlli:l, l'eme~telldo-se-Ihe o outro .. 

Requerime,llo de IUI1ocôncio de Dl'ummond Jlllliof', amanuense 
da ~scola polyte~lInica. do Rio de J anoiro, pedin,to \lm anno de li· 
-eeuÇ&, coro orderta.do.-A' COUlmissão de f'inaQça.s. 

O Sr. 41) Secretario (,er1)illdo do 2°) d0cia.ra que nã.o ha. 
pareceres. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente-Nã.o havendo ainda.· numero para 
.513 procede!" ás votações constantes da orJ.em do dia., pasBa. .. ~ a~ 
D:lateria.s ~'Ql debate. 

PltO~(Oçló 00 TJ.:~a;Ntl1l-coRONEr.. ll.EFôR,ltADO tSMAI:!:L LAGO 

Prosegue CID 3:\. uiSi.!ussão. C0ID a emenda o1fere3ida pela, Cotn
missão de FiI}all~'ts, o pr0jecto do Sanado, 11. 30. de 1901, detem!-
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Ila.ndo que a. promoção ao posto de ma.jor do tenente-ooronel rarol'
mado do exercito Ismael La.go será conta.da .da data. de 16 de ja.
neiro de 1894. 

Ninguem pedindo a. pa.la.vra, encerr~ a. discussão, ficando a. 
votação adia.da. por tbJta de numero. . 

LrCEN"çA Â OVIDro XAVIER DE BAIlaOS 

\I~ntra. em 21' discussão. cOm o pilr1'ecer favoravel da. Commissão 
de Finanças. ,o 9r~igo uDieo da. proposição da Camara. dos Depu .. 
ta.dost n. 189 de ]90'7, a.utorizando . o Presidente da. Republica. a 
conceder ao tenente da Forca, PolicIal do Districto Federal Ovidio 
Xavier de Barros. seis mezes de licença., eom SOldo e' etapa, para. 
tra.tar do sua. Bande. 

Ninguem pedindo o. ~vra., ~&-t!6 a. discussão., doando a 
vota.oio a.diad& por falta. d~ numero. 

'4.:";; 
VENCIMENTOS DE V A}UQS J.l'oNCCIONAn.IOS DO HO:3PICIO NA.CIONAL DE 

A.LIENADOS . 

Entra. em S· diSQuslã.o a. propOIÍOão da. Camara dos Doputados, 
n. 33, de 1906. elevando a. 6:000$ annua68 08 vencimentos de "arios 
funccionarioa do HoepiciO Naciona.l de Alienados. 

E' lida, apoiada. e posta. conjuntamente em. disOU8sã.o a. se-
guinte . 

EMENDA 

Accl"escent&-se no final do art. 10: 

E a 4:800$, sendo um terço considerado gra.tiftca.Qão, do pha.r
maceutieo. 

Sala. das sessões, 23 de dezembro de 1007.-Augulto d6 Vasco,.... 
.(JSn08. 

Ninguem pedindo a pala.. vra., fica. susponsa. a discussão. afim de 
ser a emenda 8uJeíta a.o estudo da. Com missão de Finanças. 

O Sr. Prestden te - A lista da. porta. aecusa a pJ'&.o 
sança. de num&ro lcgaJ. Vae-so proceder 4s votaçoos adiadas. 

O IiIr. Urbano San-tos (pela ot'dem)-Sr. Presidente 
requeiro a V. l~x. ~ue con&ulto ao Sena.do si concede urgencia, pa.ra, 
a cootinuaçã.o da discus,ã,o do ol'QlJ.meuto da receita. com aos emen
da.s.. 'dando a Commíssã.o o seu parecer tla. tribuna. por lutermedio do 
seu relator. 

0-"" Preslcl ... te-A-tt.ençã-o. O honràdo Senador pelo 
Maranhão, Sr. Urbano Santost reqtl$r urgência pa.ra. illterrom-
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plda a ordem do dia, continuar a discussão do projecto que orça ao 
Reeeita Geral da Republica, com as respectivas emendas. 

P<Mto a votos é ap,Provado o reqUl~rimento. 

O Sr. Pre,gidente-Cumprindo a deliberaoão que o So
nado aca.ba de toma.r t VQU submett3r li discussão a. mataria julgada 
urgente. 

ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL PARA 1908 

Contináa em 3a discussão. com as emendas otrerecidas, a propo.
sição da Camara. dos Deputados, D. 205 de 1907, ONa.ndo a Receita 
Gera'! da Republica para o exercício de 1008. 

Niuguem pedindo a palavra., encerra-se a discu8:3ã.o. 

O Sr. Preljlldent.e- Na fôrma do Regimento vou sub
metter a, votos as eniendas, 

ProcedeAse á vota,oão com o seg>~ result:l.do : 
" j," 

São a,pprovadas as seguintes emendas da Commissão de Fi
nanças: 

Art. l,() Receita .. ouro- em vez de 72 .. 979:380$887; diga.-se; 
75.279:380$887 .. 

Receita, papel - em vez de 239.882: 130$440, di g a· se; 
259.243~OOO$OOO • 

Receita. com appl1cação especial, papel:- em V82 de 
18.498:369$570, diga.--se; 12.237:500$000. 

Art. n. G n. I. 
Substitua.-se pelo seguinte: 

Direitos de importaçio para consumo, de a.ccdrdo com a. Ta
rifa expedida pelo âecreto n. 3.617, de 19 de março de 1900, com 
'as modificaQÕes introduzidas pelas leis ns. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903, 1.313, do 30 de dezembro de 1904, 1 . .452, de 30 dezembro 
de 1905, 1.616, de 30 de dezembro de 1906, cujas tax.as permano
cem em vigor; pelo decreto n. 1.686, de 12 dea.gasto de 1907, e ma.is 
80S seguintes alterações: pneumaticos para rodas de automoveis, 
5' % ad 1)alorem; cinematograpbos. 60$ cada um; films ímpressos 
para. os mesmos, 5$ por kilog.; filma virgens idem, 1$ por kilog.; 
ga.zolina de qualquer densidade. 40 réis por kilog. peso bruto; 
supprimtd06 os periodicos do D. 696 da classe 19" da citada. Ta.rifa; 
substituída.s no ar,. l° lettra b in-fins. da. lei n. 1.452, de 30 de de
zembro de 1905, a.s pala.vras-todas as bebidas alcoolicas que con
tiverem absynthoou quaesquer outras essencia.s nocivas-pelas se-
guintes: todas as bebidas alcoolicas que contiverem mais do que 
tra.ços de absyntho ou quaesquer outras essencias nocivas. 

Ouro Pap& 
As ava1ia.çães seja.m substi tu idas . 

pelas segumtes.. .. ..•••••. 71,000:000$000 118.400:000$000 
Art. lo n. 3:-Av,.Jiacào dlga-se ," I •••••••••• 3.100:000$000 
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o Sr. Presidente. Ao art. };li n. 10 ha, ires" emenda.s: 
uma "da Commissão de Finanças. uma. do Sr. Francisco Sá. e outr& 
dos Sr. Jonathas Pedrosa. e Sá. peixoto. 

O Sr. Urban.o do~ San.t.os (pela orcl8m)-Sr. Presi'!" 
doote, incumbido pela Commissão de Finanças. venho dar parecer 
sobre as emendas a.presentadas pelos iIlustres Senadores. Fra.ncisco 
Sá., do Ceará. e Jonathas pedrosa, do Amazonas. 

A Commissão de Finanç* não julga. conveniente que SfÜa. alte
rada neste pon~o a. lei da. receita, a respeito de direitos de expor .. 
t8.Qão do territorio do Acre. 

I A reducção, de 23 o I 0' expressa no actual exercicio, para 20 %, 
no vindouro, já foi fei.ta para attender as reclamações dos habitan
tes da.quelle territorio. 

O Estado do Amazonas queixa-se. allegando que eSi3a reducçio 
pôde prejudicaJ.-o. A Commissão de Finanças, porém. examinando 
bem o aS8umpto. tendo consulta.d~ o Governo. entende que não ha 
motivo para semelhante receio por parte do governo amazo
nense; mas, si se fi.zesse a reducção proposta pelo" nQbre Senador 
pelo Ceará, é possível que se desse o inconveniente que receia o 
Governo do Esta.do do Amazonas. 

Assim, a Commissão de Finanças aconselha ao Senado que 
approve. o seu substitutivo ao n. 10. do art. 1°, mantendo a taxa.
ção 80bre direito de exportação do territorio do Acre, ta.l como fOi 
proposta. pela Camara dos Deputados. 

O Sr. Presidente - Vae-se votar em primeiro logar 
a emenda apresentada pelo Sr. Franeisco de 84, com parecer con
trario da Oõmmissão de Finanças. 

E' rejeitada a seguinte emenda: 
Ao art. l° n. 10. (Exportação). Diga-se: 
18 o/a ad fJaloren sobre a borracha. exportada do te"itorio do 

Acre. desoontando-se desta renda para. o fundo de garantia a do papel 
moeda o que aindaa. este for devido, 11.700: 000$(100. -Francisco Sá. 

O 8r. PJ.. .. e8idente~Vae·se votar a.gora. a emenda dos 
Srs. Jonathas Pedrosa e Sá. Peixoto, com parecer contra.rio da. 
Com,missão de Fháa.ncas: 

E'1'ejeltada li. seguinte emenda. ! 

Ma.ntenha-Sfl o imposto sobre a exportação da bOI'racha provo
niente da regiã.o do Acre, dizendo-se no art. l°, n. 10 (ExportaQlo); 
em vez de 20 %,23 % .-JoualhaJ PedrQsa.-8d Peia:oto. 

São a pprovadas a.s seguintes emendas da. Commissão : 
Art. l° D. 10. Substitua-se pelo 

seguinte: 20 %. dos direitos 
de exportação do terri torjo 
do Acre. descontado o que 
ainda for devido ao fundo 
de garantia do papel-moeda •••• , •.•••. ,.. 13.000:000$000 
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Art. ')0 D. ll-AvaJia,oão-diga.-se ......... , ...• 
Art. l° n. 16-Avalio.ção-diga.-se 
Art. l° n. 17-Avaliação-diga-ee ... â5ó~ôôô$ÕÕÓ 
Art. l° n. 31-Avaliação-díga-se ... , ......... . 

2Q.OOO 000$000 
7.300 000.+:000 
4.600 000$000 

t3.500 000$000 

o Sr. Prel!lldente - VaRAS votar a. Aeguinte emenda 
Ao art. 1°, n. 34-Supprima...se a. paJavl·a-sub .. üdios-e dimi· 

noa.-se, na verba. pa.pel respecttva, a importancia.!.Ie 263:100$000.
Jonathas Pedrosa.-A. IndiQ do Bra~il.-A~li,do de Abreu.-Pir8s 
Ferreira. -prancisco Sd. - Ferreira Chaves. -Meira e Sd. -Bel{Q"(·t 
Vieira. -Coelho Lisboa. -A raujo GÔ8S. -MarUn1,.o Oart;e.z.-OU I,'ei.,·a 
Va!ladãQ . .......candido de Abreu ........ ViclONt!Q Monteil'~.~Metezeo.-Ba" 
rala Ribeiro.-Sd Peia:oto.-Al{redo ElUs.-Lopes Chave,.-Francisco 
Sanes. 

o Sr. Urbano Sa.nto$l (pela ordem)-Sr. Pr~idente. 
ácerca desta emenda, vou enviar á Mesa. o parecer da maioria. da. 
Commi leão de Fina.nça.s~ com uma. Iju~emenda, concebida. nos se
guintes termOS! 

Rela.tiva.mente á emenda n. 34 do 30M., l°: ' 
Esta emenda. visa supprim ir a taxa. de 10 %, ao que ora. estão, 

sujeitos os subsidios, 6 os Srs. Sena.dores que ao subscrev~ra.m pro· 
va.velm~nte (l, propuzeram fundandc-se em ra,2;ões, que se podem 
presumir que seja.m as seguintes: 

Os sub!idios nã.o fora.m em teml)o a.lgum sujettos a. imposto, Q 

sómente, qua.ndo um momento angustioso do Thesouro aconselhou 
sacrítlcios, os representa.ntes da Na9'ao eotenderam dever da.r o 
exemplo votando para si mesmos uma. medida até então ainda não 
praticada. . 

Mas, por isso mesmo que o jntuito principal fóra. o de dar o 
exemplo de abnegação, houve um evidente exa.ggero nA tributação. 

Não havendo hoje as razões que determina.ram o procedimonto 
do Congresso, pelo menos com o mesmo grá.o de intensidade, lem
bram-se os 8rs. signato.rios da emenda, que l~eria tempo de vol· 
ta.r ao 8tfJt1' quo, isentando os subsidios do imposto. Ha mesmo 
quem supponha que a taxação se~a inconstitucioD&l, com o funda
meoto de que, devendo seI' o subsidio ma.rcado na. legifllatura. 
a.nteJ'Íor, sem que possa so:tfrer alteração n~ seguinte. o imposto 
poderia causar essa alteração, sendo eRSa. a razão por que os jubas 
federaes escaparatn ao pa.gamento do imposto sobre venci-
mentos. ' 

A Commis9ão de Finanças está longe de acoeitar este ultimo 
fundamento. I:!:ntendc. ao contrari(l, que todos estão sujeitos fi lei 
commum de contribuição pa.ra as despezàs na.cionaes e que o artigo 
constitucional não póde ter de modo algum a intalligencia. que se 
lhe tem empre~ta.do. 

Acha. mesmo que não seria curiaJ. que o Congresso toIDa,stle uma 
deliberaçw fundada na ra.zão inconBtitu~ioDaJ de .a.cto proprio, 
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praticado durante alguns annos, periodicamente repetido depois de 
est.udo e aourado exa.me do M~mmpto. 

Não deixa.; porém, de v()'l'iíicar quo h<t plausibilidade em outra") 
consider(}.çoos, mn qUA ~e fundamenta. a. emenda., ma.s essa.s oonsida.. 
raçõea leriam fie ordem ao aCl)nselhar a dhninuiçãv dl. ta.xa. e não a. 
gU(\ inteira sup,Pressà.t>; e bem a.s~im. como corolIa.rio que se impõe, 
a diminuição ~ tax:J,s a que estão sujeito.':! em gera.] Oi vencimentos 
~los empregados, com ali minaça.o daq ueUas que sobrecarregam os 
vencimentos da aM 3:000$ atlfiuaeS, inclusive. 

Parece, :pois, á Comr:nissão que seria medída. dÍgnll. de acoei .. 
tação 3 segmnte emenda: 

Redija-se a emenda deste motlo: 
«Diminua.-se de 50 % a taxa de subsidIo e vencimentos. com· 

oxclusão dos vencimento3 meüores de 3:000$ annqa,es, qu~ ficarão 
isentos de imposto, a.lterada nesse sentido a verb~ 01100 como 
para. $ e a verba papel pu.ra.· $. 

Sala das sessões. 23 de dezembro de 1907,- FeUciano P~nna, 
Presidente inierino.-Urbano Santog, Relator. - GonçaZ'Ues :Ferreira. 
-J. Joaquim d6Souza,-Glycerio,-41varo Ma~hadotcam restricçães. 

O Sr. Presidente-Já tendo sido encerrada a, discussão, 
a Mesa não pôde aaceitar a sub-emenJada Comm'ssão de Jt"inança.~. 
(Apoiados geralJ.~.) 

O Sr. Urbano Sa,ntos - (pela ()'I'dem. J Sr. Pre· 
sidente, quando reqnsrt urgencia. para, interrompida (j. aMem do 
dia, continuar f1 dl~Cllssão tio Orça,mento da Receita., decla.rei que 
a. Com missão se reservava o díreí~o de apresenta.r Q seu parecer 
ácerca das emenda; orrereoidas. . 

V ARIOS 8as. SEN'. nORES - Ma~ a. discus~ã.Q ját e~tá. eD~8rra.da. 
O SR. UR~ANÔ SANTOS - Mas ê:) O(HQmis~o, tod.~ a.a vezes 

que d4 llIU pa.r-e.o3r, tem a. fa.cul<t~de regü,neota.! de allrese.p.tar 
sub-emendas, e é" iS.lo que estou fazendo, em npme da. C<.unnUSB$(.o. 

O Sr. Presidente - A-Mesa ouviu com attenção aB 
pa.lavras do honrado relato I' da. receita e entende que S. Ex~· podia 
(lar pareceI' te que pôde fazel·o sobre todas as emenda.s a.presentadas. 

Tendo, porém. sido encerra.da a. di9cqssio, S. Ex. não pola 
a.presentar nenhumf18ub-emenda, no curso da votação. (Apoitltlos.) 

A Mesa entendeu, porhnto, na.s 'Pa.la vrag da bonrada Com
missão de Finanças, que eUa é int'ensa; em sua maioria, 11 propost~ 
de varias Sl"S. SenadOl'8~," elimloa·ndo o imposto sobre o subsidio.: 

Vao se vota.r a emenda. com o pa.recer contrario da. Com
missão de Finanças. 

O Sr. Metello (pela ordem} - Sr. Presldente1 requeiro 
a. V. Ex.. que consulte o· Senado si consente quo a. votaçã.o da· 
emenda seja nominal. (Muito be.m). 

Posto a votas. é approvada o l'e.querimeQto. 
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<> Sr. p.re81den~ - Vae-se proceder 'chamada. Os 
seG.hores que votarem a. fa.vor da. emenda. dirã.o sim c 08 que vo.
tarem contra dirão »ao. 

proced,&\98 , cbamada e respondem sim 08 Sr3. Jona.tbas Pe
dPoaa., Sá. Peixoto, Indio do Bruil, BeICort V.ieil'a.. Anizio de Abreu. 
Pires Ferreira. FranciSco Sá., Ferreir .. Cha.ves, Meira e Sá, Alvaro 
Machado. Coelho Liiboa. Oliveira. Valladão. Moniz Freire, Siquolra 
Lima., Oliveira. Figueiredo, Alfrooo Ellls, LoPC5 Cbaves, A. Azo
redo, M3t )110, Candido de Abreu, Heroilio Luz. Felippe Schmidli e 
Vicwrino Monteiro (23); e fI6o. os 81'9. Urbano Santos, GonçaJves 
Ferreira, Erico Coelho, Augusto de Vasooncellos. Feliciano Penna, 
Francisco Glyuerio, Joa.quim de Souza, xavier da. Silva.. Pinheiro 
Macha.do e Julio Frota. (10). 

O Sr. Presidente - A emenda 1hi approva.d.a. por 
,23 votos contra 10. 

810 approvadas as s9guin tas emendas : 
Art. 1°, n. 3~Avaliaóão-dig~e •••..••.••..• 1.500:000$000 
Art. 1°, n. 64-Avaliacâ.o-diga-se 1.200:000$000 1.100:000$000 
Art. 1.0 Renda com applicaçã,o 

especial, fundo de gara.ntin. 
do pa.pel-moeda, n. 5, sub
stitlla·se pelo seguinte: o 
que for devido pelas ren .. 
das do territorio do Acre 
pa.ra. inteira reoonstituiçio 
deste :ftlndo .•••••••• " .. " • ..... .. . • , ..•••.• t .. , • $: 

Fica prejudicada a seguinte emenda: 

Ao~" 2 da. renda. com appliea.cão es tal. Em Vez de 20%, 
diga.ee 23 % • - Jcma'hlll P,droSQ. - Sã . 010. 

Sio -approvadaa 8.8 !J8guint.~s emendas da COmmiaSio. 
--Art. 2-. n. VO. § l° in jl,." di,a.-se: ~ra o fabrico de adubos, 

de oelIuloae e pa~l de bagaço de canna de a.ssuca.r. bem uslm, 
08 productos clÍlmioos para. alta fabricação, p.:l.gando 5 % de 
expediente. » 

Art. 2<\ n. VU, § 2° - Supprima.m-se as palavra"l'- e. matel'ial 
importado :pela So~ieda.de protectora dos .Anima.es. 

-,Art. 2°, n. VII. § 4° - Accrescente-se: bem como aos appa.
ralhos para. apicultura. e ao vasilha.me a.propriado ao acondicLQ
.,mento d08 respcetivos productos. quando importados por protls
stona,es. 

Art. 2°, n. VU, § 5°. -Supprima.-se. 
Art. 20, n. VIl, § 6°.-Supprima-se. 

O Sr. Presiclen"te - Va&ole votar a emenda. da Com ... 
miSBão. suppressiva do a.rt. 2'\ n. VII. § 7°. 

O Sr. Urbano San"tos (pela Of'clélm)-St". Presidente, 
a. Commissão. por cngano commettido no redigir a8 SUf.LS emendas, 
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propoz a suppressão tota.l desto paragrapho, quando lUa. Íntenoão 
era a.penas supprimir.lhe as seguintes palavras tlna.e8 : coa artigol 
<'uja. taxa. não for inferior a. esta.~. 

Para. corrigir esse oagano. peço ao V. Ex. que subllloti& ã. vo-
tação a, emenda Bupprossiva do quo falto, a,8:Jim rectiftcada.. <<<. 

Ao mesmo t9mpo lembro;t Commiisio do Redacoio qual onde 
está da taxa., na p:trte mantida do mesmo § 76 , escreva de taxa.. 

Isto tem unicamente por fim explicl:WO ponsamento quo ha. 
predomin.Mo sempre no animo d) Congro8So, quaodo tem votado 
esta. disposição. 

O Sr. Presidente - O Senado aeab::l. de ouvir a ex ... 
plicaQã.o dada pelo relator da. receita acerca. da emenda que se vao 
VOtal'.' 

Atten lendo a eRl. explicacã.o, vou pôr ao votos a emelld~t com a 
reetitleação feih pelo me:3mo relator. em nome da Commi88&o de 
Fwancas. 

E' approvada a emenda. com a. rectiftea,Qã.o. ' 
São approvadas as seguintes emendas da Commissãot 
Ao art. 20, n, VU. § 12. Sllpprimam~se as palavréLS «nos ter .. 

mos do citado decreto n. 947 A, de 1890~ e aC".croscen.te-se : ce para. 
as ca.pi ta.e:! dos Esta.dos da Parahyba e Espirito Santo." 

Art. 2°, n. VII, § 18-Supprima-se. 

Art. 28
, n. VII, § 19-5ubatitu.a-se pelo seguint.e: 

«Aos pratinhos de betume destinados a alvos volantes ou esphe
ras de vidro pnra o mesmo fim, importados pelos clubs de tiro ao 
alvo, p&gando a.penas 2 % de expediente. 

E' annunciada. a. vot.a.Q'ão da seguinte emenda: 
Ao a.rt. 2°, n. vn, § 19. AccPOscente-ae: ce 08 cartuchos carre

gados destinados aos referidos spo)·ts,.-Lauro Sor1rt!. 

O Sr. Urba.no Santos (peZa ordem)--Sr. Presidente, 
fi. Com missão de Find.nç~ é de pa.reo~r que esta emendl merece 
a. approva.ção do Senado. 

R' approvada. a emenda.. 
São approvadas as scguinte~ emendas da Commiss40 : 
Ao al't. 20 n. VII - Accrescenf.em..se : 
! 20. A's qUlu'tO)as ou barris novos e desmontados, destinados 

ao a.condicionamento de vinho nacional, e que furem importado" 
por syndieatoa agricolas ou outros productores. Os syndicatos, nesta. 
hypothese, talnbem l1cam sujeitos ás penalidades do paragrapho 
unico do art. 3° desta lei. 

§ 2l. Aos lnaehinísmos de3tinad08 ao e3tabelecimeotos de UDla 
fabrica de ferro esma.ltado, importados pela. ftrma Ba.rros. Krueger 
& Comp .• de S. Paulo. 

fi 22. Ao material necessario para agua. esgoto e illumin8,Qão, 
import~do p~la empreza ('onc~ssiona.ria desses 8orviQos na cidade 
da. Victoria., Estado do Espirito-santo. 
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o Sr. Prel!!!Jldente - Vae-s13 votar a seglllnte emenda: 
Ao art. 2° D. VII - Accrescente-se onde convier: 
§ Ficam isent03 de todos 08 impQstos aduaneiros os animaes 

importados e destinados a.os jardins zoologicos. - Augusto de Vas
cQnQ,ellos. 

O Sr. Urbano Santos-Sr.Presídente,para esta.em~nda 
a Cômmieslo chama tI. n.tienção do Senado, pat'que a. ma.tet'ia. de que 
ella. trata j4. e3tá contida. na proposiçao. O n _ 15 do art. 2° auto; 
riza. o Governo fi, isentai' de imuostos OS animaes destinaios aos 
ja.rdins zoologicol; e t~OS que forem impOrtados para exhibioões zoo
logica.s e i\~iantiflc:\s. porhnto, é até mais ampla esta dispostQão 
do que a da emenda. 

, O ~r. Piretl Ferreira. (pala ordem) - Sr. Presidente. 
pedi a pa)& vra :para. enca.m inhar a. votação. . 

O quo vou explicitr ê aonsequencía de um passeio de hontem. 
Dia a emenda. : 
« Ficam isentos de todos os im:postos adoa.neiros os anlmaes 

importados e destinados ao Jardim Zoologico •. 
Sr. Presidente. no .Jnrdim Zoologico desta Capital ha uma 

secção destinada ao deposito de animaes importados por uma ca.sa 
commercia,1 e que sã.o expostos :l ,-anda, confoz'me verifiquei 3,indlt 
hontem. 

Ante.-boutom chegara.m mahl 20 ou 30 desses animacs, que 
foram para alli remettidos. 

Pergunto: essea anillla.c& e$~o comprehendidQs.no numere) dos 
isentos de impostos? 

O SR. UaBA,NO SANTOS - Certo que não, porqUQ a disposiQão 
daproposiQã,o ê clara., como diz a Commissão - animaes desti
~a4ol ao J~rdim Zoologioo. 

O SR. PIRES FERREIR.A. - Perfeita.mente. A explicacão do hon 
rado reI atOl' servirá. de historico á execução dI). lei. 

Tenho dito, 
E· rejeitada a. emQo(}a. 

O Sr. Presiden"te - Vae·ae votar fi, seguint,o 

EMENDA 

Ao art. 2° n, VII - Accrescente-se onde oonvior ! 

§ Fic~m isentas do imposto de snIlo as operações q u~ rea.li
zarem as caixas rura.es ou urbanas que se fundaram sob a fôrma 
cQolle.rativa de credito C sob a base da re~ponsa.hilidadl} pes~9a.1. 
se>lidaria. e illimitadíl., visa.ndo mj).is facilitar o desE:tnvo!ver o cre
dUo agrico1a dó que lHcros directos MS a..~soctados. - Jira1lc,sco, 
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Sa1l6s. -- Hm-câlio Lu~. - OU"eira Vallo.dito. - Iudio do Bra~l.l.
- BeJfDrt Vieil'a. - Felippe Schmídl. - XaVf,er da Si',,". ea" .. 
didD dê Abreu. - Pires Fe'l"rBira. - Jlarlinho Garce.l. 

O Sr. Urba.no @a..u'tos ( pela orde,tt)-Sr. Presidente, 
ti Oommissão l"ntende quP. a emenda apl'esentada pelo i $rs. Fr.1n-
úr8eo SaIles e outros devl" ser approva.dl1. ' 

E' approvada. a. omenda. 
São a.pPl'Ova.das as seguinte;; omendaa da Commissão: 
Art. 3.0 Diga.4 se: 2 % de expedient~, em vez da 5 %. 

Art. 5. o ira p1·í.rlcipio. ~Il bstitua-~e pelo se.~uinte ~ 
A cobrança da.s taxas que cabe ás ca.pítallia~ do~ portos 

a,preca.dar t ~ r",râ 0m estampithM do seJJo adhesivo, do acc6rdo' 
coro a ta.bel1a seguínte. em substituição da. expedida. 0010 a.rt. 17 dá. 
lei n. 741, de 26 do dezembro de 19;)(), :dcando o Governo a.utorizadQ 
a isentar de Q~U8 de qua.lquer especle a~ embarcacões de pequenA. 
cabotagem. 

Art. 7. /) Snb.stitlla.-se pelo seguinte: 
No pra.zo intproro~&vel de 10 mezas, 03 Minieier10s du. VÜ1Qã.O, 

Ederiol'. AuerrA., Marinha, JustiC4 e Nogocios Interiores ex
ecutarão o que se acha. preceituada no art. 4° da loi D. 741, de ~ de 
dezemlJro de 1900t quanto a.os predios, proprios nacionaas l liitllados 
no Districto Federal o nOi Etta.dos, occu1)aoos por fUl'lqciolla.rjoa Pll" 
blicos civis e mtlitares, que não tiverem direito. por (or93. de lei. , 
a nelIes residirdm. O Ministerio da Fazenda. em seguida fa.rdo ven
der, media.nte concurrencia publica. aquelles que nã.o forem Becas
saI'ios ao serviço publico, applicando o producto. como determina. a 
lei, ao fuodo de a.mortiza.ção aos emprestimo8 internos. 

Art. 8." ....... Sllpprima":'se. 
Art. iJ.o-Supprtma-tiM. 
Art. W. Aoorescent9-8e {} seguinte: 
~ficando o Governo au torizado a elev-ar esta. toler~ncia 

a tê Og ,350» • 
Art. 12.-Supprima .. se. 
Art. 13. -Supprima.-se . 

O Sr. President.e-Vae-ae ... otar a. Beguinto emenda: 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo alltorizado a. conceder isençã.o doa im-

postos de tra.nsmissio ])ara. a casa. (IUe a Associa.ção Geral de Auxi
lias MutU\'H da. Estra.da de Ferro Central do Brazil a.dquirir, a. t.tul0 
oneroso Oll gratuito, para. 8. I'undaQfw (le um hQspttal p~ra. a mesma. 
associa.oão. - Augudo de Vaseot lcello8.- Pires Fer,.ei,.a. - Pran-' 
ciscD Sd. 

O@r. Urbano @a.ntos (pela ordem) -- Sr. Presidente. 
a Commissio de Finanoas aeute-8e obriga.da a. pronunciar-se contra. 
a a.pprovacão dei-ta. e1llenda.. 



·. . Tra.f6.aede um i:mpostomunicipal aM'tlca.da.do pela. Uniã.o. para. 
pa;gàmento de serviços muaici1?a.es a seu cargo... . . 

portanto, entende a Oommlssio, que não é liciio dispensa.r-se ..• 
O SR. .. FSLJCIA!IIO PENNA -lalt&-nos mesmo coIDpe~ncla. 
O 8ft. URBANO SANTOS - • .o .. o paga.mento desse imposto, deiti

na.do a remunerar serviços a cargo da União. 
E' rejeitada a emenda. 
Posta o votos. é a proposlção, asSilll emendada, aI1prnvada. e v&e 

ser devolvida' Ca.mara. d05; DoputadOl. indo antes á Commissão de 
Redacoão. 

Votação. em 3t. discussão, da proposiçã.o ela Camard. dos Depu
tados, D. 181. de 1907, impondo á.s autoridadesfederaas e estaduaes, 
&08 directores de estabelecimentos lndustriaes e oommerciaese a 
i:Ml08 os particulares a. obriga.qão de prestarem á Direcloria Ge.ral 
de Esta.tistica. as informações que lhes forem pedidas. 

. Posta a. votos. é a.pprovada. a proposição e vae sei' 8ubmettida. 
á sadlcção.. .. 

O Sr. Pre8idente-Veri:ftcando-se nã.o ha.vel" mais nu
mero pa.ra se proceder dos votaQÕes a.diadas, vae se proeeder ti. 
chamada. . . 

Prooodo-se á chamra.da. a que deixam de responder 09 Srs. Pires 
Perreira, Erico CoeltlO, Augusto de Va,sooncelros, Altredo EUis é 
Julio Frota (5). 

O Sr .. Presldente-Não havendo mais numero legal, 
aontinua.m adiadas 88 votações. 

Vou levantar a sessão .. 
Convoco para amanhã. antes da sessã.o publica, sessão secreta, 

para o Senado toma.r <!onhecimento dos pareceres, que fora.m pre
sentes á. Mesa.. da Commissã.o de Constituição e Di ploma.cl a , sobre a 
proposição da ca.ma.ra dos Deputados. que approva. a eon venção 
as aeostO de 1906, coDcluida. na cida.de do Rio ae Janeiro. na. Ter
~eira. Conferencia Internacional Americana. crea.ndo uma Olm
missão Interna.ciona.1 deJurlscoWJultos, encarregada de prep~rar 08 
Codi.go~ de Diraito Internacional privad·.) e pub1ico, para a.s relI.
oÕ08 entre os pa.izes da America., e os actos do Sr. Presidente da 
Republica ramovoodo, promovendo e nomejndo diversos ministros 
pleni potetlc1l.rios. 

Para. ordem dia da .aessoo publica designo: 
VotlOio, e~n 3" disou~il). da. propJSiçl.o da. Ca.ma.r,L dOl Depu

tados t n. 114. de 1907, ma.nda.ndo conta.r, p3.ra osetreit.os de melho
ria da reforma, ao ma"biniHta de 3" classe reformal0, capitão de 
corvetl. gr~uado Anto()io d3 Siqueira. Lopees. o temp.l em que 
serviu como operario do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, 
de 1863& 1855 (com parecer favora.vel da. COmmissã.o de Finanças) ; 

Voi~o. em 3· diecuilião, do ...;pfOjooto do Sooa~o n. 30, de 
1907, determina.ndo que a pr~moçao ao posto de major do tenente-
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coronel re!orllll.do do exercito lsma.el Lago se11\ contada da da'" 
de 16 de Jàneiro de 1894 (com emenda Commissão de Fio.ànça'i) . 

, . 
Vo~o. em 2· discussão, da. Ill'oposição da OI.mafa dos' Depu· 

tados, n. 189, de 1907, autorizando o Presidente da. RepubUca a 
cooeeder ao tenente da. Força. Policial do Districto Federal, Ovidlo 
Xavier de Ba.cro&. seis meZ6i de licença., com soldo o eta:pa.. para 
trata.r de sua. sa.ude (com pa.recer !a.voravel da Commlssão do 
Fina.nçaa) ; 

Votação, em 3& discussão, da propo~içã.o da. Camara. dos Depu
tado" n .. 33. de 1900, elevando a 6:000$ annuaes os vencimentos 
de varios (llDociona.rios do Hospício Nacional de Aliena.doliJ (com 
pareoer t'avoravel da. Comm~são de Finanças) ; 

2" discU88ão da proplSiçã.o da Ga.ma.ra. d03 DeQutados D. 191, 
de 1907, alterando o qU:t.dro dos omeiae., generaes da. armada (com 
parecer favoravel da.s Commissõe~ de Marinha. e Guerra. é de FI. 
nanoas) ; 

2· discussã.o da proposiçã.o da Cama.ra. dos ~p'uta.dos D. 210, 
de 1907, regulando o alistamento e o sorteio milltar e reorga.ni
zando o cxcroitG (com pareeer (av ora.vel das Commissões de Mari
nha e Guerra e de Finanças). 

Leva.nta-se a. Sf8iã(j á 1 hori1 e 50 minutos da tarde. 

170- 8JSSSÃO EM 2! DE DEZEMBRO DE 1907 

Pr6sid~tlc'a do Sr. 11410 P~çaflha 

A' 1 1/2 hora da. ta.rde depois da SOdsã.o secreta, convocada 
pcu'a hoje, abre-se a. sesslo a que concorrem 08· Sl"8. Senadores 
Ferretra. Chaves, A. Azeredo. Jonatbas Pedrosa., Sá Peixoto, Indio 
do'Br_zil, Urbano Santos. Belfort Vieira, Anizlo de Abreu" Pires 
JPf!rrei.ra., Francisco Sá, Meira. e Sá., Alvaro Macbado, Coelho Lisboa, 
GonOalves Ferretra, Araujo Gões. 011veira. Valladão, Moniz Freire. 
Siqueira. Lima, Oliveira. Figueiredo, Erioo Coelho, Lauro Sodté. 
Bara.ta. Ribeiro, pelicia.no Penna., Franmgoo Glycerio"Alfredo ElIls, 
LO~9 Cha.ves, Joaquim de souza,· Joaquim Murtinho, Metello. 
Candido de Abreu. Xavier da Silva, Hercilio Luz. Fel!,ppe Schmidt. 
Pinheiro Maohado, Julio Froia. e Victorino Monteiro (36). 

Deixam de comparecer com causa participada. 08 Sra. Senadores 
Ruy Barbosa., BueDo Brandão, SllVQl'lO Nery, Paes de CarvaJho, 
Justo Chermont., Gomes de Castro, Ra.ymundo Arlhur, Pedro Borges, 
Meira e Sá, Gama e Mello, Rosa. e Silva., Herculano Bandeira, Vieira 
Malta, Manoel Duarte, Coelho e Campo3, Martinoo Garc6Z, Severino 
Vieira, Virgllio Damazio, ejeto Nunes. Lourenço Baptista, Francisco 
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-&8.es.' Bra,z Abrante.3, Urbano de Gouv~J" Br&z1lio da Luz e La.uro 
;Müller (25)._ 

E' lida, posta em discllBSão o sem debate a.pPl'ova.d.a. a. aota 
d,. sesSão anterior.' " 

o Sr. .lo lSecre-ta.rio dá. conta do lIIegllinte 

EXPEDIENTE 

OlBcios: 
Vinte e tres do sr. lo Secretario da. Camara dos Deputados, de 

23 do corrente mez~ remettendo as segUintes proposicOOs da mas .. 
,mà Gamara.: .-

N.217-1007 

o Ccmg1'eSSQ l'iacio.Qal dccr6ta.~ 
Artigo unico. Pioa. eleva.da a. 50" mensaes 8. pensão dG 6:$500 

que percebe cs.da uma. daa pensioniatas DO. Carlota. Ce88.l" Sampa.io, 
Ama~íles Olympia Sampaio. Maria Luiz&. S30mpJ.ío e Aliae 01ympla. 
Sampaio, filhas do coronel Genuino Olympio Sampa.io, morto 
em 1874~ em serviço militar; revoga.da.s as disposiQÓee em 
contrario. 

Camara dos Deputad03, 23 d3 dezembro de 1907.-Carlos Pele 
:coto de Mello Filho, Presidente da. Camara..-Melc'ades Mario d8 Sd 
Jire,re, }O 'Secreta.rio.-Lul.a' Antonio Ferr8ira GNalb.rto, 30 Secreta
rio, servindo dê 20 .-A~ Commissã.o de Fina.nças. 

N. 218<-l907 

o 'Oongresso Naciona.l rasol ve: 
Artigo unico. Fica. o Presidente da. Republica. autorizado ao 

,conceder a Hemeterio Miranda, secretario da Ca.pitania do Pot"to 
-do Estado do Paraná, um anno de lMenca com ornenado .. par& 
tra.tar de sua sauda onde lhe convier, em proroga.câ.o da quo ~stâ 
g92ando~ concedida pelo Congl"eBs9; revoga.d~ as disposições em 
contrario. 

Cam~a. dos Deputad08, 23 de d~embro da 1907. - CtJrloJ P8'· 
,$010 d6 Júlio Jiüho~ pI'6Sidente. - MiZ_ciades Mario M Sã Ft'eire, 
lo secretario .. - Lu,. Antonio Ferreira Gua~blirto, 30 secret&rlo ser
;v~ndo de 211 .-A' CommiBsão de FinaQ.ças. 

N ~ 211)- --- 1007 

Ó Ocrngresso Na.cional resolve~ 
Artigo -~ioo. :E:' conoedida. uma pensão mema! de lÓO$ ao Dona. 

He.nriqueta Ferl"eira dos Santos PereIra, viuva. do Dr. Antoriio José 
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Pereira, ex·chefe de polícia do .B3tado de Goyaz; revogadas ,as 
dispoBlções em contrario. 

0,unara. dos Deputad~t 23 de dezp,mbro de 1007. - Oa,.104 R6i
xoto de Mello Filho, pregjdeuce. - 2lfilci.ades Mario de 84 ..A"6i7'6. 
lo secreta.rio. - Luü Antomo ~e.r'J·ei,.a Gua'lbe,.to, 30 secretario, ser .. 
vindo de 20 • - A' Commisaão de Finança.s. 

N. 220 - 1907 

o Congresso Nacional resolve: 

Art. unico. FiclL o Presideate da Republica autoltizado a oon
ceder ao b~clla,ml João Vieira. de Souza Filho. pl'OO!lradol' da Rflj!U
blieii. na. secção do Maranhã.o, um anao de licença! com ordenado., 
para tratar de sua. sauda onde lhBconvier; revogadas as disposiOõer:w 
em.contra.rio. , , 

Cama,ra dos Daputa.do~, 23 d~ de~embro de 1007. - Oarl08 Peí.
'iEolo d8 Mello PtIAo, presidente. -: Milciad6s Mario t4 8d ,r'~8. 
lo secreta riu . -- Luü A3tMio P8rrlJ'r(l Guedbtll'lo. S. Becret&.rio. ser
vindo de 2° .-A' COmmissã.o de Fína.ncas. 

N. 221 - 1907 

o Congresso :"{aciona1 resolve: 
Artigo illlÍCO. Fica o Preaidente da Republica autorizado a abrir 

ao Miuis\el"io da .Jl1stiCl& e Negolcios InteTiores os creditos espéciaes 
·de 5S2: O 16$032. pa.ra. a. cJnclusio da.s obroai da. Fa.culda.de de Me
dicina. da Ba,ll1a, e de 50:0:){)$~, para. a. conclusão dos edidcios da. 
Maternida.de da mesma. cida.de; revogadas as disposiQÕes em con
tra.rIo. 

Ca.roa.ra. dO:i Deputa.dos, 23 do J.czBlubro de 1Ii107. - Cat"108 P6i
'.ro'o de ltffJllo Filho, presidente. - Miloiadss MariQ fle. Sd ,fr6Ít'f, 
.1 0 secreta.rio. - LIi.;.3 Antonio .Ferreira Gualhér"to. 3° secretario Ber
vi I1do de 2°. 

Fica sobre a mesa para ser incluida na. ordem do diat na. forma 
do Regi mento. 

N. 222 - 1907 

o Congresso Naciona.l resolve; 
Artigo unico. Fica. o Presidente da. Rapublica. autorizado ar 

a.brir ao Ministerio da Marinha o credito de 1:127$741, para oocorrer 
ao pagamento do au.gmento de vencimentos do secreta.rio do Ar

'sena1 L1e Mal'inha do Río de Janeiro, de CO.n.fJl"lllidada com [) decl'eto 
1egisla.tivo fi 1.732, de 26 de ,etemuro de 1907, até o dm do mesmo 
a..u.no de 1907 ; revogadas a.s disposições em contrario: 

Camat'a dos uepl1tildo~, 23 de dezembro tia lOO1.-0~rZ08 Pe.i
:l:oto de J.l[etlo pilho, presídente. -1lliloiades Mario 'de Sã F,·e'ret 10 
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Secret&rio.-Luu Antonio Perr~rtl Gualber'o.So Secretattío, servindo 
ie 2-. 

. Fica sobre a mesa para ser incluida na ordem do dia, na forma 
do Regimento. 

N. 223 - 1907 

o COJlgrosso Nacional t'esolve : 
Arligo untro. E' o Presidente da )tepublica aut.orízado a. abrir 

ao Ministerio dasRela.çlSesExteriores o credito especial de 29:587$477, 
papel, para oeoort'er ao. pagamento devido a.o liacharel Artbur de 
Oal'TalJio Moreira, como J 6 secretario de Je!aolo. em dispoolbUidado 
iDactiva desde 3 de ma.rço de 1892 at~ ro de dezembro d.e 1906. 
devendo ser doouzida. daquella ímport&llcia. a. que l'ooebeu como 
aposentado; revogadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados. 23 de dezembro de 1907.-Cat-w8 Pei
~o ds .Jlejl0 .PilAo, presídente.-M'lciad8s lIJarw de Sd Freire, l° 
Seeretario.-Lut.l Aneonio Ferrei,t-a Guolber'Q. 3° secretario. servin do 
de 2».-As Commissõe8' de Constituição 6 Deploma.eia e de Finanças. 

N. 224 -1007 

o Congresso Nacional reaolve : 
A,rtlgo UD[CO. Fica. o Presidente da. ttepublica autorizado a 

abrir ao Ministerio da Justiça e Negoclos Interior6' o credito eJ:~ 
traDrdinario de I2.400:000$. para a conclusão do ediftclo da. Biblio
theca Nacional e mobilias. tapeoarias e deoora0õe8 do mesmo: reTO~ 
gadas a.s disposições em contrario. 

'. Oamara dos Deputados. 23 de dozembro de 1907.-0arl08 Pei
:eolt> dtJ Júlio Pilho, pfesidente.-Milciades Mano de Sã Freire. 1° 
secretario.-Lui.i A,,'ORio .FerreircJ GualfJerto, 30 secreta.rio. servindo 
de~. 

Fica. sobre a me_ para ser dada. para. a ordem do dia, na 
ftJrma do Regimento. 

N.225-1007 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Presidente da. Republioa autorizado a. 

abrir &O Minis"terio da Fazenda o eredito de 90:000j. supplementar 
11 verba 2:;& - Juros dos empreatimos de cofre aa orpbãos - do 
ari. 45 datei D. 1617. de 30 de· dezembro de 1906; revogadas 8.8 
disposicões em. contrario. 

Camam doa Deputados. 23 de dc:zembro do l007.-CarlD, Peí
tCoto db M,Il8 P"Ao, prestdente.- Mudad" Mari (I de 3d Z,reire 
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l° secretario.- Lu/.; Antonio .Ferreíra G~a!b(wtot 3ó secrt'tal'io, ser-
vindo de 2°. ' 

Fka sobre a mesa para na forma do Regimento, B2r da'la paro. 
a ol'dero do dia. 

N.22rj-la07 

D Congresso Nacional l'osolve: 
Artigo ullico. Fica. o Presidente d:1 ne.í.:mbllcl a.utori2~do & 

abrir ao Ministerio da Fazenda o Cl'OJitO de 67 :761$810. supple
mental' á verba. 171!. do art. 45 da lei n. 1.617, de 30 de dezcmor~ 
de 1906-Rubw consignaç'lo-para dospezas imprevista.s e supprir as 
previstas urgentes nas dívm'sas alfandegas j l'evoipda,s as di iposi4 

çõe8 em contrario. 
Camara. dos De'plltados. 23 de dezembrJ de 1907.- Oa'rZos P,i· 

~oto de Mello Fil.~o, presidente.- Milciadea M4rio de Sd Pt'6tt', .. 
l° secretario.- Lui3 Antonio Perreira. Guatberto, 3/.1 ~;ecr(3ta.rio. seflo 
vindo de 2°. 

Fica sobre a mesa para ser dada para a ordem do dia, na forma. 
do Regimento. 

N. 227 -1907 

O Congresso Nacional 1'6801 ve : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repllblica autoriza.do & 

abrir a.o Miaisterio da Justi~a. e Negocios Interiores o credito as
pec~a.r de '300:000~, para oecorrar ás despeza,s com a. reunião do 
4° C:>llg1'e3So Medico L:1tino Ameri.cn.no, a rea.lizar-se no Rio de Ja
neiro em 190()J e com a. exposição internacional de hygieoe, aooexa. 
ao referido Congresso; revoga.das as disposições em contrario. 

Ca.mara dos Deputa.dos, 23 de dezembro de 19(17 . ....:. Oa'l'lof Peí
(Coto de Mello Falho, presidente.- Maldades Mario de Sã Pt'6if'fJ. 
la secretarlo.- Luiz Àntonio Fert'eira Gualherto, 30 secretario, ser
vindo de 2°, 

Fica sobro a me~a pat'a ser dada para. a ordem do dia, na forma. 
do Regimento, 

N.228 - 1907 

o Congre~so Nacional rasolve: 
Al'UgO unico. Fica. o Presídeute da Republica. autot'izado a. 

abrir ao Ministerío da Justiça e Nogocios Interiores o credito de 
129~896j;gôO sUPlllementar á. verba 20 do art. 2° da.tei,n. 9.ô17, do 
30 de dezembl'o de 1906, para. Decorrer a despezas de dlversas sub
consignações do materia.l do Hospicio Nacional de Alienados; revo.· 
ga.daa as disposições em contra.rio. 

Camara. <los Deputados, .23 de dezembro dc 1907, - OarZOJ Pei
/toto de MeUo FUho,Cpresidente. - MiZciadeB Mario de Sá Frelre, 141 
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.8eQl'swio. - Luis An'tmio Jier,.",.4 GuaUJerIO, 30 secretario. Sél
vi do de segundo. 

Fica. sobre a. mesa. para na forma. do Regimento, ser tlada, pa.l'8. 
à ordem do dia.. 

N.229 - 1907 

o cogresao Na.cional resolvo! 
Artigo unico. Fica o Presidünte da. Repnhlica autorí:i.ado a. abril' 

ao Millísterio da. Guerra o credHo de 51 :360$. supplemellta.l* â 
verba 5'" do art, 22. da lei n. 1.61'. de 30 de dezembro de 1906, 
pa.n. jl8.ga.mento da. gratifica.ção de funcção, (tevidas ao professores 
e coadjuvantes da Escola de Guerra. de Porto Alegre; revogadas as 
disposições em contrario. 
, Gamara dm Deputadoe., 23 de dezembro de 1907. - Ca}4lo! P6i* 

~oto de MélUO Filho, presidente. - Milc;f).d~8 .. ;\!ttrio de 8(i Fteire, l° 
secretario. - Lui.z Antonio Fe1"l'eiYd GuallM-rto, 3° súcre~'),rjo, ser· 
vindo de segunda. 

Fica. sobre a mesa, na. forma do Regim(l~tto, ser dada para. a. 
()rdem do dia., 

N. 230 - 1907 

o Congresso Nacional fC'sol ve ~ 

Al·t. 1. 0 Fica. o presidente íla Rcpublica. (\.utOl·izaml0 i1 cOLlceder 
a Pedro Ada.lberto Fernandes, CJnt'erenle do 2'" chsso da Estrada. 
de- Ferro Central do BraziJ, seis mezos de liceuça., com ordcmaJo~ 
pal"8! tl>a,tarnento de sua sande. em prorflgação da em cujo g07.0 
se acha.. 

Art. 2. o RevoganN!e as diõposiçães em contra.rio. 
Ca.mar& dos Deputados. 23 de dezem bl·O de .19J7 . -- em'los Pei.· 

:coto de M~llo Filho, Presldente.- J.llirciades Mario de 8ft Fi'e:'re.!" 
secretario. - Lui.; Antonio .Fert·eil'fl GuaI0ei'to, 31> secret:\l'io, ~\er· 
vindo de segundo.-,\' Commissão de Finanças. 

N. 231- 19)7 

O Congt'essu r\a.cional decreta: 
Art. 1.1) E' concedida ti. isenção de direito:::> adua.neiros ' ara, os 

medica.mentos, fazenda.s e (J bjecto~ de uso dos en;ermos U ol'phãoa, 
recolbidos aos hospitaes, a8yJos e recolhimentos nlantidos pela. 
sa.nta Ca.sa da. Mise:ricordia. da Capital Federal e bem a.s~iro papa o 
.serviço :tUnerarío, e pa.ra os matepiaes destinados ao Hospital Geral, 
hespfeios. 8.9110s. estabelecimentos de caridade e aos repal'us dos 
eliftcios de sua. propriedade. 

Art. 2. D EJ o Presidente da Republica. autorizado a restituir 
'referida Sant,'l Casa a quantia de 13:763$800 quo pa.gou por di-
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reit<1s de importaoão do materia.l destinado ao edificio. em oonstruw 

cção. tt rua Miguel de Frias. destina.do ao tratamento de cri&nças, 
podendo abrir o necessario credito. 

Art. 3.° Revogaro..se a.s diaposiçoo;; em contra.rio. 
Camara dos Deputados, 23 de de7.embro de 1907 .-CarJoI p~. 

:coto de MeUo Filho, presidente. -Milcíades Mario de S(j Irt'eit't, 
10 secretario. -Lui: Antonio .Ferrei.ra Gualberto, 30 secretario. 
servindo de 2°. -A t Commissão de Fina.nça.s. 

N. 232-1907 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da. Republica autoriza.do a 

abrlr ao Ministel'io da Guerra o credito do 89: 862$021, supple
mentar á verba 15&-'fa.tel'ia.l-n. 19, rnateria prima, etc., do 
art. 22 da, lei n. 1.617, de 30 de dezembru de 1903; revoga.da.a 80S 
dispo:sições em contrario. 

Camara dos Deputados, 23 de dozemb,'o ue 1907.-0arlos Pei
iJ;olo de J:lello Jii.lho. presidGDte.-Jlljfâades· nlario de Sd-, F'I-8t,." 

>,lQ secreta,rio.-Lui.,J Antonio Perreira GwJlberto, 3° soaretario. 
"'servindo de 2°. 

Fica. sobre ao mesa para. Da, forma do Regimento. ~or dada. pa.ra. 
a ordem do dia.. 

)J. 233 -1907 

o congre~so Nacional resolve: 
Artigl) lIDico. Fica .. o Pre~idente da RepuhJicj. autorÍ.'l.tttlo a 

a.brir ao Ministerio da Guerra. o creJíto (te 47:3:88-1$493, sUDple
mentar á verba. 15a, cOfisig<lação-VtLfitagaI1S de forragens e fer~ 
ragens-do art. ~2,2 da. lei n. 1.617, de 30 (~C dezemhro de 1906 ; 
revogada..; ao; disposições em contra.i'io. 

Cama.ra do,) Deputados, 23 de dezembro do ~907 .-Garl~s Peí· 
:roto de Mello Pilho, Presidente.-JIilciad6$ Mario de Sá ]!Ireirl', 
l° Secretario.-·Lui~ Alttonio Ferreira Guall>edo, 3° secretario, ser .. 
"indo de 2°. 

Fica. sobre a mos 1. p<1.ra na formt~ do Regimento, ~~r dada. para 
a ordem do rUa. 

N. 234 - 1907 

o Congre~so Na.cional rJsolve: 
Art. 1. 0 E' o Pl'esidento da Republica autorizado a conc..;del· a. 

penS'"'a.o mensal de 30$ a Maria. Ignl\cia Ma.gda.lena de Jesus, vj uva. 
do soldado do 16 ba.talhão de inf'anta.ria do exel"ci1Jo Raylflundo 
José da Costa, que d'urante cineo anJlOS s81'viu na. camp"nba. do 
Para.gua.y. 
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Al't. 2. 6 ROVQg'l.ffi·Se as di~pbsiC}Õ2~ em CJntr~l"io. 
Camara. dos Depl1tn.do!J~ 23 'de dezembro de W07.-('arlospe; • 

.l'&to de Mello Filljo, Prefidente.-Milciadc3 Mario de Sá Pte~re. 
141 Sl'cretario. -ltli~ AnlOtl.io Ferr-eú'a Gtralbt:wto, 3Q E"ecretari.-., ser
vindo de 2°.-A' Commissão de Financ;a.s. 

N. ~33 - 1007 

O CO:1grrsso :-\acÍollu,l decreta.: 
Até. 1.° Fica.nt c:xtÍl:ct:t::í ::I.S c::.t ..;-0:; (lo !;ínli-aJilüa:;Lo,-; e i·l'att

Cf1lltrs t:ü Inl\,ciü .. i ,ti.l.~. 
Art. :~.o Os aútmles ,"!ut-a3ull"Ultcs e pl'atjean~eg ele mud.li

uistas passarão a ser denominadcs fluil-machiobta,s, e na hieral'chia. 
militar occuparão posição correspondenfe , do piloto da arma.da .. 

Art. 3.° Os uctua.es sub-a.judantl's e praticantes ficam obri
gados ao prestar os exa.mes de tlUe tratam o,~ arts. 23 e 24 do l'e· 
gula.mento l\nDeXO ao decreto n. 4.417 t de 29 de ma.io de l002, na. 
epoca. para esse fim dctf'rmína<la. 

Art. 4. 41 Os sub-machinist.ls terão a. bordo a.lojaruenfu espccia.f~ 
ma.is proximo da. machina e a.hi arranchalã.o. 

Art. 5.° Os sub-maehinistas percebel'ão o:; mesmos vencimentos 
que competem aos a.ctuaes sub-~"juda.[Jtes de machinistas. 

Art. 6.<1 Os actuaes praticante::!. classificados sub-macllinistas. 
continuarão com os vencimentos qUI) percebem acíua.lmente t att~ 
satisfazerem as exigencias do l'eguta.mento em vigor para o aCê68S0 
de classe. 

Art. 7. 0 Os alulUDos da Escola Na.val que conduirem o curso 
de ma.chinista.s passarão para o corpo de ma.chí.nistas cumo sub
ma.chioist!ls e terão os vencimentos dos a.ctuaes praticantes de ma,
ehinísta.s, até satisfazerem as etigencias do regulamento em vigGl' 
para o accesso dos pratica.ntes de ma.chinistas actuaes. 

Art. 8. 41 Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.ma.ra d03 Deputados, 23 de dez em bro de 1907. - Carlos Pti .. 

:coto de MsIlo Fitho, presidente.-Mílciades Mario de Sá Freire, I" 
secreta.rio.-L-uis An'onio .Ferreira Gt.4a.lbeY'to, 3° secretario, servindo 
de 2° .-A' Commíssão do Ma.rjoh~ e Guerra. 

N. 236 - 1907 

O Congres,o Nacional resolve: 
Art .. 1. o Fica coneedida a. D. Ga.brje1a. Mul1er de Castro, viuva 

do tenen1e ... coronel honora.rio do exercito Sotero de Castro, e a sua. 
filha. solteira. Gabriela de Castro, a pensão do 100$ mensa.e.s, repar
tidamente. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
camara dos Deputados, 23 de dezembro de 1907.-0ar101 Plli· 

XO'O eis Mello Filho. presidente.-Milc'a!les Mario de Sá Freire. la 
secretaríll.-Ltliz Al1tOtaio FcrretY'a G"Q.l~ertOt 3° secret~riO, servindo 
de 2D .-A' ComInÍssão de Finanças. . 
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N.237-!907 

o Cong\18300 ~aciona.t l'ewlve : 

Art. 1. ° Ficl\ o Presidento da. Republica. autol'izadu a manda.r 
contar de 4 de janeiro de 1890 a. antiguidado do posto de a.lferes <10 
capitão Luiz FU1'tado, ao l° tenente Luiz Torqua.to de Souza. e 3A)S 

demais alferes e 20s tenentes promovidos por decr~tos de 14 de a.bril 
do mesmo anno, desde que provem ter tomado parte DO mamora
vel feito que teve como consequencia a proclama.cão da Republica. 

Art. 2.° Essa contagem rIo tempo não dá direito a. vencimento 
monetario a.lgum. 

Art. 3.° Revoga.m--;e as disposições em contra,rio. 

Camara dos Deputldos, 23 de dezembro de 1907.-Carlos Pei, .. 
3:010 de M,,~lo F.lho. presidente.-][i:ciade8 Mario de Sá Freire, 
l° Secretario.-Ltti; Antonio Fe,.,.e : .. a Gualberto. 3° seereta.rio ser .. 
"findo de 2°.-A's CO~11missõüs de Ma.rinha. c Guerril e de Finanças. 

N. 238-1907 

o C·)ngresso ~aeional regol ve : 

Artigo unico. Fica o Pl.'esidente da. Republica. au tOl'i.zado a 
abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito extraordinario de 
~J:957$57!J. afim de oc,.}orl'er <.\.0 pag,\mento devido ao engenheiro 
civil Luiz Thomaz d,-~ Cunha. Navn.rro de Andrade, e.u virtude de 
sentença judicirtri L ; revogada.s as di:iposjções em contraI'io. 

Ca.mara dos Deputa·log, 23 de dezem 'bro de 1007. -Oarlos Pei
.toto de Mello Filho, pl'esidcnte.-~~filciade$1Ilat"io de Sã ~reif'6, 1(1 se .. 
cretario.-L~(i.; Antonio Fer)'eira Gua'berto. 3° secretario, l!Iervindo 
de 2°. 

Fica. sobre ao me~a Ilil. forma. do Regimento ser da,la para a 
ordem do dia. 

N. 239 - 1007 

Art. l.0 E' o Govorno autorlzado a despender "pelo ~finiaterto da 
Jndils~ria, Viação e Obra.~ PIlblicas a importancia. de 89.5-H:613$729, 
paI>el, elO, 115:5618')2'.'2, ou rOl cc/m 0.5 serviços designa.dos nM 
'VeI'bas seguintes: 

1.8 Secl'ehr:a dt~ E ,taJo: 
Reduzid.l. n. 42:000.~ a con· 

si g II iL çã.') «PubÍica,("õcs, 
impl'eSSÕC'i. etc.. e aUa 
;{ment;\da. de 6: UOO$ a. 
c.on~iJnação «Pes.~oill 110 
ga.b~lletr, do Mi!dshu~ 
para. a,1.t4)!}(lm .. sc â ~l'atia 
tlca(;ão d J bi bli:Jthc'~lll·ilJ. 

001'0 PareI 
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Fica comprehendida, na.
q u a ) 1 a. consigna.ção a. 
«Gra.tificação ao pSlJIQal 
incumbido da. organiza
ção do «Boletim da Pl'O~ 
priedade Industrial •.•... 

2.' 'Eat6tiatica: 
Elevada: a. 378:310$ a con .. 

sígnação -«Pessoa.l da. Di
rectoria", em víl'tude do 
decret,o n. 6.628. de 5 de 
seSem bro de 1 ~7, e o 
-augmeato de'õOO réis na. 
dla.ria. de quatro fJerven
~; a B7 :082$500 a de 
~pessoa.l da officina. typo
graphica... de accôrdo 
Com o mesmo decreto, des
tina.dos 2õ: 000* p~rt\ «Ar
tís~a.s do ijerviço typogra.. 
phico t de gravura., anca.· 
ilerna 9ã.o, brochura e ele
etricidad e~ e 3: 832$600 
para tres serventes com 
a dia.ria. de 9$500; ao 
3:~ ,~_oonsÍ(na9io 
'CA.~\l'BlCao e COIlI6J.\'VI&
{.tiO de moveis, liv.tOs e 
assignatura. de jornaes e 
~evista.s; a 10:000* a. de 
cObjectos de expediente, 
Iranq uia da correspon
d.encia e publicaçã.o de 
editaes»; a 2; ~ a. de 
,D~peza.s miuda.S e de 
Til' pa~amQnto,.: e 
a. a. ae «Material 
da. ofllcina. typographica ... 
que assi Dl ficará redi
gida: cO necessario aos 
serviços, inclusive os de 
brochura. e encaderna
ção •• Fixa.da8: a. qua,ntia. 
de 2: 000$ para asseio do 
edificio, as de 1 :Q8QS e 
142f500 para consumo da 
agu& o tax.a de esgoto 1"6-
spectivamente, e 35:715$ 

Ouro Papel 

401: 7õO$OOO 



SE8slo EM 2' DE DBZ8MBRD DI 1907 e. 
para c~vent uaes». a ss1m 
redigida. a cODsignaç:.\o : 
.Substituição de pes::ioal, 
dia.riag e ajudas de custo 
regula.mentares e despe
zas imprevista.s}). Sup· 
pri midos os credi tos de 
45:860$ para o c Registro 
Civil ~ Q de 2:00(}$ para 
«( Seguro de predio», ..•. 

3. ~ .correios : 
Elevada de 1O;~ a. sub

cODsignação c Porcenta.
gem pela venda, de fór
mulas de franquia.... Au· 
gmentada de 60~O(J()$ ~rEl. 
estabelecimento de cal!:a! 
do Correio nos dis'trictos 
rUfa.es mais populosos, 
sendo 50:000$ para. gra.ti
ficaçã.o do pessoal de 001-
Jecta e 10:000$ para o ma.
teria1. Mantida. na. sub
consignação - Conduccão 
de malas - a redacçio di\ 
tabaIla,8ubstituidas.porém, 
as palavras -d,ha de per
noites - pelaB seguintes: 
-díta.s e pernoites. Man
tida na. consignaçã.o - Van
tagens especia.es - a reda .. 
cQã.o da. tabeUa, elevada. 
porém, a. 230:()()(}t a sub· 
consignação 4"- - Gratitica
ção addlciollul aos ompre· 
&tados dos Correios a.mbu
lantes, etc. Reduzidas as 
duas primeiras aub·coDSi
gnações cMateriab l:! cPu
blicações postaes, et'3." 
a uma só, mediante a se· 
seguiote redaeção: «Artigos 
de expediente e escriptorio, 
fórmulas diversas, livros 
e revistas, interessando ao 
serviço. jornaest impres .. 
sões. publicações Banca .. 
ciernaoões J). 400:000$000. 

Ouro Pa.pel 

, • 411 •• 4 ....... 4 • 
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Reunida.s tarn bem as Si (} 
4a sub - consi gnacõe.3 de 
cMü.terial1i. dizendo-se: 
cAcquisição. conservação e 
reparação de moveis e do 
necessario pa.ra. recepção. 
traJlfrporto, proc.esso e dis
tpi buiçio de ma,las e 001'
respondenola.s,inclusi've ma
terial tluctuanto e o re
la.ti"fo ao seu serviço, 
370:000$000 •••.•••••••.••• 

4." Telegl'aphos: 
Elevada do 103:3[0$116, ouro. 

e 1.163:750$. papo]; sendo: 
em ouro, 600$ na. consigna
ção cQuota da Secretaria 
Internaciona.l de Bm-na.~" 
que ficará. redigida. 4QU.Ota. 
da Secretaria Internaciona.l 
Telegraphíca e Radiotele
,raphiea em Berna. de réis 
81 :843$450 em «<Renovação 
e consolidação das linhas. 
etc •• ; accreBcenta.da~ as 
palavras - adoptadas a.s 
medidas ma.is convenientes 
ao aper1"eiQOament.Q e de&
snvoI vimento do serviço 
ielephollico-Pessoa.l e ma.
tel"ial, na consignação
Reforma da rede telopho
nica. (} telegrapbica da. Ca.. 
pitar Füderal 20:000$ em 
«FmoramGnta. appa.l"elhos e 
o necessario ao consu mo»-; 
860$6('16 na sub~onsigna.çã.Q; 
«O nccessario à oH1cina u 
a.o expediente da secção te
l~hniea..; e em papel, inclu
são do cl·~di.to de 6S:nO;.~ 
para «Transforma.ção da. 
pl'odtlct;ão de energia ele· 
ctrica. e refol·ma. dos ele
ttrogenos nas esta cões do 
Porto Alegre, P e 1 o t a. ~ • 
S. Panlo. Rio de Janeiro 
• Dahia. ; 1.050:000$OCO na. 

OUI'O Pepel 
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consignação c Conserva,cã.o 
das 1 i D h a li ultimamente 
eonstruidas, etc.», qne fiea. 
aBsirn redigida: c Oonserva· 
çã,o das linhas ultimamente 
construidas e da.s transfe
ridas á. Repartição, oon .. 
struoção e principalmente 
melhoramento dos circuitos 
.interiores existentes, du
plica.ndo-se-Ibes os condu
ctores onde ne ce s s a r i o t 

continuacã.o e o::mclusão das 
linha.s já iniciadas e cons
trucçã,o de novas, distribui
das quanto possivol por 
todos os Estados e preferi
das as que Corem élos de 
novos circuitos e, bem as
sim. as subvencionadas ou 
auxiliarias pelos governos 
es1ia.duaes ou municipaes, 
na pro)Orcão dos a.u dUos ; 
15:000$ em .. Serviço optico 
e meteorologioo:.; 10:0:'>0$ e 
20:000$, reS:l)ectiva.mente, 
em «Transporte, ete. do 
materia.l» e «Transporte de 
pessoal» •.•••.•.•.••.••..• 

. 5.& Auxilios á agricultul'a e in· 
du8tria: 

Reduzida, a. verba. de 185:000$, 
papel.j)elas seguintes mo
ailicaçoes: suppressão das 
1", 2A, S· e 6& congi~na.cões, 
sob o titulo «Au:ulios di
versos:&, e 3" do titulo 
«Subvenções .... que flca, eli· 
minado, passando p a, r a 
'L1uelle as consi.gnações 
cSubvenl}ão 'Sociedade Na.
cional de Agricnltura.. 6 
-centro Industrial do Rra.· 
zib; reduccão a. 300: O )0$ 
do orodito para, filA ulUio aos 
EstaJ!Oi~ ás municipa.lidade.1I 
etc.", a~simt porém, redi· 
gido~ «AuxUio; ao~ E~-ta(looJ, 
às muni\..\ipa.lidrule~~ ao~ syn-

Ou 1"0 Papel 

481: 111$237 12.4;35:7S0$000 
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dicatos e MsociaQÕes agri
colas, que mantiverem ou 
fundarem estações agrono
micas ou escolàS praticas 
de agricultura, fazendas 
agrícolas modelos. p03"OOS 
zootechnicos e campos de 
demonstra.Qio, do accôrdo 
COM o regulamento expe
dido pelo Governo; fixação 
do credito de 600:000$ para 
«Fundação de uma estação 
agronomica e de um :pOStO 
zootechnico central, dlstri
butção de sementes e plan
tas aos agricultores e au
xilio pa.ra introducção de 
reproductores, de aooórdo 
com o regula.mento appro· 
vado pelo decreto n. 6.454, 
do Hf de abril de 1907, 
destinada (lesse. credito a. 
quantia de 100:000$ para ao 
fundação de uma estação 
agricola e posto zootechnjco 
no Recife de accôrdo com 
o art. 10, desta lei. Redi
gida. a. constgnação «Publi
cações de propaga.n.la, etc .• 
do seguinte modo~ ePubli
cações para vulgariza.cão 
de assumptoa agricolas e 
industriaeC). Supprimido 
o credito de 354$, ouro, já 
inciuido na despeza do Mi
nisterio do Exterior. pa.ra a 
c Commis~ão Internacional 
do Congre,<so das Estrada!!! 
de Ferro»." ...•.•.....•• 

(l." Immigração e colonização 
(decreto n. 6.455, de 19 de 
abril de j (07) : 

I - DiY6tloria Geral do Se,'
~iço de Po»oamen to (decre~ 
to n. 6.479. de 16 de maio 
de 1(07): 

Pessoal. . ..... 2:39:844$ 
Materi.al.. t... l60:ooo$ 
Eventuaes..... 30:000$ 

Ouro Papel 

15:647t.040 1.20(l:040$OOO 
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II - H08Jh!1daria de Immigran
"$ da Ilha das Flores : 

Péssoal titu· 
la.do •.•........ 
Dito diat'ista .. 
MateriaL ..... 

36:800$ 
86:925$ 

295:000$ 

UI -8er1)íço nos Estados: 

Inspeetores e a.uxiliares do 
serviço de povoa.mento, 
despezas de material e 
com a. fundação de nu· 
cleos coloniaes e locali· 
sa.çio de- "ímmigrantes. 
2.624:000$000. 

IV - 8er1)iço nO EJJeerior: 
500;OOO$t ouro. 

V - Introd!4cção de imm'
g;'a.tlttJ8 : 

Pássagens do exterior, 
550:000$, ouro. 

Transporte para. (lS Esta
dos, reeepç!o, hospeda.
gem e expedição de ím
migra.nies, 860:000$000. 

VI - Desp6::ag eMtraordiHa
ri!!s 6 el'enfuaes: 

-
Ouro Pa.pel 

pa.ra oecorrer a. despezas 
imprevistas ou detlcien
cia de qua.lquer consi-
gna.ção da verba, 50:000$ 1.050~000$000 4.382:569$000 

7.r. Subv&nção ás companhia.s de 
na.~regação : 

Rootiftcada. o. dUferença de 
30$ no credito. ouro, que 
é de 1.663:699$992. Redi~ 
gidas a.ssim as Bub-con
signações do titulo cCom
p3tllhia. de Navegação a 
Va.por do Rio parns,h.yba..! 
cServiço da, linha. .fluvial 
(decreto n. 6.688. de 17 ae outubro de (907). 
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72:000$ ~ cServiço da. u
nha. cO!lteil'a (idem idem)>> 
48:0~. Em vez de cCom-
panhia. de Navegaçã.o a 
Vapor do Ma.ranhão. etc .• 
d\ga.-se: 8ServiQO de na,.. 
vega.çlo costeira. do Ma.-
ra.nhão ,.~ e 1 e v a. d ao de 
100:000$ esta. eonsigna.çio. 
Augmenta.da de 15:000$. 
sendo 9 :000$ para. subven~ 
cionar a. linha. de Corumbá 
a, Coxim e 6:000$ pai'a. a 

Ouro 

linha de Corumbá. a. Aq ui-
danana ..••.•••.•.•.. ,..... 1.663:699$992 

8." Garantia de juros: 

Augmentada. da. 600:000$. papel. 
para.oecorrer á garantia. de 
juros de 6 ti I ti ao a,nno, sobl>e 
o capital de 10.000:000$ 
á Companhia Estrada. de 
Ferro Soroca.bana (decreto 
n. 6.623, do 29 de agosto 
de 1907) • R e d u z i d a a 
331 :560$ ouro, o credito tIe 
345:479$232. ouro t de3ti
nado á «Estrada, de Ferro 
de Alcobaca. á Praia da. 
Rainha .. j augmentados os 
creditos. em ouro. destina
dos 4.s seguintes estradas de 
ferro, sendo: de 2'70:000$ 
para a do S. Pa.ulo e Rio 
Gra.nde ; de 360:000$ para. a. 
de Baburll a Cuya.bd. (redi
gido este «Estrada de Ferro 
Ba,hurl1 a. COl'umbá ~)t oor
respolldendo a. ma.is 150 
ltilometros de cstradj~ a 
construir na primeira. e 
ma.is 200 kilometros na. 
segunda; do 9O=OOO.~ para a 
de G()ya.z, em refcl'oncid.. 
ao ca.pita.l cOl'rospondcnte 
a. ma.is 50 kilometvos. e 
de 90:000$.1'elativo; a. m:l ia 
50 ki!ometro:) na. .Ie Victo-

Pa.pel 

1 .287: 321 frOO 

ria a Mina.s. • • • • . • • • • • • • . • 5.100: 0133*353 I. 674: 880$824 
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9. ao E::!traüas <le ferro federaes: 
I. Estl'ada do Ferro Central 

do Bra.zil : 
Elevada de 2.219! :183$ pelas 

modiflcações seguintes ~ re· 
duzida de 30u: 000$ a. c( n· 
signação (tEvel1tllaes~ ; au· 
gmentadfLs: de 13:000$ o.. 
consignaoão «Pes ioal da tue
,~()nral'i{\", l'cdiíÍl'<:l.da as.,im 
a ditrel'enC:1. da tilueHil; de 
19:30Q$ a do «Pessoal da. 
intendencia,~, sendo: 2:0.JO:;; 
para elevação dOi; venci
mentos respectivamente a 
7:200~ c 4:800$ dos ajudante 
e despa.chante, 6:800$ para 
O pessoa.l opera.rio da otHcina 
typo-autogra.phica. e 10:500$ 
para o pessoal operario e 
braçal dos diversos traba· 
lhos; de 250:000$ a do «Pes.
soal da Inspectoria do Movi
mento~. -para «Pe.,soal ex
traordinario do serviço de 
circnla.ção dos trens.; de 
25:000$ em «Pessoal das ca
binas de eigna.es» ( Cnspectoría 
do Telegrapho); do 50:000$ 
em c Estações e parada.s»; 
de 13;200$ a. do «Pessoal da 
LocoIQoç~o»,sendo: 12:000$ 
para um ajudante do sub· 
director e 1 :200$ para. a.ju
da.s de custo ao mesmo j de 
74:380~ a do pessoal da 
TracçãoJ>; de277:000$ a do 
pessoal das omcina.-s do 
Engenho de Dentro; de 
118:609$ a do pessoal dos 
dopositos: de 28=900$ a. do 
«Pessoal da consarvaçao da. 
linha e edíftcios~, sendo: 
9:600$ para um engenheiro 
residente, 7 :200$ para. um 
aj Ildante, 2: 100$ para a.ju
da.~ de custo aos mesmos 
e 10: 000$ em mestres de 
linha j <.le I. 600: 000$ a con-

Ouro Papel 
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si gn a oi. o cCombustivel, 
etc.» e inclusão do credito 
de 50:000$ para pessoal 
de uma secção de estatis-
tica .... to •••••••••• " •• a ••• 

11. Estrada de Ferro Oeste de 
Mina.s: 

Elevada. de 300:000$ esta ru
brica. 

