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Discursos contidos .neste volume 
• • I ;· • f 

', ', ./ 

. A. Azeredo: 

Defenélendo~se :de arguicõés pe~ers~s contra a sua hono-
. · ~allilidilde .. l'áss. 1~3. a 1411. . . . . 

. Adolpho Gordo.: 

'· .. 

,' ·'' ' 

'. Justificando o seu voto a respeito da ii'ltervcncão federal 
no Estado '.do Rio de Janeiro·. Pags. 220 .e 22L . 

!Manifestando-se a favor da . resulamentacllo do art. · 6' . 
· · da Constituição Federal. Pags. 224 a 226. · · · 
· Encaminhando a votação ·do parecer sobre a inte~enc!io 

federal uo Esl!ido do Rio de ·Janeiro e padindo que 
. a mesma. seja feita 'por partes. Pags. 2~6 e ·21;7; 
·251. e 252, · · 

Tratando do. p.rolongamênto do cáes de Santo~. de 'outei~ 
... . .rinhos á Barra, Pags. 380. a· 400. . · "' 

I• '', 

Alcindo Guanabara:· , · .... 
' '. f . .. ' 

·'· .. ' 

· Discutindo,.á situactio financeira' e 
· ·· · do Governo. Pags. ·186 a 200. 

defendendo a acção 

· :Álfredo Ellliti: _.- \ 
:,· 

- ' d • . ' . ' ' 

-·Inscrevendo-se 'para fallar na hora do expediente da sesslio 
.seguinte.· Pag. 400. · . ·. · · 

· '.l1ratando: da ·;questão: ·das· Docas de Santos, a' proposito do 
· · prolongamento do cáes, · daquelle porto, . de Outeirinhos 

á Barra. Pags. 404 a 421, 425 e. 426.' · . . .. 
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Tratando :da quetitão do po!'tn de Santos, cm resposta' a. 
uma publicacã.o da {:ompanhia concessionaria das 
Dócas do mesmo parlo. Pags. ·!33 a HL 

Arthur Lemos: 

Discutindo a competeuDi.a do Supremo..'l'ribunàl lF'edera.l para 
decidir de quo~tões meramente politicas. Pags. 226 
e 227. 

E pitacio Pessoa: 

Discutindo o. intervencão J'cdlwal no Estado do Rio de Ja
neiro. Pags. 208 a· 2i3. •I 

Francisco Glycerio: 

•rra.tando da situr.cão economica-finauceira c defendendo · 
o sogundo {wndi·no. pags. 57 a 70. 

Discutindo a questão da intr.rwmOfLo !federal no Estado 'do 
Rio dr. Janeiro. Pags. ·17.\i a 178. 

Encaminhando a. votacão do parcce.r sobre a iutervencã() 
federal no Estado do Rio de .Taneiro. 'Pags. 247 a. 249. 

:Respondendo a uma publicacão da Companhia Docas de 
Santos. Pag>. .íll6 a ~50. 

Francisco Sá: 
,· . . . 

•Combatendo os requerimentos dos :Sre. ~!endes de Almeida. 
•6 Adolph() Gordo, relativos a() parecer sobre a in
tP.rvencão federal n() Estado do Rio de Janeiro •. Pa-
IQ"ina 252 . ... 

Joio Luiz Alves: 

Explioaiido um aparte ,rellltivo ~ questãD do :âa11.oo Hy
pothecario do EspiritD Santo. Pag. !.M•. 

-.B'azendo deelamc~o do seu vo(() na questão da. Intervencã() 
Federal !I() Estad() do Rio de .Taneiro. Paga .. 178 
a i82. . . 

Declarand() que deixou do comparccet· {L sessüo da :ves- ' 
pera por 1motivo de for.~a maior. Png. 229', · 

Fnlnndo sobre a attüude do Supremo Tribunal Federal 
na questão goveronmental do Estado do Rio de Ja
neiro. Png~. 257 a 268. 
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INDICE v 

Leopoldo de Bulhões: 

Fazendo ligeiras obsorvacões acerca do parecBr que acon
selha o arehivamenlo da· mensagem TJresidencial sobre 
a questão govemameri.tal do Estado do Rio de Ja
neiro. Pag. 175. 

Discutindo a situação financeira e defendendo o imposto 
da renda. Pas·s. 231 a 21(3. 

Tratando da or.ganizacão do ot'.l)amento pttra o exercício 
de 1915. Pags. 303 a 311. 

Mendes de Almeida: 

•Susteútando o parecet· da Commissão de Conslituicüo ij 

Diplomacia sobre n intervencão federal no Estado do 
Rio do Janeiro. Pass. 213 a 220. 

'Pedindo votaciío nominal p"am o parecer n. 75, de 1914, 
que requer archivamento da mensagem sobre a 
.questão do Estado do Rio de Janeiro. Pag. 243. 

Propondo demonstracõcs de pezar pelo falleciment.o do 
1Sr. general Julio Roca, ex-presidente da Republica 
kll'gentina. Pags. 270 e 271. 

Nilo Peçanha: 

Fazendo ligeims obse!'Vações· sobre .o parecer que acon
selha o archoivamento da mensagem presidencial re
lativa a questão governamental do Estado do Rio de 
Janeiro, l'llill'. 1716. 

• !Applaudindo o parecer da Commissão de Constituição e 
Diplomacia, relativo ao caso fluminense. Pags. i82 
a 184. 

Discutindo a intervencão federal no Estado do Rio de Ja-
neiro. Pags. 200 a 209. · 

Pinheiro Machado : 

(Como Presidente). Dando explicações sobre a marcha 
· do debate relativo ti intervencfio 'federal ·no Estado 

do Rio de Janeiro. l'ngs. 175, 176, 177 e 178. 
o 

·Respondendo ao Sr. Adolpho !Gordo, no. attiriente á re
. gula•mentncl\o do nrt. 6' da ConstituiiCiiO Federal. 

Pags. 221 a 224. 
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(Como Presidente). Dando explicações sobre' a inter
p,retacão do Regimento pela Mesa, no caso da vo
tação do parecer r~ferente á intervenção federal no 

·Estado do Rio de' Janeiro. Pags. 2·44 a 253. · 
(Como P.residente). Dando · éxplicacões sobro a publici
. dade dos discursos; Pags. 276, 277, 278 e 279. 
(éomo Presidncte). Dando informações dos 'trabalhos da 

Sec.retaria, . em relação ao projecto do Codigo Com-
marcial. Pag. 428. 

Pires Ferreira: 
Rectificando erros que lhe foram attribuidos pela pu

bUcacão de um discurso anterior e tratando da es
trada de ferro de S. Luiz a Caxias. Pags. 2 a 5. 

Raymundo de Miranda,: 
Tratando da politica e da administrac;ão do Estado de Ala

gôas. Pags. 111 a 19. 
Tratando dum emprestimo ao Banco de AlagOas, pot• 

conta ·da emissão de 250 mil contos de papel moeda. 
Pags. 369 a 371. · 

Ruy Barbosa: 
Tratando da situação polit~ca. · economica e financeira, a 

proposito da nova moratoria. Pags. 22 a 37; 39 a 57; 
73 a 89; 93 a ~ii e 117 a 131. 

Respondendo a um discurso do Sr. ·Francisco de Sá sobre I 

a situação da politica brasilei.ra. Pags. i50 a 168. . . 
Esclarecendo o seu voto na questão da intervenção fe- · 
· dera! no Estado do Rio de Janeiro. Pags. 2-4'• a 2'46. 

Associando-se ás demonstrações de ve'zar pelo fallecimento 
do Sr. general Julio Roca, antigo Presidente da Re
:publlca A!lgentina. Pags. 271 ·e 272. 

Reclamando contra ·uma deliberação ·da Mesa, .relativa a 
cópias dos discmsos e .resp\mdendo a uma carta do 
•gener!ll . Vespnsinno de !Albuquerque, então Ministro 
da Guerra. Pags. ·274 a 209, 

Justificando dois requerimentos de informações,· pedindo 
ao .·Governo o· esclarecimento de factos concernentes 
á.s pastas .militares .. Paga. 301 a 303. · 
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INDICII VIl 

Sá Freire: 
Exp!1cando o seu voto' ao parecer sobr.e a intervencilo fe

deral no Estado do Hio de Janeiro. l'ags. 250 e 251., 
' 

'f1·atando da reforma do Codigo •Cornmercial. l'ags. 42G 
a ''28 •• 

, Sigismundo Gonçalves· 

'Discutindo a proposicão n. 23, de i9i'•· que abre credito 
de 1.•'•43 :511~$. para a Imprensa Nacional. Pags. 70 
a 72 . 
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:Ma.teria.s contidas neste volume 

Annexos: .. , 

Defesa· do. sr·; . Ministró da Fazenda, contra ãccusacões ... 
de que foi victima. Publicação feita por ordem da 
Mesa, cm virtude de deliberação do Senado. Pags. 212 
a 356. · · 

/ 

'· Conferencia Internacional Americana C4'): 
~ ; ' ' . 

Proposi~iio n .. 28, de J9hl, approvando as .rosolucõeg a 
. oonvencõcs • assignadas pelos rcspec Uvas delegar! o;; 
(parecer n .. 75. de 19<14). ·pa.g.s. 170 •. 17f e '•Oi. 

Corpos de saude: 

• 

Do Exercito e da Armada. (ProJecto relativo aos inferiores 
. qur. Lenham qualquer dos ·cursos das faculdades d~ 

medicina.) Pog, ta r. • 

Credi~os: 
. .i 

De. !}23 :720$21o2, para as despezas nas sub-consign110ões da 
Reparticão da Policia, da Casa de Detenção, da Co

. Ionia de Dois Rios o da Escola .Premunitoria Quinze 
de Novembr.o. (P.roposicíio n. 17, de '191,4.) 'Pags. 9 
a 13 o 145 · · • . . ' 

'· De· 1.14'43 :Gil8$, para a Imprensa ·Nacional. ( P·l·oposicão 
. n. 23, de i!Hí.'f.) Pag •. 13, i-151 e 251. 

· IDo 665 ;538$080, pa1·a pagamo~ to· dn di!'foroncn ele 300 
·para ·365 dias,. aos jo1•naleiros, diaristas e trabalha
dores dós Arsenaos do ~larinhjl o ·da Directoria do 

'· Armamento. {IProposição n. :!6, de '1914.) Pass. 115 
t1 117, 401 e ~28, · . . . 

. Do 1. 827 :253$292, papel, e 'lii$777, ouro, para paga
mento de dividas de exercícios findos. (Proposi~iio 
n. 10, de '1914, e parecer 11. 79, de ·191~.) Paga. 2Gli 
a 257, 1,02 o 450. · 
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De 500:000$, para a conclusão das obras do edifício dos. 
Correios de Nictheroy. (Proposir;ão. n. 65, de 10:13, 
e parecer n. 83, de 1014.) Pags. 262, 263. e '•42. 

De :159:613$066, para despezas com o Hospício Nacional 
de Alienados e levantamento do ·cadastro. dos pro
prios nacionaes. (Proposição n. 24, de 1914.) Pa
ginas 363,:364, 430 ·e 442. 

DECLARACI!ES DE VOTO 

Do Sr. AlfJiedo ·Ellls: . 
!Sobre o parecer relativo á intervenção federal no 'Estado 

do Rio de Janeiro. Pag: 274. 1 . . . 
• 

Do Sr. Arthur Lemos: •' 

. ·Sobre o parecer relativo· á intervenção federal no Estado 
do ·Rio de Janeiro. Pag. 254. 

' Do Sr. Epltacio Pessoa: 

Sobre o par~er relativo á ·intervenção federal no Estado 
do Rio de Janeiro, Pag; 253. · 

Dos Srs. Francisco Sã o Sã Freire: 

Sobre o parecer relativo á Intervenção federal no Estado 
· do Rio de Janeiro. Pag. 2ji3. 

Dos Srs. Glycerlo, Adolpho Gordo, Ribeiro Gonçalves, Ruy Brir~ 
hosa e L. Bulhões: · · · 

· Sobre o parecer ·relativo á iritervencllo federal no Estado · 
do Rio de Janeiro. Pag. 253. 

Demonstação de pézar: 

Pelo fallecimento do Sr. general itilio' Roca, antigo Pre
sidente da Republica Argentina. Pags. 270 e 271. 

EMI!NDAB . ' 

Do Senado: 

·Ao projecto n. 26, de 1013, mnndando servir addidos aos 
· corpos de saud'o ·cto Exercito e da Armada os infe
riores dessns corporacões que tenham qualquer dos . 
cursos das faculdades elo medicina. Pag. i84 • 
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\ 
Da Comm!ssão d~ Finanças: 

Ao projecto fi. '17, de 191V.. (Parecer n. 69, de 1914.) 
Pags. 7 a 9. 

A' proposição n. 12, de 1911~. (Parecer n. 70, de 1914.) 
' ,pags. 9 n 13 e 145. . 

A' proposição n. 50, de 1911. (Parecer n. 82, de 1.91.4.) 
Pags. 361 e 429. ' 

Íntérvenção Federal: 

No E'stado do Rio de Janeiro. ('Parecer n. 76, de 1914.) 
. Pags. 171 a 175, 200 a 227 e 243 n 25q, 

'Licenças: 

Ao Sr. Wa!mOI: AJJgemiro Ribei.ro Brnnco. (Proposição 
.n. 16, de 19H,) Pags. ·5 e 21. 

Ao. Sr. ()ctavio Neves da Rocha. (Proposi·ciio n. 14, de 
1914.) Pag. 5. . 

1Ao !Sr. Emygdio Rispoli Filho. (Propo!ição n. iS, de 
191.4.) Pag. 5. 

',Ao Sr. Nelson de Carvalho. (P,roposiçiio n. 15, de 1914.) 
Pag. 5.' 

Ao •Sr. Ovídio Loureiro. ('Proposição n. 20, de 1914) 
Pags. 11.1, 254 e 402. 

1AÕ •Sr. Manoel' Francisco Pereira. (Proposição n. 29, de 
t914.) Pags. 364, 365 e 441. 

Ao Sr. José Ribeiro Snback. (Proposição n. 30, de 1914.) 
Pags. 366, 367 e1 442. 

Ao Sr~ D~. Augusto Linhares. (Proposição n. 37, de 1914.) 
•Pags. 368, · 369, 442 e 450: 

iAo .Sr. Dr. Mathias ()ympio de Mello. (Projecto n. 13, 
de i!H4.) Pags. 432. · 

~ 
Mensagem: 

. ' 
Do Sr. Presid~nte da Republica submettendo ao exame 
do Congresso a questão governamental do Estado do Rio 

de Janeiro. Pags. 113 e 114, 171 B· 175, 200 a 227 e 
243 a 254. ' · 

PARECERES 

Da Commlssão, ,de Finanças: , . 
' N. 68, de 1914, ·sobre um requerimento de D. Lulza de . 

Macedo, pedindo a. reversão da pensão de trinta 
e nove mil e quinhentos réis, que percebia a sua mlie 
·D .. Rosn Mnrln. Vieira de Macedo. Pag. 7. 

·' ' 
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N. 69, de Hi·!il, sobre .uma emenda ao proJecto n. 26, 
de 1913, propondo outrn emenda, substitutiva. · Pa-
ginas 7 a 9. · · · . 

•N .·.-70, de 191 .. J, 'sobro' a proposição n. 12, 'de i OH, auto~ 
rizando a abertura dum or()dito u() 923:720$282,. para 
despezas nas consignacões da Reparticüo da P_olicia, 
da Casa de :Cctenci'io, da Colonia de Dous Rios o da 
Escola Premuni!{!rin .Quinze de Novemhro (•com 
emenda.) Pags .. 9 n 13. . '• 

N. 71, do 191-i, sobro a proposi•;ãà n. ·H, de.' 1914, au
torizando n abertura do credito de t. ~43: 548$, para 
a ImprensiÍ Nacional. .Pag. 17 ._ 

·N. 73, de, 191q, sobre a proposição n. 20, dÓ 191>4, conce
dendo um anno de Jicenca a Ovidio · Lourej.ro, ·offi
cial da Fiscalizacüo do Porto do Rio Grande do Sul. 
Pag. 114. · · · 

N. 7~, do 191-4, soht•o a proposição n. 26, de 1914. auto
rizando a abertura dO· credito de 665:538$080, .Para 
pagamento da difforenca de 300 ·para 365 dias, a·os 
:iornaleiros, diaristas e trabalhadores dos . Arsenaes 
rl~ i\Iu·rin:h·a .o Directoria de .. Armamento. Jlflo8',. j15 
I 117. . · · · · . · · 

• 

'· 

N. 79, do 1'!\11", sobrB a proposiciío n. 10,_ de 191.q, au- · 
· t.orizando a abertura do credito do 1.827:235$292, c 

papel,. o 177$77-7, oui·o, para pagamento do dividas de 
. . f' d p Q-· 9 57 . exercJCJOs m os. . ags. ~·n·o a ~· ·. 

N. 82; de iOJ.I, sobre a proposir.ão n. 50, de 19'11, docla- • 
.rando cmJll'esarJos publicas civis para todos os cf
foitos, os commandantes, sat•gentos, gna,rdas das nl
fandegna c mesas de·.rendas da Republica. ,pags. 359 
u 362. 

N. 83, de 19'14. sob ró a proposição n. 65, de 1913, au
torizando a abertura do credito de 500:000$, para a 
.conclusão das obras do odificio.· dos ·Correios de Ni- · / ··· 
theroy. P~g.s. · 3G2 c 3!l3 . · · 

N. 8'•· de 191•1, soat•e li proposioiio n. 21,.do 1914, au-
• torizando a abertura do credito de !59 :613$066, para 

dcspezas ·.com· o Hospicio. Nacional do Alienados e o 
levantamento do cadn~tro dos proprios naeionaes. · 
·Pags. 3.63 o 3M. • . ' 

N. 85, de 1914, sobre a proposiciio n. :w. de 1914, co:n
cedondo um· armo do Jicenca a Mnnoel Francisco Pe

. :roira, guarda-chaves de t.• classe da E. F: ·c. do 
Brasil. Pags. 364 o 365. . . 

N. 8'6, de 1914, sobre n proposi~üo n. 30, de :1914, con
cedendo quatro mezes do licença n José }libeiro Sa
back, · administrador do~ Corrr.ios do ·Territorio do . 
• <\cre. .Pags .. 365 o 306. 
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N. 87, de 19i4, sobre a proposição n. 31, de 1914, fixando 
· o subsidio do Deputado e do Senador para a legis

/ !atura de 1015 a 1917. Pags. 366 e 367. 
N. 88, de 1914, sobre a proposic!io n. 32, de 1·014, fi

xando o subsidio do Presidente e do Vice-Presidente 
da Republi.cn, no período presidencial a decorrer de 
15 de nov~mbro do 191.4 n. 15 de novembro de 1918. 
Pags. 367 e 368 •. 

N. 89, de 1914, sobre a proposicãl) n. 37, de 19i!t, con-
1:edendo um anno de licenca ao Dr. Augusto L i
nha.res, medico ajudante do Servico dos Portos do Es
tado do Amazonas. Pags. 368 e 369. · 

. . ' ' 

N. · !ii, de i 9H, sobre um requerimento do bacharel Ma
thias Olympio de 1\lello, juiz municipal no Territorio • 
do Acre, pedindo um anno de licença. (ProJecto n. 13, 
de. 1914.) Pag. 432. 

N. 92, de 1914, sobre o !ll'o}ecto n. 9, de 19Ó7, conside~ 
.rando empregados publicas os guardas das alfandegas. 
iPag. 433. , 

Da ·de Constituição e Diplomacia: 

·N. 75, de 19M, sobre a .proposiciio n. 28, de 1914, appro
vando as . resoluções e convenções assignadas pelos 
delegados á 4' Conferencia Internacional Americana. 
Pags. 170 à 171. 

N. 716, de 191-1, .sobre a mensagem do iSr. Presidente da 
Republica relativa á · inLervcncüo federal no Estado 
.do Rio de .Taneiro. Pags. 171. a 175: 200 a 227 c 24B 
a 254. . . ' . ' 

.. ·Da de .Justiça e Legislação;. 

·N. 81, de. 1914, sobre t1 proj:10si~;üo n. 3ü, de 1914, dis
. pondo sobre o montepio dos runcaionBrios publico>. 

·Pags. 357. 

Da . cie Marinha e Guerra: 
I . • . 

N. 90, .de 1'914, sobre t1 proposição n. 22, de 191.\, man
dando .reduzir a tres mezes o período de applicacão 
.para os alumnos que conoluirem o curso da Escoln 
de Guerra pelo regulamento de 1905. Pags. 373. 
a 375. . . / 

Da de Redacção: 

N. 72, de ·1914, redtlcoüo final dt1 emendtl do Senado ó. 
proposicão.dn Camnra dos Deputados n .. 11>, ·de 1914, 

• ~· .concedendo lioenca no telegraphistn de 4' classe Wnl
mor Ar,jemi.ro .Ribeiro !Branco. P!IIS'S. 2'1 o 144. . · 
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N. 77, de 1914, redaccão. finaL da emenda do 'Senado á 
propo~icão n. 12, de 1914, autorizando a abertura 
do credito de 023 :720$242, para .despezas da · Po~ · 
licia, Casa de Detenção, Colonia de. Dous Rios e Es
cola Premunitoria. Pags': 230 e 401. 

N. 78, de '19114, redacção final da emenda do Senado á 
proposição n. 236, de 1912, transferindo para o corpo 
de saúde do Exercito, com as honras de 2' tenente, 
os inferiores que tenham mais .de tres annos do 
praça e servicos.profissionaes. Pags. 230, 231 e 401. 

N. 80, de 1014, redacção final da .emerida do Senado ti 
proposição n. 23, ·de 1014, autorizando a abertura 
de um credito de i. 443 :548$, para .a ]mrpreosa Na-
.cional o Diario Official. }>ags. 273 e 400. . 

• 
' 

N. 93,· de 1914, redacção final das emendas do Senado á _ 
proposição n. 50, dil 1911. considerando empregados 
publicos civis os commandantes, sargentos e guardas 
das alfandegas e mesas de rendas. Pag. 445. 

iN. 94, de .1914, redacção final das. ·emendas do . .Senado 
~ proposição n. 24, de 1914, abrindo o credito de 
159 :M3$066, na consignação «Hospício Nacionàb .. 
Pa.g.. 4;45 . 