111. Incluída a rubri~a de 
810:000$, ouro j pa,ra acqui
sição de m.aterial importado 
do estrangeiro e destinado 
ás estradas de ferro emcon
str ucção, por eon ta do Go
verno da União, nos termos 
dos respectivos contrados, 

10.& Obras federaes nos Estados: 
Augmentadn. da 1.050:000$, 

sendo: 500:000$ para eatll
dos l fixaoão de dunas e Oll' 
tros trabalhos prelímioD.
res. acq uisição da dragas e 
respectivo custeio-Pessoal 
e material-para 08 portos 
da Fortaleza, Camo~im, Tu
toya, Ama.rraoão e ltaqui; 
250:000$ para a continuação 
do arrazamento da Baixi
nha, no porto do ::ç-atal, 
destacando-se até <lo quantia 
de 40 :000$ para acquisição 
ou comtrucção de edificio 
apropl'iado á installação de 
escriptorio, almoxarifado n 
deposito de material da res
pectiva com missão. e de 
300:000$ para limpeza. e ca
nalizaçã.o dus rios Cnyahá., 
Aquída.ua,oa, e rvlirand:).j em 
Matto Grosso ....•.•....•. 

11.' Inspoooão de Obras Pllblica~ 
da Capital Federal ..... , .• 

12. a ~goto tIa Capital Federal.. 
lS.· Illumina.çã.o publica. da Capi-

tal FederaJ .. , .. , .••....•. 

Ouro P,pel 

. •••.. , .••••.• 86.384:480$000 

810:000$000 

810: 840$000 

2.428:000$000 

5. R06: 752$506 

2 .741 : 500$500 
4,981:867$405 

024:588$000 
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14.· Fiscalizacã.o : 
Augmentada no ver b a de 

188:365$ pelas alteraQÕes 
seguintes: Supprimidos os 
creditos de 7 :200$ para. 
fiscalização da Estrada de 
Fel'ro Electrica da Capital 
Federala. Petropo1is; 18:000$ 
pa.ra a Commissão Fiscal das 
Obras do Porto de Mas
siambú e da Estrada de 
Ferro Dona Thereza Chris
tina.; JO:ouO$ pa.ra venci
mentos do engenheiro fiscal 
do arrazamento do morro 
de Santo Antonio. :.\'"0 titulo 
«Estrada de Ferro do Cor
covado e Esta tistica da. 
Viação Ferrea», diga-se 8Ó
mente «Estrada de Ferro 
do Corcovado. e suppri
ma.m-se aspa.lavr11S-(]oyaz 
e Matto Grosso-nos dizeres 
q;Rede de viação ferr.-a de 
S. Paulo, Goyaz e i\Iatto 
Grosso». S up p ri mi da a. 
consignação «Ramal de Sâ(\ 
Francisco da Estr,.tda (le 
Ferro de S. Paulo e Wo 
Grande~t ficando a consi
gnação «EstL'ada. de Ferra 
de S. Paulo e Rio OI'ande .. 
assi m 111 odific 1(( a : 

1 engenheiro-chefe.... 12:000$ 
1 engenheiro -ajudante 

de I a cla~se.. . . • . 8: 400$ 
2 engenheiros -i.tjudan-

tes de 2a classe a 
7:500$ •......•. '. 15:000$ 

Ajllda de cu~to para. 
tomada de contas. 1 :200$ 

Expediente........ 600$ 
Incluidas! a. consignaçã.o 
de 21 :800$ para fiscaliza
ção da. Estrada de FerrO 
de Goyaz, sendo 12:000$ 
para um engenheil'o fis
ca.l. 9:000$ para um enge
nheira-a. j u d a n t e, ôOO$ 

Ouro Pa.pel 



.( 

70& \, AN'N AB.i 00 SBNAÍ)O ______ ~----____________ ~------~--------------~!~U, 
para. aju,la úe custo pal'-" 
tomada tla contas (J 200s 
para. expadento; a <lê 
25:40~ ,$ ,para a fiscaliza.
ção da. Secção Corumbá.
Itapul'a d:.1 Estra.da. de 
Ba.hurl1-Corumbá. :), s sim 

discriminlda= 
Vencimento d e 

um engenheiro 
fiscal. . • • . . . . • • . 18: 000$ 

Dia~ia. do dito a. 
20$ ero 365diae. 7:300$ 

E:tpediente .. . . . . • 100$ 
Augmentada. de: 6:000$ 

para fiscalizaçã.o da Com .. 
panhia Leopoldina RaUo. 
way (linbM de ligação 
dos Esta.dos 00 Rio de Ja,.
neiro, Minas e Rspirito 
Santo. Decreto n. 6.456, de 
20 de abril de 1907); de 
2:000$ nos vencimeutos do 
engenheiro-cbefe da fiscali
zação da rede fluminenso; 
de 7: 125$ nas diarias dos 
engenheiros 6.scaee. Em vez 
de c Coromissão fiscal das 
obras de melhoramentos do 
porto da Ba.hia~, fica. redi
gido éCommissão fiscal das 
obras de melboramen to de 
portos do Estado da. Bahia.; 
e em vez de cConcessão a. 
Guinla & Comp.», simples. 
mente c GuinIe & Comp .... 
Augmentada. de 12:00õ$QOO 
para flscalizaoão da RaMa 
Gas and Elect1'ic Company 
(decreto u. 6.366, de 14 de 
fevereiro de 1907). Augmen
tada. de too: 000$ para. a. 
Commissão Fiscal da Con
strucção da Estrada de Ferro 
Ma.deira e Mamoré. Modi
ficada. a Terba. na parte re .. 
lativa á Na"egaçlXOt em vir
tude do decreto D. 6.453 • 

Ouro 



SEsslo EM 24 DB DEZEMBRO DB 1907 705 

de 18 de a.bril de 1907. 
ficando assim distribu.ída.: 

Inspectoria, Geral de Na.
vega,ooo: 

Pessoa.l enumera.do 
no art. 4° do re
gulamento ..••.. 

Cinco llscaes .lunto 
ás emprezas .•.• 

Nove ftscaes das li
nhas com a gra .. 
tificacf,o mensal 
de 100$ e oito 
com a. de 83$333. 

Diarias do Íruzpc
ctOl" geral e do 
sub-inspactar •.•• 

Um fi~caJ em ~Ion
tevidéo (ouro) .• 

3.2:400$ 

18:000$ 

18:800$ 

4:400$ 

73:600$ 

2:400$ 

15.e. ObservatOl'io do Rio de Ia.
neiro - No -l\fa.terial- a, 
sub-consignação-cAcquisi
ção. concerto de instru
mentos e sua insta.llação 
etc. », 3.:Jsim re(li~idí1! «Ac
qUisição.conoerto e installa
ção de lnsteumontoB, em;· 
teio da. otHchu\, concerto e 
repal'os no odlftcío, tl'ans
p()rte de material, traba
lhos gcodymtmicos e o ne· 
cessa.rio ao serviço em ge
ral -- JO:OOO$OOO .•.•.•••. 

16." Serviço Gcologieo o Minera.
log~co do Bl'í1zil. ••••.•••.. 

17.a Repartições e log.I.1'09 extin· 
ct.us - All'!"mentada de 
l~~:ôOO~, sendo ü:OOO;-i pai'a 
um ch·eCc de t;ecção da. Di
l'ectOl' i a. G el'aJ do Egta.ti ~
Ci(ja c 7;:"008 pal'a don ... 
2°! orI1ciacs tI:}. mesma l'e
pa.rtiç~u a 3~80!)$OOO ••••.• 

18.11 Eventuac::: ................. .. 
Vol. VIII 

Ouro Pa.pa] 

3: 600.tooQ 1.219: 660$000 

• I ............ li , • 

............. ,. .. 

107: 600$000 

250:000~000 

56:280$00J 
150:000$000 

4:) 
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ar .. 
Ar~. ~. o E' o Pre~idente da. Repúl)lica autoriza.do: 
I. A despender: 
a) até 60:00(}$ para animação á. industria. de seda., de accôrdo 

com o disposto no d }creto n. 6.519, de 15 de junho de 1907 ; 
b) até 2jO: 001$ pa.ra estudos geologico$, pesquizas e exploracão 

de mina.s no territorio da Republica., de oonf'lrmidade com as in· 
strucções approvadas pelo decreto n. 6.323, de 10 de Janeiro 
de 1907; 

c) até 3.000:000$ ~ara promover na CapibI da Republica uma. 
exposicã.o nacional agrlcola, indus,trial, pastoril e dI) a.rtes liberaes, 
segundo as bases approvad as pel..> decreto n. 6.545, de 4 de. julho 
de HJ07, podC'ndo applicar neste exercício os saldos dos. creditos 
aberto;;; em virtude da. autJrizaçlo cOllt1d~\ na lei n _ 1.617, de 30 
de dezembro de 190B, lottra Edo n. I do a.rt. 35j 

d) até 600:0]0$ para mandar fale.r estudos e promover melho
ramentos dos rios navegavei~ do paiz; 

e) até 1.OOO:000;j, papel, para aux.iliar as cooperativas. de 
credito àgricola, que se oJ'ganizarem de, accôrdo com a lei sobre as 
ba.ses seguintes: 

1&., o auxilio não excederá de 50:000$ a cada coopera.tiTa, salTO 
tratando·se de uma uniã.o ou federação de mais de tres coope
ra.tivas ou syndicatos agricolas. podendo, neste caso, elevar-se até 
200:000$000 ; 

2&, o prazo do emprestimo nã.o excederá de 24 rnezes. o juro 
será de 5 % e o contracto será. feito por escriptl1ra publica. com 
isenção de seUo e quaesquer direi~os redera.es; 

3&, serão preferida.s as ooopora.tiva.s de credito que forem 
organizadas sob a ba.se da. responsabilidade pessoal, soUduta 9 
illimitada dos associados; 

48.. nos Estados em que houver bauco do credito agricola que 
iO proponha, pelos seus estatutos. a Ol)8far em emprestimos a. favor 
dos syJldicatos e coopera~iva.s a.grlcolas. o Governo poderá distri-: 
buir o auxilio por intern~edío do banco, com o qual contractará. 
dire.;tament~, devendo. neste caso, o juro ser de 4 "/0' não exce
dendo de 5') o/f> do c<tpital re(},lizado a iml}Orta.ncia. total do 
auxilio. 

Paragrapho unico. O Presidente da. Republica fa.rá a~ opera.
ções de credito que forem necessa.rias para dar execução a este 
artigo, podendo emittir apolices de juro até 5 % ; 

t) I 00: 000$ para auxilio ás exposições .. feiras de apparelhos 
agraríos. na razão de 5:000$ a cad\\ uma, e de accôrdo com as 
instruccoos que para e~se fim torem expedida.s ; 

g) 60:000$ pa.ra o ,"ierviço de navegação, contracta.do mediante 
concurrencla pUblíca, dos rios lbicuhy a.té Cacequi e Urugué\Y at~ 
Sa.nto Izidro, no Esta.do do Rio Grande do Sul; 

h) 18:000$ para subvencionar a em preza que faz a naTegação e 
traTesaia a vapor do Rio Grande, communicando os Estadoa de 
S. P~qJH' e Minas Gerae1J. e que tem sua B~de no porto Antonio 
Prado, -DO Estado de S. l?aúlo; 
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l) até 00:000$ para construoçio de um pequeno ca.es ou pon~ 
de desembarque de mercadorla~ no porto de Urugua,ya.í'J.&, no
Est8.do do Rio Gl"aode do Sul; 

j) até 80:000$ pa.ra acquisioM de uma. draga para o serviço 
de dragagem e limpeza; do rio Parnahyba t materIal e custeio, 

k) atá 5D:000$. 'sendo 38:000$ para. conclusão da.s obras da 'Col., 
locação do terceiro trilho até o ki lometro 504 do ramal de 01lro 
Preto e -12.:000$ para. acquisição e insta,llação da nova ba.lanc;a- di 
peSágsm de 'oa,rros~ ,na estaQão de Usina; 

1) a.té 60:000$ para augmento e concertos no ediftcio do Comia" 
de Therezj~ de propri Jdade da União, de modo a ficarem tua
ta.lla,{los o~ s9l"Viços pO::ltaes e telegraphic08 no Estado do Piau'hY; 

m) até 300;()()OS para af'ormoseamento e conclusão das ob1'9.s
do pal'que da Quini~ da Boa. Vis1itl.. na C:l.pltJ.l Federd.l. 

11. A entl'ar em accõruo: 
a) com os arrendat\\"iosdas estradas de ferro feJerae~ para o' 

fim de ser substitujda noHas a iUu'ninlção a petroleo pelas lam""-' 
partas a Meool. 

Para facilitar esse aceõrdJ. poJerá, o Presidente da Republica 
admittir q no figu.'o a compra. dessas lampadas nas contas do 
custeio j 

b) co:o as e mprozas de estradas de ferro, concedidas pela União, 
e que gOZélID de favores pecllniarios. para o .fim de promover a 
subStItuição do petroloo pelo a10.:'01 na. illuminação das estações, 
depositos. otHcinas c dependencias. 

Para facilitar esso accÔrdo pOderá, o Presidente da Republiea 
admittir que figure a compra. das lampadaq nas contas de custeío ; 

- e) com (1.3 emprezas parttmlares do linhas tele~raphicas e com .. 
panhias de estrada::! de ferro, para o fim de e~taoe]ocer o trafego 
mutuo com as linha.s telegraphie.~8 federaes, de modo a barmoJizar 
as taxas daqueHus com as destas; 

d) com os governos dos Estados e dos municl pios, pltl'a, o exter-
. minio do.:! ga.fanhotos, para cOl1tiltrucção e cOflservlWã.o de açudes:' 

abertura de poços e appltcação de outras me,lidas tend.mtes a pre
mnnir os e1Teitos da ~ecca. podendD para tal fim realIza.r as neces .. 
sariM opera.ções de oreJito ; 

e) com a Rio de ]aneÍ1'o Cily Improuements Compa",y. limUerJ;: 
a.fim de incluir no contracto (OIto com a mesma as modiftcaoõet4 \, 
que julga.r neccssarias a melhorar a. serviço a seu cargo, fazondo 
para isso as necessarla.s oparações de credito. No caso de não real-i
zar-se o accõrJo. poderá. o Governo contractar o 'allu Jido serviço 
com quem maiores vantag 'ns otferecer ; 

f (com o (Jovemo do Eshilo dl3 S. Paulo, pa.ra. que u este seja. 
facilitado rea.lizar a constl'ucção de tra.piches nos por'tos do littoral 
Ilorte e reconstruir o eaes da Prainha em Ubatuba. visando 'fucili
tar fi, navegação de cabota.gem os meios commodos pa.ra oarga e 
descarga das embarcações ; 

g) com ~ fabric.:l.s de instrumentos para a lavoura, na America. 
do Norte ou na. Europa., pa·ra. admissão~ em suas officinas. de U-
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moços bl'a.zileiro8t a.os qUa.~8 poder6 fornecer passa.gens e uma. 
meDl"Ia.1idade DUnCl superior a. 12 líbrás esterlina.s. 

UI. A oonstrlli!' edUtcios pa.ra. correios e telegraphos, na.s capi· 
taes dos Estados. abrindo pa.ra isso 08 Decessarios creditos, podendo 
entrar em a.COÔrdo com 08 r.'sp8ctivos governos, media.nte permuta. 
COIQ proprios nacioua.es e outra:; condiQÕes que forem julgadas eon .. 
tenlenta~. 

, IV. A fazer, em cOJjunto ou separadamente, int;!rlla. ou 
externamente, todas as operações de credito necessarias a. me
lhora.r o ",ervico de a.bastecimento de agua potavel á Ca.pi\aI Fe
deral. inclusive as iJlas de Paquetá. e Governador, rea.Jizando as 
a.cqu\siçõe~ e obras convenien~e8t pratica.ndo todos os demais actos 
neceeaa.rios á. consecução desse melhora.mento, observa.do o disposto 
110 a.rt. 22 da. lei n. 1.313, de 30 dezembro de 1904. 

V. A promover: 
Q) por meios os mais expeditos o leva.ntamento da carta geral 

tia Republica, abrindo pJ.ra. esse fim 0$ necess&rios creditos 6 
entrando em accôrdo com 08 governos dos Esta.dos que ti verem 
serVlço dC8S3. natureza já realizado; 

b) o povoament'l do 5610, medjante accôrdo com os gO\'ernos 
estadua.es. a$ empre7.a~ de estrada.s de ferro e navegaQ.lo 1iuyial o 
compan1liad (,u símpl's proprietarios.nos termoi do decreto n, 6.455. 
de 19 d~ abril de 1\)07, podendo d~s.)propriar os terrenQS parti
culares que f,ll'em íildíspe Iga.vei~ li fundação de nucJeos colonjaes" 
na. Coofol'midade das 16:8 que regem a mat-~ria. e para. as respe
ctivas de~pGzas al)rír Cl'edítos até 6.00);00<$000 ; 

c) o c.;nsumo dJ ca.rvão nacionai na. Estrada de Ferrll Central 
do Br,~zil c em outr(\s estra.da~ ou serviços f[}dera~s, mediante 
accôrdo COlll as r,}speJtivas a,dmil1i8tra.çõe,). 

d) por mei I de accãrdos dlrectos t o serviço de permuta de 
encommendas pJstae, eom O"~ patZcs que íà.zem pa.rte da União 
postal, a.br indo pa.ra. tal fim os creJltas ncoos:-Jarios; 

e) acc,WJos p3..ra a ligação e tra.fego mutuo da r€de telegra,. 
pbica. nacional com as dos paizea llmltropiJetl e bem assim a rever 
os existentes, abrin lo para eg,5;e fim os creditas nece~sariog. 

VI. A abrir os noces"arios creditos: 
a) para. tel'minar o a.lar"amento da. bitola da Estrada de Fert'O 

CI~ntral do Hrazil até á cidade de S. Pa.ulo e proJsguir no da linha. 
,do centro; 

b) para fa.zer a snbstEuiçlO d:L t:accã) ti. y,tpor pela electric&, 
no seM'iço d ' sub:rl'1).os d'~ me,~!l1a oj)tra.ja ; 

c) !)ltra 0(:/'01'1'01' ,is dú sp8]' ',::) de CO.1Stl'UCÇ -"O de U~l ra.mal da. 
'mesm~ e,-;tt' 'fIa, da e)!he-ã,) d,e :::ah.ll'á, :lM a cidatle de FerroS, de 
,oottfcrmi.iü.<l ;,c.mI a lcit'", b du H. XV1! tio art. 2Q tia, lei IL 937~ de 
,30 de ,fc7.embl'o üe I',' ,2 ; 

d) P,I)'a, v Cli.-tl.:ío da Fatl'atln, de Ferro D. TlJel'C"zn. Christina, 
emqua.nto I]âo i:J1' Büt.l'egne ao respectivo arrendaiario (decreto 
11. 5.9i7, dê 18 de, bl'ji de l~)U()) : 

e) P U'fI, }..l'O c,h'I' ao t::-t.l .. d·i tlc tNl<;'Ullo ma i,.,; cO'.lveniente 
para ]Jga~[ll' (: .... E..;ll ;\[10. r,L F(0110 ~iülh';l'iWJCl1t,ü, tt }\üada de 
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Ferro Sapucahy e realizar os l'espectivo8 traba.lhos de 4:lOn~1'u" 
cçio; n para realizar 08 estudos e a construc{:ão de uma linha ferrea. 
qne do ponto mais conveniente da. Estrada de Ferro de 6oya.z vá. 
ter a. BeBo Horizonte; 

9) pa.ra. coo,trnir uma ponte sobl'e o rio S. Francisco. no ponto 
mais conveniente para o tra.nsito dos prodndod de Goyaz, Pia,uhy e 
Pernambuco; I 

h) para construcQão de uma ponte sobre () rjo Parana.hyba. de 
accôrdo com o projecto e orçamento approvados pelo decreto 
n. 6.715, de 7 de novembro de 19ú7 ; 

i) para os estudos e a coostruccão de llnhas telegraph1óas e 
estradas de terra de ca.racter estrategico. pOl' intermedio (lo Miui&
terio da Iodustria. Viação e Obras Publicas, podendo este eotra.r 
em aceôrdo com o da. Guerra pa.ra utHizllCão. neste serviOo, do 
pessoaJ technico e praQas de pret do m.ercito, e applicar neste 
exercicio os saldos dos creditos abertos em vü'tuue da. autol'Ízação 
contida na lettra. B do n. XXI do art. 35 da lei n. 1.617, de 30 de 
dezembro de 1006; 

j) para emissão de um se110. denominado-de deposito-desti
nado exclusivamente á ftgcalizaç:i.o do serviço do vales. cheques e 
caixa!!! economica.s postaes, podendo adophl' providencja ide-ntka, 
para o ser\'iço teJegraphico; 

k) para etrectun.r a desobstrucçã.o dos baixios do rio Uruguay, 
de conformidade com os e~tudos feitos e approvados ; 

l) para terminação dos estUElos do tl'uç·'\.do da estrad~ de ferro 
que ligue as cidades de S. Borja {} S. Luiz ti EstNttJa. de Ferro dI) 
Porto Alegre a. Uruguayana, passa.ndo por Santiago~ Till}Ual'Y (co.
lonia.) e S. Vicente. ou como for melhor, seodG D.pplicado â 
ooDstruccão o regimen da. lei n. 1.126, do 15 de dezembro de 1903; 

m) para. a construcção de uma estrad'1 de rodagem entre 
Cuyabá e Santarem j 

n) pa.ra mandar escolher localidados conyenlentes, nos territo .. 
rios de Amapâ, Acre e Missões e na~ fronteiras do paiz. destinadas 
á funda.ção de colonia.s, assim como estudar e cQnstruh' estradas 
que as Jiguem aos centros populosos mais proximos ; 

o) para modificar,ondo convier. o perfil da linha da bitola. 
larga da Estrada de Ferro Central do BI'azil, de modo a facilita,r a 
circulaçã.o e utilizar melhor o m;l,terial de tl'a.cOão ; 

p) pa.l'a acquisicão de material rodante parJ. a mesma estrada, 
inclusive carros aproprl8.dos 8.0 serviço do Correio; 

g) para. reconstruccão do proprio fe.leral onde funcciona a Re
partição Geral dos Telegra.pbos Jla cidade de Campos, Estado do 
Rio de Janeiro. 

VJI. A appUca.r para. a. constrncção da.s linhas ferreas que sel"-
vem ~ ligação gel'aI dos Estados o rcglmen da lei n. 1.126, de 15 
de dezembro de 1903, ou outros que nã.o importem onus maiores 
para. o Thosouro. 

VUL A permittil' â eompa.nhia Leopohli~{t Rairtc{!y o prolon· 
ga.me.nto da SUa linha de S. Fra.ncisco Xavier ao cáos em com~tru .. 
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€l9Ão na. capital Federal, mediante os onus e condições que enten
der Conv( niantes ao interesse publioo, taes como reducção g~ral 

'4&& tarifas, ligaçã,o da linha do Norte com a. de Nictberoy a Mi
T80cema e sujeitando-se á situaçã.o, â locaJidade e á.s condicçõ~ do 
tra.fego e outros onus exigido~ pela administra,ção do cáes. 

IX. A reformar: 
a) o serviço de melhoramento dos portos da Republiea e o ue 

ftscalizacão das estra.da.s de ferro, a.bl'indo os nec:.cssarios creditos e 
podendo distribuir as verbas respectivas, de í1ccôrdo com as ta.
batias que torem organizad&s; 

b) o Jardim Botaníco do Rio (le Janeiro -e o Observatorio do Rio 
de Janeiro, da.ndo-lhes a. organização que for mais conveniente. de 
modo a poderem prestar melhores serviços á. agrjcultura. e estabe-
1ecBl'#se, com a. maior efficacia possi'\'el, o ensino e o serviço 
meteorologico agricola.s, a.brindo, para i-s80, os credites nccessarios 
-e modificando a. distribuição da~ respectivas verbas. 

X. A rever: 
a) o regulamento da luspecção Geral das Obras Publica.s. de 

modo a attender ao desenvolvimeoto dos serYiços a seu cargo, 
abrindo os necessarios creditas e podendo distribuir J. \'erl~a respe
ativa., de accõrdo com as tabellaf:l que org,míza.r; 

b) o reglllamento da E~tra<la de Ferrv Cantral do Brazil. 
abrindo os neccssarios creditas e Jlodroda dist~'ibuir a verba. respe
cti va, de ac<.:ôrdo com as tabellas que orga,nizar; 

c) os contracto:3 de arr'enda.mcntos das estra.das de ferro ela 
Uniã.o e, de accôrJ.o com os a.rreodatarios, cstab:,le~er as seguintes 
obrig3.ções: 

1·, de ser a estrada apparí'lhada com carros {ngorificos, carro3 
r6statlra~tes, carro, rlormâto1"los, do~ typos ma.is modernos; 

2A,de serem construidos depositos fl'igorinco8 nos pontos ínidaes 
da. estl'adas de ferro, nos pontos de cruza.mento com outras estra
da.s de ferro ou de rodagem e em outros pontos mn.is convenientes 
ao movimento (~e ímpm't"&.ção das gra.ndes regiões productol'as; 

:ta, de promover o -povoamento das terras marginaes ou pro
ximas ás estrauas, aomo ficou estabelecido no decreto n. 6.533, dJ 
20 de junho de 1'907, na clausula Vl11 e seus paragraphoB, rete· 
rentes as linhas da consel'vaçã.o da. Companbia Estrada de Perro de 
S. Paulo-Rio Gra.nde do Sul. 

Xl. A reorganiza.r os Correjes da Republica, observadas as 
seguintes bases e conservados, em quanto bem serqirem, O~ actua.e3 
tunccionarios, podendo a.brir creditos neccs~a.ríos a.té ao importancia 
de 4.000:000$000: 

a) as funcções de sub-director, administrJ.dores, ajudantes do 
administradores, e contadores sel'ão exercidas por empregados do 
qua.dro em commi."'são. Os actuaes serventUtLr-íos de,tos cargos 
serão com"e-rvados emquapto bem ser,"irem. Será, mantido um ser
viço perma.nente de fiscalização das admjnir:;trações, sub-a.dmi. 
nistrações, seccnrsaes e agencias; 

li) os logares creados e as vn.gJ.s que se derem em virtude 
desta reforma serão preenchida...:: por accesso. quando fal' ca;;,o, e. 
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por concurso, as de primeira entrancia. As prol11OQÕes serão feitas 
dous tel'OOs por merecimento e um teroo por antiguidade, re.pei .. 
tado, em ambos (lS casos, o intel'ilticio de t~ anoOS. O Oj\t'go de 
chefe de secOiO será. sempre proviJo por meroo{mooto ; , 

c) será, revista a parte penal do regulamento, expurgandQ-8. das 
di::.posiQÕes impratíca. veis. preenchenu.> as lacllnãS Que a. experJellcia 
tiver o.pontado e sujeitl.ndo os .empt'e~aJo~ á.s pen1,s de admoes· 
taoão, advertencin. publica. multa, suspensão e dem18)ão; aS8~m 
como conceder a. gratificae.io addicionaJ de IO, 20. 30 o 4::> D/O a.os 
empregados do quadro (la Dlrectoria Geral, alministrações e sub
a.dministra.QÕe.3 que tiverem mais de 10, 25 e 30 armos de e:fre .. 
divo serviQo pvsta.l, descoutaJas tQLlas â8 là.ltJ.~ ~ o anno em que 
o funooionario tive}' sotrl'ido qualquer pen~ de multa ou ~llspen8ão : 
e estipular outra.i vam;agead cspeciaos ao p08Soal ; . 

d) destinar-sc-hao prolluctQ das mutttl,:!I impostas por infracções 
regulamentares ao ~atrimonio Je uma associação postal beneficente 
que satisfaça ãs condições que forem fixa.das no regula.mento. 

XII. A applicar o sa.ldo do credito de 489:000$. aberto dQ 
a.ccôrdo COln o D. XlI do a.rt 35 da lei n. 1.6l7. de 30 ,i8 dezembro 
de 1900. nas prestaçõea do empl'estimo a que se refore. nã:o reali
zadas no e:<.ercicio de 1:)07. 

XII1 •• \. manual' oI'ga.nh:ar a.s bases do Codigo Rural e ]1"lofe'!tal 
e o de Mineração da Republica, submettendo-os á apP1'ova.ção do 
Congre~o na. sua. proxima. sessão e, bem a.ssim. o oa lastro das 
estradas em trá.fego no paiz o do.'! rios e quéJas de agua, susceptiÁ 

vois de a.pplicação a fins de utílidade publica, abrindo pal'J. 1880 
os necessarios cretlitos. 

XIV. A a.uxiliar a fundação d,) cOllJelal'ia3 nos pontos 00 
tel'ritorio ní\cional quo julgar mai~ conveniente." -podendo abrir 
creditos att\ a ímportancia âe lOO:OOOO$OOO. 

X V. A manda,r imprimir na. ImprelÍs& :Na.cional : 
a) a Reuüta dQ ClH!> de Engenharia~de aooôrdo com a lei numero 

1,(172, de 14 de outubl·O de 1903; 
b) dOlB mil exomplal"eS da. obra do finado engenheiro Antonio 

Augusto Fernandes Pinheiro, intitulada ePonteseVlaductos MetaUi~ 
aos), reserva.ndo para seu uso 200 exemplares e entregando gz-a
tuitamente os restantes á. tamHia. di) dito engenbeirO, pOjendo abrir 
para isso o necessctriú credito. 

XVI. A despender até a. qua.ntia de .. 1.000:000$, OUl~, podendo 
abrir os necessarios creditos ou fazer as precisas operações de 
credito, para desenvolver. nos paizes est.rangeiros, o consumo uos 
di versos praductos agricolas e mineraes braúleiros. estabelecendo 
premi os e 6ub'\>enQÕes. 

§ l. o) As su b vençõe.i serão princí pal mente coneed idas às em
prezas e aos particulares que: 

Ci) na.s localidades onde já. existam casas que negociem em catl! 
em grãCJ. estabeleçam. por sua conta., torrefacções onde o café 
moido seja vendido a retalho ou já preparado COD10 nos care. d~ta 
Capital; 
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b) ne.rUB loca.lidaJes ou n'Ui! su::~s pr,}ximit! \,IJes. ost,\.ooloço,IQ 
ca,sas onde- seja. o oafé veüdlJo l\10iltO ou já prejlltl't\tlo, nll.\S son.lo 
ooluprado n~s 'torrofa.·'çles menctona.d 'S n.t leth'a n; 

c) nas 'localidades onde n"i"o ext'ltam ~asa.s q 11':; D{}g'oclem 'nes~e 
producto; especia.lmente nos peq\\onos po"Vo~\ÍJos. esta bnleoaln essas 
ca.sas, tendo a.o la. lo pequenas to\'refacç::Jes, ondo SJjJ. o café v811ditlo 
j It Dloidó ou prepara.do. 

§ 2. o Com relaçã.o aos outros pl'OJucto~t /) Govel'no procurará 
appUea.r o me:;mo systOl1);). de subvencão, rilZJndo com que nas 
casas mencionadas no § lo mdst.a.rn .ieml")r~ em e~o,)Sic 10 ~mostra$ 
que lh9S forem remettidas pelo Governo ou pebs p í.rticnlare9. dI) 
outros productos do facil a.oondicionamento, oomo o matte, caeáo~ 
aSBuca.r. fumo e 8eu~ preparados. etc., a.coll1panlla.dM de brevas 
notioias sobre a procedenoia, pl'eQo e Olltl';\s inthrma.Qõe3 que fa.ci
litem o seu consumo. 

§ 3. 6 Os pre.uios serão concollido; como estimuíos a essas 
mesmas empl'6zas ou particulare~ qne, no fim de cada. aelllestre 
(j unho e dezembro) e á V'is~a. do;s ~,s.\Jlta.dos oMido!, q \lanto á venda. 
mostrem, a jUlZú do Goverl1o, ter empreg,tdo l'ealmeate activi
dade e esforQos para o desenvolvimento do con~umo de qua.lquer 
dos productos. 

§ 4.° O Governo, nas instl'tlCçüe5í que expodir, c31abelecerâ a:il 
regras gerae~ para a concessJ.lo dos pre:n{o~ e su':Jvençõcj; fixará, 
si for poB~ivel. os preços maxün)s por que (RI pro.Ju·~tos s(wão vén· 
didos nos di yel'80S paizes pela.::'! casas S!JbVellCioní1da~ e e3tabelecel'á, 
o modo da. fiscaliza.ção junto a. eS:5a.s casa.s. 

§ 5. o Alêm da condicão essencial de que todo'J o; pl'Oductos 
sejam prepa.rado::; e vendid~ se:n nenhUlna mistUl'.l. as casas sub ... 
venciona.du.s as~ignalll.rã,o. por tOU03 Oi modos e de Dlô1neiro.. bem 
vislvel, ao procedencia do prodncto COmo do Bl'aziI o. sempre que 
for possível, de que Estado. 

O cumprÍlllento exacto da primeil'J. oondiçã.o e a. Itli'.meira 
intelligoIlté e etficllz com que fOI' rea.liz&du. o. u:Uma. serão tidos ero 
conta pelo Governo pa.ra. a concess10 dos pl'om1o:::, 'lHe, em taes 
casos, devem ser sempre os de maiul' Va.lOl' fixados 'Dal'a. cad~ es
pede de produ~tos. 

§ 6.(\ Nas zonaS dos diversos pa.izesoude o Gover,l0 julgue dever 
iniciar e manter e;8& modo de Pl'opJ.gan1la para. o dest3!lv,Jlvimento 
do consumo dos proo.uctos agl'icolas braziloiros. poderá. ser crea.d!l.. 
sob a direccão da commissã.o de propa.ga.u.la. e e:xp:msão economica, 
umasblplo~ 800C~O do fi~ca.líz3.('ã.o úo;n um Da mais tlsJa,es. inéum~ 
bindo aos mesmos an via.r t no tim de cada tri mestre, â referida. 
commissão, um rela.torio circumsf.anciado sobre os e~ta.belecfmeDtos 
subvenciona-do3, o seu d~senvolvimento e condição capa.zes de satis
fuzor o ftm que 8e tem em vista.. 

S 7." Além dos meios indie&dos nos pat'agra.phos anteriores. o 
Governo poder<1. applica.r outros, sempre de ca.ra.oter oommercia.l, 
como conceder. no nuuim.o. a. té 20 % de reducQão dil.S talas de 
importacão pa.ra 03 produotos sem sín1ilar~a nQ BN.zH e })lOve .. 
njente.~ de pa.izes que, por a.ccôrdos ou convenios (Dmrnel'ciaes, de,. 
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prazo não ihfel1iol' a. tre~ allr.os. C'on(}e 'am na.;'i I'cs,cctiv.a.s tarif"lls 
isenção OH rc<lucção cOJH'unient~.s aD~ pl'O(\\lctD~ lU'azileíros.' 

§ 8. 0 O f30"erIlO poderá. organilar um sCl'vieo regula,r (te pro"", 
pa.~anda das riquei:as mineraes, sobretudo pelo reconhecimento da~ 
indicações tecbnico,s das lazidas, podendo, ~i jltlgal' conveniente 
subvenciO!llll' emjwezas idoneas que queiram 1'aze1' ('s~e ~ervi~o. ' 

XVII. A subvenúfonal' : 
a) na rar.ão de 4 :000$ por kUol1:etl'O de estrada. construida, as 

cmprezas ou paI'ticula.res qlle org"llizal'em o serviço d~ transporte
de passa,creir,)f.! on mercadorias, por melO de a.u!omoveis inqus~ 
tel'laes, liS!ando dou~ ou mais' Estados da. União ou dentro de um BÕ 
Estado. Este ftl,vor é rclati vo aos EtJt<J.dos OlI mnnil:;jpios que orga .. 
nizarem o 8er1"lço de que tl'ata o prosente ru·tigo, observa.da.s, em 
a.mbos os casos. as soguinte3 condi.:;õos : 

l.e. As estl'adn.s obeJecerão. em todo o seu percurso. ás conv 

díções tt'clmíca,s e~dg.ida8 pejo reguJame:lto que surti. expedido para 
a exeoucão dest~ sel·vl~o. devendo ar;n'oveltar a n ma ou m:tis 
10callt1ade.; i mporta.nte.:, sob o pJnto de vist<.\ eco no mico ou ad
ministl'atívo. a. juizo do Go,,-erno FeJ(H'i).I~ qua.n _~o con~truida,~ :por 
emprezas 011 J)1l.l'tillUla.i'e~. 

2. a A subvenç!i.o só so tornará effedh'a, quando o R;cal do Go
verno, pago pelos intel'üss:tdo.1, meJiaute quotas recolbIdas a,o The .. 
souro _ seme.~ tI'a1nl~nf e, declarar que as ostrad as 011 os trechos prom~ 
ptos estão const.ruidD:3 ue accôl'do corll as condiçõe.-j t\chnicas exi
gidas pelo rogulamento Sllpr" referido. . 

3.& O pflg~mcnto da. subl'enç:io só se eIToctuaJ.'á quando as 
estradas e.tivol'cm conc1uiua.a de (\:üJ'(~mo a c:dI'emo ou ti.verem, 
pelo menos, 120 kilometl'03 conatl'uirlo:.; com todl\s as ragras d(' 
a.rte e do accúrdo com as condições t(M~HlÍc-ag exigilhts pelo regu
la.mento. 

4.a Ent1'(:· OS fa vares concedi,lo.~ i.L~ Iiühas d...! automoveis não se 
incluo o privilegio de zona.. Os cc:ucos.:dol1J.rios de.Bsa.'3 linhas teem 
direito Sómente ao U~O e gosa cxclu::-Ívo das ll1l1la,8 que para aquelle 
fim houverem COLlstJ'uido e dos terrenos estrictamente iudispen· 
saveis á sua constwvação ; 

õ) (}orn 500:000$ annuae3, no maximo, a compa~hia. de na':,e· 
gação que esta.belecer ca.ncirn. regulaI' entre o BraZll e o Japao 
eom o ÍJ1tuito de desenvol vêr as fe!ações OOItuuerciaes entre os 
dou! raizes e o transporte de immigl'antes ; 

c a compa.nhia. qUi) se propuzer a fa.zer o ser'\"iço de na.ve
gação costeira do Sul do Estado da Bahia., nas mesmas condições do 
eootra.cto celebra.do com a. empreza. que 1hz o sel'viCo de navega.ção 
costeira. do Maranhão. 

XVIII. A entregar ao governo do Esta.do de Sergipe 11 quá.útia 
de 220:000$, como indcmniza('ão da. importaneia por este mesmo 
governo fornecida ao Governo Federal pa.ra. a dcspeza. dos estudos 
da. Estra.da de Ferro Tiro b6 it propl'iâ, abrindo para eS:6 'lho o 
necesaario credito. 

XIX.. A realizar as obras nooossarias ao melhoramento dos 
portos da Rc.publica, de accôrdo eDro o decreto n. 6,368, de 14 de 
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feveNliro do 1907, podendo realizar as neeessarias operações de 
credito. 

XX. A mandar fa?el' os estudos necessa,rias para. prolonga
mento da. Estrada. de Ferro do Estado da Parahyba do Norte, tre· 
cho da AJagoa Gra.nde â Areía, podendo despender atê a quantia, 
de 20: 000$000. 

XXI. A firmal' a con-qenQã.o para a permuta. de encommendas 
e o a,ccôrdo para. a assignatura de jornaes, estabelecidos DO IV 
Congref!so Pofrtal Universal, de Roma, reorganizados os serviços 
para tal fim. . 

XXII. A abrir os creditas: 
10, da I lQ:OOO$, afim de ser paga aos empregados dos C(lrrei08 

ambula.ntes a gratificação determina.da na. sub-con~igna~ã.o-Van· 
tagens especiaes-do Orçamento de 1907 ; 

2°, de 43:970$037 para liquidação de conta~. rola.tivas ao exel'· 
cicio de 1905, da. Estrada de Ferro Oeste de Minas e que deveriam 
ter sido pagas pelo saldo de 94:326,$900, da verba I~ongjgnada para 
os servíQos da. mesma estrada, DO refei'ido exercicio, pelo art. 13 
da lei n. 1.31tl, de 31 de dezembro de 1904. 

XXIII. A conce~ter, de accordo com o regulamento que expedir. 
á primeira-Cooperativa Vinicola,-que se funda,r. de a.ccordo com 
a. resfocuva. iai, em cada Esta.do viticultor, o prilmio de cem l'éis 
($100 no maximo. por litro de vinho exportado. 

:Este premio será. pago a té o maximo de um milhão de litros Q 

nã.o será pe.rcebldo, si :.\ exportação for in ferior a éem mil li tros 
(100 .000 litro~). 

XXIV. A conceder a subvenção allllual de 30:000$ â. compa
nhia que fizer a navegação do Alto I>arnabyba, Estado do Píauhy. 

XXv. A innovar o contracto com a. Compa.nhiaPernambuca.na 
de Navega.f;ão. por igual prazo e sem augmento de subvenQão. ou 
a con'ra.ctar com (Luem ma.iores 'Vantagens oft'erecer. 

XXV1. A reaH7.al' os melhor-amentos de que carece o porto de . 
C<l.nan~a, no Estado de S. Paulo, inclusive a SU,:l, dragagem, abrindo 
pa.ra esse fim o credito necessario. 

XXVII. A mandar proseguü' as obras interrompidas pa.ra o 
revestimento das mal'gDns e barragem do 'CaUo gl'ande do 19t(ltpe, 
de accôl'do com os estudos feitos pelos engenheiros Sel~gio ~aboya, 
Mal'tinho de .Moraes e Carlos Greenhalgb, com as modiilcações que 
as circumsta.ndas dctcrmiuarem, abrindo para esse fim os creditos 
neceasarios. 

XXVllf. .A. manda.r cstuLlar a. ba.rr'L do rio Cotinguiba, Sergipot 
e, de accordo com estudos antel'iores do enl[enneiro Cernadak', 
em 1875, e W. MUner ROberts, em 1881, deterrilinar e executar os 
melhoramentos necessarios para gal'antir a maior profund idade do 
canal e sua permaneneia, abrindo para. isso o nccessrl.rio credito. 

'XXIX. A contractar : . 
a) com a Companhia Estrada de Ferro de GOF1.Z, on com que'm 

ma,is -qa,nta.gens olferecer, a constru<'ção: 
10, do prolongamento do ramal de _\rall:á.-Uberaba., pelos mu

nicipios do Prata e de Vill3, platina até ao ma.rgem do rio Para~ 
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nabyba, no ponto ma.is conveniente. abaixo da Ca.choeira. Dourada, 
nos termos da lei n. ) .1~6. de 15 de dezembro de 19D3 ; 

.2°, de um rama.l que, partindo de pontl eonvenh.tllte do pro .. 
longannmto e passando por Monte-Alegc'e. em Minas. vêl. termina.r 
em Morrinhos, DO Estàdo de Goyaz j 

b) com empreza.s índustriaes a admissão, em suas omainas, de 
aprendizes de ferreiro meca,nico, até o numero de 100. nã.o exce
dendo de 10 para cada empreza; 

c) com emprezas estrangeiras, que oparem no Dra.zil, 8. 
admis3ão em seus estabelecÍmentos. na EUl'opa 011 Estad(Js Unidos 
da. Ameríca. do Norte. de a,prendize~ de cledro-techniíla, a.té. o 
numero de 10, a cada um dos quaes ':oncederit i1 snbyünção mensal 
de 100$000. 

XXX. A conceder &0 Museu Commcreial do Rio de Janeiro oS 
seguintea favores: 

lil. o uso de um ediftcio apropriadamente construido pai'a. os 
fins a que se destina.. incluindo a. sua íD8tal1a.ção e fornecimento da 
luz qU:J for nece;:saria; 

2(1 t uma, subvenção an n uaI a.t,:. 60: 00';$ :para. o custeio de seus 
serviços; 

8°, i:npNhsão gratuita, na rmpren~a. Na.ciooal, do Boletim do 
Museu Commorcial do Rio de JaWJ!rD e das Pllblicaçõcs de propar
ganda. 

XXXI. .\ expedir novo regulamento para o serviro de distri
buição de agua. aos predios da capital Federal, em substituição 0..) 
approva.llo pelo decreto n. 3.056. de 24 de outubro de 1898. 

XXXII. A fa2er reverter p<tra a Associação de As.-:.ístencia. :lOS 
Operarios da Estrada de Ferro Oesto de Minas, a. seu Juizo, o pro
dueto das multas applicadas a.o pessoal da. mesma. estrada de ferro, 
e bem assim auxiliar a. mesma assocül~ão com a qua.ntia. que julgar 
con veniente, dpntro d,_ s limites da verba. orçamentaria. 

Art. 3. 0 Na execuçã'J dos serviços deste ministerio a pre.staç50 
de contas do primeiro aAeanta.meuto não ~ indispensa.vo] pfl.ra a 
reali2:~ãO do s~.gundo. nâo podendo, entretanto. se realizar o ter
ceiro ndeantamellto sem que a presta.ção de ('ont",s do primeiro se 
aohe liquidada. segtlindo-se a. mesma disposição em relação aos 
8U bseq uen tes . 

Art. 4.° Fica derogado o a.rt. 19 da, lei ll. 3.018. de 5 de 110-
"ombro de 1880. par.l. o ftm de poder o GoverlW celebrar contractos, 
por tempo nunca rnaior de dous acnos, qua.ndo e-;tes v~rsarem sobre 
1'ornecimontos de Ola.teria.es imprescindíveis á manu tenção dos ser· 
viços índustriaes o. ca.rgo deste ministerio. 

Art. 5.G OS pa.gamentos dos saldos dos depositos de va.les inter
na.cioJla.es e das despezas de tra.nsito territoria.l e marítimo· ·serã.o 
feitos aos cOI'reies credores por meio de S'1.ques. tomados directa... 
mente pela Directílria. 6eral dos Correios. 

Art. 6,0 Emquanto nia :for organiza.do o :vlinisterio da Agri
cultura poderá. o Governo fa.zer a distribuição de plantas e sementes 
e a propa.ganda de que trata a 5' sub-consignação da -rerbo. 5& 
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do orç:unento vigento pOi' interlU~I1iO da SocieJ.a.Je Nacional de 
Agricultura. 

Art. 7.° A gratitlcacão trimestt':\l dos empl'egados da Eijtrada. 
de Ferro Central do Hr<i.zil, co::sUtuindo premio de a.ssiduidfl.de. será 
percebida na fôrma do art. 39 da lei n. 652, do ~3 de novembro de 
1899. Independentemente do qualquer punição so11'rida. 

Art. 8.° As concessõc9 roJativa.s ao trafego de a.utomoqeis in
dustriaos sel'ão eq uiparadas ás de linha.s fCl·rea.s, cuja. legisla.Qão 
regerá. a. especie de que se tra.ta. (linbas de antomovets indus1.riaes) 
em tudo q uanro lhos for applicavel. 

Art. 9.!) Continúa em vigor o dispositivo contido na lcttra li. 
do n. XI do al't. \5 da lei n. 1.453t de 30 de dazt'mbro de 1005 com 
as a.lterações constantes da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906-
e mais a da proporoão da. clausula 5&. de 10 para seis ld10metros. 

Art. 10. Contínlla. em vigor~ no que nã.o se achar expressamente 
revoga.do o a.rt. 36 da. lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

Pa.ragr~tpho untco. Os mesmo.s favores serão concedidos ás as·· 
tradu de rodagem que ligarem os loga.res Bagé ou No\'a Empreza., 
no Acre, a Mercados ou Sonna. ~fad urcira.. no Iaco, e a todas as os .. 
tradas que communiquem dous rios navcgt\\'eis. na região do Acre. 

Camara dos DBputados, 23 de dezembro de 1901.-Carlos Pes
:t:oto de Mello Filho, Presidente da. Ga.mara.-.Milciade.s .1llario de 
Sd preú'e, 14) Secretario.-Luü A/~t(),do Jí81'reit'a Gualbertõ~ 3<1 se
eretal'io, servindo de 2 l1.-A' Commhslío de Fina,nças. 

Um do mesmo Sr. Ser-l'ctario e de egua.l data" communicando 
que a Camara, toma.nd.o conhecimento da~ emendas do Sení'\rlo 
á proposiçã.o da. mesma. Camal'i\. fhantlo M tle:;pezas do Minis· 
terio da Ma.l'ioha para. o ox:ereicio do 1008. M adoptou, menos as 
seguintes: 

Ao art. 1.° N. 8. 
Accres~ente-se: Diminuida de 4:6:24~8úO, ficando consignada 

verba. pt\I'a, vice-almirante, em loga.l' de almirante, no (luadro ex-
traordinario. . 

Ao a.rt. 2.° 
Accresceuto-sc onde coavier ~ 

k) a mandar proeoder a o3tudos, quando o julgue com'eniento 
e opporttlDo, pal'a, restabolc0imento do e:dincto Arsenal de Marinha 
da. Ba.h.ia, muda.do. porém, o local pa.r.\ a. enseada do Aratll, 0, 
outrosim. paro. a cO:lst.rucC}oo de um uiflue pa.ra reparo] de na.vios no 
canal que communica. essa onseada CJm a babia de Todos os Sa.ntos ; 

l) a. daspander a.té 30:000~ pa.ra a conclusão da construcçã.o da 
Escala de Aprendize3 Marillhmros no Estado da Parabyha., abrind.o 
para. isso o neoessario credito.-A' Commissã.o de Fina.nças. 

Tres do mesmo Sr. Secretario e de egual da.ta, communica,ndo 
que ~ueUa Ca.mara. tendo adapta.do os projedos do Senado 
concedendo licença. ao conector federal do municipio de Olinda. Au·· 
gusto Xavier Carneiro da Cunha, ao Dr. Luiz Cruls, director do 
Observatorio Astronomieo, e ao praticante da Administração dos 
Correios desta Capital, Heraclíto Auguto Moreira _0, bem a.ssim. as 
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cmenda..~ do Sena10 áB proposições da. smesma. Caroa.ra 1tmndo os 
vencimentos dos fieis e do:; guardas da Io"tendencía. Geral da
Guerra; decla.rando comprebendidos na, excepção do a.rt. 1 ° da lei" 
n. 98l, de 7 de janeiro de 1903, para o fim de contarem antiguidade 
de omeial, das data~ das )'espectlvas commi~sõe8, os alferes. e 2°' te.. 
nentes promovidos a. 3 de novembro de 1894. que estiverem nu con
dições que estabelece; e reconhecendo em favor de D. Amandina 
Esteves o direito â pensão corl'cs'pondent~ ao muntepio OODstituido 
por seu pae, nessa data enviou á sa.ncção a.s respectivas resolugoo9 .• 
-Inteirado. -

O Sr. 4° Secretario (s"",,i/ldo de 21») lê os seguintes 

PAREOERES 

N. 410-1907 
A Oommissã.o de Finanças, tendo em vista as bfOl'maQÕes pI'e .. 

atadas pelo Governo a.cêrca da licença. requerida por Ca.rlos Augusto 
Pereira, carteiro dos CorreiJs do Mlran hão, ~ de pa.recer que seja. 
approvada. a. proposição lia Camal'a dos Deputados, D. 105. ao cor
rente anuo. 

Stlla da.s Commis8ões. 23 de dezembro de 19 n.-Felic,'ano Pellna. 
presidente interioo,-Mcmiz Freire, fu]ator .-F. Gl!lce)'io~ -Go-n .. 
çaJ.,es }erreü'a, 

PROPOSIÇÃO DA CA.1IARA OiS DEPUT.\DOS ~. 105, DE 1907, A QUE!f4 
REFERE O PARECER ,;:;UPltA. 

O Congresso Nacional resolve~ 
Art. 1.° Fica o PresitL:-nte da. Republica autorizado a concedeI' 

,Jm anUo de llceflç\, com or.le.tad:), a Carlos Augusto Pereira, car
teiro da Administra.ção dos Correio~ do MJ,l'anbão, para. tratar de 
sua. sauile onde Ih \ eonJior, 

Art. 2.() Rav,)galU-se a,::; dispo;!ç5c::J em contrario. 
cam tra dos Deputados, 27 de agosto de 19ft1.-Ca,·l0-9 Peixoto 

de Mello Filho, Presidente. -Lvi::- Atl'Onio }erreúoa GtUdberto, 3-> se· 
cretario. servindo de lo ,-A.n/ordo Simeão dos San,to8 Leal, 40 Secre.
tario. servindo de 2°,- A imprimir. 

N.411-1907 

Consultll.llilo sobre a, PI'OpOS1Ção n. 106, de IG05, que autoriza.va. 
para. Df:: effei~os da a.l}OSeHta~'âo du pOl'teiru da, Delega.cia. Fiscal no 
Ji';stado de MiUl.S. Lucindo Ca.etano de Santcs. a. contagem do tempo 
em qu.} foi eUe senente e ~jutl ulte de cartOl'a.río naquella me!lma 
repartição, (oi de paNcel' ri. COlnmÍtssão de F'inanças que não me
recia. es~u. meJicia a. ar1pl'O\",-H;ão do Son:~dot porque. entre outros 
múti\-'o$ «e~labelecu pre;r>dent0 pl'e:udícial ao el'arjo publico ... 
}~8Se voto {(li llomulog,tllo PQl' esta CJ...sa. dô CongreJ!.~o em sessão de 
23 de outubro do alIO O 1iu(LJ. Agora í.e,lOV:\ a Ca.roa.ra. esSa. autori
zação na pt'oposiçâo n. lI'i!). de H)07. que. por despacho da. Mesa, foi 
remettida á. ComJlIisg~lO de Fill<~11ÇílS. p<wa. sobre ella cmittir pa-
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recer. No intuito de bem orísntaro Senado, corre a ea~ Oommi&l&o 
o deY'er dereJcmbr8r~lhe o que sobre o a.9~umpto se p'Uil9OU.O anno 
findo e,ma.Ís; o iuiz.) sobre aUe eroittído pela. Commissão de Fianças. 
O nosso modo de pens1.f -foi o jt alludido. Toda.via.. tendo o senado, 
este 'a.nno, concedido fa.vol' identico ao de que ora. se trata aos fu&
cciona.rioi Fra.ncisco José Carlos (proposíção 59, de 1906), Thompso.o, 
Junior(projecto n. 15, de 10(7) e Pedro Antonio da Silva (proposição 
82, de 190'7),010 acha a Commissão equitativo insistir DO voto a.nte· 
rior e, por isso, é de pa.recer que Heja approvn.da a proposicão. 

So\ta das Commi.ssões, 23 ,de dezem bp\l de 1907. --Ftlioi.ano Pe,.,.a. 
presidente interino.-Uf'b,_trlO Santo~, relator.-F. Glycerio.-MQn1.z 
Fr6il·e.-GoJ1çal~e3 Fel·}·eh'a.-J. JO(&quim de Souza, 

PR(\?oI:)I:~ÃODACAMAR\. DOS DEPUTA.DOS,N, 169, DE 19)7, A OUBSE 
REFERE O PARECER. SUPRA 

o Cúngl"~SO NacionalltesJlve: 

Art. 1.° Fica o Presidente da Repllblica autorizado a, ml\ndar 
contat'o pa.ra a. aposootaoão do porteiro da, DelaJ~cia Fisca.] no Es
hão de Minas.., Luoindo. Ca,ah.IlO do; Santos, o tempo em que exerceu 
os cargos de servente e o.judante de cal'tol'ario li.a mesma. repar
tição, desde ld de janeiro de 1873 ,L 5 de julho de 1886. 

Art. 2." Revogam-se a.s disposiçõe~ em contra.rio. 

Camara dos Deputado~, 14 denovembl'o de l007.-Carlos Peixoto 
de Mello Filho, Presidente. -JWciade.t Mar'io de Sã Freire, lo Secre
tario.- An!onfo St"me?o dos SalltQS Leal, 4/) Secretl1rio. servindo 
de 20 .- A imprimir. 

N. 412-1907 

A Commissão de Finanç,~s. tendo examínado a propo:,íQão d& 
Gama.ra. dos Deputados, D. 2()1. de \907, e verifica.ndo que o ba.
charel José Augusto de Olíveira., pretor da 13&. P/'atoria da. Capital 
Federal, ach~~se absolutamente inva.lido para continual' no exer
cicio do seu cargo. é de parece-r que seja ella. approvaJ.a pelo 
Sen~do. 

Sala. das commiss")es, 23 de dozem bro d.e 1907. -li'eliciano Pen.rr4) 
prm3idente.interino.- Moniz "Freire, rela.t()}'. - F. Gl!lce,·io.--Goll
çal'Oes Ferreira.- J. JotJ.'luim de Sou~a. 

PRQPOBIÇÃO DA CAlfARA DOS DEPUTADOS, N. 201, DE 1007, A. QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

o Congresso Nacional decreta.:, 

A-ftigo unico .. E' o Pr~sjdente da Republica autorizado a.'apo
seDi&~ o 'bacharel Jos~ Augusto de Oliveira, pretor da 1311. Pre-roria. 
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do Dístricto Federal, com o orJenado do seu ca.rgo ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 4 de dezembro de 1007.-Ca .. tos Pei3:0'() 
de Meno Ftlho. Presidente. -Mikladés Mario de 3d Freire, 10 Secre· 
tario.- Lub Antt:m.il> Fer.,.ei.,.a Gualbru-fo, 3° Secretario, servindu 
de 20.- A imprimir. 

N. 413 - 1907 

Pela :proposição da Camara dos Depu tados, n. 202. de 1907. Q 
autoriza,áa. a concessão de um anno de licençl.. com os respectivos 
vencimentos, ao jllÍZ S3cciona.l do Cea.rá. bacha.rel Eduardo Studart. 

Originou a proposição u~. requel'i,qlento dessJ. funceioD.&rio. 
instruido cOm documentos comp~Qba.tprios, da moleatia. e da neaes
sida,de da lieenca. NeS\3S condW~9, a. Co~~issão de Finanças é de 
par6C$' quo seja.- , .. pprov.a~;:& &. pro.P()8iCão.. 

8&la. das CQmmiBsões~ 2:3 de dezeDlbrQ de 190'7 ~ - Feliciano 
Pent~, presidente interinQ.-F. Glycerio, relator. - Moniz Freire. 
-.l. J'!(Jd1t4im de Soufla. - Got?çal",es :Fe.,.reiro. 

PROPOSIÇÃO DA CA:\rARA DOS DEPUTADOS. ,N. 2Q2,. DE ,1907, A QqE SE 
REFERE o PARECER SU PRA 

O Can~resso, Nacional decreta. : 
Artigo unico. Et o Presidente da Republica autoriza,lo a con

oedel' ao bachal'e1 EduarJo Studart, jlliz seccional do Cear6-, um 
a.nno de licenya.. com oS respectivos ven.oÍmentos. 

Camél.ra. dos Deput<1dos, .( de. dezembro de 1907.-Carlos Pei:J:oto 
de Mello Filho, Presidente .-Milciadeg Ma~"o de Sã :Freire, 1/1 Secre· 
brio. - Luis AttlonÍD F8r1VI'ra GuallHwlo, 3- Secretario, sarvindo 
de ,20.-- A imprimir. 

N. 414 - 1907 

A C01nlllissão de Fina.nças, tendo eX:1minadú os documentos em 
que se fundou a. proposição n. 203, de 1007 t da Ca.mara. dos Depu .. 
tados, ooneedendo um anno de licença. com ordenado, a. José Dio-. 
nysi<J Meira., assistente do Ohservatorio do Rio de Jaooirll, é de 
parecer que seja a. mesma proposição ap,prova.da. 

Sala da.s CommissõQs, 23 de dezembro de 1907.-FcUciano Peftna, 
pl"úsidente interino. - Moni:s :Fyejt'e, relator.- F~ Glycerio. - GOta. 
çal"8~ Ferrei}·a. - J. Joaqtcim. de S01A.la. 

PR(\POSICA.o DA CAM.ARA. DOS DEPUTADOS, N. 203 DE 100'7, A QUE SE 
REFJUl;E o PARECER. SUPRA 

o Congreoso Na.ciona.l resolve: 
Artigo unico· .. Fiea. o Presid.-ente da ~uhliea a.utoriza.l0 a. 

conceder a,o a.ssistente do ObsBtlvatorio do Riode. .Janeiro,/OSé Dio .... 
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nysio Meira, um anDO <le licença. oom ordenado, para. tra.tar de sua. 
saude ; rQvogadas as disposições em contrario. 

Camara. dos Deputa.dO~t 4: de dezembro de 1907.-0arlo$ Pelzoto 
dI Mello FUAo, Presidente. - Mikiadss Mario de Sá .Fr6ir6, 14) Se
cretario. - Lui:l A,ltonio ]íerrt3;,,.a Gualberto. 3° Secretario, servindo 

,de ~.- A imprimir. 

N. 415 1907 

A Commissão de CoDi!tituição e Diploma.cia, attendendo a 
que as nossas relações diplomaticas oom o Imperio japonez tem tido 
ma.íor desenvolvimento, com tendencias a. augmentar, é de pare
cer que seja. approvada a emenda que ao projecto do Sena.do, sepa
rando a. lega.oões brazileira. em Guatemala. e no Mexico, apresentou 
a Camal"a dos Deputa.dos no sentido de elevar á categoria. de en
viado edraordiria.rio e ministro p1enipotenciario, o ministro resi .. 
dente do Brazil no Japão. 

Sala do.s Commissões, 24 de dezembro de 1907. - A. Áa'eredo. 
, -Ani;io ds Abreu. - Sd P6t.:eotO.- A' Commissão de Finanças. 

E:UENDA A QUE SE REFERE o PARECEQ. SUPRA 

Accre!contc-se Qode convier: 
Art. Fica. elevada. á categoria de enviado odraordinarío e 

min\stro plenipotenciario o ministro residente do Brazil no Ja.pão, 
Cama.ra dos Deputados. 23 de dezembro de 1907. - Carlos 

Peixoto de Mello Fi.Uw, Presidente.- _lllelciades Mario de Sd J1"6i.r6, 
l° Secretmio. - Lt~b Antonio FfJ1"1'eira Gualberlo. 3° Secretario, 
servindo de 20

• 

PROJECTO DO SENADO A QUE SE REFERE o PARECER SUPRA.. 

o Congresso Naciona.l resolve : 
Art. 1. í) Fica separada a legação brazilcira em Guatemara dLt 

do Mexieo. 
Art. 2.~ A legação brazileira em Guatemala fica. annexada li 

de Cuba. c America Central; 
Art. a.Q Fica o Presillenie da. Ropublica a.utorizado a a.creditar 

"ta.:nbom no Imporio da China o ministro do Brazil no Ja.pão. 
Art. 4.° Rev,}ga.m~se as disposições em contrario. 
Senado Federal, l8 de setembro de 1907.- Joaquim F,r,.ei,." 

Cll4w, Presidente Ínterino.-At&tonio A:er6do, lo Secretario. interino. 
-- Urbano 8att-to$ da Oos.a Araujo, 2° Secretario interino. 
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o Sr. Ooelho Lisboa. e) -Sr. Presidente, sentre o 
officios lidos hontem na. Mesa. figura um da. Secretario da. camardf 
dos Deputados, communicando que aquella Casa do Congresso 
adoptou as emendas do Senado â proposição elovando os ",encime,n
tos dos pretoros do Distrieto Federal. com excepção da. que eleva a. 
6:000$ os dos escrivã.es do jury, e restituindo todos os papeis con
cernentes ao assumpto. 

Esta emenda, Sr. Presidonte, debando de ser discutida este 
anno, vem prejudicai' a mal'cba do exercicio da. justiça em relação 
aos pretol'6S e sub-pretoresi porqui1llto ao projecto que augmenc& 
os venciment6s dos pretores para 8:4001 foram aqui apresentadas 
quatrO' emendas, das qua.es tres pelo ol'ador. 

De~ta.s emonda.s, uma augmenti.t para 10:000$ o') vencimentos 
dos prOluotares e para 6:000$ 08 de adjunctos de pl'Omotorcs; outm 
augmonta 08 dos escrivães do jUl'Y para. 6:000$ e ainda. outra. os 
dos amanuenses para 3: 120$ cada um. '. 

Essas emendas tiveram pareceres favoraveis da. eommissão de 
Finanças, e merecert'm a approvação desta e da outra Camara, 
com excepção unica daquella que augmenta. os vencimentos dos 
escrivães do jury, que, aH&; encontrou no Senado a melhor'acolbidil.. 

Como presentemente o Senado estuda um projecto de lei sobre 
08 escrivães do jury. ess~s nã() terão grande prejllizo com a demora. 
porquanto nesse projecto o Henado~ que tão justo julgou aquelle 
augmento, por ooca.sião de votal-o, naturalmente o emenda.rá. ntsste 
sentido. 

Sendo preciso, portanto, dar cumprimento Al disposições das 
duas Camaras e sendo eu o autor da emenda. requeiro á Mesa. 
se digne julgar urgente a emenda do Senado pa.ra. de a.ccôrdo com 
o Regimento, ser discutida immedíata.mente e approvada. 011 rejei
tada, como entender esta Ca.sa em sua aJta sabeloria.. ( Muito bem; 
muito bem.) 

o Sr. Presidente - Tundo a. Mega. a fa.culdade regi~ 
mental de attender ao ~edido dos S1'S. Senr.t.dOl"eS neste sentido, 
opportunamente será satIsfeito o des~o do nobre Senador. 

o Sr. Jonathas pedrosa. - SI', Presidente, pedi 
a. pa.lavra apenas para uma explicação a um apa.rte. aliás bem 
stenograpbado, que tive a honra de. dirigir aO meu nobre amigo e 
oollega, Senador pelo Ceaeá, SI'. }t'rancisco Sâ,qua.ndo ante-hontem 
occupava. a. tribuna para discutir a. questão sobra o imuosto da. 
borracha, explicaçã.o que não dei hontem mesmo, porque tive a. 
infeJicid!de de entrar no recinto do Senado quando já se edtava na 
ordem do dia. 

O a.parte que dei contém uma incongruancia, que nã.o quero 
conete dos Annaes do Senado. 

(,) 88'e discursO nio foi revisto p&ló orador. 
Volo. vtll 



-
" S. Ex. terminou" o leu llJmin~o dhl}uraQ co. &$ 8~u.i4tes pa.-
)A~~: 

cO 8r. lira1&ci$co 84 - O E8tado do A maz6na.~ ~ dirigido por 
llC)m~n8 eselal'ecidó8. por homens cuj<.J patri()tJsmo ;l. na.9.~j) InteIra 
coDheee: ó Estado do Amazon~s que tem uma a.dtni!liSt:n~ot Ct1~O 
intuito ~ la.zer () progrésso do sua terra, o l;llla. (Juria uma. p;ro,,~ 
dessa elevacão de espírito collocondo-·)9 ao lado dOE! if.rteresses dó 
povo ~reano, creando entre o povo do Amazoná.s 'ô' o POVO da,.. 
quelle territO'l'ló l.elações de sympathia, que, si (110 conaeg~tMDl. 
pórq~ llão pódemconsegll!r. lazer com que o t~ritoriodo Acfê 
lhe Beja a.nnexado, consegUlrio ao menos para o futuro ter atU um 
bom ~Bta.do visínbo e amigo. ", 

,0 aparte é o segulnfit: 

« O Sr. Jonat'~ai Pedrtua - E é ifJsQ o qu~ todos n6s dE)SeJa· 
mos .• 

O~~, Sr. P,r6jidente. Q'l eu não ouvi as paJ.aV1"8Jl - cria,ção do 
Ea~ ,OJil não as interPr~tei be,n e. em ooosequoncia. dlMo, dei 
.0 ,p.., ,:' 

c E é isso o tllIa tOl1.08 nóS desej amos.» 
Rea.lmente, não é pOSé!ivel que ,eu deseje tal COUSà. porque aqui 

t.ive a honra de ap,resentar um projecto de incorpora.cã.o tio terr!
todo fednraI do Acre ao Amo.zonast IJois o Esta.do q ne represento 
está. ronveneidl> Qe que a. maio}< parte daquolles terr.eno~ lhe per
teoceJIl. porquanto tsf.iveram sempre sob a, aUil j.urisdicçio e & sua. 
J:lOjBe ~~ \1 pacifica,. 

Tendo ~prelientad.Q aQ.WlUe proJecto, P&J'eoo que agora não 
~ia. eu estimar que aê orea189 a(l! um ~:8ta.dO'jndependeote. 
Essa. creação, neste momento, só poderia ser pelo direito clã Ior~ 
porque é uma questão pendente do Poder ,Juilicia,rio. além do pro
jecto que tivo ao houra. uc apre8el~ta.1' a.o Senac;lo. ;;LO pa.sSQ que si o 
pretenso Ests.do for creado mais tarde. ou màil-'i cedo. depois de 
'Julgada. 8._ questã.o. ten~o o GoveI'no Federal ~ SOll fa,vor uma sen~ 
tença. entao. essa. crea~a.o será peta for~a do dIreito. 

Quanto ao ma.is, é claro que deseja.mos tel-os sempre como 
~migos. der~nr{eDdo aquella. terra c propugnando pelo seu Interesse 
e deset;lvolvlwento. 

Era o que tinba. ao dizer. (.I\(",.to bem i mutto bem.) 

O ~:r. lt'rlJ,ncisCQ Sá - Sr. Presidente, nenb uma 
l'esponsa.bilida.de me cabe peIa. pUbliC&Qã.o do discurso. em: quo se 
inseriu o a.parte quo aMba de ser ex:pUca.do pelo honrado Se.oadQr 
,l1~lQ AmaZOQi1s. As nota.e tachygrapbica.~ nio chegara.m ~ mi
uba.s mãos. eu nã,) a.s revi e nem siquei' li a. pUbJicaQio te1tJ.t,:QO 
Diario dQ COJlg~·e$so. ." -, , 

O Sn.. Jm'ÍA TRAS PEDR.OSA - }las eu confesso (1 ua dei o ~parte ; 
a.pena.8 o estou cXplicaudu. 
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o SR. FB.A.NCISCO S1 -8. Ex. melhol' do que eu sa.b& o que 
disse e a interp 'etaçã.o que deve ser da.da &!:I suas pa.lavras. Nada. 
tenho, poís, a oppor ao que disse o honrado Senador. 

O Sr. Feliciano Penno, (para negooio urgente)
Estando desde llOntem nesta. Casa a. proposição dilr Ca.mará. d08 
Deputados sobre o Orca.mentv d~ Viacão e ha.vendo urgencía de 
tempo. peoo a. V. El. lJ.ue consulte ao Senado si perJl1itte. com a. 
inversão da, ordem do dia, quo entre hoje mesmo em P discu.asão o 
a.lludido ol'Qa.mento. .. 

De accôrdo com a praxe estabelecida. pondero ao Sanado que 
seria. da. maior conveniencia. so d~sse a 2A discussão s.em ao 
a.presentaçã.o de emend&s, pois que, 8. Oommissão de Finanças as~ 
sume o aompromi!so de a.presenta.l-as em 36 . discussão . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a. votos o .reque
rimen~ de V. Ex. 

Posto a. votqs. é approvado o requerimento. 

O Sr. Pre~ident.e - Cumprindo a deliberação q.ue o 
Sen~() aea.ba. de tomar. vou s1,ljeita.r á diaoussio a lllateria jlllgada. 
urgente. 

ORÇAMENTO DA lNDUSTRIA pA.RA. 1008 

Entra em 26 discuasão o a.rt. 1° da. proposição da Camara. dos 
Doputados, n. 239, de Ig07, tb:ando a despeza. do Minísterio da. 
Industria, Viação e Obra.s Pub1icllg para o exercício de 1908. 

;Ninguern pedi~do a paJavra., enool'ra.-se & discassio. 
PostQ ao votos é approvaPo o a.rtigo. 
Seguem-se em discu8slo e são sem deba,te appl·ova.dos oS 

a.rts. 2° a. 10. . 
A proposiçã.o pa8S& pa.ra. a 3& di;Jcussão, com dispenu de inter

stíoio. visto ter sido julgada matéria. urgente. 

ORDEM DO~ DIA 

Votação, em 3" discussio, da. proposição da Carnara. dos Depu
tetos, p.. 114, de 1907, mandando contar pa.ra os e.tfeitos tia melhoria. 
da re~orma, ao machinista. de 3'" classe reformado, capitã,o de 
corveta gradundo A.ntonio de Siqueira. Lopes, o telnpo ero. qu.e 
serviu como operario do Arsena.l de Marinha. do Rio de Jttoeiro, de 
1863 a, 1865. 

Posta a, votos emescru.tinio secreto é approvada. por 21 votos 
contra. l1 e vae ser submettida. á. sa.ncçã.o. 

Votacãot em 31. ~j$oussio, do projooto do ~enado, I). 80 de 1007. 
detétminando que a lil'ornoçã.o a.o p~to de major do tenente-
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ooroueJ reformado do exercit:J ISllla.el L1\go será. contada. da data, de 
16 de ja.neiro de 1894. 

POltia. a. votos é appravada. a. seguiote emenda da Commissão 
de Finanç:ts : 

Ao artigo unioo~ Accrescent()·se, .nfine ~ «soMente pa.ra. Og 
e.ffeitos da. refórma..» , .. 
nJ.. Posta. a. votos em eserutinlo seCl'eto é a.pprovado o projecto IlOr 
~ votos contra nove. 

O projecto. asstm emendado. vae Ber l'muettido â C~ma.ra dos 
Deputá.dos, indo antes á Commissão de Redação. 

O Sr. Pires I<'erreira (pda ordem) - SI'. Presi
dente. peço a. V,Ex. que mande consignar em acta. que votei contra. 
ao emenda. a. este pltojecto. 

O Sr. Presidente - V. Ex. vae ser a.ttendido, 
Votação em 2&. discussão, da proposição da camara dos Depu

ta.dos, IB9. de 1907. a.utm'iza.ndo o PI'esidento da Republica a. con
ceder a.o tenente da. Força Policia.l do Di$tricto Federal. Ovidio 
'Xavier do Barros, sei~ mezes de licença, com soldo e etapa\ para. 
trata.r de sua. sande. 

Posto a. votos em escrutinio secreto ê approvado o artigo unico 
por 20 votos contra 14. 

A proposíção passa. para 311> discussão. 

QUADRO DA AR!ifADA 

Entra em 2' discussão, com os pa.receres fa.voraveis das Com
missões de Marinha. c Guerra. e de Finanças, o art. 111 da proposição 
da Carna.ra dON Deputados, n. 191, de 1907. reOl'ga.nizando o qUa.dl'O 
dos omcia.es generaes da. arma.da., 

O Sr, Pires Ferreira. - Sr. presidente, demo .. 
rei-me em pedir a pala. vra., a.guardando que o nobre Senador pm' 
S. Paulo. membro da. Com missã.o de Finanças. Q.uo assignou ven
cido o paracer, viesse dar no plonario fi ra.zão de seu procedi
mento. 

O SIt. A. AZEREDO - Cum certeza vae dar. 
O Sn. PIRES FlmREIIlA - El'a esta. a. oceasião de inicial' o com· 

bate. Ca.bia a palavra. a. S. Ex 'I e não a. mim, que deu voto em 
separado, S. Ex. não veiu ..• 

O SR. FaANcrsco GJ.YCERIO - São estl'ategias moderna~. 
O SR.. A, AZEIUllDO - São aro bos genera.es. 
O SR. Pra.Es FERRIlIItA - Por demorar sua execução talvez não 

percamos; mas a.ntos que S. Ex. occupe a tribuna. explicarei. as 
razões do meu voto em gepara,10. Serei bNve. 
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Logo a.pós a. revolta. Sr. Pre3ideate, comprehendi que, tendo 
dcado o paiz desprovido de naVlOS pa.ra. o serviço de Oceano, 
e.r.\ necessario remodela.r o:; quadros da. a.rmada., diminuindo-se 
o numero de offici;}.es subalterno.i, primeiros e se::mndos-tenentes, 
para se elevar o numero de ca.pitães-tenentes, hoje ca.piCaes de 
corvet&, de ca.pitães de fra.ga.ta e de mar e guerra. A razão era. 
simples. 

O marechal Florirmo Peixoto, na sustentação da lei, teve ne
cessidade de fazer prowoçõm fóra. do quadro, o era preciso que 09 
oíHciaes assim promovidos não perma.necessem pOl' muito tempo no 
quadro extraordinario. ... 

Remodelou.se, pois. oqludro por esta fórma" deixando 08 novos 
promovidos com direítos iguaes aos outros, jnclusive os que se 
ha.viam extraviado da. esqllaAra. Jegal, promoção por a.ntiguirlade 
ou por merecimento. 

Apresentei entiW â considera.ção do Senado um projecto, que 
aqui sotfreu grande hnp ugnação dos almiranteB, com assento 
nesta -Casa, tomando papel saliente nessa. opposição o Ministro 
da Marinha. dessa epoca, o Sr. almirante Elisiario Barbosa. O 
projooto qui ostacionou. 

Lutei, Sr. P,:e.:iidente, durante cinco a.nnos e graças á. minha 
perseverança., o 'Projecto foi ~r fim approvado e é hoje lei do pa.iz. 

)\ reduecoo da.s unidade3 da. marinha do guerra nacional im
punba. a. altera.oão do quadro dos oficíaes, atlm de da.r aos navios 
o pessoal que elles comporta.ssem. Diminuiu-so, porta.nto, o nu
mero de 2°1 e 108 tenentes do necessario. augmentando-se o numero 
de ca.pltãoo-tenentes. àoje eapitãcs de COl'veta, por serem esses 
otfleiaes os que na marinha. teem o maior numero de commissões. 

E' preciso que eu decla.ro. Rr', Presidente. como já. fiz no voto 
em separado: o augmento qUi' ~o pretende fa.zer hoje corresponde 
1\0 côrte que se ,fez então. Qua.ndo o Imperio cedC'u o passo á. Repu
blíca.,deixoll os quadros do capitães-tcnnnte,q o }Oi tonentes eguaes 
aos que se propõem neste projecto. 

E' por ISSO, Sr. Presidente. que estou de pleno accôrdo com a. 
mensa.gem do Governo pedindo o augmento. e mais ainda. com 
os parecerea das duas Cas9.S do Congresso. salvo o voto do bonrado 
Senador por S. Paulo. 

Passa.rei agora. ao q uadl'ü de alroirant.os. 
O rumo pa.ssado travei i:l.qui discussão sobro a compulsoria. dos 

genera.es de terra. e ma.r. declarando que, de a.ccôrdo com a lOi, 
o honrado Senador pelo R ir; (lrd.ndo do Sult o 81'. marechal Julio 
FI'ota, só podeI'ia ser comi.)Uls..1.do aos 72 annos de idade, ou quo 
S. Ex. Só -podia sor compuls..'\.do antes de attingir aquella ida.de, 
t-ii nã,o se ti\'e9Se considera.ção pela lei: foi o que se deu. 

Nes~e mesmo anno, Sr. Presidente, lembrei que ~l'a. neee8sa.rio 
melhorar as condições dos cantr.t-a.lmira.ntes. por isso que li. 
l'cJaç[o entre o11('s e os vice-almirantes, era de cinco. Tinhamns 
ent.ã.o dons vice-almirante9 e 10 contra-a.lmira.ntes. 

Qua.ndo a. 15 de novembl'O-e a.qui está o n.lmanack que não 
mo- contesta - se fez a Republica.. ha.via. no quadro dos offlciaes 



gén'ot'ae3 da a.rmada., 15 o.tHciJ.~ -- um almirante, di?1JS v)ce-almi
rantes, quatro cbefes de esquadra e oito chet'es de divisão . 

. Remodelou-se o .qua!lro, e e~sa. remodela.çã() deu como reaul .. , 
t8.do a. roo.uCGã.<l dos officiaes generaes que eram 15, ao numeri) 
:tàtidico de 13. 

Existem hoje DO quadro. um a1mira.nte. dous vice-almirantes e 
10 contra-almirantes, isto é, augment.ou--se o namero de contra
almil"a.ntss. do oito para. 10. porqUE) assim o exigia. o serviç~. 

Agora augmenta.:se o numero de v ice.-almira{ltes rnedid~ ur
gente, para. que ofIlcia.es distinctos. como o S1'8. Gàfllo~el~ PrOf)rzça 
c outros, não sejam cJmpulsado8 á. falta de vaga. _Esse~ offlciaes 
de marinha. já eram generaes q~ando offlciaes dó exercito ql,le hoje 
são gener a.es de divisão era.m tenente-COI'onei3. NãO 11& d1ftel'e.nça~ 
por mais q.l,le tlj queiram estabeleceI" entre os militares de mar A 
tarra., no que di~ respeito a direitos. Si ao mariaba d8fen'de a patria 
no ocea.no. o el.ercit:l a. defoode em terra.. 

Já discuti esta questão qua.ndo era. Senàdor o a:ctnaJ Miaistro 
da Marinha. e S. EJt. achou razoavel tudo- quanto eu d,i:iSe. 

Foi ta.lvez baseado nesta. igll~ldade de direit<J$. que surgiu na 
Camara a emenda ao prQjecto dQ Governo (digo. do Gove1" no:por
que (oi pedido por meusa.Rem) Mm a infelieidade. por,ém~ ~,é ~ di~ 
minuir o numero de contra~almirantes, que era de oUo ao tempo 
da procla.m~câó da Republica, e j!\ ba.via. sido alIgmenCado para 10 
na remodelação feita. por Cust.odio de Meno. Agora, reduZo-se 
esse numero, depois de elevar·so o numero de capitães de ma.r c 
guerra, de 16 para; 20. 

:P~ecisamos . de o61cía.es moços á. !'rente. da.s fOr<}il.s oomba
tent~s: é es~a redu~ção vae col)ocar OS ca.pitãe« de t;na~ e gqerra qa 
~ntIDgencla de serem alcat.nçados pela. complllsorui. 4 talta de 
ac08SS0 ao postIJ immedtata.mente sup~rior. 

lsto nã.o é ra.zOável ; é preciso que todos 08 oBJcÍaes da. Ma.· 
rinba. possa.m aspirar ao posto de a.lmira.nte, Dórque ~ fsso 11m", 
a.mbiça.o legitima, um nobre estimulo. . 

Por esta. razãG discGrdei da. fimenda. da. Camara, diminuindo o 
:ll1rlnero de contr&~a.lmirantes, si bem que appla.u1a.. a mesma 
emenda. quaudo a.ugmenta o numero de více·almirantes. Nem 
l)Odia ser outro o meu procedimento, visto como o a.nno passado 
lembrei ao desigualdade de -posi(J,Io dos gener&es de terra e mar. 

Accresce que, as familias dos offwiaes de terra, nas cOtldições 
que aca.bei de citar. tic~tÍ'l mais bem garântidM que às dos ofil .. 
ciaes de mar. 

E' para. esta dilfm·ença. que peço 3. attencão do Senado. 
Não of1.'reço emenda. SL'. Presidente, porqlle pão posso mais 

a.rca.r. no tlm da. seSSr1c, com o pouor jUjto da Commtssà.o do Fí
ll-\D.çaB. Si o seu nobre pl'esidente, porém. e o seu relator. o nosso 
con8idera.~o amigo, Senador por Goya:t, com a prudencla qno a. sus. 
edade en~ma, com o saber q\le todos respeitamos, vierem em au
xilio dos ca.pitães de mar e guerra, cujas promoções serâ.o d'ernOo> 
l'adas, se,m vanta.gem pa.ra o serviço pllbUco, ftt.l-o~hel. 
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Repetirei que com a refurma do Bêrvlço tlaval telb; pe19 
iHustre Minietro da. Ma.rinha. o numero de c!Q1Umiss3es pira ti 
Posto de oontra-almirante augmentou e nem podia deixa.r lcl 
n.ugmentar, extraDrdina.riam~nte. r:' 'Preciso que á. fl'ente' de qada. 
uma das administra.ções parcil\eS se ache um omeial general 'd~ 
futuro e de responsabilidades. 

O numero de capitães de ma.r e guerra que era <le 16, qllandó 
esistía.m 10 cootra-almira.ntes, fOi elevado a. 20, dtl dous paÍ"~ um 
contra.-almlra.n te. 

C()'Jll oito contra..almirantes a ra.zio é de 2 1/2. Ha pois desvltil· 
ta.gem para. a promoção desses ofllcia.e.s. O Senado da Republicà, 
guiado pelo seu patriot5sm(), nilj deve pr0-j\.luiea.r ns justa.s ambi· 
cõeS do! que s~rvem a patrio. na. marinha: de gllorra. Dôu-me. & 
velleidaãe de'pugnar pelos principios de liberdade e justlçá, é não 
ha um a.cw meu nesta. casa que não se inspirA JJesses 8,entírneótos. 

Ainda é tempo de corrigir esse cochillo da, Cama.Pa l rejeita.ndb 
o Senado a dlminuiQão do numero dos contt'a..almira.ntes. 

Não apresentei emenda. já o disse. 
, O SR. INDIO DO BltAZIL-Eu dei:!coi qua o illustre presiden'W 

da. Commissão de Marinha e Guerra., a quem esta.va. affeeta. a 
proposição. apreaenta.ase utn& emenda. ou entã.d que qualquer um ' 
de leuSl membros o fizesse. 

O SR. PIRgS FERREIRA-Esperava que () lioQrado Sermd.Qr pelo 
Pará, mais dirlctol'epresentante da ms.rlnna., apr~sentasgê emeddtl.. 
resa.lva.nllo o direito dos ontcio.es Impertores da ArlIuida.. Penso <lhe 
8. Ex. não o t'a.rá) porque quer sllbrogar a. mim eBét6 exaggel'aad 
dir6ito. , 
, Tenl~(} d:itQ o ba.stante p~ra demopstrs,l" o que pe1l80 _ rvspeit4 
do aasunw&o, e estou certo de que o Seuado. ~a votaciD consult .... 
ao bPa ra.za.o ,~ a. ju.s!iça., Ori6ntad~ pelo eillirftod~ patl'iotiSIQo do il
lustre preSidente da COmmissão de Finanoas.(M~ito fJBm: m.,.ro bsml) 

Nlnguemmais pedindo a palavra., Bncerra.-se aaiecu8~o. 
Fica adiada. a vO!>ação por falta. de numero. 

Seguem-se em diecUSSM, que se encerra SetD debate. ftc~ndo a 
votação adiada por rll.ua. de numero 08 á.ru. 2&. gó e 4°. 

SORTJUO IIILI'.h •. R 

Entra. em. 2" discul8io. oom os pa..reeeres tavora.veis da.s Com
missões J1e Marinha. a Guerr& e de Finanças, o a.rt. lG da. proposi
cão da Cam~ra das Deputados n. 2lOt de 190', regulando o alista .. 
mento e sorteio militar e reorganiza.ndo o exercito. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando a 
votacão a.dia.da por fa.lta. d;; numet'o. 

Sega.em~se em discussão,que fica. tgufLlmente encerrada. e adiada. 
a. votação, os arts. 2& a 139. 
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~, AICNAES DO SINÂOO 

'o Sr. Presidente-Na.da. ma.is havendo a trata.r, vou 
levantar a s~'ssãot designa.ndo por ,ordem do dia da sessão seguinw: 
. . 3& di~cussã.o da. proposic;ã.o da. ~Dla.ra. dos DBpH.t.ad~ n. 239, 

de 1907, fixando a despeza do Minister10 da. Industria.. Viação e Obras 
Publicas para. o exercido de 190~ ; 

- Votação, em 2& discussão, da. proposição da. Ca.roa.ra. dos Depu· 
tadoB n. 2l0. de ]907, regulando o a.listamento e o sorteio militar 
e reorganizando o exercito {com parecer ta voravel das COmtniBS~ 
de Ma.rinha. o Guerra. e de Finanças) : 

Vota.çio, em 26 discussão, da. proposição da Ca.mara. dos Depu. 
ta.dos n. 191,' de 1901, a.lterando o quadro dos otflciaes generaes da 
armada (oom parecer fa.voravel das CommÍssões de Mariuba e 
Guerra. e de Fmanças) ; 

2& discussão da. proposição da Camara dos Deputados, n. 221, 
de 1907, autorizando o Presidente da Republica a. abrir a.o Minis· 
terio da Justica e, Nogocios Interiores os 'creditos especia.es de 
552:016$032, pal'a, a. conclusã.o das obras da. Faculdade de Medicina 
da Bahia. e de 50:0:)9$, para. a. conclusão dos edificios da Materni-
dade da. mesma cidade; , 

2a discussão da prlJposição da. Camara. do" Deputa.dos. n. 224, 
de 1907, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Minis
tel'io-da. Justiça e Ne~ocios Interiores o credito de 2.400: 000$ para. 
a. conclusão do edificlO da. Bibliotheca Na.cional; 

2& discussão da. proposição da C1mara. dos Deputa.do~, D. 227. 
de 190'7, autoriza.ndo o Presidente da Republica a abrir ao Minis
terjo da Justiça e Negocio~ Interiores () credito especial de 
300:000$. para occorrer ás de3pezas com & representaQã,o do Bra· 
zU no 4G Congresso Medi.co Latino Americano, a. reunir-se oost& 
Ca,pital em 1909; 

2A discussão da proposição da Caroara dos Deputados, u. 228. 
de 1907. autoriza.ndo o Presidonte da. Republica a. abrir ao MiDis
terio da. Justiça e Negocias Interioros o credito de 12~:896$960 
supplementar á verba 20 do a.rt. 2° da lei n. 1. 617. do 30 de de· 
zemôro de 1906, pa.ra. occorrer a degpezas de diversa.s su~onsj
gnaçóes do material do Hospício Nacion::l,l de Alienados; 

~ discussão da. pro~ioão da mesml. Camara, n. 225, de 
1907, autoriza.ndo o Presidente da Republica. a. abrir ao Ministerin 
da Fazenda. o credito de 90:000$, supplementar á. verba. 25&_ 
Juros dos em prestimos do cofre dos orphãos ...... do a.rt. 45 da. lei 
n. 1 ~6L7, de 30 de dezembro de 1906 ; 

~ discussão da. p'roposiçã.o d~ Carnara dos Deputados, n. 226, de 
1907, autoriza.ndo o Presidente da Republica a abrir ao Minis· 
terio da Fazenda. o credito de 67 :761$810, supplementar á. verba 17& 
do art. 45 do orçamento vigento ; 
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2&. di:lcu88s&O da propo~içã.o da Carol.ra. dos ~ptlt.a.dos, n. 238 
de 1907. autorizando o PresiJente da. Republica a abI'Ír ao Míni~·, 
terio da. Fa.zenda. o c~ledito edraordinario de 60:037$519. pa.ra. ~
gamento ao enheoheiro civil Luiz Thomaz da Cunha Navarró de 
Andrade, 001 virtude de sentença; . 

211. discussão da proposição da Cama.ra. dos Deputados, n. 222, 
autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio d, 
Marin ba. o eredl to de 1: 127$741, para occorrer ao pagamento do 
augmento de vencimentos do secretario do Arsenal de Marinha. do 
Rio de Janeiro, de conformidade com o decreto legislativo n. 1.732, 
de i6 de setembro de 1907; 

2' discussão da prollOSÍCão da Camara dos Deputados, n. 229, 
do 1907, autorizando o Presidente da Republica. a abrir ao Minis
terio da. Guerra o credito de 51 :360$, supplementar 4. verbl. 5· do 
art. 22, da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, para paga-o 
mento da. gratificacão de funccão. devida a. professores e coadju
vantes da. Escola. de Guerra de Porto Alegre; 

2Il discussão da proposição da Ca.mara. dos Deputados. n, 2S'g. 
de 19J7. autorizando o Presidente da RopubUca. a. a.brir &O Minis
ierl0 da. Guerra o credito de 89:862$021. supplementar á verba 15& 
- Material - o. 19. do al't. 22. da lei n. 1.617, de 30 de dezembro 
de 1906; 

2'" discussão da proposicã.o da CaJllara dos Deputados, n. 233, 
de 1907, a.ntorizando o Presidente da Republica a a.brir ao Minis
terio da Guerra o credito sllj)pIemeolar de 473:884$493, supp1e
menhl' á verba. 1511. consignacao--Vantagens de forragens e ferra
gens-do a.rt. 22 do. lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 19J6; , 

DiSCUSsão unica da. emenda do Senad~ 4 proposição da Camara. 
dos Deputados, D. 3. do 1907. elevando 3. 8:400$ os vencimentos dol'l 
pretorês do Districto F~deral, a. que a mesma Camara. não deu o 
sou assentimento. 

1,evanta.--S6 .n 8f!Ssno á.'l :3 hora!o! da tardf'!. 

AúTA EAI 25 DEZEMBRO DE 1907 

Preridencia do Sr. F8~'T8Ira CI.av8' (to Sec,.etario) 

. A 'meia hora depois do meio dia, a.cham--se presentes os seguin
te, Srs. Sena.dore~ Feri'oira. Chaves, A. Azeredo, Sá Peixoto, Urbano 
Sa.ntos, Anizio do Abreu, Pires FerL'eira, Meira e Sá.. Coelho Usboa, 
Oliveira Va.llt\dão. Parata Ribeiro, Francisco Glycerio Joaquim de 
SOuza o MeteJlo (13). 

Deixam de comparecer, com cansa participada., os Sra. Senado
r;)$ Ruy Bil.rbosa., Bueno Bra.ndão, Silverio Nery ,Jonathas Pedl'Osa, 



lpdio do Brazil, Paas da Carva.lho,Justo Chermont, Gomas de Castra. 
Belfort Vieira.. Raymundo Arthur. Fra.ncisco Sá, Pedro Borges. 
Alvaro Machado, Gama e Mello. Gonçalves Ferreira. Rosa a Silva, 
Herculano Bandeira. Araujo Góes, Vieira M,alta, Manoel Duarte. 
'Coelho a CampGs, M·utinho Garcez, Severino Vieira, Virgilio 
Dama.zio. Moniz Frdire, CIeto. Nuned. Siqueira. Lima ... Lourenço 
Baptista. Oliveira Figueiredo. Erico Coelho. Augusto de Vascon
cellos, Lauro Sodré, Eeliciano Penna, Francisco Salles. Alfredo 
Bllifl. Lopes Chaves. Braz Abrantes. Urbano de Gouvêa. Joaquim 
MtíMlnho. candido de Abreu, xavier da Silva, Brazilio da. Luz, 
Hercilio Luz. Lauro Müller, Felippe Schmidt, Pinheiro Machado, 
Julio Frota., e Victorino Monteiros (48). 

O t!Jr. Presidente - Tendo compa.recido ape.nas 
1381'8. Sel1ad:ol'eS não póde haver ses~ão hoje. 

Designo para ordem do dia da. sessão seguinte: 
3a discussão da prOposição da Camara dos Deputados n. 239, 

dê 1907, tIX.a.ndo a despeza do Minisierio da. Industria. Viação e 
obras public&s, 'para o exercicio de 1908; . 

votação, em 2& ~iBCussão, da proposição da. Camara dos pe-pu
tados n. 210, de 1907. regula.ndo o alista.mento e o sorteio militar 
e reorganizando o exercito (com parecer favoravel das Commissões 
de Marinna. e Guerra. e de Finanças) ; 
.. Votação, em 2& discussão, da. proposiOão da Camara dos Depll
.tados n. 191, da 1907, alterando o quadro d09 otIlciaes generaes 
da. armad~ (com parecer 18.voravel das Commissões de Marinha e 
Guerra e da Finanças) ; 

. ~ dlsClHlo da propasição da Camara dos Dêputa.dos n. 221. 
de 1007, autol'i~a.lido o Presidente da Rellublica a &.brlr ao Miiiis· 
terio dá. .Justiça. e NegOCio l Interiores 08 cretlitos especiáea de 
552:016$032. para. a conclusão das obras da Fa.culdade de Medicina 
da Bahia, e de 50:000$. para. a conclusão dos edificios da materni
dade da mesma cidade ~ 

2& di scussão da. proposição da. Camara doa Deputados n. 224. de 
1907, autorizando o Presidente da RepublicJ. a abrír ao Mil1isterio 
da Justiça. e Negoc103 Interiores. o credito da 2.400:000$, para a 
conclusão do editlcio da. Bibliotheca Nacional; 

2A dlseussão da proposição da Ca.mara. dOd Deputados n. 227' 
da 1907, auiArizando o Presidente da Repllblica u. abrir ao Ministe-

.'tlo da Justioa. e Negoclos lntarioI,'es o credito especial de SOO:OOJ$, 
:pa.ra OCcorrel" ás despezas com a repref;lentação do Brà.z i l rlO 
,Jó .co~§ressa Medico Latino-Americano. a reunir -se nesta Ca.pital 
êltllw9 ; 

2a .discussão da proposição da Camara dos Deputados !;t. 228, de 
1907, a.utorlzando o Presidente da Republica a a.brir a.o Minisierio 
dá Justiça e Negocios Interiores o credito de 129:896$960. suppJe-
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mental' á verba 20· do' art. 20 da lei n. 1.é11, d.e 30 de dezembro de 
1906, para oecorrer a despezas diyers&s IUb-e.onsignaQÕes do ma.te-
ria.l do Hospício Nacional de Alienados: . 

26 discusslo da. proposição da Cam~r1). dos DeputadoS nO: 22,5, 
de 1907 t, aut.oi-i~á.Iido o Presidente da. Republlca, a abrir ad MUIN
terjo da. F8.zellda o credito de 93:000$, supplementar a. verba: ~ 
JUros dos emprestimos do cofre dos órphãoa-db art. 45 da. lei 
n. 1.617. de 30 de dezembro de 1906: o 

2-- discussão da. proposicão da. Camara. .dos Deplltado~. D.. à6. 
de 1907, autorizando o Pregidente da Repu~lica a abrir ao ld'inis
terio da Fazenda o credito de 67:761$810, supplementar á verba 17& 
do art. 45 do orçamento vigente i 

2& discussão da proposição da. Ca.mara dos Deputados. n. 238', 
de 1907, autQl'iza.ndo o Presidente da Rep1,l.blica a abrir ao tdinis
terio da Fazenda o credito extra.ol'dinario de 60:057$579, pa.~ pa
gamento aQ eDgenhail"o civil Luiz Thoma.z d~\ Cunha. Navarro do 
Andrade. em virtude de sentença; 

2&. discussão da proposiçã.o da Camara. dos Deput8.dQS, n. !!2. 
autoriza.ndo o Presidente da Republica a a.brir a.Q MiD:ieterio da 
Marinha o credito de 1 : 127$74I t -p&ra. °oocorrer ao l'&gameJIto do 
augmento de vencimentos ao secretario do Arsenal de Marinha. do 
Rio de Janeiro, de conformidade com o decreto legi.81ati!'0, n. 1.732, 
de 26 de setembro de 1907; 

280 discussão da. proposição da Ca.JIla.rado3,D~putados n. ~. de 
1907, &utoriza.ndo o pre:tídente da Repllbli41á. a. abrir &0 Minlsterio 
da. Guerra. o credito de 51 :360$, supplementar ;t verba 5A1. do a.rt. 22, 
da. lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, pa.ra pa.gamsllto da 
gratificaçã.o de funcção. devida. a. professores e coadjuvantes da. 
Escola, de Porto Alegre; 

. 2& discussão da. pfoposicSo da, Camara dos Deputados.ti, a3~. de 
1907, autoriza.ndo o Presidente da. Reptiblica lI. abrir ao Mintt:iterib 
da Guerra o credito de 88:862$021, supplementar , verba I~Má
lerial-n. 19, do art. 22 da leí n. 1.616; de 30 dezembro de 1908; 

~ discussão da proposiçã.o daca,1l\ara dos Deputa.d9l' A- 233, de 
10071 a.utoriZêl~d~ o PrElsideI!te d~ Republica ~ abrir .ao.,M~~isterlO 
da Guerra. o CrOOlto suppJementt).r de 4.73;8049~$Sf suPl.'!Lellielita.r á 
verba. 15& consigna.ç&o..;,..vanta.geiH d~.forra.gerl!J o 1efTagên~4o'o 
art. 2e da 'lei n. 1.617, de 30 de dazetnbro de H106; , 

.' Discussão unica da. emenda. do Senado á proposioão da Cl\ma.:a, 
dqs Deputa.dos, eleva.ndo a. 8:400$ os, v~ncimeq.to3 dos pz:~tol;'es' do. 
Dl~trlcto F'rjdcral. a que, a mesma. Camàra nitO deu o seu &Ssenti
i'q,ento. 



AHH·"'B8, ~ a'lU:DO 

171· SESSÃO E~ 26 DE DEZEMBRO DE 1907 

p,.eridfJ}lct.a dos Sr$ • Nilo peçanha, e Ferreira Chaves (1° Secre'ILrio) 

. A' meia. hora. depois do meio dia t abra-se a sessão. a que con
correm os Srs. Senadores Ferreira Chaves, Á. Azeredo. Jonathas 
Poorosa, lndio do Brazil, Urbano Santos, BeItort Vieira, Anizio de 
.Abreu, Pires FerreIra., Francisco Sá, Meira e Sá., Alvaro Ma.4 
chado. Coelho Lisboa. Gonçalves Ferreira.. :Al'aujO Góes, OU veira. 
Valladão, Martinho Garcez t Moniz Freiro, Siqueira. Lima.~ Oliveira 
Pigueiredo, Erico Coetho, A ugusto de Vasconcellos. Lauro Sodr~, 
Barata Ribeiro, Feliciano Penna, Francisco Salles, Franeisoo Gly
eepio, Altrado E1lis, Joa.quim de Souza, MetelJo, Candido de Abreu, 
Xavier da Silva. HareiUo Luz. Felippo Schmidt, Pinheiro Machado 
e Vietorioo Monteiro (305). 

Deixam de comparecer, com ca.usa. participada. os 8rs. Sena.
'dores Ruy Barbosa., B11000 Brandão. Silverio Nery, Sá. Peisoto. 
Paes de Carvalho, Justo Chermont. Gomes de GLstro, Raymundo 
Artbllr. Pedro Bor!{es, Gama e Mello. Rosa. e Silva. Herculano Ban .. 
deira, ViGira Malh, Manoel Dua.rte, Coelho e Campos. Severino 
Vieira,' Virgílio D4mazlo, CIeto Nunes. LOllrenoo Baptista, Lopes 
Cha.ves. Bra.z Abpantes, Urbano de Gouvêa.. Joaquim Mortinho, Bra
zilío da. Luz. Lauro Müner e Julio Frota (26). 

São-lidas, postas em discwsão e sem debate approva.das a. aeta. 
da. ulti ma. sessão e a, da reunião do dia, 25 do corronte mez. 

O @l.. •• 11) Secretario dá. conta do s(>.gnlnto 

EXPEDTENT,E 

Otlieios: 

Do118 do Sr. 11) Soeretario da. ca.mara dos Deputados, de 24 e 25 
do corrente me.?, remettenllo a~ Foguintes proposições da mesma 
Camara : 

N. 240 -- 1007 

O Congresso Na.eional decreta : 
Artigo unieo. Fica o Presidente da RepubUca autorizado a coo· 

ced9J.' ao Dr •• Joaquim de Toledo Piza e Almeida, ministro e presi
dente do Supremo T.'ibnDaI Federal. seis mezes de licença, com 
todos os vencimentos. para. tratamento de sua saude ; rovogada.~ as 
disposioõe9 em contral'io. 

Camara dos Deput..'\dos. 24 1'16 dezembro do 1001. - ('JlJrlog Pei 
fJ)()lo de Mello Filho, Presidonto. - Melcittd6B Mario de Sã F"eir8 
1 o SecretarIo. - Lu;'.: Antonio Ferreira aualbe1"to. ao Secreta.rio. ler 
servindo de 2°. 

Fica sobre a mesa. par..t t e.r.-t,i do a.rt. 126, n. 2. (10 Regimento, 
ser dada para. a ordem dos trabalhos. 
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o Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Prosiuentc da Hepublíca auiorizado a. 

abril' ao Mlnistcrio da. lt'azenda o credito oxtraordina.rjo de 210:000$ 
para OCCOl'rcr aos pagamentos do 30:00:)$ a D. Francisca. Bol'gcs 
MQnteiro, ,ViUVA e meeira do Dl'. Ca.rlo8 Borges Monteiro, c 60.:000$ 
a cada. um dos Drô. Pedro Fl'ance1lino Guimal'ães Filho. Ce8~rio d,.a 
Silva PereÍl>a. e Antonio Angra. de Oliveira, 110S termos do accÔl'dO 
feito 110 referidu ministerio, em data de 29 do, novembro de'l907; 
revoga.das as disposiçõe~ em contra.rio. ' 

camara dos Deputados. 25 de dezembro de 1007. - Carlos Pei
:colo de Mello FêUw, Presidente. - j'lfelciades Ma}'io d6 Sá Freit"6. 1,U 
Secretario -Luiz Antonio Ferreira Guaeber'o,3u Secretario. servindo 
de 20. 

Fica. sobre a. mesa. para. eJ:-vi do art. 12j. n. 2, do Regimento, 
Bcr dado para. a. ordem do dia. 

Dous do Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores, de ·23 do 
corrente mez, transmittindo as mensagens com qUê o Sr. Presi
dente da Republica resütue dous dos autograpbos de cada uma. das, 
resoluções do Congresso Naciona.l, que sanccionou, sujeitando á dis~ 
tribuição todos o~ feitos, petições e precaiorias dirigidos &08 juizes 
de di rei to da j u~tiça ci vil· e criminal do Oistl'icto Federa.l, e creando 
urna delegacia de policia de primeira. entrancia, na ilba. de Paquetá.. 
'- Archive-se um de cada um dos autographos e commuaique-se á 
Ca.mal'a dos Deputados, remettendo-se-Ihe o outro. 

Um do secretario da. 3& Conferencia Internacional Amel'icana, 
do 23 do corrente mez. remettondo, de ordem do Sr, Ministro das 
Relações Exteriores. para a. bibliotheca do Senll.do, dous exemplares 
das a.cma e documentos (telto ingJez) da 3& COnferencia. Interna... 
cionaJ. - Agl'íWeça.-se. 

O Sr • ...l-0 Sec1·etario (ser",ndo de 20» lê o~ seguintes 

PARECERES 

N. 416-1007 

Redacção (mal das enumdas do Senado d proposiçt1o da CtJma-ra do.J 
Deputados, ta. 192, de 1907, fixando a desp8.za d6 M&ni.Isrio da 
Justiça 8 Negoclos Interiores pa,.a o e:C6rclcio de 1908 ' 

Art. 11): 

N. 3-Gabinete do Presidente da Republtca. Accrescente-se : 
, AUlmentada de 7:~ para. repreSeD~ã.o dos membros da 

Casa. CIViJ I abona.da a cada. um a gra.tlftcaçl'J -de 200$ meDsaêS. ' 



N. 4-DslJ'Bzas com I/) Palacio dtJ PrendIJ,,,te da Repul/Uca. 
Em vez de: a.ugmentaàa de 12:000$--diga.-se: augmentada. de 
50:00$, para. mubilia.rio e outras despezut p.)r nio ter sido utili
ia.da- igua.l impol'tancia. concedida pela let do orçamento vigente. 

N. 6-S~r.'t1.rM do SI"tldo - Accre800nte-S6 ; 
Augmentada, na cousignaçã.o «Fessoab, c;\e 1: 125$000, sendo 

1 :08Oi J1ara pagAmento da. gratiueaoão add1cioítaJ de.15 % & qUe 
tettl _direito o officia,l Jos~ FernandéS de OHveír&. e 45$, pára p&ga
rh6b.to de i~,aJ. gratiflca.çã.o no bibliotheca.no, 3. contar dê 2(J de 
dezembro 12 dias); e,.oa consignaoã.o cM.~erlab. d.e 1~:560$, 
sendo: 8:2 na. sub-conslgn3,Qão cConservaQl.o e limpÊ'za do edi-

-joio», CQmprehendid,os Q8 ,alarIos de ma.is quaR'o ser"teates, 
fI:~ na sub-OOQ8igll~i.(J «Despezas e~en'da8P-, e 1:360$ na. aub .. 
C04li'Ba.fJiCJ cAl1Jgue! de ca.sa8. etc •• , dos quêS i:ooO' para ao
gmentar a verba. de a.lultue1 da. casa. do porteiro do saJão e 360$ 
para o aj~da.nte desse, porteiro. 

N. 11-GablActe do CMSüZCor GertJl da ~JHJbl;cq,. 

SuppriJlla.-fle o a.!lImento dl3 1O<À$na. oollsignaqio «Materia.l. pa.ra. 
aoor~scimo da gratificação mensal do a,uxUiar do consultor. 

N. 12-Justiça Pederal. Diga.-se: 
AUgnl0J1t&fla, de 98:400$, reduzindo a. 4:CtOO$ o augmeDto da. 

OODsjgo~ão ~Objecto;! de expediente, livros. jOi'naee, almanaks e 
.&n~~. t) sup})fim.ind<H(}.oe a.ugmenÍ'.06: de l: 100$ n& oon

, SilfJ1ll,J~b dmpressôes. pllbU03.QOOs, de!peZàS mhlda.s. etc .• t e 4e 
150: 000$ pa,ra cOQstJ.'uoção. acquisiçã.e -e ada.pt.&qio de edltlciOlil para. 
os juize" seccionaes DOB Esta.dos. ' 

DítriUmida de I :8~' incluídos Da proposiá 40 GóVerpQ para 
ma.itnttti' escrevente do Mlnisterio PubliCO. visto SÓ ltave~ tmJ 
a.~Ó iJor ,k,i. . 

N. 13-Justi~a do Districto Federal. 

Suppriroa-s6 O augmento de 13:8ôO$ na co.nsignação - Acqui .. 
siQl,o. concerto de moveis. reposteiros, etc. f c o de 2:00ó$ ná. desti
nada, a-Objeci.os de expediente. livros, jOfna.es, etc. 

N. 15-PoUoia do Distrieto liederal. Accrescenf.e.ee: 
Augmentada. de 1.257:77$$000, sendo: 6:418$200 na consignação 

~PessoaJ» oa. Força. Policial. para. vencimentos do ca.pitã.o José Ci
eiJro BiaBcbi, que ~tá a.ggregado 6. F01'f;a Policial, visto ter &jdo an· 
auJI.a(lo () deoreto qu~ () l'e(qJllllOU na.quelle p'Of:ltO~3:36O$ na consigna
çio «Fessoab da Esco,la CorreooiOJ;1Irl Qw~e de Novembro p$tr& P .l.ga.
mento, ao director,secretario,eacriptllrarío, a.hnolarife e meS'Lrc de 
oílicina. dessa. Estra.da..do augmento de ve!lcimentos qlle tiv~ram, em 
virtude do "ecreto le~isla.tivo n. 1.7,86, de ~'i de novembro (e 1907 .. 
clÍb1ID'<to 600$ li cada úm 'dos' quatlo primeiro! e '900$ ao ultimo; 
m.t].Je -4$,~, aa..lub-oonsigna,çãQ • Co,nduccio de enfelU.Qfi alie
nadoa. ~ ~da"''''.eJ!» Jl.o mat,rial d(l COD8i~a.cão «Gu$.,'fda tuv.iJ~; e 
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1.200:000$ na. 91lb--coD'ignaçio 4IContinu~1O daa Obraa.. da consi .. 
gnação «f<~OrQa. Po!iciab. 

SllppriOlBrS9 o augmento de 2:000$ Da. CODSÍg.oaQio cM .. riil 
pa.ra. o gabinete de ldl)ntiftcaçào e Estatistica. ... 

Re4uzà>-se: de 40:000$ O a.ugmento de 80:000$ na cédáli1laoãP 
cAlugneis de caMS pará. secret&rias. delegacias, est1t.çõea e pi)8~!'; 
dti 50:000$ e de 150:000$ paI'a, acq uisição e custeio do matérirU dá 
tl'a.nsporte da policia i de 5: 000$ o de IO:OQO$ na. Su.b-co~sign&çã.o 
«Forragens. ferra.gens, arl'elamento, etc.» 

N. 22 - :Faculdade de Di1'8itO de S. Paulo. Aooreaoente-se: 
Augmentada de 2:800$. pa.ra. pagamenio da gra.tifica.ção ci.Jilce

dida aO directOl' paIo decreto legiBlàti'to n. 1.778. d.e 7 de WJVam .. 
bro de 1907. 

N. 23 - Faculd4de de Direito do Rectfe. Aoor&.iceDM48 4 

Augmentada. de 2:800$ para. pagamonto da. J{tatillca.ció cótl
cedida. a.o dirootor pelo dtkWeto legisla.tivo n. 1773, de 1 de no .. 

. vembro de 1907. 

N. 24-Faculdad~ de Medicina dó Rio de Jap.;l,.o. A~r'ese~~! 

Allgmenta.da de 2;800$ pa.ra pa.g<:l.mento da g~iitl4l&(.tã.Q ~0If"' 
dida ao dírecwr :pelo decreto legislativo n. I :t'(3. d~ "1 (te no-
vembro de 1907. . 

Supprhna-se o augmento de 19;200$ pai'a gra.tidcaçõé~ ~ 
lentes de cadeiras tbeorica~ que. pelo reguJà.roento. ~'obrlgadô8 
a dar cinco ou ma.ie aulas por semana, e aos que teem & BaU' ca.rgo 
b"boratorlos oU ga.binetes de trabalhos. prat i cos . 

N. 25-Jiaculdade ds Med'cina da Bahia. Acc !'escente-ge : 
Augmenta.da. de 8:800$. sendo 2:800$ pa.ra pagamento ~ v .... 

ti fic8.Qão conoedida. ao d irector, pelo decreto legislativo ~. l.,77I, 
de 7 d} novembro de )907 e 6:000$. pa.ril paga.roentq .4Q8T6AOÍ .. 
meetos de um ~ubstituto. o Dr. Julio Sergio Pa.lma.., nOlll~4 lOl' 
decreto de 19de setembro de 1907, em virtude do d18postc) no d.&
ere,to legislativo n. 1.679, do 25 do julho de 1907. 

Supprima.ae o augmento de 19:200$ para grati~ ãôs 
lentes ~,e ca.deiras ~heot'icas. que. pelo regula.m~nJo.~? 6b:ti~M~ 
a da.r CInco ou maiS aula.s por setna.na.. e a.0! qtíe ~m a 8e\'l Wgo 
laboratorio~ Ou gabinetes de trabllbos pl'a.ticoe. 

N, 26 - E3cola Pollltechnica. Accrescente-se: 
Augmenta.da de 2:800$. para paga.mento d", gr&tift~ CO!).oe

tlida ao director pelo uecreto legislati vo 11. 1,773, de 7 d,e JU)V:Q~. 
bro de 1907. 

Supprima.-se o augmento de 22:800$, pa.:rd. gailtkm.çõieS aos 
lentes que 'Bem a seu ca.rgo laboratoriOB ou gabinetes de tra.balbos 
pra,ticotl. 
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N. fn - Esoola de MinaI. ·AClcrescente-se= 
Augmenta.da. de 2:800$, para pagamento da gratificação COll

cedid,& ao dirootor pelo decreto legislativo n. 1.7'13 de 7' de novem· 
bro de 1907. -

Supprlma.-se o a.ugmento de 13:200$, pai'a. gl'atificaÇÔ6S aos 
leateà que teem a, seu cargo labol'atorios ou ga.binetes do traba.lhos 
praticos. 

N. 2B - GlItn1l.asio Nactmio.l. Accreseente-se: 

Augment&da. de 8:000$, para. pa.gamento das gra.tificações con
cedidas a.os directori1,joJ do Int6rnato e do Externato, pelo deCl'eto le
gislativo n. 1.773, de 7 de novembro de 1907. 

N. 29 - Escola Nacional de BeUas-Arles. Accresoonte..se: 
Augmentada de 24:000$. pa.ra. pagamento do accrescimo de 

vencimentos concedido a. 10 professores de sciencias t pelo decreto 
legis~tivo n. 1.773. de7 de novembro de 1907. 

N. ao-Instituto Nacional de Mus4c(J. Accrescente·ge : 
Augmentada de 65:600$ pa.ra pagamento do a.ccrascimo de 

vencimentos. coocedido pelo tieereto legislativo n. 1.712, de 31 de 
outllbro de 1907. ao director. secretario. profesz:Jores. auxiliares de 
la classe e porteiro. 

N. 31-InStituto Bsnjamin ConsCant : Supprima.-so o augmento 
de 70:000$. pa.ra. attendel1 á. elevação dos vencimentos dos profes
_sores. por não estar de a.ccôrdo com a. ta.bella. approvada pela lei 
D. 1.593, de 13 de dezembro de 1900. 

N. 36-Soocot"rO, PubliclU. Em vez de-a.ugmentada de 2Q0:000$ 
-digarse : Augmentada de 404:800$; e a.ccrescente-se '.fiRe : 

4:800$ ao Asylo de Nossa. ~nhora. do Ca.rmo, em Ca.mpos. man
t6noool' da velhice de>ampara.da; 10:000$ a cada um dus hos,i .. 
ta.es de &dl3.rá, Pont2 Nova~ La. vras ~ S. José de Além Parahyba., 
em Minas Geraes. pardo trata.mento de tUbel'culosOB; 10:000$ para 
auxiliar as obras do editlcicio em construcção destinado a ABrIa de 
Osphãos, om Florianopolis ; 10:000$ para a construcção do edi6cto 
destinado ao Aiylo de Orphãos em Joinville, ambos no Estado de 
Sa.nta Catharina; 1O~000 ao Asylo de Alienados Nossa Senhora da 
Luz. em Curityba ; 10;000$ ao Asylo de Alienados de Theresina. ; 
10:000 ;J. Santa. casa. de Misericordia da para,hyba do Norte; 10:000$ 
ao Asylo da. Mendicida.de do Ceará.; 10:000$ ao Hospital de S. João 
dos k'l.zaros. em Cuyabâ. 

N.37. - Obttu. Supprima.-se o augmento de 50:000$ para a 
const.rucoio de dous pavilhões para clinica das molestias nervosas e 
reduza.-ee a 25:000$ o de 100:000$ pa.ra obras no Intel'nato do Gy
mnuio Nacional. 

N. 30.- Mttg,s'rados em disponibiUdade. Accrescente-8e ~ 
Diminuida. de 60:000$, de a.ccôrdo com M informações do 

Üoverno. 
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N. 41.- Se,..,iço às Asrill611ci<1·a03 AUe"'t1ào$ no. Estado$. Sup
primam-se ar rubrica. e a. respectiva verba. 

Ao art. 2°. 

N. I. Supprima-se a autoriza.ção pal'a subvencionar ôom 
5:000$ a Escola. Pra.tica de Commeroio do Pard.. com 20:000$ a 
Aca.demia de Commercio do Rio de .Janeiro. com 20:()()($ o Insti
tuto Commet'cial com 8~de na capital Federal, com 15:00G$ cada 
11m dos institutos Lyceu Agronomico de Pelota.s e Esaob Pl"Ods~ 
sional Benjamin Constant, fundada pela Intendencia do Porto 
Alegre, com 4:000$ a Escola l\Iauá., de Porto Alegre, eom 5:000$ o 
Lyceu deArtes e Offlcios do Recife, com 5:000$ a Escola. Pratica. de 
Commercio do Par'. com 20:000$ a. Escola Commercial da Ba.hia. 

N. lI. Supprima.m-se as lettras b, c e d. 
N. III. Supprimam-se as lettras a, b, t: e d. 

N. IV. S upprim a-se. 
N. V. Supprima-se. 
N. VI. Supprhna-se. 
N. VII. Supprima..se. 

N ~ IX. Supprima·se. 

N. X. Supprima.-se. 

?'oI. XI. Sl1pprima-se. 

Ao art. 3. Ô Substitua-se pelo seguinte: 

Fie:. proroga.do aM 3L de dezembro de 1908 o prazo de que 
tl'atao art. l ô

, n. 6, do decreto n. 1.151. de 5 de janeiro de 1904, 
extensivo ás fllncçóes do Juizo da Saude Publica.. 

Aoorescentem-se os seguintes artigos: 

Art. Fica. o Poder Executivo autorizado a. a.brir um credito.a.té 
lOO:Ooo$, para des~propria.r a chamada. Fazenda de Manguinh08. 
ondo se a.cha. o Instituto Serotherapico Federal, com exclusão dos 
terranos em que a Prefeitura tem em construcçã.o os fornos para 
incíUorar o lixo da. cidade, assim como as adja.cencias necessarias a. 
oste ser viço de ordem municipal. 

Art. Fica. rel~vada a prascripção em que inCOl'raralll a.s ajuda.s 
dt3 custo e o subsid.io dos membros do Congresso Naciona.l e autori
z ... do o Governo a a.brir os respectivos creditos. 

Sala das commissõ09, 26 de dezembro de 1907.-0oelho Lisboa. 
-Francisco Salks. -

Fica. 80 b re a mesa. para. ser disca ti da na. se~sã.o seguinte., depois 
de publicada. no Diano do Congresso. 

Vo!. nu 47 
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N.417-1007 

lUdtu:ç{lo lir.al das emendas do Senado a propo$içtlo da Oamara dos 
Depu'ados.~n. 205, de 1907. jLrando a dei>p8~a do Minis',rio d{( 
F(uenda para o exercicj{) de :1908 

Ao a.rt. }o 

N. 12-· Cala ,da Mo6da..- Aooresceute-se: 
Augment&da de 52:000$, sendo:- 30:000s, na ooDslgna.ção «Ser· 

viOOl ex::traordin a:ri os» , e 22:000$- na condgnacão ~Machinas e 
uteDSUioe, • .= 

N. 18- Alra~dega,.-Accrescente.ge: 

Augmentada de mais 604:3i3$. sendo~ 102,:520$ para .pessoal, 
ma.terial o despezas com a. install:....ção da Alfandega. de 8.. Fran
ciaco. conforme a tJ.bellaannexa ao decreto legislativo n. 1.771, d.e 
7 de novembro de 1907 (consignação DOVa.); 500:000$ para. despe .. 
za.s imprevistas e urgentes. atuguei~ de a.rma.zena, a.cquisiçio de 
lanchas. escaleres, barcas de vigia, etc.; e 1:863$ na sub-coDsigna
elo «Porcentagenh da consignaçã.o cAHaodega da. Pa:rahyba)), 
ficando mantida a lotação de 900:000$. e elevada a. 2. 107 " a. ra· 
2ão e a 173 o numero de quotas, em virtude do decreto legislativo 
D. 1.591. de 20 de dezembro de 1906. que creou o Ioga,r de guarda
mór. 

Supprima-se o augmento de 74:000$ para acquisiCão do la.n· 
cbas 8ilenci~sas a. vapor e a. ga2.olina. etc .• até as pabvras - Rio 
Grande do Sul. 

N. 19-Mesas de rendas e collector'ias.- Accrescente--se : 

... AqgmMta.da. de 5;360$ na. consignação oi Callectol'la de Cabo 
Frio •• sendo: 2:000$, ~ra a coItlpra.: de um escaJar destiIl a.do ao 
serviço de fiscatizaçã.o da collectoria. I :200$ para um patrã.o do 
escaleI' e 2: 100$ para dous remadores. 

W. '2IJ--EtRY)f"ega.dosde -repartições extinctas.- Diga-se: 

ID'mp'N1gados' de repartições e l(Joares extinctos. Augmentada de 
~~$910, para; pa.ga.mento dos vencimento3 dos inspectol'es ex
tttl~ das·a.lfaodegas de : Rio de Jan(l.iro. 19:920$428; Perna.m
buoo;,13=999$96(}; parahylia, 6:192~; Na.tal, 4:385$7L2; Parna
hyba. 4:800$; Maranhã.o. 8:984$f)10. 

Diminuida. de 7:200$, im-portancra do v('ncimento do inspectol' 
da. extincta. Thesouraria de Fa2:6nda de S. Paulo Oaetano Alberto 
Munhoz, que falleceu. 

5. 2Zw-PúcrJU.MÇ,iO e mais d~spe:as dos impostDs de CDnsumo e dl;~ 
'ranspor'Ie • - Ar.crescenfe..se: 

e de. .ooo:OOIl; para. pagamento de sallo" tàfJricado3 no e.~tl'an· 
geiro. 
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N. 32.-Despuaç 6HntUQ8$ • -AccresceD,te-B8 : 

Reduzida. de 80:000$. que pa.ssam a constituir a. do'ta,cio, da 
nova rubrica. intitulada cSubstjfuiçõe~. 

N. 34.-E'%.,.c::ioiu$ findos. -Accrescente·se: 
Applicada'a quantia de 3:lô6$ô'if}' &o pagamento de aluguais' 

da. ca.sa em que mora. o a.jooa.nte do administrado!" da. Casa. de 
Detenoão, correspondentes aos a.nnos de 1903 ao 1906. 

N. 35-0bras.-Accrescente-se: 
de 150:000$ para, roconstruccão da Al'fanJega da, VietDria,; 

dê 80:000$ para concertos da. doca. d8f Alfandega da Ba.hia ; e 
de 30 :000$ para obras na Alfandega de Araeajll. 

37' - FíftattiUca Crlmflkff'l3i.dl. -Diga.-se : 
Pess'Jal. comprelJendido o serviço da estatísti6a.l intel'\&:)\&oo&l 

e delegcldCJ8 nos· Estados. 289:440$; material. 40:560$CnO. 

Ao mesmo art. l°, accrêscente-.;:e: 
N. 38 -SubsWuipões : Para p_tga mento de snbstítuicÕes de em. 

pregados, 80:000~)000. 
Ao a.rt. 2° : 
N. 18 - Supprima-se. 
N. 17 - Substitua-se 'Pelo seguinte! 
A rever o regulamento para navegação de cabota.g~lll. appro. 

vado pelo decreto. n. 2.304, de 2 de julho de 1895, respeitados os 
principios da lei n. 12.1, de tI ue outubro de' 1892. 

N. H~ - SubstitullrS3 p&10 s3guinte ~ 

A cntrs6'ar (~o Club MilitaI'. a. tíbIo de a.uxilio para a C'Onstru
cção de seu preJio na A vcnld& Central, a quantia. ua 300:6_ 
abrindo para leso o neces~l1,rio credito. 

N. 20 -.Su9primam-se a pala.vra. «arl'endaJt.: 6. o t1iltlt «e 
t1Lm lJ3m o q.ue fo~' preciso, fazer q ua.nto á êLJ.'recadaQã.) e fiiJca..l.i.zaQãb 
de impo$Í::I,1 federaeslh 

N. 21 ~ Supprimrt-se. 

N~ 22 - Suppríma:n:r-se a.s palavras «& juizo de competentes~ t 
e accrescente-se, .n-fine : <rOil a adq,uírHro, P.9r oompr&»-. 

N'. 25 - Supprima-se. 
N. 26 - Substitua-se a pa.lavri\ modificar pelo terme>-r8gula

men.ear. 

Ao a.rt. 80 
- Supprima·se. 

Ao art. 13 - Supprimam'se as palavra.i tlnae&of-Ie do n. 8 do 
Art'. 2(I·d.al&i n. 1.4531 de 30 de dezembro de 19í5~. 



Aú mesmó I1rt~ 13 - Accrescente--se ó seguinte: ce do al't. 30 • 

. 11> VIU, da lei n. l.õ}(), de 30 de dezembro ,de 19P6.. . ' 
Sala das CommissõB8, 26 de dezombro de 1907.- Ooelho Lis!Joa. 

- F",artd,co SaUcl. 

Fi~.a. SObl'O a mesa. para. ser discutida. na sas~ão SQguintc, 
cfepois de publicada no Diat-io do Oongreno. 

N. 418-1907 

.Redacçdo fi'illd das IH116Ma8 do Sen[tdo à P}·OPOS1.9ilo da ('aúia1'a .j os 
. Deputada',. fi. ROR, de 1907, orçando a re<1eila geral da ReprAblica 

prwa o e:x:eY'sido ds 1.908 . 

Ao art. 1.° Receita, ouro-em vez de 72.979:380$887, diga-se: 
'5.279:380$88'1. 

Receita., p~pel-em vez de 239.882: 180$440, diga.-se: 258.979;900$. 

Receita. com appliea.çãú especial. pa.pel - em vez de 
18.498:369$570, diga-se: 12.237:500$000. 

Ao mesmo art. 10 : 

N. 1- Dj,.et/as de impo,·taçlIt>. Substitua-se pelo seguinte: 

Direitos de importação para consumo, d.e accôrdo com a Ta.
rif3. expedida pelo d ect'e to n. 3.617, de lO de Dlal'çO de 1900. com a.s 
modiflcacões introduzidns patns leis llS. 1.144 de 30 de dezembro 
de 1903, 1.313, de 30 de dezembro de 1904,1.452, de 80 de dezembl'o 
de W05.L616. de 80 de dezembro de 1906, enjas ta.x.ad perma.necem 
em vigor; pelo decreto n. 1.888, de 1.2 de agojto de J007, e mais as 
seguintes a.lterações: pneumatico8 para roda.s de automovels. 
5 % ad "alarem; cinematographos, 60, cada. um; fUma impressos 
para os mesmos, 5$ por kilog.; filma VIrgens idem, 1$ por kilog. j 
,gazolina de qualq ne1' d~nsidade, 40 réis paI' kilog. f peso bruto; 
.upprimidos 08 periodicos do 11. 606 da. classe 191. da. citada Tarira.; 
sub.:ltituidas, no a.rt. l° lettra b i,....f/fte, da. lei n. 1.452, de 30 de de .. 
tembro de 19()5. as palavra.s-toua.s as bebidas aJcooliaas quo oollti .. 
• erem absynthooll quaesquer outras essencias nocivas-pelas se
guintes-todas as bebibas alcooUcas que contiverem mais do que 
traços de absYDtho ou qua.esquer outras essencias nocivi1s. 

As avaliações sejam substituidas 
-pelas ~g.!.lint~~ •••..•.•••• 

N. 3-AvalJaçao-dlga-se .....• 
N. lO-Substitua-se pelo seguin

te ! 20 % dos dipcitos de ex .. 
portação dI) territorio do 
Acre, desconta.do o que 
ainda for devido ao fundo 
de garantia. do papel-moeda. 

Ouro Papel 

7 L 000: 000$000 118.400: 000$000 
• ....•••.••.•• 3.100:000$000 

. ••••••••••.•• 13.000:000$000 
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N. 1 I-Avaliacão--digà.-se ....•. 
N. W-A valiacão-diga-se .•.... 

, N. l7-A valiação-diga.-se .....• 
N. 31-Avaliaçã.o-diga-se ...•.. 
N. 34-S11ppL"ima.-se a. palavra,

subsidias -- c, diminuida na 
verba. pa\lel re~pectiva. a 
ímportancHlo de 263: 100$, 
diga-se ...•..... o ••••••••• 

N. 36-A valiacão-diga-sc ..••.• 
N. (34-A v aliação-dig a-se .•.... 
Ao mesmo ,u't. 1.° - Renda com 

3pplicação especial. Fundo 
de garant,ia do papel-mo
eda, D. 5. 

SU~)8titua-se pelo seguinte: O que 
for deyido pelas rendas do 
tcnitorio áo Acre pa.ra in
teira reconstituição deste 
funuo .....•.......•... 0 ••• 

Ao lU'L 2", n. VU. 

Ouro 

•••• , •••••• 111 • ~ 

50:000$000 

'i:2õÔ;ÕÓÔ$ôÔÔ 

. Pap~,l 

29.000:51-' . 7.300: "-
4.600: . I 

13.500: 1 

3.136:= 1.500:00 
1.100: 

§ 10 itt fine-diga-se : cpara o fa.brico de adubos, de cellulos:: 
e pa-pel de bagaço de canDa e de assucar, bem assim os pro
duelos chimicos para sua 1à.bricação. plga.ndo 5 % de expe
diente .• 
§ 20 

- Suppl'imam-sc as palavra.s - e materia.l impúríMo, 
pela Sociedade Protectora dos AnimL\.es. ' 

§ 4° ~ Accrescente-se : bem como aos appal'elhos paea apí-
cultura. e ao vasilhame apropriado ao acondicioDJ.mento dos respe-, 
cth'o,;; pl'odl1ctos, quando importados pOl' proftssionae3. 

§ 5°. - Supprima.-se. 
§ 6 0 • - Supprima-se. 
§ ';0. Em vez de - da t lxa - diga-se -- de taxa - e suppri

mam·se as palavras finaes: c:os artigos cuja taxa. nio for inferia .. 
a esta». 

§ 12.-Supprimam-se as palavras: cnos termos: do citado. 
decreto 11. 947 A, de 1890» e accreicentem-se as seguintes: «e para. .. 
as capitaes dos E-;tados da Pa,rahyba c Espirito Santo:!>. 

§ 18. -SupPl'ima-se. 
§ 10. -Sllbstitua-se pelo seguinte~ 

«Aos pra.tinhos de betume destinados a a.lvos volantes 011 esphe-- -
ras da vidrJ para o mesmo fim, importa.dos pelos olubs de tiro a.o 
alvo, bem como a.OS c4.l.rtuchos carregados destinados ao referido.
.sport, paga.ndo apenag 2 % de expedientc.~ 



Ao mesmo art. 2D, n. Vil. Accrescentem-se os seguintes pa.ra. .. 
gra,phos : 

§ Na quadolas ou barris novos e desmontados d~tinadoo 
.ao acondiciona.mento de vinho nacíonal i e que torem importados 
'Por sylldica.tos agricolas ou outros pfoductores. Os 8Yndicato~, nesta 
hypothese, tarnbern dcam sujeitos ás penaljdades do lmragra.pho 
unico do art. 3Q desta lei. 

§ Aos machínismos destinados ao estabelecimento de uma 
fa.brica da terro osma.lta.do, importados pela,llrma Barros, Krneger 
& Comp .• de S. Paulo. 

§ Ao material necessa.rio para agul\, esgoto e illuminação, 
hnporbdo peh empreza concessiooaria desses serviços na cidade 
da Victoria.. Estado tIo Espírito Santo. 

Ao a.rt. 3. 6 DJga-se: 2 % de expediente, em vez de 5 %. 

Ao art. 56 in priHcil,io. Stlbstitua.-se pelo seguinte: 

«A cobra.nça. das taxas que cabe á.8 Capitanias dM Portos arre
eadar. se Íc1.râ em estampilhas do seIlo ã.dbesivo. de accôl'do com 
a. tabella seguinte. em substituicio da expedida pelo art. 17 da. lei 
n. 741, de 26 de dezembro de 1900, ficando o Governo a.utorizado a 
isentar de 011.PS d~ qualquer especi l a-s emlJa.rcaçõ8~ de pequena. ca. .. 
botagem.» 

Ao a.rt. 7. 6 Sabstitua.-se pela seguinte = 

«No prazo improrogavel de dez mezes, os MinÍsterios da. Viaçao, 
Exterior, Guerra., Marinha, Justiça. e Negocias Interiores executarão 
o q1l6 se a.cba. precei tuado no a.rt. 4° da. foi D. 741, de 26 de dezem
bro de 1900. quanto &08 prediQs, proprios naclona.es, situados no 
Di~tricto Federal e nos IlJstados, occupados por funocionarios pu .. 
blic03 civis e militares, que não ti'Verem direito, por foroa de lei, a. 
neIles residirem. O Mínjsterio da Fazenda em seguida. fa1'l;1, vender, 
media.nte concurrencia. publica., aquelle~ que não forem necessftrios 
a.o serviço publico. a:p~lica.ndo o producto, como determin 1 a lei, 
ao fundo de a.mortízacao dos emprestimo3 internos.» 

Ao a.rt. 8. 6-Supprima,..se. 
Ao a.rt. 9.o-Supprima-ae. 
Ao art. lO.-Accrescente--se o seguinte; 
cftcando o Governo autorizado a elevar esta tolel'!lJlCHl. até 

Og,350 .. ~ 
Ao a.rt. 12. Supprima.·se. 
Ao art. 13, Supprima~se. 
Accrescente-se o seguinte artigo: 
Art. Fica.m isentas do imposto de seno a.s operações. qne 

rea.lizarem a,s ca.ixa,s ruraes ou urba.nas que se fundarem soti a 
fórma. cooperativa. de credito e sob a ba.se a,\ responsabilidade :pE\S_ 



80&1, solidaria e ilHmitada., visando mais ta.cUitat' e delJenvolver o 
credito a.gr!cola do que lucroi! direcOOe a.os associados. 

Sala das Commissões, 26 de dezembro de 1907 .. - Ooelho LiilJoa. 
- Franci.co Baile,. 

Ficando sobre a. mesa. para. ser discutido na sessã.o seguinte, 
depo is de publicado no Dlatio do Oon!fl'811th 

N, 419·- 1907 

RedacCIIO jintJl do pro}edo do Senado. n. 30, às 1907, J"e'àfwo 
á a»tiguidade do tenenJe-coronel Ismael Lago 

O CODgre$30 Na. cionaJ resolve; 
Artigo un1co. A promoção ao 'POEto de maJQ1~ do tenente-coro

nel reforma.do do fxercito Ismael Lago será contada. sômenta 
para os etreitos da. reforma, da. data. de 16 de ja.neiro de 190(; 
re"Vogadas as dis.posições em contrario. 

SaJa das Co mmissões. 26 de dezembi'o de 1907 .-Prcu.eiscoSallel. 
-lJoe,h o Lilboa. 

Fica sobre ar mesa. para ser discutida na. sessã.o eeguinte, depois 
de publicada no Diario do Congresso. 

N. 4.20 -1007 

o Prefeito do Districto Federal oppoz o seu '-'eto á resolução do 
conselho Municipal. que concede a. Antonio da costa Ayre." ou i1 
em preza que organizar, privilegio para. construccão, uSO e goso de 
uma linha de carris. partindo de Bemfica para as Unas do Fundão 
e do Governador. 

Em (!.poio do S:}ll &cto. expõe o Prefeito as seguintw razões: 

I a., ao concessão é fei ta sem haver precedido concurrencia pu
blica, contra expressa disposição do art. 15 da. Conso1i~ão das 
leis orga,nicas do Município, q11e exige essa. formalidade qua.ndo 80 
tra.ia de fornecimentos. serviços ou obra.s municipa.es de valor 
superior a. 2:000$000 ; 

2&, para. que a. linha chegue ás ilhas do Fundão e do Governa.
dor, serão necesBal"ias obra.s sobre o mar, em terrenos de marinba.s 
e accrescidos, para. mija. concessã.o falta. competencia. a.o Conselho 
Municipa.l; 

3-, a. concossão se estende" exploraQã.o do serviçQ de Ulumina
çãa "luz electrica, linha.s telophonica.s e outras applica.ções de 
electricidade. dentro do perimetro das duas ilbas, contr8i o disposto 
no decreto n. 1.001. de 21 d8 outllbro de 1004, que prohibe a con .. 
cessã.o de privt1agio de qualquer a.pplica.çã.o de energia. electriea 
no Dietricto Federal ; 

4-. a. f'esalu<;ã.o vetada. infringe a Oonstituição da. Republioa., 
que gara.nte a. plena liberda.de indu8trial. 



744 ANltlABi ~ SBNADO 

A Commissio de Justiç,\ e Leghdal,.:l.o, depol~ dI} exa.mia8.1' 
a.ttent.unonte os luo~i vo . .; alleg,.,dod. é de pi\roe.~r qUll 'nenhum delles 
proce4e.. ". 

Qúan:to [\0 primeiro, é evidente quo nã.o se tl'ab do serviço 
dependente de coneurroncia publica, porquo osto.. como se vê do 
a.rt. 15 da ciiad4 Consolidação, á exigida quando Os coli'e4 do di;.;· 
tricto teem de despender somma superior a 2:000$, constituindo 
ama. cautela. contt'a. o possivel a.buso dos poderes municipaes • 

.Mas a conces~ão que ~ objecto da resolução votada, longe de 
a.carretar d ~8peza.s 4. Municípalidade. só lhe trará rantagens. caso 
seja. 8, obra N&.llz1\da. Ta.lve1. fosse ma.ia con veniente que eUa. se 
flZesse p<:ll' meio. de concm'roDcia.; llla,S, esta omissã.o não induz fi. 
Ulegalidade do acto do Consel110 Mnuicípal. em face da legisla.ção 
iDvocada. 

Qua.nto 0.0 segundo., nã.o 'sotTl'e duvida. que o Conselho agin 
dentro da osphera do sua. aeção, deliberando n. :respeito da obras 
cuja elecucão se ettoctarâ om p31'te sobro o mar. om terl'OQOS do 
marinha o a.ccreseitlos. sob a. jurisdioção da. União. A prova está. 
no art. 6° da. l"osolução votada, que é concobido nestef! termos ~ 

c O concessiona.rio fttrá, c\ sun. custa, 0$ estudos o projectos 
que Corem c:dgidos pelo Govorno Federa.l, na. parte ma.ritilna dr.. 
concessão, e bem n.ssim so submetteri't a.o qllo pelo masmo Go
verno lhe for detormina.do ». 

E' claro quo com esta disposição ficoit I'csa.lvada a. coml)!)
tencia. do Govel',no Fedel'al e firma.da do modu oxpresso a nOl:es-.;j· 
dada de sua interfcrencia para complemento da. concessão. 

Não houve ao supposta inva.,ão do poderes. 
Quanto á, terceir.a, ê verdade que o decreto municipal n. 1.05j, 

de .26 de outubro de 1904, probibe a concessão de privilegio para. 
qualquer appJicação de energia electrlea.; ma.s, como é revoga.vel 
por outro decreto do Poder Legislativo, não constitue obstacul0 pa.ra. 
a resolucão veta,da, que ser~ neste caso llma. derogação do prin
cipio gemi. 

Quanto â quarta o ultima razio do f18'O, ba.sta. dizer que a li· 
berda.de industria.l, ga.rantida. pela. Constituíção, não coULde com os 
eontractos feitos pela Municipllidade para. realização de servicos 

" ou obra.~ 8. seu ca.rgo, sendo o privilegio uma. das fÓrma.! COmmmls, 
de indemn\zação áS oespezas que taes serviços acarretam. 

Sobl'Qpuja, porém, a todas estas razões a circumstancia. que se 
verificá de ha.vdr sido a mesma. conecssã.o de que cogita. a resolução 
vetada. tuitu. ao Manoel Antonio da. Silva. Reis, Julio Braga e bari.o 
de Santa. Cruz. 

O decreto municipal n. 1.001, de 21 de novembro de 1905. 
dispõe ao. art. 17 o seguinte: ccaso não so torne e1footiva. a. con
cessio ;pedida. por Antonio da Costa Ayres ou venha a caducar nn. 
vigell<u.a da conceS8io consta.nte desta. far;L parte da. presento con
cessã.o urua. Unha que do ponto llla.is COllventento, ar juízo da Pre
leitura, vá a Jlha do Governa.dor, passando pela. do Fundão até a 
pont.a da. R,ibeira e Boqueirã.o. " 
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A' Vl.03ta. do qu~ tica._er.pos_w, é a Colllmissã3 de p~er que f:e). 
o ~e'o rejeitado, pelo Senado_ .. 

Sala. das COmmissoos, 26 de dezembro de 1907.- OJilNrira Jii,. 
g",i~8clo, l}~~.;identc _-;1. M. ,Melello. rela.tor'. -}!at"finho Ga'·C4.2.7-!-
Xa'O'dr da S,'~a.-Me't"d '" Sa. . 

RESOLrçÃ.o DO CO:-\SEUIG ':\lUN1CiP AL. A QUR SE B.E~ERE (l PARECER 
SUPRA, 

o Consolhs Municipal resolve: 

Al't. I. o E' concedido a. Antonio da. Costa A vrcs, oU á O\UP1'CZa. 
que orga.nizn.r, o privilegio da constl'lIc('ão, uso e gO$O, pOl' 50 annos, 
de uma linha de carris (trtl.n1wa-ys), por tracção electríca. de 
bitola igual á. da. Compa.nhia. Ferro Carril Jardilu Bot&nico ou 6. da. 
ViUa. Isabel, (luc. partindo do logar denominado '- Bemfica;. na. 
freguezia .lo Fng~llho Novo e. pa.ssando pC!'lo Utiol·.l.l, l\tr1\vc~sn. il" 
ilhas do }'uud3o o do Ciovcrui.ldor. peroofl'cndo tocla c.sti\ ::tt~ 
ti. p~\1'te ({anominada, Fl','gueziL\.. 

§ 1. (I O concl'ssionariú, ou a. cmpl'eza. que Ql'ganisar, pJderü. 
estabelecei' l'amaes. dentro (lo perímetro d.'\ ilha. do Govel'narlor. 

§ 2. 0 O cuncession3,rio, 011 a emprezn. que ol'~aníz:\l" gOZê1l'ri, 
tambem de privilegio durante o I'efel'ido pra.zo de 50 annos para. a 
exploracão, uso e go'Zo dos sel'vicos de iHumiuação olectricn., 
publica e p~rtieulal'. Unhas telephonÍc38 e outras applicações da 
elocirícidaJe parei. misteres industriaes, todos esses serviços Ue.otl"o 
do perímetro ,tas referidas ilbas-

Art. 2. () As tarita,s e condições regula.mentares c tooIUlíc,~s 
serão estn celecidas no contracto que ibr celebl'atio entre o conces~ 
sional'Ío e a Prefeitul'a.. . 

Art, 3.1) Ao coneesslonario ê ta.nüem garantido o direito de 
. dAsapropriação, na fôrma ua lei, dos torreDOS de domiulo parti
cular, predios e bemfe.itol'iu,s que forem precisos pal'tl. t\ construo~ 
Cão do leito Lias linhas. estações. armazens o outl'a.S obras espe
cificadas nOs estudos definitivos approvados pc1::.. Prefóitura.. 