Projectos: 

· N. 12, de 1914, providenciando sobre redescontas de papeis 
de commer.cio e descontos directos. Pags ... i44. 

N. 26, de 1913, mandando servir addidos aos corpos de · ·· 
snude do Exercito e da Armada os inferiores dessas 
éorporaoão que tenham qualquer dos cursos das facul-
dades de medicina, etc. Pags. ·18'~: · 

N. 13;. de 1'91'4, concedendo um anno de licenca ao ba
charel Mathias Olympio de .'Mello, juiz municipal no 
Territorio do Acre.· Pag, 432. 

Jll. 9, de 1'907, consid~ando empregados publieos · os 
guardas das alfandegas. Pag. 433. 

Proposiçõõs: · . 

N. 27, de 1914, ·dispondo sobre o registro, sob protesto, 
pelo Tribunal de Contas, dos contractos firmados pelo 
Governo. •Pag. 2. . 

• 
N. 16, de 1914, concedendo uni iuirio de licenca a Walmor 

A~gemiro Ribeiro Branco, telegraphista de 4• classe 
da Reparti c fio Geral dos Telegraphos. :.Pags. 5 e 21. 

N. 17, de 1914, ·concedendo um anno de Jicenca, serii v~n
oimentos. a Ootavio Neves da Rocha, praticante da 
,Directoria Geral dos Co~reios. Pag. 5. 

. .. 
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N. iS. de i9'i4, ·concedendo. seis unezes de licença, sem 
vencimentos, .a Emygdio Rispoli Filho. Pag. 5. 

N. 12, de 1914, autorizando a abertura do credito de 
023 :720$242, para despezas na Repartição da Policia, 
1Casa de Detenção, na Colonia de Dous Rios e na Es- · 
cola Premunitoria Quinze de Novembro. Pags. 9 a 
13, 145 e 184. . . 

N. ~3, de 1914, autorizanào a abertura do credito de 
1. 443:548$, para a Imprensa Nacional. Paga. 13, 145 
e 254. 

N. 15, de 1914, concedendo um anno de licença a Nelson 
· de Carvalho, praticante de 1' classe da Directoria 
Geral dos Correios. Pag. 5. 

N. 20, de 1914, eoncedendC' um ailno de licença a Ovidio 
Loureiro, official da Fiscalizaciio do Porto do Rio 
!Grande do Sul.. Pags. 114; 254 e 402. 

' 
N. 26, de 1914, autorizando n abertura do credito de 

665:538$086, para pagamento da differenca de 300 
para 365 dias aos .iornaleiros, diaristas e trabalha

. dores dos Arsenaes de Marinha e Directoria de Arma
mento. Pags. 115 a 117, 401 e 428. 

N. 147, de 1904, fixando as idades para a reforma com
.pulsoria dos officiaes do .Corpo de Saude do Exer
'cito e da Armada. Pags. 144 e 145. 

t ... -

N. 28, . de 191.4, apprôvando as resoluções e convenções 
·assignadas pelos delegados á 4' Conferencia Inter- · 
nacional Americana. Pags. 170, 171 e 401. · 

N. iO, d~ 1914, autorizando a abertura do cr~difcf~ae 
• ·1.827:235$292, papel, e 177$777, ouro, para ·,paga

mento de dividas de exercicios findos. Pags. 255 a 
2571 ·402 e 450 .. 

iN. · 50, de 1911, declarando empregados publicos civis, para 
todos os cffeitos, os commandantes, sargentos, guardas 
das alfandegas c mezas de rendas da Republica. Pa
ginas 359 a 3q2 e 429 e 1142. 

N .. 65, de 1913, autorizando a abertura do credito de 
500 :000$, para n conclusão .das obras do. eaificia; ~11J!i 
Correios de NiLheroy. ·Pags. 362 a 363 e 4.12. · 

· N. 24, de· 19111, autorizando a abertura do credito de · . 
· 159:613$066, )lara despezas· com o Hospicio Nacional 

de Alienados e o levantamento do cadastro dos pro
. prios naoionaes. Pags. 363, 364, 430 e 442 ~ · 

:N. 29, de 1914, concedeni;lo· um anno de. licenca a Ma
noel Francisco Pereira, guarda-chaves dn E. F, C . 
.do Brasil~ Pags. 364 e 365 e 4.U, · 

• 

,, 
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N. 30, de IOH, concedendo quaf.ro mezes de licença a 
.José Ribeiro Saback, administrador dos Correios do 
Torritorio do ,\ci'e. Pags. 3613., 36'/ c 442. 

~-. N. 31, de 1014, fixando o subsidio do Deputado c do Se
nador para.-a legislatura M 1915 a 1017. Pags. 366,. 
367, .\01 c .\28. . . 

N. 32, de 1014, fixando o subsidio do Presidente o do Vice
Presidente da Republica, no período presidencial a 

. deconer de 15 .cte novembro do 1914 a 15 de no
vembro do 1918. Pags. 3167, 368 .\01 e .\29. 

N. 37; de 191'•· concedendo um anno de licença ao Dr. Au
. ,gusto Linharcs, medico ajudante do·Se~vico dos Portos 
do Estado do Amazonas. Pags. 368, 369, 442 e 450, 

N. 22, de 1914, mandando reduzir a tr.es mezes o. ·pe
. riodo ·ctc· applicacão para os alumnos _que concluírem 

o curso da Escola de ·Gue·rra pelo regulwmento de 
1905. Pags.· 373.a 375. . . 

N. 39, de 1914, prorogando novamente .até 'o dia 3 de 
~ dezembro .de 1914, a ~essão legislativa. Pag. 428. · 

' . 
prorpgação da sessão legislativa, ató o dia 3 de· dezembro de 

i•9H. Pags. 428. · · ' ' 

Requerimentos: 

· ·. 1Da .SÍ·a. · Luiza de Macedo, pedindo reversão de pensão. 
(Parecer n.·68, de :19M,,) Pag. 7. . . 

Requerimentos de informàções: . 
lh OJib . . . .. 

.. 

-n~ntN. 5, de 1914, pedindo .o esclarecimento de faotos con
n ilill: · ·cernéntes no Ministerio' da Guerra. Paga. 302, 303. 

e 400. · · · · · 

.o1JlC" N. 6, de 101'4, pedindo o cxolarecimento de factos ooncer
·ar.b· nentes ao Ministerio da Marinha. Paga .. 303 e 401: •• 
-na . 

REQUERIMEN'IXIS DE ORDI!lM · 
ub o 
1)18,Sr. Alencar. Guimarães: ,· 

·" ob , ·Pedindo que a pr11,IJosiçiio n. 147, do 191)4, 'vá ·á ·commissão 
inr · . de Constituiçao e Diploma·cia.· Pags. 144 e i45. 

., 
Do. Sr. João .. Luiz Alves': 

. , • · I I 
.Pedindo a publicaçiíci, no Diario do ConoTesso, · da defesa 

produzida pelo Sr. Ministi'O da Fazenda, contra accusa-
' ~;lles de que te i victima •. Pag. 3:11'.. · . . 

. ' 

,. ' 

•· 

.. 

' 

. ' 
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Reverslio de pensão: 

·A' St•a. Lui~a .de Maee~o. CPtwccer n. 68, de i9N.) Pu-. -:r:nna ' . . 

· ~UBS!DIO . . ' 
Do. senador e do Deputafio: 

" ' 
Pam a Legislatura de 1MG a 1917. Próposicã.on. 3i, 
de 1914, com parecer. n. 87, de 1914.. Pags. 366, 
$67, ·i O! o 428: . . 

. Do Presidente e i! o Vice-Presidente da Republica: 

Par·a o r>eriodo presidencial de· Hí <te novembt•o de. 1914 
à 15 de novembro de 1918. Proposi~üó n. 32, de 19i4, 
com o ·parecer n. 88, de 19M ... Pags. 367, 3-88, 401 
e 429. 

Telegrammas: ,. 

IDo Sr. !Benito Villanuova, presidente do Senado ~rgen
f.iiro; agradeneendo ·as nlnnifeslacões de pezar pres
tadas pelo Senaao Brasileiro ú memoria. do Sr. õe .. 
ne.ral J:ulio ,Roca. Pag. 37:7. . ' 

Do Sr. Senador Oliv·eira Vallad~o, oommunicundo ter as
. sumido o exercício do cargo de Presidente do Es

tado de Sengipe· e renunciando ao mandato de Se
nador pelo referido Estado. Pag. 377 . 

. , 

i 

• 
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SENADO FEDERAL 

.. 
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• 

Tercolm sessão a& oltava !oglslatura do Congresso Naolonal 

PUES!DENCIA DO Sn. PINIIEIRO MACHADO, VICE-PnlilSIDENTE 

A' 1 hora da tarde, p!•csente numero leS'al, abre-se a ses
são a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado Pedro Bor
ges: 1\Iotelló, GonzaS'a Jayme, Gabri•a! Salgado, l:.auro Sodré, 
Índio do Brazil. Mendes. de Almeida, José Euzcbio, Urbano 
Santos, Pires Ferroim, Ribeiro Goncalves, Gervlisio Passos, 
Francisco Stí, Thomaz Accioly, Tavares 'de Lyra, Epitacio 
Pessoa, Walfredo J"enl, Sigismundo Gonçalves, Rnymundo d·a 
Miranda, Gomes Ribeiro, Oliveira Vallndão, Guilherme Cam
pos Aguiar e Mollo, Luiz Vianna, João Luiz Alves, Bernar
dino Monteiro, Erico .Coelho,· Sú Freire, Augusto de Vnscon
cellos, Bueno do Paiva, Alfredo Ellis, Francisco · Glycerio, 
Bra1. Abrantes, José biurtinho, Alencar Guimarães, Generoso 

" Marques, e Viclorina Monteiro ·(38).. . 
• 

Deixam de comparecer coni causa justificada os Srs: 
Araujo Góes, Silverio Nery, Teffll, Arthur Lemos, Antonio do · · 

' Souza, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, 
Goncalves Ferreira, José 1\Iarcellino, Ruy. Barbosa, l\foniz 
Freire, Nilo Pecnnlla .. Lourenco Baptista, Alcindo Guanabara, 
J3ernardo Monteiro, Arlolpho Gordo, Leopoldo d'a .Bulhões, A. 

· · Azercdo, Xnviel' da· Silva, Abdon Baptista, Felippe Schmidt, 
llercilio Luz. o Jo~quim Assumpciío (24). · · ,. 

E' lida, postn em discussão .. e, sem debate, approvada a 
.acta dn sessão anterior. . · 

Vol •. VI ., I 
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:I.NNAES DO llENADO 
. . 

o Sr. 2• Seol'Btario '(sc1•virúlo éle '1'): Clã c()nta Cio segulnti 
. ' \ ' ' 

EXPEDIEN'.rE . . 

Orriuio do Sr. 1 • Secretario da Gamara dos. Deputados 
r~l11~ttcndo a: seguinte · proposiciío 

N •. 27 - 1914 

O Congresso Nacional decreto:: 
' ArL. 1.• O 'l'ribunnl de Contas scmp·re · qúc Jll'Occder no 

registro. soú lli'Diesto, de wn contracto firmado pelo · Go
vcl'llb,• na communicaçüo que dirigir ás Mesas das duas Casas 
do C~tngresso, nos termos do art. a• do decreto legislativo 
n. 2.1iH, de 20 de dezembro de' 1911, ·além de a motivar, a 
farà acompanhar da cópia do parecer do reprêsentante do 
11.\linisterio Publico, da decisão que recusar o t•egistro, da ex
posição de motivos do Ministro respectivo é de uni exemplar 
do conkacto registrado sob protesto. · 
. Ar.t. 2." lfica elevado a quatro' dias o prazo de 48 .1Joi·as 

·· a que se refere o art. 3" do supracitado 'decreto n. 2.51f. 
At't. 3,• Revogam-se as disposicõcs cm contrario . 

• 

. '. 

. ' , 

. Crunara dos Deputados, 30 de 'setembro · de i !li/,, 
Saúino JJar1'0SO Junio1·, Presidente. - Antonio S·imeãa dos 
li autos Leal, i • Secretario. - Juvtmal Lamartinc. de Fal"ia, _ 
:;• Secretario interino. -A' Commissão de ll'inancas. · · 

.··· 
·' 

. I . 

O Sr. 3' Secretario .(seJ•vindo ·de 2"). declara que não. ha · 
pareceres. · . . . ·' . ';# . 

o Sr. Pires Ferreira - Sr. PrcRid~nlc, npr!.nr· do t~t· pot• 
habito failÓ!l' desta tribuna cm voz 11em aua; ainda assim não 
fui ouvido, hontem como devia ser. c hoje tive o desprazer · 
do ver que os jornnos, inclusivo o· .Dia1·io do Cony1•esso, mo 
at~ribuiram pe!!samentos CIUO n~.o tive e truncaram as tdéas 

. que ti v o occasião de cxte1·nur. u ·propt·io Diw·io dt;J CouyJ•usso 
a11firmu que eu sustcnLút·a ~cr um acto de patriotismo a se
paração ao na1·ta, Ora, Sr. !'residente, cu dtsse justamento o 
contrario, nfi'irmei, cm voz bem alta, que, mais. que nunca; a. 
união era necessal·iu, sondo um acto de ·imJJat·riotib·mo )Jansw· 
alf1!18ln "rn saparaçtio dos E~tados-do nrn;te '!a IJcpublica. 

Do Dim'io do ConuJ•csso consta mais que cu houvesse uiL() 
quo era just() um movimento revolucionaria no Acre, desde, 

·. que o Governo era o ·primei~o a dosattcnder. todas -.as suas 

' . 

..-:·-
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·" 
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prel.ew;úcs c n nlio. ter ubsolutamorite em vista as suas wais 
ut•t;cnLos necessidades. Eu disse que não era justo provoca
!'cm-se conl'lictos, ,principalmente no Acre; mas quo naquello 
lon~;inquo •.rerrltot•io os seus habitantes deviam. gdtar bem 
u!Lo, roclmnaudo os .seus direitos, porque J'ôra alli que se 
escrevera uma das paginas mais heroicas de nossa historia.; 
Assignalei o perigo de se abandona!' o Acre, porque frequen
temente se ouvia !'aliar ulli em movimentos sediciosos, cujas 
consequeo.cias serão aggrnvadas agora· pela fome que assola 
toda u Amazonin. A miscria é gex·al em toda aquella região, 
havendo jú se estabelecido o <~xodo das populacões que de
mandam os seus Estados orlginarios na esperança de dias 
monos angustiosos. Os seringues se despovoam, e· ha urna 
grande Jnjustica de nossa parte deixar no abafldono toda es&~ 
racu de tintnns, que desbravaram aquellas regiões, havidas · 

-pOL' mui to tempo por inhabitaveis. 
lia ainda um terceiro topico do meu discurso que cu 

desejada ver rectificado:· é aquelle em que me refiro a nu
XJ!ios 11os Bstados do morte. Disse que estava cançado do 

· subir escadas e lamentava qú'e, não obstante a boa vontade 
do !Jom·udo Sr. JVlinistro da l!'azenda, não houvesse .sido 
crQnda a carteira do Banco do Brazil, no Piauhy. Sentia, cn
tl'cLanto, quo os seus desejos uão fossem cumpridos pelo 
venerando director do Banco do BrazH, cuja amizade cultúo 
do longa dntn, tendo sido S. Ex. meu chefe ao tempo do 
Imporia. Via, porém, com pezar, que a carteira do banco 
não havia ainda sido creada no Piauhy por excessos de es
urupulos, pois o que allega o honrado Sr. conselheiro João. 
Al!redo é a falta de pessoal idoneo para dirigil~a. · 

i:Jeria urna injustioa accusal', por isso, ao Sr. Rivadavi'a' 
Corrda, pois que, ha poucos dias, quando, depois de urna 
conferencia que tive com o illustre l>residente desta Qasa, 
pt·ocurei o Sr. Ministro; S. Ex. irnmediatarnente disse-ma 
(]ue acabava de sahir dalli ci digno encarregado da ca.rteil·a: 
ao cambio, a quem olle recornrnendara que o Governo de
seJava auxiliar os Estados do norte, principalmente aque!les 
onde não houvesse bancos. Após esta termiruante· declara- . 
cüo, fui me entender com o i ilustre Dr. Norberto l!'err<Jira, 
director da cateira de c.arnbio o em seguida com· o benemerito · 
conselheiro João All'redo, que, depois de longa conferencia, 
disse-me ·que estava providenciando. · . 

De11o1e disso, nüo podia fazer inorepacões ao .sr.· .J;l.iv~ 
·duvla Corroo, em quem encontrei sempre as melhores inten-
ções orn bem' sCI'VÍI' aos interesses do meu Estado. . 

AproveiLo o ensejo .de esta·r na tribuna para pedu· a 
v. Ex. que !'acn publicar com o meu discurso a carta jun~a, 
vinda do Maranhão, e inserta no Correio da Manhii., de hOJe, 
sobro n Estrada do .Ferro do S. Luiz a Da.'Cias. Emquanto 
não vcem os documentos por mim requisitados, com relaçii.o a 
esta estrada quero ir me fazendo lembrar, e esta carta be~ 
merece ~ ntí.enc!ío do Senado. · . . . 
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li: is a cnrta a que se refere o Sr. l'ircs J!'crreira: 

A l~S'l'MDA DE FERRO DE S, • LUJZ A CA."':IAS - ESCANDALOSO 
ROUBO Á NAÇÃO 

«Escrcvem-'Il•os do Maranhão: 
«Estou convencido Je que V. S. não tem informar.ões do 

que. está sendo a. construcoão da Estrada de Ferro S. 'Luiz a 
Caxms, porque, SI as tivesse, ,iá haveria clamado alLo c bom 
som, .contra os abusos inquali!'icaveis qpe se toem praticado. 
Ima.gme .Y, s,. . que, no trecho da estrada entl·e Rosario o 
Caxms, nuo existe um metro cubico de rocha; no emtanto, nas 
medições apparece frequentemente a denominação de 1'Dcha 
para que os empreiteiros recebam 2$800 por metro cubico, 
quando, terra solta, que é o que existe; se p,agaria a $660 
por metro cubico. Os tijolos empregados nas chamadas obras 
do .arte são do pessíma qualidade, a argamassa de cimento, 
feita com uma parte mínima de cimento, na face externa das 
taos obras, sendo que nas partes interior e posterior quasi 
não teem cimento. A ponte metallica sobre o rio Itapicur:ú, 
cm Cu."':ias, é uma verdadeira armadilha - a estructu11a não 
tem a nccessaria resistencía ao passo que os encontros da 
ponte. t'~itos do tijolos, de pessima qualidade, como todos 
os tijolos empreg-ados na estrada, não offerecem a minima se
gurança. .i\,quillo é desastre infallivel, quando algum dia se 
fizer sobro essa ponte trafego regular, com trens de carga. 

Isto que aqui fica dito não é eruredo. nem intriga. E' a 
e:'qlressão da verdade. V. S. invoque o testemunho do iJius
tre Dr. José Palhuno de ,Tesus, que ó pessoa competentissima 
o que conhece muito bem a estrada, ·e si elle contestar estas 
v.ordades, V. S. terá prestado um relevante servi c o dissi
pando as apprehensões e sobresaltos que antecipadamente ex
perimentam os que terão necessidade de se utilizar ela tal 
estrada, quando nib"'lm di[]. ·ena vier a ser trafegada; Si o 
Dr. Pnlhano de Jesus não contestar o que a V. S. exponho, 
nesse caso V. S. concite o Ministro d[]. Viação a nomear uma 
.commissão de 'engenheiros idoneos e de reconh·ecida indepen
dencia do caracter, que examinem o que está feito, que com
pl\'rem as cla~sificacões dadas nas medioões com a realidade 
no terreno, o estou certo que se tirará a limpo uma das 
maiores patifarias de que haverá noticia nos annaes da con'
struccão ferro-víari•a. Posso assegurar a V. S. que tenho 
ouvido mais do um sub-empreiteiro declarar que o ll,lcro 
dellcs consiste, sobretudo, na classificaoão dos serviços. fe1tos. 
Tenho ouvido pessoas residentes em localidades proxtmas a 
paredões ou encontros de pontes e pontilhües affirmarem que 
em varias Jogares as fundações que deveriam ter, por ox~m
plo, 6,m80,, de profundid<nde para chegar o. ~erreno sohdo; 
foram fe1tas com quatro metros, ou pouco mms, recebendo o 
pmpreiteiro como si as fundo.cões i'ossem realmente de 6,m80, 

• 
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sendo aJ,:m disso, :t l!aso da conslnwcão apoiada cm madeiras 
de toda a qualidade, deitadas ao comprido, no fundo da esca
vaoiio, formando umu estiva, perecível dentro de pouco tempo, 
Emfim um escandalo. Não assigno esta communicacão· com 
0 meu' proprio nome, porque elle é obscuro e em nada. ade
untaria. O governo que syndique da verdade dos factos apoll!
tados e so fará a luz neste perigo publico. Maranhão, .8 de 
setembro de 1~14.- Um·ltlaranhense.~ 

. ORDEM DO DIA 

UCENI}\ A NELSON DE CARVALHO 

• 3!!' discussão da proposioão da Gamara dos Deputados 
n. 15;. de 1011, concedendo um anuo de licenoa, com ordenado; 
a. NiJlson de Carvalho, praticante dr. 1' classe da Directoria 
Geral dos Correios. · 

Approvada; vue .ser suhmettida :í sancoão. 

" +) 'LICENÇA A WALMOR RIBEIRO BRANCO 

3' discussão dri proposicão da Cnmara dos Deputados 
n. iG,. de 1014, concedendo um nono de licenca a Walmor 
Argemiro Ribeiro Brnnco,telegraphisl.a de 4' classe da Repar-
tição Geral dos Telegraphos. ' 

Approvnda; vae á Commissüo do Redacção. 

• LICEN()A A OCTAVIO NEVES DA ROGHA 

3" discussão da proposição qa Camnr~ dos Deputados 
n. 17, de 1911,, concedendo um nnno de hcença, sem venci
mentos. a Octnvio Neves da Rocha, praticante da Directoria 
Geral dos Correios. 

Approvndn: vae ser submettida (t sanccão. 

LICEN()A A EMYGDIO RISPOL! FILHO 

3" discussão da proposição da Cnmara dos Deputados 
n. 18, do 19-llt, concedendo seis mezes de licencn, sem venci
mentos, a Emygdio Rispoli Filho, praticnnto de machinista 
dn Estmdn do Forro Central do Brnzil. · 

Approvndn; ync ser submetticln á sanccüo. 

o sr. Prf!.Sidelllte - Nada mais Imvendo a tratar, vou lo~ 
. vnntnr n sessuo. ' 

' ., 

I 
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Designo pnrn ordem do clin da seguinte: 

i' discussão do projecto do Senado n. 12, de 1914, man
dando entrar em accórdo com o Banco do Brazil para que este 
amplie suas operacões do redesconto de papeis do com
mewio e effectue Lambem descontos . directos, mediante 
as condições que estabelece (olfaraddo pelo 81•. Raymnndo de 
Jlliranda) ; . 

Continuação· do 3' discussão da proposicüo da Camaru dos 
Deputados n. 147, de 1!104, fixando as .idades limites para n 
reforma compulsaria dos officiaes do Corpo de Sande do 
Exercito c da Armada (aom Jlareae?'es favo?·a·vais das Oom
m:issúes da Marinha e Gltcl'ra e de P.inanr.as á emenda do S'l'. 
Ca.~tro Pinto). • 

J.evnnta-so n sessão ú.s 2 ho~ns o 15 minutos. 

118' SESSÃO, .EM 2 DE OUTUBRO DE 1911' 
• 

PURSin1lNCTA DOS SflS. P!Nllll!RO MACHADO, VICR-PUJlS!DRNTEj 
11 PEDRO BORGES, 2" SECRil'l'AniO . . . 

A' 1 hora ela· tarde, presento numero legal, abre-se n 
sessão, a ~ue concorrem os Srs. Pinheiro Mnchndo, Pedro Bor
i'P.S, Gabriel Salgado, 'feffé, J.auro Sodró, Arthur Lemos, ln-. 
dio do Brnzil, Mendes ele Alm~ida, .Tosó Euzchio, Urbano 
Santos, fiibeiro Gonçalves, G:crvnsio ·Passos, Tnvnres de Lyrn, 
Wnlfrcdo Leal, Sigismundn Gonçalves. finymundo de Miranda. 
nomes nibeiro. Olivr.ira Vnllndão; Guilherme Campos. Luiz 
Yinnnn. Br.rnnrdino Monteiro, Erico Coelho, Alcindo Gunnn-. 
hnr•n, Sá Fl'eirc, Bucno de-Pnívn, Alfredo Ellis, Brnz Abrnn-· 
tos, .Tosó Murtinho. A. Azcrrdo, Alencnr• Guimnrfies, Gen'~
roso Mnr~ucs o Vlctorlno ~f~nteiro (32). · · · 

\ 

Deixam cio comparecer com cnusn ,iustificnda os Srs. 
:Arnu,io Gtlr.s, Mctcllo, Gonzag-n .Tnyme; Silvcrió Nery, Pir~s 
Ferreira, Francisco Sá, Thomnz Accioly, Antonio de Souza; 
Eloy do Souza, Epilncio -Pcsson, Cunhn Pedrosa, fiibciro de 
Britto. Goncnlvcs ]?crrcirn, Aguiar r Mcllo, Josl! Marcellino, 
Ruy Barbosa, João Luir. Alvos, 1\!oniz· Frclr~. Nilo Peoanhn, 
T,onrenco Bnptisl.n; Augusto de Vnsconcollos. Bernardo :Mon
tcil•o, Adolpho nordo. Francisco Glvcerio. Leopoldo cle nu
Jhõns, Xavier rln Silvn, Abrlon Dnpl.istn, !Jercillo T.uz. c .Ton-
Qnim Assumpcão (20). · · ' 

E' lidn, postn em discussfio o sem dchnlo npprovarJn a 
ncl.n c!n scssfio anterior. 

.. 

' 

' . \ 
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O Sr. 2' Secretario (servindo de ·/") dú conta do seguinte 

Officios:. 
EXPEDrEN'l'E 

Um do Sr. Ministro da .Tustica o Negocias Inlct'lores, 
trnnsmiLlinclo a mensagem com que o Sr. Presidente da Uepu
blicn rosUtu·o dois dos-autograpllos da l'tlsoluçiio do Congresso 
Nacional, publfcndn, •que JH'Oroga a actual iJOHsiio lcgislnLivn 

· nttí o dia a rio nnvmnllt•o do cül'rcnlc ao no ,-,\:mhivc-se um 
dos autogt·np.IJOs o remctta-se o outro ti Camara dos Deputados. 
. ~ult•o dn masma .proccdcnein, encaminhando o rcqucri

mr.nl.o do bacharel Mnthins Olympio. do Mcllo, .iui~ municipal ' 
elo i" termo ela comarca de Senna Mndureira, solicitando um 
anno rl.c liccnca, com rlous tet·0os elos vcncim,mtos. - A' 
Commissuo de mnancas. 

• 
O Sr. Oliveira Valladão (su.pplentc; servindo tlf! .2" Se· 

~:~·ctrm"o) procede ú leiturn. dos seguintes 

. PARI!Cii:R$ 

I N. 68 - 1914 

. D. llfnrin Luizo. Macedo, filha do capitão do Exercito 

.Tostl Thootonio ele Macedo, morto na campanha do Para
;füay, no. requerimento ·quo sob n. 11, deste nnno, enviou a 
esta · Cnmnra, nlleg1111do. condicões· as :rna.is preca.rias '(l,ara 
;prover a sua subsistoncin, requer a reversão dn. pensão do 
trintn. ó nove mil e quinhentos r(,is que percebia sua miíc, 
D. llosn 1\larin Vieil•o. elo Uacodo, fnllccida ultimamente nesta 
Clipitnl. ,. . . 

Do ncCt"trdo com os fundamentos da tot.alidado elos seus 
pareceres sobro n cspecio de que trata a peticão de D. lllnrin. 
I"ui?.a do Mncodo, ·ó n Commissiio de Finanç'as de parecer 
r)ue so,!a inde.fcrJdo o requerimento. 

Snln ilns Commissücs, 1 de ·outubro de 1014. - F. Glu
c11rio, Presidente. - Victorhw Monteiro, Relator. -. Urba11o. 
Srmto.v. - Sá Frch•c. - E1•ico Coalho. - 2'ava1'Cs ele L'yrrr. 

' ' ' 

N. 69 _:_, 1014 

·A Gómmiss.ão do Finnnoas, de nccOrdo com o ·· parecer 
cmil.liclo pela do Mnrinlm o Guerra, acerca dn emenda offe-. 
r•Jcidn no pt•ojoctu' n. 213, do 1013, pelo homndo S1·. Senadot• 
Pet!l•o BorgtlR, opina tnmbom poln I'e,jei~.fio da mesma emenda .. 

Otlanto ú pi·opostn f~ita pela mesma Commis,siio no final 
do allucliclo parecor, sob n. lol,, deste· nm1o, e abn1xo t~nnscrJ

. ' . 

' \ 



' 

• 
~ '• 

s ANNAES DO· SENADO 
' 

pto, pnrn que o Senado nppr.ovc o pro,iecto substitutivo por 
ella offorccido, restabelecendo o paragrapho unico, com emen
da ao art. 1 ', u Commis•~io de Fi nano as, nfio concordando com 
as disposições do referido pt~ragrniJJho, é de p[Lrecer que <t 
Senado adopte fl seguinte sub-emenda substitutivo.: . . 

·AJ•t. 1." Os inferiores do Exercito c da Armada, com qual
quer dos cursos das. faculdades de medicina da· Republica, 
boa conducto. civil o militar, e, pelo menos, tres nnnos de 
praca e um de serviços profissionae·s em estabelecimentos 
milHares, serão aproveitados do preferencia a quaesquor 
outros concurrentes nas nomea·cõe~ ao' primeiro ·posto, á me
dida que forem occorrendo as vagas nos quadros para qve. se 
hajam habilitado, observando-se nas nomeacões a ordem de 
sun classificação em concurso e o direito de precedencia dos 
candidatos jú habilitados em concurso anterior a•indn subsis-
tente. • · · · 

Sala das Commissões, 1 de outubro de 1!!11>.-F'. Glur.erio, 
Presidente. - Vic·torino Monte·iro, Relator. - Urbano Santos. 
- Sá F'reire. - Erico Coelho. ·- Tavares de Lyra. 

P.~RECER DA COMMISSÃO DE !MARJIN'UA E GUERM iN'. '41, DE 1914', 
A QUE SE REFERE O PARECER SUPM , 

'!\. Commissão de 1\fnrinhn o Guerra, a cujó exame foi 
suieita n emenda. apresentada no pro,ie·cto n. 26, do anno pas
sado, entende, que n approvn.cão desta emenda valeria "por in
cluir na p~oposic-üo vinda da Camnrn dos• DcpUitados ·e .iá es- , 
tudadn e convenientemente emendada pelas duns Çommi~sões 
do Senad·O·,que n examinaram, disposicões de r.amcter re~tricto 
o pessoal. Essa proposicüo regula a situn~üo de uma classe. 
de servidores do Estado, dispondo sobre n maneira por que 
dov·em elles .ser com ,justicn colloca'dos no Corpo de Saude do 
Exercito, uma vez satisfeitas as exigencias das leis vigentes 
remladoras da·quolle corpo, Dentro desses. 'limites, os funccio
nnrios (L QUG SO refere hão de Ser attcndidO> COIUO OS demnis · 
que aspiram n occupnr os postos de '.Phnrmaceuticos do Exer
cito, não havendo razão para que sobre elles, como um caso 
especial, o pro,jecto disponha, Por isso, n Oommissão de Ma- ' 
rinhn c Guerrn• entende que o Senado acertnrú a.pprovando · 
o pro,iecto substitutivo p~·r clln of'ferecido, restabelecendo
se o seguinte parngrnpho como emenda ao art. 1•: 

' 
EMENDA 

• 

Pnrngrnpho unico. Esses inferiores serão nproveitadlos 
de preferonc1n n qu[)esqucr ouLros r,o-ncurrentes n:ns nomen
cllcs no pimciro posto, :1 m'cdidn que forem •Decorrendo ns 
,vogns nos · qundros pura· que .se hajam habilitado, observan-. ' . 

' ' 

• 

• 

,, 

:• 
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do-se nas nomeacões a ordem de su:a classificaciío em con
curso o o direito de precedenr,ia dos candidatos já habili
tados em concurso anterior aindn subsistente. 

Saln das Commiss.ões, 2ü de agosto de 1914. -Pires Fer-
7'eira, - La1tro Soür6. - Gab1•iel Salaado. - .'l .• Indio. do 
B'l'azil. - Felippe Sahmidt. 

EMJ!lNDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES E EMENDA StliBSTII. 
TU'l'IVA SUPRA 

Ao projecto n. 21i de 10:!3, accroscente-se .onde convier:· 
Art.igo. Os praticas de pharmacia dos Collegios Militares, 

que forem portadpres do LiLulo de. pharm_aceutico e que ti
verem mnis do otto annos do serviço, seruo conservados nos 
Jogares que jt\ ocêupam at.ó que lhes toquem as vagas ele se
gundos-tenentes, de accürdo com a classificação por mereci
mento obtida .em concurso. 

Sala das sessões, 15 de ngosto de 1914. -Pedro Boroes .. 
· , .. -:A: imprimir. 

N. 70---1914 

': l<\: 13 de ngosl~ do anno passado, o Sr. 'Presidente da 
Republica, me merisar;em a que acompanhou uma exposição 
.de motivos do Sr. lllrinistro da. Justiça e Nego cios Interiores, 
Rolicitou um credito .supplementnr de 970:498$116, para re
i'orcar diversas consignações da Repartição da Policia, Casa 
de D.eten&ão, Colonia Correccional de Dous Rios o Escola Pre~ 
munitoria Quinze de Novembro. 

A Commissiío de Finanças da Camara dos Deputados, to
mando conhecimento dessa mensagem interpoz o seguinte pa
l'eoor: 

«A mensagem' dirigida pelo Sr. Presidente da Republica 
ao Congresso Nacional solicita a abertura de um credito sup~ 
plemontar na importancin de 970:498$1:16, á verba 15' do 
nrt. !l' da lei orcamentaria do exerci cio vigente. 

c<\s despezns desta verba correm sob n rubrica- Policia 
do Districto 1~ederal ...:. e por e li o são custeadas ns diversas 1 consignacões dos serviços policines da Capital da Republica. 

:A consignação orçamentaria. do actual oxrecicio foi de 
-15.844:577$47.6- incluídas as despezns ·com a !Brigada Po
licial. 

Os supplementos reclamados pelo Governo destinam~se 
no pagamento de dospezns :l'eltas e accresoidns nns seguintes 
sub-consignncões- Ropnrticüo · Central (expediente, alugueis 
do casas; diligencias polioines, illuminaciio, oonscrvncüo do 
edifício, sustento dos presos do deposito da policia, combus
tivel das lanchas e respectivo pessoal), Casa de Detenção, Co-

, . 

I 
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lonia Cm·rcceiomll dos Dons Hios c J~;coln l'remuniloria 
Qninw ·do Novembro. 

•.rrata-se, pois de um crcdilo para pagamentos de com
promissos da administração policial do Districto, dcspezas que 
excederam :is dotações da lei annua, mas cu,ios pagamentos 
se impõem, porque cm sua gt·ande maioria são pres tacões 
de contracto de J'orneccdóres, outras de aluguel de casas para 
delegacias, para sustento de presos c para pessoal cujos se~
;vioos são pagos consignações esgotadas, · · 

· A,ttribue o Governo o estouro prévio destas verbas :i dc
i'icicncia das respectivas dotações orcamcntarias. Não ser{~ 
talvez muito •J'acil demonstrar (~ sociedade esta justificativa 
oi'ficial, pois que a lei orçamentaria em ·vigor· teve approvadas 
todas as con~ignacões reclamadas pelo Poder Executivo. O 
que realmente se vae invcrterando nos •habitas da nossa admi
nistração é a tendencia calamitosa para os gastos, sem as na
turnos preoccupações das dotações dos orcamentos. Na policia 
deu-se positivamente isto. Os chefes de .Policia anteriores ao 
nctual não attendcram ás consignações fixadas e deixam ao 
sou succesor uma si tunção i'allida nos diversos departamentos 
dn chcfatura. 

\ -Assim estão desembolsados elos seus pngam'entos forne
cedores, commerciantes honestos que caminham para n ruinn 
do seu credito, victimas das apcrturas financeiras da época .. 

Ha lambem pessoal de servi c o em atrazo c dividas con
trnhidas para a lirrlentação e .medicamentos n presos o aos edu
candos dn Escola Prcmunitoria c Colonia Correccional. 

ü honrado Sr. Francisco :vaJJadnrr.s encontra l'Calmcnlc a 
zona governamental confiada tí sua intelli!;enle operosidade 
cheia de credores c até de compromissos de credito reali-
zados por adcantamcnto de operacões bancarias. ' 

E' uma situação do 1'nclo que urge remediar. 
Pela sub-consignaciio- Diligencias 'Policiaes- tep1 a rc

]1artic,ão ele pagar folhas de oper·at•ios cm ntrazo da suas 
rlinrias, pelos utcis servir;os mantidos cm uma ol'ficinn de ro
.formas. Tem mais o custeio do uma folha auxiliar ele agentes 
parn investigações precisas á segurancca publica. 
· Os documentos nnncxos explicam a grande sommn do res
nonsnbilidade o as diver·sas dividas n pagar com os supplc-
mentos solicitados nn mensagem. , · 

Niio ho. duvida que houve dcficiencia ou impossibilidade 
l)ara umn1 previsão orcamcntaria . do nlgumas rubricas; mns 
om rclacíio n outms tantas. houve imprevidencia nos -dispen-
c\ios. , 

A Commissüo não pOde, entretanto, 'apurar. detalhada
mente o caso; o que importa, porém, acentuar ó n necessidade 
do prover com o credito supplerr!ontar reclamado umn si
tunçiio que diz respeito a tiio importantes scrvicos. 

A Commissão supprimc dn impnrtancin solicitnrln n~ 
qunnt.ins do ü:lt82$520, pum consorvncilo .do odificio, c de,' ... 
1li :901*300, pnt•n pugumentos do por i tos clu Ilopnrtir;lio Ccu-... . I 

o' 
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trnl; o rio J7 :25.1$750, pal'n padiolas, ~nmisola.~. nlc., da mesma 
sub-consil'!'nação, de 8: 139$2!14, dn conser1•aciio do edificio dn 
Casa de Detenção, ficando reduzido o credito da quantia do 
923:720$242. 

co\ssim, a Commissão submeLLe ;i 'dcliberar..ão da Camara 
'p seguinte 

' 
PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 

· !A.rt. L"· Fica o Presidente da :rtepublica · autorizado a 
nhrir, pelo l'rfinisterio -do Interior, um credito supplemontar 
ú verba ·15" do ·art. 2" da lei de oroamenf.o do exercício do 
1!H3, na ímportancia de 023:720$242, para rlespezns que cor
rem pof diversas consisnacões da Reparlioãq .da Po!ici·a, da 
Cosa de Def.encão, 'da Colonia dos Dous Rios o da Escola Pre
munitoria Quinze de Novembro; revog-adas as disposições cm 
contrario. 

' .'l,pprovado pela outra Cas~ do Cong-rcssq, este pro,icct.o 
const1tue, de presente, a proposu:;üo sob n. 12, deste anno, ora 
pendente do parecer da Commi·ssfio de Plnunç~s do Senado, 
que, antes de manifestar-se n respeito, solici.ton do Sr. Mi
nistro da Justioa, as seguintes informáoões: 

a) si foram realmeribe c.xccclidos no excrcicio pa-ssado as 
consignações orcamentn.ri·as para que foi perlido o cr•edito; · 

b) no caso nffirmativo, de CJJtmnf.o foi, discriminadamente 
por consignação, o excesso da dP.spezu e si as respectivas 
conl<!J.; fornni ou não proccssouda3 por exercício findo, para sct•, 
opport.unnmente, solicitado o roopecLivo credito. , 

Em resposta, obteve do Sr .. l\linistro da Justica as se
guintes infot•mncões, constanl.es de· offici•o que diri~iu no 
Sr. Presidente· da Comm1ssiio, cm 23 de sete~IJbro ultimo: 

. «Accusando o recebimento do ol'ficio sob li; 8, de 19 do 
cOI•rente, tertbiO a honra de infot'lllar•-vos que, ·exceptuadas as 
coiJsignncões «Objectos de expectienf,e~. dn Casa de ne•,mcrto. 
«.Fcrt·amenla..;~ e «Camas o colchões~. da Es1:ola Prr.muuilOJ•ia 
Quinze de i\nve.mhro, foJ.•am ellic·eciFcltiS em · fltí!, :~ t SN7l ,, 
NmQ mostra a discdmin.nção inclusa, todas as outras consi
,;nacões. da verba n. 15 ·do art. 2" da lei n. 2. 738,- do 4 do 
janeiro tle 1-913,. qe ·que trn~a a. mensagem de 13 de n~osto , 
rln nnno findo, pedmdo o crcc!Joo supplementar do. 970:408$116. 
rociur.ido a !l23 ;720~i21,2, fllela Camlnra dos Deputado•. que 
suppr.imhl' no projP.cto de lei, ora em d.i;;cussüo, os. ~oforçQs 
pedidos para ns cnnsign·ar,õos «Conservnçuo do e:chfJCJO), o 
ouf.rns dn Rop~r.ticüo do Policia, como so .vil (Js pngmns ~. 7 H 
do Diario Offwtal do 27 de d~>-"!embro ult1mo, 2·' columnn. 

As contns t'eforontes wo excesso mencionndo ·nno fot'tlm 
pi'OocssnrJns p•ox· exorcicio J'indo, nntes de ser solicitnd_o o 
procli't.o am questão, porque a mnior pnrte dns dospozns nmd11 

·,-., 
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nüo esLava realizndn ·e nem co~611micln~ n.• qunnl.inR vot.ndu·s 
pat:a. as mesmas, na data do ped1do do credito que o Governo 
sobc1Lou na previ.são, aliás, quasi integralmente vorif.icv.da., 
do que fos~em -esgot.n~as, antes do 1im do anuo, as dot[l.{)ões 
orl.,lamontarras respectivas o com o mLuilo de evitar a inter
l'upçiio do. proq_es.so das contas apl!'esentndas c concernentes a 
cada cons1gnaçao. 

· Votado que fosse o credii;O, em 1913, as contas teriam 
sido processadas, por exercicio corrente, até 31 de marco 
de 1914. _ 

Outvosim, deixaram de ser process!Ldas no corrente anno, 
como divrclas de exerci-cios findo,s, porque o Poder ExeCJUtivo 
agu!Lrdava 50lucão á mensagem de 13 dli agosto, já referida.» 

Do exposto, verifica-se que houve, durante o exercicio 
passado, 'um excesso ele despeza.s de 854 :818$171, em varias 
consignações da rubrica 15" do nrt. 2• da lei' d·e {)!'çamento 
então em v,igor, o que ns contas relativas a esse excesso de 
despezas nwo foram relacionadas por exercício findo, afim de 
que, para o. seu pagamento, fosse ped•ido o rrecessario credito. 

Assim sendo, é a Commissã.:> de parecer que a p;roposiçfio 
seja appr<Jvadn, com a SeS'llinte: 

Emenda: 
Onde se diz: •.. um c1•edüo supplemern.tar á ?!erba 1li" do 

art. 2• da lei de orçamento de 1913, na importanc·ia de réis 
923:720$242, pm•a despe::as qué c01'1'em por dive1•sas consiuna
çües da Repartição de Pol·ic'ia, da Casa de Detenção, da Co
lonia dos Dous Rios- c da Escala Premunitoria Quinze de No
vemb?•o; diga--se assim: .. . um Cl'edito especial de S«ti:B.JB$1_71, 
pa1•a occorre1· ao 21aaamento do excesso de dcspe::as .ven('t-· 
cado nas consia:nações da Repartição da Policia, da Casa• de 
Detençã,o da Colonia dos Dous Rios e da Escola Premun·i
'toria Quin::e de Novembro, da rub·t'ica ·15• do art ••. 2• ~ !ei 
de orçamento do exercício ,de 1913; rcvoaadas as a·tspostçues 
cm cont?·ario. , 

Sala das"Comm1ssões, 1 de outubro de 1014.- F. Gly· 
cerio, Presidente. - Tavaros de Lyra, Relo.tor. - Urbano 
Santos. ·- Sd Freire •. - Victorino Monteiro. - Erico 
Coelho. · 

PROPOSIÇÃO DA CII.MII.RA DOS DEPUTADOS N. 12, Dll 10111, /1. QUE SE 
REFERE O PARllCEl\ E E~!ENDA SUPRA 

O ConB'resso Nacional resolve: 
. Artigo unico. l"ica o P:rcsidcntc ·da ncpublicn nuLoriznrlo n 

nbrit-. pelo Minislerio do Interior, um credito supplementnr 
(L verhn H\" do nrt. 2" dn lei rle oronniento do oxcrcicio do 
1913, nn imporlnncia de 923 :72-ü$242, purn des.pezns quo · 
cor1·~m por diversas consignnoües do. neparticiio da Policia, dn 
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Casa de Dcl.cncão, dn' Colonia dos Dons lUas· c dn Escola Prc
nmnilol'ia Quimo de Novembro; revogadas as disposições em 
contrario. 
· Gamam dos Deputados, 31 de agosto de :1914. - Lui: 
Som·es dos Santos, Presidente cm exercício. - Antonio Simeão 
dos Santos Leal, :1' S<!creturio. - Annibat da Totado, servindo 
PI:! 2' Secretario. 