Art. 4.° O concessionario obrigar-se-á. a apresentar os estudos 
deftoitivos 1\0 prazo de seis mezes, a. conta.r da uata da. assigllatura 
do contracto, e & cOllstruir a.s Obl'as consta.n~..s do projecto appro
vado e A inaugura.r o tra.fego dentro dos seguintes pl'a.zos, todos 
conta.dos da. da.ta da. approva.çio dos estudos : 

a) de um anno para a linha. de Bemtl.ca. no ponto do li ttol'a l 
em que tivel' de pa.ssa.r para a ilha do Fundão ; 

b ) de dous a.nnos para. a extensão desse ponto até a Uh ~ do 
Goverriador; 

ti) de tres annos pa.ra a linha nessa ilha. até a tre,uezia.. 
Paragrapho unico. Sj, dentro dos pra.zos a.cima, o concoBáionario 

não tiver concluido as l-espectiva,s obra.s. será declarada. cÇl.duca. a. 
concessão na. parte e 4 propol'{lI.o que Be forem vencendo os prazos. 

Art. 5.· O Prefeito regula.mentar4 a concessão ~Iativa â 
iIlwninação eloctrica e ás applicaoões da eleciricidade. . 
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Art. 6. o O oonc9)sionario tará á sua ousta 08 estudos a llI'OJect08 
que ibrenl etigidoB pelo governo federal na pa.rte· marItima da. 

, concessão e bem assim se suhmetterá. a.o que pelo iDeemo governo 
lhe (ôr determinado. 

Art. 7. o O.il prazos a.cillla só podem BBr propagados pOl' mo~ 
tlvo de torça maior, apl'eseniado e fundamentado peh oonce)sio.
nario. a.jutzo do Pretoito. 

Art. 8.0 Findo o prazo da ooncessão, revarterã.o para a muni, 
cipalidado as linha.s farrea.s a todos os bens a.rlq1liridos. Esses bens 
con$ta.rão de um rJgistro e faria pa.rte do patrimonio municipal, 
desde que sejam incorporados aos que a Prefeitur~~ considera.r ne~ 
cessa.rios ao regular fuo~cionamanto da empre~a.. 

Art. 9.° O concessionario depositará. nos cofres da. munioipa.li
dade a. quantia de 10:000$. para ga.ra.ntia. do fiel cumprimento do 
seu ooutra.cto, no acto da. assignatura do megmo, qua.ntta. essa. que 
será integr-ada. á proporQâo e na importanem das muitas que lhes 
fotem impostas. 

Paragrapho uolco. A qua.ntia. a.cima. }')')derá ser substituída por 
titulos de emprestimo munkipal ao par. 

Art. 10. A ooncess1to constante desta. lei fica sujei ta. â.a leis 
eSllCciaes do Go'Verno Federa.! e do Munioipa.}I (lue regulam ali 
vierem a regular as linhas de tramway9. 

Art. 11. O coocess(onarlo entra.rá ])ara os cofres municipaes, 
por semestres adianta.do!?, Oom a. qua.ntia. de 3:000$, de~tinada, á. res
pectiva ftsca.liza~ão. 

Art. 12. As linhas poderão g('r assentadas, a juizo do Prefeito, 
nas estradas e rua.s menciona.da.s e outra.s existentes ou que venham 
a existh\ dentro da zona delimitl,da. sempre que as condições ta
chnioas o permittirem e nunca embaraçando o transito publico. 

Pa.ra.,~ra.pbo nn100. Nos trochos em que fôr necessario a.tasta.
r.eD1*S8 das estradUrs e.1Ístentea, as linhas serão estabelecidas em leito 
especiaJ construido pa.ra. esse TIm pelo concessionario. ou as estradas 
serão modificadas de f6rma a prestarern-s'J a. receber as mesmas 
linha.s. 

Art. 13. No contracto a celebrar com u. Prefeitura. serã.o esta
Jactaas as multas para. 08 oasos de intracção do mesmo, por parte 
do conces,ionario. sem prejuizo das que lho forem impostas em 
virtude de leis o posturas municipa.es. 

Art. 14. Terão passagem Jivre, occupa.ndo logar nos bancos 
d03 bOllds. o Prefeito, os intendentes. o director geral das Obra.s Mu· 
oicipaes. Q engenheiro fiscal, o chefe e os delega.dos de policia.. as 
autoridades sa.nita.das e os agentes da. Prefeitura, da zona parcor
rid'J. pela Unha. de ca.rris. 

§ 1.0 Terão passagem gratuita na plata.fôrma dos carf(lSOS gua.r
das municipaes, trazendo seus distinctivos; !Ia praQas de polícia. 
quando armadas; os bombeiros, trazendo cinto gymna.stioo; os car· 
teiros, trazendo saCCQe ou malas; os estafetas, quando portadores 
de ielegrammas; a.s praQa.IJ do exercito ou da arma.da.; quando por
tadoras de oftleios ou estiverem armadas; sI> podelldo tra.nsitar 
dons desses ptWl8B.geirol na. platafórma, em cada. ca.rro. 
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1~. 4) Em caso de in-OODdio ou de l"trvo)uç'o, o numero de bom
'beiros, praças e a.gentes policia.es ser'. porém, ilUmitado. 

Art. 15. A conoessão constante desta lei não _nta.r" o oaIloes&ia
na,pi<1 de nenhum imposto oa obriga.ção mUDicipal, íleando sujeito 
a todos 08 impostos actllaes e aos que fOfém cread:08 pelo DiBtr.ietb 
Pedera.l e o Governo da União. sem limitaoão alguma.. 

Art. 16. O conooseionario não poderá. traDSterir & presente 
concessã.o sem licença. da Prefeitura, vigorando para os 3e08 suo
'Ce880l'eS todas as prescripções desta lei. 

Art. 17. A presente concessão flcal'a, sem etreiio, si, den1.:ro do 
])l'8.2:0 de tre9 meOZeB, contadol da, data. da. promulga.Qã,o desta. lei, 
nio fôr assignado <1 contra.cto entre o ooncess(onario e a. Prefeitura 
por quaJquermotivo da parte do mesmo concegsionario. 

Art. 18. RevogalU-8e as disposiQões em. contrario. 
Sala. das sessões, 25 de outubro de iD05.-Pedro Per~ira de 

Carualho, presidente.-Ptd'l'aMoutinho dos Reis, l° secretario. ~Ba
charel Jil'ancisco Jõa1u'm de Bethencourt ri a 8iZ"'G lJilho, 2° secretario. 

M OTtVOS DO VETO 

Ao Senado Federal. Sl's. Sena<lore~-.\ presente resolução do 
Conselho Municipal, concedendo a Antonio da. Costa. Ayros o 
pri viLegío da. construcoão, uso e gíJSG por 50 annos, de uma. 
Dnha. de carrjs por tl'acção electrica, que. pa.rti tldo do loga.r' «e!l()
minado Bernftca, no districto do Engenho Novo. e p."I.ssando pelo 
li ttof"dl , atrave ... se as ilhas do Fundã.o o do GovJrnador, percor .. 
rendo toda. esta até a pa.rte d('nomi[}a.da-Fregue~ia., com a. tà
culda.de de esta.belecer ramaes dentro do perimetro desta. mesma. 
ilha, e com o privilegio, durante o ret'erido pra.zo, da. exploração, 
liSO e gozo dos serviços ue illuminação elcctrica., pu1Jlica e parti
cular l linh~-':! teJephonicas e outras applicações da. electricida.de 
para misteres índnstriaes, dentro do perimetro das referidas ilhas. 
não está no êa30 de ser convertida. em lei, viato c!)mo infringe leis 
rounieipaes e feuoraes. além de escapar á competencL1. doS' poderes 
!(J('!a.es. 

Em primoir'o Jogar, a re-;olução. vel'sa.ndo sobre obra. de viação 
municipal de elevado valor, é da.da som concurrencia. publica, o 
que vae de encontro á elprassa dotermina.Qão do art. 15 da. Conso
Udação das Leis Federa.&s sobre a. orga.:1Lsa.<}ã.o municipal do Districto 
Federa.l, visto como se trata. de contraoto cujO valor excede do 
2:000$000. 

Em segundo logar, o concesElionario, para. poder levar suas 
linhas ás ilhas do Fundão e do Governa.dor, será. obrigado a fazer 
obra.s sobre o ma.r, terrenos de l'llarinna.s e accNBcidQs, para cuja 
ooncesi'ão falta competencia ao Conselho, visto que taes terrenos 
lJão de propriedade aa. União. 

Por força. do decreto n. 4.105, de 2~ de fovereíro óe 1868 
(art. 10), da. lei n .. 3.348, de 20 de outnbro de 1887 (a.rt.. 8 n. 3) e 
do decreto n. 100 A. de 28 da dGzmnbro de ISSQ, podem esses 'ter-
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tieflOs ser aforados pelu governo local. mediante processo sempre 
dependente da approvação do Ministerio da Fazenda, c;omo re
'pre::leotante do senhorio directo, que e a Republica.; em caso a.lgum. 
p'orém. cabe â municipa.lida.de o direito de. cedel-os. visto fer elh 
apenas llBuf'ructuaria.. 

Em terceiro Jogar, finalmente. a resolução a. que ora. opponho ".'0 dá ao eoocessionario privilegio por cincoenta. aDDOS. dentro do 
perímetro das ilhas de que se tra.ta, pal"a. ao exploração, uso e gozo 
dos serviQOs de illuminação electrica public<\ e pa.rticular, Unhas 
telephonica.s e outras applicaçães da. electricida,àe para. mis~,ere::l 
indnstriaes. Ora., o decreto n~ 1001. de 21 de outubro de 1004 por
llibe e:\prcss~mentc, no seu art. 11), conceder privilegio exclusivo 
de qualquer applicaçã.o de energia electrica. no Districto Federal. 
incidindo, pOl'ta.ntô. a, resolução no dispoi:litivo citado e infringindo. 
a lém disso, a. Constituição da. Republica, que garante a. plena liber
dade industrial. 

Por esses ponderosos motivos, a pre.;,;ente resolução rue pare<:'e 
uão se acha.r em coadiçóes de poder ser transforma.da. em loí, pelo 
que julgo do meu dever oPPol'-!he t'eto. 

O Smado Federal, a cuja sabedoria l'espeitos.\mente submot&o 
eshs considel'ações, decidirá si eBas devom prevalecer. 

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1905. 

FRANCISCO PEQ.EtRA P ASilOS. 

A imprimir. 
E' lido, apoiado e ya.e a. hnpriruir para entrar na ordem dos 

trabalhos, o segninte projecto, que se achava sobre ti, mesa . 

N. 38-1907 

o Congresso Naciona.l decreta: 
Artigo uruco. Ficam equipal'(},ilos os vencimentos dos pratitos 

de phal'macia da Escola de Artilharia. e Engenharia. aos dos ma.njO' 
puladores de 1& classe do Labol'atario Chimico Pharmaceutj~() 
Militar. 

Sala das se.3sões, 21 de dezembro de 1907.- Augusto de Vas
concellos. 

o !!ir. Pires Fer1"eira, - Peço a. V. Ex. que. de ac ... · 
Q.ôroo com o Regimento, incida. na ol'tlem do dia de ama.nhã o pro--
Jacto o. 56 F da Caroara dos Deputa.dos, eleva.ndo os. vencimentl's 
dos funccjonario3 da Casa de CorrecQão. 

Esse projecto depende de uma. s6 vota.ção; e. faltando apenal'l 
cinco dias de se~8ã.o, o meu pedido está no caso regimental. . 

O Sr. Presidente - A Mesa. Ví\e attender a. V. Ex. t 
.fiem prEÜuizo dos orça.mentoe e dos creditos. 



, 'o Sr. FeliciQ,no Penna.- S.'. 'Preai,dent&"requeiro 
IiY. Ex. que ma.nde incluír na. ordem do dia. de amanhã,as propo
gi~ da Caroa.ra dos Deputados ns. l78. de 100.3 ~ 223. de 1~7.) 

O Sr. Presiden te' - A l\fesá vae at~ndet' a. V. Ex.~~ ,::-. 
O Sr: Francisco Salles-Sr. Presidente. estândo 

dcsfacalda. a. Com missão de Redacção p~ a. V. Ex. que a completa, 
visto como no momento essa Commissã.o tem aIHuencia de trabalhos 
urgentes. 

, I 

. O Sr. Pre8iden-te-NoI1leio para substituir aSr. Lopes 
Chaves, na Commissão de Reda.cção. o Sr. Alfredo Ellis. 

O 11 .... Presldente-V. EI. vao ser aitendido. 

O Sr. Barata 'Ribeiro - Sr. Presidente. chegoll 
ante-hontem á. Secretaria. do Senado a. proposiçã.o da Camara. dos 
Deputa.dos n. 420 B. de 1907. concedendo isençã.o de direitos adua.
neíros para. os medicamontos, fazendas e objec.tos de uso dos enter--. 
mos e orphãos recolhido, aos hospita.eB, asylos e reaolhimentos 
mantidos pêla. Santa. Casa de Misericor!lia da. Capital Federal. e au
torizando lambem o Presidente da. RepubJicA a restituir á referida. 
SJ,nta Ca.sa. a quantia. que pagou por direito de importação. 

D,~,jte benellcio, Sr. Presidal\t', esta.va a1uolla. illustre irma.n·' 
(lade tiO goso ha muitos ann<H. benetlcicio este que vinha. coosigaa.
do 0n1 Ici~ orçamenta.rias •. ~~ord. a Camara. dos lJepubdos resolveu 
fazer deste aSSl11npto Pl't)j ~cto eS;le.~iaL 

Estam.os a t.'rmillar a s~ssão legislativa e si a rose PI'Ojooto 
forem applicadas as regras C01llffiunS do Regimento. ficar<1 aquella 
pia instituição prh'a.t!a 110 bene/lcio, poi/) que não será votado 
nesta sessão. 

No!:\ termos do Regimento as prop'Jsiçôes ou pr,)jectos sujeitos 
a. exame diLs Commissões só poderão ser d ~(los para ordem do dia, 
mediante duas hypotheses t e a segunda tlellas é esta: «quando entre 
a data. da apresentação da. proposiçio 011 do proje3to e a do encer
ramento do Congresso nã.o medear mais de oito dia.s.!jIo 

E' exactamente o caso de que se trata., pois que todos os 
Srs. Senadores já. verificara.m que, si o Senado nã.o conceder a. 
inclusão que solicito, não tomando. 'POr conseguinte, conhecimento 
da proposição a que me retiro, a santa Casa de Misericordia será 
privada. de tal beneficio. e conseguintameute, ímpo9síbUitada de 
faz~l' a.s encommenda@ de que necessita. para prvvêr aos saUi di
versos serviços. 

Posso afflrruar ao s~n&do que hJ. alguns mezes já a Santa Casa 
de Misericordia se vê priva.da deJse reclll'so, na contingen~ia de 
restringir demasia.damente 09 seus serviços, porque nã.o póde sup
portar as exigencias do nosso mercado quanto a preços. 

PeQo, portanto. a V. Ex. Sr. Presídento. que se digne incluir 
na ordem do dia da sessão de amanhã, independente de pa.recer,. 
a proposição da Camara dos Deputados, n. 420 B. 



o 8J.r. A. Aze:red.e-Sr. Pree.iden5e. tondo sido pubU~ 
cad.o no lJi,O'l'Ü;' OfficiUJl () tra.tadO' úelebrado em Bogotá. a.asim como 
os pPOtocolloB a elle referentes, peço a. V. Ex. que consulto o 
Senado si permute que a. Commíssão de Constituição e Diplo
macia. autorizo a publlcaçl.o do pa.recer rela.tivo áqlleUe trata.do. 
o t\le s6 poderá, fazer depois de autorizada pelo Sena.do. 

p.oato ao votos é approvado, Q requerimento. 

O Sr. A. Azeredo-Sr. Presidente, l'equeiro a V. Ex. 
que consulte o SéD.íl.do si permitte a dispensa da impressão 
das red~0es ftnae3 doa projootos do Orcamento da Receita. da 
Fa.zenda e da J1l.$tiça e Nogoci~ Inte:riore~t que fora.m lidos na 
Mesa afim de que as mesmas retJaccõ(\"s sejam immediatamente 
discatid&s e \1'QÍIl4~. 

Posto a votos: ê approvaJo o requerimento. 

E' lida., posta em discus',ã.o e sem ddaw appr<W8.da a re
da.eção final da.9 emenda.s do ~ellado á. proposição da, Camara 
dos. Deputados, n. Hn de 1007, fl~ando a. despeza do Mínisterio 
~,a Justiça e Negocias Interiores pa.ra o exercicio de 1008. 
. l~' 1ida,,.. posta. em discussã.o e Bem debate appl'ovada a reda.cçií.ú 

finarl das. emelldas do Senaíla â prJposição dl. CJ.mara. dos Depu· 
tados. n . .005, de 1907, fixandQ, a despez~ do ~1ini8t\}rio da. Fazenda; 
para. o exercício de 19J8. 

E' lida, posta. em discus~ão e sem deba.te apl>rovada. a reda.ção 
fina.l dilis ernenda.s do Senado a propo:lição da. Camara dos Depu
ta.dos. n. 206, orcan(lo a receita. geral da ftepublica para. o exercicio 
d& IQ08. 

0, Sr. F'eUeia.no Penna, - PeQO a V. Ex. t Sr. Presi .. 
dente, consulte o Senado si consente na dispensl. dos intersticios 
~i-menta.es pa.ra. as emenilas do Sena.do que não tiveram ;teceÍ
ta9io-n,a. cami\ra.relativas ao Orç'1.mera.b da. Marillha. afim de que 
sejaM' da.das pa:t'J. ordem do dia da. sessão de amanbã. 

Posto-a votos', ê approv.ado o, requerimento. 

ORDEM DO DIA 

o. S:.v . .A... A~redD - (Para mat8rÍl! 'WJ'g6,;t8) Sr. Pre
sidente. coo'il&lNi'do da. ordem do dia em primeiro logar a diS0llssão
do OrQ81mento.,dtll! Vie,eão G em seguida as vota.ções das ma.tetlaa 
eooeITaidaao a.nte-hontem', PQ\ICO a V. Ex. consultar ao Sell.ado si con
cade ul'genr.ia pa.ra as votações, apl'OveitlLn-to o facto de haver nu
mero no recintO" isto é, si permitte que sejam 6m pl'imeiro rogar 
y,O'Gad&~ as mQterÍ'lJI e.neerp8«as, discutindo-:ie depois o Orça..
mooto da. Vi~ã.o. 

Posto a '\1Otos., é approva.do o·requerimento do Sr. A. Azerado, 

o. .... :Fl'l;pes1de~ _. Cumpl'lodQ a deliberacãe do Se-. 
na.do, vou proceder A-s.. votações julgadas. urge-ntes. 
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VO~t em 2& discussioi da proposiQi,o da, camara. dos Depu
ll. 210, de 1907, regu.la.ndo o 81listan.ento e o sorteio millla.r 

re()rg,anl,Z8.11 elO a exerci to. 
Péttos 9UOOeJ8iva.m~te ao v'eD, aio· a.pprovada3 os arts. 11) 

139. 
A proposição pass& para 3& discussão, com dispen~a de intersti· 
visto ter sido julgado materia urgente. 

. O Sr. Francisco Glycerio (pela of'tLem) --Sr. Pl.'e· 
'IMente. peço a V. Ex. que mande consignar na, acúa que votei 
"contra todo o projecto de sorteio militar a de reorganizaçã.o do 
" exercito. 

O Sr. Presidente - A declaTa.ção de V. EX. constará, 
da acta da. sessão de haje. 

Vem â Yesa. a. seguinte 

DECLARAÇÃ'O' DE YOTO 

Declaramos q ua vo.iamos" contra· a })l'OPQBíOãa. fi ~ 210. de 1007, 
regulando o alistamento e, o s;j)rt(}iQ R.Úutar e, reorganizaudo o 
Ixerctto. 

Sala. das sessões, 26 d.e: dez~br,o de 1907 . - B.af'tlta· Ri.beiro.
Augu.sto de VasconcelloS'. 

Votação. em 2& discussão, ,da pr.>posiQã.o da GéUDaJ'a. doa Depu
ta,dos, D. HU. de 1007. a.lterando o qua.dro dos otfl..ciaes genera.AS da 
arma.da.. 

O Sr. Pre$id~.- v'a.e, se v..ota.r O art. l°. 

o ~. Pires· Fe::t:'!-~ei~.Q.. (pela ard.em)- Sr. ?residente. 
peCO a V. Ex.. que esse. ar.tigil se~. vo w.do. p.of. pa.rtes. 

O art. 10 do projaoto diz: 
«O quadro dOi offlcÜt..es· genera.es da. armada terá a al.ainte po-

slcão: 
1 almirante; 
4. vice-a.lmir&B-te.8i 
8 contra.:,a,lmira.ntes.)<, 
Eu desejÇl'que V. Ex. taça ,,"atar ppr pa;rtes referentes a c(),da. 

pa.tente, seP,arãd.ame.nte,. pol"q.ue eu sou.contra a. diminuíç.lo do nu
mero de contra-almira,otea e ~r_ iSSQ não po3S0 vota.r todo o artigo 
engloba.damente. ' 

O S'~. P1""e8~:n.tar- O teq)lQrinumw de' v" El. é 1'.6[
mental', 
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Attcnção! ()s senhores que n.ppl'ova.m o ;wt. 11) lU\, p'\.l'te refe
rente ar um almit'a.nte queiram se leva.ntar. (PaLlsa.,) 

Foi approvado. ' 
Os senhores que approvam a parte ref'erent~ a. qua.tro vice-a.l-

mirantes queiram se levantar. (Pau,a.) . 
Foi approvado. 
Os senhores que approvam a. pa.rte referente a. oito contl',htl

mÍl',\ntes queil'am se levantar. (Pausa.) 
Foi approvado. 
O requerimento do nobre Senador pelo Piauhy ora. perfeita

mellte regimenta.l. 
O Senado acaba de verificar que S. Ex. 'trotou contra ess.\ parto 

do art. l°. 
Sã.o euccessivamente approva.d08 os arts. 2° a. 4°. 

O Sr. p.I.-eeidente-Tendosido jul~affa mataria UI'gente, 
será a. proposiçã.o dada. para a. ordem do dia. ae a.man hã.. 

oaçAlIENTO nA lNbUSTRIA, VIAÇÃO E OBItAS PUBLICAS PARA 1908 

Ent\'ll. em 3& discussã.o a. proposição da. Caroara. dos Deputadoe, 
n. 239, de 1907, fixa.ndo a. despezado Ministerioda Industria, Viação 
e Obra.s Publica.s para o exercicio de 1908. 

São lidas e postas conjunctamenta em discussão aí) seguintes 
e !I1cudas o1fer~ida.s pela Commissão de Fin&noas = 

A Comrnis'3ão de Finanças, seguindo a. pra.xe que, com asseu
timent,j do Sanado, adoptou quando se tra.tou dos orça.mentos 
nltirnlmente vota,do~, vem a.presentar a. esta. Camara a.s emeu· 
ua.-s que se compromettea a. propor a.o Orçamento da. Industria, 
na S,(3. 3'" discussa.o. 

A pl'cs9ntando-as, a Commissã.o se prompti ftca. a prestar os escIa.· 
recimentos que sobre ellas forem por ventura solicitados. 

Ao art. lGN. 3. Correios -Supprímam-se as palavras! «mau· 
tida. na ;;ut,-consignaçã.o. cCondueçio demalas etc. até o fim .• 

N. 4. Telegraphos - Reduz.ido de 30:000$ o augmento de 
68:750$ para. transformaçã.o da. produeção do energia electrlca etc.; 
de ô5:J: 000$ o augmanto de 1 .050: 000$ na consignaç,ão C' Coo
~e .. \'ação das linhas ultima.mente constrUld.l.S, etc •• 

N. 5. Auxilios á Agrieultura e Industria - Diga..se: Dim i· 
Jmida.: na. comignação • Auxilias diversos» de 100;000$ a. sub
cO:lsigna.Qã.o «Distribuição de plantas etc.» que prulsará a inti
tubr-8:l: .Distribuição de plantas, sementes, publicacões e instru· 
cções aos a.gricultores feita. direetaruente pelo Governo; de 300:000$ 
p, sub-consigna.ção c Auxilio aos Estados, ás municipalidades etc.); 
que passará 3. ser «Auxilios aos Esb.dos e áS munieipa.lidades que 
funda.rem estações agronomica.s, e postos zootechnicos e campos 
de demonstração nio excedendo de 20:000$ o auxilio a cada um ; 
ma.ntida a sub-consignação • Auxilio á catechese doa índios ate, ~, 
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a.ccre~centa.ndo-sc-lhe no fim a.s palavras ~ sob a. dirccç5.o da missão 
salesianil. »; e supprimida 'a sulH~onsignação • Propaganda por 
intel'medio, etc.». 

A ug mentada: de 50: 000$ a. su b~consignl.\ção c Fllndac,ão e Qlls. 
teio de uma esta.çã.o agronomica.» dizendo-,se : Fundaçã.o e ~qste.Ío 
de uma. estação agronomica e de um posto zooteh'Qico oontràes ; 
de mais 100:000$ a mesma sub-consignação pa.ra fundação de uma. 
esta.ção a.grícola e posto zootechnico no Recire. 

Diminuid,l de: na consignacã.o «Subvençõe~» de· 16:000$ pela 
sllppres·,ã.o das sub-consigna.ções ao Centro Industrial da Capi~1.1 
Federal, etc. e ao asylo . Ia d~ Santa Isabel; de .8.0:000$ na. 
consignação «Publicações propaga.nda •• etc. dízendo-se Publica-
ção do Bole~jm da. Propaganda InLiustrial"j de 26:000$ na consigna
ção «Conservação etc. do palacio Monrõe» de 354$ na consígna()â.o 
«Contribuições» pela suppressão da sub-consignação «Para a com
missão interna.cional etc.)). 

N. ô. Immigraçilo e colontzaçlW - Acerescente-sc depois das pa
ln.vras ~decreto n. 6.479, de 16 de maio do 1907:., o seguinte: sendo 
em commissão Pf'..BSoal. 

N. 8. Garantia de juros- Reduza-se: de 90:000$ o augmento 
de 270: 000$ para a Estrada. de Ferro S. Paulo e Rio Gl"a.nde; de 
90:000$ o de 360;000$ para. a de Bahurú a. Cuyabâ., e de mais 
100:000$ o credito em ouro pa.l'a. Estrada. de Ferro de Alcobo.ça â 
Praia da Ra.inha. 

Supprimam-se os augmentoa: para a. Estrada de Ferro dQ Go~ 
Jaz, etc., e o de 90:000$ pa.r ... maís 50 kilometros na. de Victorii\ 
ai Minas. 

N. 9 - Estrada$ de ferro /ederaes 

Reduza-se de 50:000$ o augmento de 250:0~ na óDDsignação 
«Passoa.l da lns.~ectol·ia de Movimento» pQ.ra. pessoa.l oxtraordinario 
do serviço de CLrculação dos trens. ' 

Suppl'ima-se, no n. lI. o augmento de 300:000$ na consignação 
«Estrada de Ferro Oeste de Minas) . 

Reduza-se, no n. IH. de 500:0)0$ o augmento de'SlO:OOO$, 
para. acq uisicão de material importado do estranReir.o. etc. " 

N. 10 - Obras federaes nas Edad~1 

Red.uziPse de 200:000$ o augmento de 500:000$ pa.ra estudo~ 
fix.ação de dunas, eto. . 

Acc.rescente-se ~ 

Diminuída de 200:000$ a consignação «Construoção e Con~r· 
vaçã.o de um trecho de caes na. cidade de Cormnba. •. 

AU8m~ntada ,de 300:000$ para a. construcção de u~a nte 
·so\re o 1'10 Urugua.y, ne logar denominado ,Pn.sso do G' da. 
. estrada. geraol que co~muuica o EStado do Rió " Gfallde 'do . ôom 
:.o 'dó ·Parana.. . 

Vel. vm 
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N. 14 - Fiscalilaçilo 

Supprimam .. so os augrnentos: de 7:300$ pc.ra. dial'ia de um 
engenheiro llscal da. estra.da de terro Baburu- corumb4, na. secção 
Corumb4- Jta.pura; de 2:000~ nos vencimentos do engenheiro· 
chele da. 1lsca.llzação da. réde fluminense; de 7: l25$ nas diarias do 
engen beiroa-tlSC&08. 

N. 16- Ser oiço geologico 8 m't'I~ralogico do B"a:$l 

Accrescente-se : 
Augmentada. de 50:000$000. 
Ao art. 2D

, n. I: 
Lettra b)- Supprima-se. 
Lettra. cl)- Sllpprima-sc. 
Lettra. e)- Sllppl·jma.se. 
Lettra. n- Supprima-.se. 
Lettra h)- Em vez de 18:000$, digar-se 6:000$. 
LeUra. i,- ~:m vez de 60:000$, diga.-se 30:000$. 
Lettra. h)- Supprima-se. • 
Lettra l)- Suppríma-se. 
Lettra. tII)- Em vez de 300:()()()$, dig a-se .200: 000$ . 
Ao mesmo a.rt. 2°, n. II : 
Lettra a)- Supprima.-se. 
Lettra. b}- Supprima-3e. 
Lettra d)- Supprima-se. 
Lettra. e)- Supprjma.·se. 
Lettra n- Supprima.--se. 
Lettra. g)- Supprima,...~e. 
Ao mesmo art. 2G, n. V. 
Lettrab}- Supprima-se. 
Ao mesmo art. n. VI: 

. Lettra. b)- Sllpprlmarse. 
Lettra. j)-Supprima-se. 
Lettra. l)-Em vez de cl'aquary., diga-se cJagllary.
Lettra. o)-Supprima.-se. 
Lettra p)-Supprima-se. 
Ao mesmo art. 2()~ n. VI. a.ccroscente-so o seguinte: 
1') pa.ra. rea.lizat' 08 estudos e a construcçio de um ramal que. 

partJndo do ponto ma.is conveniente da J.t;stra.da. de Ferl'o do Rio 
Grande a Blgé. vá terminar em Jaguarão t 

B} para. rea.J.i2.al~ os estudos e a (Y)nstruCQão de um l'8.trIaJ da 
.~ . de Ferro Oeste de Minas. que.a pa+t~()-'da. Ba.rra Na.Jl~a,. 
vI MlmUlOtr em Angrá dos Reis; . 
. " "). ~~ P~~\legufr na.. coDstr.uçção , 4& Es~rad& de. Ferro .de lta.· 

qu,. no ruo Grande da SúJ, até llgat-a. no ponto maJs ~llmD ao 
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ramal ferreo, que da cidade da Cruz Alta demanda a barra do 
Ijuhy, no rio Uruguay j 

AO mesmo art. 2°, n- VIlI-Supprima~se. 
Ao mesmo art~ ~o, n. IX-Supprim&-se. 
Ao mesmo art. 2°. n. X. 
Lettra a)-Suppríma-se. 
Lettra b). Supprima-se. 
Lettl'a c)-Depois da palavra «União), accrescentem~.se as se

guintes: 4/ sem allgmento de despeza e com reducção das ta. 
rifas ~. 

Ao mesmo art. 20 , D. X(--Supprima.-se. 
Ao mesmo a.rt. 2°, n. XIU-SuppriOla.-se. 
Ao mesmo art. 20, n. X VI-Supprima-se. 
Ao mesmo art. 2°, n. XV-Supprima.·se. 
Ao mosmo art. ~, n. XVI-Supprima-se. 
Ao mesmo ai't. 20, n. XVU : 
lettra b)-Supprima-se. 
Lettra. c)-Supprima-se. 
Ao mesmo art. 2°. D. XXII, 10-Supprima-se. 
Ao mesmo art. 20

, n. XXVI-Supprim~se. 
Ao mesmo arL. 2(), n. xxrx : 
Lottra b}~-Supprima-8e. 
LeUra. c)-Supprima~se. 
Ao mesmo art. 20, n. XXX-Supprima.sc. 
Ao me~mo art. 2°, n. XXXII - Supprimam-se as pa.lavras! co 

bem assim, auxiliar, et/L~ até o tim. 
Ao art. 6°-Supprim~se. 
Ao art. 7o-Hupprima-so. 
Ao art. go-Supprima-se. 
Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado a providenciar para qtte' seja. 

executado o contracto com a Ctty Imp1'or1eHulnts IJ3r, parte re~tiva. 
ao lançamento de aguas servida.s e materias 'tecaes f6ra da barl"a. 
pot!endo, no caso do l'eOUsa. por parte-d& companhia de se incumbir 
da execução das obras. proceder do concunencia, a.bl"inde os neoos· 
sarios crodi tos. 

Art. Fica. approvado o accôrdo celebra40 • .v-v' do art .. 40
• 

n. XX. da. lei n. 1.316, de 3l-de dozembro de'.l904"erestabelecida. 
a autorização pal>a a abertara. do credito para. o rOs'pectivo' pa.ga.-
mento. ' 

Art. Fica o Govorno a.utorizado a, rever o ,eontl'acto 'dom' 80 
Ama.zonia Telegraph Compan-y. 00 '-medo a pol-o' enl "c'obdição do 
poder a empreza melhor servir os interesses gel'&t:S da região do 
Ama.zonas, pela JDQ4iticação das taxas telegra:p4icas, col,locação de 
cabo duplo au~etLto da linha ~tual ou por outros me~ora:tneDtos 
que- 8.! elJlerieQc ia. 'houver indicado. e para.' tal conseguir .-l'enovará 
o méSmo:,oon'f,racto. si aestm entender conveniente. .. 
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• 
Art. 'Fica o Governo Q,utorizado a e,ta.belecer uma 'linha do 

navegação no rio Içá. até Cathué. 

sala. das Commisspes, 25 de dezembro de 1907. -- FeUa'ano 
Penna, pro::1idente intel'ino o l'elator. - J. Joaqu$m de 8014';0..
Gonçalves Ferreira. - Glycerio. - Uf'oano Santos. - A. hereclo. 
-JIo»'" F're'í"e. - Alvaf'() Machado. 

São lidas, o postas conjunetamente em discussão as sogLlintes 

EMENDAS 

Na. .'ubrica. 6a. (Immig[·a.çã.o c colonizaçãel)-Oepois das palavras 
~Oirectoria Geral do Servico do Povoamento ( decrotJ n.6.479, de 
16 de maio de 1907 )-diga.-se:- csendo consid8ra.do~ de Com· 
missão os empl'egos 'Creado8 por este decreto.,. - F,.anctsCQ Sá. 

Na. rnbrica 8 ( Gal'a.ntia de jU1'08 ),-Em vez de «Companhia Es
trada de Ferro Sorocabana, diga-se: «Estra.da de Ferro Sorocabana .• 
-Pf'ancisco Sá. 

Ao art. ) .0: 
Accrescente-sl) a.o n. I : 

n) a.té 80:000$, pa.l'a. c:mservação da. estrada de rodagem 
D. Franeisca, que communica o Estado de Sa.nta C&thartna com 
o do Pa.raná.. - Felippe SchmidL - Het-eilio Lu:: ~ 

Substituam-se as lettras a e b do n. X do a.rt. 2C1 pelo 
seguinto : 

«A revor os rogulamentos da. Inspooção Gera) de Obras Public ti 
c da. Estrada de Ferro Central do Brazil. ficando de,PeodeIlGe 
de concessã.o de credito pelo Poder Legislativo a execuoã,o da.s 
medida.s que importarem augmento da. despeza. orçamentaria.
.li"rancisço Sd. 

Substitua.-se o n. Xl do art. 2° pejo seguinte: 
c A reorga.niza.r 08 correios da. ~publica.. de modo,a. a.ttendsl' 

AO desenvolvimento do serviCO o á execuçã.o dos .&QCôr(lOB ,postaes 
íntel'oacionaes, sendo garantidos os direitos dos actQa,8s fllnccio
mUlOS e dcando dependente da. concessão de credito pelo Poder 
Le,islativo a execuçio das medida.s que importa.rem augmento de 
despeza.. - FrQ.Ncisco 'Sd. 

Os cargos de contadores das administra.ções de 1 a. classe 
S8l'40 de ca.tegoria e va~ta.genB iguasa 008 dos ajudantes dos 

'"administradores. -Alfredo EUis. 

, Onde" convier ':' ' 

Fica o GOVez-DO autorizado a despender at~' a. q~n,ia 'de 
5:000$ com & limpeza. e desobstrucçio do rio llabt,poa.uà. DOS 
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Iimite3 do~ Estados do Rio. e do Espitttte santo,., ~~~~. filJ no 
mar até a povoaQio da. Limeira e,. bem a.ssim, oom a. llm~. e. 
desobstrueçio d'O seu. atlluente Prata atá onde convier, ~é mod~ a. 
facilita.r o transito de ca.nôa.s e pranchas, como outr'ora &CODtecl~. 
-Oliveira Figueiredo. 

Fjca o Governo autorizado a conceder o premio de 30:000$ &0 
brazileiro Osw:.ldo de Fa.ria. peto seu invento de transformaQã.o das 
correntes electric&s. provada a juizo dos competentes a efficacia do 
apparelho.-OUveira Figueiredo.-Francisco tid. 

Art.. E~ o Governo autorizado a conceder á Companhia Es-
trada de Ferro Leopoldlna a garantia. de juros de quo goza. a fet'ro:' 
via Barão de Araruama., peJo trecho em cOllltrucção ligando a. es
tação de Manuel de Mora.es á. de Macuco. no ramal de Canta
g 0.110. - I?rico Ooelho. -OJi'Detra Pigueiredo. 

Art. Fica. o Governo aut.orizado a restituir ao Dr. José An-
tonio de Araujo e Va~concellos a quantia. de 31 :800$. quitaçã.o dos 
serviços por este prestados em 1902, concernentes' economica. 8 
efflcaz propa.ganda. e defesa. do ca.fé brazileiro. conforme as provas 
e'thibidas.-Barata Ribelro. 

Accr8Scente-se onde convier: 
30:000$ para auxiliar a publicaOão da obra. sobre a pesca, 08 

peixes, os moluscos e crustaceos da. costa e dos rios do BrazH. do 
Dl'. Joaquim carlos Travassos.--JonalAas Ptldt'()8a. 

Art. Fica o Governo autorizado 3. manda.r exa.minar os tril. .. 
b~lhos sobre electricida.'le do Sr. Oswaldo de Faorta. ouvindo para 
isto o Club de Engenharla e I:\uxilia.ndo o seu autor si julgar ooU
vaniente.-Pires P#M",wa. 

Art. Fica o Governo autorizado: 
lo) a permUtir o estabeJecimento da. telegraphja. Bem 6.0 no 

territol'io da Repu bJic a. , observadas as leis e os regula.mentos de 
tra.fego mutuo em vigor; 

2°) a conceder ti. empreza. que se organizar pa.ra explora.cão do 
systema Marconi de telegra.pho sem fio, ou qualquer outro de 
igual idoneidade, JicenQa para. construir e explorar o serviço de 
communÍcações tSlegraphicas entre pontos dlVersOS do territorio 
nacional ou entre o littoral da Repuolíca e o oceano, respeitadas 
ig.ualmente as leis em vIgor; . 

3°) a fazer e expedir o regula.mento do novo ramo de serviqo 
radiograpbico.-A. A.W6do. 
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o: Si-. Pires Ferreira. (") -8r ~ Presidente, embora 

cOntrariando V. Ex'. com a mioh.a. presença e demora. n.\ tribuna., 
J)6ÇO me reJev&r~ pois venho cumprir um deyer, como repreflen
tanta do Es\a.do (lI) Pia.u\\y. 

O SR. PRRSIDENTE-A Me~a não se eontraria. eom i.~o 
O Sn. PIRES FERREIRA-Estimo muito. porque tert\ de o\lvir 

vel·,Ja.des ao l'J3peíto dest~ Orçft.mcoto, que esta Ca&:1. não tove 
tempo de ler, 

Fui nm dos poucos, l'\r. Presitl(mte, quo hontom 80 dcmora.
r,l.m nesta Uasa a.té quasi ô bora.~ da tal'de, assistindo a.o estudo 
que te\-O do fazer a Commi.-:s5.o do Finança.s ao' Ort;amento da. 
Viação, rctirando-mo, aillda assilil, ante.~ dJ tOI'minaf1o, por já me 
achar fati gado. 

, Hoje, polI) qae dizem os jornacs, verifiquei que o córte feito 
pela Commissão attingiu á elevada quantb. de 50.000:000$000, si 
não maM!! 
. Só este facto, Sr. Presidonto, basta. par .. \ sobr~sllta.r a. Na.ção, 

vfsto como um Orçamento, dura.nte tão lal'go tempo elaborado na 
outra. ca.mara, que solfl'o um CÓ1'te tão gra.nde, não se recommenda 
positivamente. 

Ou o Senado foi por demais e:<aggerad() ou achou camp'l 
largo ondo ceifar. 

E' de l&mentar, Sr. Presidente, que o Sena.do nã.o tivesse tres 
ou quatro dias de estudo apurado como teve hontem a. Commissão. 
porquo em lagar de W.OOO:úOU$OOO, talvez ti vosso podido cortar 
8J .OOOOOO$OJO ou ma.is ! 

Ha neste orçamento autorb.a.qões, Sr. Presidente, que em uma 
s61ettra attingem a. somma de 4.000 contos! 1';' como quem diz: 
elte cat'neí,'o, que $8 chama P0'l>O, tem pello largo; 1JamD$ Soso.l-o à 
~Ot1tade. 

A Commissia foi pat.riota.. resistiu bastante ás ten.ta.tiva~ de 
augmento, mas ainda assjm, ape.za.p dos cbrtes que fez, algW1s 
â,ugmontos foram inclu1dos. 

Tra.ta.~i dessas emendas, mas em primeiro logar quero me 
referir á. que diz respeito a. interessas de meu Estado. 

E:dste no norte, Sr. Presidente, uma companhia de navegação 
CJ8teil'a.. que assim como se denomina. MaranhcHsc, poderia. se de
nomlna.r Pi(Jt,~hyen$t. Cea,'e71lle ou Japone.:a. e'Jmpannia subvencic
nana peJo Governo e que faz o serviço entre os Estados do Pará, 
Mara.nhão, Piau\)y e ccsta ,lo ceará., até á. cidade de Aracaty. 

Esta. companhia Dão se tem I'ocommendau.o nem pela. pontuaH
dado do serviço, nom qualida.de dos seus na.vios c trato a08 pas
sageiros ~los seus na.vios. Isto mesmo já foi declal'ooo desta tribuna 
pelo actua.l goveruador do Mara.nhão, qua.ndo honrou o seu j':stta.do, 
oocupaondo um;} cadeira. nesta. C888.. 

O SR. URBA.NO SANTOS - E tem sido repetido por todos nós. 
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o SR. PlRES FERREIRA - Perfeita.mente, e 
(olguei deouvir 8 a.ccusacão do illustre membro dtt:eo.._ 
Finanças que aca,hJ, do mo honrar COm o seu aparte;. ,I. 

O capital dessa companhia, Sr. Presidentet .. q!:l~ tem 
venCi') de 200:000;t, não attiuge talvez a 2.000:00U$. 
te.itemunho ao Senado e promeU6 trazer para &quI' em 
xÍlnO os seus rel.ttorios. 

Qllerendo valorizar muito o seu materia.l, pode-se 
case ca.lculo em 2.000:000$ contos. 

Ora. comprehendr, O Senado que UllliL subvenção' de 
uma. companbia. cujo capital nã.o 8-xée(le de 2:000:000$ é uma. , 
fa.bulosa. ~ t ! . 

O SR. BELFORT VIEIRA - A subveo{'ã:> é em I"alaoio aO' ,.._ 
Yiço. 

O SR. PIRES FERREIRA - A subvenção foi tlada oomoaàilto,' 
compa.nhia por falta de cal'ga. nos portos. mas. desde que DO!l~' 
tos do fOrte da Republic& ha carga. sutDciente, a subveoçlO não 
ma.is era ju stinca.oa.. Entretanto, vejo que a. subvenção foi' augluen-
tadã neste orça.mento de 200 para. 300 contos ! ! . 

E quer V. Ex. saber, Sr. Presidente, qual a. razio que a Corn
missão dá para. justificar o a.ugmento' O fa.cto da companb\a se 
obrigar a. fa.zer mais uma viagem a.o Pará e Recife, isto em pre-
juizo do meu EstAdo. 

O Sr. U.I."'bano 8"'11.(.08 - Peço 8. palavra. 
O SR. PIRES FERREIRA-Si o honrado senador pelo Maranhio 

me disser que ao eoncurrencia., tal eomo vai ser teit.a, não prejudica 
o porto da Amapração. sental'-rne·hei . 

.A Companhia. Ma.ra.nhonse. pelo contra.cto vigente, t'a.z duaB 
v iagens redondas mensaes 800 porto da. Amarra.ção, onde tem sempJ.'s 
encontl'ado muita carga., mas nem sempre faz eue serviço eomo é 
do seu dever. porque chega d. barra a noras hn~lôpria8 e Javra um 
termo dizondo que nio encontrou agua e na.o pode a.rrbca.r o 
na.vio. 

A subvenção. porém, é recebida oom ou sem maré. 
A coropa.nhia. já. sabd que a horas tae.s na.o encontra. ma~; 

por que razão. pois. não dirige o serviço de modo a não chegar em 
hora. de fdIta. de a.gua.r E' para. prejudicar o porto da. AmarraoiO. 

A concurrencia. trata. d:; satlsf&.zer a.s exjgencias do commercio 
do Esta.do do Ma.ranhão, dando-llte duas Viagens mensa.es, o que 
para mim só merece applausos " repre.:.entação deese Estado, por 
csfvrçar.se em benetleia.r sua terra. 

Por que razão então 81) vae diDünuir as viagells ~o porto da 
Amarração, 'lue é antiguis)imo e que sempre tem cargas para l\ 
compaDbia~ 

Os serviÇ'09 de que se tra.ta. sã,() novos. 

O Sn. URBANO SANTOS - Absolutamente nio são. V. Ex. e.~tá. 
pnganado. 
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o SR. PIRES FERREIRA - Então duas via.gens redondal de S. 
Lniz a Barreirinllos com escalas por ... 

O Sft, URRANO SANTOS - Já. existem no actual contl'a.cto . 
. O Sa. PIR.ES FERREIRA - Porque razão não se conserva para o 

parto da Amarração a.s duas via.gens f.Jàondas ~ 
O Sa. URBANO SANTOS - Acredite V. Ex. que essa. diminuiçã.o 

é contra a nossa. vontade. Se V. Es:. se dirigir ao Sr. Ministro da. 
Viação t encontr(~rá em poder de S. Ex. uma proposta. nos~a, para 
que o serviÇO do porto da Ama.rra.ção se faça em melhor condição 
do que é feito actualmente. 

O SR. PIR.ES FERREIRA - Basta que V. Fx. () diga, ta.l a. coa
sidera.çã.o que nos merece. Mas, nã.o obstante, pergunto ao honrado 
senador se é justo que passe 11 seI' uma a via.gem a.o porto da 
Amarraçã.o, e isso mesmo quando eUa fôr feita a.té o H.ecife ~ 

Não quero tor por juiz nesta questão, o honrado Ministro da 
Viação, em quem deposjto a. ma.iâ{· confiança. Quero ter o hoo
ra.(lo Senador pelo Mara.nhão, meu visinho. 

O SR. URBANO SANTOS - E porque não quer o Sr. Ministro ~ 
O SR. PUlES FERREIRA - Porque V. ~x.. é apresentado do Es~ 

tado visinho. 
Direi que estou em falta para com o honrado Senador, .~i 

S. Ex. atlJrmar ao Senado que nã.o tenho razão. 
O SR. URDANO SANTOS-V. Ex. tem cómpleta ra.zão. 
Si o honrado Senador se dirigir ao ilIustro Ministro da. Viação, 

saberá., por uma tabelJa que o govel'n&.dor e a representação do 
Mal'anbão. Bla rernetteram, que uma.só viagom para. o SuL e para 
o Norte ê inteira.mente inconvoniente para () serviço. 

O SR. PlR:i:s FERREIBA-Sr. Presidente, vejo que ê preciso fala.r 
directamente com o Sr. Ministro da. Viação. paI'a explicar e declarar~ 
esta parte da proposta. augmentada. de 100:009$ púrque provarei á. 
S. Ex,. que ba viI.pores do Lloyd que vão do Recife <LO Maranbã.o, 
tocando na Parahyba, Rio Gra.nde do Norte, e Fortaleza e que CO~ 
bram ta.rifas muJto inferiores as cobradas pelas Companhias Cos
teiras. Direi á. S. Ex. que a oompanhia Costeira nã.o pôde sel' pro
curada pelo excesso dos seus fretes. 

O SR. URBANO SANTOS - )<;' preciSó diminuir esseS tarifas, que 
são escandalosas. 

O SR", PIRES FEItRElkA-Ainda bem que V. Ex; sa.be e declara. 
a.o Senado que assim é. 

Um volume, por exemplo, pesando uma. tonelada, tra.nsportaóo 
pelo Lloyd, da. Tutoya á. esta Capital. pl.ga. menos do que se fosse 
transportado, pela Companhia Costeit'a, do porto da AmarL'ação á 
S. Luiz do Maranhão, distantes um do outrD 24 horas. 

NitO se acredita. um tal exagero, mas é a pura verdade, e eu 
trarei, para. o a.nno. aqui a estatisticá que me fol apresentada pelo 
fiscal geral óas compAnhia.s de vapores da Republica. 
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Desde que o íllu:oltrc Senador pelo Maranhão ê juiz na, causa. e 
declar«. que a, 'Mncada do Piauhy tem razão, não faUarei ma.is sobre 
este MSUinpto. porque a bancada de que taça parte ê vencedora. e 
conta Qi)m o apoio de S. EI. 

O SIt. URBANO SANTos-Já contava antecipadamente com o 
nosso ap..::io. 

O SR. PlRES FERRElRA-E' verda.de que o serviço podia ser 
feito em outrd.B bases, concedida. uma subvencão regular " uma 
companhia costeira de modo a proporcionar maiores vantagens do 
que dS existentes actnalment~. quer em relaçao a.s via.gens do porto 
do Pernambuco ao da Amarração, quer em relat;ão á. Companhia. 
Maranhense; são dous tra.mbolhos subvenciona.dos. 

Entretanto. uma só comp:J.Ilhia. com uma subvençã.o de 500 ou 
600 contos, fari~ perfeitamente o serviço. ganhando rios de di
nheiro, porque não lhe faJta.ria. carga. pois que se trata. dll. regIão 
mais produc1ora do norte d~ Republica. 

O SIt. JONATHAS PiIIDR03A - Porque V. Ex. esquece () Ama
zonas t Porque não vae até lá ~ 

O SIt. PIRES FERREIRA - Por que lá é rio e a na.vegac'ão iá 
tem su bvenção . " 

Mas. acceito á lembran4;a; podia ir até o Amazonas, e 
assim teriamos duas companhias suovencionadas. uma, 8. do Uoyd. 
dirigida pelO energico, ílluatradQ e a.ctivo Dr. Buarque de Macedo, 
e outra de na.vios oo~teirost que tocas5em em certos portos, nos 
qua.es não puuessem entraI' os navios do Lloyd. 

MM, deixa.ndo eita. questão em que tenho a victoria, porque 
conto com a boa vontade do honu.do Senador pelo Mara.nhão. passo 
agora a. enfrentar o monstl'engo. 

Os córtes feito;; aQ,uL. ~~o orçamento do Mínisterio da. Viaçã.o, 
Coram tantos e de tal ordem, que não me animaram ao pedir uma 
pequena verb~ para. servico já. votHJ.do pelo Congresso. qu&l o. de se 
levar a eíreito a exploração e os estudas da. estrada de terro da 
Formosa á Parnahyôa. E foi com ba.stante constrangimento que 
não fiz esse pedido, porque se ha Estado que nã.o pese ao erario 
publico, princípa.J.mente em assumptos relativ08 ,a.o Ministerio da 
Viação. é o Piauby. Os serviços que a União aUi faz por conta 
.lesse Ministerio. são tio pequenos, tã.o insignificantes, que eu po
deria dizer que sob e6se ponto de vista. é o que menos pesa. aos 
cofres publicas, em confronto com os outro.:! que consomem grandes 
verbas em obra.s e melhoramentos. 

Os V"entús de hoje, por~m, Sr. Presidente, teem uma feição 
diversa nesta ca.~a. e si uma emenda. por ma.is razoavel que seja., 
nã.o tiver a sorte de ser encaminha.da. por um certo grupo, pelo 
grupo dos privilegiados, a :sua rejeição é matbematica.. 

V. Ex., Sr. Presidente, com prehende que do modo por que está 
sendo feito o servi4;O, com a.s exigencias de urgencia que teem sido 
concedidas. o Senado nem poderá. co.I}.becer o que são esses 01'08.
mantos, quanto mais o que cont~m as emendas a.presenta.da.s. 
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. Quem connecerá, a não serem seus autores, o· que conte-m aos 
emenda.s hoje o1ferecidas e 808 ofTerecidas hontem pela Ol rnmissio 
de Fina.nças 'I 

Queiu tel'á a. cora.gem de a.SSevel'a.r que está votando com co
nhec:imento de causa.? 

Quem dirá que são Jegae3 on iUegaes os e6rtcs da. Commlssã01 
Ninguem, Sr. Prcsldonte. Levam.as a.qui oito longas mezes a. 

esperar assidua.mente o trabalho, trabaJha que só surge A uJthna. 
hora.. e então. aJlega.ndo-se a e.5Cl\8sez do tempo. só i:ie ou V8 a. pala.
vra-u.rgencia . 

Nem se leve., Sr. Presidente, somente <1 cant.a da Camara. ao de ... 
mora nos tra.balhos orçamentarios. pois que o Orça.mento da Guerra. 
dormi II tres longos mczes na pasta da Commi.~são de Finanças desta. 
Casa.. e qua.ndo á ulr.ima hora surgiu, roi acompa.nhado de um pa
recer que rocommenda a. Gommis:!ão; porém, qual o resulta.dot 

l~m vez de deminuiçã.o de de.spaza, augmento della., serviços 
cr~dos sem oenllUma valltagem para. o arario publico. E o contri· 
buinte as;.)í~íe a tu lo isto de braços erutado"t indUferento, sem in
querir por que a&úm se procede! 

E' precisa que no S mado alguem se ederne deste modo para que 
o contribuinte sa.iba que por falta de tempo, vot:l.m·s,) oS orça.mentos 
S~m se 'éonhecel-os. 

Verda.de é, Sr. Presidente, que ainda. as:dm é isso preteltivel á 
idéa de dehar o Governo sem leis de meios. 

Quando, Sr. Presldonte. (liguem viu em uma. uuica.lettra orça
mentaria se arranear do contribuinte 4 _ OOO:Ot)O$. seM se dizer 
pa.ra. que nem por que ~ 

Anna a a.nno. Sr. PL'8;idente. escuto apregoar-ss ne~ta Ca.sa 
que o Regimento prohibJ a introdueQão em leis orQa.mentarias de 
dispoBiçõe~ de ca.racter perma.nente. 

Mas que si.!:.mitlca" Sr. Presidente. a. reorganização dos Correios 
sinão uma me.:lida de caracter permanente, introduzida. em uma. 
lei orçamentarla., tra.nsitoria. portanto? ! 

O melhor é dizer-se isto francnmente do que erproba.r-se a 
quem não tem cLllpa.s. 

Este tru.taJo de egbanja.rnento do..q dinheirue publicos, que vem 
ai. discus~ão no Sena.(\o eom o llome de O:çamcnto da VLaçã.o, si 
fossa possivel estudaI-o com o carinho que merece o erl\rio pubLico, 
nem elO d"Ui meza I poderia,moi apreci:u tolas as matarias con
tidas n9,stas cinco rolJía~ do Diar''J do Oongresso. 

Sei. Sr. PresirJcnte, que n.lda ad~nta,rei. aMm do que fizera.m 
os esforços d \ illustre Commissão de l~~ina.uça.g nos córtes; tenho 
a.~ medo de que S:lpp:1.1ham que o msu illtuito é o{fender i\ este 0(( 

áquolle ; por IsS) rdtiro-me aa tribuna., certo de que deixo nas 
poucas pa.lavra~ quo pl"Oterí o meu prote ;to contra. a falta de es
tudo doOrça.me~to da Via<;ã.o e outra.1 mJ.teri1loS aqui appl'ovada.s r 

Ficará o meu protesto para. prova.r ao wntribtlinte () quanto 
Dle interosso p:Jla sua. sorte, porque. si algumas vezes apresento 
omcmlas fazendo sq.hir do Tbesouro pequen~s q~antias, flWO-O a.u". 
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toriza.do por despropositos, como os contido-J no projecto que se 
discute. 

Djgo, Sr. Prosi dente , quo é eonveni ente. é mesmo urge nts 
que os poderes publicos da. oaçã.o deixem de abt'Lndoua.r as suas 
prel'ogativas; oão facilitAm nom as responsabiliiJa.des que Ines dá () 
voto poplllar; nã.o abuzcm dia. A dia da. rnoder'açã,o desse carneirõ 
lanzlldo fi que todos os dia,rIj se tirJ. a liL, por'Iue tudo tem e deve 
ter um límíte mlxima. 

De toda.~ M })J.l·tes surgem queixa.s. eontl'a. os impostos" de todes 
os la.dos o contribuinte bl'a,·Ja, porque nã.o te,}) procura.d.ol'es no Con
gresso j os augmcnto3 f.ião diarios para. tJdas aos classes 6 só não se 
tem em conta. o contribuint3. . ' 

Mesm,) na.s fo~'ca.s a.rmad tS muitos córte.; se jmpõ~m. fi; por qne 
nn.o foram feitos~ por quo não se C.OI'tou n l..~ despezas do ~finisterio 
do Inàet'íor no ql1e diz respeíto á. fOr<)1 Policiaol da. C:'\pital?! 

Senhores, a. Força. Policial fui reorganizadJ.. sendo augmenta.do 
de maneira. extraordina.l'ia Q pessoal de pret, ma'~ esse ausrniento 
foi ficticio, foi um augmento no papel. pois a brIgada oi? está 
completa., tendo sido apeaa:; nomeada a. otIicíalidade. De ma.neil'a 
que temos uma brigada policia.l com o elfectivo cJmplet) de offi
ciaes, mas de~falcad'1 de 8ol,Ja.dos. o qlU prova. que o a,ugmento não 
era naces9ario. 

A despeza era de t.al ordem que a~ombron a Commi~sio. Só 
p:1ra quarte"ls. a verba subi ~ a 3.000~OOO$OOO t 

Emqnanto assim se pro~edo com Oi quarteis nesh Capital para. 
soldados que não existem. os nossos soldados de linha &tã.o nas 
fronteiras do sul da. Republica. na presença dos nossos bon~ amigos 
da Argentina, em pl.lacios de palha, mal oobertos, tendo por cama.s 
feixas de palha! 

Sã,o esses OJ qna.t'teia pJ.ra a.s tropas redel'a.e3 nas fr.)nteiras, 
onde a. na\,ão devia. pJSsuir, não só bons qUIlI·tois, como a. flor do 
exercito. : 

Porque uão se dá.. senhores. verb!\ no orC1.mento para a COM
trD~o aa C)1la.rteis na..'J fronteirJ.S e s:Jbrec_wraga-se eSle me~mo 
of<;a.mento de verb:1s pal'a quanta edrJ.va.gJ.Dcja. a imagína.çâ.o póde 
inventar ~ 

E' isso cousa, que não se explica.. 
Si se ma.n.la.8se para aUi uma. com'nis.3ã.o a.lheia a.o Parlamento, 

ma.'! que oonbecesie do eg~o.do do paiz e das Suas nece:ssidado3, alla. 
natura.lmente exclama.ria. que sobre o CongreJsJ passa. um'l. nuvem 
v.asada, que perturba, o eipirito tio legisla.do.' e fez. com que um 
lllustre memQN !la. CJmmissão do Fina.ncas di8~(l>S", hontem que só 
em a.utorizações êlJ ():)vel'.OO se ía. de~pou:lel' IDlis que a receita. 
~ral da. Repu bIca . . 

Ora. Sr. Pregidcllis. o Governo precis1. trabalhal" e a.s autori~ 
zações perturbam-no porque at'lram·lhe S;}Dre os hombro8 uma. 
monta.nha. de pedrnte~ ••• 

O SR. B€LFORT VI~IRA - Vamos cortar! 
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o SR.. PlRES FE:RRE1RA - Estou prompto a. corta.r. ma.s agol'í:l. 
a;ocnas censuro. 

-" A proposta. do Govel'no tal vez s~ a cinco ou seis vezes menos 
pesada ao erario publico. do que a.s autoriz3.Qões. 

I E deixo de fazel' uma. sabbatina á. Commissio - trazendo-a. em~ 
nora. escripta aqui - porque vejo eUa que está. sotfrendo do mesmo 
ma.l que eu, isto é, sem o tempo nec~ssario de estudar os a~ 
su'mptos. 

Peuso que todos deviamo3 fazer a seguinte declara.ção; esteja 
certo o honrado Presidente da Repllblica. de que eS5.as a.utorizações 
sã.o sÓ para. inglez vêr. Si a tizessemos, ficaria eu contente e o 
contribuinte ainda. mais contente do que eu. 

O SR. AZEREDO - Não seria um cartão que mandariamoe aos 
nossos Estados ~ 

O SR. PIRES FER.RRlRA. - Náó sei. Nlo cuido mandar nenhum 
ao Piauhy. O meu r.stado nom pôde obter a. verba necessaria. pa.ra. 
um trabalho autorizado pelo Senado. Fui pertinaz. mas nlo tive 
occasião de enviar uma emenda. Resta·mc, porém, a esperança de 
que em maio junho ou julho proximo virei dizer aqui si esta ou 
aquella autoriza.ção desfalcou o era,rio publico. , 

Confio no emtanto que o Governo não cumprirá essas cxtrava .. 
gantes autoríza,ções . 

Tenho dito. (Mui~o bem, muito bem.) 

O Sr. Urbano !!Sa.ntos (*) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra I pa.ra explicar ao Senado o que lia a respeito á. navegação 
costeira do Maranhão, ao qua.l o honra.do Sena.dor pelo Piauhy se 
referiu como que parecendo ver, na diminuição das 'Viagens para. o 
porto da Amarração, ao influencia da bancada maranbense. 

Foi o que me pareceu das palavra.s de S. Ex. 

O SR. PIRES FERREIRA - Ne'1l sempre as apparencia.s ex.prt4 

mem a verdade. • 

O SR. URBANO SANTSS - Suppõe o honrado Senador que nós 
quizemos augmcntar a navegação pelos portos interiores da Ma
ranhão e diminuir a da linha do sul, que fre<luenta. tambem o 
porto da. Amarração. 

O SR. PIIlES FERREIRA - Eu não fa.llei na banc;ula mara.
nbanae; o que está. em jogo é o Ministerio. 

O SR. URBANO SANTOS - Fallasse ou não, julgo um dever dar 
explicações ao Senado a respeito deste assumpto. 

O SR. PIR.ES FERR.EIRA - V . Ex. p l.rCCe que está em opposi~ão. 

O SR. URBANO SANTOS - Não ootou tal em opposição. V. Ex. 
ie enga.na. . 

.------
~ (.) E,ie disCUl S? Dão {oi '0"\5\0 peJo orador. 
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Sr. Presidente, das explicações que quero dar ao Senn.uo a 
primeira. ê a seguínte: a bancada. raaranheDge. a.gindo peran&e 
o Governo pa.ra obter' a na.vega.ção costeira. no Maranhão, JiJe tem 
interessado unica e exclusivamente pela. execução do se1'viço. sem 
de modo algum, se intel'essa.r, antes cooserva.ndo-sc ab80lllta
mente eItranba. á. pessoa que ha.ja de executar o mesmo 8e,rviço. 

O SR. PIRES FERRE1RA-Mesmo porque o serviço é feito por 
concorrencía publica. 

O SR. URBANO SANTOs-Desde o primeiro momento dissemos 
a.o Ministro da Via.ção que não nos interessa.va. absolutamente a. 
pessoa que S. Elt. q uizesse preferir para. a. exoouQão do serviço. 

O Sa. PIRES FERREIR.A dá, um aparte. 
O SR. URBANO SANTOS-Eu agora estou da.ndo explicaçãas ao 

Senado, não me estou referindo à. V. Ex. 
Fôra. muito na.tural que; tendo ,sido o aervioo de que falio 

executado até hoje, por uma companhia. maranbense, organisada. 
com ca.pjta.~s maranhenses. fôra. muito na.tural, repito, que a 
ba.ncada do Mal'a.nhão se intere . .::sassliJ para quo elle continuasse 
ao ser feito pela mesma oornpanb.ia. Esta, porém, lê facto averi .. 
guado) não tem deaempenhauo bem os deveres que assumiu ... 

O SR. PIRES FERREIRA.-Apoiado. 

O Sa. URBANO SANTOS-... e o que affirmou o honrado Se 
nador pelO Piauhy é inteiramente verdade. Não podemos, por
tanto. comprometter a nossa responsa.bilidade obtendo qJ1e () ser
viço em questã.o lhe .seja confiado qua.ndo eUa nã.o se acna. ba.bili~ 
tada a bem executa.1 .. o. ' 

Fôra necessa.t'Ío que prímeil'o se habilitasse e neste seLltido 
tem agido o Ministro da Viação, pedindo at6 ao honrado gover
nador do Ma.ranhlo que i'ntervenba para que a companhia., atinai, 
si habihte a. bem executar o serviço. 

Mas isto é accão pessoa.l de S. Ex •• sem intm"venção -da banca.da 
do Maran bã.o. 

Vamos agora. ao ponto pelO qual nos temos interessado. ,0 que 
a bancMa. do Mara.nhão propoz foi 'que 'S8 llzeaae,a, D&V88'a.oão 
de.:lde Recife a.té Manâos •. pois só assim . poder'. ílcar satisf~ta a 
regUto do norte da Repub!lca.. . 

O SR. PIR.ES FERREIRA-Região cqsteira • 

. O ·Sa. URBANO SANTos-Costeira, está. claro. Não se trata. de 
via.gens inter30res. 

Sô a.ssim. dizia. eu, podia ficar satisfeita tooda aquella regiã.o 
da Republica. . 

Propuzemos que se tlzessem duas viagens mensaes da Ma.
ranhão ao Recife. com eacala.s por todos 08 portos intermediarias, 
inclusive o da Amarração. porto do Piauhy. IntereS8a.mo-D~S. ~ 
outro lado. para que se fizessem tambem duas viagens mensães para 
o norte, tocando em todos os porias in'termediarios até Man4.0s. 
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Além disso,interessarno-nos por algumas viagens no interior, da 
nessa bahla, serviço que 'Podia Fer feito por pequenos vapores. 

Isto ê oque temos pedido ao Sr. Ministro da Imlustria.. 
Neste sentido, o illustre governadO!' do Ma.ranhão ma tem di

rigido varios telegramma:;t, que levei ao conhecimento do Sr. Mi
nistro. mostrando que o serviQo, nas condições em que Ee o quer 
executar, não sa.tístaz, absolubmente. a região do norte. Sem 
duas viagens mensaes para o norte e duas viagens para. o sul, não 
ncariamos absoluta.mente satisfeitos. 

W isso o que semul'e ti. banca.da maranhense tem feito ver ao 
Sr. Minisiro da. Viação. 

Diz, porém, o Ministro que não dispõe de reoursos para fazer 
mais de uma viagem mensal e cortar, por sua vontade, e sem au
diencia da. banca.da maranhense, uma viagem. QU} culpa tem a. 
bancada. ~ Absolutamento nã..o interviemos nisso. Pugnamos sempre 
pelas viageosnas condições que. acabo de expor. 

Veriftca.-se, portanto, que. antes do honra.do Senador pelo 
Piauhy intervir na questão, em favor de sua terra, já. nós tínha.
mos intervindo. não por amor sõmente á. terra de S. Ex., que nos 
merece tanto como qualquer outra terra braziIeira., mas tambem 
movidos pelo interesse da nossa propria. terra, da. qua.l uma, viagem 
foi supprimida. 

Sentimos isto tanto quanto S. Ex., porque somos tão prejudi
cados cotbo o EstMo de S. Ex. 

Era o que tinha a dizer. (M't.'ito bem; muito bem.) 

O Sr. Pires Ferreira r) Sr. Presidenw, agradeço 
muito a explicação do nobre Senador pelo Maranhã.o, que, entre
tanto, não me satisfez. 

Quando se rez o ultimo eontra.cto de navegaoão costeira do 
Norte para os Estados do Maranhão, Piauhy. Ceará e Pernambuco, 
o Sr. Benedioto Leite, q\lC hoje ê g'overnador do Ma.ranhão e então 
era. Senador por aquelle Estado, ouviu a mim, ouviu 08 represen
ta.ntes de Pernambuco e Ceará, e combinámos os serviços qua. eram 
necessarios a, ca.da um dos portos. Ora. depois, tendo de se renovar 
o: contracto; a representaçã.o do Ma.ranhão foi chamada •.. 
, O SR. URBANO SANTOS - Não senhol'; nã.o foI cha.mada, foi ex .. 

pontaneamente, como V. Ex. f.embem tinha o direito de ir. 
O SR. PIRES FERREIRA - Nós tinbalno::l o direito de i"r, mas 

era. preciso que combinassemos a:Om de nã.o croar di1ftculdade3 
ao 'Ministro, 

Accl'QscfJ que o honrado Senador pelo Maranhão citou, perante 
a. Commtssio de Finanças, alei autorizando o Governo a."augmentar 
a. B~bven(lã.o de 200:000$ para. a. linba do porto de" Amarra.ção ao 
Roclte. ' 
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Portanto, em vez de cha.mar concurrencia para. a subvenção de 
300:000$000, o Ministro devia augmentar para. 500:000$. 600:000$, 
700~000$ emAm o que fo·se necessario •.• 

O SR. URBANO SANTOS-Estou de inteiro accõrdo com V. Ex ... 
O SR. PlRES FERREIRA.-Em vez díS:JO, porém, foi Bll'pprimida. 

uma viagem ao porto de Amarração, no Estado que ainda t.enho 
a. honra de representaI", 

O Sr. Urbano Santos r)-Sr. Presidente, volto á 
tribuna. ainda. para dar u ma ligeira. explicaoão. 

Não fomos convidados pelo Sr. Ministro da Via.cão para tratar 
com alle da. navegaçã.o costeira. do Maranhã.o. procuramol-o es
pontaneament.e, 'visto que S. Ex. tinha autoriza.ç.ã.o parti> organizar 
esse serviço. " 

Tratava.-se de interesses da nóssa. terra; fomos conversa.r com 
S. Ex. e prestar esclarecimentos, como disse ba. pouco. . 

Nã.o procurâmos confabular com os honrados Senadores do 
Piaubye do Ceará. pela mesma razão por que SS. Jt:Ex .. não 
procuraram confabular comnOBCO, embOl'a tambem estivessem em 
jogo os interesses da terl'a. de SS. EEx. 

Por que razã.o iriamos nós confl1.bulal' com SS. EEx. e não 
viriam SS. EEx. confabular comnosco r 

o que SS. EEx. deviam ter feito é o que nós fizemos: if perante 
o Sr. Ministro d:L Viacão dizer qua.es eram os interesses do seu Ea· 
tado. 

A~sim, lIzemos nós o, como já disse, na. ausencia do honrado Se
nador pelo PiaullY. eu, depois de dizer quaes era.m os interesses do 
Maranhão, cuidei dos da terrd. de S. Ex. 

Ninguem mais pedindo a. palavra, encerra.-so a discussão. 

O Sr. Presidente-Na fórma. do Regimento. va.e se pro
ceder á votacão das emendas. 

Pro..lede"sJ á. votação, com o seguinte resultado: . 
São approvadas as emendas da. Commissão de Financas a.os 

ns. 3, 4 e 5, do art. l°, ' 
E' annuncia.da. a. votação da emenda. da. Com missão ao n. 6 do 

art. 1(1, 

O Sr. Francisco @á (pela Qrd6m)-Sr. Presidente. peço 
a. V. Ex. consultar ao Senado si consente na retirada da. minha 
emenda a este numero visto haver identica o:tferecida pela. Com
missão. 

Consultado, o Senado consente na retirada.. . 
E' approvada. a emenda da. Commissão &01). 6. 
E' approvOlla. a emenda da. Commisslo ao' D. 8. '. 
E' annuncl&d.a. a. votaoio da. emenda. do SI'. Francisco Sei, ao n. 8. 
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o Sr. Feli~ia.no Penna (pela ordem) - Sr. Pr(!SL
dente. a emenda. q ne acaba de g.)r lida e$tá. DOS casos de ser 
acceita., porque hoje já nã.o existe ma.is olb. oompa.nhi8o. Trata-se 
de u ma. estrada de ferl'o pertencente ao gstado de S. PiLltlO. 

E' a)provàda a emellda. 
São approvadas 80'3 emend:1s da Com missão aos, ns. 9, 10. I4 o 

16 do art. 10 e as lettras b. d. e. t. h., • e k do art. 2°, D. L 
E' annunciada a votação da emendo. do. Commissão, suppressivw 

da lettra l do o.rt. 2°. n. I. 

O Sr. ptrel!!; Ferreira. - E' a unica. emenda. q U{l 

figura neste orça.mento com ,relação ao E))tado do Piaubr; é um(~ 
pequena v0rba de 60 contos que a Commissão manda cortar. Peço 
a V. E~. a vel'itlcação dn. ·votaQ~o. 

O SR. URBANO SANTOS - ,Vejo aqui em cima uma verba. de 
80 contog pa.ra o rio Parnahyba. 

O SR.. PIRES FERREIRA - O rio Parnabyba que V. Ex. vê ahi 
ni.o pertence ao Estado do Piauhy e gim ao de Goyaz. 