N .: 7'1- :I OH 

A proposicfio da Camara dos Deputados n. H, de 1Dl1, 
aulOJ'izu o .Presidente da Republica a abrir um credito sup
plemcnlni' á verba '12• do Minisl:crio da ~,azcnda «Imprensa 
Nacional>, na impoPlanr.ia de 1,!,1,3:5>8$000. 

. O crcrlilo J'oi pedido por,.inensuiJ'em· de :l3 de outubro do 
1013, acompanbar)a · dn cxposi~üo de motivos do l\Iinislro da 
Fazenda, que aba1xo 'y_ae transcripta. . · 

No ·documento re'forido, se verifica que a dotação orça
mentaria 'para 1013 .não . chegou para as despc~us, uma vez 
que não foram contempladas no calculo as provenientes do pa
gamento de todos os diurislas dos salarios dos domingos o dias 
feriados, nem o augmento d'er.o!lrcnte da equiparal)ãO dos 
obrekos aos jomaleiros, de· conformidade com a lei· n. 2.7381 de·4 de janeiro de 19'13. · 

Justifica a exposição ·de motivos o podido do credito com 
umn demonstração indicando o augmento do pessoal e::.:tra
numer~l'io, c IJU,ia fixar;üo de diarins c admissão o regula
mcnlo vigente deixa ao a1•bitrio do director. 

Acc:J•escentn ainda o Ministro da :Fazenda tot• ordenado a 
dispensa do pessoal cxtranumerario. · 

A' vista do exposto; parece que o Senado deve approvar n 
proposioiio;·n. 23, do '101~, coni a seguinte emenda;. Em vez 
do cr·cdiLo supplomentar·, diga-se: Ct·edito ·especial. 

Sala das sessões, '1 do outubro do 1014. - F. Glyca1•io, 
Presidente. - Sá .Freire. - U1·bano Santos. - Ta,vm·es da 
Lyra. - Wct01:ino Monteiro. - Eriao Coelho.· . . . 
PnOPOSIÇXO DA CAliiAilA DOS DEPU'rADOS N. 23, DE i014, A QUll SE 

IIEFE!IIl O PA!IECE!I SUPRA 

O Con;;:-t·csso Nacional resolvo: . 
Al'Ligo unico. Fica o Prcsirlcnle dn Republica autorizado n 

a abrir um credito supplemcntnr li verba 12' do 'i\finisterio da. 
l!,azenda «<mprensa Nacional o Diario Offiaial>, nu impor
tnnr.in do 1. 41,3 :548$; revogadas as disposicõcs cm contJ·ario. 

Cnmnrn dos Deputados, 2 de setembro do i!H4. - Lui: 
Sow·cs tlvs Santos, Presidente em exercício. - lltvenal La
martine de Paria, servindo do 1" Secretario~ - Anrtibal de 
Tol~do, seT'Vindo da 2' Secretario 

' 

' 
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O Sr. Ra:ymundo de Miranda (') - Sr. J'rosidenlo ó 
iuul.il qu~lquer esforco ou mesmo pt•oposito no s•mlidu 'do 
deixar do prender a uttençüó do Senado o da opiuii~o publica 
a respeito dos successivos uttentados praticados pelo dos-. 
governo do Estudo das AlaS10us .. Silo' tacs os desvarios c de lu! 
nutut·czn a insanidade do homem que desot•g::miza aquollo 
Estado, no actual período governnrnental, cm plena üiola
rlura, mantendo o Esl.ado de Alagous compleLamcntc fóru da· 
li'odcJ·açiLO, que só restava um ultimo atlentado, e este foi o 
ar.liumcnto inconstitucional das eloicõc.s municipacs c da <1lei
cüo esludun!. 

' 
~renho o seguinte telegrammn: ., 

«Governador acaba declarar adiamento clciciios 
municipaes c cstadoal que deveriam renlizaL'·So a 7 do 
o.utubro a primeira c a 1 de n'ovombro a segunda, dc
~ignando o dia 2~ dé novomlll'o }Jarrt :t, cl•)i~üo muni
cipal c o dia 2U para a eleiofio 1!etndnal; Allcga fua
damcuto der.relo intervenciio redernl. Qu~udo GOVC!;_ 

· undor telcgL·aphou à' Àssoma~'ão Jmpl'ensa fazendo lu! 
rufcreucia insp·~ctor rogiiio officiou Governador iudn
·gando umtivo tinha assim' al!egaJ· respondendo Govei·
nador com evasivas sem menor JJI'OVa. Logo governo 
scntiú apoio forrnidnvel eleitorado chupa pnrl;id•o t·oa
servndor espalhai'am os nossos ndver~nrios que ·O Go
vo!'llador adiaria elcici1o. Situação aqui inde~cr ipbi
vcl ameaca vidas c propPiedadcs capital». 

Sr. Presidente, a lei estadual que regula as clci•Jõcs uo 
E;Lado das Alagoas, n. 530, de iü de junho de HJOS, cm seu 
at·L. 5", cstatue: · 

' , ~No dia, 7 de outubro, de deus cm dou;; unnos, co-
meçando o bicQnio a contar-se do 7 de janeiro sub
~cr)ueutc, se proccderú ú. eleici1o dos membros elo Con
so!JJO Municipal, intendentes, vice-inLendcnLes c jui~cs 
dist!'iclaes cm todo o 'Estt~:do, que seJ•ilo feitas c:on~ 
juncLurnenle perante a mesma mesa eleltot•ul). 

Esla. mesma lei, no urt. 25, determina que: 

«A revosacão desta lei ou qunlqqcr d~ suas r.al'Los 
nuo annulla os effeitos dns suas infl'accões il netos d() 
governo em virtude do .algumas de sua;; nisposic<ics»., 

Oru, sú no Congresso do Estudo, portanto, compete de
ct·ctur o adiamento do qualquer eloicfio ou designar dia dif-' 
ferente para realizacüo de qualquer clcicüo no JUstado, f(lt•n · 

' ' ~ 

• 
•. ~ f • 

.(') Este discurso nüo foi revisto pelo oradol'.-, 

' 

• 

,, 

, I ,, 
I ,, 
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do í:Iin í:laslgnndo pela lei vigente; só umn: lei pôde i•cvo;ot• 
ottlru lei. J~nlretant.o, dndo' o cnso cm quo o Govcrnadot• do 
Alac;ous viesse a ter n suncc1io do Congresso do J!Mndo - o 
diga~sc, cni.J•.c parcnthesis, que lú núo existe ttc~ualmenl;c 
Poder Legislativo -,para o BcÚ acto de adiamento da eleição 
munic:ipal, o attcntado, a illegalidnde, a illegiLimido.rJ~, a in
constitucionalidade da mesma eleição ficaria de pé, cm vit·tu
dc dn disposir..ão expressa da lei, que estaf.uo que a t·evogar;[[o 
rle qualquer das suas dispos.icõcs niio derime, ante> mnntcm 
o erro ou o atlpnlado anteriormento praticado pelo Poder 
Executivo· ou quem queP que seja, desde que tal rcvognr;ão., 
legislativa seja posterior ú in1'raccão de qunlquet· dispo-
sitivo, ' · ·· 

Nessas condicõei, Sr. l'residcntc, que é que resta mais ? 
O Est'ado de A lagoas durante o Governo do St'. cot•oncl 

Clodoaldo da Fonseca não tem Congressó Estadual, porque o 
Poder Legislativo, alli, niío funccion·a. S. Bx. não quer ouLt·o 
poder sinü·o a sua vontado desvairada. O Poder Judiciaria 
não tem garantias para- n sua liberdade c ac()ão. !testava· 
aúrncnlo acabar com n município, restava simplesmente rJtu·. 

, o golpo nu autonomia municipal; o evitar tambcm as eleições 
dos r·cspccl.iYOS intendentes o conselheiros mtmicipncs. 

Este ultimo attenlado cslt'L consummadCl. Nada mais !'alta. 
Nudn mais resta sinão quo o l>odcr· Executivo du União, que 
o Conc;t·esso Nacional .nos quncs n ConstiLuicfio Federal im
põe o dever de ?.elar pela Constituicão e pelas leis, pelos 
direitos de todos os cidadãos, assef;urndos nu mesma Consli
!ui,;iio, nada mais rcstn sinüo que o Congresso Nacional c que 
o Chefe da Nn.Qilo, o Poder Executivo dn :(tepublica, cumpram 
os seus deveres, diante das disposições expressas da Co.nsli
l.uicão, lancand·o as suas vistas c !nzenrlo sentir a sua necão 
I'civindicadora dos direitos c mantcnodom. da ordem naqucllu 
parLe do territorio nocional, onde o desvario elo um. hom~m. 
a lnrsensa.tez dos que o. c orca m, n pervcrsidudo dos que :;o
vernam c a ignoruncia dos que nconselllnm - pura não 
diicr l.nmbcm m:\ fé - toem colloeado o Eslndo de ·Alng<~ns 
eomplotamcnte fót·a cltt Conslituiciio, complctnmonto fúm da 
J?ederncüo, pois n.Ili a liberdade, os direitos, a hom·a c :t 
vida de cacln cidncliio constilu~m uma chimot•a, uma Jtypo
!hesc, porque niio mercr-cm absolutamente o ·cuidado nem . a 
pondm·ncfio do Governo do Estudo. · 

O Gov.crno de Alagõas nüo ú outra cousa. sinão. o producLQ 
de uma s6ric do crimes. • 

Entrét:mto, ó lns~imnvel, nito ú sówonle Juslimavol é ir
risorio que ·o Sr. cot•otiel Clodoaldo da Fonseca, não querendo 
ou uüo podendo n'tanler n compostura. que :L .sua pt•oprin con
di cão pessoal lho determina nu seio dn sociedade brazileim 
como coronel do Exerci to, se preste a transmittir Lelegrnm~ 
lllas completamente infaman!os dn dignidade nlhcln o esscn~ 
pinlmente cnlumniosos ~ mentirosos, • . ·-·-' 

.. 
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O Senado se recorda dos tclcgrnnmms que aqui li e con. 
testei e quo provocm·nm l,e!egrammas meus ao Govcl'l!aàor 
de Alaguas, quando este attríbuiu tí minha intervenção as 
noticias vindas dos nHcntO!dos que lá se estavam pr:tlícnndo 
o das depredações que se estavam realizando nos municípios 
de Viçosa e Uniü:o. 

O Governador do Alagoas ai'firmou cm telegrnmma offi
cial quo era o Senador Haymundo do Iilirandn quem mandava 
inventar o unnunciar semelhantes deprodaoües. Entrettmto, 
Sr. Presidente, póde-so avaliar da sinceridade com que o 
Governador actual de Àlagõns se di'l'i~;íu aos• poderes puhlicos 
rJa Nacão, faltando com a compostura necesstU·ía, procurando 
iiludír a opinião nacional, allcgando falta de garantias, ca
lumniandu o Govorno da Hepublíca, ínve~tundo intervcncõo~ 
c aparentando-se assim de victima daqucllcs que são as u'nícas 
vicLírnas immoladas {L :;unha daquoll<> tyranncte. • 

Pura provar, para deixar bom claro, ·sem o menor cqui- , 
voco o f]uanto ó inveridíco o Governador de Alag,óas nas 

'affirmacões que transmíttc para e&ta Capital c ~os docu
l!1entos ofl'icín.es que assígnu, basta quo cu leia os tclcgram
mas que constam do Jo1'11al do Cornute1•c-io dos dias iG c 10 
rJo me~ Pttssado. Peco a V. Ex. quo me mande trazer esses ·· 
jornaes. (E' satisfeito.). 

Di~ o Jo1·nal do Gommcrcio do dia 15:, 

Maceíó - O official designado pela, Inspectoria da 
ro~;ião militar daqui, c que foi encarregado de abrir 
o inquerito sobro os estragos Jeitos na· propriedade do 
Senador PJ•esciliano Sarmento cm União, colllfirma ple
namonto o facto ali occorrído.~ 

Diz ainda um outro Lelegramn1a desse mesmo Jornal, do 
dia 10: · 

Macció - O officia.l do gabinete do Governador 
llo Estado que seguiu pm•a Uniü>o a.fi.m de abrir o 
iuquerilo acerca das occurrencias ali havidas em pro
priedades do· Senador Prescíliano Sarrne~Lo, publica 
hoje o sou volatorio. Confirmando o facto de que jú 
demos noLicía. cm tclegramrna anterior, aquelle func
cionario desempenhou-se da incumboncíu por ordem 
do Governador do Estado.» •. 

Eis nhi: ·no passo que vuc tendo a certeza das dcprc
dncües prulicadas por seus agenteS' policiacs, ao passo que 
nüo tem o mehor cscrupulo de assignm• telegrammas attri
buíndo a um Senador da-Republica e ao Deputado federal Nn
tnlicío Cnmboím · a autoria do invencionices, ao passo que 
não tom n compostura n~ccssaria para não nssignar tele
grmnmns · e documentos em que se ai'firma intervenções diJ, 
natureza fcdo~nl, evita. ell:plicur-se quando. interpcllado, 
para que prov.c a vera01dad·a das culumnins que vive Jevnn· 

·, 

} 
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1.ando pm;a encobpir o désviur a sério de crimes que Lodos os 
dias vao praticando o lodos os momentos vae homologando, 
esse Governador, por suu vez, é o primeiro a asseverar que 
cu inventai. ~ . . . . ' . d 

Entretanto isso so vcrJfJca das dlhgenCJns pratwa as 
pelo proprio oÚicial do gabinel·a desso Governador, por ordem 
dollo, sem ao menos ser logico nas suas loucuras e nas suas 
inverdades. A propria autoridade federal ,acomp3;nhJ1 a au
toridade estadual na pesquiza da verdade e depOis vem af-
1'irmat• mais do que' cu disse desta tribuna. 

Deante destes factos qual o credito, qual o valor que 
pódcm mais merecer as nf1'i!·maçõ9s e as declarações desse h9-
mcm que de dia para dia vae-se esquecendo da sua proprm 
uxistenciu social? 

Sr. Presidente pal'U 'Se avaliar a condicão llorrivel cm 
que se encontra a 'familia alagOana nesta hora dolorosa, não 
preciso mais do que observar, do que refletir sobre as e...:
pressiles, sobre o conceito com que o Gov.ernador do Estado 
·de Ala::;'ôas, aquelle que dcvin pelo monos apparentar cal
ma 'i! critel'io, se refere aos seus adversarias, se refere 
úqucllcs que constituem o elemento honesto, c1'iterioso inbel-
ligonle <) aprovoitavcl do Estado. , · , 

A. linguagem do Govet•nadot• de Alaguas, os termos noa
nalhados, injuriosos com que elle so ref·,;re a todos nós, com 
ctue elle trata desde o Chefe da Nação atú o mais digno e mo- ' 
desto dos seus· advel'snrios, tudo isso demonst.ra l]Ue não te-' 
mos cm quem confiar e que só nos resta appellar para a Con
sliLuir,.ão da nepublica, qu•a manda qu,e o Congt•esso Nacio
nal c o l~oder Executivo vão ao encontro das necessidades do 
povo ln·nzileiro, onde quer que .ollas se façam precisa~ de 
serem acudidas. E' preciso unicamente reclamar o que ru 
Constituicüo nos d1t, as garantias que clla ·nos i'ornc&d e a 
obrigação que impoz tanto ao Poder Executivo como ao Con-
gresso Nacional. · . 

Basta accentuar um fado pum mostrar qual é a gente 
clign.a~ cor!'Ccta, que inspira con1'ianca c que merece a consi
dor~o.ao do Governo de Alagôas. Os homens circumspectos e , 
esp u•ttos ponderados são para S. Ex. infalizes. 

Felizes,, dignos, pnLriót.as süo os bandi'Clos, são os assas
siJ10s, _ Basl.a dizer no Senado que o celebro .José Bonlo de 
At:au.Jo, o hera~ do .Ceará, o dynnmitndor de casns, o dynn
mltndor da res1dencm, do Sr·. Deputado Thomuz Cavnloanti, 
esse soldado expulso do · E:reroito pela pra.tica do ntlentados 

· d'cssn natureza, ó graduado no batalhão do Estado o ordenan~.a 
do Secretario do Interior. · • 

• o 

O Sn. VrC'I'onrNo MoNTmno-Orclennn~n é um posto nllti·to 
sccundnrio. · 

' ' ' 

O Sn, P~olntUNDO n~; Mrr"INM-Mns é homom que merece 
a. confianca do Governo do Estudo, .individuo expulso do Exer
OILO por infamo, po~ indigno, ·depois do ter sido apurada a 
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sua responsabilidade eomo dynamitado•·, u.narchisLa, crimi
noso. 

O Sn. V!C'J'OniNo MoN•rflmo - E' para inspirar terror a 
V. Ex. 

o Sn. fiAnruNDO DE MIIUNfJA - Não duvido, mas pC!'Clem 
tumpo, pois não tenho o menor medo, não só porque estou 
muito distante do coronel Clodoaldo da Fonseca, como por
que desde. os :primeiros dias da minha vida publica, todos os 
meus actos revelam, de modo evidente, que jámais receei sa
crificar a minlm vida quando ó preciso cumprir um dever. ' . . 

Haja vista o que se deu no Estudo de Pernambuco. Em 
eu l.Jr.m n1or;o ainda, tinha tre.s ou quatro unnos de fcmnudo, 
quando foi assassinado o· g-rande brazileiro .Tosé Maria de AI-. 
buquOJ·que Mcllo. J.lui cu quem teve n. audaciu d-e procurar 
o jui~ cl'iminal pal'U roquct•eJ• u respncLiva autopsitl e proval' 
que o grande brnúleiro tinha sidó assassinado proposital
mente c não tinha sido victima de disturbios, nem de pert.ur
baçõcs da ordem publifa. E tive ,essa coragem porque ctra 
amigo politico c pessoa do assn.ssiuadc. Jlui cu que funccio
nei· como advogado da familia de ·.ros1\ ~i'aria perante o juiz 
designado para a devassa a respeito daquelle crime, que já
mais so apagar:\ da memoria dos bra1.ileiros e que ce•i.fou 11 
vida preciosa de José Maria. Jti assim procedi·, cnfrenl.au!lo 
o criminoso qut\ era commandaule da cavallaria, te11do a mi
nha vida nt·riscada a todo 'o momento o fui até no i'im dessa 
dovas~n c todos sabem a falta de garantias com que eu lutava. 

O ,i ui~ criminal que foz a auLopsia, o juiz· criminal que 
abriu a dcv.assa é o mesmo que é hoje o Sr. Senador Se
gismundo Gonçalves, cujo testemunho póde vir em meu uu
:od!lo. 

0 ,Sn. S!GISMU:SDO GONCALVES - Apoiado; dou meu tes
temunho. 

O Sll· !lAYMuNoo Dll MrnANDA - E' clicgadn a hora de, 
cm nome da Constituição, em nome dos direitos dos cida
dãos brnziloiros, l\Onspm·cados . pelo tyranneto, pedir . no Con
gresso .Nacional e cspecialmonlo ú illustt•ada Commissüo -de 
Constitui(;ão e Diplomacia que se digne lançar suas vistas 
para a afflicr;iio do povo nlngoano, para o csfrangalbamento dn 
Constituição da Republica, para a dcsintegralizacão que se , 
vao opeJ•ando no regímen "federativo, e emiLta sou parecer va
lioso sol:ire ns duns indicações que tive o prazer do fundamen
tar !OnS'nmcnto desta tribuna, uma na SlJSsiio do :L do outu
bro de 1013 c ouLJ•n cm 5 do novembro do .mesmo anuo. 

Essas· indiou~õcs synLhcl;izam todas n.s occurrcncins, to
dos os attentndos consLitucionacs nlli praticados, deixando bem 
clnrn, de modo bem evidente, n necessidade do Poder Legis
lativo se manil'estn.r a respeito do que a! !i Vfle occorrendo. E 
ou confio que os illustrcs membros da Commissão de Diplo
macia o Constituição uüo ~·ccusat•ão ú pntrin mais este ser-
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vico, não negarão a seus concidadãos mais este esJ'm·co cm 
beneficio da nossa integridade, em beneficio do re!l!omo desta 
patria, cm beneficio das, nossas instiLuicões. 

Os documentos ora exhibidos ~urão parte integrante do 
. mqu discurso. 

Faco este appello á Commissiio de Diplomacia, faço este 
appello ao Senado; a vós todos Srs. Senadores, vós que co
nheceis mais do que ninguem as necessidades publicas, vós 
que sabeis até que ponto póde ser alterada a ordem consti
tucional, com a tolerancia de factos desta natureza, como os 
que so vão realizando no Estado das Alugoas, e cujo epilogo 
ó o adiamento das eleições municipaes. 

Que prova o adiamento das eleioõe,s municipacs 'I Prova 
unicamente que o governo do meu Es~ado é um governo ty
:rannico,quc não iem raizes na opinião publica, que niio conta com 

· o suJ!!'agio eleitoral, que Leme a livre manifestacão das urnas 
c por ist.o tortura, maLa, amedronta, assassina, calumnia r., 
por ultimo, rasga mais uma vez aquella pobre ConstituiçücJ 
e adia loucamente a eleição municipal porque sabe que, fe-

' rido o pleito, desde a capital ao menor dos municípios, ao 
mak looginquo delle~. seria certa a derrota desse governo 
fiage!lndor, odiado poJo povo, mal visto pela Nação, repudiado 
por todos os homens de bem, que cuidam dos interesses dos 

·seus concidadãos; quando ·terminar o seu periodo, o Sr. Clo
doaldo, ha de descer as escadas do palacio, sem u·m amigo, 
sem uma vor. de conforto, envolvido o sumido pela maldicão 
geral. (Muito bem; muito bem.). 

ORDEM DO DIA 

DESCONTOS ll OJ!DESCONTOS DE PAPEIS COM~!ERCIAI!S 

1' discussão· do projecto do Senado, n. 12, de 1914, man
dando entrar em accGtrdo com o Banco do Brnzil para que 
flste am01He suas. operacões dc redesconto de· papeis de com
mercio o effectue tambem descontos directos, med'iante as 
condioões que estabelece. 

Encerrada. 

O Sr. Presidente-Não ·!Jn\'endo .. numero no recinto, vou 
mandar proceder á chamada. 

Procedendo-se ti · chamada, V1erificn-se n ausencia dos 
Srs. Teffó, Arthur Lemos e Alfredo Ellis (3). 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 29 
· Srs. Senadores. 

Não ha numero; fica adiada a ~otaoão. 
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' ·CQMPUT;SOniA DOS OPJi'ICIAES DO COl\PO DE SAUDE 

Corltinuncüo da 3' discussão ua. proposir;ão da Cuinarri 
dos Dopu~ndos n. 147, de 1904, fixando as idades limites para 
a rcl'ormn compulsaria dos offioincs do Corpo de Suudo do 
Exercito c dn Armada. · · 

Adiada lt votncfio. 

O Sr. Presidente - Nada mais luwcndo a íralar, vou lc!-
vantar a sessão. · · · 

Designo par[!. ordem do dia da seguinte : 
VoLnciío, cm :l' discussão, do projdtto do Senado n, 12, de 

:101!!, mandando entrar cm accôrdo com o Bancó ··do Brazil 
para que eslc· amplie suas operações d'c redesconto de pa,peis 
de commercio e e!'fcctuo tnmbom clcscontos directos, mediante 
as conrlicões que cslnbcleeu (oj'(c1·ccido pelo Sr. flaym;ttnllu 
;/c illh·anda); . . · · 

Votaciío, cm 3' discussão,' da [ll'Oposil}fio dá Camurn. dos 
Deputados n. i!t7, de iOOo\, fixando as 1d'ad'es limites p~ra a • 
rr.fLH'lllll compul~o!•ia dos Mficiaes elo Corpo de Saudo do 
Exercito. o da Armada (corn )Ja1'ucc·res favoravc·is das Cpm
missües ele Mariuha c Gncrra c de Finarrl!t!S â cnumda elo Sr. 
Castro Pinto), • · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas o 20 minutos. 

' . -
1 i O' SESSãO, EM 3 DE, OUTUBRO DE 1914 

t>llllSIDllNCI,\ DO Sn .- PINIIEII10 MACHADO, VICE-PRI!SIDENTE 

A' 1 hora da tarde, presento numero legal, alire-se ii 
8r.ssão, u que coucorL·cm os Srs. Pinheiro Machado, Pedro 
Borg-es. Gonzngu Jaymc, Gabriel Salgado, Teffc!, 'Mendes do 
Almeida, Urbnno Santos, Gervasio Passos, 'l'homaz Accioly; 
Bpitucio p.esson, Wnlfrcdo T"cal, Sigismunclo Goncnlves, Gon
calves l'crreira, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos. Luir. 
Vinnna, Bcruurdino Monteiro. El'ico Coelho, Augusto de Vas
conccllos, Bucno de P[l.iva, :Fr:mcisco Glyccrio, Leopoldo do 
13ulhües, Brnz Abruntcs, A. Azcredo, Alencar Guimarães o Ge-
neroso Marques (20) . ·· . 

• 
Deixam de comparecer, com causa. jusLifionda, os Srs •• , 

Araujo Gúcs, 1\lctello, Silvcrio Ner.y, Lnuro Sodré, Arthut•. 
Lemos, Indio do Brnzil, ;rosú Euzcbio, Pires Fe!'rcil•n, Ribeiro 
nonr·-ulves Francisco Sú, Tuva.rcs. de Lyra, Antonio ·de ·Souzn, 
Eioi do. Souza, Cnnlla .Pedrosa, Ribeiro do Dritto, Rnymundo 

• 

' ' 
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ire Miranda, Oliveira Vnlladüo, Aguiar c 1\lello, José l\Iarocl
lino, Jluy Barbosa, João J,uiz Alves, Moniz .Freire Nilo Pc
(;nnhn, Lourcn·co Baptista, Alcindo Gu.nnabnrn, Sá Freire, 
13ornnrclo Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, José 1\lur

·-tinho,. Xn-.:ier dn Sllvn, Abclon Baptista, Hcrcilio Lur., Joaquim 
Assumpr.üo c Victorino Monteiro (35). 

l~' lida, posta em d·iscussüo e, sem debate, approvndn n 
n ncLu. dn sessão anterior. · 

O :sr. 2" Secretario (.~arv·indo de ·/') declara que TtÜO ha 
expediente. · 

.. '· 

O Sr. 4' Secretario (serv·indo de 2') procede ú leitura do 
seguinte 

,, l'AI\ECErt 

. N. 72 - 19H 

• 
Jlr.daação final ria em.mul~ do Senado á pJ•oposiçúo· da Camarll 

1los Dermtartos ·n. .f 6, de o/ 9 I 4, q na conoetlc licença aA 
lelearaJlkista de 4' classe Walmo'l' Maem·iro llibah·o 
Branco 

Ao nrt. 1' acorcscentc-sc · depois das palavras «de ,,. 
c lasso )1 ns seguintes: c àn Repnrtioiio Geral dos 1'elegrnpllos ». 

Saln das Commissões, 3 de outubro de 1911. - 1l'al{iedo 
Leal. - GaiJriel Salgada. · . 

Fica sobre n mesa para ser discutida nn sessão seguinte, 
depois de publicada no Diario elo Gonaresso. 

' 
. ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a orderi1 do din apenas elo 
, vot(!,cõcs, pnt·u :as quhes uJo I! a mmtCl'O, vou Jcvnntat• n 

scssuo. ' ' '•, 

. Designo pnrn Qt'dem do dia dn seguin'tc: 

Votacüo, cm 1' discussão, clo·projecto do Senado n. 12, do 
'1914, mandando entr1tr em .accurdo com Q Banco do Brnzil, 
pnrn que este amplie suas opcrncõcs do redesconto do papeis, 
de commcrcio e effectue tambcm descontos directos, mediante 
as condicõcs que cslabclecc. (o{(et;eaido pelo Sr. Raym!!ndo 
de Mi1•anda) ; · · ' · · 

VotaQÜO, cm 3' discussão, da proposição dn Camarn dos 
·Deputados n, H7, do 1904, fixando as idades limites pnrn 11 

~ 

" 
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reforma CL'mpulsoria dos officines do Corpo de Snlidli do 
Exercito o dn Armada (r.om pareceres {avoraveis dJas Com
missües de lilarinluc e Guerra a de Finanr.as á emenda do Sr, 
Castro Pinto) • ' · · · 

Levanta-se n sessão á 1 hora e 30 minutos. 

120' SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1914 

PRESIDENCIA DO SR. PINX!EIRO MACHADO, VICE-PRES!DENTE; 
' ' ' 

A' 1 hora da tarde, .. presente numero legá!, abre-se ri 
sessão, n .que concorrem os Srs. Pinheiro Mnclmdo, Araujo 
Góes, Pedro Borges, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Laura 
Sodr6, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Almeida,. 
Ribeiro Goncnlves, Gervasio Passos, Francisco 8#1, Thomaz 
Accioly, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, 
Walfredo Leal, Sigismundo Gonl)nlves, Goncalve's Ferreira, 
.Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Oliveira Vallnd1io, 
Guilherme Campos, Aguiar e Mello, Luiz Vianna, Ruy Bnr
Losa, Nilo P~canha, Erice Coelho, Alcindo Guanabara, Sá 
:Freire, Augusto de Vasconcel!os, Alfredo Ellis, Francisco 
Glycorio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, José Murtinho, 
A. Azeredo e Alencur Guimarães (38) . 

Deixam de comparecer, com causa ,justificada, ·os Srs •• 
~!etel!o, Silverio Nery, T·effé, José Euzebio, Urbano Santos, 
Pires Ferreira, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro do. 
Britto, José 1\Iarcellino, .Toão Luiz Alves, Bernardino Monteiro, 
1\!oniz Freire, Lourenço Baptista, ·Bueno do Paiva, Bernardé> 
Monteiro, Adolpho Gordo, Generoso Marques, Xuvier da Silva,. 
Abdon Baptista, Hcrcilio Luz, Joaquim Assumpcão e Vic\orino 
Monteiro (23). 

E' lida, posta em d·iscussão e sem debate approvadn a 
actu da. sessão anterior. · 

O Sr. i' Secretario decln.ra quo não ha expediente. 
·, ' 

O Sr.' 2' Secretario decl•n.ra que não hn pareceres. 
E' novamen•Lo lidn, posta em discussão, que se encerra 

sem debate, ficando adindu a votacão, por falta de numero; a 
rednccão final da cmendn. do Senado á proposiciio da Camnra 
dos Deputados n. 16, de 1014, que concede licencu no telesra
ph!sta de 4' clnsse Walmor Argemiro Ribeiro Branco. 

O Sr. Ruy llarbosá (*) - Sr. Presidente, tornando J10,io 
a esta tribuna, dn qual hn tantas .semanas me tom afaslnc!o 
n con·sciencia cada vez mais vivu em mim de que sou n]!sta 

' . 
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Casa urq mezn.bro desn_grndn~el, si não um hospede impor
. tuno (nao l.l'pO!ados), nua erma V. Ex. que venho fallur mal 

dos. l'~riados . nn~ionaes, ·criticar u moratori.n, cenRurar as 
cmtssoes ou Indignar-me ainda contra o estado de sitio. · · 

Os feriados nacionnes são um n:ehado 'maJ•avilhoso para. 
n fecunda politica, para n politica activissima desses tempos; 
a moratoria ó um man'á do ctlo, nesta época de castigos do 
inforno; as emissões, rehabilitadns o festejadas agora, são o 
leite e o mel da terra do promissão; o estado de sitio ó o 
iden.!, a verdadeira renliza~üo da politica republicana. 

O modelo das Republicas do hoje,. Sr. Presidente, não é 
nem os Estados-Unidos, nem a Franca, nem a SuiRsa; é n ., 
velha republica de estudantes, nas antigas cidades academicas, 
onde imperava o· rapazio soberano, a rcpubJi.cn J'olgazona e 
estourada, a republica dos bohemios convencidos e observan
tes, a republica onde os credores são considerados cadaveres 
(l''isos) c como taes postos na rua, onde a pindahyba (?·isos) 
da !Jolsa commum saca indefinidamente sobre o credito da 
cnsn no tav-erneiro da vizinhança, onde a pandega negligente 
c feliz decreta pcrpetuamcn•te a lei marcial contra os livros, 
os lentes, a disciplina, os sabonetes paternos, o pesadellG. dos 
exames c a impertinencia dos cobradores. 

Ora, j:'t va V. Ex., Sr. Presidente, que, considerando as 
instituições actuaes debaixo deste aspecto rosco com que a. 
nossa nclualiclad.e as en.eara, cu devo sentir em mim urna 
attraccüo irresistivel para os feriados nncionaes, a moratoria, 
as emissões e o esLttdo de sitio. ' · 

Longe de me irritar, pois, ain\la com estas cousas nor
maas; naturaes, necessal'ias e perennes. no regimen, Sr. Pre
sidente, eu· desejaria. contribuir com a minha quóta para o 
seu desenvolvimento, o afiirmo a V. Ex. que, si confiasse na 

· minha autoridade perante os n•obros Senadores, seria agora 
um sor·rilhnr d-e pro.iect.os destinados a dar a estas grandes 
institu icões a importancia que· lhes deve ser assegurada no 
regímen .. 

Eu 'poJ' exr.rnolo, S.t•. Presidente, a re,peito dos feriados 
naciourles submetEeria a c;sta augustn c!llllara um projecto com
pleto nns suas disp~sicõcs o ~efinitivo no seu alcn.nco.Eu di!·ia 
om um ou dous artigos: •FICam declarados fermdos nacJO
naes ·o nnnivorsnrio do Presidente da Republica (risos), elos 
mem!Jros de sua fnmilin, dos criados graves de sua ca·m ('r-i
sos), dos chefes do seu partido, e todas aquellas outl'as· datas 
a que ao nosso excolsior Presidente aprouver condecorar com 
n honra desta distincciio», o deste modo, Sr· Presidente, remo
veria, por uma· vez, esta grave questão dos feriados nnr.ionar.s, 
tiio importante na ultima' phase dn politica marochn.Iicin. E 
cu nüo deixaria terminar essa politica sem que ella nos Io
gnsso, com umn loi desta naluroim, solemnc o cntcgoricn
monte, sobre o· nssumptd, mni,s uma mostra do vn lo r deste 
~undriennio .festejado. • . · · 

Sobre as mor·atorins, Sr. PI·esidenlo, n muil.o ruminUJ•, 
· tenho l:nmbem m\ n minhn irl<lu quo nüo communieo uos no-

• 
' ' 
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brcs Senr~dores por cmctuanto sinão deb;:tixo de fórma confi
dencial. Eu proporja no Congresso )'!nclpnal que sobre ·este 
assumpto nos pronunciassemos legJslatJVameute, estabele
cendo por exemplo: «.l!,ica abolida no Brazil a execução por 
d. 'd' lVl a... • -

0 SR. ALFREDO ELLIS - E firmado O calote . 
. O Sn. RuY BMBOSA - ... c firmado. o calote. Os deve

dores procederão para com os seus credores na fórma acon
selhada pelo neto reconLissimo do Congresso Nacional que ne
gou cxecw•ão n uma sentença elo ~upmmo .tribunal do paiz 

· mandando 'cffect.uar o pagamento de uma divida vencida c li
quiclndn.» 

Estou certo de que, Sr. Presidente, estando Ol'pro,iecl.o 
na mais rigorosa afinaoão com as idéns correntes,. não lhe i'nl
tõlrinm os applnusos c a unanimidade com que, neste tempo, 
se assi!l'nalam as victorias das leis !bem inspiradas. 

Quanto ás emissões, muito simplesmente nós poderíamos 
estabelecer, Srs. Senadores, o seguinte: «Fica o Governo au
torizado a emittir como, quando c quanto lho convier~. Se
ria a mag-na carta do cmissionismo e, como todos os governos 
hrnzilciros são notoriamente illibndos na sua honestidade c 
na sua competencia inexcedível, poderíamos ficar Lranquil!ó~, 
na certeza de CJUO essa faculdade nbsolut!\ de emittü· como, 
quando c quanto lhe aprouvesse niio nos dciltariu c:.:poslos a 
abusos que nos compromcl.tesscm. -

Emfim, Sr. Presidente, chegando no ultimo desses as
sumptos delicados, cu completaria a obrn das reformas aa 
situacão :wtual com um projcctb radical sobt•c o estado de 
sitio. Nós poderíamos,· quanto ao estado de sitio, resolver a 
cousa cm duas palhet.adus. Legislnt•iamos assim, seria essa 
!I minha proposta: «Fica estabelecido, indefinndnmente c per
petuo, no Brazi~ não obstante o art. 80 da Constituição, o 
estado de sitio. O Presidente da Republica poderá suspcn
del-o por tempo determinado o o mais breve !lOSsivol, mas, 
quando assim .proceder, communicnrá immediatamente o fa
cto ·ao Congresso, logo que se reuna, •c perante o!le :ficàrá ri- t 
gorosamcntc responsavel pela imptludenci!l que houver com-

. mettido na concessão <las libcrdàdcs tolcmdns por essa me-
di dr~.» . 
. Desse modo, Sr. Pr~sidente; muito naturnhncnl.c, ·cvHa-· 

·rmmos quesLi'íc~, ntmsos,.'Lramitcs J'egimcnLacs, desgostos c de
bates; !'icar.inm muilo natumbnontc l'esolvidas essas ,quesLões, 
Quo tanto atrapalham nossos governos. Inverl.eriamos, ó ver
dado, a situação constitucioaul; .dcixm·ia o estado de sitio ·de 
~er uma medida ·cxwpcionul, mns ninguern 1:ontcsl.n que, com 
Jsso, a· ordem, a autoridade, a Constituiciio republicana, ns 
idéas conservadoras emfim ficariam definidas. . 

O Sn. Ar.FnEoo Er.TAS -IR:çinuri:i o silencio nn scnr.nln. 
O Sa . .inuY BAnnos,I-Roinntiu o silencio na senzala, diz 

muito bem o honrado Senador, que certamente niio usou con1 
I . 

• 

I 
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it•onia essas palavra~. E·eorn isso seria nssignalndo o nosso 
serv ico (ts ihsl.i Lu i'•ücs mpu li! i cana~, eu,i a i•twompatibilidadu 
com- as idéas lilloruns .do- ou Lt•o rcr;imcn, eom nssas I i bordados 
do imprensa, nssas libct·dudos pariamont:wos, essas lib-erdades 
indivitluaos de todo o gurii'I'O, ~n ut,ha tão 1111111 definida por 
esses ~eis mexes ~~e cktado' dr; sitio {JIW ntls -devemos as a.]Jen-
,,ondas mãos dfi illnre~hal ·.Prcsidentr. . 
- . Mas, Sr. ·Presidente, não me é -rindo tomat· e,;sa inicial.ivn, 
nr.o possG assumil-a n mim para não s:tcrificar idéns tão J'c
liws, tão lleml'am,ias -e tão salvadoras. J.'ieam nhi semeadas 
estas semC'ntes pam que alguem d1J mais auLoeidnue e de 
ouLr.·o prestigio, •que não l.1mho, as i'a(;.a gonninar, JJrotar ao 
abcnooarlo ·solo das .insl.ituii)Ões rcpublieanns. ~linha con
vkção ~~ ,que, si f!Ont,inunrmo:; no rogimen em qur: YUmoH, ú 
rcalizncúo .dr!stas boa~· idéa;; -havemos do ohegar uatUI'almente, 
som csl'orl)o, com applausos de -todo~. ·i\" esta ,;poca do mn
mvilhosa homnvenf.urn:nça JJUl'lt tndn;; os e.<pit·itos, I!SI.aeernos 
rounidos cm uma unanimidadP ooli!HI.iul·. •O .Parf.ido ·Repuhli
cano Consm'l'ador ter:'t pm;r.Iido a sun J'nzüo de sol', pot·qur. não 
lwvm•ú nmis purLidos1 todos 111ls llOnslituiromos nma só rmt·
eialidarle,, não lh.averú"no Bt•azil mais do que urna sé1 familin, 

•· com um ;;ô patriarclm, servindo \; sun. vonl.ar.In soberana e 
·l'calizando p(w essa maneira rJ ideal supremo a que os ul.n
Jlistns polilicos e sociaes at1\ ho.ie haldndamente aspimm. 

NüO 1J, pois, este, .Sr. l)rosidcntü; não 1j cst.e, Srs. Scna
dot•os; o ns.~umpto que ueste momento me traz :'t l.l'iiluna. Outra 
é a mntel'i:t com que mr; vrnho ocrJupat·, monos nlevada talvez, 
menos nlln, mais pratica, mais tet"l'U a l.ct•t·a. 

·Traz-ln e :'t LJ.•jbunn. n. nol;icin ntUifl i ciosa ·dn nova n10t'nlorkt, 
da nova. suspensão de pagamentos com ICfUC se vne .eomar a 
obt·a administrativa e l'inuncroit•n. destes glot·iosos quatros annos 
de administmcão militar·. 

... Eu .ill. snbin, senhores, .qtlo nn~ siLuacúf!i-1 dcprn.vndns, con
demnadns c flct'clidns, quanto t.nais so dosco, quanto mais sn 
cne, quanto nmis se sossoht.•u, mais aindn'lta {]Ue cnhir, que 

· descer P <fJUü nnu'fragal'. ~las, qtiando núo soubesse, eu J"i
~nl-n-hia snbcnrJn agm·a pelo ulvot•oço coiu ífUO ess11 noticia 
foi -t·ecehidn no muudo polil.ii!O, nas ospllct·a~· gGvernnrnentncs 
da netnnlidade. 

O Governo esli\- rle pamhrn;;,. o Gnvet•uo subiu ao Capi
tolio .. 

·O Sn. 1ALrm;no Er.Lrs- Vne-s1.' mandar l'rznr a !.(o' nm 
Te Dcttm. 

' 
•O Sn. Rm: R\aBOSA '-O Gnve~na· osl.t\ 1•edindo -um J'c,. 

Dellm, como llem diz o noln·e s·onador, por CJUO, Srs. Sena
dores? Hor •CfUil haja 1'esolvirlo algum problema uclmini~traLivo, 
politico, social, oconomicn, :f'inancciro, dcnl.ro os grandes pro
hlemas que pesam actualmnnLo ~obre a nosstt nacionniidncle? 
Não. '.0 .Governo recr.bcu eongmtulm;õcs pot•que do~ ultimos
fm·rnpos do credito rln Nncfio encontt•ou ainda nlgun> !.papaR 
com ·que· cobi•ü· a J'nllencia da nos~n honra. 
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Os Sns. RmErno GoNçAWES E Ar,~'nrrmo Er,r,r,s ·-Apoiado. 
O Sn. RUY BAnBOSA- Um or•gnnismo vivo, senhores, um 

organismo robusto, em coridicões de ncLivn pt•osperidndc, ilfi-
- trogn-so nas mãos dos medicas o hygienistas a ·quem se vn.o 

confiar o desi'mvnlvimcnto da sua juvenilidade o du sua ro
bustez; mas em vez de o levarem n respirar os ares saudavois 
c nutrientes' das regiões puras, cm vez d·o o entregarem a um 
regimcn creador c intelligentc. o submcttcm a um tratamento 

· successivo c continuo de sangrias espoliaLivas o depauperantes, 
propino,m-lhc t.odos' os venenos que abatam, que anemizam, 
que marasmam; inoculam-.Ihc todos ós. vi1•u.s ~~uc contaminam, 
que gangrenam, tquc apodrecem; alterrun-lhc os clr.mentos de 
nuLrioão; viciam-llHJ n ar da utmosphem; obrigam-no a res
pirar emanar)õos homicidas, ll quando o organismo estragado, 
solapado, cm·,·oido por esse rcgimen assassino so cstcirce na 
agonia de uma ·erisc J'ainl, em vez de se dhamnrem á .cabeceira 
outros homens, outras conscioncins, outras capaciclacles, outros 
mestres, continua-se ti render aos rJhnrlatães que produziram 
este resultado iodas homenagens s6 l.ribul.avcis aos vcrdnclciros 
salvadores, porque elles oncmJ.f,rurn uma panacón rmm ·que .pt•o-
longnt: o sol'frim<mto it vieiima que cxplorariun. · ., 

Ainda no vocabulario cht adulnciio c da indulgencin. se 
encontram Fl11:ases cumprimenteiras para agradecer cm vez 
do oondcmnar os autores da desgraoa. Como ainda os arma
dores não ont.mmm cm castt ·com n ór;a c o caixão rpara !ovarem 
á cova o defunto, como as meH1or•as obtidas t\ custa de al
gumas in,iocoõcs palliativas ainda lhe pareoom dar alguns 
momentos de vida, não ha flores f'JUO bastem, não para pre
pmrnr o enterro proximo drt viet.ima, mas para coroar a com,. 
tencia e a benemerencia dos StlUS matadores. 