O Sr. Felicial)o,Penl1a ("ela ordem)-Sr. Presidente, 
a Commissâo entendeu súpprimir a. veroH para este servíQO porgue 
no n. 3 jâ figure" a.utoriza.ção ao Governo para. construeção de edi· 
frcios para correios e telegraphos nas capítll.es dos Estados, abrindo 
para. isso 08 respectivos creditas. em accôrdo com os governos dos 
Estados. E') porta.nto, uma. providencia gera.l. e esta, a. que se refere 
o honrado Sena.dor pelo Piauby. é de caracter particula.r ; por
tanto não tem razão de ser. 

O Sr. Presiden te-O Jlom'ado Senador pelo Piauhj 
requer a.inda a. verificaçã.o da vota(:,ã.o? 

O SR. PIRES FERREIRA -Dou-me por Mtísfeito com as explica
ções do honrado l'ela.tor. 

E' approvada a emenda. 
E' approvada. a emenda da Commissão fi. lettra :In do art. 2°, 

n. L 
E' annunciada a. votaçã.o da emenda dos Srs. Felippe Schimidt e 

Hercilio Luz additiva ao n. I do art. 2.>. 

O Sr. Felicia~o Pe~na (pela ordem)-Sr. Presidente, 
~ta. emenda foi apresentada á Cama.ra. e lá rrueitada. A Com
missã.o de Fina..oças não tem motivos para. aconselha.r ao Senado que 
a. acceite. 

E' rejeitada a. emenda. 
, São approvadas as emendas da CommiSlt&o á.s lettras ". 11. d, BJ 

te 9 do a.rt. 2°, n. 11 e n. V, lettra. b. do mesmo' ~jgo. 
E' annuncla.da. a votação dt}. emenda. da Commissão ao art. 2°, 

lettra b. n. VI. 
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o Sr. Feliciano penoa (p'la ordem) - Sr. Presi-
dente. devo dar ao SeD_~do urna eíplica.ção.· . 

A Commis,ão de Finan.«;&9 aconselha ao Senado que recuse o 
seu assentimento a esse dispositivo do OrQamento da Viaçã.o. quo 
autoriza o Governo a fazer a substituição de traccão a vapor pela. 
olectricida.de nos serviços dos suburbios da Estrada de Ferro Centra.l, 
não porque esteja convencida de que esse sorvi«;o não seja de 
grande utilidade. Ao contrario, direi mesmo que a Commissão está 
convenclda de que, dentro em pouco tempo. esse serviQO se imporá. 

Mas. trata-se, Sr. Presidente, de obra de custa avulta.dissimo, e 
a Com missão acbou-se embaraçada para aeomelb.ar ao Senado que 
approvasse o dispositivo, porquanto ni) dispôe do elementos para 
formar o seu juizo. quanto ás despezas que essas obras poderão 
acarretar. 

O que a. Commissõo pÔde informar ao Senado é que tra.ta--se de 
obras que custarão alguma.s dezenas de luilhares -de éontos, despe
peza que hã.o s(} julga com direito de aooDsell1ar se -taça sem que 
seja apresentado ao Congresso um orçamento detalhado, para. que 
a Commissão de Finanças desta Casa. p08~a. veritla.r se as. tlnancas 
publicas na oecasião poderão attender a. taes df'spezas. 

Foi esta a razão porquo a. Commis-ão entendeu dever-aconselhar 
ao Senado a rejeição dessa. medida, medida que poderá. ser rena
va.da. par~ o anno, amparada com elementos que justifiquem a sua 
approvaça.o. 

Por ora a Commissão aconselha. a B~ppreS9ã.o e espeta. ser 
instruída com orçamento detaJ. bado para. polfer· prova.r ao Sena.do 
a conveoieneia e opportunidade de tal obra. 

E' approvada a emenda.. . 
São approvadas as emendas da Commissã.o ás lettras j, I, o e p 

ao ml-'SDlO artigo e numero. . -
São approvadas as emendas da. CommiElsão additivas. ao a.rt.20, 

n. VI. " ' 
São l.\pprovada.s as emendas da Commissão a.09 na. VUI e ~X. 

O Sr. Presidente - Ao art. 2°, n. lO, lettras a e 11,9 
Sr. Franoisco Sá mandou uma emenda a.dditi v& e 'á,s mesmas Mttras 
a Commissã.o a.presentou uma emenda suppressiva.. . 

O Sr. Franoisco Sá- peço, a. p~l~vr~ pel&_ór,àel1t~ 

O Sr. Presidente-Tem n. pt\laYl~à o Sr. l1'rancisco Sá. 

O Sr_ ."'ranci~co Sá - Sr. Presidente. a·proposiç~q' 
da Caroara dos D;lputados autoriza o Governo a. fazer as retbrma.~ 
dos regulamentos da IDspectoria Geral das Obras Publicas e djl. 
Estrada. do Ferro Central do Brazil, permittiudo abrir o necleSsorlo 
credito o distribuir a. verba respectiva. de aecôrdo.com a tabe.rta. 
que organizar. j, 

A COJnpti$BIo de fiuéJ,f)ca,s do ~énado tnaJUlou eliDli;JJ.a.r' .i.~te4 
gralmente essa autoriza elo'. EUa tt;euOtl dea.nte da la.rguaz~ da. 
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áútorbãQão. que fo'i '(Cf'tll, m~d~ndÓ o GQv~r~o. àêàde logo, 
alJrjr"aredi~o., antes de, ser, 'r!Jcqnhe,eULa.· a, raf.l)rm~,~:p1~~aa.ndo 
cll.strJbuir a. verbà. pela tabelb. que o proprio Governo or-
ganizar. ' '" "", ,';';,.' . "', 

. ~ CQmmissio,.n&tura1.m,~te, DaO c1esconb.ece,~ necessida.(le da. 
:revi~âo desses,". réguIsIqentos, c1\1a "da.ta.. é, de ~~ d.e IQ . .a.nnos t 

e não eonsult~~,os, desenyol;viIllentos que !tém toma.do: (} sel'v~ço. 
A niính& emenda. at€e.u.de á.S, Íl,eoesshí.ã.des ,das,~e.r:~iços e· a~ 

e~rupulos ,da. ,Colr.t,miss~,. ,f~zondo depender do ,voto do Congresso 
uma. ,Pl~dJda. que, importa. em ~ugm.ento, .de despéza.. t.;t.. , 

, ,P~N'c&-,U,'\~, que i1-: mip~ ,emenda. deve t;eI>pre!~Ci~".sobre."a. 
da. Commi8sle. e Desse sentido, peço a V. l!."x. que consulte ao 
Senado. 

O Sr. Presidente-Nos termos do'Íteg,ímentoa. 'emenda. 
da Oornmi~,o é suppre~iva, porta.1lto. prà~e~ a do tio'nrado seiIàt
dor, salvo deliberaQOO do Senado em contr-arlo . 

• ",. 11..,......, ,,'" 

O Sr. FeUcio.no Penna-Peço ao pala. vra pela. ordem. 

o Sr. Pi1~~ld';;'~~ - T~~ a 'palavra. o n~br~ Senador. 
i. ' .r"< ... t' t. ~r_ ~ • • .' t' c. • ;'~ \ , " I i r ,- . . 

.' Ç) $r.,.' ~éliCia~ó".Pe:i::U1., (p~lq, ordem.} ,-;- &r,.: Presi
dent(), ó dispositivo da caniâra. doa Deputados esttL concebid~ .. ~ro 
~mos, i:.a.es que _ Commlssã.o de, ,Finapças não, QS .podia. a~itar: 
buta que v'. Ex. o o.1,lç&: co ,r~ula.mento da. .lns.l)ectoria. Gera.l ,de 
Obras Publicas, de Diodo a. attendcr ao ~desenvÇ)l vimentó do 1$Ql';ViQo 
a. seu cargo, a.brindo o neae.ssario credítoe podond.o ,4ist~ibuír a' 
verba. respectiva.; de accârd.o,'com a, tabella. que ot:g~pi~~r. ...• 

Vê V. Ex. que se attrtbue até'~ OOVCX'DO a. faculdade .de Illar
CAI' v.en~imeQtoal .q.ttribuiçã.o inteira.mente exllorbitaate dos linii-
tes consUtúcionaes. ' 

Por desta razão a. Commiilsão. entendeu dever aconselbar ao 
lupptesBão. 

V., Ex. sabe, Sr.presidente~ que .Doa poocps momeQtQs de que 
a Commissao dispo~ pa.ra. .orientar 0, Senado,sobra este orÇa.mento, 
tãO longo e tão pesa.do. pãu pJdia cogitar .de modo, melhor Para 
a.coIlSelhal-o sinão Indicando a suppressã.o d'e oousa.ll que ella nio 
tinha tempo pa.ra e;;J;uJa.r. ".' ,- , , , ..; " 

Foi por essa. razã.o que elIa. entenCleu que 'era mais conve
nienie &conselhar a suppressão, porqu~ no proximp. a.nno, nio fa.l
,tanl. tempo 'para. se cUlda.r de providencias como esta. que lembra 
tei~o~~~o sena~or. pera,iste, pois, em,,~n8elbar ao. ~enado ao re-

A .. ,Posta. a. votos. é rejeitada a preCerencia. requerida.. pelo 
Df'. Fra.noisco Sá.. 

'; ·_E' approvada a. emenda. da Commissã.o á leitra. ti do art. 2°, 
n~\X. , 
': ~~lE'·ANlI.'O.vad8t~a. emenda .da. Commissio." tetUa. b. dos me.tmos 

art1.lo;e numet"o, 'icand{) prejudica.dã.s as do Sr. Francisct) &t ãs 
Jettlu a ê b do mesDlo numero. 
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E' approv;i.da a emenda. da Commissio á lettra c do mesmo 
artigo 6 numero. 

E' annuilmada. a votaQã.o da. omenda. da 'Coi:m:mssão 30 n. ,XI 
do art. 20 • 

O Sr. Fra.ncisco Sá. (pela. ordsm) - A respeito da. 
emenda que iIopresentei. (favo uma. oxplicação 'ao Senado. 

B' e'laeta;l1l&nt~ 'pen° causa. d" procra.stinaoã.o qu,) estA soJIr().nào 
o projecto especial que se rerere a este a.ssumpto que eu a.presentei 
esta emenda ao orçamento, 

A n'lJees~id!ide desta. reforma. não preeis." 'sAr demoDsú·áda.,; 
Cllà. se impõe' pela. nacessidade de que tem () Governo de dar 
execuQã.o a va.rio! à.ecôrdosp08tae.~ tntãrnaciona8~ que nio podem 
sor emprobendidos 'pelo Governo, por estar desorganiilid'l asse 
serviÇ(). '. 

O SB.. URBANO SA:N'l'OS - Então V. 'Er. ICOris lde,a, pr6(!rmTUna. ... 
Qã.o a. passagem normal de um projecto nas ,duas ~C8.8. 'Uo (J()n~ 
gresso' 

O SR. FIU.NOlSOO SÁ - Tanto ha. 'proMi-'aStinaQão. qúira. neeas .. 
sitlade dessa reforma. tem ,'sido 'formufMa. eth 'lei o~à.mun&lt.ría ha. 
quatro a.nnos' succffisi vos. 

Attondi ao escrupulo da. Commissia da Finanças. ·faze.odo de
pendArlIb CoagreSio tbda.~ as Dletlidas·que trou~~m, .. u,roento ·de 
deàpeza, mas dando ao Governo osta a.utoriza.çio, q Uf) 1~prse8Qia 
uma. necessidade por elle reclamada em seus rela.torias e sentida 
por tod~,., ,. _ ' . ' 

A VIsta. ms.so peço a V. Ex. que consul.te o Babado,si ooncede 
preferencía para. a. votação d" minha emenda.. , 

O Sr. Presiden't.e-NQs:f;ermos do ReirimerJto ,u. eiOObda 
$uppressiva da. Commissão tem preferencia., o que não 'iniped()l1:~e 
o Sena.do se pronuncie fi respeito do requerimento do 'bGt1N.tlo'Se .. 
n<\dor pelo Ceará.. 

Consultado," o Senado nega. a. preferenela 'tequtírília }Péló 
Sr. Franciseo Sá. 

E' 'a,pprovada. a. elllenntl. da. ComroissãO ficanao pr~júdioaidáé: M 
dos Srs. Francisco Sá e Alfredo Ellis. : ' . .. 

Sij'.o a.pprovádas ~ emendas da (bDm_io~aos i18. 0 :X-UI, '«IV" 
X:V. XVI ~ "XVII, lettra.s b e o. XXIIi XX;\iI '.e XX(X~lel_ IJ 'e ','c, 
XXX e X X XlI do art. 2° e aog·lfl,rts. '6° t .7fj'e 8O:e ibero ,',assim OI.' 
additivos. -

'E' annunciada. a. votáQio da. emenda. additlV'a olf'éreoiàa 'Jjelo
Sr. Oliveira Figueiredo relativa. á desobstrucção do rio Ita.ba.poana. 

O'Sr~ 'Feliclano Psnna. ',(JSlà ';"'~)'-Sr. ,p,fe&i. 
dente, a CO~iniSífiQ. v~-:ee:.QlQ.~aea.da. ~pa1'a aeoosalllar,a.o:.se.:d.o 
a .• dopção d~ emeJld~ porQtUtàeseoohece por' ccapl~_.· . 
pto e nem fOI conSUltada pelo seu 'iIlu.tre a.uwr. 
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Ora, a Commissão julgou 'dever cortar todas ossas despezas. 
Portanto, com que criterio viria. ella a.gora, quando desconhece 
por completo o assumpto de que se tra.ta, adduzlr um juizo teme-
rario" pronllUcian4()-8e pela approva.ção de uma emenda dessa, 
ordemt 

E' r~eitada. 11 emenda. 
. E' annuncíada. a vot~ão da emenda additiva otferecida peJ03 

Sra. O:iveira Figueiredo e FranciSeD Sá., autorizando a. concessão 
de um premio a Oswaldo de Faria. 

O Sr. Fellela.no PenDA (pela oroem)-Sro Presidente, 
parece-me cedo demais pa.ra. se votar um premio comO este, sem 
que tenhamos intormaçoes d~ pessoas competentes. 

Si 'uivemos de votar o premio pa.ra uepois recebermos as in
formac?Jes dos competentes, mais prudente ser' esperar que ve 
nham I'rimdiro a.s informações. 

Assim, a Com missão não pôde aconselhar ao Senado a n.ppro
vaçio desa emenda. 

E' l'ejeJ tada a emenda.. 
E' annunciada e rejeitada a emenda. dos Srs. Erico Coelho e 

Oliveira Figueiredo sobre a concessão de garILDtias de juros á. 'Com
panhia. Loopoldina. 

E' annunciad. a votação da emenda do Sr. Barata Ribeiro au~ 
torizando o papmento de 31:800$ ao Dr. José Antonio de Araujo 
Vasconcellos . 

O Sr. Feliciano Penno.(pelaorclem)-Sr. Presidente" 
esta emenda. já. foi rejeitada qua.ndo se trotou do Orçamento da 
Fazenda. .. 

A eornmissão de Financas não tem a,bsolutamento conhecimento 
dos negocios a que faz referencia. O Sr. Dr. Vasconcellos pi.Ll°a. tUndar 
o S81l dreno. 

O unlco·fundamento é ao palavra dada de que fôra incumbido 
de uma commissã.o, diz mais que realizou-a com despezas que im-
"POrtam nessa qua.ntia.. • 

Creio, entretanto, que o Tbesouro já. entrou em um accôrdo 
com o firo Vasconcellos, recebendo e.'.Ite uma. certa. quantia por saldo 
de contas. 

Si, porventura. está. prejudicadot é caso de recla.ma.r do poder 
competsnte. No Thesouro não ha uma SÓ p&Ja.vra. escripta em re
l'adio a este negocio), Por CODBe'lUcncia, si o Senado quizer votar 
essa. verba de 31:000$. faJ.-o-ha fundado simplesmente na informacã.o 
do iDteressa.do. O facto, porém, é que não ba. no Thesouro nada que 
apolfi! 811ta. recla maoão . 

O Sr. Barata. Ribeiro (pela o1'dem)-Sr. Presidente, 
que. acrompau.h& 08 negocios publícoe de algum tampo & e~ta 
parte OCJI)hooe • origem da. divíâa. cuj4) ~amerlto agora. autorizo trGI, .. ~ 't116 re:uovei a.o OrÇaIllento da Vi~ãb e Ob'ras Publicas 
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e conhece tambem 09 aJtos e gravíssimos motivOl por que, da tri
buna, nã.o pssso, nã.o devo edeDdel'~me em justlflcaI-o. 

Em todo o caso, a minha.. emenda salva., resguarda a appliCA
cão dos dinheiNls publico8. porque s6 autoriza. o pa,gamealcl ao 
Sr. Dr. Vasconcel1os depois de provadas as despeue. Fica. por.. 
tanto. ao criterio do Governo apreciar o valor da. prova, meditar 
sobre eUa e acceitaJ..a ou recuaa.J·a, conforme lbe indicarem 08 
sentimentos da. sua. responsabilidade. 

E' rejeitada a emenda. 
R' a.llnuciada a votação da emenda do Sr. Jonalhas Pedrosa. 

sobl'e aUliJio á. pubJiea.ção de um obra do Dr. Joaguitn carlos Tra
vassos. 

o Sr. FeUciano Penna. - Sr. Presidente. deaejarla. 
muito, paI:}. alta consideração que me merece o autor, ac.ODseJhar 
ao SenMO que approve esta. 'emenda., mas razões de consciencia c 
coherencia me impellorn a proceder de modo contrario. 

Trata.-se de um obr.'l. que ninguem conhece. de cujo mere .. 
cimento não se pôde formar juizo, e demais a Com missão adoptou 
como regra geral, nã.o só nesto orçamento. como no.8 outros. abolir 
toda.s as autoriza.cõea para. a. publicaçã.o de obras. 

Aqui já não se tra.ta. da publicação de urna obra. nacion.l, mas 
dB entregar a qua.ntia de 30:000$ para. serem applicados na. publi
cação desta obra, oade oonviE;\r. 

Por essas cODi'lideraçõe~. a OJJtlmisslo viu-se forçada. com 
grl1nde desgoato, a a.conselhar ao Senado a. nio acceltar es~a emenda. 

E' rejeitada. a. emenda. 
Et aonunciada. a emou/la do S,tt. Pires Ferreira reb.tiva. a. tra.

balhosdo Si.'. Oswa.ldodo Fa.ria. 

O Sr. Feliciano Penna. (pera. ~r4sm)-Sr. Pre8i .. 
dente. peco a. V. Ex. que submetta 4. votação a, emenda dividida 
om duas partes. porque, me parece. si se verificar que a. jnvanoão 
do Sr. Fa.ria E! realmente aproveitava! e digna. d3 relD~. 
que não s) deve deixa.r aO Governo a amplitude de dar recom:peIW3~' 
contor me o seu juizo, sem lhe marcar o limite ou dot9rJDlDa.r ao 
quantia. ' 

Ponso que 3 emenda póue ser approvada na primeira ))&I'~, 
que manda. procoder a. estudos a respeito do merecimento (la. 
obra.. 

Mais tude 8e votaria o premio que porvcnturn mereoa. 0, in ... , 
ventar. ' 

Peço, poi~, a. V. EX'. que divida a emenda em-duas P~' 

O Sr, Presidente - O pedido <le V. Ex. ê perfeita
mente regimental. 
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Vai 80 votar a exnenda. do Sr. Pires Ferreira. dividida am dua.s 
partés. A primaíra é a séguinte : ' - ' 

« Fica, o governa a.utorizad9 3. ma.nda.r e.xa'Olinar os tr~balhos 
sQb;re a. et6ctrici\fadc, 'do 8r. O$wa,lli() de Fa.ria ouvindo. Piira. Úlli$O o 
~Ju~~ de ~tlgenhal'ia». . ' .' . 

Tem pa.recei' favoravel da Commissão de Finança.s. 
'E~ &P}il'ova.da. esta. parte da. emenda.. 
E' r~leita.da. a. o11tra parte da emenda.. 
E' annuncia.da. a votaçã.o da. emenda. additiva. doSr. A. Azeredo 

sobre, est,abelecimonto da telegra.phia. sem fio no territorio da. 
~pubUa~. " 

O SR. FJi!LrClANO PENNA - Sr. Pl"eEJidente. já. tive occasião de 
di'l.er ao meu honrado companheiro de Commiasio que e .. ta. emenda. 
pã;Q.po(lia. sar acc6lta. porque t1:4ta. de ~D) I.\BsumpCo grAve e digno 
de 'po~eraoãD. e q(l0 Ilão deve ser l'e8q.lvi~Q sobre a, perna. 

S. Ex:. 'póde apl'esant.a.l..o P8or& a ,\nno e enta.o será. tornado na 
dovida ~nSÍâeraça.o .. 

~' ~~it~d.a. a e~e~da.. 
E' a. proposição a.asim emendada, approva.da. em B" discussão 8 

V46 sel' devolvida " Câmara dos Deputados. indo a.ntos , Com .. 
missã.o de Redacção ,: 

. Q Sr. A.. A~eredo - {para f'legocio ~,.genle} Peço a V. 
Ex. que oonsulte o Senado se concede ur~encla. par~ a ~lscuaBão 
immediata. da. emenda do Senado a. pro]losito d'a -C,l.mara. que se 
ret\\re' a.os vetlCiDlSn tos doa professdres e juizes. 

~.E' um proje<ito já: votB.do pela. Ca.ma.rA e pelo Senado e que 
volta a. esta. casa. por não wr sido accejt& pela Camara 4 emenda. 
p~r eJle ~present&da. t\ referida prop!lSÍção. 

O Sr. Pires Ferreira (pela. ordem) pedi a palavr., 
a.~Das para. declarar que era. f.a,mbem sobre este a.soUI'Up~o que 
Cjti 'õescJ8.va. faJar ~l a justIça. que elle en('.erra. . , 

P98to a votos é a.pprova.do Q requerImento. 

O Sr. Presidente-Cump.rindo adeliberaçio do Senado 
v~~ ~~j~lt!ltr ;1 discussã.o a. matDria ju1gada. urgente. 

VENCIMENTOS DOS PRETORES 

\ ,Iotra. -em disoassão !lnica a. emenda do Senado li. proposicã.o da 
Camara dos De'çmt.a.dos .. fi. 3 de 1907 elevando os vencimentos dos 
p.1\t3~r&8,dp . .pil!.t.ficto Federal, ~ qua.l 4 mesma. O1.mara não deu o 
seu assentimento. 

O ...... Oliveira. Figueiredo -A discussio deve 
versar a.pcpa.a sobN ~ erp~nda eleva.ndo as vencimentos dOI E~ 
erl'vles do Jury e que não foi' approv~a pela Cama.ra.. . -
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~ Sr. ?~I1Q8;o,V~~ V. ,e,r~~~~~~. ~~ld.eDtet d.ec1ar() 
i 'i~ ~. q~~ a. Cbmm18sio de Fina.~~s, s~ ~iV:~,e d.~ 461' ~1" 
;ot)r&essa emenda, contormar-so-ia. com a voiàgio'd& C&ma:r& • .' OI 

~i~~{le~ mais pedin{\() a pa.lavr~. encerra,..se a 4iSQussio. 
r~!t.a, li. 'Ç'oW,s é rtúeitada a emenda. ~im c~~~~i~~' " I , 

Onde convier: 

Ficam elevados a 6:000$ o~ vencimentos dos escrivãe" do jury. 
A proposição com a.s emendas approvada.s vaa ser submettida a. 

fJaIloçio indo antes a Commissã.o ~e ~eda~ã.o. J'., 

CB.EJ)I'I'O PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA FACULDADE DE M2D.tClNA DA 
BAHIÀ E OOS EDIFICIOS DA MATEl\NIDADE DA. MESMA CIDADE 
-, •• lo _ 

Entra em 2& discussão o ~igo unioo da. propotiçio da C&mara 
dos Deputa.dos, fl. 221, de 1907, alttórl~an4ê) o Pr~siden:te "da. Repu
blica a abrir" ao Ministerio da Justiça. o' Fegoc{ós 'Interior~ os cre
di"tos especia.es de 552:016$032. para; a conclusió das obras da Fa.cul
dade de l\-Iedicina da Bahia., e de 50:009$, pa.ra. a. conclusã.o dose edi;' 
fictos da Ma.tornidade da mesma cidade. 

Ninguem pedindo a. pa.la.vra. enCerr8.-89 a. discus~io. 
Posto a votos. ê appl.'ova.do o artigo, 
A proposiçã.o passa' a. 3'" discussão. ' 

CREDITO PARA. ~ONCLUSÃO DO ~DIFlcto DA BIBLIOTJlECA. NAC~ONAL 

Entra em 2· discusslo o artigo uniço dI. proposic1o d!, Ca.mara. 
dos Deputados. n. 224, de 1001, a.utoriza,ndo G Prestt{en'te da. 
Republica. a. abrir ao Ministerio da Justiça. e Negoeíoli Iftte~ioreé 
o credito de 2.400:000$ llara a concluslo de- ediftcfo da; Bitlliotbéaa. 
Na.cionaI. ': , " ' 

Ninguem pedindo a paJavra, encerra."'I!B a discusslto. 
Posto a. votos, é approva.do o artigo. 
A proposicão pa.asa á 3'" diScado. 

O ST. A. Azeredo (pela ordem) requer dispensa de 
interstício para. a 3110 d iSCUSSM da proposicló. 

Consultá.do l 8 Sena;do concede a. dispéósa,", 
" ,',tI •• • 

CREDITO PARA. A :&.'&J>JtE8ENTAçlo NO 4° COl'(GR.'SO NACIOl'(At. 
, LATIN()-A~RtCAN~ 

Entra. em 2'" discussão a a.rtigo unico da proposiçlo da. Ca.
mara. dos Deputados, n. 227, de 1007. liLutol'Jzando a Presidente da 
RepubHca a abrir ao MiniBterio da Justiça. e Negocias Interiores a 
credito espadal de' 300:000$, para. aecorrer 48 despezM com a. 
representaç[o do Brazil no 4° ~ong~S80 Medico Latino-Aroeric:aoo, 
a reunir-se nesta Ca'pital emlr09. ' '" .. 
,- Ningue~ pedindo 8,'pa.là.vra., ~~cerJ.'~s& a. diacusslo. 
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'. O Sr. P~e'8iden:te-Veriflcando-se que nãó 'ba mais 
numero, V&e-86 proceder á cha.mada. dos Srs. Sena.dores que com .. 
pareceram á sesslo (35). 

'Procede-se â chamada a q ne deixam de responder os Srs. 
Ara.ujo G6es, Martinbo Garcez, Erico Coelho, Augusto de Vascon
cellos e Barata Ribeeiro (5). 

Fica. adiado. ti. votaçã.o 

CREDITO SUPPLEMENTAR. A DIVERSAS SU&-CONsrONAçÕES DO MATERIAL 
DO llOSPJC10 NAcr~NAL DE ALIENADOS 

Entra em 211 discussão o artigo unico da. proposição da, Camar3. 
dos Deputados. n. 228, de 1907, a.utorizando o Presidente da. Repu· 
blica a, al;rir ao Ministel'lO da. Justiça e Negocios Interiores o cre
dito de l29:896$Q60, supplementar â verba 20 do art. 2~ da. lei 
n. 1.617, do.30 de dezembro llo 1906, pa.ra oecorrer a despezas de 
diversa~· S,ub.eonsignacões do. ma.terial iio Hospício Na.Clooal do 
Alienados . 

Nióguem pCíUnio a. pa.Iavril.. encerl'a,-se ao discussão, fica.ndo a 
'Votacão adiada. pt>r laUa. de ntlmem. 

CREDITO SUPPLEMEl'ITAR Á lERBA «JUROS DOS E)LPRESTl1\WS DO COFRE 
DE ORPItÃ08» 

Entra em 2& discu~ã.o o artigo unico da. proposição da. Cama.ra 
dos Deputado:il, D. 22~, de 1907, autoriza.ndo o Presidente tia Repu
blica. a. a.brir ao Minlsterio da Fazenda o C1'edito de 90:000$, Bupple
menta.r á. varba 25B-Jul"09 d:..>s emprestimll'J do cofre dos orpba.os-
do a.r~, 45 d!L lei n. 1.617, de 3) de dezem bro de 1906. . 

Ninguem pedindo a pllavra, encerra-ao a. di~cussã.o, ficando 
a. vo~çã.o,a.diada por falta. lle nUmel'(). 

CREDITO DE 67:161$810, SUPPLE~ENTAR. Á VER.BA 178. DO ART. 45, DO 
., ORÇAMENTO VIGE:STE 

Entra. em 2110 discussã.o o artigo unico da proposição lIa Ci'unara 
dos Depu tado~. n. 2'26, de 1907, autorizan(lo o Pl'esidente da 'Repu. 
bJicaa a.brir ao Ministcrio da Fa.zenda. o credito do 67:761$810, BUp
pleme'ltal' á verba 178. OI) a.rt. 45 do orça.mento vigente. 

Ninguom pedindo a palavra. encel'ra-<3e a. disCllS'ião. lleando a 
votação adia.da. por 1h.ltA do numero, 

CREDITO DE 00:057$576 PARA PAGAMENTO DO ENGENIiEIRO _NGE • 
• NHII'ilO CIVÍL I,UlZ T H01IAZ DA CUNHA NA. YARRO DE ANDRADA 

, Entra enl 2- discussão o 8.l'ti:ro unico da. proposição da. Camara 
do.s DepU't.a.!lqs, n. 2~8 de. 1007, auiorizando O .presiLlenta da R~pu. 
bhca. a. a.br:rr ao Ml,nl"tcr1o da. Fazenda. o cTedIto extra.ordJnario d~ 
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OO;O5$75~ pàra. pagamento ao engenheiro civil ThomaJ da Cunb~ 
NavarI'ó de ADdra.de t em resultaao de sentença. 

Ninguem pedindo a. palavra., encerrwe 8. discussão, ficando ao 
votação adia.da por falta de numero. 

CREDITO PARA PAGArd.ENTO DE VENOIMENTOS AO SECRETARIO DO 
ARSENAL DE MARINlIA no RIO DE JANEIRO 

1tntra em 2& discus$ão o art. unieo da. propoeiQào da. Camara. 
dos Deputados. n. 222 autorizando o Presidente da Republlca a 
abl'ir ao Ministerio da Marinha o credito de I :127$741. para occor~ 
rl3r ao pa.ga.mento do &ngmento de veneimentó8 ao 8ecretArio do 
Arsenal de Ma.rinha. do Rio de Ja.neiro, de conformidade eom o de
creto logisIatlvo n. J. Td2, de 26 de setembro de 1007 ; 

Ninguem pedindo a. paJavra. encerra.-se a. discuB.$ão ftcando a. 
vatação adia.da. por falta de numero. 

CREDI TO PARA aRA 'I'lFICAÇÕEi A PROFESSORES ECOA DJU \' ANTES])A ES
COJ.A 'DF: POR TO AI, EG as 

Entra em 2-' discussão o al't. unioo da pl'eposi~ão da C8mara. 
dos Deputados. n. 229,oe 1907, a.utorizando o Presidente da Repu
blica, a abrir ao MíoÍsterio da Gllerra. o ereJito d~ 51 :360$. 8upple
mentar á verba 51i do al·t. 22, da. lni n. 1617. de 30 de dezemoro 
de 1906, para. pa.ga.mento da. gratificação de funcçã.o, devida 8, 

pro1~9sores e coadjuvantes da EsooJa de Glldrra. de porto Alegre. 
Niuguem pedindo a pala.vra, encerra-se il diBcl1ssio tlcando a 

votação adiada por falta de numero. 

CREDITO SUPPLEYENTAR A' VERDA 15a. DO ART. 22 DA LEI N. ] .617, 
DE 1906 

Entra em 2" discllseão o artigo unico da proposicio da C&mara 
dos Deputados, n. 232. do 1907, autorizando o Presidente d~Jt~J~u
blica a a.brir ao Mínísterio 'da Guerra o credito de 89; tJ62$021 , 
supplementar á. verba J&!' - Materia.l - n. 19, do a.rt. 22 da lei 
n. I.tH7, de 30 de dezembro de 1\-:06. 

Ninguem pedindo a palavra, encerrar se a. diseussl0, fica.ndo a 
votaQão ndiada por faJtã de numero. . . 

CRED1TO BUPPLEM.lNTAR A' VERBA 131 DO ART. 22 DA LEI n. l.617, 
DE 1906 ' 

Entra em 211 u iscussão o artigo unico _la. proposição da Camara 
(108 Deputauos, 0.233, de 1907. a.utorizando o Presidente da. Repu
blica. a. abrir a.o Ministerio da. Guerra o credito supplementar de 
473:884~493. supplement&r di verba 15a. consignação -- Va.ntagens 
de forràgans o ferragens - do art. 2~, da lei n. 1.6l7. de 30 de 
Ãezembro de 1905. 
. Ninguem pedindq ~ palavra" encerr&-ie ~ dísC\l,S8ão, frcando ~ 
rotação atliada. Jlo", falta. 4e numero. ' 
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0-' 'o p Sr. P_r~8i~ent.~ ~ ~ada ~aís haveD;do a _tratar :V0ll 
leva.ntar à sessa.o; desIgna.ndo para. ordem' do dia. da. sessao segumte 

3" d\~c,qssã.o da 'pró~iOã.9 da ~mara. 'dos Dopu~o.~, ~.' 210, 
de 1907, regulando o aH~tamento e o sorteio {llilitar e reorga.ni
zando o exercito (com pa.recer favoravel das Commissões de M3,-
rinha. e Guerra. e de Fina.nças); . 

38. discussão da pruposição da Camara d03 Deputados, n. 191, 
de 1907, alter~ndo o quadro dos oftlciaes ganora.es, da armada (com 
pare~pr fa.vorãvel das CommisSões de Marinha. e Guerra. e de Fi
~a:nOá,); 

. Discussão das emendas do Sena.do ã, proposição da Cama.l'a. dos 
Deputados, n. de 1907. tlxando a despeza. do Ministerio da. Ma
rinna. para o exercicio de 1908, e que não fora.m acccitas pela 
mesma Cama.raj 

Votação em 280 disoussã.o da proposição da. Camara dos Depu
tad?S. D. ~7. ~e 1901. au~~izan(lo ~o Presid~n~ da Republica a 
a.bTll' ao Mm1sterio da JustIça é Negocios Interiores o credIto espe
cial de 300:000$. para oeoorrer ás desp3zas com a. representação 
do Brazil no 4°' Congresso Medico Lati.no Amerjcano, a reunir-se 
nesta Ca.pita.l em 1909 ; 

Votaçã.o em 211. discussão da proposição da camara dos Depu
ta.dos, n. 228, de \907, a.utorizando o Presidente da. Republica. a. 
abrir ao ao Ministerto da. JU'ltiça e. Negocio,J lutarias o credito de 
129:~9~9ÔO. supplementar á verba 2(}&, do a.rt. 2°, da. lei n: 1.617, 
de 30 de dezem~ro de 1906, para. ooco1'rer às despezas de di vers~~ 
sub-consignações do material· do Hospicio Na.cional deAlienad.os ;' '. 

Vota.Qã,o em 28. disaussio da. proposiç~ da CamaTa. dos Depu
tados, n. 225. de 1907, autorizando o Presidente da. Republica. a 
a.brir ao Minisbrio da Fazenda o oredito de 90=000$, supplementar 
á. v-erba 25& - Juros dos emprestimos do cofre dos orphã.os - do 
a.rt. 45, da. lei n. 1.611, de 30 de dezembro de' 1906 ; 
, Votação em 2'- discussão da. proposição da. Ca.mar~ dos Depu-

tados, n. 226. de 1907, autorizando o Presidente da 1tepubliea. a 
abrir ao Ministerio da Fazend8. o credito' de 67:761$810; Bupple
ment&r á. verba 178. do àrt. 45 do orçamento vigente ; 

Votação em 2· díscuss110 da proposição da Ca.mara dos Depu
tados, n. 238. de 19,)1, autorizando o Pl"$idente da. Republioa a 
a.brir ao Ministerio da Fazenda o cI"'dito extraordina.rio de 
60:057$579, pa.ra. pagamento ao en':!enbairo civil L-liz Thomaz da 
Cq.n~a Ní1va.rro de Andrade, em v-irtude de sentença. ; 

Votação em.2& discussão da proposição da. Camara. dos Depu
tados, n. 222, autorizando o Pt'cside.lte da Ropublica. a abrír a.o 
Mittisterlo da. Ma.rinha o cred.ito jle 1: 127$741, para oecorrer ao 
pag&mento do augmento de vencimentos ao secretario do Arsenal 
ae Marinha do Rio do Janeiro, de conformidade com o decreto' le
gislativo n. 1.732, de 26 de setembro de 1907'; 
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- VotaçãO em 28. discussão, da proposiçã.o da. Camara dos Depu
tados, n. ~9, de <1907~" autorizanão o' Presidente da Republioa a 
a.brir ao' Mini~terio da Guerra. o credito de 51:3~. supplementa.r â 
verba 5" do art. "22, da lei D. l.617, de 30 de d'ezemoro de 1906, 
para paga.mento da. gratiftca.oão de tuncção, devida a: pJootessoreB e 
coadjuva.ntes da Escola de ~u~rr~ de Porto Alegre; 

Votação em 2\ discussão da proposiçã.o da Ca.mara dos Depu
tados, n. 232. de 190"1, autoriza.ndo o Presidente da Repn bHcà. a 
abrir ao Ministerio da. Guerra, ô credito de 89:862$021, supple
mental' á verba 158 

- MateriaJ n. 19, do art. 22, da. lei n. 1.617, 
de 30 de dezembro de 1900; 

Votação em 28 discussão da pl'oposição da. Ca.mara dos Depu
tados, n. 233, de 1907, autoriza.ndo o Presid:lUte da Republiea. 
a. abrir ao Ministerio da Guerra o credito Bupp}amenta.r de 
473:884$493. supplementar á verba, 15" consignação - Vantagen~ 
de torragens e ferra.gens - do art. 22, da lei n. 1.617, de 80 de 
dezembro de 1906; 

aa discussã.o da pl'0podição da Cama.ra dos D!}putado~t n. 224, 
de 1907, a.utorlzando o Presidente da Republica a. abrir ao Minis· 
terio da Justiça e Negocio! Int.eriore3 e credito de 2.400:000$. pa.ra. 
a conclusão do edificio da. Bibliotheea Naciona.l ; 

3110 discus~ão ria proposicã.o da. Camara dos Deputados, n. 179, 
de 1907, autorizando o Governo a. abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito especia.l de 4:758$334, para. pagameoto de gratifLcações de 
exercicio devidas a Orozimbo da. Silva Marques, cheCe da offleina 
de selleiros e corrieiros do Arsenal de Guerra do Rio· Grande do Sul 
(com parecer t'a.vorav.ü da. Commissã,o de Fina.nças); 

3a discussã.o da proposição da Ca.mara dos Depu~dost n. 184. 
de 1907, a.utoriza.ndo o Presidente da Retmblica a. abrir ao Mi
nisterio da Fa.zenda. o credito de 35:000$, ouro, 8upplementa.r á 
verba 3ia do a.rt. 45 da. lei n. 1.617, de 30 de dezemoro de 1906 
(Reposíj}ões e restituições); 

2· diacussão da proposição da Camara dps Deputados. n. ~3, 
de .1907, a.utori~a.ndo ri ~residen"te d.á Republica a. a.brir &õ ~~P.tg.. 
terlo daJ Rela.çoos ~xterl0l'eS o credlt.o especlalde 29:5B1t477,pa.pe1. 
pa.ra. pagamento ao bacha.rel Anhu!' de' Carvalho Morelr!., r6 se
creta.rio de legação. em disponibilidads (da4a para ordem 4t? dia. 
CffM't do art. 126, n. 2) ; , . 

2· discussã.oda. proposição da. Ca.ma.l'a. dos Deputa.dos. D. 215, de 
1907, autorizando o Presidente da RepubHca a a.brir ao MJniS'ferio 
da Fazend a. o credito extraordinario de 3O:510$700,para. paga.mento 
á. Companhia Norte Mineira, em virtude da ca.rta. precatoria. ex
pedida pelo ,juizo Cedera.l da 2' Vara deste Dl8t~ctOtem 22 de agos
to de 1907 (dada para ordem do dia 6z-ui do"art. "126. n. 2): ' 

210 discussão da. proposição da Camara dos Deputa.dos, n. 216. de 
1907, autorizá.ndo o P'residento da. RepubLica.· a "abrír ao Miriisterio 
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da. Fazenda o credito (>xtra.ordinario de 55:812$714. para oecorrer 
ao luga.mento devido, em virtudà de sent:.mça., " COmpanhia. C.olo
niza.ção e [nJustria da St\nta cathario1l (dada. p!a.l'a. a ordem do dia 
1I.1:-"a do ar~. 126, DI 211) ; 

2" discussão da proposição da Ca.J1iara. dos Deputados. n. 241, 
de 1007, autorizando () presidente da. Republioa. a. abrir ao Ministe
rio da Fa.zenda o credito extraordinario de 210:000$. para. exeoução 
do n.ecÔrJo feito. em 29 de novembro desto anno,&ntre o Ministro da 
Faz~nda. e D. Francisca Borges Monteiro, Dr!. Pedro Fraocellino 
Guimarães Filho, Ces:wio dí.\. Silva. pereira. e Antonio Angra de Oli
veira (da.da para ordem do dia. e:z .. 'Ct do a.rt. 126. n. 2) ; 

2" discussã.o da. proposição da Camaora dos Deputados. D. 240. 
de 1901 I autorizando o Presidente da Republíca a conceder ao 
Dr. Joa.quirn de. Toledo Piza. c AlmeHa.. ministro e presidente do 
Snpremo Tribuna.l Federal, seis mezes de licença. com todos 09 
'Vonci montos, para. tratamonto 9.e saude. (Dada para. ordem do dia. e:e.,,' do arL 126, n. 26

.) 

.2t' discussão da. proposição da. Camara dos Deputad03. n. 202. 
de 1907. &uiDrizando o Presidente da Republica a conceder ao juiz 
secciona.l do Cea.TA. bacharel Eduardo Stlldart, um anno de liceuça, 
com os respectivos vencimeutos (com pa.recer favoL'avel da. Com ... 
missão do Finanças.) ; 

2'" discusslo da. proposição da Camara. dos Deputados D. 218, 
de 1907, autorizando o Presidente da Ropublioa. a. conoeder a He .. 
rneterio Mira.nda., secreta.rio da. ca.pita.nia. do POl'to do Estado do 
Paraná, um 8J100 de licença., com ordenado. para. trata.r de sua 
Baudo onde lhe convier. em prorogação da que lhe tol concedida. 
(dada pa.ra ordem do dia, ez-vi do art. 126, n. 2) ; 

2.t. discussão da. proposição da Cama.ra.das Depuhdos, n. 231, 
de 1907, concedendo iseneão de direitos aduaneiros pa.ra os medi
eatnentos. fttzendas e ob:ectos de uso d03 enfot'mog e orphãos reco
lhidos aos h03píhe3. 3osyl08 a recolhimentos IDl.ntidos pela. Sa.nta 
Casa. da Mísericordia. da. Capital Federa! (Ilada para ordem do dia.. 
e:z:..-ui do art. 126 n. 2°) ; 

2& discussão da. proposiçã.o da. Ca.rnara. dos Depuhdos n. 213 
de 1007. eleva.ndo os vencimento~ dos empregados da. C1.8a de Oor
reação llão contem pIados na lei n. 1.878, de 1f)07 (dado pa.ra. ordem 
do dia S3:..fl do 3rt. 126 n. 2) ; 

SI. disúussão da p["oposiçãD da C1ma.ra dos Depatado8 n. 189 de 
1907. autoriza.ndo o Presidonte -da. RJpubHca a concede .la tenente 
da Força. Policial do Dí'itrieto Federa.l Ovidio Xavier de Ba.rros seis 
meIOS de Jicenc;a., c01ll80ld) e etapa. pa.ra tratar de sua. saude (com 
p.\ree~r favoravel da. COm missã.o de Finanoas) ; ;. 

2" discusSão da proposição da ~ma.ra. dos Deputa.dos n. 105, 
db 1907, autoriaando o Preaidente da. Republic& a. cODocder um 
a.nno de licença, com ordellado. a Carlos Augusto Pereira., carteirQ 
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t- Admínistra.()ão dos Correios do Mara.rihão. plorao tratar da S11& 
f,,,ude (coro parecer favoravel da Commia.40 de 'inanças); 

t"" 2· diseussão da proposiçã.o da. Cama.l"a. do Deput:\dos. n. If>O, de 
! 100'. autoriza.ndo () Presidente qa Republica a mandar contar. para 
~a aposentadoria. fio porteiro da Delegacia. FiMCal no Estado d,~ Mio,as 
. Geraes Lucindo caetano dos Sa.ntos. o tempo em que exerceu 08 
: cargos de servente e ajudante de ca.rtorario da. mesma repartição 

(com pa.recer favoravel da. Commissão de Finanças); 

2· discl1ss&o da propOSição da. Ca.ma.ra dCH Deputados. D. 201. 
de 1907, autorizando o Presidente da Republica a aposentar, com 
o ordenado, o bacharel José Augusto de Oliveira. pretor da 13' 
Pref.or\& do Dístt'leto Federal (com parec~r t.J.vor-"vel da Com
mssão da Fina.nças} ; 
~ discussão da. proposição da. cantara dos Deputa.dos, n. 203, 

de 1907, a.utorizando o Presidente da. Republica a conceder ao as.
sistente do Observ&torfo do Rio de la.neiro 101~ Dionysfo Meira um 
armo de licença. com ordenado. para trata.r de sua saude (com pa
recer favora.vel da. Commissio de Fina.nças); 

Continuação da 3· d\scus~i1D da. proposição da Ca.mara doe De
putados. n. 178, de 1003. d~cla.ra.ndo que a. acção de que tra.ta. o 
a.rt. 13 da lei n. 2~1. de 20 de novembro de lfl94, só poderá. ser 
ex.ercida. pelo pr~esso estabelecido no me;;mo a.rtigo e pr93breve 
dentro de um anuo (com a emenda substitutiva oJferecida pela 
Commissão de Justiça. e Legisla.ção). 

Levanta..-ae a. sessão á.s 3 1/2 horas da. tarde. 

PubUcação feit.a por deliberaçÃO do 
@enado 

Pa.recer da C01D.1IliSSãO õe OonstltUiç!lO e Diplomacia sobre o tra
tado 'bra.z.ile.iro--colombiaDo, a.asignado em Bogotâ a 24 4e 
a.bril de 1907. 

O tratado de limites firmado em Bogotá. a 24 de abrU do 
oorrente anno pslos plenipoteneb.rioB do Bl"azil e da Colombia. 
e ol'a. sujeito ao exame do Senado. já estando approvado pelo 
Poder Legislativo Colombia.no. põe termo a negociações de tron· 
t9ira que entre as duas Republícas dUl'a.m ha. quasi ojtenta. aMOS. 

Quando as mandar iniciar por nosSl, parte em BogoU. depois 
do. ficarem sem resultado pr.opostns. Colombianas trazidas em 
1826 ao Rio de JaJloÍro, escrevia em 1853 o Visconde de UI'uguay: 
40 tempo que )a88a vat;} enreda.odo e dimcultando cada ve1' 
ma.is a solução áessas questões que a.s noss1loS antigas metl'opoles 
deba,lde por llluitas 'Vezes. procura.ra.m r'~olyef. Flxo:nl:l* cada. 
uma ~ -partt.l~ em prewnções inuompa.tiVels com. a.S 4i O'utf.a, 
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e deliberada.s amba.1J a não recuar, é impossível chega.r a um 
aC<.lôrdo. e por isso durante seculos não o poude haver. »o 

Es:;e esta.do de ~nimp, rnuíto de perto auxiliado pela. ~ituação 
e p'eH1s i~tenções, q~e na polit!ca, do con~inente ~e prbCU1'a-v:a.m 
crIar pal"a. o ImperlO, determmou que ~.lnda. dessa vez maUo. 
grassem as tenta.tiv~s de a.ccôrdo~. , , '" 

Ce(Jendo das antIgas pretençoes portuguezas dos r:;omDlJSS~OS 
da demarca.Qão de ]780. Q Governo do Rrazíl, animado pôr íntuitos 
de a.bsoluta concordia fez celebr~r. depois de brílhante discussão 

-do O>nselbeiro Miguel Maria Lisboa, o tratado de 25 tia julho 
de 1853, baseado no uti-possed8tis e cuja sa.bedoria politica o 
proplio Hamboldt elogiou. 

Segundo escrevia ainda na.queUa epoca o Visconde do Urúguay. 
a n08sa populaeio,ao contrario do que se observava. nos patzes visi
nbos, tendia a approximar-se do littoral. pelo que não aómente não 
seb.avjam formado novos estabelooimentosn~8 nOF!lsa.;,; fronteiras.mas 
pà,rte 4~8 antiga.s tinbasido a.bandonada.,ou so aébava. em, ,decaden
cia.. AsBí~ se ~odia veriftea.~ de facto, em relação a.o~ antigos po
voa.dos 'de Curetos, sobre o Apii.p6ris. de Taboeas t sopre o Japurá, 
como em relaçã.o aos pequenos vestigi03 da paSsagem do Ga.ma 
Lobo d'Alma.da. em 1784 ,pelo uaupés. , 

Logioo e colleren1:e, tratando sobre o uti-prnsid6í88 t o que 'não 
excluía a.ceordo dentro deUe mesmo. o Imperio "'a.zia prova a.ssitn 
de indiscutí vcl espirito concilia.dor sem esquecer as grandes inte
resses do paiz. a.o ftt.zer o tratado de 1853. 

Isso não obstante. a. Colombia. irreductível na;s suas pretenções 
de não tratar limites sinão tendo por ,base o Tra.tado Preliminar. 
ou preparatorio. de Santo Udefollso e Que Jhe'devia fa.zor ]?assar a 
fronteIra comnosco, segundo a sua. interpretação. a pouca dista.ncia. 
de M8Jla.o~. tlcando-lhe quasi meta.de do actuaI Esta.do do Ama.zonas, 
entre a margem septentrional do rio Amazonas e as Cordilbeiras f 

rejeitou aquelle Tlta.tado. 
Doze annos mais tarde, sem que por nossa. parte houvesse es

fof.'ço por moditica.r a situação detaeoo eldstente ao tempo da.quelle 
accol'do o Governo ImpariaJ enviou a Bogotá o Conselheiro Nas
centes de Azambuja. que em luminosa discu~,plelteou vigorosa
mente os direitos do Bp&zi]f propondo na linha de 1853 a.lterações 
DO sentido de tirar-Ihe quaesquer incerteza.s, quer na. direcção 
do traçado, quer no regimen da.s aguas. 

Uma memoria.otftcia.l colombiana diz. ao pmposito da 'missão 
Aza.mbuja. que o Trata.do de limites não chegou a firmar-se p:>r 
oausa das exaggerada.s pretencõos do repres~nta.nte do Brazil, que 
queria como que restaurar o Tratado da 1853, ao qua.l o Sena.do da. 
Colombia una.nime havia. nega.do aPPl'Ovação. 

Em ISSO esteve no Brazil o ministro colombiano Dr. Pereira 
Gamba que a.presentou propolta para regular a questão de limites, 
~cel.tando em grande parte &':1 lmhas Proilústas anteriormente pelo 
Bra.zIl • 
. _ '. SegqQd.o decla.ra.ções de rela.torios do Minisf.erio do ~ran
g~i;rOB. essa. pI·OpOSta. não 'pouda ser tomana. em considelaÇlo 
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porque. 'devido ás ditllculdâdes de, àom:n'Iúnld~ção en,t~e ~s 
dous paizes, quando a fez, já o Or. Gamb3. tinna. a sua revocatorla 
asaignada.. , '. . 

fi: no a.nno seguinte, o governo da Colombia. propunha. ao 
Bra.zillevar as suas que"tões de tronteirá. a. arbitramento, . pro-
posta. que o Br&zil declarou não podal' toma.r em ooÍlsíd0r~ç~0 
emquanto não decidisse a C010mbia a.s suas questõos co'm a. Ve
nezuela. 

Dada: a divel'sidade dos pontos de vista. em que se OO]íCl~tt,v~m 
os dois p:tlzes quanto ao fnndamento das suas J!retellCô93" um 'ar
bitramonto não se afigurava. no caso o meio ma.lS acdeWl.v~r! 

Tanto valeria irmos pedir a. '11m arbitro que nos decla:r'ás~e si 
é ou não -valido o Tratado de Santo Ildefonso. Seria i'nconoebivel, 

A assignatura. do Tratado de Bogotá.. a 24 de abril do çqr.rerite 
anno, depois de mais um anno de nejIociações sobre o a.s8UÍÚ»~tQJ' 
tão estudado e di::;cutidp. o que dá. iaéa. do que ella!] till~~ ae 
di~t::il, . põe feliz termo a es;e a.ssumpto,. negoci~do os ,p.l!i?ip,9,
tenClarlOs para cheg(,\r a um aeeõrd'o completo e du'eeto. ,teMO em 
oonsidero.ça.o 08 dous'paízes. como diz o 'Preambtilo, _'O estàaó de 
suas posses e direitos respectivos •. 

Graças a essa atmosphera. 'de cordia.1i4ade. aymptomà, dO espi· 
rito de serena eordllra e leal approxbnação entre os pOV03 'aUle
ricanos, que para iss~ não. r;tecessíta.m abrir mão d~ iJ;J:~~ilsses 
essencía.es. ma.s sÓ' de um pouco de boa. vontade. a. nossa. ques~ilo de 
fronteira com a Colombia fica., fechada Wr meio 4e ~utúa8 eon~ 
cessões e sem sa.criticio algum dos aíreitoB dos. do,us povos. , \ f, " 'I 

A area disputada. ~~la Colombia. entre o h~~~ fixado pe19 ~ra,.. 
tado de Bogot!. ora s.UJeltQ ao estudo ,da Commlssao de Cons'tftUlÇão 
e Diplomàeia. e a linl1a das suà.s Pfeten~ que inípédiram.o e~ito 
dai tentativa.s de 1853, 1868 e 1870. era. ao cercado cento e 'Vinte 
sete mil e sessenta (127.060) kilometros quadradoS J hoje todos a 
salvo de qualquer disputa entre os nossos paizes. 

. O espirito que d,? exposh se vériftc~, que p~~8i!Ítu A!!', r.(~gp.
clações. nia podia derrar (te aconselhar como equltylVO qu~}' sem 
apa.ndonarmos os pontos ~senl?i~s, ~úe, ~antiye~Q8, C]jC~~t ... 
se~ÓB por noosa.:earte 3;8 r~zoa.vels alteraçoés na. bnha. I'proposta. 
em 1869 pela mis~ Aza.mbuJa. " , f" ", ' f 

Essa -linha foi propo'5ta. quando bavlam09. ~~í~do.,~~ 'a, V~ 
nezuela. o grande trecho de :fronteira. entre C'ucu1iy e a cabec..!ira do 
rio Mema.chi. 

Vinte e dois a.nnos mais tái'de, a Colonibfa. foi l'eeonhééi'dá. pro
prietaria. desse territorio, que se estende (na 'linha q\lebra.da. dá. 
fronteira.) por duzentos e vinte e do'ns mil e setenta. e, um metras 
(222.071 m) 9proxiilladamepte. Desorto, que, ~o lniciaJ.,'f3m-se 
a.s negoclaçoes que ftndararp palo notavel Trata.do 'de BOgoAAr. 
a fronteh'a colombia.na. teria. a.ccrescido ,desSes 222.071 metros 
qua.drados para. o oriente, do 'ponto ternitmil da. linha)l~ co~ci
liaoão que em 1867 ,haviamos proposto. T'udo .isso 'demo,Ostta o 
elevado crit~io, o' e8;il'i,to:'d~~ 'sillpéra: ~'áf~m~ p, ,.rerà~;.i;ç,~f
dariédade com que rura,m tefias as tLegocuíçoes, 'preatéados sem 08 
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quaes teria sido impossivel chegar a um accordo directo como 
aq l1e11e a que se chegou, firmando em ba.ses solidas e duradouras a 
amizade entre os dois paizes chamados a e:icercer altos dos tinos na 
baCia am&zonica. -

Complemento neceSB8.rio a 8SS.1 obra. era. o estabelecimellto do 
direito aos navios colombianos de livro navega.ção u.os rio~ com
prehendidos na fronteira e suag extremida.des e com a sahidl. cor
respondente pelo Amazonas para. o Ocea.no, direito que o Trata.do 
de Bogotá reconhece á. Colom bia. a titulo perpetuo. Por esse direito 
se tinha batido sempre a Colombia. quo em 1855, archivando o 
Aooôrdo Fluvial assignado pelo conrelheiro Miguel Ma.ria. Lisboa., 
ao mesDlO tempo que o Tratado de limites. e. em 1867, discutindo 
CODl a missão Azambuja a proposlto do decreto hnperia.l de aber
tura do Amazonas sustentara o. seu direito perfeito, na qualidade 
de condomina, â li vre navegação do Amazonas e seus afluentes in
dependente de qualquer concessl0 ou a.ccordo. 

Defendia esse seu chamado direito e pleitea.va o r.econheci
llleuto da Jivre navegação do Amazonas e seus atfluentes a todas as 
bandeiras do mundo. -Seguindo a sua politica. tradicional, política 
libera.! e de conciliação, o Gover~o BraSIleiro cumprÍll, na, hora 
propria., o seu dever, com o reconhecim6llto a que se refere o TI'a
tado de 24 de abril do corrente anno, assignado em Bogotâ.. 

E a.ssim fica ftnda para nós a questão unica de fronteira sobre 
a. qual não tínhamos ainda assente. em llegociaçao definitiva,' ao 
menos OS pontos essenciaes, e com essa, a de navegaçã J entre a 
Pedra de Cucuhy e a fóz do Apapóris, nOS9a fronteira. com a. 
Colombia. 

Desse ponto para. o Sul a Colombia, que disputa. ao Pert1 c ao 
Equador os vastoS territorios do Caquetá. (Japurá.) e do Putum~yo 
(IOá.), assim como ao margem saptentrional do AmaZOIl8.8 ao Oeste 
da fronteira, que _por Tratado de 1851 e 1904 nos reconhecem 
aquellas duas Republicas, fronteira que vae da confluencia do Apa.
poris, no Japurá, ao Igarapé Santo Antonio, ao Occidente de Taba.
t~. tajobem pretende reclamar-nos toda a pa!'te bl'azileira. da. 
baCIa do Içá. a Leste da. Jinha Apapóris-Tabatinga. 

No estado em que se encontram os pleitos entre 08 paize~ VlSl
nhos e tendo nós o nosso direito reconhecido por tra.ta.d.os com dojg 
delles, pareceu melhor ao Governo Bra.zileiro adia.r-se o oxame 
dessa questão toda eventua.l com a Colombia. Se esta. tiver gan,ho 
da. cau.;a, sobre o Perll e o Equador e ficar reconhecida pelos seus 
arbitramentos nossa. confinante nê}. região entre o Japurâ e o Ama
zonas, então tra.taremos com eUa. Adiantio a questão fel-J, porém, 
o Brazil sem prejudica.r interesse algum seu o sem ellft'a.qneeer, 
por fôrma alguma, nossos direitos á região. Essa. regiã.o é a.traves
sada pelo rio Içá. ou Putumayo. sa.hida unici.I. de navegação a todo 
tempo lra.nca para ()s de~rtament03 do Sul e Sudeste da Colom bia.. 