O rebate inicial desses factos, Sr. Presidente, a primeira 
. noticia do novo /'u.n<lina-lonn deu-nol-a o telegrapho no :t.• 
deste me~. estampada na imprensa ·do dia subst'lquenlc. Os 
Srs. Rotscllild & Cnmp., unnunciavu esse despn~llo tclcgrn
phirJo, rlimm •qur. ainda não ·receberam as ·sommas nccessnrins 
para pngar OS COtl)lOns do ,Cll)P!'esLimo de inf3, vencidos ho,ie, 
nem para o pagamento dos tüulos sacados om 19H. · 

,,v sobriedade extrema· dessa 'inforrnucüo apenas nccre
scont.nrnm as da mesma procedenci!l, altam<Jntc autorizadas na· 
mnnliil immodiain. este breve supplemento, rcforcudo -em sc
gü idn eom o prflgiio nlvicarr.iro ·do novo {wulina-loan :• 

«Um de nossos tnlcgram.mns do Lnndros nnnunoiou. 
h ontem •que o iGovceno não mandara ·aos nossos. agentes 
financeiros os fundos necossm·.ios pnra o pugnmonto de 
cm·Los cou.pons devidos no din 'l .do cm·rcnto. · 

Podin tnr dito, poróm, quo remo!. teu ~ 107. DOO pnt•a 
o serviço trimensal do {umlina-loan, . que l.nm n gn-
rnnl.ia cspeoinl da All'nndcgn do Rio.»' ~ 

Tn.c~ rovnlnotr0S, porr~.m. Sr. P\OSidcHte, crnm incompletas, 
l.~n súmcntn nos r!rwnrn a sabei' mom vnrrlnc.ln o niio llOfi davnm 
n unr;iio oxnda do papel fln Goycrno br·nr.ilr.iro' nesta ns~umpl.o. 

'' 
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c-li verdade inteira, :S~·. Presidente, eslava na noticia com
municada no mundo pelo T'imas de 8 elo mcr. passado, em um 
Lopico estampado I10nLem uns colmnnns do O frn)Utl'c·ial. 

Hn Lres dias cruo me Linha chegado ~\s rnilos, St•. Presi
donLo,. esse numero do Times, e na mesmu dala mo propunha 
cu a vir communical-a ao meu· paiz, mas urna indisposioüo 
de saudo m'o nilo permiLLiu. 

Nas poucas !iJ]has dessu comrnunicação que o grande orgão 
du City fez aos mercados europeus (; que se acha a verdade . · 
completa sobre a LrisLe, míseravcl o vct•gonhosa situaoão do 
Brazil no estrangeiro. . 

Encima essa no La do. Timà este humil'hante titulo ( T/u: 
JJra:ilian De{ault ~. (A falta de 1la(farnarito do Bra:'il) . 

Exposicão dos Srs. Rolschilcl- Os Srs. Rotschild e 
filhos honlem expediram uma eommuuicaofio aos por
. t.adorés de coupons do empresLimo de t, o/o hrazileiro 
de '1805, do 4 o/o brazileiro de JOIO, vencidos no primeiro 
do agosto, de ele t, o/o .hrar.iloiro do empresLimo de ''!OH, 
devidos no primeiro de setembro, os quaes não foram 
pngos, declarando Que olles teem estado em communi
rmciio com o Governo brazilciiro -e honlem desse Governo 
mcehernm o seguinte tclegrammu :- <lfl.cM!Ji os vossos 
telegrammas. ·Podeis assegurar aos pcH·I.ac!orcs dos 
nossos tit.ulos •que o Govet·no bt·a·r.i!eiro usl.lvestudando 
um plano .do {nndinu, o fJual deve rosolver o caso. En
viar-vos-hei explicações completas acerca do assumpto 
dentro em poucos dias. Noste momento cri~ico facil
mente comprebendoróis :que é de Lodo e todo impossível 
fazer qualquer remessa de dinheiro, pois estamos cm 
um caso de força maior. (Assignac!o 1/ivcu/cwia Con·da, 
Ministro das Finan~.us.) • . 

· Logo que receberem os pormenores do plano do tzr.ndina, 
os Srs. Rotschi!d immediatnmonle o conimunicariío ao pu-
blico. . 

Junto a essa traduccão que ruqui acabo rio fazer i'ielmente 
elo original o texto litteral da noticia do Ti:rne.1 para authcn
f.ii.:aoüo das palavras que acabo de reproduzir, vertidas em 
nossa língua: · · 

• Tho Brazilian Default- .Proposed Funding Sohc
me-SI.nLement by Messrs. Rotscihild- Messrs. N. nr. 
Rotsch i! c! anel Sons ycsterclay issued a stalement to 
holdors of Lho Fiv,p por Ccnt. Hrazilian loan of 18!l5 anel 
t:ho Four per Ccnt Brar.ilian lonn ·of JOIO, clue 1\ugust·I, 
anel o!' lho Four per oont· Brnr.ilinn lo[\n of I91l, dttO 
SepLember 1í wbich 1h:nve no L bccn .paid; snyin::: t.hat. thcy 
h avo boen in· communicntion wit.h tho Bmzi!inn · Govc
l'llmont. anel ycsLoJ•elay reccived tho :l'ollwin tologrnmm: · 
-~H ave rcceivcd your J.clcgrnms, anel yon may assuro 
il)ouseholdors thnt Bmzilinn Govornment is stmlying 11 
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funding sclwmo w.lliiJ]I will meu!, Lho easn. I will send 
you ·J'ull e:\Cplanal.ions aboul., tlw sub,icct . .in a :l'ew days, 
ln. ~his erilienl Lime ~·ou dtn l.'llUdi!y underslawl ii, j, 
quite impossihle l.o mui;, nny remiLI.ance-Lhat. is to say, 
a cusrJ uf fm•cJJ ·ma..imtrc ,-'- (Sig-ncd) Jlwvada·via Cm·rt!a, 
i\ I inister o r Fiuanw ».-As soon as .lhey reccivc Llw 
details o1' I.Jw J'undin::; sehcnw ·illessJ':l, Rotschild will 
irnmiJC!ialicly ini'Ol'Jll tlle ui:u!Jlie,) ('.l'hc '.l.'imcs, Sep-
t.emlmr, 8, J!J:I·L) . . .. 

Ora, Sr. i'J!esidcnl.c, elos termos dcslc documento <[uc I) 
o ~JlW t•osulla? lit:esulta •que clesle Jll'imcit·o .rJrJ agosLo dcsl.n 
unno, isto 1), ha dous mezcs, esl.iio vmwidos c pot• pagat· os 
cuu.)lons de dous empresLimos bt•azileir.'os. A esses tlous cm
presl.imos ael\l'escc o terceiro, ·r:u.ios colt)l0'/1,, s-e vcnecram no 
.primeko do sel.,>miu·o. De modo .que a mspoito deste terceiro 
empJ·cstimo n almso larnbiJITI' .ih om. ll'J'Itnde quando a folha 
J,\ncll'ina eommuuieou o J'acl.u an HJI!l.'Cado europeu. Jncou-sc 
sabendo assim, pela eommunica!;ão dos ·nossos 'hanqul}iros om 
J.oudres, niodiatllo um vehiculo ria rnais autorizada eJII.t.'O todas 
as 1'ol'has out•oprlas, qun a tradição ,cJo pontualidade guardada 
iuval'iavolmontn pelo .Governo bt·azileit•o mn Lodos os pcriodos 
dtt :nossa cxisteulliu .nacional, •fJlW ossn voutuulidado so'I'J't·cu 
ngom nma snluoiio de conl.inuidmle soJ,emuo e [ll'Olongada . 

.Pm· esta noticia, pois, Sr. Pt•~>sidentc, pelo tclegrnmma 
rlo nosso :\linisl.ro das :l?iminoas, foi annunciaclo rtue o Brazil 
eslava cm •rli·eh\l'ada, plena c insoluvel .JJmwat•roLu. 

Não sn J.ral.a, eomo mt siLUU\'fio n que .. acudiu o (umlina
lnan anlcl'ior, riu umn llli!ilida de pr.evideni!Ja, de um acLo 
acauiJJlarorio I!IIIJl·l'()i;ltdo pela nd mi uisl.ll\çüo b t·a~ileim pai' a 
CYiLat• ·umn l'allcncia imminonln; trata-se 'no (u·udi1l!J agora 
pt·o,icclado pelo Governo de uma medida tardia, de uma me-· 
didn ,que não salm os creditas da nossn pontualidade, de urna 
concm·dala oulol'/;adn liborahrwnlc pelos 110sso::; ct•r.doros, 
depois .do .iú. lesados (a)loiado.,) llll S('U direito, de pagamento 
por 1.1ividaH brazileiras. · . · · · · 

No Bmzil' []{) oull'a 'qunloqum· úpocn, no .Parlamcnlo bra
zi.lciro drJ oulJ•o ,qualquer tempo, .esta. noticia· rovolluriu lodos 
os homens, r.sl.a noticia vibraria cm todas as almas, ostn: no
i.icia faria ,COJ'nt' Lodos as faces, csLn Jtol.ioia levantaria todos 
os l!onmdos pares eons~riJ1tos elas IJildeiras ·dosl.a augusLu 
nssomblúu; Psln .noticia ocouria J1Clo puiz l.ndo coma· um brado 
terrivel de morto c coudcmnuc.iio con ~t·n os ·rcsponsnVfliS··por 
osta situucüo mal aventurada. . , . • . 

Na épocn actual eJia ú recebida éóm. indi:rJ'or.cnon•por uns. 
com despi'CZO por out.ros; niio•rcnde ·sinflo louvores nos 1'cspon
snvcis por esta silurit,ão.-desgl'RCUda. Nem no menos umn pa
lavra de censura J1ai'U o sy-stcmn dr. mysterio com qtw o 
G·ovcrno bl'flzilciro ocro.u!Lou· durante dnus mczos no paiz o no 
Congresso Nacional o mais gt·nve of.ios :l'actos que na aclminis-
1.PaCii9 ]lublkn tlo npsso puiz podin occot't'Cl' l!Cstc momento I 

,... ' 

• 
' 
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' 
nesdc o .cJia rpriullCÍl'O .do agosto, Jm dons mcr.os o fJUntr·o 

dias. ,guarda q MinistJ·o da Faz.r.rJrla ~rlidudosameut" ·esse se
gredo, quando o seu primeil'o devm· ora J,razcl-o ao c:onheci
mento do Poder Legislativo, solicil.ur ~~ sua inlet'l"cnr;ão, o 
~fJfl eons•liho, as suas medidas, o seu pr·estigio, a sua uuto
ridaclo. E S. Bx .. guardou systcmn.lientueutr., occultando-o no 
silencio :nolicial com que o estado de sitio armou o Governo 
du Mnrochal Uermcs, para, 'âepois do l.el' arruinado todas as· 
nossas Ji.bet.'dades, pisado lodos os nossos JJr·ios, · conculc:ido 
todas as nossas Iei,s, ·consummar o .sucri:l"icio do nossa honm, 
s~rn nem si.c]UCJ', um «agua vao·•; put·a esses e·l!amados I'epro-· 
St!lJf.nnt.eR do pai?. •que nr~sla Casa e na outra •~mnpõem n Con
g'J'essu !\lwional não lm ·ensl.igo pal'a esse i\Iin is~!'O, não h a 
oxpiacão !1!Wa esse Presidente (liJWiatlos), nüo !Ja, neste re
gimen (•.Jmmadn I'Cpublieauo, uma fibra de vida. r1ne r.lespel'Lo 
deunte desse~ c•rimlls' que J't•volf.am H ·uuvergonllarn l.odos os 
coracües hrazileiros. 

-:~rulla-se. desse .modo; clama-si', como eu r!sl.ou elnrnamlo, 
r ''· preeisn flUO o or•ador.• v;\ huscm· 11n fundo do sua alma, n 
dolla s{,, a erlf.!t'J;hl. paro. a indignac:fio (jUf!, ess-nB f:wlos mo
rnc:em.'Mlls, os JIUI!S du 'J>atria, os J'eprescnt.antes da Xaç;in, 
os membros do tPorlct' Lcr;islativo, uão sr. indignam, n;io s•J 
Jevuntum, nüo se incommodam. .. 

.O sou apoio ao ·OoveJ'IfO ·"acf.ual e a Lodos esses crimes 
niío. estremece: a situação dn politica republicana continúu '<I 
subsistir intacta. · · ; 

. I ' 

. Visivelmente, Sr. fPr•r,sidcnte, não somos mui;; vivos •. 
Isto rí uma •catacumlm rlrJ mumias; somos o~ :!'osso is de um •·o
gimcn <JUO cspirou no nascer; vivemos •como os Yr!t'mos do 
::;rnndc aLaudc r.m que nos mctt.r.mos. .T!\ não apodrecemos 
mais: r~lnmos SI'CCU!Hio. O solo moral ]Jf'IJpirio atalhou a ptl
t.r·eJ'aer;.ão. ua U)lsenc:lu d" um ombalmamcnto lechnieo; con
servamos osses cur.luveres pura mcmot•ia do sr.u tempo r., 
quwndo a ,!J,istol'in ,J•chuscnr· nas camadas ·~m t:Jll·c sn esi.PnLifi
oat•nm os aconlc•cimcntos dr.st.u. rlpocu; encontrar;í estas figuras 
solernnes c perguntará: Que faziam cllas cnLm os vil•os do Rr.n 
tempo.?. E nssomhmr-sl!-lla de tC!Uü, entre nôs, . .essas figm·ns 
representassem .a PodrJT', a Lei, a "\~ciio, a Soberania dr.> povo. 
B, convencoc-sc-!lm ·~Je •lJUC uma atr·oplli:t moml Jravilt pa~sudo 
p·olo ospirilo hrazileh·o nnstes ;qual.t•o annos, o mr~ndarJí r·c
t!Olher· aos museus da historia os J'orotros desl.as nnliclades 
mumificadas. que passnrt~m pela sua úpocm mortos, peln nu
scnciu completa .rJu conscicncin dos seus dcvcrcR., 

.Está, pois, Srs. Senadores, declarada, no meio dn nossa 
indil'J'~t·oncn. u buuca·rrotn. JJrnzileiJ'a. Dellu, pm·6m, s{t !ovo 
scicncin o ConS"J•esso grncns rús i·ndism•icües de alguns orgüos 
ria imPI'I.JtiHII. Nfin lho deu o !Ylnrccllal Presidente a conl'inncu. 
rio inforrnm· no Congrcssn Nucionnl qno o Bmzil tinlHI pCl·
dido os seus JLJJI,ig'O~ f<lr·os de nu~.ão honesta c solvente, pnr•n 
fium· sendo ol'Iicinlnwntn ·insoripla ontr.o ns muis nvu!'indas · 
nacõcs, na lista. dos povos do finnncns estragadas, 

• 

.. -

r 
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O Sn. :1\.J;mJmo EI,I,JS- Entretanto, S. Ex. recebeu do 
Sr. llotschild, 'ao iniciar o sou Governo, um telegramma de 
i'olioitucões pelo estado do Thosoum, ao qual mandou dar 
publicaçüo. c\.gom não mandou publicar este, em que se an-
.nuncia a nossa bancarrota. . 

O Sn. RuY BMBOSA-Este segredo ú antigó, este segredo 
é proposital, este segredo é systemalico. H a mais do dous 
annos .que cllo se obsorya perseverantemente. Em 1912, quando, 
já ·Ora grundo o nosso deficit, o Presidente da 'lt.Jpublica mmi
dava dizer PDI' seu irmão, na Camarn dos Deputados, quo ·o 
defic-it não oxisti11. Em 1913, ·o .l\Iinistro actual das :Finanças 
declarava á Camara dos Deputl}dos •que o deficit cxistonto so 
reduzia á somm11 de 23.000 iJontos, quando a importancla dos 
comp.romissos atrasados do ~;besouro se clevavll a mais de 
200.000 contos, ·mcgalmenlo despendidos. Chegi\mos, pois; ú 
buncal'!'Oll1 POI' este camir!ho intencionalmente silencioso. 

Aliás, Sr. P:esidentc, esta bancarrota jú esLava moral
monto declm•nda pelo Senado Brazileiro, em dias .roccntcs, 
quando aqui se recusou um crodito solicitado pelo Governo· 
pl}ra cumprir· uma sentença da ,iustica federal. EssCl acto do 
Senado Brazileiro' cta mais do .que a simple.~ declaração da 
nossa fallencia, era a ostenlacüo do estado de fnllenoia frau
dulenta, porque só o f'ullido sujeito ús penas do Codigo Cri
minal, só os~Jnllidos da peior ospecie são capuzes do ar·rosLar 
u exocucão ,judiciaria, de nega·r obedienciu a sontencas dos 
Ll'ibunaes. Recusando .o · credito para cumpr•il• sent.encas da 
Jus tica, o Congresso Nacional inscrClveu o povo brazileiro na 
lista dos povos fal\idos, porque o peior dos falLidos ó o que . 
tom c não paga, ú o •que possue e se recusa homar• o seu 
credito. · 

MuiLo deve, Sr. ·Presidente, o Governo do Marechal Hermes 
a este estado .de sitio. Mas, entre os seus maiores serviços 
ha de ficar assi.goalado o de ter· tornado· possível que durante 
dous mezes cst.ivesso declarada na Europa a bancarrota do 
Brazil sem ,que o Congresso desta ter1·a disso tivesse ci menor 
conhecimento. Huviamos de sabei-o, como se sabe ·sempre dos 
crimes occu!Lados pCllos nmlfoilm·Cls, ponque o diabo, Sr. Pre-

" sidente, dizem os volhos o diz a sabedoria popular, o diabo 
tom uma capa e um chocallho. 

Ora, 81·. "Presidente, parO: mim não !'o i uma surpresa 
esta situacúo a qurJ chog'ámos. Com a declaração da ban
carrota, com a sua conl'issão ouropén; pelo Governo brazileiro, 
vieram· a so conJ'i.rmar as prodiccões, por mim feitas c· pelo 
meu honrado amigo companllcii·o de chupa na ultima eloicão 
presidencial, pr·ediccües por. nós feitas, ou, antes, as aprc
ciacües por nós feitas no mani!'esto com .. que renunciámos a 
nossa candidntura. 

Nocesstirio ó, Sr .• Presidente, .repetir deunle do Senado 
Brazileiro, ~·cnovur aos ouvidos do Jllliz as nossas pnlavras 
do ha. novo mczes, pum .que se vo,iu com que amor da nossa 

o torra procedemos os que de tanta ~n.iuria o tantas provooacões 
nos vimos cobertos por termos L1do a cora~em de fallut• a 
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ver,dauo noslo documento no povo brnzileiro. Nocéssario ó que 
.essas 'Palavras sn il'epitum, <que ellns fiquem nos :il:nnaes do 
Sonndo Braziloii'o, para <:Iesafi'rouln, não do !Jumildc orador 
quo orn se dirige ao Senado, mas deste paiz, mas' do cspiriio 
do rcsistoncin libeml onlre nós, mas desse grupo de lJOmens 
tenazes, para os ,quaes n lei e o regímen republicano continuam 
a merecer n dedicação do adeptos· tenazes. 