Attendendo á. medida. liberal da facilitação do desonvolvimento 
á.s r.ela.QÕes de toda natureza entre os paizêl> visinho8. Q 'Govoruo 
~~~tr0 tez a$:lil' O3r ta.m~m a. 24 4.8 a.bril 4El$te a.nQo o mr){i~!-vi
iéntZl de na.~ç. o pelo Içâ o~ PlItuma.yo e que, com o seu ptoto-
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coUo comlJlemantal" Bobro vigeneia, tambem está sujeito a exa.me 
do Senado. 

Esse aocõrJo, vas.\d.o em moldes simple3 e razo~voiSt estabelece 
na parte inferior do Içá., em que eUe vaé reger, fi livr.1 passagem 
aos navios co'ombiano~ com reconhecimento prectso e claro da ju-
1'1sdicção das autorida.de~ braziIeira8, quo ahi repl"Sentam ha Jooga 
tempo a nossa. soberania.. 

Poder chegar a elle. conhocidos 08 nosgos (lireUos e havendo na. 
l'egião as al10Jadas e oventua'Js prl1tel.lções da Cúlombia antes re
feridas. deixa. maniresto o espírito com que foram conduzidas as 
nogociaçõe.o; pelos pl13ni'potenciarios que no11a figuraram. 

ElJas fora.m iniciadas em fevereiro do anno passado, em Do
gota, polo nosso illustre represenhnte Dr. Enéas Martimr o o 
Dl'. Climaco CalderoD. digno ministro da.~ relações exteriores da 
Colombia o que; em 188J, qua.ndo, nesse mesmo cargo, p~poz ao 
nosso governo lovarem as duas uações a sua questão de Iímítes a 
ar bitl'amen to. 

O Sl', Calderon, que assim )!ensava ha vinte e sete annos, não 
tinha aba.ndonado de todo as suas ldêas. que eram tambem as da Co-
lombia. e o Pre)ideute Reyei, em Mensagem dirigida ao Congres;o 
Na.donal. ainda em 1906. não julgava opportuuo tratar da questão 
de li mite3 com o BrazU, antes de terminadas todas as pendencias 
da Colombla com o Perú e o E<luadol'. Entreta.nto, de accõrdo com 
a patriotica orientação (la nOS5a chancellaria, o iJ111stre represen
tante do Brazil poude com a sua reconhecida sagacidade. 
tacto e competcncia comprovada om tantos trabalhos IJarla
mental'es do merecimento. conseguir, não sómsnte que as ne
gociações fossem abertas. como que o 1iJ8Sem para um aooôrdo di ... 
1'6Cto. E como o Dl'. CUma.oo Calderon deÍJ::,lssC o millis&erio em 
j linho do annno pa.ssarIo, foi preciso recomeQal' o trabalho todo. 
Felizmente, entrOll para o go\r01'i10, em substituição do ministro de· 
mis~iona.rio, o illustre general Alfredo Vasluez CObo, espirito 
sagaz e intolllgente. e que, como fiel iotJrpretc do pensamento po
litico do Pl'osidlmte Rey,,;st levou á ca.bo as negociacões que du .. 
l'ara,m seguidamente de junho do a.nno pamdo a. 24 de abrit deato 
anno, 

Si não fossem as sympathias e amigade do Presidente Reycs 
pa.ra com o BI'asil, e a confio.nQa. que lhe 111el'eCe o Ministro das 
Relações Exteriore.~, general Vasquez Cobo. homem do grande me .. 
rito e ospil'ito liberal, baldados teriam sido 08 esforços do n08SO 
pl'o.'ltimo.'o representante. 

O resultado das negociacõcs pal'a os dali.:; paizes não podia. seI' 
mais sa ti~factOl'io, (3 a respeito ti'ellas se póde dizer prn conjuocto. 
reprOduzindo memoravel phras~ do eminente BlWão do Rio-Branco, 
a quem a Patl'ia devo os mai; o:drê.tordinal'los e inesquecíveis seI'· 
viQos, em occasião solcmne, pCl'a.ute a TOl'ceil'a Conferenci .. rntel'll~l.
cional America.na.que parece1n aquellas em que «as atol'mentadas e 
crneis negociacõ('s om que um pede jllstjÇa. ou generomdade e outl'O 
j mpõe .1. lei da !)ua exclusivtL vontade, 8uccedcm a.gora dÚlposiçõeii 
serenat: e ilmistosas, em que cada parte expõe simples e clm'amente 

V"I. \'iU ;>0 
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o seu modo de ver sobre questões praticas e conveniencia. gera.l. 
Ahi a.s CODcessões representa.m conquistas da ra,7ão, trJ.osacções 
amigaveis ou compens&Qõos aconselha.d~i 'Por interesses raciprocos. 
NiQ lia. nellas senão gestos amigo3. signífieativos da verd'ideira. cor
tezh usada. entre pares. I'; de ta.l mod}. longe de 4iminuir. a digni
dade nacional sae a.ecrescida desses encontros diplomaticos, onde 
não ha voncedores nem vencidos ... 

E esse pensamento do ilJustre titular da pasta. do Exteriol'-é 
c de toda a Nação, que deseja ver toda.s as sua.s questões dirimidas 
omiga.velmente, tratando sem distincção com todos 08 povos e 00110-
aando-os na mesma. eminencia de sobera.nia. comO a.inda. ha pouco 
deu prova. o Brazil na Segunda COnferencia da Paz. considera.ndo 
no mesmo pé de igua.ldade todo" os Estados do Universo. 

AssiJr.!. considerando a excellencia do Tratado de Bogotá assi
gnado a 24 de abril de lOO7, entre o plenipotenciario do Brazil, 
Dr. .I!.'néM Martins, e o ministro das Relações Exteriores da Co
lombia .. general -Alfredo Vasquez Cobo. a Commissão de Consti
tuiQão e Díplomapia. é de parecer que o Senado ap:pl'ove a. propo· 
siçã.o ~& C~ma.ra dos Deputados. 

Sa.la. das Commissões. 19 de dezembro de 1907.-Antonio Ale
r8do,prosidente e l·elator.-Anizio de Abreu.-A. bldio do Bra'dZ. 

EXPOSIÇÃO IIEfT A. PELO l't1Ir-írSl'RO DE E81' ADO DAS RELAÇÕE::J EXTE
IUORES SOBRE os ACCORDOS DE 24 DE ABR.IL DE 1907, ASSIGNADOS 
EX BOGOTÁ 

MinÍsterio das Relações Exterioras - Rio de Janeiro. 30 de 
Setembro de 1907. 

A. Sua Excellencia o Renhol' Dr. Affonso Augusto Moreira. 
Penna.. Presidente da Republica. 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de apresenta.r a. V. Ex., em côpias authenticas, 
para que possam ser submettidos á. delibera.ção do Congresso Na
cional, os segnintes a.cto~. firmados em Bogotá a 24 de Abrll deste 
a.pJlo, pelos Srs. Dr. I~néa.s Martins. Ministro do Brasil em missão 
especia.l, e Géneral Alfredo Vásquez Cabo, Ministro das RolaQÕes 
Ex.tf;1"iores de Colombia.: 

I) Tratado de Limites a na.vegaçã.o entre o Brasil e Co]ombia; 
2) Accordo de modus mt'endi, relativo á navegaçã.o e com

merClo pelo Içi1 ou Putumayo: e 
3) Protocollo complomenta.r do accôrdo de m.odu$ t'tV8ndt. 

A fronteira. que o trata.do estabelece começa em frente á Pe~ 
dra di) Cucuhy, n 1. ilha de s. José. do Rio Negro, onde termina, 
vindo de léste. a nossa. demarcação com a Repllbtica. de Venezuela., 
e segue. primeiro para. o~ste, depois para. sul, até á confluencia do 
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Apapôr;s na margem esquerda. da Japurá ou Caquetá.~ pO:ltu am 
que linda a linha. divis:lri1. que. na. dirocção do norte. pat'te do Iga
rapé Sa.nto Antonio, no AmaZo~laSt não longe de Tabatinga.. 

Sórnente o Brasil e COloill.bia disput~v~Lm Q do!ninio de tCl'ri
torios 11.0 norte do Japurá., de soda que a. doU Illita~ão tJos~riph no 
recente trlta.lio não implica com dil'eHos Oll pl'eteuQoos de OUtl',\3 
Republica.s nossas coa viainhas. 

Entre a ilha de S. José de Ollcuhy e a na·;cente do ~romácbi () 
Brasil e Venezuela havia.m estipulado. nús Tra.tados do 2:) <lo No· 
vembro de 1852 c 5 de Ma.io do 1859. o dema.rcado em 1880, uma 
linha. de ll'on~ira-l, mai rcsalvando expre9:iamoute (t\l't. 64 do 
pacto de 1859) os direitos da. Colombia, então Rcpublica. <le Nova 
GrJ.nada, 

Em processo a.rbitra.l, pleiteado p~ra.nte a. Rainha. R.egente de 
Hespanha j a causa da Colombin. oontr.a Venezuela. ficou vencedora 
por sentençClr de 16 de Mlrç,) de l89l. DeviamQ~, pJrta.oto, dopais 
do hndo de Madrid, trattr M!U Ó .~overno d3 BogottL. J:!'JÍ o que 
fizemos agora.. ficando a.ceita. por GoLombiit, a. mesma. fronteira. 
que nessn.s p~rte~ tinh1. sitIo de.u \roada. pelos cOf.amisl3a.rios do 
Bra.sU e de Veneznela.. 

Ao sul da coafIuencia do A'pa.p ;ris e do Japurâ pretende ao.. 
lombia cOllfina.l' com o Bra.sil. Essa. pretenção é, porém. contrária.
da pelo Perú e pelo Eúttador q ne ambos se julga.m com direito, 
aos terátorios por eUa, l'echm~l.d')s, a:> occidente da. nossa fron·· 
teira do Amazonas ao Japurá. 

A Unha do 8 LOto Antonio ao A papôris já está. raconheclda. como 
limite do Bl·a.~il polo Perl1, na. Convenção de 23 de Olltubro do 
1851. concluiU,," em Lima.. e pelo Ecuad'J1" no Tratado de B de ~fa.io 
de 1904, assignado no Rio de Janeiro. 

Nesse tratado de 1904. decla.rámos que nem nOS:>i\ occasião nem 
em 1851 rôra intenção nOSS/1 modificar as pendenci.a.s t31'1"ítoria.es do 
Ecu .dor, do Pertl e da C:>loml1ia entre si, nem, aos do Brasil com a 
Colombia. 

Conhecido que seja. o la.udo de Sua Majestade o Rei de Hespa.nha. 
no pleito, que está. correndo os S~U8 tal'mos ,regulares em Madrid. 
entre o Perú e o Ec uador , o Governo Colombia.no. em Berlim per
a.nte Sua. Majestade o lmpera.dor AlIemão e Rei da. Prussia, diapu
ta.râ ao vencedor o territorio que ar esta fôr .Uribuldo. Para iBlO 
firmQu, com o GoveI'IlO do Ecuanor a 5 de Novembr<J de 19M e com o 
do Perú a 12 de Setembro Je 1005, irata.dos de a.rbitramento espe
cia.l. 

No Tra.tado de 25 de Julho de 1853, de que foram negociadores 
o Ministro do Bra.sil em Bogotá. Conselheiro Miguel Ma.ria. Lisboa, 
depois Barã.o do Ja,purã., e o Ministro das RAlações Exte.riores, Lou
renQo Ma.ria Ltera.s~ a. üescripção da frontoira. commum comeoava. 
na. confluencia. do Apapóris e seguia na direcção do norte e do oéste 
(Art. 1°). 

O art. 711 di ;punha. o segtI.igte ,:, , 
« Tendo a Republica de Nova Granada. questõe:l pendentes rela.

tivamente ao territorio banhado pelas agua,8 do Tomo e do Aquio, 
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assim como relativa.mente ao situado entre o rio Japurâ e o Ama.~ 
zona.s. o cidadã.o Presidente da. mesma RepubLica, em nome delta .• 
declara que. DO caso de que Jhe venham a pertencer definitiva.
mente os ditos teri'itorio~, reconhecerá como limites com o Brasil, 
em virtude do principio de uti possHelis, os estipulados no Tra
tado entre o Imperio e venezuela, de 25 de NO\Tembro de 1852, 
e nr\ Convenção entre o mesmo Imperió o o Perll. de 23 de Ou
tubro de 1851, a saber = Pp.]o que toca. ao pl'imeiro. uma Linna que, 
passando pelas vertentes que separa.m as o.guas do Tomo e do 
Aquio das do Iquia.I'o e (ssanl, siga. para o lado do oriento (\ 
tocar o rio Negro defronte d:), ílha ua S . .}c!;é, perto da Pedra de 
Cucnhy, situa,da. pouco m:l.is oU menos no parallelo de 10 38' de 
latitute boreal; e polo que toca ao segundo, uma linha reata ti .. 
ra.da. do fOl·t~ de Ta.batin!!8. p:\rJ. o lado do DOI'te em dit'ooção ti. 
conftUGncia do Apap~l'is com o Japul'á.» 

o Governo de Bog,>t,t rec'Jnhecia, port'J..nto, como fronteira do 
Brasil. do Amazona.s ao AI)ap6ris. a, me~ma, que em },%1 havia
mos negociado com o Perô. O Sena.do NGo-nrana.(lino, porém, r~
jcitou O Tratado de ]8~3 e um dlJS motivos dados para. iss,J foi ))Po.
cisa.mente que a.ntccipar aquelle reconhecimento seria enfraquL'ecr 
08 direitos resnlta.utes de todos os titules da Nova. GraD'v{a. contra 
o Perl1 e o ~uador a respeito desses mesmos tel'ritorios. 

Identica. foi a ra.zão a.presenta.do. contra a (\.OOitl~ã.ot que () 
mesmo Tl'ata,do de lR53 antocipava, da linlln. quo Venozuela nos re
conhecia, 4ln CUéuhy·a,<) Memí1chL 

Tendo visto victoríoso."i os diroitos que defendia contra Vello
l.uela nesSl\ l'ngHi.o, o nOVCI'JlO Colombiano Docrcdib. <lue as(o;iJU 
to.mbom succ3dlWA. e.1m 0:-; I.Jue ê\,ll~gi11 con!,r:!. o:q sous contcnclol'e3 
dG sul. 

Consr-gllilnos, cnÜ'c:Lantu. como ficou dito. l"i1!1nter agOl.';l. wmo 
linha. de frontoira. entru o Brasil o Co1ombja a me:~m·a 1J.1l0, p:u'a 
não enfraquecer os direitos nea-grana.'linos conha Ven8zuelll.. o 
Senado do. Nova. Gra.nada teve por perigoso aceit..'\r em I85.5. 

COlloorJcimos, portanta, c-m a·lia.r o ajuste da. qllestã') relati V:1 
A linha do Apa.póri8 ao') i\mazonns. E quando so dê o eMO, que ú 
possivel não chegue :t. apresentar·~('. de ficar Colombia confinando 
com o Brasil ao sul rIo Japurá. então sc trJ.tai·á. de resolver defini
tiya.mento a questão agora pt)Sta. de lMO. sendo 41e esperar que o 
Governo de Bogotá, de a.ccordo com a. parte flnal do citado a,rt. 7° 
do Tra.ta./lo de f853. M~ite a linha. determinada n03 nossos ~.illstes 
com o perú e o g[;uauo(' como a~eitou agora a que em outra. região 
ha.via. sido dema.rcada !1<31o I:W<tsil ~ Venezuela.. 

No tl'.\bdo de 2' de Abl'il ultimo, ao contrai'io (le autigas prc
tenç(le~ ba.sé~da.s pcto~ lIOSS·")l;\ visll1hos no i.n~Hlb-:<'l.:!tcnto Tl'a.ta.tIo 
Rrelimiotl,l'. ou p l'OP1U'J, i,ol'i,J, de 1 i77, o Br~L~iJ e Colom}Jia. adopta
l'a.m como cl'itel'i ) l)a.l't\ a. fi:<u.ç?io do.~ sett::l lim~t,~s a. yo.~oo n.c.t~\íÜ 
o os direitos dell.\. clGÚ~I'l'entf's. 

Esse crit(>.rio pel'mHtiu (I facíli 1.0 11 por fim cJn~es:sõe3 amiga
vpi:,t DtL ~xt)co~i'í .. ) da.!; tl.nLiga..;; l't'ivíllllicaciít"\s 110 lima e (jll/,ra, P(l!'l./'. 
A~ Unha.s estjplll.LrJ~ Sêp~\LJ.üt1 o cohrem o. ocellpn.<:.ão ::L1hni!l.lstra-
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tivil. brasUoira e a. colombiana no dosonvL>lvimellLa relI quo ellas 
têm. com o ca.ra.cter de exer.!icío elUeíonte. continml.do e completo 
de soberi.\nia. 

Represent~ assim o novo trJ.ta1lo uma traosaccão prudente. 
porque vem dissipar para sempre antigas preoccupacões de conBi
ctos. alIás já verificado.':) ll,t re,~iã,o da fronteira. incerta, onde não 
f.\ria.m senão augmen~a.r com o desenvolvimento que alli vão tendo 
a activHade e os interesses indivíduaes ; c, além de pl'udente, r&\ 
presenta. uma tra.nsacção honrosn.. com rawa.veis conces!lÕes reci
pl'Ocas, al;ollseLballae por sentimentos e conveniencias de leal har
monítt e concordia.. 

Nes~a l'e,gião, quo comprchonde ~ fronteira noroéSte do Br&silt 
ficará est-Lbelecid·!' p310 tratado a- liborda.de da navegacão tlnvial, 
l'ecta.maua desJe muito por Colombia como direito sell, indepen
d.onte de qU8,lq1ler ae corda , tenuo o Brasil sl1bordina.do sempre a 
c(}nce~glo dotinitíva. do tl'a.nsítG pelos rios que o atra.vessJ.Jn á. pré
via determíni1ção da fronteil'a Íntornacional. 

Ao mesmo teml»o. qua.nto ao rio Içá ou Putlllllayo, que, sendo 
a. saJIida natural tios districtos do ,Sudéste colombiano, percorre os 
territol'ios t\.(lja.cente,~ â. nossa fronteil'a. do Ama.zonas ao Apap6ris 
-concordâmos nnm m,olus vivendi pelo qua.l o Brasil pormitte. 
COmo concessã.o feit.a no exerclcio lcgit.imo. c por esse modo réco
nhecido. <.hl. sua sollm'a.nta.. a passagem aOi naviqs colombianoB e ao . 
commoL'cio de c"portacão e importação do Colombia, pela. seoçio 
brasileira do Bd.ixo leá.. 

Peuso que os acc::>rdo3 n.ssignados em B,.>gotá. ao 24 de Abril , 
ultimo merecem a. apPl'iJvação do nosso Collgresso Nacional, como 
jit reccbcr,~m a. do Poder Legisla.tivo tle CokHnbia. 

O Tl'!\tado de Limitos põe termo feliz a ne60ciações ma.ndadas 
iniciar ha cincoeuta. o quatro a.:lU\J8 paIo Visconde de Urugaa.y' 8 
nas QUiliJ3 tant:> se illuitra.ra.m. por no.i.ia. ]nrte, o~ Conselheiros 
Miguel Maria U~boa.. om l:35:.:.1, o Joaquim Ml.ria. Na.ga.m~e$ de 
Azo.mbuja, de 1868 :\ J870. 

Seria injusto deixa.r eu nesta OCJ:l.Sião de recommél1dar ao 4tIlto 
apreço do Vossa Exce!tmcia. o PlenipJtcnci:l.l'io bl"a.sHoiro, Dr. Eaéas 
l\f.\.l'tiUl:I, pelo zelo, beto o cOJOpeteuc.iJ. com q no se hou va na. ne. 
gooiação dos aceoi'dos que agora vão S:lr submjttido~ ás duas Ca.
maras do Congrosso Naciona.l. 

Peco licenca para reit'3rar a Vos~ EltoeHencia. os protestos, do 
mell m ,ia profundo l'eepeito. . 

Rio-Branco. 

I 

TRATAVa E.'rTRE o BRASU~ E À COLO~IBIA _ 
., 

A Ro.:;nblica. dos Esta.dos Unidos do Bra.sil e a' Republica. da 
CoI0n.tbittt de~pJosa~ de consolidar em bas(l$ firmes e duradouras as 
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suas antigad l'clacões de paz e amiza.do, do Buppl'imir quaesqu~r 
motivoo de d(!sa.vença. o de fa.cilitar o desenvolvimento de SOU8 
Interesses do boa. visinhaDca e do commercio, reso}vet,Lm celebrar 
o seguinte Tratado, tendo em consideração, pa.ra um aceordo 
a.mistoso, o esta.do das sua.s posses e direitós respectivos, o pa.ra 
esse -11m nomaaztam seus Plenipotenciarios, a s:rber : 

S. El. o Pr.~sident6 da. Repnbllca. dos Es1ado8 Unidos do 
Brasil, o Sr. Dr. Eaéas Martilís, Ministro Residente em Missão 
EspeciaJ junto ao Governo da Colombia: e 

. S. E-lL o Presidente da Ropublica. da CoTombia. o Sr. General 
Alfredo Vásquez Cobo, Ministro das Relações Exteriores ; 

Os quaes, depois de JUlverem exhibido S3US Plenos Poderes, 
que foram encontrados em devida. fÓrmi.l, ostipulararo o seguinte: 

Artigo I 

A fronteira do Brasil e da Colom bia, entre a. Pedra de Cucuhy, 
no Rio. Negro, e a. dEuemboca~fu,a do rio Apapôris, na. ma.rgem es
querda do rio Japurá ou Caquetâ.. será. a. seguinte: 

§ l.°-Da Ilha de S. JOB~, em frente á Pedra de Cucnhy, com 
rumo Oeste deman(lará a. margem direita do Rio Negro que corta
ri aos I" 13' 51"76 de Latitude Norte e 23° 39· 1 lU;)! de Longitude 
0(.) cidental do Ria de Janeiro ou 7° lô f 25'" de Longitude Oriental 
de Bogotá, seguindo desse pon to aro linha recta a.té' encontrar a 
cabeceira. ([a pequeno rio Macacuny (ou Macapul'Y)f amuente da 
margem direita. do Rio Negro an Guain[a, affluente que fica todo 
em territorio colombia.no. 

§ 2.o-Da. cabeceira do Maca.cuny (ou Macapury) continuará. a 
fronteira pelo divortium dquarum até paB8ar entre a cabeceira. do 
Y,aarapê Japery. atOuente do rio Xiét e a cabeceira. da ria Tomo. 
atHuente do do Guainía. DO ponto aesh:malado pelas coordenadas 
2° 1 f 26"(15 do Latitnde Norte e 24° 26· 38'f58 de Longitude Occidell
tal do Rio de Ja.neiro ou 611 28' !igt~~ do Longitude Oriental do meri
diano de Bogotá. 

§ 3. o Cootiuuarâ a. fronteira, na direc~ão do Occldente, pela 
pa.rto mais alta do terreno sinuoso que sepa.ra as aguas que 
seguem para o Norte, das aguas que seguem para o Sul, até 
encontrar o Cerro Caparro, a partjr do qual continuará 
sempre pelo mais alto do terreno e separando as aguas que vao 
para. o rio Guainia da.s agllas que correm para. o rio C.liary ( ou 
IquJary). até á nascente principal do rio Memachi, affluente da 
rio Na.qllieni, que por sua voz é afffuente do Guainia. 

§ 4. o A partir da JlaBcente Rríncipa.J do Memach i, aos ,20 .. 27""J, 
de Latitude Norte e.25ó 4' 22U 

.11 de Longitude Occidental do meri. 
diáDO do Rio de .laneiro, ou 5D sr 15"3 de Longitude Oriental de 
Bogotá, seguirá a Unha de fronteira. para parte ma.is elevada do 
terreno em busca da. cabeceira principal do affluente do Cuiary 
{ 011 Iqultt.ry J. que tlqu6 mais PrQximo da cabeceira. do MemacTli, 
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continuando pelo curso do dito atfluente a.té 4 confluenciao del1e o 
40 citado Cuiary ( OH [quiary). . 
! §. 5.° pesB&.contluencia baixanl. a linha de trooteir~ pela fha. 

l)Veg do dlto CUlary a.té o ponto em que nelle deEtembooa ~ rio 
Pegua. seu ~ftluente da margem esquerda, e da con6üerjciá do 
Peglia e do Cuiary seguir' a linha. da. fronteira para o OooideBte •. ~ 
pelo paraUelo dessa. confIuenci&. até encontrar o meridiano qué 
pâàéa pela con.fluencia do Kerary e do Ua.upés. 

§ 6.· Ao encontrar o meridia.no que passa. pela. contluencia do 
rio Kerary (ou ca.irary) e do rio Uaup~s. a linha. da. fronteira.· bai~ 
xarâ por esse meridia.no até a dita. tlontluenoia t doad.e conlinua..nL 
pelo tbalweg do rio Ua.upés até a. desembocadura do rio da.purYt 
affl.üonte da :margem direita do referido UaupéB, perto da cachoei~ 
J'auaritê. 

§ 7. I) Da desembocadura do referido rio Capury seguirá a. fron
teira para Occidente pelo thaJW'eg do mesmo Capury ata sua. 
nascente mais ou men()8 aos 69G 30' de Longitude Dccidental de 
Greenwich. baixando paIo meridia.no deI18&. nascenie em demanda 
do Taraira seguindo logo pele th&lweg do dito Taraira a.tê a. sua 
foz nó Apapóris e pelo thahveg do· Apapóris á sua desembocadura 
no rio Japurá ou Caque'fA, onde termina a parte de fronteira. es
tabelecida. pelo presente Tratado, ficando assim definida a. linha. 
de fronteira. Pedra. Cucuhy-Foz do Apapól'is, e o resto da. t:rQnteba 
entre os dous paizes disputada, sujeito ao posterior negociaOÍ!o, lU) 
caso de vir a ter ganho de causa Colam bia em seus outros litiglbs 
com o Perd. e o Ecuador. 

Artigo 11 

Uma. commissão mil.ta nomeada. pelos dous Governos. dentro 
do prazo de um anno '8. conta.r da troca du rAtificações, procederá 
4 deml.rcaolo da fronteira. esta.belecida por este Tratado. 

§ I. oPor j)l'otocollos especiaes serão combinadas e. 'cons'tituiQã.o 
e as instrucçoea para. os trabalhos des. oommiss16 mixta, a qua.l 
deve começar seus trabalhos dentro de oito mezes 8. cOBtar da da_ 
de 8Ua. nomeação. . . . . 

§ 2.0 Fica desde logo estabelecido que, para fecbar 6 completar 
a linba de fronteira., onde seja. neoossa.rio fa.zel-o, por falta de 
aceidentes no terreno, serão adoptados 09 circulos parallelos &o 
Eeua.dor, e a.s linhas meridianas de preferencia a quaesquer 
llnhas obUquas • . 

Artigo lU 

Toda.s as duvidas que se apresentarem durante a dema:rca.or 
serio amigavelmente resolvida.s pelas Altas Partes Contracta.ntt 
As quaes serão 8ubmettidas pelos respectivos CommiasariOl!l, c.J-
Unuando entretanto a. demaroa.tão. 

Si os ~ous GovernDS não pUderem ch~ar o. um aoo6rdo~' 
declara.m desde j' o seu proposito de reeorrer á decisão )I,tIm 
aPbitro. 
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Artigo IV 

As dua.s Altas Partes Contractantes concluirão, no pra.zo de 12 
mezes, um tra.tado de comrnercio e na.vegação, basea.do no prin
dpio (]" mais ampla liberdade de transito terr~tre e navegação 
fluvial para a.mbas as nações, dÍL'eito quo eUas se reconhecem per .. 
petua.mente a. partír da approvacão de!!lte Tratado, em todo o ClU'SO 
dos l'ÍO.'i quo nascem. ou correm dentro ou nas eXI,l"emida.dcs da re
gião detel'Tniuada. p<lla. linha. de fronteira que eUe estabelece. de
veadu observa.r-se O'S regula.mentos nsca.es e ele policia estabele.
cidos ou que se estabelecel·..;m no tel'ritot'io de cada. uma, regula,· 
mentos que em nenhum onso estabelecerão maiores onus ou forma
lidades para. a3 embarcacõe:3, elfeitos e pessoJ,s dos brasileiros em 
Co:ombia. que o~ que sa tenham t'lstabeJe"ltlo ou sa estabeleçam em 
Colombid. para. os nacionaei colombianos, ou ao Brasil p:1ra. os na
cionaes brasileiros, ' 

Os navio::! oolombianos. destinados á na.vegação UCs.ies ri 03 
communicarão livremente com o O,]eaoo p::lo Am&ZOllas. Os, regu
lamentos ftgcacs e de p.)}iCÜI. deveriio ser tão favoravei8, quanto 
seja p08.iível. á. n':loVegação e ao cJmmercio. e guardal~.io nos dous 
paizes a possival uniformidade. Fica entendido e deJlarado que nio 
8e comprebeode nessa. D.l.vegn.ção a. de parto a porto do mesmo 
pa.iz. ou de cabota.gem fluvia.l. (Jue continua.rit sujeita. em cad" um 
d~ doas FBtados <ÍI:J sua.s respoctivas leis. 

Al'tigo V 

O Presente Tl'i:\tado, depois de devida. e regula.rmente a,.ppro
va.do na Republica dos .&stados Unítlo~ do Brasil e na Repubbca da 
COlombia., será. ratificado pelos dom Governos, e as ra.tificações serão 
trocadas na cídade de Bogotá ou lla do Rio de Ja.neiro no mais 
breve prazo po~si velo 

Em fé do que luis, 0:3 plenipotencil1l'lo::! úe uma. e outra. Repu
blica, o aS€igU.l.ffiOS e seBamos t..'Gln OS oo;sos sellos pal'ticulares, 
eal Bt>gotâ, í.l,og 24 dias do tUez de AbrH de 1907. 

(L. S.) Enéu.s Marlinl. 

(L. S.) Al{t'edo Vdsques Cobo. 

II 

.\oRDO DE MODUS VCVE.\'D! SODRE o PUTU\l.\Y", F.~TRE o BRASIL 
li: COLOMBIA 

\3 GovC'rllos LIo Brasil e d:1 Colombía. com o proposito de 
des~ol\"C1' a n:l.vegl1ção e a.s relaçõei de commel'cio entre os 
seu,~ )Spoctivo~ paizes. pelo rio Içá ou Putumayo, conoordar~lU 
na ú~-'lra.çã.o de um modus vivend. COIU tal fim. e para esse e1f~lto, 
rearu~ no Ministerio das Uel'1ções Kdel'iol'es da. Colombl8. o 
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Ministro Residente do Bra.sil em Mis~ão Especial, Sr. Dl'. li:néa.s 
Martins, e o Ministro das Relações Eoxterio\'es de Colombta 
SI'. General Alfrello Vá.zquez Cobo, discutiram e a.ccordar<\m 
em nome eles seus respectivos Governos e pOl.' alies devidamente 
ttntol'i ,ados, s3gundo us Plenos POdeI'&! que exhibom no seguinte: 

Artigo l 

Os navios merca,ntes brasileil'o:; e colombia.nos podertio com
munica.r livreme:Ji.e nos porto~ que o Bl'asil e LI. Colombia têm ha.
bilita'Jos ou venham a habilitar no rio Ieá. ou Putuma,yo, isentos 
d:~ qu:.\esquer im:.1o)to~ quo não sejam os da plml'ô~s ou somelhan
tes, tlestit1ados a auxilio;; qlle se prestem á navegaqão e sujeitando. 
se aos r8óulamento~ ft~c ~c.; c de jlolíeia" esta~)elocido~ peh~ autJ
rilbdes competentes de ca.da um dos dous paizes plra. seu res
pecti vo territol'io. 

Os naviog colombianos destina,(lo.~ á na.vegação do Putum \'yo 
poderão commnnÍcar livremente COIH' o Ocea.no pelo Amazonas. 

Al'tigo II 

No l'egimen do presente accol'do. o despacho das mercadorias, 
de procCllenc;a estl'angeÍl'a, que pat'':\' Cobmbia se diri.:am pelo 
Ami1z011i\Q e paIo Içá ou Pntul1layo, poderá SOl' feito nas AHh.ndegas 
ele J..'tanâos 0(1 Belém, como .m trepostOS 1 ~egullLlo no logislal,,'ão bl'a
sUeLl'a. 

A exportação de generos colombianos podct'á. t:l.mbem sm' feita. 
, p2laS dita.s Alf'anill)gíts, sempl'e que ao ellas cheguem hes g(mel'OS de

vidamentc acompanhados pOJ' guias d,) expol'~a.ção cxpedidas no 
logal' d (l origem por autorülade51 colombianas e authenticadJ.s polas 
aut ll'idades do poSt0 fiscal brasileiro do Içá. 

Artigo lU 

O Brasil permittil'â.-notitlcando 'Prévi'-\mente o sou numel'O
a pa.ssagem pel) Amazonas e pelo Içá. aos navios de guerra colom
bianos que so dirij aro a. ~guas de j urisdic~ão colombiana no P ll
tumayo. Reciprocamente, a Clllombia permittirá. a navegação aos 
navios de guerra brasileiros nas agnas de sua jUl'isdicção no Pu
tuma,yo. 

Esses navios ficarão submottiLIGs ao, l'e.S'u!amentos tlscaes e de 
policia. no caso de receberem mel'ca.doria.~ nos respectivos portos. 

Artigo JV 

• 0 presen.te motlus vi~end' eotrará. em vigor immediatamente e 
durará até ser denunciado ou modificado por m.utuo accol'do ent~~ 
(9 dons GOVCl'llOS. -
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pa.ra CODStl.r assignam e seUam com seus aeHos particulares o 
presente Accordo. em Bogotá. a.os vinte e quatro de Abril de mil 
aovecent09 e· Rete. 

(Assignado) ENÊAS MARTINS. 
(A ~signa.do) ALFREDO V ÁSQUEZ CoBO. 

XII 

PROTOCOLLO COMPLEMENTAR DO lI,fOOUS VIVE~DI ASSIGNADO ENTRE o 
BRASIL E A COLOMBIA EM 24 DE ABRIL DE 1907 

Reunidos no Ministerio das Rela.ções Exteriores da Colombia. o 
Ministro Residente do Bra.sil em Missão Especiat, Sr. Dr. Enéa.s 
Mártins. Plenipotenciario Bra,sHe\l'o, e o Ministro da.s Rela.ções Eí-.:. 
tei'iores da Colombia, Sr. General Alfredo Vásquez Cabo, Plenipo
tencia.rio Co)orobia.no, signatarios do accordo de modu$ 1:ivendi 
sobre o [Cá ou Putumayo de vinte e quatro de Abril de mil nove
centos e sete, concordaram, em nome dos seus res,ectivos Gover
nos e como parta integrante desse mod'U$ t'tt:lelldi. em qua o refe
rido accordo de modus vtt:8ndi sobre o Içá. ou Plltumayo ticará nullo 
e de nenhum ofTeito no caso de não ser approvado ou patitl.cado 
opportunamente o Tr •• tado de fronteira, ta.mbem assigna.do em 
data de hoje, entre a Pedra de Cuaullye a desembocadura do Apa
póris no Ja.purá. ou Caquetá. 

Pa.ra constu 1 assignam o presente em duplicata. e o se1La.m 
com seus se110B pa.rticulares, em Bogotá. aos vinte e quatro de 
A bril de mil novecentos e sete. 

(Assignado) SAÊEN" MARTINS 
(Assignado) ALFREDO VÁSQUES COBO 

1728. SESSÃO EM f!7 DE DEZEM13Ito DE 1907 

Pr8s.dencilt tios St>s. Ni.lo Peçat\ha e Ferreira Chaves 
(ln Secretario) 

A' meia-hora. depois do meio .. dia abre-se a. sessão a que con
correm os Srs. Senadores: Ferreira Chaves, A. Azeredo, Jonatha.s 
Pedrosa, Sá, Peixoto.lndio do Brazil. Urbano Sa.nios, BelfoI;t Vieira. 
Anizio de A breu, Pires FerI'eira, Francisco Sã. Meira e S4, Alva.ro 
Machado, Coelho Lisboa, Gonçalves Ferreira, Ara.ujo Góes, Manoel 
Duarte, Oliveira. Valladão. Martinho Garcez,Moniz Freire~ Siqueira 
Lima, Oliveira Figueiredo, Erico Coelho, Augusto de Vasconcellos, 
La.uro Sodré, Barata Ribeiro, Feliciano Penna, Francisco Salles, 
Francisco Glyoerio, Alfredo Ellis. Joaquim de Souza, Jo~quim Mur
tinho, Metello, Candido de Abreu. Xavier da. Silva, HéreUio Lu~t, 
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Felippe Schmidt, Pinheiro Machado, Julio Frota e Victorino 
Mo nteiro {39J. 

Deixa.m de comp:\recer com causa pa.rticipada os 81'8. Senado
res: Ruy Barboza, Bueno Brandão, Silverio Nel'y, Paes de Carvalho, 
.Juato Chormont. Gomos de Castro, Raymundo Arthur, Pedro 
Borges, Ga.ma e Mello, Rosa e Silva, Herculano Bandeira. Vieira. 
Malta. CoeHlO e C.tmpos, Severino Vieira, Virgílio Damazio, eleto 
Nunes. Lourenço Baptista, Lopes Chaves, Braz Abra.ntes, Urbano 
de Gouvêa., Bra.zilio da Luz e Lauro Müller (22). 

E' lida, posta. em discussão e sem debate aPP~'ovada a acta da 
sessão anterior. 

Officios : 
Doze do Sr. 1 () Secretario da. Ca.mara dos Deputados. da. tado9 

de 25 do corrente, remettendo as seguintes proposições: 

N. 242-1907 

o Congr-esso Nacional resolve: 
Art. I. o Fica o Presidente da Republica autorizado a. con· 

ced~l' ao. Dl'. Mario Moreira. Bastos, engenheiro a.judante da 
commissã.o de estudos e construcção de obra.s contra os e1feitos 
das seccas no Rio Grande do Norte, um anno de licença, com or
denado, paN\ tratamento de f:,ua sa.ude. 

Art. 2. 0 Revoganl·se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de dezembl'O de 1907.- Carlos PeiA 
:x:oto de Mello Filho, presidente. - Jlf.leiades Mario de Sá Freire' 
lo secretario. - Luiz Antonio Fert'eira GiJ,albet'to, 3ó secretario 
servindo de 2°.-A' Cornmissão de Fina.nças. 

N. 243-1007 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. ,Fie], o Presidente da Repnblica autorizado a. 

conceder a João Tavares Carreira, thesoureiro da. Delegacia Fiscal 
no Amazonas. um anno de licença. com ordenado, para. tratar de sua. 
Baude onde ll:e convier; revogadas as disposições OID contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de dezembro de 1907.- Cat'los Pei
{coto de Mello Filho, presidonte.- Milâades Mario de Sá Freire, 
lo secreta.rio .'- Luiz Antonio Fert'eit'a Gualberlo, 3° secretario. ser
vindo (le 2°.-A' Commis8ã.o <lo Finança.s. 

N. 244- 1907 

o Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o Fica. o Presidente 1I.a Republica. autol'izado a conceder 
ao Pedro Lucio Rodrígues, carteiro de 3~ classe da Ãdminjstração 
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do; O:)l'reios de PeL'ttambuco, um étnno de lieença. com ordenado, 
para trataL' de sua saudc. 

A1't. 2." Revogn.m-se :ts di6.poslções em eonb'ario. 
Camua dos Deputado.~, 23 de dezembro de 1907. - Clt1*los Pd

xCJto de lIfello .F i.! 11 o, Pl'esidelltc.-Nilciades Mario de Sd p)·ei1·tI, lo Se .. 
crctarlo,-Lui.;: Antonio Fet1'ei1'a Gua!beJ·to, 31.1 Secl'otario, servindo 
do 2°. A'-Commissão de Fio1.110atil. 

N. 215 -1007 

o Congresso Nacional de~l'et:l. = 

Art. J. G Fica r ·1·3\'a·l:1 a. prescripção pa.l'a que D. Ma.l'ia Rita 
de Figneirddo pô8~a l'ocebm' o meio-soldo deix tdo POI' sOU pae. o ca~ 
pitão J.)âo Teixeira do Bl'ito, desde o (lia do faHeciment.o de sua 
mãe, D. 8enhorinha. Gaudei Nunes de BrUo. 

Al't. 2. o Revogam-se as disposiçõos em contra.rio. 
Cam'll':l. dog Depllta.do~, 25 do. doternbro de 1907.-Carlos Pi4;''' 

.xolo dR .11fello Filho, Pl'üsitlentc.--fl'[ilciades Mario de Sá F'ret.re, 10 
Se:n·otario. -LuiJ ,-\nto"tit> Fe)'t'e,i'Cl Gualbe>'{o, 311 Secretario, servin 4 

do de 21). A'-Commissão de Finaoças. 

N. 246 - 1907 

o Pode!' Legirilativo rruolve ! 
Art. I. o Fica. o PrB iidente dn. Republ1ca. alltoriZilodo a conceder 

110 Dl'. CJc.dorni1'0 Augu!:!to do Oliveira, secretuio d:\ E,cola de 
:Minas do Ouro Pi'Oto, um anno d~ licenca, com ordenado, pa.ra 
tI'atar de sua ~allde. 

AI't. 2. 6 Rovogam4 se as dispoRições em contrario. 
Call1:\ra d03 DeDub.bs t 25 de de?..embro de 1937,-Carlos Pei

moto de ]'/dlo Fi!hõ, presídente.- Jlfilcittdes Marlo de Si! Freire. 
1 f) secretario. - Luis AntoHja FerJ'ci"a GualfJeJ·to. 30 sJcretario, 
SOL'VÍlldo ele 26

• -.\' CJmmis~ão de Fin!l.IlC.\s. 

N.247 - 1907 

o Congre8So Na.cional resoI \Te : 
Art. L" Fic", o Presidente da. Republic,J, autoriza.do a abrir 

ao Minislerio dn. .Justiça. e Negocios Últel'\ores o <'.l'edilo e~tra.ordi .. 
uario de 48:360$080. pa.ra. oecorrer aos pal{amentm quo se seguem, 
de vCllcimr:mtos l'olativos aos annos de 1005, 19)6 e 1907. conforme 
as r8spectivas folhas: 
Ao tenente Frankhn B.l.rbosa de Andrade ......•.•.• 
Ao tenenteA corol1el Joa.luim J03é de Castro Sampa.io 

Filho .....•..... _ ..........•..•......•...•...• 
Ao allerEM Herculano 1'eixoirri de MagaBiães .• ' ., ., • 

13: 112.~046 

28:237$400 
7:01{)$634 
.---..-

48 ! 860$080 
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Art. 2.° Revogam-se a..'3 disposições om coatrarío. 
ca.mal'a dos Dep_ub,dos, 25 do d~l.embl'O de 1907.-CarZos Pei

.-voto de MolZo Filho, pl'e·.;ideute.- Mikiades Mario de Sá .Freire, 
10 seCl'etarjo. - Luiz Antonio Fer:rei.ra Gualberto. 30 secretario, 
servindo de 2&. -A' Commissão de Finanças. 

N. 248 - 1907 

o Congresso Nacional rOt!olve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Ropublica. autoriza.do a. 

abrir ao l\linisterio da. Fazenda os' creditos extraort.linarios de 
6: 123J:.I09 pal'a pagamento a D. Maria Honol'ina. de Azevodo Santo:J 
c 25:5?A$5R3 para paga.mento ao majoL' reforma(lo do exorcito 
Leoba.ldo Augusto d6 Moraes. tudo em virtude do 90ntenoa judi. 
ciaria; revoga.das a.s disposições em contrario. 

Camari\ dos Doputados, 25 de dezembro de lU07.- Carlos Pei· 
:coto de Mello Pilho. presidente. - lIílci.a-Jes -lUm'io de Stl Pre;re, 10 
secretario.- lAti: Anton.io Ferrei,.a Gualberto, 3° secretario ser
vindo do 2°, - A' Commis.:Ião de Financas. 

N. 249 - 19)7 

O Con'gl'csso Na.cjona.1 resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidonte da Republica. autol'izi1do :lo 

abl'ir ao :Ministcrio da. Fazenda o credito extra.Ol'dlnario de 
8:500$368. para üCCDl'ror ao pagamento de D. Ellgracia Ma.rcondes 
Ribeiro de Faria.. viln-a do ministro (\0 Supremo Tribuna.l Federal 
Dr. Joa.quim Fl'ancisco de Faria, como meeira e inventaria.nte do 
o:5polio do seB marido, em virtude de seutençn. judicia,l'ja,: revo
gadas as disposiçõe-j em c:mtrario. 

Camara do~ Deputados, 25 de dezembro de lQ07.- CU"los Pei
~oto de Mello Filho, presidento.- Milctades Mal'io de Sd }reiY'f', la 
secretal'io.- Lui.1. Anlonio Fer1'eira Gualb()Y'to, 3° secl'etario ser
vindo do 2°, 

Fica sobre a Mesa para ex-t'i do art. 126 n. 2 do ltegimento ser 
dado para. a ordem tlo d.ia. 

N.250-1907 

O Congresso Nacional l'esolve: 
Artigo unico. Fica. o Presidente da Republic(l, antol'iza.do a abril' 

ao l\Iinlsterl0 da Fa.zenda o credito extI'o.ol'dina.rio de 12:035$~!4q, 
pa.l"t OCCOrl'Ol' (tO pagameuto de Carlos Mesiaco. em vil'lude do 
sontouçn. jUlliciaria ; revogo.das as disposicões em cont.L·ario. 

CaJb.~ra dos Deputados. 25 de dezemhro de 1907.--Carlos Pei
roto di! .11IelltJ Filho. presidünte.-Milciade., Mario de Sã :Frei.re, 
1 <) secretario .-Lui.z Antonio Fe1'l'et)'a G-ualbereo, 3/\ secretario, ser· 
vindo de ,2() .-A' Commlssão lle Finanç'as. 
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N. 251-1907 

o Congte .. so Naciona.l resolve: 

Artigo unico. Fica. o Presidente d,\ Republica a.utorizado a 
abrir ao Ministerio da Fazenda o cl'edito extraordinO:rlo i~e2:711$5S() 
pi1ra. oacorrel' ao pa.gamento devldo ao Dl'. Ma.noal1gnaeio C().r
valho do Mendonça, em virtude de sentença judiciaria; revogadas 
as disflosiçoos em contra.rio. • 

Camara dos Deputados. 25 de (]fJzembro uu L90i ~-Carlas Ps;,
.11010 de Mello Filho, presidtnte. -Milciades Mo'rio de Sd Pr(lire , 
1 I) secreta.rÍo. -Luiz Atatorlto Ferreira Gualberto, 3° 5~1'eta.rio~ ser-
vindo de 2° .-A' ComlDissã.o de Finanças. 

N. 252 -1007 

o Congresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. Fica () Presidente da Republiea. a.utol1 iza.do a 

abrir ao Ministerio da Fa.zenda. o credito extl'aordina.rio d6 
48:357$387, destinado ao pagamento devido ao Dl'. Paulo Martins 
Fontes, em virtude de sentença. juuiciaria. conforme a. carta pre
cataria. de 30 de setembro de 19m'. expe,iida pelo juiz secciona.l da 
Dahia ; revogadas as di.':sposições em c,.mtrtwío. 

Camara dos Deputados, 25 de dezembro de lOO7-Carlos Paixoto 
da Mello PiZho. Presidente. - 1lfUciacltls ~l{ariQ de Sá }r,mo13, l° Se
cretario.- Lu ... Atdo"w l'81'reira GualberCo~ 3° Secretario servindo 
de2°.-A' Commissão de fina.nças. 

N. 253 - 1907 

o Congresso Naciona.l resolve: 

Artigo unico. Fica. o Presidente da. RepubUca autorizado a 
a.brir à.o Ministerio da Fazenda o CI'edito extl'a.Gl."diua.rio de 
124:397$~OO, para. occorrer á. despoza. com a eonstrucção do ediftcio 
destina.do á. ~soola. Nl\cional de BeBas Al"tes; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Oa.mara dos Deputa.dos, 25 de dezembro de 1907-Carlos Peixoto 
de MeUo Filho, Presidente.-Mslciatles Mario de Sã Frtl',·e. l° Secre
tario.-Luil' A1'llonso Ferreira GualberCo. 3° Secretal'io, servindo 
de 2°. 

Fica, sobre a. mesa. pa.ra., ea:-~i do artigo 126 n. 2 do Regimento, 
ser dado para ordem do dia. 

Dous do mesmo 81'. Secretario e de igual data, communica.ndo 
que. tendo ~qu611a Camar<~ adoptado os projectos do Senado refe
rentes aos vencimentos que deve perceber a. pa.'rteira. auxUíar .da.s 
Fa.c\lldades de Medicina e ao dererimento da. hera.nça, no caso de 
succe8S~ alJ 'ntedaCo e (.~ emenda.' do Sena.do ao projecto da. mesma 
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Camara referente ao promio de viagem a quo tem 6il'aito <) Dl'. 
Edmundo de Ca.rvalho, nessa. data onviou á sancçã.o as respectivas 
'ReSOluções. - Inteirado. 

Um do Minísterio da.s Relacões Extsl'Íor.:os, do 23 do corrente 
mez, communicando qne f01 presente 3.0 Sr. Presidente da. !la· 
pul}lica., 8, l\!ens.:tgem pela qual o Senado commllDi(~ ao mesmo 
senhor haver apprilvaâo em sessão secl'et:l.. diveIs~ él.Ctos rere· 
rentes ao Corpo I..hpLomatíco.-1nteirado. 

o Sr. ~..&,O Secretal.-io, servindo tle 2°, lê o:) soguintes 

PAR.ECER~S 

Redclcç,iO finol das 6m6tldas elo Sena,zo à proposição da Cama)'a doa 
Deputados n. 239, de 1.907, fi~afldo a despesa do Miraia'erio da 
ludustria, Viação e Obras P»blica, para o exerci.cw de 1908 

Ao art. lo: 

N. 3-Con·eios-SuPPl'iruam·so as pala VJ'(LS -«mantida, na con
signaoãoll> ~Conducçã.o de m:11a.s etc.» até as p3.lavl'a.s fiDa.e~ «&0 seu 
servLco 370:oo0$»-. 

N. 4 - T6legrapl&os - Reduza.-se: 1\ 38:750$ o a.ugmeato de 
68:750$ para «Transforma.ção da. producção (le energia e]ectrica. 
etc.,. ; a 400:000$ o de l, 050: 000$ n 'lo consigntLção ~CoDserva~ã.o da.s 
linha,'!! ultimamente construidas etc.,. 

N. 5-Atu:iUo$ â agricull1Ara e 'nduslria. -Em vez de: «Reduzida 
a. verb!1 de 185:000$ papel etc.» até o fim «Congresso das estradas 
de 1'~rro». diga-se: Diminuída, na ronsigna.('ão 'lfAux1lios div6l'SOSlt, 
de 100:00$ a sub-consignaçã.o «distribuição de planta.s e\c.) di
zend<re6: clJistrlbuição de plantas, sementes, publica.çõ~s c in
strucções a.os a.gricultores, feita direct&mente pelo Governo»; do 
300:000$ a snh-cousignac;;i.o «Auxilios aos Estados, ás municipalida
des etc •• dizendo--se: «AuxUios aos Estados e á.s municipalida.des 
que fundarem esta.ções agronomicas. postos zootechnicos e campos 
de demonstração. não excedendo de 20:000$ o o.uxilio a ca.d.a um.}) 
Mantida. a sub-consignação «...>\uxilío á ca.techese dos indios eto ... 
accrescentando--se-tlie no fim a.s paJa.vras «sob ao direecio da. missão 
salesiana,», Supprimida a sub-coDsignaçã.o "Propa.ga.nda por inter
medio da. Sociedade Nacional de Agricultura etc.)) Augmenta.da.: 
de 50:00{)$ a. sub-consignaçã.o eFundaçl.o e custeio de u:ma estação 
a.grooomica., dizendo-se cFundaçAo e custeió de uma est8A}iio a.gro
nomica e posto zootechnico centraes. ; ede 100:000$ para a seguinte 
sub-consigaaç&o nova «Funda~ão de uma. estação agrlcola e posto 
z09technlco no Re~He.l) , 

Diminúida. : na. consignaçã.o «Subvenções », de 16:000i :Dela. 
8uppressão tIas sub-consignaçoos c Ao centro Industl'iaJ da Ca.pit{~l 
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Fedcra,l, etc . .., e «Ao Asylo Airicola de Santa Izabel. etc .• ; de 
354$. ouro, nu. consignação «Contribuições». pela suppressão da. sub
consignação c Para a Ccmmissão lntol'.oacional. etc.»; de f 0:000$ 
na consignação «Publlcações de propaganda. etc.:., dizendo-se: 
c Publica.ção do boletim d(.I, propaganda industrial, ; de 21)!OOO$ na 
consignaçã.o « COIl~crvacâo. etc., do palacio Monrõe ... Su bstitutlrsO 
o total da "erba pelo seguinte: 988:040$00:). 

N. 6 - Immigrnç<7o 8 colot'liJaçâo - Accrescente-se. depois da 
pala.vras« decreto n. 6.479, de 16 de ma.io de 1907» o seguintes 
considerado em commis:>ão o pessoa.l ». . 

N. 8 - Garr-mlia (le ju'i'OS - Em vez de «Companhia Estra.da da 
Ferro Sorocabana », dig.l-fe c }I~strada de Ferro Sorocabana ». 

Reduza.-se a 231:560$ o cl'eJito lIe 345:479$232. ouro. destina.do 
á Estratla de Ferro de Aloo1mça Li praia da Ha.inha; a, 180:000$ o 
a.ugmento de 270:000$, ouro, p.:l.l'a 'lo g.,trada. de [<'orro S. Paulo
Rio Grande; a. 270:000$ o de 36():OOO$, ouro. para a. de Bahurú a 
Cuyabá.. 

SUP'Primam-se: o au.~mento de 9.):000$ para a E:strada. de 
Ferto do Goyaz, etc., e o de 90:000$ l'ela.ti\ros a mi1is 50 kilo
metros na de Vietoria. a Minas. 

N. 9 - Estradas de feITO (ederaes - Reduzao.Se a 200:00r,$. J1i.t 
consignação c Pessoal da. InspectOl'ia do movimonto~, o augmento 
de 250:000$ pal'a ({ Pes;3oal cxtraordinario do serviQo de ch'culação 
dos trens.» 

Supprima-se. no n. lI. o augmeato de 300;000$ para a E$tl'a.da 
de Ferro Oe::.te do Mina.s. 

Reduza,..se, no n. lU, a 310:0):1$ o a.ugmento de 810;000$ pan 
aequisicão tio material importado do estrangeiro, etc. 

N. IO-Obr1l8 FederiJCS n08 Estados - Reduza-se a 300 :0005 o 
a.ugmento de 500:000$ para AstUJOS, fixação de duna.s, etc. . 

Accrescente,s6 : 

Diminuida. de 200:000$ a consignaçã.o «Construcção e conserva
ção (la um trrcho de ca.es na cida.de de Corum há.:» 

Augmentatia. de 300:000$ para construcção de uma ponte sobre 
o rio Urugua.y. no Ioga!' denominado Passo do Goyocn da estrada 
geral que. communica. o E8'ado do Rio Grande do Sul conl o do 
Paraná. 

N. 14-Fi3cali:mção : 

Supprimam-se 0.-; augmen tos: do 7: 300$ para dial"ia de um 
eng611neh'o fisc,,,1 da. Estra.da. de Ferro Bahurl1-Cormnbâ. na secção 
Corumbá·ltapura ; do 2:003$llOS vencjlllento~ do engenbeiro-ebf:'fe 
da. fiscalização drt rêde fluminense; de 7: 125$ nas dial'ia.3 tio,; en;;e
.-beiros nscaes. 

N. 16-Se:r viço {Jeo?ogico e mine}<lllo{Jico do B:ra~i!-Acél'esceD tJi!·sc: 
Augmentada de 50:000$000. -
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Ao a.rt. 2- D. I : 
Supprlmam-se as lettru li. d, (J. f. . 
Na IeUra. h: em vez de 18:000$. diga..se--6:OOCl$0QO. 
Na.lettra. i: em vez de 60:000$, dig&-88-30:000$OOO. 
Suppriroam-so as leUras Ir, o I. 
Na.lett.ra. In: em vez de 300:000$, diga-se-200:000$000. 
Ao metlmo a.rt. 1\. Il : 
Supprim!lom-se lU lettras a, b, d. e, f e g. 
Ao mesmo a.rt. n. V : 
Supprlma-se a lettra b. 
Ao mesmo art. n. VI : 
Supprimam-se as lettras b e j. 
Na. letro. 1 : em vez de Taquarll diga.-se JagWJt·v. 
Supprimam-se as lettras o o p. 

Ao mesmo art., D. VI. Accrescentem-se as SegUiDt.e~ para.-
graphos: . ' 

pa.ra reaJ.izar os estudos e a. COD!i3kuC9&o de um ramal que. 
partindo do ponto ma.is conv6oiente da. Estraii\ de Ferro do Rio 
Grando a Bagé. vá terminar em Ja.guo.rão ; 

para. lOCaUZ!\l' 08 estudos e ao cODstruCQã,o de um ramal da Es
trada de Ferro Oeste de Mina.s. que. partindo de Barra Mansa, vá 
ierminar em Angra. dos Reis i 

pa.ra proseguir na. construcoão da. ~gtra.da de Ferro de rta.quy. 
DO Rio Grande do Sul, a.té liga.I-a, no ponto mais proximo. ao ramal 
f6rteo, q ua, da cida.de da. Cruz Alta. àemanda a barra. do Ijuhy. DO 
rio Uruguay. ", . 

Ao mesmo artigo.-Supprima.m·se os 09. VIU e IX. 
Ao mesmo a.rtigo, n. X: 
Supprtma.m .. se as lettraa a e b. - , . 
Na. leUra c, depois da pMa.vra-Unilo--accre~eotem~e as 

seguintes: «"som ~ugmento de ,despeza. e com reducção das ta.rifas.:. 
Ao mesmo art. -Supprunam-se os 89. Xl, Xlii, XIV, XV 

o XVI. 
Ao mesmo a.rt., n. XVU: 
Supprimam-se as lettru li e c. '. 
Ao mesmo art. n. XXII, I· - Suppl'ima..ao. 
Ao mesmo art. o. XXVI -SupprimHe. 
Ao mesmo art. D. XXIX: 
Suppri mam-se aS lettras li e c. 
Ao mesmo a.rt. n. XXX - Supprima.-so. 
Ao mesmo art. D. XXXlI: 
Sllpprimam-se aos palavras! '*0 bem a8:;im ~Hujlia.l· etc.:., até o 

fim. . . 
SlIpprima,m-so os ;1l'h~. 6<). 'li e ~u. 
Voto VIU 51 
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ACc:reSCBotem-se OS seguintes: 
Art. ,E' o qoverno., au~o. rj~íL4o" a., ptroviqt\~ciar P&f& 411:0 seja 

eIacutad~ .o, tlQlltraeto com ~ 'en" .lJltpr,~~mtl'tf, na. paI1e J"!)lativll 
ao la.noamento de aguas servlda.s e ma.:te:N$S tbo'a~ ,mra tt~ barra t 
púdeml(). no~SO.dB roo~ 4~ cpml»Qh,u~ à, se tn:c~~blr da Ett6cuCão 
(las obras I proceder a. coneurrencia., a.brin~o os nec~'t'los creditos. 

Art. Fica approvado o a.ccõrdo celebrado 4J.1:.'" do Brt. 14 
n. XX da lei, n. 1.316, Qfl 3l,de dazembto ue 1904 e re8t&be1~cída a. 
autoriza.cão para. a, abertura do credito necessario ao respectivo 
pa.gamento. 

Art. Fica o Governo autorizado 8. eBtabeleoer'lInla Utlha. do 
navegação no rio Iça. a.t~ C.\thuf3. ' 

Art. Fica o Governo autorizado iI. réver o cobtràcto dOm a 
Am(Uo1t leUlgraph C9mp~y. de mooo'a po~ ~iD., eo~~ dll poder 
a empresa melllO'r -eel'Vl'r 081nte~s68 (erlles da regllo do Ama.
ZOIl88, pela m04.ificacão do.s taxas teleg'r&phie&$", 'm1taotiOiO dê ca.bo 
dUplo. a,1I81Í18ftÍo 4ia.1inba a.ot. 0\1 por 'OOtl'Q~ melhor~ntQs que 
a expariEll6ia. houvor indicado, e. para. tal conseguir, TEmo.""", o 
meslJQ, oont~cto. 'si aasi1Jl e,ntender oonve.ni&Q te,. . ' 

.Art, ,,'. fIca o Gav8f4o 4utOrl:~do 8. rnan,<la;l" e'l.m,~~i: ~,p-a .. 
talhoS de Osvaldo d& Fart. 'S(jbre etOOtI'icidad&. ouvindo pàra. ~f.ó o 
aup·de~i.. , . 

S&la das Commissoos, fliI de d~6LBbro de 1001. 
'N. 422 '- 190.7 

.Jledaa,., .-fInal da prapo.siçtió ela (remara df)' !>eptdaáO, •. n. ,i~ '48 
1907 t e~arado OI uencimefllol dOI pretores cW t1iitriç~ f8í18r~., 
de acc&-do com ai em800al do Senado ap.proNdqs. pJ1á mBlmll 
l'ama1'a . 

, O GOJ;lgresso Nacional decreta. : , 
. Art. 1.~ SãiJ ei-B1adoe a l.():OOOS os vencimentos dós"preIO,J'es e 

)romotores do Districto Federal ~ a 6:000$ os dos adjUlitds de 
promotores e flxa.d03 em S;l2ó$ a cada. um os d08 dous àma ... 
nuensas do Ministerio Publico. sendo dous terços de ordena.do e 
um terço de gratificação. . 

Art. 2.° São equiparados os veIicimentos dOI juizes do Ctve1, 
do Commercio, ou Feitos da Fazenda Municipall de Orpbã08 e da 
Provedoria. a.o~ dos Juizes Criminw. , , 

Art. 3.(1 O Presidente da. Republica. a.brirá o cr~,dito. necessa .. 
rio para a execuçã.o desta lei. . 

Art. 4. o Revogam-se as dis-poeiçães sin oolltrarJo. 
Bala das CommÍsi>oos. em Z7 de dezembro de 19o,.- CoelhJJ .. 

Lúbaa.- Francisco SaUss. 

. O Sr. Presiden-te-!endo sido jUlgadas urgentes a.s, m~ 
erlM a. que se referem as rBdacço~s que acaba.m de ser lid&S. 'fou 
ubmettel-as á discus 8&0. 
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li,)' lida, poda. em dieeussiol8 sem tleb&OO appl'OTa.da,a'~ 
tinaJ das eJll~clas do Seaado ti p:ro~ioã(l.da C&mara.ilos Jlepüiüos, 
n. 239, de 19071 aaaudo a.. _pesa dó Minis:terin Ü ViaOiQ l"l'S0 
eXQreicio de 1908. . 

E' lida.. posta Enu Wsotl_O e. ·_m .daba.te appro17w. a-rodado 
fLQ! q.a, pr"Dosioã() da. aamara doe Oe,utadOl .n. 3, de 1907, ate

. vattdo ~ \VencillleD~ tlOg p.retores do Distrfeto Federal, de aceôrdo 
com as emendaa do Sonado a.cceitas pela mesma Camara.. 

'E' lida. PI>Sta. em disc~ssio e sem debato appro Jada a. redacoão 
fiaaJ do projellip do Seu.d.o a. SO, de ' 1907, relativo " a.ntiguidAde 
do "te.w)n'áe-ool'ouel Ismael Lago, 

a Sr. A. Azeredo (') - Sr. Presidente. tiudo slhído 
bOBtem ao'Estado de P~rna.mbuoo, com destino &0 'Rio de 'Jáneirpt 
o eminente Senador Ruy Barboza.. cujo brilha.nte papei 110 estt'an
gejro elevou ta.nto o nome do arazil. creio. in~rp:r:6t~r p pensa.
mento do Senado, pooiàdo '& V. Ex. 'quê-' Domare unta ,~rtnnissão 
pa.ra dar as boas Tlndás à,o,ijltttSí1'8 Viee-l'réáidente de~a ~~" q,ue 
soube honrar .. perante o mun40 ~ulto, o nome de sua. patliâ. 
(Mlf4eQ ~e,.; ~ito bsm.) 

Não preciso. Sr. Prosidente. OOC3r~eer o~ sêrviços do nota.'fel 
brazileiro na, Confel'Bileia. de Ha.ya, porq,ue, toda 'a nii.ç-ão os 
reconhece... ' 

O SR. MElRA E SA.' - O mundo intai.ro. ' 
O SR. A. AdRBDO - ••• o mundo illtêil~. 'diz' tií(ftbor o 

iUustre Senador, porque o .emha,ha.dor.Ru.y &rb&.I&~ ,enw ~oS"tJ,S8 
represent&nte& das uaoÕe8 do mundo. cOllqulstou' ·UJlla ,PÓlritirl,t!o 
es.cepcional que hoje oeohum paiz i,oo.a o seu Bomô ·fllust~e. 

Acroo.lto, Sr. Presidente. que 'não c0nil'&rio&s pràt~ ~ 
casa. propondo esta homenagem ao gJorioso b.t~ileiro, 'pois; ba. 
cerca. de nove a.nnos" o Seoad4 IlOOll60U tlhlà Comlll·t ... para. f'8C&-
bel' o sell Presidente. que tegNIBl&Ta 4& Europa. . - , 

ÁS:!im, peDSando loterpreiar o sentlmento .unaJlhn& do S8n&do, 
requeiro a V. Ex., q~e nomeie uma <l>mml8aio de óinoo ?není~~, 
para. dar as boas-vmdas 3.0 Sr. Dl'. Rtty Ba.rboA. no dlo. 4 8tla. 
chepda ao.Rio de Janeiro. ('Yu41o bem; mw"" ~.) . ':" ' 

a Sr. pires Ferreira. (')-Era de espera.r. Sr. Pre .. 
sidente, que o illutre 'Senador por MMto GreMG ooll~ mais 
alto o de~jo do &mado de par.tiotpa:P' da 1r0016rJ88'01I8 que' a. NBr(}io 
pretende fazer ao illustl'6.e grande bruileil'O, o eminente 81'. Ruy 
Ba.rbosa, no di~ de sua ,chegada ao lUo ,de Ja.n.elto, deyotta 'da 
Conferencia de Ha,ya,. . , , 

S. Ex .... porêm.;J,pe.as propoz que se nomeuse llJl'l& Co(ll
missão de mnco membros para., em nome do Semado, apresén'&ar as 
boas-vindas ao seu illustre 'Vice-Presidente. . ~ 

- I 



A.NNABS .tio SB1U.DO 

Ora.. como isto é o que commumente se taz, proponho quo, 
para. maior reaJce da. nossa. ma.nifesta.ção, em vez de uma. Com
missão de cinco membros, sejam represeotadáB todas a.s cireum .. 
scripções da Republica, inclusive a. Capital Federal. 

A Commissio de cinco membros representaria, no meu modo 
de ver. quando muito, o sentimento do Senado, ao passo que, uma 
COmmissio composta de 21 dos embaixadores dos f..stados. repre
sentará de modo ma.is geral as homenagens da. população de -todo 
o pait. 

Pe~. poís, ao V. Ex ... Sr. Presidente, consulte o sana.do si con
sente seja. nomeada uma. Commi~são compcsta. de um represen
tante de cada Esto.do, para. receber com as ma iores demonstra,.. 
çÕQ8 de apreço este illustre brazUelro. 

O SR. A. AzEREDO -Estou de pleno accÔrdo com V. Ex. (Muito 
~em; muilo luma.) , 

O Sr. Presidente-Sinto-me muito feliz em repetir 
&O Senado as propostas dos JDustl'eS.Senadores por Matto·6rosso e 
Piauh)". . . 

Parece que devo BIJbmetter a votos, de preferencia, o requeri
mento d,o Sr. Senador Pires Ferreira.. 

OS senhores que approvam o requerimento de S. Ex. queiram 
80 levantar. (Paula.) 

Foi appl'Qvado. 
Nomeio pa.ra. essa Commissâo: do AmazonM, o Sr. Jonathas 

Pedrosa.: do Pa.rt, o Sr. Indio do Brazil; do Ma.ranhã.o, o Sr. Ur .. 
bano sa.nto~; do Plauhy, o Sr. Anyzio de Abreu; do Ceará., o Sr. 
Francisco Sá.; do Rio Grande do Norte. o Sr. Meira e Sá; da pa ... 
l"ahyba, o Sr. Alvaro Ma.chadoi de Perna.mbuco, o Sr. Goncalves 
Ferreira; de Ala.goas, o Sr. Araujo Góes; de Sergipe .. o Sr. OU veira. 
Valladio; (da. Ba.hia., a.etua,[meote. não se a.cha. presente nenhum 
d08s8us representantes); do Espirito-Santo, o Sr. l\foniz Freire; do 
Rio de Jan Jiro, o Sr. Oliveira Figuoiredo; do Districftl Federal. o 
SI". Bara.ta. Ribeh'o; de Min'\s Oerae.i. o Sr. Feliciano penna.; de 
S. Paulo, o 8r. Francisco Glyccrio; d4J Goya.z. o Sr. Joa.quim de 
Souzaj de Ma.tto Grosso, o sr. .1oaquim Murtinho; do Pa.raml. o 
Sr. Xavier da Silva.; de Santa Catbarina. o Sr. HereiHo Luz; do 
Rio Grande do Sul, o Sr. Pinheiro Ma.chado. 

O Sr. T...auro Sodré f)-Sr. Presidente, tenho em mãos 
uma. representaçã.o para reínetter a. V. Ex. E' um documento que me 
foi entregue por aggremiaçã.o politica - o Centro de Republicanos 
OGnservadores-. documento que enviarei' Mesa, soJieit8.ndo a pu .. 
bUoação no Diana dos nossos trabalhos. 

Ht!J8<I, representa.ção se refere á. lei dada hoje. pa.ra. o assump"to 
de. deliboraQão do Senado, relativ& ao sorteio miUtar, e á. roorga.
nlzaoio do exerci to. -(") Este aiacurso não (oi revi~lo pélo orador. 



allsalo SI( 27 DH DBdlfBRO DB 1007 80õ 

Ha. nesse documento considerações geraes com as quatu eu fleo 
no mais perfdto e completo a.ccôrdo; ha neLle pontos, em completo 
desaccõráo, com o meu modo de entender e de peosar. 

A ha.rmonia. de viitas, conhecidos os nOlDes dos sigpatarios 
dessa. repres~Dtação, é na.tural; SeDdo~ como somos tod08, das mes
mos origens e filiados. como somos, do me3ma. escola. scientifioo... 
pbUOBOphica.. 

Não carec;o dizer aos que vão ler esse documento, que a diver
gencia entre mim e esses illustres confl'ades. está. ma18 que 
evideate, -uma vez. que o meu nome. peja assignatura dada, ao 
parecer da. COro missão de Ma.rinha e Guerra, que acceitou o pro
j4 que vaé entr.u· em debate, Importa pela declaracão de que na. 

rma.-orga.nizacão geral e destino social,--en a a.coeitel como 
uma lei que correspond9 á8 aspirações e As nOO8$sida.des do nosso 
paiz. 

Esta. lei compõe-Be de duas p&rtes diatinctae-devo, a.provei
bndo a. occasião em que me refiro a essa. representação, dizel-o. 
Uma., pura e exclusivamente TJlilitar, que se ref<Jl'e á. organi2a.çã.o 
do exercito. Essa. eu tel-a-hia por mais urgente. A outrll. ê a que 
se refere pl~prlamente ao sorteio militar. Essa tom, além do seu 
caracter militar, um feitio de lei politica-. ' 

Interessa. 1:1. ma.ssa geral do cidadão e vai na.turalmente, pôr 
em movimento a alma nacional inteira, agitaI· a em derredor do 
grande ~oblema. da defeza. nacional. 

Considera.ria. maia urgente a segunda parte' 4a lei, a que se re
fore á. organiza.ção do Exercito, ,arque tenbo para mirtl que o Sr. 
Minístro d. Guerra, como ma.is aa lIma vez dec]&l'Ou é o p.rimei~ 
a. comprJbender, reconhecer e confes:!a.r, que elle attende, '&um& 
série de provídencia.~ indi ... pensaveis e necesaarias, , bygieoe ma
tePiaJ e saneamento moral do exercito. obra. a. que S. Ex .. quer ligar 
o seu nome, obra e8~ncia.1 e necessa.ria para. que possamos pbr em 
pleno e rigoroso vigor a lei que va.i ser vot.&da pelo Congresso Na
cional. 

Quanto' lei de aorto:o. ba.~ta.lembrar que já a ternos. Como 
ê sabido, a. lei tie 1874 estâ. em vigor; não sei mesmo como exp.U
car esse grande a.larma. levant.a.do em torno dl. lei em projeõt.o. 
Quando ao verda.de ê q'le ella modifica, para. melhor •. a lei antiga, 
vobda. no regimen mouarcl;lico. tirando-lhe as lseo~, que elo o 
ca.racteristieo das legislações passadas, que veem desde as IDatruc
ções de 1 ~22, q uasi todâS consig.aa.das na 1m de 1874, insttuC0Õ68 e 
lei que não eram democraticas, pois consagravam o principio das 
isenções e o principio das substituições. . 

Ma.s. Sr. Presidente, reconhecendo ql,1e elil8a lei ~ neccssaria, 
sou o primeiro a. confes~a.r que, dados 08 exemplos da. nossa bistor1a, 
reconhecidos 08 antecedente.i da politica Brazifeira., act'ediio que o 
Governo da Republlca não a porá. em. execuçã,o, sem que eUa. re
ceba as moditlcacõ~ e as emendas indispensaveis' para Impedir que, 
na pl'a,tic8, eUa. possa. degenerar em arbitrioe e violencia.'l, que nós 
seremos 08 primeiro3 a. oondemnar. N69,digo ma.l. o Governo actual. 
o illustre Sr. Presidente da Republica e. o seu digno e patriotico 



mio-lstro, ,0 marocba.l Hermes da FOQi8Ca, quo- ittm. ma.is que nin
gue~t ,emp~b.o 0& ta,~er oom. que essa. lei éDncjlie os ,randes in
teresses da. deflJáa., nacIOnal com os 8r~des 'tllteresseS'do de89llvol
vimeoiq, 6 Prog~ do, n~ pa.iz. acommoda)l~ aoa meios 
BOBi,e.es e'ltl qUI} vÍrá. a. ser posta. em pra.tica 0, pr1ncnpa.lme.o.te, com 
as ooadloOeB do pai z . 

ftefel'tndo-me assim ao 'Uluétre Sl'. Presidente da. RepubUoa e 
ao lI$u,digQO Ministro. não quero fazer agora-porque ê ino--ppor
t\lW)-1) liístorico ~a. lei de 74. que foi posteriormente renova.da. em 
1892, procura.ndo elltã.o acommoda.J...a. ao reghnen ~vo. aos PJ'in-
cipiOs,rep-..blicano$.' , ' 

,M' minhas palavra.s~QUviando & M_a. representaçã.o doCentro 
~epilbticA-UO Oonservá.t;lor, ,não são mái~ ~,"e um appello ao Sr. Pro .. 
s)~nte da RepubUoa. e ao seU digno MUl1stro, para que 88. EE'lIlJ. 
mesmo venha.m pedir ao Congresso as a.lterações, que a. CommÍisão 
de Ma.rinha. e Guerra. foi a. primeira. a apontar como necesaarias a 
easa ~i. 

'. ,(j pa.r~r, q~ foi l~vrado pelo nosso digQo e illusf,re oollega. 
l'*~tanta do Rio Gr,ande do 8ul. falIa. de membr08 da. eommis
são: ~ M~a. e Guerra que tinWt.m. emendas" apf&Senta,I; ti. pro
prosicão da. Camara.. Um" (les'Q8 Dle~b~ d& Commi$8lo de Ma.ri
nh&- e Guer~ e~ eu que. para, não est:orva.r ao passa.gem da lei 
neste ftmd.e ,SaBSa.O, a.bitenho-me de enVH\!' emenda, nas ultimas 
horas de' discuSBão, promettendo c.onvertel-as em projecto. em 
oooasiã,Q opportu~ pa.ra, trazer a.o Senado as idéas do que enteado 
necasaa.riQ pa.ra acautela.r a. exoouoã.o dessa lei. quo, decretada, va .. 
l~ ~IIl0 uma. tremenda. e gta.nde r8BpoDBabilidade. dea.nte da. 
Na~Q, que todos nós procuramos bem servir. a.ca1l;tela.ndo o tuturo 
eNSg:U&rd&Ddo a i.QSEijrrid8,4e ~ o noIOO do no~ pa.iz, tendo em 
viat'4.o~ Ir~ndM. p~inoipiOi libera.as CQuagrados ga. Carta. d~ 24 de 
Feverwi!Q.. ' Como pOUtioo e como republicano. devo flW)1' 6aia. oonftssâo. 

Si a. lei de 1874 encJotl'otl emba.ra.;os invencíveis, foi ,Sr. Pre
lidente,I'Grque à. StU eE8cu"Ql.O roi oonllada. a mão. ínha.beiS, pa.ra 
1101-& em prIL ti Ó8.. 

, jEu~oêio limito, Sr. Presidente, que na. época. em que n6s vi
veíNls, s1 a.t;~lt:)s a.utol'ida.des da. RepubUca nlo tomarem todas as 
ca.u.t.óLa.s -=-: qU4 teAho o direito de' 8.8perar sex'io tomadas pelo H
llJl'~'e,s.r. Pre,ddente da. Republica e pelo dlgno Sr. MlniAtro da. 
GllfJJ,"ra. -:- re~io muito. Sr. Pre8idente, que, na. quadra aeiua.l em 
que'tão f'a.cilmenta são' t'lonculca.dOB os principios de Uberd'\de, esta. 
lei ve.ulla. degenerar, mentindo CQJj)p.teta.ment~ os nobre&, gra.ndes 
e ll.eJ1()rós;>i intuitoS que a dicta.~m', em oppreasio. em vioJencía. t 

eqi um. "nante. de ferro. 
;' . E' p&ra. resguarda.r o t\lturo que eu appello par. o Podar Exe-

01lÍi90. &Creditando que pronulIciani.. alIe proprio, toda.s &B medi-
418 eomplementa.res, essencia.es. no proprio entender do Sr. Miq.1s
tnula GlI.arJ:'a,aflOl de ser t84lliUda. a. execl1Qã.o da. lei 8 aplain&d4a 

f fi difllould.t.dosq1le+ certo, hã.o de 'IUrgir na sua. 6xOOUO'ão~ 



-
Digo,bem. ~r, Pfasj413~t~ q~e ~P~~.9 .pa.r~ Q :P9~~t ~J.;~~~i:l.2" 

pa.ra. () ·QQ'b.re ~ 1llu~trq Wnl~ó <!4~q.ªrt~ e. p~~a Q':g~Q'~"'lhO;h~ 
COUl~t~~t:I" o S;r. PtS$ldeo.te, da. Repq~l1Qa.por4q~, ~~;. p • 
ha ~~Ioes em qu~ ~ gen~e :pr()$Um~ q~e b ~1l8~ . ~ 
sua. pttopria fallenola., enio estathoB mlllto longe ~:p ~. 
em um. tlndqr ~ ~~ão ~omo 6,ílte.. .q\l.~do. inéo~ieflt~m~iltet 
d~olil1~~alldp.os p.o1* ~Dínpléto! ~()tamoa orçament~8 ... r-GmQ .ª'~~~~ 
hóqt6Iil.·Wv~mQ~ 09ó~11.o (le VOliàr. ignóran40 b qu~ éopti!lnatt\ S~~9 
disPOsiçÕes. ' . 

Tenbo cqncLuldo. 
CD.tísult~() o Sen~ao CQll~~nte 030 publieaoão pe4i~ pejo Sr. 

ta.uJ'o Sod,~~. . 

<) filr. Vloto .. Jno H9 .. :telr9-Sr• :Pressden~~ as p ..... 
la.vras do meu multtrQ eoJlega" repr~~enta.nte da Capital Fe~erM ft 
companheiro de oommisslo, vêm démOllstraf a cQrrecc~ dá ÇQJ;D
missão de ~lnb& â ~úerr~ Que. ~ni 8~U pa.recel', cl~:t'fl;n).!:lA~ evi
deI;lciolJ que a lei prM~$a.V.a. 4e aJgpiD:a,s lllQdi~caQõ •• t*.'fáJ'Jla.s,. m&$ que ~sg~.fá.lha.'iI aar1~m $~a.d.~, paio áUo patriotismq.~ oom
})etenci&. "do Sr t Preeidenté da. Republica. e do ,Seu ac~'Vo Mini,tJ,'Q 
fIa. G'u~Í'ra.. 

Agora, Sr. Preaid.en~i <levo varrer a. mi:Q.\l.~.'testitla. 
NJ,0 devo' se; cl'itica,do pelQ facto <Í~ dar, p ,.recer spbre o S9r~iQ 

milítiLl'1 a.cba.ndl) as1;alei de e~tri3pla necetBld4de. p(>ltl qUJ:> Q UpbrJ) 
Senador que acaba. de deixar ti. tribuna. ntilitar que ê, !Ui1ae nla:m
lDfJ~te"que ~ reorga,p'i~a.çã.o d.o. Q~erQito im,VQJ:\a.va 9lll' ~t1ii.1l1~!Éji:ié. 

. ma.teJ'lal é Eia.pMmêntp :rnora.l, .... 
Como PQllI. 41ler ° nóbfe' s.n,dOI' que. o ~lercjto se r,eQrJlà,p.l~e 

se saneie blora.lmente. si S. EX .. tenta ilegar-Ihe à b4sie prLriiórdii[ 
a esse sa.neamentr •. 0 aorteio , 

Uma. COusa. é &lloUario da. àutrá,. 
Como quer S, ~J. _<Jue o 6;1Grcijp:~. ~oJ'9f) JnncJ.Q,.JlQD;e e 

ca.paz, á altura. da miSaao que lbe esta; et;nfliLcU-a. def~ ao ~i;15 
no exterior, e 8. manutenQão da. ordem no interiol"-se quer, nega.r ... 
lhe o. ~ençia.l a. esse, frog~8o, ~.~ ~leyJ.Çio dQ niyel. a e~e 
desenvolvimento ma.tarla. e aoldll-o SC1f1elO 1 

trao, ~:r. Preside~t~.' tliQ .t,tOeJti$)IÍ, .10 <loverno, me4id!L tio 
eaJut~. nao Pl"OOUr6':1108 &tn ,8. mirob_ J)t?gré$\lva t1q. ~o., 
exarCl~o,; ao ç,oQ.tra.rl,O, ~~Jj, 9, ~jt'h#ttól-o ~ iÜtpr .. 4e sua 
D1tssã.d, to;rneIl?-0I-o ~~Vá,z ~riqJtf,W Qa loürQ$ da vid\O~ii 81 t1~ 
vermos ao tnfébcidade pe arl:l$r ~1b \".UJltt. BUQJ.fJ.1, eitetanà.; tôrnemol-d 
capa.z de manter a ó:tdern. int8tUj~ poró.ue da" ~rdei:Q.· í»t~rJl4 1llá.p" 