O SR. Ar-PnEoo ELLrs -llluilo bem. 
O Sn., Uuy BAHJJOSA·-Eu peco uos nobrc·s Senadores 

perdão si os fatigo (não CtlJOiado), si os aborrcco, si o~ cou
J,t•urio. Nilo ignoro que SS. EEx. toem outros assumplos mais 
graves, outras occupaoões mais súrins, outros dovm·.es mais 
impo!'lunlcs. O meu, pot•tím, Sr. 1P'residcntc, nesta hora, é o 
que estou cumprindo o hei do eumpril-o, embora mo custo 
a mais desagl'Uduvel das oxpiaoões por• que P?dc passar urn 
Jiomem em publico occupnndo a tribuna: n de sentir· que 
niio está sendo ugradavel úquelles que o honram com a sua 
aLtencão. · 

No nosso manifesto, pois, de 31 de dezembro de in13, re
ferindo-nos ao acto do Congresso Brazileko que elegeu o i\!n
rec!Jal Hermes, diziamos os signatarios desse papel: 

«O Partido Uepublicano Conservador, com esse golpe, an
tcpoz no velllo republicano eleito pela Na~ão. n inexpcr·ieneia 
c a incullura de um Mnrccllal niw eleito e inclcgivel. Ve.iam 
agora os nossos· conciaadüos si c!! e mentia, si delirava, si 
oxnggerava predizrmdo, como o J'c~, com tunla insisloncia, 
tania cópia de mo li vos c t.nnla confiança, r[JUc o Governo Her- · 
mos seria uma catastrop'hc para o Brazil, a sua ruína o o seu 
total perdimento. ' 

"~ perdioiio e n ruína nhi oslüo consilmmadas. A reparação 
o n rehabiliiacão não se podel'iam obter sinão com a volta do 
credito e a volta do cr.edito seria. inconcobivel, a niio ser 
oomo .consequcnciu de um grnndo movimento nacional que 
apurasse os elcmenlos, eausas c cul'pns desta calamidade, to
masse as contas aos seus rcsponsaveis o assegurasse n nossa 
rogenorncão mediante aolos eu.in efi'icucia,' reintegrando o 
paiz no .Gover·no {ie si mesmo, captasse n conJianca !lo mundo, 
cm cuja dependoncia esinmos. _ 

,O '.Dhesouro Nacional, oxhaml.o o raspado até ao Jundo, 
so mantem, .dia por dia, das rnignllias do uma arrocadnçiio de-, 
ct·osocnlc, de expedientes liumillmntes e alé de indelicadezas · 
'cr•imi'n9JóaS. Quando, na reuniijo secreta de lO. de.Yte ma;, se 
oxpoz a Commissão do Finanotís o intimo de nossas dcsgracns, 
foi dizendo-se-lhe <quo óu o Congresso outorgava n fncnldado 
pnrn o cmprost.imo solicitadO pelo Govct·no· ou r.ste te1ia de 
bater moeda. 0Ta, osso omprcstimo,. de JO ou H milhões es
terlinos, não rlnndo no Governo nem conto e cincoentn mil 
contos, ostnrin longe, siquor, de o lJUbi!ilnr• pum occorrer nos 
compromissos do urgoncin immodiatu por· cllo confessados, quo, 
d.o per,si sós, montam a cerca de 220.000 ~ontos do réis. 
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Dt17.1'11lns ,., treze· mil crinto.~ despendeu o .i\fare~hal ~cm 
aul.ot•iwçiw lc!;'islaiiva. :De J.\100 a esta pni·Lo, a divida i'tm
dadu, inturmt c exl.orua, da União ero;c•JLL cm um· milhão o 

. onzo nlil càutos. Tivmnos, assim, em sú quatro annos, um 
augmcnto quasi ü;nnl ú sr,Hmna ·em que ai.•\ nntão montava o 
total da mesma divirJa accumulado no lon~o perio.do anterior; 
c, .hoje, sommando ú divida fundada, ,iú montante mn .cerca 
de rJous mill~<ics f.' l1·eseutos mil coul.os, n.- importe da divida 
!'Jucl.uante, sobem os mupeühos contrahitlos pela Naçüo, em 
algaJ•ismos redondo;;, a l.t'I'S milhüe,; '! duzentos e JJovcnta dous 
mil contos. 

~rodos os fundos e caixas espceiaos, UIJIII oomo os dOJlO
sil.os coni'iados ao ~OJi.esouro, se viohn·o:m· e- volatilisrwam in-
teiramente- o J'undo .de res!;'atc u. ·go:rantia do papel-moeda 1 
eom inset·ipção especial no .Banco· -do Brazil; os iJUinze mil 
contos •ctue deviam existir do saklo na caixa cspccialmontc 
destina-da uo rCS!.'llto dos titulas .das •c,qtradas de ferro; a IJaixa 
das obras do pol'l.o ·do' Rio de .Taneiro; os -oitenta c oito mil 
mntos que o or·ctunotllo ·IJonsignava a essas obras .com ns ela 
Viai)ão llahiana e so consmnit•am extraviados, Plll duSJWZa$ 
rwracs: oH iCJUillW mil eontos ·CSIJI'ipturados em conta roscr- .1 
\'ada ti vonstrw:~iio da Noroesll' do Brazil no t.J•echo mediante 
ütlf.I'O Hapura <J CorumM; os deposilo; da Caixa 'Ecouomica; os (lcpositos dos ·cofres de rJl'phãos; os. depositas (Jc ausentes, 
tudo, cm summa, .quanto !havia dinlieii'O ou valores, PI'oprios 
on alheios, numa prodigalidade, louca -e numa gigantesca ra
]tinngcm. · 

~l?udo, tudo, tudo! Até o Baneo dos Fuouccionarios Publicas 
11fio se pó ele nmtn•cam· ,(l,s suas. operações t·cgulal'CS porque o 
IG'oveJ•no não l'lle envia, ,;inão eom all'tlzci 'e <les:l'nlque, o depo
sito das quantias que, ú eonta de umprestimos contruhidos· 
]IIJlns l'unccionm·ios da União n,aqucllo estabelecimento, lhes 
clescouta o Thesom·o. Neste se esper11 e recebe todos os dias 
·wm avide~, a magra at·recactacão 'quotidiana da k\lfandega, As 
Jl:tgodorins da ·Guerra c ela Marinha vivum constantemente 
i!llllmt•açndas. Jlcpetem-so os trazos no. embolso do soldo ú 
:l'orca armada. c· ;iíL se !H'oduzem revoltas TIO'l' impontualidadc 
no !l!lgamen to tia tropa. Paga-s o o subsidio ao Cong1•csso cm 
1.rocos mcudos. A populacão entra 11 olhm- com descou!'inn<'a 
num a cireulaçüo de certas notas ,que lhe parccmn suspeitas, 
Comecum a vnndcr-so até' os elementos d11 nossa clcl'csa mi-

Jitar, ·nomo a~ .i aias da i'amilia nas easns onde c>ntrou a miseria. ·-
iVnrios Estados, não monos do "in"o, . .iít so acham <lcclarnda- .. 

, mente insolvontcs, a solieiturcn1 o soccorro elo Govcr~o Fe
deral, tão arflicto .quanto tJllcs pai· at:hut• •Qtwm lho ynlha. Na 
~lebropole, cmt'im, na •beiJa Capital elas avunidas mal'l1Vilhosn·H 
improvisadas ;lmntem com a prodigalilladc dos nnbabos, sohcm 
n if!ontcnus de eonteuus d1J -cusns eommorr:iltcs flUO voem pro-
1.ostlll' ns suas lett•as, ehunmm a 'eoncordnta os erodOl'os ou HO 
rJoclnram i' ali idas, pm•quc .o ora1'io nacional • tem I!Olll a prar•a 
um debito avaliado mn mais do 80. ooo· cD'Iltos, <JUCJ não pó do 
suldn1• ou am!)rtizur; ao mesmo tempo c, uc nüo se paga igunl-

o I 
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mente, a companhias cmpt•eiicirus drJ obras fcderaes, como a 
Brazil Railway c a do dique da Ilha das Cobras, cujas urgencias, 
cxiS'cncias e amoucas asscndiam os l\Iinistros impotentes. 

Neste extremo , descrcdito nosso c na tenr,üo actual , do 
mercado europeu, clarissimo está que, ainrla quando. o Con
gt•esso Nacional pudesse autorizar, sem as garantias a que se 

, nega o Governo, a opci'Ução l'rnnnceira por este requerida elle 
não a lograria obter sinão a um Lypo desastroso, quo pouco 
mais de metado at.tcnderin nos encargos mais prementes. Mas, 
ficando, por sua propria culpa, sem nem siquer esse oxiguo 
recurso, ,ca~o· alcance oooorrer, no comeco do anno, ao ser
vico da divida interna c externa, será unicamente a poder de 
mais uma illegalissima 'illegalidade, qual a de vender, sem 
autorizacão legislativa, o' couraçado R'io de Janeiro\ como im
prcstavel, a uma potencia militar que o adquire para ser a 
melhor das suas machinas de guerra. _ 

O Sr. Presidente- Observo a V. Ex. que está finda a 
hora do expediente. 

O Sr. Ruy Barbosa-Requeiro a v. Ex. prorogação por -
meia hora. 

Consultado, o. Senado concede a prorogacão. 
' ' 

O Sr •. Ruy Barbosa (continuando)..:.. Ainda assim, porém, 
essa·'transacão concluida ha muitos dias, comquanto ai~ agora 
sonegada ao Congresso Nacional, si bem já deva ter recebido 
o Governo a estas horas, na Eur-opa, o primeiro dos dous mi-' 
lhões do preco da venda, deixa a nossa admin,jstracão, de
pois, nas mesmas extremidades, ··porque os princiP.aes ramos 
lia produccüo nacional soffrem .. mortalmente: o cbmmercio, 
quasi suspenso, não importa sinão artigos de primeira neces
sidade; todas as portas do,,credito se cerraram aos negociantes, 
aos industriaes e. aos lavradores; sobre os melhores titulas 
e os mais solidas valot•es não-se ·obtem dinheiro, no mercado; 
os bancos, no terror dé uma corrida geral, se retraem ás mais 
acreditadas._ firmas e ás garantias mais cabaes; a safra nmeaca 
perder-se no campo, d mingua de custeio; as fabricas se fe
cham, , desp'eJando aos milhares, nas ruas; os operarias sem 
pão; a receita se amesquinha e som me; as apolices da divida 
nacional baf.um a cotações inauditas e inconcebivois; o grande 
estabelecimento bancaria brazileiro estala, victima das suas 
relações com o Thesouro, e a praca- da Metropole, victimada 
igualmente por ell~, jtí não póde eseonder_as torturas, da sua 
agonia. \. , 

Sob essas condições de . indigencia e quasi mendicidade 
na, administracüo c nas finnncas, com . o pavor nas almas e as 
sombras da anurchia no ar, não fazemos sinão retrilhar o 
que não ha quam· ,iá não tenha affirmado, nos circulas pri
vados e administrativos, politicas e mercantis, nas Commissões 
parlamentares, nos gabinetes dos ministros, na imprensa ou na, 
, Vol, VI 3 
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tri!Juna, a{fil'nwndo qnc o Bra:il nesta 71W'ment'O ~e acha em 
plena ·insolana·ia com a 11CI',\'JJCativa tia uma qv.abm h•remc- ·• 
diave!. . 

Neste naui'ragio de que todo o mundo politico o parla
met>Lar niío dissimula mais o temor, ,já ·não são· objectos do -
segredo as idóas do novo fundino-IXJan para marco, istG é, de 
segunda moratoria imminente, tr•iste, ominoso e muitas vezes 
inusorios salva-vidas, cuja concessão evidentemente niío al
cancaremos sinüo debaixo das condicões mais vexatorias c 
humilhantes, sujeitando-nos á tutela financeira e quicá ·do~ 
nossos erectores, emquanto nüo chegarmos (L dos govern{)s es-
trangeiros, cu,ia bandeira os cobre., . 

Era assim permitta-me V. Ex., era.·assim, ·Sr. Presidente, 
que nós, ao encerrar o a.nno de 1913, caracterizávamos a si
tuação financeira do paiz, declarando já realizada, já inevi
tave!, jli. ci:msummada a bancarrota brazileira o apontando ao 
paiz a porta desta moratoria por onde agora, cabisbaixo, im
colhido, de cauda ontre as · pernas, se esgueira o Governo 
brazileiro. Digo assim- permitta V. Ex., o pittoresco menos 
re8pcitoso da expressão- digo assim, porque neste immorlal 
dospa.cho telegrapbioo do nosso Minist.ro da Fazenda ao Sr •1 
notchilds, tarlamudea o Governo brazileiro ·a excusa de foroa 
maior, alludindo á conflab"''acüo eurovéa, como si esta alguma:. 
cousa tivesse com a süuacão actual das nossas finanças. 
(A,poiados. ) 

Por haver ousado fallar com esl1a franqueza. li nossa 
terra, merecemos então os anathemas, as nggregaéões dos nossos 
ant.agonistas politicos. Aquelles mesmos habites do ,superiori
dade com que V. Ex., Sr. ·Presidente, costuma do alto lançar 
os seus ·Olhos aquilinos sobre a politica brazileira, esta mesma 
superioridade bo.b:ou até ao terreno .vulsarlonde em o os outros 
'fomos arrastados, pois chegaram a accusat' .a mim c aos meus 
companheiros do haver abandonado o· gabinete do estudo para 
empunhar o 'facho da revoluciío, concitando li aggressão c á. 
desordem os mais deletcrios elemenios sociaes. Tal foi o qui
nhão que me coube nos desagrados terríveis do Partido Con
servador, mos raios o!ympicos do seu illustre chefe; tal foi o 
formidavel quinhão. que me coube e que tive, constrangido e · 
provoc.ado, que responder, ao passo que na. outra .Gamara, .ao 
Sr. Irmeu Machado, por ter, em um de seus form1daveis dis
cursos, ousado tambem revelar ao paiz essas circunstancias 
fataos, ao Sr. Irineu Machado, alli mesmo, no recinto parla-. 
montar,. disseram que o que elle merecia era ser fuzilad·O o 
enforcado pelo povo. · 

·O Sn. ALFTI!DO ELL!B- Nós somos os anarchistas 1 
' ' . 

0 SR. Ruy BARBOSA- Nós· somos. os anarehista's l. .. Era, 
sem mais nem monos, uma das ·grandes expressões do nosso 
anarohismo incuravel,· o manifesto com que nos despedimos 
de nossa candidatura presidencial; mas a. verdade nos espe
rava para se vingar a si mesma da!Juell~s !JUe a de~conb.e-
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(Jeram, com a evidencia que se ia operar aos olhos desillu-
didos elo paiz. · 

Chegamos a esta sil.uncão, neste momento. Quando, a .mais 
l.ett·ica das calumidados assola <l outro continente, habituados 
:\s espertezas da chicana, om que a politica brazileh·a ulti
mamente se compraz de viver, tivemos de ir buscar na fata
lidade desses acontecimentos a excusa com que nossos admi
nistradores se lavassem dcantc de paiz da enormidade de seus 
crimes~ · · 

Não oram os quatro annos de illegalidades,. os quatr<l 
unnos de desordem, os quatro annos do violação constante de 

· Lodos os princípios, <lS quatro annos de immora!idade a cor
rupeüo, do enriquecimento individual, não era a incapacidade 
do Governn, seu desprezo de todos os escrupulos, a sua re
volta de todas as·'discip!inns; não ora tudo isso que nos levam ú 
situação de miscria e de fullencia a que nos levamos; niio, as 
causas do ·nossa bancarrota estavam nus questões ·suscitadas 
entro a Austria c a Servia, entre a Allemanha e a França. "-

Os poucos momentos do que ain.:la hoje disponho não me 
pormittiriam tirar a a!cantina dess3 miserava! sophisma o, 

· como a importancia do assumpto a meus olhos talvez errados 
mas convencidos, exige toda a attonçilo- sinão a do SQnado 
Fodoral, a da população brazileirn, proferirei adiar ·a conclusão . 
de meu discurso para a sessão do amanhã afim de que fique 
explorada, em tod<ls os seus recantos · a inexactidão insusten
tave! desta oxcusa prodigiosamente audaz, incomparavelmente 
atrevida, medonhamente deslavada. A administração militar 

. mostrou o quo era, o que nós h aviamos predito que tinha do 
~er, o que estava necessariamente na essencia da sua natureza· 
que fosse; a administração militar mostrou que ella era a dos
organização, a destruição, a maldição incarnada cm um grupo 
de homens; a administl'ação militar mostrou que onde governa 
a forca o se exclue o direito, nem a ~;apacidado nem a mora
.lidado podem governar; u administração militar mostrou o 
flUO era o militarismo em toda a parte, o que o militarismo 
ú no seio de cada .um dos povos que lhe cúe nas garras, o que 
o militarismo ó quando elle se levanta acima das nações, com 
os olhos de longo fitos de conLinenté em continente nas prezas 
que oubica. Mostrou o militarismo que olle é necessariamente 
a devastação, a perdiciío e n morte. E, mostrando-nos, deu-nos, 
ao mesmo t.empo nos theoristas politicas brazileiros, a resposta 
á dontrina innominavel da superioridade dos niío preparados 
para o governo das nações. Evidenciou-nos deste modo qual 
a sorte reservada a um pniz em cuja administração so esta-

: beleça como principio que os menos aptos, os menos oultos, 
os menos idoncos, são os indicados á preferenoia dos votos 
populares, silo os sahmdorcs das situações difficeis, são os 

, resl.nuradol'cs das instituioües prejudicadas. ·A doutrinn. dos 
nüo preparados ficon assim nun, em farrapos no meio da praça, 
. como a esta tua da miseria c do impudor no meio das ruínas 
da. nação, para eterna lição ent.re nós de que os. incapazes nlio 
teem o direito de governar, · de que a .forca não tem no go-. . 

' 

' 
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vemo do pair.es sinão um Jogai' sÚbordin~do, de que, çntrc ns 
institui~:õ0s republicanas c u espada ex1sto uece~sucJameutc 
um terreno de resct•va, do quurcLena e de pt•ecauçao, •IIO qual 
a ·su.periol'idadc não pódc l.oclll'.·shlúo ~os ülemeutos civis, qpe 
nascem do povo c perante os q uaes a 1 orca, a espa·dn, os oxor
eitos não são sinüo instrumentb~ subordinados,. disciplinádos 
c passivos do direito c da lei. (A·JlOiad'os. jlluito bmn !) ' 

QumJdo, .no meio de todas estas dcsgracas, só este resul
tado se apu1•e, e no mais intimo· 1!a ·conscicncia brazilcira 
penetre a· evidencia dolorosa da licüo que csl(t recebendo, ai

., gum:i. e ousa se ler{t salvado, St•. Pl·esidentc, de lodas .as nossas 
, desb'l'a~as, pnm ensinamentos. do futuro. Quando os nossos· 
' olhos, daqui a Li!Cs annos, se voltarem para este per iodo tene
broso; manchado de sangue, ulcerado do mazelati, corroido <lo 
pustulas malignas, coberto do todas as vergonhas, havemos de 
mostr·ar aos nossos !'ilhas, nesse 1·esultado lastirnavol, a ex
piação do eno politico dos homens de hoje c{ue, pondo as suas 
:J)aixões, as suas ambições e seus interesses acima do amor 
á Patria, enü·egaram a Republica á espada o ·O Governo á 
incapacidade, sem· receiar a reacção necessaria das leis ex
ternas, tão J'ataes no mundo das cousas materiaes, como no 
mundo physico, desde o céo até a terra, aesae os astros até· 
o mais humilde e despr•ezivel organismo vivente; . 

iE ó por isso, Sr .. Presidente, que, terminando hoje a pri~ 
moira parte do meu discurso, me vem M espirita .as palavras 
memoravcis do ministro ingl~z. 'estampadas cm .um dos tele
grammas desta manhã, palavras immortaes, ·de supt•ema sa
bedoria, que se deviam mandar imprimir em ouro como a 
mais preciosa das ,joias .•para a contomplacã-o da mocidade 
em [odas as regiões da terra, palavras que, ao mesmo tempo 
àssignalam a superioridade JJO!itica do espirito dos homens de 
Estado .nossa grande Inglaterra, a immensa, u excelsa, a glo
riosa Inglaterra, a maior das nacões oontemporaneas. . • -. . . 

Os SllS. ALl'llllDO Er,Lrs 1~ ll!BEIHO CW:>çM.vgs.-í\luilo"lJCm. '. 
O Sn. Uuy BARBOSA- ••• uquollu debaixo das air.as de 

J.:u,jo poderoso gcnio, parece estar, neste momento, a sorte da 
civilizacão :universal. · · 

Os SllS. ALF!tEDO ELr,rs E llnmmo GO:'>i(.1.1LVllS- Apoiado.· 
· l\luito bom. 

0 Sn. llUY BARDOS.\ - •.• U müc não SÓ dos llOSSOS ·PU!llll
menlos, mas elas nossas liberdades, a mãe de umn familia im-

. mensa do nacõos, onda uma dellas ·tão grando"como ella mesmo .. 

. Nessas palavms memoraveis, fallnndo ao povo inglez, em uma 
h~t·a do ·amm·issin\a~ pt•ovncões pat•n a gt•ando nacionulidadn, ·. 
drsse o grande 1\!rmstr·o :. «Per. nossa purto continuamos ti 
acreditar no~ tratados, nos direitos dos fracos, "úcis devor·cs ·do 
Jorto; o ass1m, olhando pam o futul'o, vem·os., npparécer• :w 
longe uma Europn .ando essas gran;ctes ll Aimples verdades so 
acham !'osguardadas contt·a a . recr•udesccncia de uma época 
como esta de tr6vns e sangue,, 
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Paraphraseando, si os nobres Senadores me p'ermittom, 
paraphrnseando, sem profanação, estas palavras, cm que vibra 
um sopro sagrado, direi cu, concluindo o meu humildissimo 
discm•so:. Em· nome deste grupo de resistencia ao domínio 
actual, tambcm nós, pela nossa parto, continuamos a acreditar 
nas leis· o na Constituição. • . - · 

Os Sns. Ar,FnEno ELLIS E RmEmo GO:<'QALVES -1\Iuito bem. 
·O Sn. RUY BARBOSA- ... nos direi' tos do povo, nos de- , 

veres do Governo. E assim, pondo os olhos no futuro, vemos 
assomar ao longe um· Brazil melhorado, onde estas grandeR 
c simples ve~dades se guardem .con.tra a rccrudcscencia, como 
esta. da podridão c da tyrnnnia. (Muito bem.; muito bem. O 
tJrad01' c! Cltlnll'rimentado.) 

'. 

ORDEM DO DIA . . 
E' ánnunciada a votação, em 1' discussão, do projecto dei 

Senado n. ·J 2, de 1914, mandando entrar em accõrdo com o 
Banco do Brazil para que este amplie suas operações de re
desconto do papeis de cõmmercio e effectue Lambem descontos 
directos, mediante as condições que estabelece. · 

O Sr. 'Presidente- :\'iio hawndo numero no rec.inlo, vou 
mandar proccd:et· :í ~hamada. · 

Procedendo-se ú chnmndn, verifica-se a uuscncia doR • 
Srs. Mendes de Almeida, Eloy ele Souza, Tavares de Lyra. 
Oliveira Vallndiio,: Guilherme CnmpoR, Aguin:· c· ~lcl!o e Luir. 1 
Vianna (7) • · -

O Sr. Presidente- ncspondoram :í chamada apenas, 31 
S1·~ . .Senadores. Nií<1 h a num~r.o. Fica adin'~a ·a votaciio. · 

Yotaçiío, cm ct'iscussiio unica, da· t•erlaccão final da enicndn 
do Senado :í · pt'O}iosiciío da .camnra ·dos tDcpntados n-. · !li .. de 

. ·J OH, que concede licencn ao .l.ele:;ranhista de t,' r. lasse Wnln)ot· 
AJ'gcm it•o llibeil'o. Brnnco: 

V o tacão, r.m ·.I' discussiio, do pro,iccto do Senado n. ·12, :de 
tO H, mandando cnl.t•at• cm acrlô!'Clo com· o Banco do Brazil 
11nra que csto amplie suas operncõc3 do red~sconto t!e papeis 

· de commemio c cffecl.ne tambem.dcsconlos directos, mediante 
·as condicõcs que rslahcle~r. · (offr.rr.r.ido JIP.!o 81•. Raurnmulo do 
Mi rmul.a.) ; · · . · 

. V.ola.cãn, mn :l" discussão, da proposiciio da Gamara dos 
.l)r.pulados· n. H7, dr 100.1, fixando as idade~ limite~ parn a 
l'cfot'mn compulsot•in . dos o!'ficiacs· do Cot·po de Snudc do 
E~01·cilo · r da Ar·mac!a (com. pareceres favoraveis das Go·m.
m:lssões ele ;llarinha e GIWI'I'a ~ de Finanças tí t!menda do 
Sr. GastJ•o Pl'-nto) ; 
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2• discussão da proposição .d\1- C~mara dos .Deputados 
n 12 de i9i4 que abre pelo i\Ilmsterw do In.Ler10r, o cre
dito de 923 :72Ó$242 supplementar á verba .15: do art .. 2" do 
orcamenLo vigente lcom parece1• da Oom1mssuo de F1.nanças 
of{erecendo emenda) ; · 

2• discuXssiio .dn proposioiio. dn Camnra dos Deputados 
n. 23, 'de 1914, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito de 1.443:548$ supplementar á verbn 121 «<mprensa Na
cional e Diario Official, do areamento vigente (com parecer·. 
da Oommissão de Finanças of{e1·ecendo emendas.) · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos. 