tida. no paiz depen.de sua. pro$,gerMade, boro eSÍJlt.f. e en,ra.ndOQi-
mento. . . 

O Sa. LAURO SGDRÊ."":' O honra.do Sr. Ministro da. Guerra já c 0-
meçou a. pOr em pra.ticl. os meios de torna.r 6 exercito e~p<U!. . 

O SR. VIC~QR1NO MONTQRo-:-PQi'!.r ~1 Q b:onrado S-r. ~ro. da 
G~erra. j~ est4'~t'ocu~40 ~fcJ",ecef 0, exercito CQ~ os B~JU8Jl.~íÍ 

. . 
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indisp608&veis a.o seu desenvolvimento, porque nio acreditar que 
s. ~'x.., &1. ueUs illuetre ma.recha.l. cujo paUlotismo todos nós re.
hhecemos, cujo amor ao eltercíto e ao paiz nio pode ser posto em 
duvida. ser' capaz de oorrigir la.ounas que a lei do sorteio por 
aoa.so poSS& ter t 

Si é verdade. Sr. presidente e eu concordo com o honrado 
Senador. que o exercito precisa. de um sanea.mento moral, e de 
bygien8 material, porque não facilitarmos ao Poder Executivo 0.') 
meios indispensaveis a, ei'88 saneamento t 

Si a. lei de 1874 não produziu os etreitos que fôra. para. deaeja.r. 
foi porque, Sr. Presidente, o poder pu bHoo da.q ueIta. época. não 
tinha. a preo:::ollpação do Governo do agora. que. querendo fa.zer do 
sorteio uma realidade. excluiu dessa lei todas as isenções odiosas. 
08 privilegi08 de toda. e qualquer na.tureza.. 

S. Ex. o Chefe da Nação e o 81'. Ministro da. Gum"ra. tornarão 
uma realidade esta lei. moditlciUldo, si prove:ltm'a e.J.idtirem. 
guaesquer inoorreooões e, esiamos ee~:tos. desprezando eS3a ca.m
panha. Impa.triotica. que surge em quasi tc.dos os pontos, promo-. 
'tidas pelos que não quel-em prestar .servloos â patria., pelos que 
só querem a. vida oommJda.. eaquecendo.-se de que o primeiro dever 
do cidadãa ê o de prestar serviçoa pela. defesa e integrida.de da. 
patria.. . 

Estou certo. repito, que a. lei ~o el,e~uta.rá e que. si lacunas 
o:dstirern. ella.s dcsappa.recerão porque o CheCe de Eitado e o MI
ni~tro 'da Guerra pedirão aI) congresso as rnoditl.caQões que jul
garem necessaria.s. 

Fa.co, Sr. Presidente. um IIppel10 a.o Senado! approvemos esta 
lei Dobre e digna. que vem dsmoDstrar que todos 08 cido.dlo! 
devem ser iguaes perante a lei. (Muito bem! Muito bem I) 

O Sr. Ba.ra."ta. BlbeiJ."o-Peço ~ pllavl."a.. 

O Sr. Pre8tden~e-Tem a p':\la.vra. o Sr. Bara.ta. Ri, 
beiro. 

O Sr. Barata Rlbeiro-Sr. Presidente. ia. bontem 
a.dermtada a. sessã.o quando oecorreu o incidente a. gue me venho 
J"eterir. servindo de ~sumpto a. explicação pressoll que julgo do 
meu dever da.r ao Senado. 
. No longo periodo de quasi nove ann08 e;m que tenho a.ssento 
n83ta u,embléa. nio me aconteceu, nunca. advogar paga.mentos in
divldua.e5l, e menoS incluil·os em leis orçamentarias. 

Tenho por habito, porém.t nio re:!listir á$ injuncõei de minba 
cODlCiencia.. nem de ~el'tar das posições a. que a.s clrcumstanciafJ me 
impeliem. 

COnhecendo. em todo sell enredado e secreto contexto. o caso 
que origÍQou o credito do 8r. Dr. AraUjo V..sooncello3 contra a 
Pazenda FederAl. tristisaimo e eacandaloso epLltOdio que me parecia 
ooDvlr aepllltar no esquecimen'o. pelo resgate da divido" não du
videi em a.quiescer na a.presenta.çio de uma amerula a.o oroamento 
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da Fazenda., pelo. qual autorizava o Sr. PresÍdent,) da RopllbUca ao 
salda.l-a, mediant(} coadicõe8 que puzessem ao salvo as responsa.bi. 
lidades governamentae.s de S. l!!x., e o nz com tanto ma.ior desas
sombro quanto tlnba. 6 tonho certeza. que o ca.so é conhecido da 
maioria do Senado, havendo at~ quem o podasse explicar em suas 
minima.s circumstancias. 

Vigura.va. na ordem do dIa. a votaoã.o (to orçantenro da. Fazenda. 
quando a.qui cbegou' o do Ministerio da. Via.ção, lndu$tria e Obras 
Publicas, e um requerimento de urgoncia ft'l-o vir á discussã.o 
immediata. 

N,em o havía.mos lido; nem sõbro eUe ouviramoJ a patavra, 
breve que (0881), da lllustra Commissã.o do Fiuança.s. 

Como acha'lue d~, .• sonHidl.d) ficou-me o vazo de revoltar-mo 
contra ta.es pl'atioas'J o re~irei .. me da. sessão, embora convencido qUB 
todos acertavam e ali er,'ava. mM obedecendo ás intemperanças do 
meu caracter. e ás I1a30luooos aggrB.9sivas do meu temperamento 
que lDsistom em ool'ilemnar o que todos applaudem. ' 

Disso resultou ~ não assisti 1\ votação da emenda. que havia 
apresentado, e que i rejeitada. sem q_la eu, portanto, podesse 
de1endel-a. o d'abi originou a. minha resoluoio de renoval-a no 
Orçamento do Minis rio da Industria. circumstancia evocada pelo 
nobre preside'D.te d Commissão do Finanças e com que S. Ex. al" 
gravou as breves c( lderaçõe.l em que se apoiou para. pedir sua 
~ejçã.o. " 

Não soria a~l"imerra. vez que o Senado approTMse em um 
orcameoto. emen que tívesse sido rejeitada em outro, e a minha 
iniciativa. do repr uz"il-a. t ínspirou-sa na. advertencia, do muitos 
8rs. S6oadores, q e me 'fizeram sentir que a. rttieioio da minha. 
emenda se justifica a. pelo abandono em que ell a. debita. 

Não me cionvem leva.r daqui a tristeza. da averbaçi.o em pu. 
blico. de ter repro~uzido em um orça.mento, emenda pouco antes 
rejeitada. em outro~ ma.xim~ tratando--8e da. es~ie desta, 3.verba.çã.o 
pela ql1<J.l p3.rece q~e se pretendeu pôr a. descoberto ou em relevo o 
meu intuito ou p~po8ito de esgueirar através das urgenoiu de 
uma votaç?io or(}à.tnentaria a.part:1da. e das canceiras do Senado, 
uma Pl·etenção. talvez .. , pouco to nesta, e e m todo ° caso injul. 
titicavol. ' 

Repeti a. mtnba. emenda. exa.cta.mente para ter ensejo de dizer 
o que disse, hnto quanto me pa.rece indispensavol pa.ri}. j~tiflcar
me por tel-a apre$entado. 

Quando se l'asgil.r o véo que encobre e83e mystorio se conven
cerá. o Sena.do que não cahe a. mim desa.r algum, tendo insistido 
por aquella. ernanda, que ta.nto poderia. figura.r no orQa.mento da 
Fazenda. como no da lndustria.. e que se alguem ficar sob el!a. 
esma.gado. não serei eu, maa os que se acocora.m dea.nte dos gover
nos. que consideram irres-poDsavais. sagrad03 e inviola.veis. donos 
do el'a.rio naciona.l que dlss1pa.m. e o que ma.is triste ê, a.té donos 
d~.:C. con ,.cienc~~ dos que devem ser ~~~ direQf,ores. OO.Q80.res fi 
PlULta"a VO~08 J'qIZes, 
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ORD~ DODJA 

SOR!'EIO MILITARA 

Entra em 3" disemss(.1) a propoateão d, lim.a.l'~ dos Depu1.a\dos 
n. '210, de 1907_ regulando o alistamento 1 o ,sorteio militar 'é 
r~ol'ganita.ndo o exercito. • " ' ' 

O Sr. PIres Ferreira 1b.z arSAs ooDsidera.oBes 
em defesa. do sorteio milita.r. como oomprimento a. díSPQsUiv08 
coustituctonaes 8 nivelamento da.s cJas3es sociaes e termina reque.
rendo 4YotaÇlão nominal. 

Ninguem mais pedindo a pala.vra, enee~8 a di8C~O. 
O Sr _ pires Ferreira. (pelo. dem), re'lu&r que 

a votaQ&O seja nominal. 
Posto a votos, 'éa.ppt()vado o requerirnen • 

O 8r. Preti.ddelJ,"te-Vae-s8 fazer aloba.m.a.da. Os lenbo
P88 que approva:rem & proposiQio da. Oamara dos, Sra. Deputa.dos 
r6!PODderio cslm~. Os senhores Que não 8.pp varem. responderão 
«na.ollo, '. 

Procede-se , chamada e respondem csim, s Srs .. lon&ti\as Pe
drosa, ludio do Brazil, Urbano Santos .. BeJfor Vieira. Pires Fer
reira, Fra.ncisco Sá, Ferreira Cha. ves, Alva.r Machado, Coelho 
Lisboa. Ara.ujo Góes, Oliveira Valladão. Ma.rti bo Garoaz. Moniz 
~iref Siqueira Limai Oliveira Figueiredo. La ro Sodrê. Feliciano 
PenDa. J'Itanclsc() SaHel, Joa.quim de Souza. Â Azerado. Metello. 
canc1Jdo de Abreu, Xavier daSilva., Hercilio L • Felippe Schm1di. 
Pinheiro, }f.acbado e Victo.l1'iuo Monteiro (27) e« 10,. D8 SPs. 8& Pai .. 
;KOto. Mflt'4 e Sá.. MallUel Duarte, Erico Coe o. Bairala Ribeiro, 
Fra.nclioo.Gly~f~,. J~uim Murtinho e Ju.lio F ta. (8.) . 

, , I o, ljir. J»rf)etden~-A proposição 'lbi la.pproVadll por 21 
vqtos contra. oito e v&e ser submettida" sa.nc~, 

QUADRO DA ARMADA 

Entra. em aI. discussio ao proposição da Oam ra. dos De-pubdo8, 
D. 191 t ,de 1907. a.lteraudo o q ulWlro d.otJ otn [.08 gener&e8 da. 
armada. ! 

Ninguem pedindo a pala.vra.. encerra.-se.& ~iacuilsio. 
Posta a VQtos é a.pprovada a :proposiçã.o e va.r se'! 8ubmettída a. 

~oçiq." i 

ORçAMeNTo DA MAR.INHA PAU 1908 , 
;Entra.m em discussão as emendft,s do Sen.a.io 4 proposiçã.o da 

Cam .. ra dos Deputados, D. 146, de 1907t fixa.ndo 'a despeza do Ml· 
nisterio 4& Marinha. para. o exeJ'oioio de 1908 e que nãO fora.m AO'
eeitas' peJa. mesma. C'Alimara.. 
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O Sr. Felioiq,:Qo pe:p.ut\.......sr. Presidente. pedi a. pa
layr~ simpl~sm:ente 'p'a~ declarar aQ.~nado que, não tendo a C()I;n: 
mlSsao de Flna.nça!;! tli:lo t~m po' de redlglr 9 seu p&reCer por escri'pto, 
res~rvDu-se () direito decommunica.r ao SenadQ que sustenta aOJ2i
nlão anteriormente emittida."isto é, que opina pela $pprQv<lca(n~a 
emenda que a. Camara rejeitou. 

Ninguem ma.is ped4ndo a. palavra f • .rra.--sa a. discusa&o., 

O Sr. PreMiden-te-Vae .. se vota.r a primeira. emenda. 
Para que o Senado ma.ntenha as suas emendai. necessita. que 

votem por ellas dous terços dos Srs. Senadores. 

O Sr. FrancJs90 Glycerio (p,'a ordem)-O nobre 
Senador, Presidente d~,Commissão, ,informou mu~to bem o Senado 
e represan.ta. o pensamento da. maiorIa. da Commissão; eu, pOJ'ém, 
como o Senado sa.be,' dfvirjo de S. Ex. na. emenda. relatIva á dUre
rença de vencimentos 'pa.ra um aJ.mirante. No mais edou de accÔrdo 
com o nobre Senador. 

posta a votos é r~eitada 3. seguinte emenda, qUij nã.a obteve 
dous tercos dos votos presentes: 

N. 8. Idem-aecrMoonte-se: Diminqida da 4:624$800. ficando 
consignada. a. verba. pâ.ra vic&-&lmirante em logar do almira.nte no 
quadro extraordinari() .. 

Posta ao votos é approvada par 34 votos a seguinte emenda.: 
Accrescente·se o~e convie.r: 
h) a mandar ,proOOder a estudos, qU4ndo o juJgl\e conveniente 

e opportuno. para. restab~lecimento do extincto Arsenal de Marinha. 
da Bahia, mudado, pt)rém, o. JQcaJ. para a ensea.da do Arattl, e Olltl·O· 
sim, pa.ra a construccão de um dique pa.ra reparos de navios no 
canal que communica essa enseada c~m ao bshia. de Todos 08 Sa.ntos. 

Posta a votos é unanjmemente a.pprov-ada. a. segointe emenda. : 
n. A despender até 34:000f ~r~ a co~clU8ã.o da coustrucoã.o 

da. Escola. de Apren'dizes Mo,rmhelroa do Esta.do da ~rá.bybat 
abrindo para. isso o necessariQ credito. 

As emendas que foraM maotidas volta.m " C&m&r8. com a com· 
munic&Qão do ~corrido. 

O Sr. :pl~tl. F.err~ira (pela ord.Jm) - E' sabido Q 
estado graviBsimo ~ s~ulle em que s~ a..cha o .Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal ,Federal. ' 

Requeiro, pois, a. V. Ex. con'3ulte o Senado si concede urgencia, 
para ser de preferencia discutida. ao proposição da Cama.ra. que con
cede licença a esse magistrado. 

O IISr. Pretiljlident.e - Observo ao nobre Senfl,dor que na. 
ordem do dia segu&-se a discussão de creditas; entreta.nto vou 
sugeitar a. votos e seu r89,uerimento. 

Posto a votos é rejeitado o requerimento. 
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o Sr. AnJzlo' de Ab1·eu. (pela ord4!ma) --. Desejo 
simplesmente. Sr. pr ·sid\'.nte, pedir a. V. El;. que fa.ça. consignar 
na. a.ota. doa nossos traba.lhos da hoje. que. si estivea3e presente 
quando se votou o projooto relativo ao sorteio milita.r dava o meu 
voto contra o mesmo. 

O' Sr. Pre@ldeqte - A tleclara.ã.o de V. }i~x. constará. 
da a.cta.. 

VOTAÇÕES 

Votaçã,o. em 2110 discussão. da proposição da. Camara. d03 Depu~ 
tados n. 227. de 1007, autorizando o Presidente da. Republica. a. 
abrir a.o Ministerio da Justiça e Ne8'0cios Interiores o credlto espe
cial do 300:000$, pa.I'a oecorrer ás o.espezas com a. representação do 
Rrazil Do.} 41> Congres>o Medico Latino-America.no. a reunir-se naata 
Capital em 1909. 

Posto a. votos é ~pprova.do o artigo unioo. 
A proposicio passa. a 3(1, discussão. , 

O Sr. Ferreira Ch,aves (pela modem) roquer dls ~ 
pensa. de iotersticio para. a. 3110 discussio da proposicão. 

Consultado. o Senado concede a. dispensa.. 
Votação. em 2* discussão. da proposição da Cam'\ra dos Depu· 

tado~ n. 2~t de 1907. autorizando o Presidente da Republica. a 
abl'ir ao Ministeri.J da Justi9.~ e Negecios lnterlores o credito de 
129:896$960, supplementa.r d. verba. ma. do art. ~ da. lei n. 1.617, 
de 3D de dezeml)ro de 1901, para. occorror a. despelas de diversas 
sub·oonsigna.ções do ma.teria.l do Hospício Napional de Alienados. 

Posto a. votos é approvad66 artigo unie6. 
A proposição passa a. 3· dlsoussão. 

O Sr. Ferreira Ohavee (pelaordem) requer dispen~ 
sa. do interstício para ao 33. discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concedI: a dispensa.. 
Votação, em 2a discussii.(). da. proposição da. Ca.mara dos Depu

tados. ra. 225. de 1907. autoriza.ndo o Presidente da Rellublica a 
abrir a'l Ministerio da. Fazenda o credito de 9(}:OOO$. supp1em entar 
â verba. 2& - Juros dos em orestimos do cotre dos orphãos - do 
a.I't. 45 da. lei n. 1.617. de 30 de dezembrode 1906. 

Posto a votos. é approvado o artigo llnicl'). 
A prap1sição -pa.S.H a 3a. discussão, 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem) requer 
d ispenea. de intel'stleto l)a.ra. a 31l discuiolsão da proposiçã.o. 

Consulta.do. o Sonado concedo a dispeost.\. 
VotaQã(). em 2· discU5sã.o, da. proposição da Camar,l, d03 D~pu

~ado8, n. f#2ô, de 1907. autorizalldo o Presidellt~ 430 ~epqblica ~ 
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abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 67: 761$8l0, 8upplemen 
tar á, verba. }7'0 do art" 45 do orçamento vigente. 

Posto a votos. é approva.d.o o artigo unico. 
A propo~ição passa ,3 3a discussão. 
Votação, em 2· discussão. da proposição da Camara dos Depu

tados, n. 238, de L907, a.utorizando o eresidonte da Republica. a 
abrir ao Mtniaterio da Fazenda o di-edito extraordinario de 
60:057$579. para pagamento ao engenbeiro civil Luiz Thomaz da. 
Cunha Navarro de Andrade, em virtude de, sentença. 

Posto a votos. é approva.do o a.rtigo unico. 
A proposição passaa 3~ discussão. 

O @b.., Franoisco Glycerio (pela ordem) requer 
dispensa tla interl::\ticio para a.3t.discussã.o da proposiçã.o. 

Consulta.do. o Senado concede a. dispensa. 
Vota.ção. em 2" discussão, da. proposicão da Camara dOi Depu· 

tadm, n. 222, autoriza"nJo o Presidente da Republica. a abrir ao 
Ministerio da Marinh<J. o credito de 1: 127$741, para oecorrer ao 
pagamento do augmento de vencimentos ao secreta.rio do Arsenal 
ae,Marinha. do Rio de JiLneiro, de conformida.de com o decreto 
legislativo n. 1.732, de 26 de setembro de 1907, 

Posto a. votoB.é a.pprovado o artigo unico. 
A proposiçã.o pa.ss~ a 311. discussão. 

O Sr. Fra.ncisco Glycerio (p6lo. o,.dem) requer 
dispensa. de interstício pa.ra a 3' discussão da proposiçã.o. 

Consultado o Senado concede a. dispensl. 

Votação, em 2S discussão. da. pl'OposiOã.o da. Caman. dos Depu~ 
tad09 n. 229. de 1907. autorizando o Pl"osidpnte da Republica. a. 
a.brir ao Ministcrio da Guerra. o credito de 51 :36O$y supp]emeota1" 
á· verba 5& do art. 22 da lei n. 1.617, de SOda dezembro do i906, para 
pagamento da gratifica.ção de funcçã.,)t devida a'profes90re~ e coadju
van tas da. Escola. de Guerra de Porto Al.!grc. 

Pasto ao votos, é apPl'ovado o artigo unico. 
A proposição pas~ á. 3& dhc1l8São. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela o~'d6m) requer 
dispADsa. de interstício para. a 3110 discussão da. proposição. 

Consulta.do. o Sena.do concede a. dispensa. . _ 

Votaçã.o. em 2- discussão. da. propo~t~ã.o da. Camara. dos Depu
tado.~, n. 232, de 1907, autori1.ando o Presidente da. Republica. a. 
abrir a.o Ministerio da. Guerra., o credito de 89: 862$021. Íilupplementar 
á verba. 15~Ma.teria[-n. 19, do art. 22 da. lei n. 1.617, de 30 de 
dezembro dB 1906. 

Posto a votos, ê a.ppl'ovado o artigo unico. 
A proposição pas;;& a 38. di~cnssã/l: 
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, 'o s~. Fra~il!lCo G1yOe.'Pio (pct14 ordem) reqlle:r 
dispensa de inster.dticio para. a ga dh;cnsslO da. proposicio. 

Consultado. o Senado concede a. dispensa. 

Votação, em ~ discussão. da, propOliQio da C&m&nL d9a Depu
ta.dos, n. 2~3f de 1007, autoriza.ndo o P.çes1dente ,da Republiea a. 
a~rir ao Mitliatel'io da Guena. o credito sl1ptJle ment~r de 473:88'4$493, 
sopplemen'at 4 verba, I&': con8igna.Çio-\'~nta.geDs de f6~Í'a.a~s e 
~rl'a.geD.8~do an. 22 da,1ei n. 1.617, de Si) de dezembro de ,Hi06. 

Posto a. votos, é a. pprovadG o a.rtigo urrloo .. 
A proposiçã.o passa á 3&. discu~Bã.Q. 

O Sr. Francisco Glycerlo (pela f.W'dem) requ~r 
dispen8,a. de ~ns~rtjci(). para., a. 311 di8CU,sio da. propofi~ão. 

CODsultádot o Sénádo eanoede a dls.pensa.. .' 

O Sr. Ferreira OhaveiiJ '(pela ordem) réquer dis
pMlsa. de inteNticio para 8,'3& diaou.esão da. propoai\li.Q da. C8Jma.ra, 
n. 221. do eorreu;e aRDO, boniem a.ppruva.do 'em sa. " 

Con~utLadot o Senado concede 'a dispensa.. 

eaEDITo PARA OóNOLUSÃa DO ÉDIPIOIO D4 ~lUBLlOT'BtaA nctoN.(t 

Entra em 3& diSOWlSão a propoetçlo da. ca.mara dOI l}~pttta.dosJ 
n. 2.24, de 1907, a.utorizando o Pr.eafden:té da. Republic&,a: abrir ao 
Ministerio da Justiça. e Negocias Interiores o credito de 2.400:00QS 
~ a. oonolusio do etittlcio da Blblioth~a NlIíeteD&l. 

Ninguem pedindo a\'-p..la.:vra, en.eeJ.'l'àf..sê a ;dif!Cq.6sã.O. 
Posta. ao votos, é approva,Ha. a próposiçãô é va.e ser su'bmettida 

á. saalação. . 

CUDI'lO PAU P'À.GAMBN'1'O A OR.OnlOO DA SlLVA MARQt1E8 

'Entra em ia. discussão .. proptldQão da O.mart. ,dos Deputados, 
n. 179, de 1907, autoriz&ndo o Governo a. abrir ao Mi,nisterio ia 
Guerra o credí to especiaJ de 4: 758$334 .para. paga.nlénto de ,gra.ti
ficacões de exerci cio devidas a Orozimbo da. Silva. Ma.rques, chefe 
da. otlleina de ~elleiros e correeiros do Arsenal do Guerra do Rio 
Grande do Sul. 

Ninguem pedindo a palavra., enC9rr&-8e a discuasão. 
Posta a. votos. em escrutiElÍl> secreto, :á approvada a 'propo

sioió por 28 votos contra 7, e va.e ser 9ubmettida á sancçiio. 

Ó Sr. Presidente- O nobre Sena.dor pelo Piauhy re
" ,quereu ha Pouco altera.çã.o da ordem do dia. para. que o Senado se 
l!1>nmunciasse a. respeito dA licenóa do presidEjote do Supremo 

Tribunal Federal. . 
A Mesa. fez uma pon(!eraoão a. S. Ex.' DO sentido de que o 

Senado ia. se pronunciar primeiro sobre os proje.stos de oredito. 



Agora. qtl8 est·~. credi'lOs eãtã'o tdbdos, teállô o titl.-tor 'pratér em 
attender 3.0 pédfdO de S. Ex. . 

O SR. FELIOJANO ~NNA - Ainda. temos de votar mulfJJs proje
cios ie c1'8ditoa 

VOZES - O requerimento do nO'bte Sena.dor pelo 'Piatrhy fOi 
rejei tado • . ~. 

O Sr. Ferreira. Ohaves (para neg()cio urgente) 
Requer urgencia para di~cU8tiãO immediata. do projecto q\le con
cede I1cenoa ao presidente do Supremo Tribuna.l Federa.l. 

-Posto ao 'votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente-CuHlpl'indo a deliberacio doSeDado~ 
vou ~ujeita.r á. discussão a. ma,teria. julgada., urgente. 

LICENÇA AO DR • .JOAQUIM DE TOLEDO PIlA Z AtMBIDA 

Entra em· 2'" d1Scil8$io à propoSição da.- C&mara. doa ~tados, 
n. 240, de 1007, autortzando o Presidente .da. Republica ~ conceder 
8.0 Dr. Jóa.qutm dê Taíedo Pi'za e Almeida, 'ministro ê presidente 
do supr.emo Tr1buna.l Federa.l, seis IÍtezeB de 'lleenClr, com todos os 
v'encimentoa. :para. tratâmento de sa.ude. 

Ninguem pedindo & pa.lavra, enoorra-8e' 8. disc~88ão. 
Posto 8, votos em escrutinio secreto, é a.ppl'ovitido o artigo 

unieo por 30 votos ceBtra. 01&00. 
A prO'Poaioào pa.a a S- di'i3OUssio. O!lm àispeDMo d~intel'9ticíot 

visto ter sldo julgada. mataria urgeaie. ' 

'CRBDI1'O IJDPPLElMENTAR. Á VERBA 31 DO ART. 45 DA LBI N. 1.617, 
DE 1906 

Entra ·em 3· discussão a proposio§'o da Ca.mara. do~ Deputa.dos 
n. 184. de 19Oi, autoriza.ndo o 'Preside.n:te: da Republioa a. abPir &O 
Ministerio da Fazenda o credito de 35:000$. ouro. supplemeIltar á. 
verba. 3}!~ do ar~. 45 da lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906 
(RepoJi-e6es e, restituiQ&es). . 

Ningnelll pediDd,o á. palaV't&. en~~se a; d1!icu9Sio. ' 
Posta. -a ·vI,Jtos. é '.ppro-vu,da. :to propostQão & v-.e Sêr submettida 

" sanccão. ' 

CREDITO. PARA PAGAltUNTO AO BA.CHAR.EL ARTHU& DE CARVALHO 
ROREIRA 

Entra. em !A dise'tÍe'9ão a p1'Opoalcão da Ca.roa.ra dos Deputadôs 
1;1. 223. de 1907, &\ttorizando o Pr~idente ~a. Republica a. ~~rir &0 
Ministerio das Rél8,<toes Ext.eriol't3 b' credito espe,ciaJ.-,de 29:587$477, 
p'a.~l. para. pl:\i"J;nento,ao bacha.~ Artb~r de Carvalho Mor~ra. 
l° s'ecrctario dá legac'ão, em dfspo1íibilida.de. 
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o Sr: Ooelho Ltsboa-Sr. Presidente, ~tH do ar
tigo regímontal que autoriza a discussão independente do parecer, 

. foi incluída na ordem do dia. de hoje esta proposição que, no meu 
entender, deve ter maior exame. ' 

Assim.requeiro que esta. proposiQão seja. enviada. ás Commissões 
de Constit.uição e Diplomacia. e de Fi~ca.s. 

E' lido, apoia.do, posto em discussão o sem debate approv'ado o 
seguinte . 

REQUERIMENTO. 

Requeiro o adiamento da. discussão. atIm de seI' a. proposicão 
submettida ao estudo das Commissões de Oonstitlliçio e Diploma-
cia e de Finanças.-Coe'ho Lisboa. -

Fica adiada a. discui;sio da proposição, que é remettida. ás Com
missões de COnstituição e Diplomacia. e do FiDa.nças. 

CREDlTO PÁRA PAG.UlENTO DA COMPANHI~tifioRTE MINEIRA. 
,>-

Entra. em 28. discussão a proposição da Camara. dos Deputados. 
n. 215. de 1907, autorizando o Presidente da 'Itepubblica. a a.bril" ao 
Minlsterio da. Fazenda o credito edraordinario da 30:510$700, para 
pagamento á Companhia. Norte Mineira, em virtude de cartn, pre
cataria ex.pedida. pelo juizo federal da. 2' Vara deste Districio, em 
22 de agosto de 1907. 

Ninauem pediedo a. palavra encerra-se a disaussão. 
Posto a votos. é appro'Ya.do o a.rtigo unico. 
A propOSiQão pass& á. 31l. dtsoussão. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela o,.cUmJ.) .reqner 
dispensa de intersticio para.a 3& discussão da proposi,ção. 

Consultado. o Senado concedo a. dispensa. 

CREDITO PARA PAGA~ENTO DA COMPANIIIA COLONIZAÇÃO E INDPSTRIA 
DE SANTA CATlfARINA 

Entra em 26 discussão ao proposição da Camara dos Deputados, 
n. 216, de 1907, a.utorizando o Presidente-da Republica a abrir ao 
MintsteTio da Fazenda. o credito extra.ordinario de 55:812$714. para. 
ocCúrrer a.o paga.mento devido, em virtude de sentença, á Compa. .. 
nhia Colonização e Indust.ria. de Santa. Ciltha.l'ina.. 

O Sr. FeUciano PeuDa-Sr. Presidente, parece 
que se tra.ta. de um projecto que reclama muito ma.is impe)'io~a .. 
mento a providencia solicitada ha. pouco pelo nobre Senadol'. pelO 
Estado da para.hyba.. 

Este projectO autoriza o . paga.mento devido, em \'irtllde de 
sentença, á Companhia Colonização e lndustria de Sa.nta. Catba,.. 
rioa e sobre elle Dão foi ouvida a Comllli8são de {I'inanças. 
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Apezar da. declaracão de que o pa.gamento é a.utorIzado por 
sentença, devo fazer ver a.o Senado que ha tramites judtciaes que 
nem sempre são observados. . 

A COmmissão tem estabelecido um regimen rigorosó'à, rut.e 
respeito. Entendo, pois, que o Senado, que acaba de conceder que 
a proposicâo relativa ao Sr. Carva.lho Moreira seja submettida 
a.o exame da. Commissão, deve proceder dá. mesma. ma.neira. com 
esta., paI"d. evitar ma.is tarde o arrependimento. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO-Mas este credito não foi pedido por 
mensagem '1 • 

UM SR. SENADOR-Foi, assim corno o outro relativo ao Sr: Car
valho Moreit'a. 

O SR. COELHO LISBoA-Mas sobre o credito relativo ao Sr. Car
valho Moreira a mensagem é dubia. 

O SR. FELICIANO PENNA-Sr. Presidente, o que se trata ~ de 
evitar o perigo. muitas veze3 oecorrido. de votar o Senado, nos 
ultimo, dias de seasã~. couSáS que nio votaria si fossem convenien
temente estudadas. . .' 

Apezar de ha.ver sentença judicial, p6de ser que haja, como 
já disse, fa.lta de certas formalidades, que nos ooriguem, como 
muitas vezes temos feito, a. devolver o processo, pa.ra. que volte 
rectitlcado. 

Requeiro, pois, a V. Ex., Sr~ Presidente, que consulte o 
Senado si concede que este projooto seja submettido ao estudo da. 
Commissã.o de Finanças. 

E' lido, a.poiado, posto em discussão e sem debate approvado o 
seguinte 

REQUEll.I"rfENTO 

Requeiro que ar proposição n. 216, de 1907. seja submettida ao 
exame da Com missão de Finanoa.s. - FeUciano Penna. 

Fica adiada, a discussão' da. proposição, que é remettida 11 
Commissãs de Finanças. 

CREDITO PARA EXECUÇÃO DE ACCÔll.DO ENTRE o MINISTRO DA FAZENDA 
E D. FRANCISCA BORGES MONTEIRO E OUTROS 

Entra. em 2" discussão a proposição da. ca.mara dos Dep.:otados, 
D. 241, de 1907 t autorizando o Presidente da Republica a abrir ao 
Mínisterio da Fa.zenda <> credito extraordÚlario de 210:000$, pa.ra. 
execuçã,o do accôrdo feito, em 29 de novembro deste anno, entre o 
Ministro da Fazenda e D. Fra.ncisca Borges Monteiro, Drs. Pedro 
Francellino Guimarães Filho, Cesa.rio da. Silva Pereira e Antonio 
Angra. de Ollveira. 

O Sr. Felieia.no Pe:nna - Sr. Presidente I faço a 
respeito desta propoSição o mesmo requerimento, que acabei de 

Y 01. "111 !SI 
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br' 90"&1'6 a; que fof a.nter1otmeil:te trubmettid.3' "di-soussio- no 
SooatllJ. " . 

Iil' :lide;. a:poioo(),t :posto em discu~âo, e sem daba,t'e à.pprovado o 
88g'Urnte 

R.EQtJEttIMtffo 

Requeiro que a. proposiçâo n. 24'1, da corrente antto, seja. 
Slrbmettida ao e'l.b.me da., Commlssão ~ Fina,nças.-.FeUciano Pinria. 

Fica. adiada a discussão, sendo a proposição rem~tti'da. ! 
êDttlmissl'O d-e Pillança!t. 

LtOENÇA, AO BAOllAR.EJ;, EDUAR.'DO STUDART 

Entl'a em 2& diseussãol' com parecer favoravel da. Commissão 
ie. Fina.n.cas. o artigo unico da proposi9ão da CamaTa dos Depu;' 
tado', n. ~02. d'é 1907, Autor.izando () Presidente,da RepubHc8I a 
conceder ao juiz SecciOl1al do Cêa.rá., ba'Cbu.ret Edua-rdo studart, 11m 
a.mw de lieen<;a, com os resppctivos vencim.entos. 

Ni~uem pedindo a paJ.&'V'ra. e.noerra.-se ao discus8Ão-. 
POlto a votos em, eacrl.1tinl() secreto, é approva.'lo o artigd por 

28 votos contl'a 5. 
A. pr.oposi~ão :pa.ssa a; 3& discussão. 

O í!!;1-. Francisco Só. (pela ordem) requer dispensa. 
de lntersticio para. a 3/1. dís':ussã.o da proposlQão'. 

Conswtado, O Senado concode' a dispeRsR. 

LlOENÇ'A A HEMETE1UO MIRANDA 

Entra. em 210 discussl.o a proposição da Cama.ra. dos Deputados 
n. 21S t de 1007, autorizando o' Presidente <ia Republica ai ooneeder 
a Hemeterio' Mit'anda., secretariO' da Capit8.nia. d'O Porto· do 
Ettta.do: da- Paraná., um alÍn!) de licença, eom. ordenado-. Jar3111ratar 
de sua saudo onde lhe con'Vier, em prorogaQio da. que lhe fGi 
concedida. 

Níngttem pedindo a. p3lavra. encerrHe a,. discusslo. 
Post() a. votos, é' a.pprovad." o artIgo nntco por 24 votos 

oontr.a. S. 
Á p1'o})Osição passa. iI; 3· disetlssão. 

(!) Sr'. Cft:tuJi'do de Abrftu (peM MdeHt.)i reqtlGJ dilJ 
pensa. do intersticio para a 3" d'scllSBio da proposiçlo. 

Consufta.'do. O' Senado eon'cede a. dispensa. 

ISENÇÃO DE DIREITOS ADUANEIROS' 

Entra em- 2& discl1FBio fi, a.~., l° ds proposielo da. Camar&' dos 
rrepüta:dO~ nl

, 231, ~'1007. ooncedendo igellção de direitos afh1anei-
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ros para os medic&mentos, tb.zendaa e objectos de uso dos en .. 
fermos c orphãos recolhidos aos bospita.es, asylos e recolhimentos 
mantidos pela. Santlt. Casa, da. Mtsericomia. da aa,pit&l Fedel'K. 

Ninguem pJdindo a palavra, enOOI"r'We 8. d.íileuasio. 
Posto a votos, ~ approv&-fo o arl igo. 
O Sa. PINHEIRO MA.OHADO-N"lo foi approvado. 

O Sr. President.e-A ol)servacã.o de V. Ex. importa. 
em pedido de verificação th. votação-

Os senbores que apll'rovan o art. l° queiram se leva.o1.ar e se 
ooneervar de pé. (Pau,a). 

Votaram ao favor 16 SI'S. Senadores. 
Os senool?es que yotam contra o rato l° queira.m se levantar. 

(P(wla). 
Votaz'am oontl'a. 16 Sl'S. Senadores. 
Houve empate. 
Amí.Whã se decidirá. a votação. 

VENCIMENTOS DOS EM:PREGÁDOS DA CASA. DE CORRECCÃ.O 

Entra em 2& discussão o art. l° da. proposiQio da. Oama.ra do.~ 
Depuhdos n. 213. de 1907, elevando 08 vencimentos dos emprega
dos da. Casa dQ Correcc[o não contemplados na lei n. 1.678, 
de 1907. 

o Sr. Feliciano Penua. - Sr. Ppesidente, ~o a. 
V. Ex, qne oonsulte o Sena.do-si entend.e qU& MIa. propo9icão deve 
ser submettida. ao e~a.me da. Commtsslo de Fino,uQ8JI. -POÚJ eaiá. DOS 
mesmos casos da. ou tra. 

E' lido, apoiado. pJst(} em disc1l8Jão e sem déll8.ia. 8.pp.rovo.do o 
seguillte . 

REQUERUfENTO 

Requeil'ô qlH &. propoaiiJI.o n. 218 loja. 9ubmeitida a.o esiu.do da. 
Commissão de FinanQa3.-FeUciano Penna. 

Fica. adiada ao disct13:iáo da. ptJposição que é remettida. 11 Com .. 
missl0 de Fina.llças. 

LICENÇA A OVIDIO XA.yn!:R ])E BAR.ROS 

En1..ra atn sa diSClltlsio ao })lX)po$ieio da. C<l.mi4rp. dos DepumcIos 
n. 189, de 1907, a.u.torizando o Prel1liden~9 da Rel>Uhlica ao (JQDceder 
ao tenente da. Força. Policial do Districto Federal Ovídio Xavier de 
Barros seis mezes de lieeOl;8., com toldo e eia,pa, para. tratar da 
sua. saude. 

NiIIcuem pedindo 4, peJa VI,"1l eacarr .. -ao a ~aiQ. 
P08ta. a. Totos 9Ul e-erutióio l!IeeraotG ~ &,proYada u. propoaí..Q1G 

por 24 votos oolltra 9 e vae AI' wbmettkla .. lIll89ã.,. 
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LlcENÇA A CARLOS AUGVS'l'O PEREIRA 

Entra em 2'" discussão. com parecer favoravel da. Comroissão 
de Finança.s. o a~. lo da proposiçã.o da Ca.mara dos Deputados 
n. 105, de 1007, autorizando o Presidente da Republica a conceder 
um anno de licença, com ordenado, a Carlos Augusto PerJira, car
teiro da Administríl.ção dos Correios do Ma.ranhão, para tratar de 
sua. sa.ude. 

Ninguem pedindo a palavra encerr~se a discussã.o. 
Veriftcando-se não haver mais numeM para votar, o Sr. Pre

sidente ma.nda fazer a chamada dos Sra. Senadoras que compare~ 
ceram á sessão (38). 

Procede-se á chamada a que deixam de resp;:mder 08 Srs. Pi .. 
ras Ferreira., Francisco Sá. Moniz Freire, Augusto de Vasconcellos, 
Lauro Sodré, Fra.ncisco SaJIes e Metello. 

Ftca adiada a votação. 
Entra em di~cu~são que se encerra sem debate, ficando a vo

tação adia.da por falta. numero, o art. z.. 
APOSENTADORIA. DE LUCINDO OAETANO DOS SANTOS 

Entra em 211. discussão. com parecer favoravel da Commissão 
de Fina.nça.s, o art. 10 da. proposição da Camara dos Deputados 
n. 169, de 1907, autorizando o Presidente da Republica a mandar 
contar, para a. aposenta.doria. do porteiro da Delegacia Fiscal no 
Esta.do de Minas Geraes Lucindo Caetano dos Santos, o tempo em 
que exerceu os cargos de servente e ajudanto d3 ca.rtorario da. 
mesmarepartição. 

NingUem pedindo a P..3olavra encerrar-se a. discussão, doa.ndo a 
votação adiada por falta. de numero. 

Segue-se em discussão que l1ca igualmente encerrada e adiada 
a votação, o art. 2°. 

APOSENTADoRtA DO BACHAREL JOS~ AUGUSTO DE OLIVEIRA 

Entra. em,2& discussão, com o pa.recer favoravel da Commissão 
de Finanças, o artigo uni co da. proposição da cama.ra dos Deputados 
n. 201, de 1007, autoriza.ndo o Presidente da Republica a aposentar, 
com o ordenado, o bacharel José Augusto de Oliveira, pretar da 
13& Pretoria do Districto Federal. 

Ninguem pedindo a palavra encena-se a discussão ficando a. vo
tBfão a.dia.da por faJb de numero. 

LICENÇA A JOs:é DIONYS!o M'ElRA 

Entra. em 2& diSCU8Bió, com parecer favoravel da. CommissãD de 
Fiouçai, o artigo unioo da. proposição da Cama.ra. dos Deputa.dos 
n. 203, de 1907, autorizando o Presidente da, Republiea a conoeder 
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&0 aasistente do Observ~torio do Rio de Janeiro José Dionysio 
Meira. um anno de licença. com OI'denado, para tra.tar de sua. 
saude. , 

Ninguem pedindo a. pa.lavra., encerra.-se a discussão, ficando a. 
vot~ã.o adia.da. por falta de numero. 

MODIFICA.ÇÃO DA. LEI N. 221, DE 1894 

Continua em 3s. discussão. com o substitutivo otl'erecido pela 
Commissão de Justiça. e Legislação, a proposição da Camara dos 
Deputados n. 178. de 1903, decla.rando que a acção de que trata. o 
a.rt. 13 da lei n. 221. de 20 de novembro de 1894, 8Ó poderá ser 
exercida pelo processo esta.belecido no mesmo artigo e prescreve 
dentro de um anno. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a disc.ussão. ficando a 
votação adiada. por falta de numero. 

O IiIr. Alfredo Ellis (Pela ordem)-Não tendo chegado 
a. tempo de assistir ás votaçõe,i do Senado, peço a V. Ex. que se 
digne consignar na. acta que, si estivesse pre.3ente. votaria contra 
o projecto do sorteio militar. 

O SR. PRESlbENTE-A declaração de V. Ex. constará da. 
acta.. 

O Sr, Presidente-Está esgotada a materia da. ordem 
do dia. 

Convoco para amanhã., antes da sessão publica. sessão secreta 
atim do Senado resolver sobro as propJsições da Ca.mara dos 
Deputt\dos, relatív.I.S ao trat::\{lo de limites enbos o Brazil e 
a Colombia, assigna.do em Bogotá, em 24 de 1\bril de 1907, e" á reso
lução tlrmada na cida.de do LUo d9 Janeiro pela Terceíra. Conferen
cia lnternacion!\1 Americana. adberílldo á. Convençã.o SaniGa.'!?ía In ... 
ternaciona.l de Wa8hington. 

pa.ra. ordem do dia da. sessão publica designa: 
3a di..sc!.I8são da proposição da Camara. dos Depllhdos, n. 24G~ 

de 1907. autol'izanáo o PJ'esidente da Republica a. conceder a.o 
Dr. JO:J.quim de Toledo Piza e Almeida, ministro e presidente do • 
Supremo Tribuna.l Federal, sei$ mezes de lioença. com todos OS' 
vencImentos, para tra.ta.mento de Baude (dadil parJ. ordem do dia 
ex-~i do art. 126, n. ~, mat.eria. julgada. urgeu.te). 

Vota.ção em 21. tliSeussão d'), proposiçã,? da. Camara. dos Deputa.uos. 
n. 105, de 1907, autorizando o Presidente da RepubUca. a conceder 
um anoo de licença~ com ordenado, a carlos Au!{usto Peraira, car
teiro da. Admjnistra.Qão dOJ Correios do Maranhã.o, pl.ra. tratar de 
sua &aude (com pa.recer favora.vel da Commmissão de Finança,) ; 

Votação em 2& discus~ão da propo.dção da. Cama.ra. dos Depu
tados, D. 169, de 1907, autorizando o Presidente da. Republíca 3. 



mandar contar I pa.r&. a. a.posentadoria. 00 porteiro da; DelegACia. 
FisclWllO &.t.a.clo de Minu Oeraes Luciwia Caetano dos Santos, o 
tempo em que exerceu os ca.rgos de servente e ajudante de caarto
rio da mesma repa.rtiQão (com parecer faYor~vel da Commissão 
de Finanças); 

Votaoão em 2& discussão da proposiç·ã,a da. Cama.ra dos Depu
tados, n. 201. de 1907, autorizando o Preeideol.e da. Republica. a apo
sentar, com o ordenado, o bacharel José Augusta de Oli\~eira. pre
tor da. 18a. Pretoria do Districto Federal (com pa.r~cer fa.vol'avel da 
COlDmisslo de Fina.nç&8) ; 

Votação em 38 discussão da. proposição da Ca.mara dos Depu
tados, D. 203, de 1907, autorjza.Ddo o Presidente da Republica. a 
conceder ao assistente dó Observatorio do !tio de Janeiro José Dia
nysio Meira. um anno de licença., com ordenado, para tratar de sua. 
sa.ude (com parecer favoravel da. Commissão de FinanQa.S) ; 

Vot~ã.o em aa. disCUJ'lsão da proposição da C&mara dos Depu
tados, n. 178, de 1003. declarando que a aocão de que trata. o ar
tigo 13 da lei D. 221, de 20 de novembro de 1894. sô poderá Ber 
exercida pelo processo estabelecido no mesmo artigo. epreSCr8T& 
dentro de um anno (com a emenda. substitutiva oll'el'ecida pela 
Commissio de Justiça e Legislaçã.o). 

Desempate da votação do art. 1 (I da preposiçã.o da Ca.ma.ra dos 
Deputados n. 231. de 1907, concedendo isencão de direitos adua.
neíros para os medicamentos, fazendas e objectos de uso dos 
enfermos e ol'phãGS recolhidos aos hospitaes. a.syl(Js e recolhi
mentos mantidos pela. Santa Ca.sa. de Misericordia da capital Fe .. 
deral (dado pa.ra. or.dem do dia e.x-ui do art. 126, n. 2); 

380 discussâ() da proposi()&o da Caroara dos Deputados D. 215, 
dê 19()7., autorizando () l>residente da. Republica. a. abrir &0 MinlB
ter io da Fazenda. o credito extraordinario de 30:510$700. p-.ra 
paga.mento <l. Companhia Norte Mineira, em virtude de ca.rta 
precatoria. expedida pelo juizo federal da 2" Va,va deste Districto, 
em 22 de a.gosto de 1907 (dada para ordem do dia ex-vi do art. 126, 
11'. I); 

311. discussão da proposição da cam ara. dos D8putados, n. 221, 
de 1907. autorizando o presiden.te da. Republiea. a a.bri:r aS Mi.D..1.&
iario da Justiça e Negúci()S Interiores os creditas especia.es de 
552:016$032, para. a conclusão d.as obr as da Fa.euldade de Medicina 
da. Bahia,. e de 5O:()O{)S, para a. conclus ão dos edifteioe da. Ma.terni
cta.de da mesma, ci4aà.e; 

3& discussão da proposição -da. Câmara. dos ~puta.dDs,.o.. 222t 
autorizando o Prsidente da. Republica a abrir AO Ministerlo .da 
MM-inha o uedHo de 1:127$741 .. para ooeorrer .800 paga.rn.e..uto de 
augmento de vencimentos ao secretArio do Arse.aal de Ma.r.inha do 
Rio de Janeiro. de oontbl"J'D.ida.de com o decreto legi'81ati'fo n. L7~, 
--de 1!6 de setembro do IM ; 
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SII.'discuseio da.propOBJ.çj.o da. Ca.mara dos D.ep~dos, n.. ~ 
de 1907, autorizando o Pte,;idente da. Rej>ublica. ~ .abrir ao Mims
terio,da Fazenda o credito,de 90:000$ 8~plelllenta.r,av.el'ba 25~
Juros dos emprestimoB do cofre dos orpliã08 - do art. 4.5 dA li 
D. 1.617, de 30 de Jezembro de 1906 ; . 

.86 discUSlã.o da proposi~ da Cama.ra.dos DepJltados, 1&.226.,. 
1907, a.utorizando o Presidente·da Repubüca. a. abrir ao MiD.is~.io 
da. FAzenda o credito de 67:161$810" suppiement8tl" 4 verba. 17· & 
art. 46 do oroarnento vigente ; 

SI!. discn8~io da proposiç5.o da Ca.mara. dos Deputados. D. 9!7, 
de 1907, autoriza.ndo o Presidente da. Republica a. abiril' &'e) Minir 
terio da Justiça e Negocias Interiores o cl"edito especial de SOO:O()O$, 
para. OBCorrer á.s ,despeza.s com a. representaoio do Brazil,Q.() 41 

Congresso Medico LatiDO Americano, a. reunir-se neata. capita.l Q 
1909 : 

Sa. discussão, da proposição da. Camara d03 Deputados, D. ~ 
de 1007, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao :Mio. 
teria da Justiça. 'e Negocias Interiores (J credito de 129:896$96:1, 
.upplementar á. verba 20·, do art. 20 da lei n. 1.617, de 30 de .. 
lembre) ,de 1900, para oecolTer a despezas de diversas sub-cOJo 
sign3.QÕes do ,ma.terial do Hospicio Na.cional de Alienados; 

311. discussão da proposiQã.o da Cama.ra dos Deputados, n. 229, 
de 1907, autorizando () Presidente da Republica. a a.brir ao Mini;. 
te rio da. Guerra o credito de 51 :260$. Bupplementar 11. verba 58. do 
a.rt.22, da. lei n. 1..615, de 30 de dezembro de 1900,para pagl
mento da gTa.tificaoão de funcçâ:o devida a prmesl!lO!I6B e ooft..dju
vantes da l'.8oola. de Guerra. de Porta Alegre ; ._ 

3& discussão da proposiQão da Camara dos De~uta.dos. D .• 2m. 
de 1907, autoriza.ndo o PresIdente da. Republíca a a.brir ao Mini
wio da Guel'T'a. o credito de 89:86~021. supplementa;r ~ 'Verba. 15' 
-Material- n .. 114 do art. 22, da lei D. 1.617, de 86 de de!l'Blm. 
de 1906; 

aa. ,discussio,da proposici~ drI Clamara. d"" JiM.\putad8l, ll. ,. 
de 1907, a.utorizaD.® o .Presídante -da itepv.blioa. a abrir a.o·}do 
niJierio da Guerra. o credito suppl6lJlentar de 473~884$493, sup
plementar.4 verba 15· consignã,Qão-Va..oi%rfms de f~ e 
ferragens - du art. 22. da lei .n.. J"Q11. de 30 de ·dezembro de 
1006 ; . 

311. discussão da proposiçã.o da Cama.ra dpsD8pUfados, n ... ;b, 
de 1907, am(niza.nd.o .0 ~id.~n.te da. Rapublioa ao .a .abrir 300 Minir 
terio d~ Fa.z&nda o areditó extraor.wnario de 60:,057#)79. til&!' 
pa.ga.m.o.o;to.ao enge.nh.ei~tl,ei:v:U Luiz Thomaz da,'CUQba. ,Navarro lt 
Andrade, em v1rtwle de ,jUQli~noa. ; 

2· discuatio da. proposição da. Camara dos Deputados 11. iJií, 
de ,1907. &Iltorizando ,Oi\Pl'Mide!!te da. .Qep1!lbliaao ~rit ao Mini!
iedo, dA ~a o crecWo ,_Mrtlin~ljo ,Qe "~a~. 'Par.. ~ .. 
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mento de vencimentos que deh.:ou de receber o ma.jor do corpo de 
estado-maior Erioo Augusto de Oliveira. como p'rofessor da eitincta 
Escola. Milita.r do EstAdo do Rio Ora.nde do Sul (aa.da. pa.ra. ordem do 
dia. 6.'t-ta do art. 26, Il. a.) 

24 discussã.o do proposiçãô da. Camara. dos Deputados n. 249, de 
1907, a.utorizando o Pres!dente da. Republica. ao a.brir a.o Ministerio 
da. Fazenda o credito extraordinario de 8:5OO$36B pa.ra pa.gamento 
de D. Engracia Marcondes Ribeiro doe Faria, viuva do ministro do 
Supremo Tribuna.l Federal Dr. Joa.quim Francisco de Fa.ria.. em 
virtude de setença ,judiciaria. (dada. pa.ra ordem do dia 6X-tl\ do 
a.rt. 26_ n. 2.) 

, 2~ discussio da. proposiçã.o da. Camara. dOH Deputa.dos, n. -253. 
de 1907, a.utorizando o Presidente da Republica a abril' ao Minis
terio da. Fa.zenda o credito e:draordinario de 124:397$200. pa.ra 
ocoorrer á. despeza.. com a. construcçã.o do ediftcio destinado á. Escola 
Na.ciona.l de Bellas Artes (dada. para. ordem do dia ex-v. do 
a,rt. 26, n. 2) ; , 

. Discussão unica da. emenda da camara. tios Deputados ao pro· 
jecto do Senado, n. 20, de 1907, que sepa.ra a Legação Brazileira. 
em Guatemala da do Mexico, aunexando-a do de Cuba e America. 
Central) e autoriza o Presidente da. Republica a acreditar tambem 
no Imperio da. China o ministro do Bra.zil no Japão (dada para. or-
dem do dia. e~",i do art. 26. n. 2) ; , 

Discussã.o UDíca de 11eto do prefeito do Districto Federa.t , reso
lQ.ção do Conselho Municipal que concede a Antonio da. Costa. Ayres 
ou á; empreza. que organizar, privilegio para. a construcr;ã.o, uso e 
goso de urna linha de ca.rris, partindo de Bemflca. para. &3 ilhas do 
Fundão e do Governador (com parecer contrario da Commissão de 
Justiça e Legisla.oã,o) ; 

3" discussãO da. }!roposição da. Camara dos Deputados n. 218. 
de 1907. autorizanao o PresIdente da. Republica a. conceder a 
Remoteria M'lra.noa. secretario da Capitania. do P01'to do F..stado do 
Paraná.. um a.nno de licença.. com ordenado, parB. tratar de sua 
sa.uda onde lhe convier, em pro rogação da que lhe foi eoncedid<1 
(dada para. ordem do dia 63:-11' do art. 126, n. 2); 

3110 discussão da proposição da Camara do! Deputados n. 202, 
de 1907 t autorizando o Presidente da. Republica a conceder ao juiz 
seccional do Ceará. bacharel Edua.rdo Studart. um annode licença, 
com os re'pectivos vencimentos (com parecer favoravel da. CoIÓ-
lDissão de Finanças); , 

2B' discussã.o da. proposição da Ca.mar~ dos Deputad~, n. 212, 
de 1907, elevando a 150$ !Ilensaes a pensão que percebe D. Maria 
'o.ephina Pereira pinto de Andrade, autorizando a. pl'esidente da 
Repuplica. a abrir o credito necessario para. a immediata. execuçã.o 
~a.lel ; 

Discussão unica. do 1)sto ,do prefeito do Districto Federal.á. reso
lução do Conselho Municipal que autoriza â. conceSsão de ,eis 
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mezes de licença com todos os vencimentos, excepto a diaria., ao 
veterinarlo do Mata.douro de Santa. Cruz, Francisco de Oliveira. 
Bezerra. (parecer contra.rio da Commissão de Justica e Legislaçã.o). 

Levanta-se a sessio á.s 3 horas da. ta.rde. 

173/l SESSÃO EM 28 DE DF.zEl!BRO DE 1907 

Pre$idencia do Sr. Ntlo Peçanha 

A' 1 hora da tarde, depois da seSsão secreta convocada para 
hoje,abre--se a. sessão, eatando presentes os Sra. Senadores Ferreira 
Chaves, A. Azeredo, Jonatbas Pedroaa., Jndio do Brazil. Urbano 
Santos, Gomes de Castro. Bclfort Vieira, Pires Ferreira, Francisco 
de Sá,. Meira e Sá, Alvaro Macha.do~ Coelho Lisboa.. Gonçalves Fer
reira.. Ara.ujo Góes, Oliveira. V alladão , Moniz Freire, Siqueira. 
Lima.. Oliveira Figueiredo, Eríco Coelho, Aug1l8to de VascOllcelIos, 
Bara.ta Ribeiro, FeliciaDo Peuna, If'rancisco Glycerio, Alfredo Etlia, 
Joaquim de Souza, JO<UJuim Murtinho, Metello. Candido de Abreu7 

Xavier da Silva, Reroílio Luz, Felippe Schmidt, Pinheiro Ma.ch&do~ 
Julio Frota e Victorino Monteiro (34). 

Deixam· de comparecer, com ca.usa pa.rticipada, os ~rs. Sena
dores Ruy Barbosa., Bueno Bra.ndio, Silverio Nerr, Sá. Peixoto. 
Paes de Ca.rvalho, Justo ClIermont. Anizio de Abreu, Ra.ymundo 
Arthur, Pedro Borges, Gama e Mello, Rosa. e Silva. Herculano 
Ba.ndeira, Vieira Malta, Manuel Dua~te, COB"lho e Campos, Mart.inho 
Garcez, Severino Vieira, Virgilio Damazio, Oleto Nunes, Lourenço 
Baptista, Lauro Sodré, Francisco SaUes, Lopes Cha.ves, Braz 
Abra.nteEl. Urbano de Gouvêa., BraziJio da Luz e Lauro Muller (27). 

E' lida, posta em discussão e sem deba.te approvada a acta da 
sessão anterior. 

O Sr. 1. Q Secret.a.rio dá. conta. do seguinte 

EXPEOIENTE 

Oificios: 
Um do Minlsterio da Ma.rinha.. de 23 do corrente mez, tran

smittindo a. mensagem com que o Sr. Presidente da Republica. re .. 
atUua dou$ dos autographos da, resolução do Congresso Na.ciona.l, 
que sanccionou, autoriza.ndo a abertura. do credito de 720 :000$, 
supplemeDtar a. diverslos rubrica.s do art. 1,8 da lei n. 1.617, de 
1906.-Archive-sc um do~ autographo.3 e communique·se á. Camara 
dos Deputados, remettendo-se-lhe o outro. 

Um do Mintsterio das RelaQÕ(JJ Exteriore~~ de Z7 do corrente 
mez, tranamittindo a mensa.gem com que o Sr. Presidente da. Re-



826 A.NNAES DO s.8NADO 

publica. restitue dous dos autugraphos da resolução do Congresso 
Nacional, que sanccionou. crea.ndo urna commissão interna.cional 
de juri,sconsultos,.incumbida de l'cdigil' um codigo de direit() in .. 
ternacional privado e outl'o de direito internacional publíco.-Ar
chive-se um dos autog~'aphDj e communique--oo á Camara. dos Depu .. 
bdos, l'emettendo-se-Ibe o outro, 

DolUS do Ministerio da. lndustria, Viaçã.o ~ Obras Publicas, de 27 
do corrente mez, tl'ansmittindo as mensagens com que o Sr. Presi
dente da Republica. restitue dous de cada. um dos autographos da. 
resoluçã.o do Congresso Nacional, que sanccioDou, relativclS á aber
tura do credito de 48:00(}.í;, supplementar á verba Te!egraphos, do 
art. 34 da. lei n. l.6J1. de .1906, e â concessão de um anno de U-. 
oonça ao enge:aheiro chefe d.o 5':> districto da Inspecção Geral das 
Obras Publica..,;. Leopoldt) de Abreu Prado,-Archive.-se um de ca.da. 
um d.os a.utographos e communique"se á. Camara dos Deputad,u 116-
mett.endcrse-lhe 08 outros .. 

o t!!!b". 4 11 SeC1-etario ($erDt,-.do de 20') declara. que não ha. 
pareceres. 

O Sr. Feliciano penna-Sr.. Presidente, tendo se pro
corado da.r ao procedimento do senado rela.tivo ao Orçamentõ da. 
Viaoio uma signitl.cação que ablOlutamente não esteve no pensa.
mento desta. Ulustre corpora.çã.o, cabe-me o dever de occupa.r por 
aJgunsmioutos a 3.ttenção de m~us collega.s com.o tiro de da.r aJ· 
€Umas explieaoões tendentes a. nOB defender de culpas que nã.o 
temos e acudir eoro uma. satisfação a melindres que sem razão ·ie 
reputam olIendidoa. 

Dous fa.ctos são imputados á. 1'esponeabilidade d.o Sena.do ~mo 
reveladores de pouca. considera.ção para com a Cama.ra dOEI Depu
tados. O Senado ê accus'ado de eórles c\oossivos e nu moroso! no 
Qr(l&mento 6 de h.a.ver l"eta.rd..'\oo sua devoluOãe com o proposlto de 

, impedir que suas emendas fossem reieitad-',s pela. Cama.ra. 
Em primeiro logar, convém desde já. pratica.r um acto de jus .. 

tiçs. afa.stand.o ~ co:rpora.çio da cadeira. de detinq uente e fa1.end.o 
se assenta.r pella a. Com missão de J:t'inanoas. 

Como ninguem ignora,.o Senado, por falta absoluta. de tempot 
louvou-se sem reserva a.lguma no pareeer dessa commissão, vo
ta,ndo as emendas otfereciclJ:.s sem que fossem impressas e, portanto, 
sem conhecimento prévio das mesma.s. deixando-se guiar pela con
fianoa ~om gue d.istingue sua. commissão. 

Aj'Ol'a. vejamos em Q.ue culpa esta incorreu. V. Ex. sa.be que o 
Orçamento da Via.ção fOI ramettid,o para esta Ca.sa no dia. 24 deste 
mez, no mesmo dia entrou em 2'" discussão e foi votado, No dia 25 
a. Couunissão de Fina.nças esteve occupada durante sete horas 110 
exame do orçamento para qu.e PUde9SB elle ser submettido á, 3& dis
cussão no dia 26. 

No.ase tia, para q1l6 o orça.mento pudesse seI" votad.o, n5.o houve 
discussão 8 &SIiIm .conseguimOJ 'V'DT:.a.r alguma.s dezenas de emendai. 
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voiar no dia. Seguin te ao redacçio da.s mesmas, de modo qllo no 
dia. 2'7 era devolvido o orçamento a. Camara dos Deputados. 

Creio que não ha nos Anflaes exemplo de maior celeridade. 
Póde-se. á. vista do exposto, a:ff:lrma.r que houvesse demora e de
mora intenciona.lmente arranjada para impedit que a Camara t0-
masse conhecimento de emendas e as rejeitasse 1 

Outra consura. se refere ao numero de emendas. ~ssa censura., 
porém, ê tão infundada como a. precedente. Não se pÔde recusar a 
nenhuma dM Camal"aS o direito de emenda.r os }>rojecto3 que são 
sujeitos a seu exame; é essa uma. de suas attribuIC;ões constitucio-
na,es e a ninguem é licito enx€'rgar desconsidera.ção e menospreço 
DO 81ercicio de uma. funccã.o legal. . 

Póde ter havido dema.siado rigor de a.preciação, p6de a CoJ.lloo 
missão ter commettido erros; estou mesmo convencido de que seu 
tra.balho está. longe de ser perfeito. 

Mas , pergunto eu, no exame de um orcamento como o da 
Viacão, tão longo e encerrando questões da mais elevada impor .. 
ta.ncia, poderia alguem no curto periodo de sete horas elaborar um 
pa.recer irreprehensivel, fOl'mular emenda.s absolutamente acer. 
tadaA ~ 

A suppressão de numeros inteiros em vez da apresenta,çã.o de 
emendas de cor:recção ou substitutiva.s encontra. uma. explieaeio 
natural. Muitas ve~es () disposít.ív? poderia. ser melborado. mDoS 
e8ge traba.lho de lima. reélama,rla tempo, reflexão. c.'Studo e & 
Commissã.o nã.o poderia. nem estud lU' , nem refteeth~, :porque o 
tempo de que dispunha era o indiepensa.vel pa.ra ler as chSpos.i.ÇÕ6S 
do projecto. ' 

Nessas condições, que fazer ~ Supprimir o tedo julgado ineon ... 
veDiente. esperando opportunidade pal'a apr{)veital-o eom o neces
sario ooncerto. 

Releva notar que, sobre diversos côrtes aconselhados pela Com.
missã.o. precedeu a.udieneía. do digno Ministro da. Via.cão. que ~8 
indicou. aliás de accôrdo com o Sr. Presidente da. Republiea.. 

Quanto ás autorizações. a Commissio obedeceu a. seu proprio 
criterío. e relativamente a.o povoamento do 8ól0 e propaganda no 
estrangeiro. conservOll a.s verba.s respectivas. 

Foram tambem respeita.das as autorizaQÕes relativas ao desen· 
volvimento da. rede de estrada.s de ferro. Nada. disso esca.paria si 
porventura existisse esse indecoroso espírito de hostilidade com 
que se procura. ma.rear o criterio e o discernimento do Senado. 

Espíritos mal intencionados, que se a.pra.zem em turvar a.guas. 
provocar divergencias e Comenta.r intriga.s, teem procurado explioar 
o procedimento do Sen.ado. que aUàs constitu-e caso annuaJment., 
repetido, como acto de desconsideração á Ca.mara. dos Deputa.a~ 
como si houvesse uma razão de rivalidade, de resentirn~to3 
entre as duas corporaçõe:l, que sempre se encontraram unlhs 
pelos laços da mais estP6it& 8011darieda.de. 

Cumpre, Sr. Presídente. cumpre dar comba.te sem tregoas a. 
essa tl-a.balbo de sapa, que ten~ destruir 8. ha.rmonia.. sem a. qual 
nada. se pôde esperclr de util e proveitoso, 
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Por minha. parte, como presIdente da Commissão de Finanças. 
me apresso a concorrer c~m o meu contingente para, essa obra me
ritoria, declarando solemnemente que a Con)mjs~ão de Fina.nças 
nunca, teve a insensatez de praticar acto a.lgum quõ pudesse me
lindrar a !usceptibUidade da Camara dcs' Deputados e, ao contrario, 
esteve sempre animada. do proposHo de cercaI-a., do prestigio e 
da consideração de que é merecedora. _ 

Insensatez, sim. Pois, que motives haveria para. c.utro procedi
mento e que pl'oveito se poderia auferir de uma situacâo de dissí
dios e de choques ~ 

E quando tão louca tentativa. fotlsC imagjnada. que terreno im
proprio não seria o dos orça.mentos. leis vitaes, dasquaes dependem 
o de;)envolvimento e a prosperidade dó paiz ~ 
, E quem não vê claramente que um<1 luta estabelecida nesse 
terreno atfectaria meno:; a. Cama,ra alvejada do que o proprío ao 
verno. o chefe do Poder Executivo, a. quem sã.o concedloasas auto· 
rizacões e confiado todo o serviço da administração publica 1 
(Apoiados; muita bem.) 

Basta. esta considel'ação po.ra demonstr'ar à evidencia que eu, 
dadas as conbecidas rela.ções existeutes entre mim e o Sr. Presi
dente da. Republica, .~'ma.is concorreria. p.1ra. que uma commíssã.o) 
'por mim presidid&. praticasse qualquer acto que deBtoa~se do pro
:tundo respeito, inexcedível veneração e antiquissima amizi.\de que 
me prendem a. esse honrado brazilejro, (MtJ.'!o bem.) 

No dia em que,por infelicidade minha, vieise a dissentir da. ins
piração, q~ até hoje tem animado a administração publica, e digo 
infelicidade, porque, entre outros motivos,haveria o da presumpção 
de que eu laboraria em erro de apreciação, sei hem qual del'eria 
ser a. minha. conducta., e posso afflrnur ao, Senado q l1e não seria. se
guramente a de me agachar atrás de uma Commissão para dirigir 
uma guerrilha indigna, infructuosa e antipatl'iot.iea. contra. o hon
rado chefe da Nação. (M1iito bem.) 

Eis o que venho djzer ao Senado e concluo fa.zendo votos para. 
que continúe ininterl1upta. a harmonia, que deve exist1r entre as 
duas Casas do Congrnsso. oondição impl'esccndivel pat'& o Jogo 1'6-
gular e proveitoso das instituições e felicidade do Bl\azil. (Mtti~o 
bBm; '1wu/ilo benL) 

O Sr. Francisco Glycerio (para negocIo v.rgente)
Sr. P:r;esidente, requeiro & V. R"", que se digne consultar o Sena.do 
se ooncede urgencia para que continlle na. Grdem do dia de hoje, 
sem prejuízo das demais matprias, o credito pedido por mensa~em 
do .Governo, e constante da pl'oposição vinda da Camara dcs Sra. 
1>8,putados. sob n. 216, de 1007. . 

Posto a. votos, é a..pprovado o requerimento. 

O Sr. Presidente...;.. Opportunamente cumprirei a de .. 
libera.ção do Sena.do. 
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OR.DEM DO DIA 

LICENÇA AO Da. JOA.QUIM DE TOLEno PIZA E ALMEIDA 

Entra em ali discussão a proposição da Carnara. dos Deputados,. 
n. 240, de 1 tl07 f autorizando o P]'esidente da Republica a conceder a.o 
Dl'. JoaluÍm de Toledo Piza e Almeida, ministro e presidente do 
Supj'emo Tribunal Federa1, sejs mezes d3 li~noa. com todos 08 
vencÍmenbs. para trata.mento de sauda (materia julgada urgente). 

Ninguem pedindo a palavra, encerra.-se a discussão. ' 
Posia a votos. em escrutinio secr.jto. é a.p:?rovada a proposição 

por 31 votos ,contra um e vaa ser submettida' sanc('ão. 
Votaç&o, em 2:.1. discussão, da. proposição da ("a.ma.ra do~ Depu

ta.dos~ n. 105, de 1907, autoriza.ndo o Presidente da Republiea a 
conceder um a.nno de licença, com ordenado, a. Carlos Augusto 
Pereira., carteiru da Admini8tração dos Correios do Marauhão, 
para tra.tar de sua. Ela.ude. , 

Posto a. vot03, em escrutioio secreto, é approvado o art. lo por 
26 votos contra seis. 

Posto a votos, é a;pprovado o art. 2°. 
A proposição passa. para 311. discu~são. 

O Sr. Urbano Santos (pela ordem) r.3quer disllensa 
de interstício para a. 3· discussão da proposi()ão. 

COnsultado, o Sanado concede a di8pensa. 

\'OTACÕES 

Vota.cão. em 2& discus~ão. dapropo-içãO da. Cama.r.\ dos Depu~ 
t.ados, n. 169, de 1907. autorizando o Presidente da. RepubUca â 
mandar contar, pat'a a. aposeutadoria do porteiro da. Delegacia 
Fiscal no Estado de Minas G >raes, Lucindo Caetano dos Santos, o 
tempo em que exerceu os ca.rgos de servente e ajudante de car
tora.rio da mesma repartição. 

Posto a votos, em escrutiDio secreto, é approvada. o art. lo por 
29 votos contra cinco. 

Posto a, votos, ê a,llprovado o art. 21). 
A proposição pa.s~a para 311. discussão. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ol'dem) requer 
dispensa de intersticio para. a 3· discussão da proposição. 

Consul tado. o Senado concede a dispensa. . 
Votaçlí.o, em 2!1. discussã.o, da proposição da Camara. . dos Depu

tados. n. 2Jl t de 1907, Autoriza.ndo o Presidente da. Republica a; 
a.posentar, com o ordenado, o bacharel José Augusto de Oliveira., 
pretor da 13· Pretoria do Diitricto Federal. 
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Posto a. votos, em escrutinJo secreto, é a,pprovado o artig() 
unioo por 28 votos contra cinco. 

A proposição passa para 3~ discussão. 

, O Sr. 01ivelra Figueiredo. (peJa ordé"m),. requer 
dispensa de intersticio para a. 3~ discussão da proposição. 

Consultada, o Senado eoneede- a dispensa. 
Votação, em 2& discussão, da proposição da Oamara dos Depu

tados, D. 203, de 1907, autoriza.ndo o Presidente da Republica a 
eoucedcl' ao assi3tente do Observatorio do Rio de J'aneiro José 
Dionysio Meira, um anno de licença, com ordenado, pa.ra. tratar de 
sua saude., 

Posto a. votos em escrutínio sacl"eto, é approvado o artigo unico 
por 25 votos contra 8. 

A proposição pa.ssa para 3a discussão-. 

O Sr. Ferreira Chaves, (pela m-dem), requer dis
pensa de intersticio para 3e. discussão da proposiçã.o. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação, em 38. discussão, da. proposição da Camara. dos Depu-

tados, n. 178, de 1903, declarando que a. aeoão de que trata o 
art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, SÓ podel"á ser 
exercida pelo processo estabelecido no mesmo artigo e presereve
dentro de wn il.nno. 

Posta a votos. é approvada a segujnte emenda. substitutiva, 
o1ferecida pela Oommissão de Justiça. e Legislação. 

Art. 1. b O direito de UJ)3.r do processo summario especial do 
art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, cessa., uma. vez 
decorrido o pl'am de um armo da data da. publica.ção do acto ou 
decisão administra.tiva.; e f não baTendo ess& publica.cão, dliti data. 
em que 08 interessados tiverem sciencia. dos mesmos flei citada, 
art. 13. § 5°). 

Art. 2. 0 Ficam supprimidos: o voca.bulo «subjectivm~ do li SIt ê 
tcHio O § 7° do referido a.rt. f3 da lei; e bem assim, no § 16, em 
vez «da presente leb, entenda s.e: «no pfesente artigo •• 

Art. 3.° No art. 47,. § 2°, da lei, em vez de «ao summario)< 
díga.-se: «pelo summario» i assim como no art. 54, n. IV e no a.rt. 58 
da dita. leI, onde estiverem as pa.lavras cappeUação 00 appel1aoões) , 
se entenda ~ «Recurso extraordinario~. (Constituiçic.), arl. 59,. § I (I e 
art. 61, parte final.) 

Art. 4.° São revogados: os arts. 10 e 83 da citada lei n. 221, 
e, do mesmo modot o art.. 16 da deereto n. 848, de 11 de outubro 
de 1890. 

Art. 5.(1 A competeneia. conrerida aos juizes secclonaeB, rola.ti
vamente, a. marca de fa.briea.~ propl'iedade litt&I'&ria e privilegios 
da iBvenç.ã.o pelo art. 12 da lei n. 22.1~ retere-se sómente aos actos 
de. caraoter it2t6rtl4Cio~1 (Oonstituição, art. 6O,lettras r o Ti,; lei 
D. 1.236, de 24 de setembro de 1004, art. 31). 
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Art. 6. 0 O processo summario e3p'e.cial~ de que tra.ta o art. 13 
da. referida lei, será iguá.JmenteápplicaveI aos a.etos' e deeiãoef. da.s 
arltoridades administrativas doá Esta.dos e trIuni'CipioS'. senlpre' que 
a respectiva. ac~ã.o ten.ha. de ser pro-posta no juizo ted-eral por ser 
direetamente funda.da. em dispositfvos da Constítuicão Peder&l 
(Constituição Federal, art,. 60.) 

AI't. 7.° Das sentellça., que anrmHarem, no todo ou em p"rte. 
os a.ctos e decisões administrativas. assíDl como de quaesqner ou
tras proferidas contra.. a Fazenda Federa.!, caberá, com e1I'eHo sus .. 
pensivo, o !'ecurso de appeHação, interposto ex-offioio pelo respe-
cti \'0 juiz. ES'ie mesmf1 e1l'eito terá o recurso quando ioterJosto 
peta parte contraria; fieand<l nesta. pa.rte ampliado o dispasto no 
a.rt. 59 da lei n. 221, de 1894. 

Art. 8. 0 Qua.ndo contra 08 actOl8 ou decisões das autoL'ida.des 
administl'ati vas for aUegada a. inconstitucíonalídade de ta.e.~ actos 
ou decisõee. nio obstan~e serem os mesmo. cooformes com as leis 
ou regtt}a.mentos em vigor, a. decisão final do Supnmo Tribuna.l 
Federa.l deverá ser proferida. estando Falentes pelo meDOS 10 de 
teus membros de~impetÜd09 (d~reto n .. 938, de 29 de dezembro 'e :r:900. a.rt. 1.0). 

Art. 9.()o" A pl'eserlpçã.a quinqtte!la.l de que g,)S& a Fazenda 
Federa.l (daereto no 857, de 12 de novembro de 1851, arts. I a e 2 il), 

se a.ppHca a. todo 6 q,ualquer direitJ e acçio qtl:6 a.lguem tenha. 
contra a. dib fazenda., e o prazo da pre~cf"ipeão ~rre da data. do 
acto ou facto do qua.l se origina.r o meSIDO direito ou acção,. aalv() 
a in terropção pelos meios legaeli. 

Art. 10. Revoga.m-se as disposiçoos em contrario. 
Sala. dáS Ctm1miBsões, 14 de dezertt'bro de 1007 .--ol~a Fi~ 

rIdo, presiden~.-Meira IJ 8d, relator.-MettiRo.--XaNr da 8tltJGf. 
P08ia ar votos, &$Sim emenda.da., é approvadar a. proposicão e 

:va.e iMll' devolvUlA á;quella <.:a.w.a.ra., inda antes á Commis&ão de! 
Reda.cção. 

Des~a.te da vomç!o do art. 1" 1& prOfJD8ição da. Camara dos 
lJepttta.lios rr. 231, de-1901. coneoooodo is~ 4e d'weitos a.cluaaei .. 
roS' para Os medfeamento!!., fazendas e otIject<w ae uso dOB enfepmos 
e orphãos recolhidos a;~ l\ospit~e&t arsyfos a l"eootbimentQs mu
tida, pela Santa Ca.~ ela. M1seriCOfdia da C2rp1taJ Federal. 

O S'r. Uara.'ta Itibeiro ~la .,-deJh,) - ir. PIe
sidente, com o direito de encaminhar a votação, proponbo-me a 
bailar ao coaheebmento do Stmado a.l#tmS dad09, que jllltiftca.m 
,...,mencte a )Wetenção, b irma.ndade da Santa Casa de Miseri
cordia. do Rio de Janeiro. 

Todas as casas- de benetlcenola publica. deste paiz recebem dos 
Estados e doS' rmmteiptoa em q~ t'trilcci.,.,1lI altos' allxílios. 

Asslm. em 1904. a. Santa CalJa. de MisericorJ.ia. do Récife re
cebeu do: Esúda e do muoiQlpto, 681!OOO$, & da. Bahia., .f7~O$, 
8. âe S. Pa.ulo, 410:000$, a de sa.ntos, ~4:lJOO$t a. de Bel~t 489:000$. 
reeebendo a do Rio de Janeiro apenas 438:000$000. 
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Quer isto dizer que o hospita.l da S:Lnta. casa de Miserícordia 
dg& de JaneirJ, ne~ta. luta de beneficiados, occu~ o 441 loga.r, 
a' com 28:0()0$ a mai3 do que a sua. congenere do Estado de 
S. Paulo, quando é certo, SI'. Presidente, que a media dos doentes 
diarios naquelle estabelecimento, no hospital de S. Paulo é de 40(), 
emquanto que a media diarla. de doentes da Santa Casa de Mlse
ricordia druta Capital é de 1.050 ! 

Basta esta. consideração para justificJ.r a lei a respeito da 
qual o Senado vae agora dar o seu voto de desempate. (Muito 
bem; muito bem. ) 

Posto a votos, foi app-rovado o artigo. 
Entram em 2· discussã.o e sã.o sem debate approvados os arts. 20-

e 3°. 
A proposição pa~sa para 38. discussão. 

O Sr. Barat.a. Ribeiro (pela ordem) - Sr. Presi
dente, eu peço dispensa de interstício para que esta proposição 
sejo dada pa.ra ordem do dia da 1· sessão que se rea.lizar. 

Não sei, Sr. Presidente, si o Regimento tem alguma disposição 
que corresponda. ao n. 2 do art. 126. que manda da.r para. discussão 

" todas as proposições que entrarem no Senado em tal momento que 
:fiquem prejudica.das por não poderem pasS~r o tríduo regimenta.l. 

Foi em yirtude desse artIgo do Regimento qu,) esta proposição, 
tendo chegado ba poucos dias da Garoara dos Deputados. entrou em 
debata., . , 

A mesma razão que pl'eilidiu á resolução da Mesa, dando para 
ordem do dia esta proposição de lei, parece que deve determinal·a 
ao tomar uma. providencia qualquer sobre a urgencillo da discns~ão 
e de uma. solução que o Senado deve dar á. questão. providenciando 
de modo que salve essa urgencia. e decida ,o assumpto. 

Não sei se teremos depois da de hoje mais algllma sessã.o. Peco 
a V. Ex. e a.o Sena.do que resolvam de accôrdo com os graves in,,: 
teresse3 que estão nesto momento em discussão, de modo que salve 
ao instituiQão, que, neste momento mesmo está. a. braços com a. con
strucçã.o de tres editlcios, clloda qual de maior utilidade publIca: 
-um hospital de tuberculosos, um asylo para menino i e a casa. de 
expostos. Comprehende o Senado a di.ffi.culdade em que se vae ve~ 
a lI'mandade diA. Miserjcordia, tendo de occorrer a todas as despezas 
de Jmportação e de acudir ás necessidades da Assistencia Publica 
que. p6de se dizer, peza.m quasi exclusivamonte sobre essa pia 
institui~ão. , I 

, Peço, portanto. a V. Ex. que me diga si ha. no Regimento uma 
excepção que corresponda ao n. 2 do art. 126 e pela qual se pOssa 
resol ver sobre esse projecto de lei. 

O Sr, Presidente - Infelizmente não ha.. 

O Sr. Barata Ribeiro - Nesse caso subsiste o meu 
requerimento, pedindo dispensa de intersticio a ver si a.inda. tere
mos sessão. 
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o Sr. Presidente - O a.rt. 195 do Regiment~ dtz f; 
l!Ieguinte: 

eSó nos casos de invasão, motim ou revolta ooderio as tres 
díscuasõe!J ser feitas no mesmo dia., si assim o resofver o Sena.do.:. 

Posto a votos. é approvado o requerimento do Sr. Ba.rata. Ri .. 
beiro, pedindo dispensa. de intersticio. 

CREDITO PARA PAGAMENTO DA COMP ANBIA NORTE MiNEIRA 

Entra. em 3a discussão da proposição da. Ca.ma.ra. dos Deputados 
n. 215, de 1907, a.utorizando o Presidente da Republica a. abrir 
ao MiniBterio da Fazenda o credito extraordinario de 30: 51 Qf700 , 
pa.ra. pa.ga.mento , Compa.nhia. Norte Mineira, em virtude de 
carta precatoria expedida. pelo juizo federal da 21. Vara deste Dia
tricto. em 22 de a.gosto de 1907. 

Ninguem -pedindo a. pala. vra, encerra. .. se a discussão. 
Posta. a. votos, é approva.da a proposição e va.e ser submettido 

á. sancção. -

CREDITO PA.IU. CONCLUSÃO DAS OBRAS DA. FACULDADE DE IIEDlc1NA DA 
BAHIA E DOS EDIFICIOS DA MATERNIDADE DA MESMA CIDADE 

Entra em 3· discussão no artigo unico da propoaiQã,o da camara. 
dos Deputados, n. 221. de 1907, a.utoriza.ndo o Presidente da. Repu .. 
blica. a. abrir ao Ministerio da Justioa e Negocios Interiores 08 
creditas es~cia.es de 552:016$032, para a conClUsão da.s obra.e da. 
Faculdade aa Medicina da Bahia, e de 50:000$. pa.ra.a conclusão doe 
ediftcio8 da Maternidade da mesma cidade. 

Ninguem 'P6dindo a pa.lavra., encerra-se a. discussã.o. 
Posta a votos, ê a.pprovada. a proposioão e va.e ~r snbmettida 

á. sancção. ' 

CREDITO PARA PA.GAMENTO DE VENCIMENTOS AO 8ECRBTARto 00 
ARSENAL DE MARINHA DO lUO DE lANErB.O 

Entra em 3· diseussão a proposição da Camara dos Deputa.dos-
B • .222, autoriz~ndo o Presidente da Rep.blica a a.brir a.o Minis
terio da. M&rinha o credito ele 1: 127$741, para. oooorrer &O paga ... 
mento do augmento de vencimentos ao secreta.rio do Arsenal 
d e Marinha do Rio de 1aneiro, de conformidade com o decreto 
legislativo n, 1.732, de 2B d~ setembro de 1907 ; . 

Ninguem pedindo a. palavra. enOOlTa...ae a discussão. 
Posta. a votos,!! approvada a proposjl}ão e vae ser 8ubmettida á 

ia.ncção. . 

CREDITO SUPPLBM'BNT,ui .\ VBR.BÁ CJUROS DOS EMPREsTUIOS DO COFRE 
DB ORPBÃOS:' 

Entra. em 3& discussão a proposição da. Cam.à~a dos Deputa~o3. 
D. 225. de 1007. a.utorizaM.o o PrestdellW d.a. Republica. a abrir ao 

VoI. l'm 153 
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MLo.1&terio da. Faz611da O credito de 90:000$, sllpplementar á verba. 
25'--Juros dos amprestimos do cofre dos orphãos-do art. 45 da. lei 
n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

Ninguem pedindo a pa,la. VI'a encerr&-Se ao discussão. 
Posta a voios, é approvada a proposição e vae ser submettida. 

A eancçia. 

ClItEDITO DE 67 :761$810. SUPPLEMENTAR A' VERBA 17a. DO ART. 45. DO 
ORÇAMENTO Vl(JENTE 

Entra, em 2& ,w.sellSSlão (J 8.t't1go unioo da pl'oposição da. Camara 
dos Deputados, n . .226,.da 1907, a1ltorizando o Presidente da Repu
bliáa a abrir ao Miaisllario d.a Ji8.zenda. o credito de 67:761$810, 
slIpplementar 4 verba FIa do a.rt. 4:5 do orça.mento Vigente. 

Ntnguom pedindo a pala.'Vt'a, en()err~e '3. discussão. 
Posta a votos é approvad!:\ a praposiOã.o 0 vaé Ser su'bmettidn, 

â. sanooão. 

CR.EDlTO PARA A REPRESENTAÇÃO NO 4° CONGRESSO NAOIONitL 
LATINO-AMERICANO 

EIltra em 2,& di.8clldSio o &l'ygo lIoicO da. prop08ioão da Cama.ra 
dos Deputados, n. 227. de 1907, a.utorizando o Presidente da Repu· 
bliea a. a.brIr ao Minillt.8rjo da JllStí'Çlt. a Negocias lnieriares o cre
dito especia.l de 300:000$, pa.:ra. oceorrer 4.s despeza.8 com -& repre-
88Iltaçio do Brutl no -41» 00ng:re1SO Med.ico fAtino .. Amel'loano a. l"&
lUÜ.r-se nesta. Ca.pital em 1009. 

Ningue:rn pedindo a. pala.vra, encerra.·se a disctISsão. 
Posta. a. votos, é appr ovada. a. proposicã.o e 'n,.'e Ber m.bmettida 

, s&Ilcção. -

cm.EDITO SUPPLEMENTAR A DIVER.SAS SUB-CONSIGNAÇÕES DO KA.'lSlt14L 
DO HOSPlClo NACIONAL DE ALIENADOS 

EntJ'a em 2'- di8oossio () a.rt.igG Uflico d& p.f~posigão da Camara 
dos Deputa.dos, n. 228, de 1907, a.utorizando o Presidente da Repu
Irl1ee. ao a~rir ., Mhliate'rio 4& J~ & Neg'Oôlos ·Intarwres o 'cre
dito 4e 129:~, .. ~le1m.fAlta,"t ,.,6fba !Oa.do art. 2° .• lei 
D. l .. 617 de 10 40 cluembro lá: 11908, ~ 'OoetJ1'ler a. despetaB 
4e diversa.s 81lb~atrtl~~ do matel'ial dlO Hospi4io Naciona.l 00 
Alienados. 

Ninguem pedinclo a. pala."Il'l\. ênce:r:t'a-se -a. discussão. 
Posta, votos. ê ap!)rowaa.' a :p'taposi~-o e va.e ser lubméitida 

4. sancQli.o. 

ORl!lDITO PAR.A G8.A'l'lJ'ICAç'õES A PR.o.F.E$SOR.ES E (iO.UlJUV.A.N'1ES DA. 
E8CO:tA J)'8 ~.oltO .ALEaft.t:! 

.E1iltra ~m 2· diSGUilão o ~rtigo un~o. da '})r,qpo.s~Qio da Qa.:m8il"a 
dos Dé)tttadO$, oIl. 229. de l.901. auiOriY.all4o·o ~esld~ da a.u-
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Mica. a abrir ao Ministe.ri() da. G1:U!rra o credito de 51:360$, eu.ppl6r 
menta.r 4 verba 5& do art. 22. da lei n. 1.617, de 30 de dezelUQl'O 
de 1906. pa.ra. 'paga. mento da gra.tiftca.Qã.o de fl1n.ccão, devida. & pro
fessores e coa.djuvantes da Escola. de Guerra. de Porto Alegre. 

Ninguern pedindo a palavra. encerra-se a discussão. 
Posta á votos. é approva.da a. proposição e V&e ser submettida. 

ã sanccão. 

CREMTO SUPPJ.&M::&NTAR. ,Á VERBA 15S. DO A.RT. 22 DA LEl N~ 1.617. 
DE 1906 

Entra em 26 disCUil9ão o artigo unico da proposic;ã.o da. Cama.ra. 
dos Deputados, D. 232, de 1907, autorizando o Preiidente da. Repu
blica. a abrir ao Minisoorio da. Guerra. o credito de 89:862$02l~ 
supplementar á., verba. 15" - Materia.l - n. 19, do ,art. 22. da. lei 
n. 1.617, de '30 de :deternbro de 1900. 

Ninguem 'pedindo a palavra. enesrra-se a discussão. 
Posta ar votos, é approvada a, proposicão e vaO ser Bubmettida. 

ã. .sa.ncção. 

OREDITO SUPPLEMENTAR Á. vRBA.. 159. DO ART. 22 DA LE{ N. 1.617 
DE lQ07 

Entra. em 2.t. discussão, il artigo uuico da proposiç'io da. 'cam&.ra. 
dos Deputa.dos, n. 233. de 1Q07, autorizando o Presidente da. Repu
bJica. ar abrir ao Mi1listerÍo da..Guerra. o credito supplemeatar de 
473:884$493, f!uP'P1ementar 'verb!:\ I&- cOllBÍgoa..-elo - VaJlta.gens 
de forragens e ferra.gens - do art. '2e, da. lei n .• 1.61'. de 30 de 
dezembro de 1906; -

Ninguem pedindo a p<llavra, encerra-se a. discussão. 
Posta. ao votos, ê approvada a proposic;ã.o e vae ser submettida. 

6. ea.llcçã.o. . 

OREDITO DE 60:057$579 P.ir..RA PAG,4lfENTJ l\. UJIZ THOMAz DÁ. CUNHA 
NAVARRO 

Entra. em 38 discussã.o a proposição da. 'Ca.mara dos Deputa.dO:!l 
n. 238. de IQ(17, aruoorizaDdo o P.l"esidsDte da. RepulJlioa. & a.brlr 3.0 
Ministerio da Fazenda. o credito utl"aord.i1lM'!() d'J 00:'057$579. para. 
pagamento ao engenheiro <l-hilLuiz Th<1l1l8il ela 'Cunha. N&va.rro de 
Andrade, em virtude de senten9a. 

Ninguem pedindo li palav.l'&, eneerra·se a. diSCUSião. 
Posta. a. votos, ~ a.ppI'O'i. & propo$ição e va.e ser iubmettida. 

ã sa.ncção. 

taEDlTO PARA. PA.GAMENTO À 'ERlCO AUGUSTO DE oLIVEIRA 

Entra. em 28. ,discuS$io 'o a.rtigo unico da Pl·OPOSiçâ.o da. Camal'& 
dos De:.putad08 n.135."de 19J7 ,antorlza.n.do o Presidente da Ropublica 
a abrIr ao ,MinisteriQ da Guerra o credlto e~tra.ordina,rio de 
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4:874.,$332, para. pagamento de vencimentos que deixou de receber 
o Dl~or do corpo de esta.do-maior Erico Augusto de Oliveira, como 
professor da extincta. Escola. Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra .. se a. discu.ssã.o. 
Posto a votos, ê approvado o a.rtigo. 
A proposição passa para 3a. discllBSão. 

O Sr. Oliveira Flgneiredo (pela ordem) requer 
dispensa de interstício para a 3· di8cussã.o da proposicão. 

Cousulta.do, () Senado coucede a dispensa. 

CREDITO PARA PAGAME~TO DE D. ENGRAOIA MARCONDES RIBEIRO 
DE FARIA 

Entra. em 2110 discussão o artigo unico da proposição da Camara. 
dos Deputa.dos n. 249, de 1907. a.utoriza.ndo o presidente da Repu
blica a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 
8:500$368. pa.ra pagamento de D. Engracia Marcondes Ribeiro de 
Faria. viuva do ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Joaquim 
Fra.ncisco de Faria. em virtude de sentença. judiciaria. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discus'ião. 
Posto a votos. ê approvado o artigo. 
A proposição passa para 31l discussão. 

O Sr.OUveira F-ignetredo (pela ordem) requer dis
pensa. de interstício pa.ra a 3& discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

CREDlTO PARA CONSTRUCÇÃO DA JlSCOLA NACIO~AL 
DE BELLAS ARTES 

Entra em 2" djscussão o artigo unico da proposição da Cama.ra 
dos Deputados. n. 253. de 1907. autorizando o Presidente da Repu
blica. a. abrIr ao Ministerio da. Fazenda o credto extraordinario âe 
124: 397$200, para oecorrer â despeza com a construcção do edificio 
destinado d, Escola Naciooal de Bella.s Artes. 

Ninguem pedindo a palavra, enoorra·se a discussão. 
Posto a votos. ê approvado o a.rtigo. 
A propo,içlo passa para a 3110 discusbão. 

O Sr. Ferreira Ohaves (peltl c>rdem) requer dis
pensa de intenti,cio para. a S" discussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa.. 

LEGAQÃO BRAZILElRA EM GUATEMALA 

Entra em discussã.o. com pa.recer f'avoravel da Com missão de 
Constituição e Diplomacia. a emenda da Camara dos Deputados ao 
projecto do Senado. D. 20, de 1907. que separa a Legaoão Bra.
zi1eira. em Guatema.la. da do Mexico; annexanda.a á. de Cuba. e 
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America. Central, e autoriza. o Presidente da Republica. a acreditar 
tambem no Imperio da China. o ministro do Brazil no Japio. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discuSÃo. 
Posta a votos, é approvada a emenda, assim concebida: 
Accrcscente-se onde convier ; 
Art. Fica elevado á. ca. tegoria de en viado extraordinario 

e ministro plenipotenciario o ministro ,residen te do Bl'azil no 
Japão. 

O projecto, a.ssim emendado~ vae st"r submettido 'sancçã.o, 
indo -antes a Commíssão de Reda.cçãà. 

O Sr. Coelho Lisboa (pel(~ ordem)-Sr. PI'e.ddente, 
acha.ndo--se prompta a redacção da materia que -acaba de ser 
approvada, remetto-a, em nome da. Commissão respectiva., á. mesa., 
requerendo urgencia para a sua. discussão. 

Posto a votos é approvado o requerimento de urgencia. 
E' lido, posto em discussão e sem deba.te approvado o seguinte 

PARECERE 

N. 422 A 1907 

Red~çtio fit\aZ do projecto do Senado, de J.907, fue 81p4ra a 
LsgaçlkJ Bras'Jelra em Guatemala da do M e:elco, at\t\6.27at\do d d8 
Cw~a e America Central, e atdorb'a o Paesidtmte d4 Republica a 
acreditar tambem no Imperio da Ohina o mlt\btro do Ílra;U t\o 
Jap40t de accordo com a em8tWa da Camara do, DtlpUtados. acHita 
pelo S6t\ado 
O Congresso Na.cional resolve: 
Art. }. I) Fica separa.da a legação brazileira em Guatemala da 

no Mexico. 
Art. 2." A legação brazileira. em Guatemala 1lca anne:x.ada á. 

do Cuba e America CentraJ., ' . 
Art. 3. I) Fica. elevado' categoria. de enviado extraordinario e 

ministro plenipotenciario o ministro residente do Bra.zil no Japão. 
Art. 4.· Fica o Presidente da. Republica. autorizado a a.creditar 

tambem no Imperio da China o ministro do Brazil no Japão. 
Art. 5.° Revogam-se, as disposiçôeJ em contra.rio. 
Sala das CommissOOs, 28 de dezembro de 1907.- Ooelho Lisboa. 

- Alfredo BII'8. 

L.tNBA DE CARRlS ENTRE A!iJ ILHAS D~ FUNDÃO E DO GOVERNADOR 

Entra. em discussã.o, com o parecer contrario da. Commissão de 
Justioa e Legislaçã.o. o "e'o do prefeito do Districto Federal á reso
lução do Conselho MunicipaJ que ooncede a Antonio da Costa Ayros 
ou, empreza que organizar, privilegio para a construcoãot uso e 
goso de uma linha. de carris, partindo de Bemtlca. para as 'ilhas do 
Fundão e do Governador. 
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E' lido, apuiado e posto em discussio () se~inte 

ltE'QUB'RlMEN'rO, 

Req ueiro que o 1Jeto volte á. Commis&ã.o de J 118 tiça. e Legislação" 
a.dro da. mesma. dizer ai a materia de que se trata incide ou não com 
contractos federae3 e municipa.es, que regulam assumpto iden .. 
ti 00 • - P$t'es .Ferreit'tl. . 

O Sr. M'etello - Sr. Presiden.te. como relator do parecer 
da Commissão de Justiça e Legislaçã.o, a respeito do veto que está 
em discussão, devo declarar ao Senado, que a materia da resolução 
vetada. Dão incide com contra.ctos federaes e municip&e~. que re
gulam o assumpto. Pelo menos a Commissão nã.o tem, conheci". 
mento de eontractos desta ordem. 

Ninguem ma.is pedindo a pa.lavra. eneerra..ge a discussão. 
Annunciada. a. votaçã.o e verificando-se não haver mais numero f 

o 8r. Presidente manda. proceder á ehama.da dos Srs. Senadores 
que comparecel'am á sessão. 

procede-se â chamada. a que deixam de responder os Sr~. Au .. 
gusto de Vasconcellos. AlfredQ EUis, Julio Frota e Victorino Mon
teiro (4)~ 

O Sr. Presldent.e-W"aoha numero. Fica prejudica.do o 
requel'Ímento do Sr. Pires Ferreira. 

Contimla a. discussão do 1>e(o. 

Ninguem mais pedindo a palavra., encerra-se a discuSSio, fi· 
cando a vota,Qão adiada por falta de numero. 

LICENÇA A REMETERIO MIRANDA 

Entra. em aa discussã.o a. propo:ncão da. Cl1ma.ra dos Deputados, 
n.218, de 1907, autorizando o pre3idente da Republica. a concede!" 
ao HenniDio Mira.nda. secretario da. Capita.nia. do PartI) do Es .. 
tado do Para.ná.. um anno de licença, com ordena.d:o f pa.ra. tra.tar 
de sua. saUde onde lhe convier, em prorogagão da que lhe foi con
oedida., 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussã.o, ficando ao. 
vota.cã.o adia.da por falta. de numero. 

LICENÇA AO BACHAREL EDUARDO STUDART 

Entra. em 3& discussãi). proposição da. Camara. dos Deputados, 
n. 202, de 1007, a.utorizando o Pre!idoote da. Republiç& a conceder 
a<> juiz seccional do Ceará. bacharel Eduardo Studart. um a,nno de 
liceooa com os respectivos vencimentos. 

Minguem. pedind.o a pa.lavra., encerra.-ee a discussão. ficando a· 
votação adiada. por falta de numero. ' 
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PENSÃO Â D .• MARIA .rOSEPHlNA. PEREIlU. PINTO DE ANDRADE 

- Entra em 28. discussã.o o art. 1. 0 da pl"oposiolo da Cam1l.l"8. lf6jJ 
Deputados, D. 212,- de 1907 t ektvand~ ao. 150$ measa.es a. pensão que 
p8f'ceb~ D~ Maria. JOBephina Pere.il'& Pinto de Andra.d.e t autori
zando o Presidente da RcpubHaa a abrir 6) credito: necoS8ano para 
immediata ex.eeução da lei. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando 8. 
votação adia.da por falta. de numero. 

Segue-se em discussão. que fica igualmoote encerrada. e adiada. 
a vQtação t os al'ts. 2° e 30

• 

LlCENÇA A FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA 

Entra em discussão unica, CJm o pa.recer cJntrario da maioria. 
da. Commissão de Justiça. e Legislação, o ueto do Perfeito do Dia
tricto Federal á resoluçãa do Conselao Municipal que autoriza. a 
concessão de seis mezes de licença com tod03 os vencimentos. ex
cepto adiaria., a.o veterinario (lo Mata.douI\J de Santa Cruz Fran .. 
cisco de Oliveira Bezerra. 

O Sr. Presidente - Vou agora sujeitar á discussão a 
proposição para, a. qual o Sr. Senador Francisco Glycerio pediu. e 
o SenadQ concedeu urgencia. 

CREDITo PAR.-\ PAGAMENTO DA UOMPANAIA COLONIZAÇÃO E INOUSTRIA 
DE SANTA CATHARINA 

Continua em 2a discussão a proposicã.o da Ca.mara dos Depu
tados, n. 2l6 t de 1907, autorizando o presidente da. Republiaa a. 
a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 
55:812$7l4, para occorrer ao pa.gamento devido, em virtude de 
sentença., á. Companhia Colonizaç~o e Industria de Santa Catha
rina.. 

Ninguem pedindo a. palavl'a, encerra.-se a. disCUBS~O, tlca.ndo a. 
votação adiada. por falta de numero. 

O Sr. Presidente-Está. ex<!ota.da a ma.teria da ordem 
do dia. Vou levantar a sessio, design·a.ndo para. ordem do dia. dll 
sessão fieguinte: 

Votação em 29. disCussão da proposição da Camara. dos Depu .. 
ta.dos, n. 216, de 1907, a.utorizando o Presidente d,a Republica a. 
abrir ao Mini.~terio da Fa.zenda o credito eItraordinario de 
55:812$714, para occorrer ao pae-amento devido. em virtude de 
sentença, á Companhia. Colonizaçao e Industria. de santa Ca.tbarina. 
(ma.teria. julgada urgente) j 

Votaçã.o em di3cussão unica do veto do Prefeito do Districto Fe
dera.l á, resolução do COnselno Municipal que ooneede a. Antonio da. 
Costa Ayres t ou fi. empreza que orga.nizar, privilegi.o para. a oonstru-
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cção. uso e go8~ de uma linha. de ea.rris, partindo de Bemtlca pa.ra 
as ilhas do Fundã.o e do Governador (com pa.recer contrario da. 
CommisMo de Justiça e Legislação); 

Votação em 3& dis~U&,ão da proposição da Caroara dos Depu
ta.dos, n. 218, de 1907, autorizando o Presidente da Republica a 
conceder a He meterio Miranda, secretario da Capita.nía do Porto 
do Estado do Paraná, um anno de licença, com ordenado, para. tra
tar de sua saude onde lhe convier, em prorogação da que lhe foi 
concedida (dada para ordem do dia ez-"" do art. 126, n, 2); 

Votação, em 3a. discusslo, da proposição da Caroara doe Depu
tados, D. 202, de I907, autorizando o Presidente da. R~publica a. 
conceder ao juiz seccional do Ceará, bacbarel Eduardo stuaart, um 
.anno de licença, C:Hn os l'espectivos vencimentos (com pareceI' fa.vo· 
ravel da Commissão de Finança.s) ; 

Votação, em 2& discussão, da prJposiOão da Camara. dos Depu· 
tado8, n. 212, de 1907, eleva.ndo a 150$ mensa.es a. pensio que per
cebe D. Maria Josephina Pereira Pinto de Andrade, e autorizando 
·0 Presidente da. Republica a abrir o credito neces.sario para imme-
·diata. execuçã.o da lei; . 

Votação em discussão unica, do ",do do Prefeito do Di:'itricto 
Fadei'al á. resolução do Conselho Municipal que autoriza a. concessã.o 
de seis mezes de licença com todos os vencimentos, excepto a. 
diaria, ao veterinario do Matadouro de Santa Cruz, Fl~ancisco de 
Oliveira Bezerra (parecer contrario da. Commissão de Justica e Lo
giJação) ; 

alio dis~us~ã.o da proposição da Camara dos Deputados n. 231, 
de 1907, concedendo Í4ienção de direitos aduaneiros para. os medica
mentos, fazenúas e objectos de UiO dos enfermos e orphãos reco
lhidos aos bospitaes, a.sylos e recolhimentos mantido~ pela. Sa.nta. 
Casa de Misericordia da. Ca.pital Federal (dada.. pa.ra. or([em do dia., 
ea:-"i do art. 126, n. 2) ; 

3& discus8â.o da. proposiçã.o da. Camara dos Deputados, n. 135, 
de 1907, autorizando o Presidente da Republicll. a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito extraordina.rio de 4:874$332, para paga
mento de vencimentos que deixou de receber o major do corpo de 
estado-maiol' Erico Augusto de Olíveira, como professor da edineta. 
Esco1a Militar do Estado do Rio Grande do Sul (dada. pa.ra ordem 
do dia, ea:-",j do art. 26, n. 2); 

3" discussã.o do proposição da. Ca.mara fios Deputados. n. 249, 
de 1907, autorizando o Presidente da. Republica a abrir ao MInis
t a rio da Fazenda. o credito extraordinario de 8:500$368. para paga
mento de D. Engracía Marcondes Ribeiro de Faria., viuva do 
ministro do Supremo Tribunal Federal Dr, Joaquim Fra.ncisco de 
Fa.ria, em virtude de sentençajudiciarí.a (da.da. pa.ra ordem do dia., 
,eZ7"1)i do art. 26, n, 2) ; 

3110 discussão da proposicã.o da. Camara dos Deputados, n. 105, 
de 1007, autorizando o Pre3idente da Republica a conceder um 
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a;nno de liee.wa., CJm ordena.d.o. a Carlo3 Augusto Pereira., ca.rteiro 
da Administrd.ção dos Correios do Maranhão, plra tra.tar de sua. 
aaude (com parHcer favora.vel da Commíssão de Finanças) ; 

3" discu~são da proJ)OJição da Cama.ra dos DJputados. D. 169, 
de 1907, autorizando o Pl'esidente da Republica. a mandar contar, 
p&.ra a ap:lsentadorir. do pLlrteiro da Delegacia. Fiscal no Esta.do da 
Mina.s Gerae" Lucindo Ca.et'.I.Do dos Santos.o tetnpo em que exerceu 
os cargos de servente e aj!lda.nte de cartol'ario da me31ua repar .. 
ticã'J (com parecer favofd.vel da. Commissão de Finança.s ) ; 

3s. discussão da. pr.:>posição da. Camal'd. dos DJputados, fi. 201, 
de 1907, autorIzando o Pl'eshL:nte da. Republica a aposenta,.. com o 
ordenado, o bacharel J03é Augu)to d) Oliveira, pretor da. 13& pre
toria do Dístricto Federal (com parecer favord.vel da Commissão 
de Finanças) ; 

3& discussão da prop:)siçâo da. cama.l'a. d03 Deputados, n. 203. 
de 1907. autorizanlo o Presidente dJ. RepubJica acoaooder ao as~is .. 
tente do Observa.torjo dJ Rio de Janeiro Josj Dionysio Meira. um 
auno de licença, com ordenado, pa.ra tl'atar de sua saude (co~n paM 

recer td.voravel da Commissão de Finança.s). 

Levanta·se a sessão ~d 2 horas da. hrde. 

AC'l'A E'l 30 DE DEZEMBRO DE 1907 

Presidf'J7lcia do Sr. Nilo Peçanha 

A' meia 110ra. de'Pois do meio dia ach3.m-se presentes os Srs. Se
nadores Ferreira Cha.ves,Pires Ferreira,Meira e Sá,Alvaro Machado, 
Gonçalves Ferreira • .A.ra.l1jo Góes, MoJÍz Freire,Oliveira Figueiredo, 
Baratã. Ribeiro, J:t'eliciano Penna, Joa.quim de Souza e Victorino 
Monteiro (12). 

Deixam de co:nparecar com ca.usa participa.da os Sra. Sena.
dores Ruy Barbos~Io, Bunno Brandão, Silverio Nery, A. Azerado. 
Jonathas Pedrosa., 8,1. Peixoto. lndio do Brazil, Paes de ca.l~valho, 
Justo Chermont, Ul'bano Santo3, Gomes de Castro, Belfort Vieira, 
Ãnízio de Abreu, Raymundo Arthur, FIancisoo Sá, Pedro ~orges, 
Gama e Mello, COJlho' Lisbol. Rosa. e Silva, Herculano Ban
deira, Vieira. Malta, Manuel Duarte. Coelho e Campo3, Oliveira. 
Va.lladão. Martinho Ga.rcez, S~verino Vieira, Virgilio Damazio, 
Cleto Nunes, Siqueira Lima, Lourenço Baptista, Erico COelho, Au
gusto de Vasconcellos, Lauro Sodrd,Francisco Salles, Francisco Gly
cerio, Alfre[lo Ellis. Lopes Chave~tBraz Abrantes. Urbano de Geuvêa., 
Joaquim Mlu'tinho, Metrello. Candido de Abreu, Xavier da Silvio. 
Brazilio da Luz, Rereilio Luz. Lauro Müller, Feli.ppe Schmidt, Pi
nheiro Machado e Julio Frota. (49). 
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o Sr. 1 Q Secreta.rio dá, conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otflcio do 10 Secretario da Camara dos Deputados, de hoje, 
communicando que aquel1a Camara terminou hontem os trab&lhos 
orcamentarios e que, portanto, a sessão solemne de encer:ra.mento 
da actua.l sessã.o Iegíslati va pôde rea.lizar'se, como ficou deliberado 
entre as Mesa.s dos dous ramos do Poder Legislativo, a.manbã, SI do 
corrente, á 1 hora. da tarde, no ediftcio do Sanado, e pedindo que 
esta. deliberaçã.o seja levada a.o conhecimento do Governo.-In
teira.do. 

. Requerimento de Oeraldino Antonio do Santos, que, alie
gando a.char"se inva.lido em consequencia de um tiro que lhe foi 
disparado de bordo de um na.vio de guerra bra.zileiro em aguas 
de' Cabo Frio. pede um9. pensão que lhe assegure a subsistencia..
A' Com missão de Finanças. 

O Sr. Mon.ili5 Freire (se,.""ndo de 20 Sec,.etano) pro 
cede á leitur9. do seguinte 

PARECER 

N. 423 - 1907 

A' Commis:ã~ de Policia. do Senado submetteram os funcciona
rios dI}, sua secretaria, na. da.tlo de 9 de setembro ultimo. uma peti
ção em que solicitavam a equiparação dos seuB vencimento.3 aos dos 
de outra.s repartições, ponderanrIo que em fa.VOl' delles militavam 
as mosmas ra.zões a que o Congresso attendou, qua.ndo deferiu os 
padidos que estes ultimos lhe dirigiram. 

Considerando na reluctancia. com que o Senad.o tem a.nnuido 
em conceder elevações de vencimentos~ reluctancia oriunda. do es
crupuloso rigor com que procede, sjmpre que se trata. de aggrava.r 
as despeza.s public3.s, a. Commissão de Policia, que obedece a iden ... 
tica orientaçItb, não OlISOU pl.'opor desde logo o deferimento daquella 
petiç~o. 

Por outro lado tambem não pensou em opinar pelo seu inde(e'" 
rimento. porque, reconhecendo a. inteira procedencia 6 o valor 
insophisma.yel da.s a.llegações do'i peticiona.rio~t si de bl maneira 
opina.sse praticaria, conscientemente, uma injustiça. 

Deix.ou, portanto, sem andamento a. peticão, a.guarJando oppol' .. 
tunidade, para. recommendaJ-a ã.s boas vistas do Senado. 

Essa. opportunida.de se a.presenta agora com a resolução que 
vem de tomar a Camara dos Deputa.dos. relativamente aos fllnc .. 
ciona.rios da sua secretaria, elevando-lhas os vencimentos, de 
modo a equipa.ral~os aos dos emprega.dos do Tribunal de Contas. 

Dea.nte desta reaaluoão a Commissão de Polícia. jlllga. nio dever 
déi~ar por m.ais tempo, de sujeita.r, com o seu parecer, :t COMida
raçao do Senado, o pedido que lhe fa.zem os seUl funcciona.rí06. 
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Em nenhum tempo, nem mesmo quando era.m düferentes os 
subsidios que percebia.m 08 Senadores e os Deputados, foram desi
guaes oS vencimentos dos funccionarios da.s duas C&maras Legisla.
tivas. E razão nenhuma existe para. que o sejam. Repartições iden .. 
ticas na eí1pecie, na categoria e na.s funcções. não se oompreheude 
Jlem se justiftca que os da uma. tenham remuneração melhor do que 
os da. outra. 

Aliás, ai alguma. desigualdade fôra. justicavel, as vantagens 
della deveriam caber aOS funccionarios do Senado, por isso que, 
em virtude de disposição expressa do regimento comm um a secre
taria. desta. Camara é a. do Congresso, o que não lhe va,le por sim
ples honraria. Como secretaria do Congresso. li do Senado tooa. um 
trabalho especial, de que a da C3.mara está. isenta, e que constitue 
para. elIa uma tarefa mais pesada do que o seria, para outra. por 
ser o seu pessoal mais numeroso que o desta. Esse traba.lho é o do 
preparo da apura.ção das eleições presidenciaes. 

Não ob!'ihnte, porém, a circ\.lmstancia que a.caba de lembrar. 
a Commissito de Polícia. não reconhece conveniencia. na altel'a.ção 
do regimen de igualdade que até agora. vl~orou no toctLnte ao~ ven
cimentos dos empregados das duas Casas 410 Congresso. 

Ao contrario, entende QU3 os de ambas devem ter a. me::lma. l'e
muneração, que seria inconveniente qualquer diversidatle entre os 
vencimentos àa uns e outros. 

E, por assim entender, opina seja deferida a petição quepor seu 
intermedio diri~Íl>a.m ao Senado os funccionarlOS <1", sua secreta
ria e propoo,tomando por base a tabella adoptatla pela Caroara dos 
Deputados, observadas as ditrerençll.s de carg03 exi.:!tentes de uma. 
pa.ra. outra secretaria, que as vencimentos dos peticionarios, a 
contar de janeiro de 1908. passem a ser os da b.bjlla seguinte: 

Director 111 I I •••• " ........... 4 .. li .......... " .......... <lo ... , • " .. .. 

Vice-director ..•..•.•........•....••...•. " .••.•••• 
Bibliothocario ..••••...•. , , ..•.••....• , • , ...••.•... 
OíD.ciaes ...••••.•••.•............................. 
porteiros ••............•...••..................... 
Ajudantes de porteiros ...........••...•..•••••.... 
Continuos .•...•......•...•......•................. 

15:000$000 
12:600$000 
11 :400$000 
9:600$000 
6:000$OnO 
4:800$000 
3:960$000 

Sala das Commissõe.s, 30 de dezembru de 1907 • - Joaquim Fe1'" 
re.,.4 Chaves, presidente interino.- Antou'o Azeredo, lo Secretario 
interino.- Sã Peíxo~ot 2() Secret(},l'io interino. - J. M. Metello. 
3° Secretario interino.- A im.primir. 

O Sr. Presidel1:te - Tendo comparecido apenas 12 Srs. 
Seaadores, nã.o pode haver sessã.o. 

Prescrevendo porém o Regimento, no seu a.rt. 87 que ~ 
4A acta da ultima sessã.o ordinaria ou edraordiaaria será sub
mettida á discussão, antes de se levantar a sessão, podendo Ser ap· 
provada com qua.lquer nUmero); e estando marcado pa.ra. am.a-
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nhã O encerramento da presente sessã.o legislativa,vou pôr em dis-
oussão a acta. da. sessã.o de 28 do corrente. ' 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta da 
ultima. sessão. 

O Sr. Presidente - Devendo tambem ficar approvada 
a acta da. reunião de hoje, peço aos Srs. Sena.dores qUt3 Sa conser
vem nos seus logares por alguns minutos emquanto se lavra a allu
dida. aeta.. 

Conforme disse ha. pouco,realizar-se-ha ama.nhã o encerramento 
da. actual sess'W legislativa.que é CIo segunda da sexta legislatura. 
De accôrdo com o que ficou assentado entre esta Mesa o a. da Ca,
mara. dos Deputados, a sessã.o solemne do encerramento se cele
brará. no editlcio do Sen:l.do. á 1 hora. da ta.rde. 

Convido para essa. solemnidade os Sra. Senadores. 
E' lida, posta em disCU:lsão e approvaia. ar presente acta.. 
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Se.são solemne ae e'Dcenamento 4a la I&.sio 01'a!nlrta 4a 5& 1.glll4.tura 
d.o CO'DgrelBo Naclo'Dal, da ae'P1lbllca aos IGaaos trnlaoa ao Iralft 

Prelldenola do Sr. Ruy krllola (vlc .. prelh'ute do 8e-.. do) 

A' 1 hora da. tarde do dia. 31 de dezembro de 1907, achando-se 
reunidos, no recinto do edificio do Senado Federal, os 81'S. Senad~ 
res e Deputados, tomam assento' mesa 08 SI'S. Ruy Bar
bosa. Vice-presidente do Senado; Ferreira. Chaves, lo Secretario do 
Senado; Sá Freire, l° Secretario da Camara dos Deputa.dos ; A. Aze
redo. 40 secreta.rio do Senado, e Luiz Gualberto. 30 Secretario da 
Camara. dos Daputados. 

O Sr. Presidente-Está aberta da. sessão. 

O Sr. Barata. Bibeiro- Sr. Presidente. Fui enca.r
r~gado pelos meus collegas da oommis~ãe do recepção da. Em
babada Ruy Barbosa. de da.r conta ao Sena.do do modo pelo qu&l nog 
desempenhá mos Ilaoquella. honrada missão. 

Considerou o Senado que para da.r maior solemnidade' manifes
taçã.o dos seus sentimen to~, devia. abrir ahi uma excepção ás praxes, 
representando na sua commiBsã.o todos os Estados da. Republica. 
Brazileira, como que para signitlcar ao recem-vindo o ap~lauso 
nacional, que de ba. muito assignala, de modo inequívoco, a vlctorm 
dos seus blentos e de suas eleva.das q ua,1idades moraes, e ostentar 
ao mundo sua admir3,Qão pelo gra.nde brazileiro que oonquistára 
para. a historia patria uma gloria. immortal. -

A Commissão do Senado, Sr. Presidente, exulta. em atllrmar a 
esta assembléa que sua voz se confundiu no éoo com que as a.1egnas 
populares saudava.m o seu notaveJ vice·Presidente, e seja-me licito 
accrescentar agora algumas palavras, que me permittem a. sereni
dade deste momento. e com as quae&, estou convencido. registra.rei 
nos Annaes desta Assembléa, não só os sentimentos da Commissão 
do Senado, mas os do proprio Sena.do, e os do pa.iz inteiro. 

Parece ao prcscrutar-se os re3ulta.doil da Conferencia de Ha,ya 
que mais uma illuBão se perdeu para as alegrias do mundo, quando 
é certo que uma. esperanoa. surgiu para. as glorias da. civiIisaoio 
moderna. E o apostolo da grantle obra. o oraaulo da religião su .. 
blime da igualdade do direito, que lá llcou triumphante, como o 
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dogma do evangelho do futuro, foi o vice-presidente do Senado,foi o 
embaixador do Brazil. Â elle cabe a gloria de ter proclamado na
quelle areopago de tl&ções poderosas e fortes, que o Brazil é o 
oriente da líbe1'dad~ a.mericana., atflrmando perante 'o -seculo) cuja~ 
portas descel'l'ou esse notavel acontecimento de influencia univer
sal, que a força deve ceder o passo ao dh'eito, li, razão e á. justiça. 

Foi elle quem Já foi dizer que a soberania é a egualdade, e 
que a egualdade legitima o direito de cada povo á. defeza do pa.. 
trimonio nacional adquiI'ido, conservado e augmentado pelos seus 
proprios esforcos. Foi aUe que lá. foi dizer que a eivilisação para 
que ca.minha o mundo e a felicidade a ql1e aspira a huma
nidade, nem se podem fazer com as supremacia,g dos fortes, 
nem com as lagrimas dos vencidos, mas hão de assentar na ba.se 
l~rga do trabalho harmonioo de todos os povos, cada ,qua.l maior 
peja maior somma. de direitos e liberdades que tenha conquistado 
e cultive, e dos quaes colha tlores e fructos. 

Foi elle quem lá foi dizer que o bem estar do mundo de .. 
J)enoo do renascimento da doutrina do a.mor e da fra.ternidade 
de todos os homens pregada por um grande philosopho que a. 
el.emplificou com seu proprio sacrillcio baseada. no e3pirito de 
todos os direitos e na consagração de todas as liberdades. 
atIlrmando que o BrazU, na vangarda da civilização americana, 
disputa.va., sinão a posição que lhe compete pela.s suas proprias 
condf~ões, ao meDOS a prima.zia de ter apontado a essa parte do 
mundo novo o caminho para. a conquista. da pa.z. E deve apra.zer-nos 
confessar que toda. a gloria que á Nação couber.na realização destes 
postulatos, os beneficios que venha. a colh.er em futuro ma.is ou 
menos relnGtQ deveaos -4) BrazU ao trabalho herculeo de seu emba.i
xador, ao poder incommensura vaI do talento dBsse homem extra .. 
or·runario, que S8 multiplica para dn.r combate onde se trava s. 
lut.a. por um principio liberal j de3se apostolo da civilização do tu .. 
turo. que tra.z na. sua. tra.dição gloriosa as mais renhidas b~ta;fhat1 
pelos direitos de povo; na. stVt. tra.dição inteUectual, os mais inex
tinguiv9is documentos, 6 na sua tra.dição moral a. fé de omeio de 
que é um invencível. 

N"'a.o poderia o Senado recebeI-o em silencio, sob o peso da~ 
praxes regimenta.eB, qua.ndo se alvoroça a alma da Nação ao vel-o 
perto de si. E si a pa.lavra que vos fdolla não t)m eoea.ntos de elo
quencia nem fulgores de talento, tem, deveis sellti1-o~ os 'aeeento3 
das gra.M.e~ emoCÔes. 

Nem lssode:ve .espantar. Nas memoraveis concepções da. 3.l"Iie, 
apagam-se-ús baixos relevos para destacar-se ti. figura. ppoaminente 
que se pr.etende impor á admiração. 

Fallando em. nome da. Commissã.-o do Senado para traduzir o 
seu pen.&a.Jllento1 nio.me podiam fascinar a. p'retenção de . ostenta.r 
qualidades que não possuo, nem de dar á minha pa.lavra realce 
a que n~ posso aspirar, limita.ndo-me, como o mais obscuro mem
bro deat&,e.ssembléa. e daguella. Commissão, a apregentar ao em
bai~r Ruy Barbosa. as homenagens do Senado, com os votos da 
sua ma.is soIemne admiraçã.o. (Muito b6m ; muito bem.) 
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o Sr. President.e - Srs. Senadores e Deputadll8. 
A fortuna, que com tanta. liberaJidade me acompanhou na. 

- missã.o á Conferencia de Ha,ya., coroa agora generosamente os seus 
favores, dando· me o en~~o de presidir ao encerramento do Con
gresso Nacional. Este ultimo conta.cto, na. si3ssão que nos separa, 
oo.m as camaras legislativas, de cujo seio me a-partei. constran· 
gido, quasi nos primeiros dias deste anno parlamentar, para as 
di-ffic.ulda.des dessa embaixada. me proporciona occasião de receber, 
na.s manifestações excepcionaes~ com que acabaes de honrar-me. ao 
8l>provação calorosa e a.bsoluta da I{'gislatura federal, após as 
das l.e.g~,slaturas estaduaes, que o telegrapho me transmittiu á 
Europa, aos actos do representante do Brazil na grande assembléa 
interna.ciona.l. onde pela. primeira vez se reuníra.m todos os Estados 
constituídos e soberanos do mundo. 

Ora.. tendo-me achado sempre, senhores, em todo o dacUl'so 
dessa tarefa, na mais intima e cordial harmonia com o Governo 
d& Nacão. pelo Presidente da. Republ1ca e pelo grande Ministro a 
cujas mãos em tão boa. hora se confiou a. guarda dos interesses 
brazileiros nas Relações Exteriores, e havendo a opinião publica., 
llD paiz inteiro, significado, com uma unanimidade e um enthu
siasmo de que em nossa historia não ba. exemplo, o seu apoio ESera.l, 
4eeldido e fervoroso á. nOS'ia attitude na. Segunda. Conferencla. da. 
Paz, temos assim um caso, talvez sem precedentes entre nós. da 
solida.l'i61dade perfeita e da identiftea.ção universal do povo,da. nossa 
.gJ'a.nde familia politioa, da sociedade em todas as suas camadas. 
em todas as sua.s cl3.aaes, com os orgãos supremos da. autoridade 
constitucional. 

Este sü-eeosao reaJmente extraordinal'io, si, por um lado. 
tr.a.o.quilliza e lisonjeia com o mais legitimo :prazer os responsaveis 
peje. orienta.çã.o da nossa. política no parlamento da humanidade. 
por autro, nos a.n.ima. seriamente com relação á nossa. Patria, nos 
aasco'b-re novos elementos de confiança. no seu futuro. dando-nos 
a v-er à.e que exoollentes condições é ca.paz a nossa nacionalidade. 
uma vez d.esper-tada por bOIlB estimulos) pa.ra essa união de 
aspiraoões e sentimentos, na região superior da justica. do mere
-cimento e da verda.de., que deve ser o alvo de toda. a. politic& 
.republicanA, si quil8rmos extra.ir deste regimen ·os beneficios. de 
que ~ suscepUvel, e beber inspirações de verdadeiro "patriotismo 
no se.rio desejo de recommenda.r a nossa terra á. cansiaeração dQ 
mundo. para. assentar nessa. considera.ção as bases de um traba.lho 
GUlcaz rio nosso deaen..volv.imento. 

Quawlo se consider-a.~ com e1feito, de longe, senhores, á luz 
~n.e vem do alto, .a Brazil, ta.manho no seu territorio, ta.manho na. 
ma llat\1l"eza., ,tamanho mesmo na sua população, tamanho &.tê 
nOs SiQ'Aae& de capa.ciüa.de que va,e da.ndo, tamanho a.inda no en
tlWaiaamo. Da generosida.de. na tendencia pa.ra o ideal. no senti
timento da honr.a 'OOmmtim, e se vê girar essa bella esphera lumi-

. nosa lla..orbita. ac.a.nbada e rasteira das attracções e repulsões in
djviduaes.. -eterDAmente ~ividida, maculada e fluctuante á mercê 
da.a guerrilhas da. a.m.biçw, da invaja~ do mau espírito .de pu-
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tido. deveras se sento, com lastima e com horror da. parte de cada. 
um do nós, neste mal inveterado, quanto malbaratamos da opulenta 
herança com que a liberalidade da Providencia nos dotou na. 
partilha do mundo. (Muito bem.) 

Mas. de outra parte. e por isso mesmo, senhores, quando assis
timos a dias como 09 da~ nosst1s datas memoraveis na Conferencia 
de Haya, a dia~ como o de hoje, de confraternização entre todos 09 
brazileiros. de fusão de todas as diversidade!!! em uma sô vibracão 
moral, de communhão de todos os corações em um só pensamento, 
nobre, humano. aflnado com a verdade, com o direito, com opa.
triotismo, em uma. só manhã se nos figura c.resc.ermos todo um se-
culo; porque percebemos que, para nos adeantarmos ao tempo no 
crescimento da nossa gra.ndeza, basta que uns aos outrCJS nos conhe
ça.tnos, basta. que nos queiramos uns a.os outros, basta que uns para 
-com os outros guardemos justiça, respeito. caridade, sentindo que, 
particulas de um grande organismo vivo, quando mutuamente nOl 
destruirmos, a. nós mesmos nos destruiIDos. destruindo o corpo de 
que somos a carne, o espírito e a vida. (Mt!ilo bem; muito bem.) 

Taes. SI'S. Senadores e Deputados, as impressões, com que, du
rante a conferencia, eu tinha os olhos constantemente fitos em 
nossa. Patria., no futuro da qua.l voltei mais crente do que nunoa; 
e, si ellas harmonizam com as do.3 espidtos superiores que. ornam 
esh. assembléa, como acredito, nutro a. es})erança. de que, com o 
nosso comparecimento á. grande assambléa aa Haya, além de ha.
vermos contribuído para civilizar a guerra entre as nações, tere
mOi lucrado tambem uma disposiçã.o de animo favoraveJ á civi
lizaçã.o dos costumes na poUtica interior do Brazil. 

Ligando esta expressão á physionomia desta so1em n idade, 
creio, Srs. Senadores e Deputados, com o testemunho do mea 
reconhecimento sob uma fórma condigna das honras que recebo, 
ter interpretado os vossos sentimentos com a. mesma fidelidade, 
com que, no desempenho da comm-issão de Haya. servi 4s vossas 
convicções, manifestas nos applausos com que sagrastos os meus 
actos e nas di..~tincções com que acolheis a minha volta. (Muito bmn; 
muito bem. Applausos. PTolongada s ·l"a de palmas.) 

Senhores. A presente sessão legislativa I iniciad a em 3 de maiOt-~ 
foi,entreta.nto,prorogada até hoje para que pudess~m ser ultimados 
os trabalhos que reclamavam os divel'sOS l'amos da administração 
publica, e principalmente os da organização dos orçamentos. 

Durante o longo período. que hoje finda, foram enviados por 
uma e outra. Casa do Congresso ao Sr. presitlente da. Republica 213 
decretos'ou resoluçl)es dos quaes dous foram vetados: um mandando 
considerar por actoS de bravura a pr'OffioQio ao posto que tem o 
capitão de cavallaria Ma.rcos TeUes Ferreira. e outro mandando 
contar pela dobro do tempo de serviço os officiaes o pra.ças do Exer
cito e da Armada que fizeram parte das tbrças mantidas no Para' 
guay depois de terminada. a guerra nessa. Republica. 

Foi tambam promulgada ex-vi da Constituição, o decreto a que 
fôra opposto o veto, não approvado pelo Congresso, a.utoriza.ndo o 
Governo ao conceder uma pensã.o de 200$ mensaes á viuva e tUhas 
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s~lteíras do c!\pitã.o de ma,r e guerra Francisco Romano ste,ple da. 
SIlva. . 

Entre os actos legislativo) emanados do Congresso. flgura.m 
certa.ment, em avultado numero, 08 de mera munidcencia mas 
alguns sãoe de reconhecida importancia. e satisfazem. necessidades 
publicas. Entre este.3 'POdem ser menciona.dos os que se referem 
ás nossas rela.ções internacionaes rep;rescntadas em tratados e 
convenções sujeitos á. nossa. approvação : o que revoga. a disposiçã.o 
do a.rt. 2°, § 36 das Preliminares da. Tarifa. da.s AIra.ndegas; o 
que regula o sorteio militar e reorgaoiza o exercito j o que regula 
o direito da.s successôes; o que autoriza. o Governo a promover 
a. fundação de um banco agrlcola destinado a fornecer ála.voura. 
o auxilio de capita.es e de credito; o que autoriza a cunhagem de 
moedas de prata de 2$, 1$ e $500 ; o que crea. o Instituto de 
Pathologia ~sperimental de Manguinhos, e muitos outros que figu
ra.m na rela.ção junta, onde igualmente vão mencionados os oredi· 
to~ votados no correr do anno. 

Foram reconheoidos e tomaram assento : 
No Senado, os Srs. Jonathas Pedrosa, pelo Ama.zonas ; Lauro 

Müller, por Santa. Catharina ; Francisco saUes, por Minas Geraes ; 
Joaquim Murtinho, por Mal.to Grosso; Víctorino Monteiro, pelo Rio 
Grande dQ Sul j Oliveira Va.lladão, por Sergipe i Vieira Malta, por 

Alagôa.tl; Meira e Si, pelo Rio Grande do Norte. 
Na C"amara. dos Deputa.dos. os Sra. Sa.mpaio Mar.ques, por Ala

gõas ; Manoel Bomfim e Josino de Menezes. por Sergipe; Virgilio 
de Lemos, pela Bahia j Penido Filho, Domíngos Penna e Josino de 
Araujo. por Minas Geraes ; Oliveira Botelho, pelo Rio de Janeiro; 
José Murtinho. pelo Districto Federal; Soares dos Santos e Nabuco 
de Gouvoo, pelo Rio Grande do Sul. 

Rellunciara.m o mandato os Deputados: Paula. Ramos, por 
Santa Cathariua.. e Igna.eio Tosta, pela Bahia. 
~. Falleceram os SenadOl'es : Joakim Catunda. que. por muitos 
annos exerceu o cargo de 1.0 Secretario do Senado e representava o 
Estado do Ceará, e Pedro velho, que tambem por muitos annos 
exercia o mandato de Senador pelo Esta.do do Rio Grande (lo Norte. 

~' com a mais profunda. magua. que me refiro a essas tristis
simas occnrrencias, porque estão bem presentes ao nosso espirito 
os serviços dos íllustres repu blicanos. al vos de gerae.s e merecidas 
sympathias em uma e outra Casa. 

A Camara dos Deputados realizou uma sef:jsào secreta para re
solver sobre o tratado de limItes e navega<:ão com a Republíca de 
Colombia. 

O Senado fez tambem ses~ôes secretas, em 16 de maio, para 
approvar a n(imeaçao ~ ne o Governo se dign(. u de fazer do seu 
en.lbalXador na Conlmencia. de Haya; em 28 do mesmo mez, para 
deliberar sobre a. proposiçiú da Camara. rela.tiva á convençã.o 
assignada. em Haya a 29 de julho de 189\:l. sobre conflíctos inter
llacionaes ; em 20 e 21 de junho, pa.ra delibera.r ao respeito do tra.-

Vol. vm N-
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tado de limites entre o Bra.zil e a Guya.na. Holla.nueza.; em 5 de 
novembro. pa.ra ap,prova1' a nomeação do Dr. Podro Augusto Car
neirc. Lessa. parJ. jUlz do Supremo Tribuna.l Federal e a Convenção 
Internaciona.l Radio-telegraphica. de Berlim, cele.bra.da. em 3 de no
vembro de 1906. ij em 28 do dezembro, pa.ra. resolver sobre as 
proposições da Ca.mara dos Deputados e rela.tiva.s, uma ao· tratado 
de limites entre o Braztl e a Colombía.. í\ssignado em Bogotá. em 
24 de abl'U do anno corrente, e outra ao firmado nesta. Ca.pltal pejos 
representa.ntes da 3& Conlel'etlcia InteroacionaJ America.na, a.dhe
rindo á Olnvençã.o Sanital"ia Interna.ciona.l de Wu.shiogton. 

Em virtude de deliber .. çã.o da.s dua.s Camaras, provocada 
por um convite da. dos Deputados, foi nomeado. uma. Com missã.o 
mixia. incumbida de continuar o estudo relativo ao montepio dos 
funccionarios civis e militares. A Commissão a.inda noo a.presentou 
o seu traba.lho. 

Receita. geral da. Republica. para. o futuro exercício é orçada 
em 75.279:380$887, ouro, e em 258.979:900$. pa.pel. A desti
na.da a a.ppliCi-1Çã.o especLal, em 16.214:333$334, ouro, e 12.237:500$. 
papel que serão realizadas com o producto do que for arreca.dado 
dentro do exercício da mesma lei. 

A Despeza. Geral tambem para igual periodo é fixada em 
329.470:857$314, papel, o 65.625:251$945. ouro, distribuida pelos 
Ministerioil, da seguinte fórrna: 

Jú,tiça etc. 35.267:250$442, pa.pel, e 10.700$, auro. < 

Relaçôe, Exteriores 2.406:4Y9$436, ouro, e 1.809:800$, papeL 
.iWarl.nha 36.006:25í~$135, pa.pol, o 8.54L:ôô2$4~4, ouro. 
GWJrra 59.S [7: 173$57d. pap ,1. e llt.!:OOO$, ouro. 
lndustria etc. 88.2~3: J88,}729. pa.pel. e 9,155:2)7$622, ouro. 
Fa~6t1.d.u. :29: 186:t)49$069, ouro. e S9.848:tS18$868. papel, e a 

a.pplica.r a renda. especía.l na. somma de L6.214:3::i:1$334, ouro, e 
18.498:369$570, papei. 

São estas, senhores, a.s informacães tI ue a lletlciencia de tempo 
permitte que eu vos pl'este ao ter a. honra. de presidir a nossa. ul
tima sessão. 

Saudo-vos e doolaro encerra.da a. 2& sessão d'l 6· legislatura. • 

.\OT08 LEGlSLATIVO DE INTER.ESSE GBRAL 

Approvo, a convenção para. soluoão pacifica dos contlicios 
interna.cionaes, assignada. em Haya. em 29 de julho de 1899. 

Deolara. que não sã.o vitaJicios os funccionarios da judiça. local 
do Dis'tticto Federal. 

Autoriza o empres.timq ao Esta.do de S. Pa.ulo. até a quantia 
de 3.000.000 de libra.s esterlinas. 

Approva a Convenção lnierna.cional Radio-telegra.pbica, reaJJ
zada em Berlim a 3 de novembro de U;lOô. 

Supprimc os loga.res de presidente e vice-prosidente da Caixa 
de Conversão e cria. o cargo de director. . . 

Re-voga. a. disposição do art. 20 • § 36 das PrehDllnares da 
Ta.rifa. das Alfa.ndegas. 
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Crca Vice-consula.dos D:l.B eida.des de Artigas, San Eugenio e 
Santa Rosa, no Esta.do Oriental do Uruguay. 

Concede aos deuth:tas diplomados pela. E~cola. de Odontologia.. 
de S. Paulo, antes de seu recooheoimento offlcia.l, os direitos e 
rega.'ias que decorrem desse reconhecimento. 

CoaeeJe uma 2· ~p:Jca. de exames preparatorios no corrente 
arnno. 

Autoriza ao matricuJa, em 1008. na. Escola. de Artilharia e En
genharia. dos ex-alumnos da Escola Militar. 

Fixa o numero, classe e vencimontos dos empregados nas Al
fandegas do Rio de Ja.neiro e de Santos. 

Determina que na. decisãu dOi3 pedidos de habeal-Corpus, pelos 
juizes ;'e secção e pelos da justiCa. local do Districto Federal, se 
observa.rá. o disposto nus arts. 439, l° e 441 do regula.mentÇI de 
21 de ja.neiro de 1842, quanto á interposiçã.o de recursos. 

Determina. que (}S l'ecursoe estabeleoidos pelps arts. 36 e 81 da 
lei eleitoral de 15 de novembro de 1904 se applicam a.os trabalhos 
das commiss~es de revisã.o do alistamento. 

Cre:1 a Alfandega da. Cidade de S.Fra.ncisco t no Estado de Sa.nta. 
Catharina.. 

Manda. recolher li. Seoretaria. da .Justiça. os livros de declaraç-:es 
institllóidoB pelos deoretos n8. 58 A. de 14 de dezembro de 1889, e 
396, de 15 de ma.io de 1890, para execução do § 4° da. lei n. 904, 
de 12 de novembro de 1902-

Autoriza. a. cunha.gem gra.tuita na Ca.sa. da. Moeda de m(da.lhas, 
e na Imprensa. Naoional de diplomas destinados a. premios nas ex* 
posições municipaes e outras promovidas pelos governos 10caes e 
esta.d uaes • 

Regula. a, oonstrucçã.o de tapumes provisorios entre proprieda,.
de rurae,'1. 

Manda readmittir como addidos ao quadro atfectivo na. oftlci
nas do Arsellal de Marinha desta. Capital, os operarios exira.ordina
rios do mesmo arsenal. 

Crea os logares de medico-ajudante e de pharma.ceutico da. 
Ca.sa da Detencio. 

Creo. uma delega.cia da polícia, de I&. eutrancia., na ilha. de 
Paquetá. 

Autoriza. a prom~ão. de accôrdo com o art. 2°, da lei 982, 
de 1906, dos alfere.N: ... lurnno~ e os a.~pira.ntes a offleial que se a.cha..
vam ha.bilitados com o curso da Esoola. de Guerra. 

Autoriza. a expediQão de novo regulamento para execucão da 
lei n. 1.181. de 25 de janeiro de 1904. relativa. á. reorganiza.ção do 
Acre. 

CREDITOS 

E:ct'rtJord'MriDI 

10:051$456, para pagamenfA) de diversas despeza,s do Senado 
Federa.1; 
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3:000$, pa.ra. pagamonto da desapropriaoão, por utilidade 
publica, de dua.s casas situadas no terreno fronteiro a.o .Jardim 
Botanioo; 

199:080$. papel, pa.ra. terminação t1a~ obra.s do qUfl.rtal central 
Corpo de Bombeiros; 

1.500:000$. papel. para OCCOl'I.'er ás dOipezas da. Estrada. da 
«'erro Central do Brazil e ragula.rb.ação da.s respectiva.s contas; 

2. L64:371$548. para. saldar a.s despeza-; feita.s com o od1f1.cio 
construido para a. Ca.ixa do Amortização; 

8: 083$600, para Decorrer ao paga-ment? de obra.s executadas 
em 1900,_pela. companhia. Rio de faneiro City Impro",ment$ i 

6:000$. par" pagamento do aluguel da. casa em que funcciona 
o Instituto de Protecção e Assistencia. á. Infancia do Rio de 
Janeiro; 

I :371$280, para pa.gamento dos ordenados que deixou de roe&> 
ber ó :finado amanuenS8 do extincto Tribunal Civll e Criminal, Au
gusto \toreno de Alazão ; 

5.,!399.~OClI. papel. pn.ra. paga.mento devido ao capitão Jooo 
Cícero Bíanchi, em vil'tude de sentença judiciaria ; 

535:875$147. para. pagam.mto tla dividts de exercidos nndos; 
2:570$530, para Decorrer ao paga.mento dus ordenados do 

2<> otflcial dos correios Antonio de Souza Guejes; 
J76: 123$646. ouro. pa.ra pa.gamento de divida.s de exercícios 

tlndos; 
493:720$305, papel. pa.ra o mesmo fim ; 
55: l64.$1341.para. pa.ga.mento devido a Pedro Brusque de Abreu 

e outros, em 'vIrtude de sentença judiciariaj 
2.2~0:OOO$, papel. para ser applicado aos serviços de fortifi

caçã.o em Copacabana., , fazendas de Sapopemba e .rericinó, 
etc.; etc.; 

826:748$489, para oCéorrcr ao paga.mento devido a.o Dr. Bento 
Horges da Fonseca, em \'"irtude de sentença judiciê&ria. ; 

2:683$200, para pa.ga1nento da dilfaranca. de vencimentos a q~le 
teem direito 08 conferentes da.s capata.zias da .Alfandeg.t do Rio de 
.laneiro ; 

6:095$596, pa.ra. paga.mento de vencimentos, em virtude de 
relevacão da prescripoão, a. Antonio Alfredo de Carvalhl1. a.ma,.. 
nuense do extincto Arsenal de Guerra. de Perna.mbuc·); 

4:551$900, para pagamento devido ao coronel bonurario Anto
nio Be~erra. Cabra.l. em vírtude de sentença judídaria; 

~5:888$742. para pagamento de veocimentus devidos a V3.I'i s 
o.m.ciaes da Armada; 

415;403$753. para pa.gamento devido a Antonio Nunes Pires. em 
virtude de sentença jUdiciaria ; 

4:415$770. para pagamenttJ devido a Silva ~attos & Irmão, em 
virtude de sentença. judicia.ria; 

2:686$668. destínado ao pagamento de venoimentos que com
petem a. Paulino Francisco Pa.es Rarreto, mestre de gym[}3.stica 
da extincta. Companhia do Ap.rendízcs Artifices do Arsenal de Guer:a 
desta. Ca.pital ; 
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39:150$l21, para oecorrer ao paga.mento de diversos ofticia.ee 
da. Brigada policial; " 

21 :(JOO$, ouro, para. oecorrer âs despe2.as com os premios de 
viagem conreridos aos engenheiros civis José Pires do Rio, José 
Luiz Baptista., Dr. E'lripooes Clemeutino de Aguiar e bachareja 
Oomingos de Souza Leite e Clodomiro Cardoso; 

4:955$. para. Decorrer ao pagamento de soldo 6 etapa. qU6 dei. 
xou de receber, om 1006, o capitão-tenente Horacio Nelson dp. Paula 
Barros; 

13:476.,700, para oocorrer ao pagamento devido. em virtude de 
sentença judíciaria, ao capitão do exercito Frallcisco Xavier Alen
castro de AraUjo; 

13: 581 $187, pa.r a oecol'rer á.s despezas reI a ti v as â instaUação 
da Directoría. Geral de E'st&tistica. : I , 

1: 127$741, pa.ra oecorrer ao pagamento do augmento de ven· 
eiment08 ao secretario do Arsenal de Marinha. do Rio de Jáneiro: 

60 :057$579, para pa.gamento ao engenheiro civil Luiz Thomaz 
da Cunha. Navarro de Andra.de. em virtudí..~ (le sentença: 

2'.400:000$, para, a conclusão do ediftcio da Bibliutheca Na
cional; 

30: 510$700. para pagamento, em virtude de selltença judiciaria, 
á. Comranhia Norte Mineira, 

Espeoáa.ss 

loo :00°$, para se:" levaata.do, em uma das praças desta capital. 
um monumento ao almirante BarI!QSo, oommemorativo da. ba.talha. 
de Riach uelo ; , , 

35:000$, plrt\ verificação. por experiencias ad.3quadas. do va.lor 
do explosivo otferecido pelo Dr. Alva.rv Alberto da Silva i 

1,000:000$. para acquhücão de ma.teria.l lixo e rodante e exe
cução dos melhoramentos uecessarios á ~stf'ada de Ferro Oeste de 
Minas i 

70:()(}(ij;OOO,papel.para. a.s ,lespeza'l com as representaçã'J do Sra-
2.U no 14° Congresso Internacional de Hygiene e Demographia, a 
reunir.ae em Berlim; 

~ 3.0JO.OOO. ou o seu cquivaleute em moeda. nacionJ.J. como 
emprestiIno ao Estado de S. Paulo; . 

50:000$000, para as I{espezas com os funccionarios e commis
sões de'(ignada.s pa.ra fi~ca.Llzar e in~peccionar a. . repar~ições arre
cada.dora8~ 

6?:570$576, para cumprimento da carta precatoria. do iuiz fe· 
dera.) da la. vaI'a. do Dístricto Federal em favor de Norberto de 
A~eredo Coutinho; 

4: 200$ODO, ouro. como premio de via.gem a que foi julgado com 
(iÍrf.'ito pela congre,~ação da Escola Polytechnica desta Capi~al o 
engenheiro civil Dl'. Hem'íque de Novaes: 

45:605$7%. pa.ra OCC01'l"ór ao paga.mento devido.em virtude de 
sentença judiciaria, a Carlos Pinto de Figueiredo; . 
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> 123:387$728, para restituição de espolios que foram arJ;'eoa

.·d~s pelo curador de bens de defuntos e' a.usentes Dr. Genesco 
Tenes Bandeira de Mello ; 

- 50:000$000. como auxilio á com missão incumbida da. erecção 
de uma estatua em homenrLgem ao benemerito consolidador da Re-
publica, mare~ha.l Florianó Peixoto; -

12:303$814, para pagamento de despezas e:ffeetuadas por conta. 
da verba.-l/:ventuaes-do art. 2°. da lei n. 1.453. de 30 de dezem
bro de 1905 ; 

3 :769$821, ouro, para. restituição de impostos de importa.çã.o 
que pagou na Altà.ndega. do Rio Grande do Sul, pelo material des:
tinado â luz electrica pa.ra o qual tinh1. isenção de direitos, a re
spectiva Empreza ; 

17:803$521, pa,pel, para o mesmo fim ; 
. 98:09ô$938. pa.ra pagamento das pensões que deixaram de re· 

caber 03 operd.rios do axtincto Arsenal de Marinha do Esta.do da 
Bahia. . . \., 

11 ;065$665, papel. para pagamento ã Companhia Cí'dtareira e 
Viação Fluminense,proveniente d9 alugnel do predio que ~erviu de 
alojamento ao 38° bata.l hão de infantaria do exerci to. 

300: OOO$OClO para oecorrer ás despezas com a representação 
do Brazil no 4° Congresso Medico Latino Americano a reunir-se 
nesta. Capital; 

552:016$032 para a conclusão das obras da Faculdade de Me
dicina da Bahia; 

50:000$000 para a conclusã.o dos editicios, Maternidade da mes
ma. cidade. 

Suppl6mentarS$ : 

13~5OO$OOO á. vel'ba 2· do art.- 22 da. Lei n. 1617 de 30 de 
dezembro de 1906 para oecorrel' ao augmeato de vencimentos do 
iuizes toga.dO!'! do Supremo Tribunal Militar; 

30:000$000, pa.pel, á. verba. 23 do art. 45 da lei citada; 
70:0üO$OOO, papel. li verba 30 do art. 45 da lei citada: 
12:27f)$398, á, verba -Alfandegas - do orcamento vigente ; 
8O~OOO$OOO. ouro, á verba 7" do art. 16 da. bi n. 1617 de 30 

de dezembro de 1906; 
876:335$340. á verba. n. 21- Material, construcQÕes8 eventuaes 

para. o sarviço geral da Saude Publica- da. citada lei, art. 241
; 

18:864$5()4, â verba. n. 33 do art. 2° da. lei n. 1617 de 30 de 
dezembro ile 1006-; 

400 :000$000, pa.pel á vorba.- Fiscalizacão e mais despezas da 
rubrica 20 ilo art. 45 da citada lei; 

280:000$Oeo. papel, â verb3 14 do art. 22 da. oita.da. lei -Cons
trucção da Fabrica de polvora sem fumaQa ; 

30:00().tOOO. papel. á. verba 2& - EmpregacJ.ml em disponibilida.
de - do art. 16 da. lei n. 1617 de 30 de dezembro de 1900; 

2:8Of$451, li verba n. 12 do art. 20 do orçamento em vigor, 
para pagamento de vencimentos a.o escrivão do juiz_ federal de 
Minas Geraes. Leandro Ca.stilho de Moura Costa.; 
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. 10:470$869, sendo 759$i77 á, verba 15 e' 9:711$19.2 â verba 18 
do art. 2° da citad'a, lei ; . 

4:929$917, á .verba 17"::" Guarda Na.ciona.l- do a.rt. 20 da mes-
ma lei; .• " 

158:075$750, á. verba. 12-Ajudas de cuah, - do art •. 22 da. m.alr 
ma lei;' , . :' • 

380:000$000, papel, á verba. 12a -Pessüal amovivel - e .artIgos 
de consumo-do a,rt. 45 da citada lei; 

120:000$000, ouro. á varba. 68.---Ajudas de cu~to-do art. 16 da. 
citada lei; ./ 

271 :083$688. á, verba 15&-Repal'tição de Policia.-do &.l't. 20 da 
lei citada; 

1 :038$000, á verba 6& do a.rt. 2° aa. mesma le! para. pa.ga~ 
mento de gra.tificação addicional a. que tem direito o official da 
Secretaria do Senado Federal José Fernandes de Oliveira; 

31: 143$000, á verba. 38a-Sub consignacl.o-para reparos etc.
do art. 2° da -lei n. 1.617 de 30 tle dezembro de 19011; 

2:828$000, á, verba 9·-Combu~tivel etc.-do art. 34 da. cit&d~ 
~; . 

25:0(\')$000, pa.pel, â varba n. 43 - gventlla.es - do art. 2° da 
mesma. Id; 

720:00:)$000, ás verbas 21·, 2211., 23&,250. e 268., do art. 18 da lei 
n. 1.617 de 30 de dezembro de lOJ6; 

89:862$021, á verba 15"- Material - n. 19, do art. 22 da lei 
n. 1.617 citada.; 

129: flO~ á verba 20 d~ art. ~o da. mesma lei j 
5l:3 00, á. verba. 5&.·do art. 22 da, mesma lei; 
67:761 'no, á. verba. 17" do art. 45 da meS:lla lei; 
473:8&4$493, á verba 15a. do a.rt. 22 da mesma lei; 
90:000$OOO~ â verba 2;)a. do art. 45 da mesma lei. 
Está encerj·a.da. a 2ft. se..Qsão ordioa.ria da 611. Legtslatura.. 
Levanta-se a sessão solemne. 
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