121• SESS.ii.O, EM O DE OUTUBRO DE 1914 

PRES!DENC!A DO SI\; P!NHlllRO MACHADO, .V!CE-PR!$11DENTE 

A' i hora da tarde, presente numero legal; abre-so a 
sassão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machudo, Araujo 
Gócs, Pedro Borges, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Indio 
do Brazil, Mendes de A.lmeida, Ribeiro Goncal.ves, Ger.vasio 
Passos. Francisco Sú, 'l'avares de· Lyra, Antonio de Souza, 
Elqy de Souza, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gon
oalves Ferreira, Gomes Ribeiro, Aguiar e . Mello, Ruy Bar
bosa, Nilo Peoanha, Erico Coelho, Sá Freire, . Alfredo Ellis, 
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, José 'Murtinho, A. 
Azeredo, Alencar Guimarães e Vi~torh:o Monteiro (30). 

Deixam de compnr'ecer, com causa justificada, os· Srs. 
Metello, Silverio Nery, 'feffé, Laura Sodré, Arthur Lemos, 

·José Euzebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Thomaz · Acoioly, 
Epitnc.io Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro dd Britto, Raymundo 
d~ Miranda, Oliveira . Vallndão, Guilherme Campos, Luiz 

· Vi.anna, .Tosé Marcellino, João Luiz Alves, Bernardino Mon
teiro, Moniz Freire, Lourenço BnpListu, Alcindo Guanabara, 

. Augusto dP. Vusconcellos, Bueno de Paiva, Bernardo Mónteiro, 
A,dolpho Gordo, Braz Ab1•nntes, Generoso Marqu.ls. Xavier da 
Silva,. Abdon Baptista, Hercilio Luz e .ronquim As-
sumpcão (31). · 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvnda n 
nota da sessão anterior. 

,O Sr. t• Secretario declara que nüo ha. expediente. 

O Sr. 2• Secretario declara que niiQ h~ pareceres. 
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O Sr. Ruy Barbosa (') - Sr. Presidente, essas finanças 
brnzileirns, agora dm plena bancarr·ota, o1'1'icialmente decla
t;ada, confessada c nnnunciada ao mundo, cm que condições 
as recebeu o Presidantc actual ao encetar o seu 'Governo ? 

E' isto que cumpre determinar· no ponto inicial da de
monstração· a que vou proceder. 

Em que circumstnncias, ~em que condições recebeu o 
Murecbal Hermes as finanças brnzileiras, ao inaugurar t• seu 
Governo? Não o direi eu; por mim dil-o-hão autoridades a 
que se não póde oppor excepção nenhuma, a que n·anhuma 
llxccpção podem oppor especialmente o Governo do Marechal, 
a sua· politica, os seus amigos. 

Ainda não contava uma semana de celebrada, em marco 
de :1.9:1.0, a eleição 'Presidencial, quando .os Srs. Rothschild, 
informados pelas vms ol'ficiaes brazileiras, pelos nossos re
presentantes diplomaticos c pelo nosso Governo, de que o 
candidato recebera nas urnas os 400.000 redondos, e conhe
c•epdo, por antiga experiencia das cousas brazilciras, o que 
vale neste paiz a eleiciio popular, o que neste paiz valem a 
lei, o l·agislador c o Congresso Nacional, os Srs. Rothschild, 
repito, antes que o tr·ibunal apurador da eleição Me manifes
tasse, antes que o Congresso Brazileiro se houvesse pro
nunCiado sobre o éscrutinio. de i de marco, deram ·corno veri
ficada a eleição do Marechal, como liquida a sua lcgltimi
dad·a, como certa e consummada a sua inauguracão no Go
verno; e, considerando rcsolv.ido o assumpto, ao eleito cnrle
recaram em 6 de marco de 19:1.0 este memoravel telegramma, 
cada vez mais intct·cssaate, mais digno de ser Jembradó; 

«Londres, 6 do marco de HHO - Exmo. Sr. Má
rechnl Hermes da Fonseca ...,. Rio de Janeiro - O te
legrapho acaba de informar-nos ter sido V. Ex. elei
to por uma muito forte maioria Prasidente da grande 
Republica Brazileira. Esperamos ser dos IJrimeiros a 
tlpresculnr a V. Ex., as nossas mais since'ras congrn
t.ulncões pel:Lgmnde honra que lhe acaba de sur con
ferida pela voz da Nação. E' pat•a nós outros motivo 
de duplo . prazer e satisfação podermos tnmbem feli
citar ·a V. Ex.· POR ENCONTRAR O PAIZ EM CONDI
ÇõES DE EXCEPCIONAL PROSPERIDADE. Não ha 
duvida que, em vista dos seus recursos nabu1·aes, ·O 
Bmzil se acha habilitado pnrn umn exportação gigan
tesca; poróm isto só não seria suffici•antc para esta
belecllr o credito do paiz cm bases seguras, como o re
quer o ·s~u grt\o dB desenvolvimento .. A actual situação 
J'ina.n~oira ó tambom devida n grnndo int~lligencin e ·· 
habil!dnd.o com que a presente ndministrnr;.ão t.em 

• 

(') Este discurso niio !o i revisto pelo orador. 
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olhado para. as finanças . dq pa~z. Como agentes final!
ceiros do Guvcrno Braziielro ,Julgamos dcs!)ecessario . 
dizer que foi com sincera satisfação· que vimos esse 
AS5H3NAJ.ADO PROGRESSO DAS l"INANCAS DO 

• BRAZIL, i•fWGRESi:iO 'l'ÃO GRANDE QUE PERMI'f
TIU A CONVERS;i.O S!MUJ.TANEA DE DOUS EM-· 
PRES'l'IMOS DE 5 'I'· Com igual satis1'ac1lo recebemos. 
do Governo a uffirmacão de que o .. Brazil em caso al
gum · garan Lirà empretiLimos nos proximos tempos. 

Esperamos que V. Ex. nos perdoará. o facto d~ 
entrarmos nestes pequl?llos detalhes. Si o' fazemos i! 
porque estamos mais do que convencidos de que, 
quando as finnncas .de um pa1z se acham em condicões 
florescentes, o seu Giiverno deve ojhar com equanimi
dade e calma para o que se está passando no interior 
e no P.xterior, e sentir-se seguro . pam fazer face a 
qualquer emergencia. Fazendo os mais sinceros voton 
por que o Brazil possa continuar· a·. fJ.orescer o pro
sperar em paz, tanto no inter.ior como no ext"rior, .to
mos a hOI;lra de subscrever-,nos muito sinceramente. -
N. Jl!. TJ.Otltschi/d t& Sonu 

O· Sn. Al.Flll~Do Eu.1s - Em vez .do florescencin, carvão. 
O Sn. GoNtMLVIls RIBEIRo ..:... 'l'elcgraliima muito honroso 

este para a Nacito c para o; governos que procederam o nctunl. 
0 Sn. Ruy BARDOSA - Si de marco de 1910 n novembro 

d<.l ·I 01 O ns financr~s do Brazil não sorl'rcram quebra na sua 
situacão; si as finanças brazHeiras cm novembro daquelle anno 
eram n,q mesmas que as finanças ])razileiras de marco dosso 
anno, o Marechal Hermes recebeu o '!'besouro, a administração 
financeira, n sHuncão oconomica do Br.azil-cm condicõos da 
maior flm·esccnci•a.. em circumstancins do excepcional prospe-

' ridnde. . · 
· Os qualificativos não gão maus, Srs. Senadores; são dos 

Srs. notschild~. ns n.preciacões, os epithotos com que quizeram 
cnrnct.ori~ar 11 Ji.songeira ~Hunção, a situação cxtraordinarin 
com que o llfnrechnl Hermes· recebeu do 'seu antecessor o Go
vemo do. paiz. Não me pertence· o juizo,- n apreciação não· 11 

· minha; mas, procedendo, como procedorn.·'dn mais alta autori
dade no a;sumpto, daquellcs que. mais habilitnâos estavam a 
conhecer, com certeza e intimidade, u situ:wão fi·nanceira,. os 

. negocio; financeiros do, paiz, não· so póde contestar que esse 
depoimento estabelece com segurança absoluta a thcso em 
que mE' r.!ltou firmando. · , , 

· Pnucns administrações, portal! to, haverá, cspeoinlmento . 
• na hi~t(lt•ia da R()publica, ent.ro nós, que hajnm ostreiado· o 

Governo do pniz dobnixo de auspicias mais favora.veis, com 
melhore.q ventos, tendo dcnntc dos olhos horizontacs mnis lim- . 
pos e debaixo dos pés terreno mais seguro. (Apoiados.) · 

Quando um chefe de Estado recebo das· mãos- dos .seus 
prcdeoessorcs o Governo do eu paiz cm· condições tiió extraor-. . 
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dinnriam~nto boas, para no fim do quadrionnio o passar no 
seu succcss·or na ruína mais enmpleta ... 

o Sn. ALFREDO mr.LTS - Escnngnlhnmento geral. 
O SR. RuY BARBOSA- ... tendo consummndo o que"o meu 

honrado amigo ncahn de (Jttnlit'icar de escangalhamento ge
ral, força 1\ confessar que esse !1omcm· realizou o milagre da 
destruição com uma violcncin. com uma celeridade, com um 
poder de nociio incompnravcis ·na historia das calnstroplws hu-
manas. · · 

O SR. Awnlloo ELJ.Is - Ellc fez ao Brazi! o que o estado 
maior ailcmão f'cz t\ Bclgica: deixou Ludo om ruinas. (J!iso.). 

· /) Sn. Rm· BARllOSA - Si.:A si Luncão do Brnzil ern essa em 
novembro rle ! 9'10, bastava, portanto, Srs. Senadores que o 
Marechal Hermes admi'!listrasso legalmente c decentcmenta 
o paiz para que a sua ·situação lloje· fosse melhor do que ha 
qunt['O annos o era, porque nada no dCCl.lrSO deste periodo 
quat.riennnl occorreu que sériamcntl) se pOssa nllegar como 
capnz de ,hnvér abalado n excellc'ncia das condir.ões cm ~urJ 
esse Governo se estreava. - ' 

0 SR. ALFRP.DO ELLIS - Bastn\'n que dormi•sse os ~UOti'O 
mm os. 

O Sn. Rur B.IRDOSA - Bnst.avn que r.llrJ se entregasse ao 
curso natural das cousas, limitando-se a vigiar, a executar tiS 
lci·s,, a so conformar ~om os dwcres do seu cargo, n não per
mittir os abusos, a ser· prudent.c, seguro e honesto nn adminis
trncão dos dinheiros lo Estado, pnrn que essa corrente do con
fian~a com que o Brazil comecnva n!'snr acolhido em todn n 
parle. do mnndo, crescc~se, erc~cesse, cresçesse lodo.s qs dias 
c, em vez do sermos hOJe o ullrmo dos pnrzes r:onstrtuJClos nn 
Amoridt Latina, fosscmos o mais favorecido pela estima, pela 
nprecinGãO, pelo concurso das nacücs estrangeiras. (.4)Jo'iados. 
Muito bem.) · 

E, rmtiio, Sr• ~ .Preslden le, cm vez de perder com· n guerra 
actual, com elln tc•riamos lucrado. (.oipoiado.l,) O Brnzil abri
ria os seus braços como uma ~randc t•iquczn, nós· capitac>, (,s 
pessoas nl'ugentadas pelo t'laqcllo europeu e n nossa riqueza. 
n 'nossa tranqui!lidar!c, a se:;:uranca das nossas instituições, 
das nossas leis, assegurariam n todos os CJ.UO aqui viessem o 
anxilio de que so cslú. precisando nesses pnizes acoitados poln 
de~graca dn guerra. 

Em.vez di'slo, Sr. Presidente. qual foi o rumo segui<lo pelo· 
G'ov~rno ar..tunl, desde os seus pr·imciros passos, qual ó o ruDJO 
que o Governo nctüal .tem seguido cm lodos os sau; passos 
nl~ hojn? Em vez da lei, em voz da ordem. cm ·ver. da mor·a
lidade, n violcnoiu o o sangue, a illcgnlidadc c u rlcsortl•Jnt, o 
esbnn,iamunlo n n delapidacão, os negocias rl os. ní•ran,ios. · 

Como ~,1 estreou no Governo o St•. ·Marechal Herrnes ? l•:n
conlrnndo ,uma opposicüo que corria no seu encontro t:om to-

.. 

•' 
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dills as medidas amparadoras da autoridade publica, as mni·s 
gr·nvcs, as mais melindJ•osas, as mais e!Xtraordinarins, nqucilas 
quo as oppostçiw;, qunsi sempre oscrupulizam em conccclct• nos 
ndvet·ônrios e que esta opposição - a opposiçfio ch·ilistn -
n>1o tergiversou um momento em dn1r no Governo actunl npe- . 
znr dn · t•~J.remn desconfianoa que este lhe inspir·avu. 
(Apoiados.:•.. · · 

Mas ·de tudo se abusou. Comel,)()u-se ensopando os pés 
cm sangue, ··r.omec.ou-se com os formidaveis casos dco Satcllite 
o da ilha das Cobras, começou-se rasgando a lei por todos os 
mDdos, come~:~ou.-se invadindo os · Estados, cDnflagrando os 
membros nutonomos da União, desrespeitando solemnemente 
ns sentenças dos mais altos tribunaes do paiz. Quer dizer, 
comccou-se P'l)r todos os netos ·.Que podiam, pelo modo mais 
insigne. destruir a confiança estabelecida e substituil-a pela 
desconfiança mais completa. . 

Porque, Sr. Presidente, se.iam · quaes forem as theorias, 
os habitas e os programmas do parti di> a que V. Ex. preside, 
p6de V. Ex., como o seu partido, estar certo de que si ha 
u.mn verdade na politica humana, é a de que o primeiro ele
meniJO de confiança,. não só moral, não só politica, mas ainda 
cconomica e financei·ra para uma nacão qualquer. por mais 
podel'osn que ella se;jn, é o respeito que, no s'eio dessa nação, 
entro os seus homens de governo, merecer. a justicn. · 
· O Sn. ALPRErio,.Er,us - E a Inglaterra está dando esse 

nobre exemplo._. · • · · · 
O Sn. RuY BARBOSA - São os exemplos de, que a grande 

Inglaterra agora mesmo nos está dando cópia em factos as
signalados. não só pelá voz, siniio tambem pelos actos dos 
seus estadistas. . ' · · 

Quando os que possuem, quando os que dispõem de capi
tncs, quando os que dirigem emprezas,· quando os proprieta
rios de invenoões, os fundadores de companhias. os direc!lo• 
rcs de bancos, lancam os olhos pelo mundo em busca de .re
giões onde possam ir sem~ar o seu patrimcmio, plantar-lhe 
o futuro, a primeira .r.ondicito de que todos inquirem, .é a res
peitabilidade; a autoridade com que cm cada uma dns nações, 
onde p6dem 1ir operar, são trntad,es os tribunaes, .. silo obser
vridns as leis, sruo cumpridas as sentencas. 

Mais vnle obedecer n :tOO sentenças erroneas- que 1> erro 
ba de bavcl-o em todas as cou~as humanas, nem ha tribunacs 
que a el\es escapem-mais vale obedecer cegamente a 100 
sentenças erroncas do que ,negar obedicncia a um só Julgado . 

. Ern. assim que pensavam os fundadores desta. Republica, 
foi assim que entenderam .os organizadores do.s nossas inst.i" 
tuioões, foi nssiril que dispuzeram os redailtores dn Cnrt.n re-
publicana. . . · . 

Vá V. Ex. Sr. Presidente, folhcal-n. Que lhe di?. o lirt. 60,, 
esse artigo, onde· se estabelece 11 competencia dn ,iustica fc-. 
dernl? · 
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iAhi. verá V. E:.:.· firmada para essa justica a autoridade 
soberana, de negar e:.:ecucão ás leis do Congresso. Procure, 
agora, V. E:.:., com a lanterna de Diogenes, pL·ocure V. &. 
por todos os escaminllos da nossa lei organica um texto, uma 
disposição, uma clausula que dê ao ConSTesso o direito de 
não executar sentenças dos tribunaes. Nilo achal-a-ha em parte 
nenhuma, porque a Constituição que o declarasse,. estaria mais 
longe da verdade t•opublicana do que o governo de Cesar ou 
as instituições chinezas. 

· Por esse caminho era natural, Sr. PÍ>esidehte, que che
gasse rapidamente o G'overno do Marechal aos resultados, que 
com tanta rapidez se foram produzindo sob os seus passos. 

· Nilo era sómente o regimen da violencia; não era sómente o 
regímen da anarchia judiciaria; não era sómente o regímen 
da disciplina militar; não era sómente o regímen da desordem 
financeira; era ·o -reinado da immoralidade francamente sus
tentada, o imperio do suborno guindado ás mais altas posições 
do Estado. 

Foi a primeira vez que, entre nós, se viu o supremo ma
gistrado da Nação estender a mão aSTadecida parn. receber de 
mãos. de subordinados e dependentes seus uma manifestacão 
opulenta, de seu reconhecimento. '· 

. O Sr. Campos· Salles mandou até distribuir por museus 
e depositas publicas os presentes que a sua situação do Chefe 
do Estado. lhe tinha valido. (Apoiadas.) 

E outros antecessores seus, como o Gr . .Prudente de Moraes 
e o Marechal Floriano Peixoto, deram inequívocas provas 
de que consideravam a pratica dos actos dessa natureza como 
attentados a integridade soberana do supremo magistrado .da 
Nacão .· (Apoiados.) ·Foi desse modo Sr. Presidente que se 
abriram escancaradas as estradas politicas a bancarota na
cional; porque Srs. Senadores, os exemplos, que salv'am ou 
perdem, são os que voem de cima; quando bons, niio é tão 
rn:pida a sua influencia sobre as camadas inferiores; mas 
quando m1\os, o contagio é rapido como o· das infeccões opi
dcmicas, deb.aixo de cuja influencia uma região inteira, em 
poucos dins, em poucas l10ras, :'ts VI!Zcs, se acha contaminada 
c perdida. O. máo exemplo do um Chefe de Estado, a menor 
quebra. do sua lisura, ele sua pureza profissional, passa do 
grúo em gr:io, pela hierarchia administrativa, contaminando 
toda a ndministracão, em tadas as suas espheras, communi
cando-so ú. sociedade, ao povo, á Nacão inteira, para produzir 
esse resultado maravilhoso, monstruoso,· a que nestes quatro 
annos, com tanto luto da nossa alma, todos temos assist.ido . 

0 SR. RIBEIRO· GONÇALVES- Apoiado. 
.. ~... ·. 

O SJ;, HuY BARBOsÁ-!E' assim, senhores, que as financas 
n~cionaes, obedecendo ao influxo desses elementos perversivos, 
nuo podiam deixar de chegar rapidamente ao estado de degra-
dacflo a que chegaram., ; .. 

.• 



/ 

; 

ÀNNAES DO SENADO 

.T1i em 1912, relatando a receita na Camnra dos Deputa·jos. 
uma das maiores autoridades naque!Jc ramo 'do Congrseso Na
cional assim so exprimia sobre a nossa siluacão financeira: 

«Já fizemos ver c repetimos nos que governam com 
a responsabilidade ·do poder ou apenas com a responsa-

- bitidade politica, que ú necessario parar no desvio acci
dentado por que se enveredou, em que se abusa do poder 
oontribuitivo c do credito, para abarcar tudo, de :vez, 
estradas, portos, pontes, qdificios, obras de toda a sorte, 

' povoamento,· catechese,. armamento, ele., em confusão 
insana, sem estudo minucioso, sem o devido õrcnment.ó, 
sem medil· as possibilidades do erario, sem- as mais 
elementares precaucões administrativas e sem ajuizar do 
encargo lrnnsmittido ao futuro, em compromissos do 
.'honra para o paiz.~ . . 

Não se póde, Srs. Senadores, em poucas palavras, ar
f,icular um libcllo mais tremendo contra a incompetencia e 
n vesnnia dos administradores financeiros deste paiz, do seu 
governo, da sua. politica dos dous primeiros annos do qua- · 
triennio do ~faJ·cchal. Si cu, 'na minha suspeita situacüo de 
opposicionista, formuhlssc· nos termos cm que csu\ formulada 
essa apreciacão, todos os adeptos da actualidade so levant:friam 
contra as minhas at'firmncões como inquinadas ovidüntemento 
do malevolencin para com o i\larochal Presidente. 

Não falta, entretanto, alli, nenhuma elas oonsideracües. que
poderiam concorrer para completar uma accusaçãn· acabru'nha
rlora contra qualquer governo c obrigar· esse governo a desc.et· 
ela situaoão que. occupava, si nest~ paiz houvesse ainda respon
sábilidade politica, responsabilidade administrativa ou respon
sabilidade parlamentar, si neste y,aiz não houvesse desnppare~ 
cido inteiramente aquelle principio. que •l o principio elos 
princípios no· governo republicano, n pr•incipio dn r•esponsabi
lidade de cada um dos servidores do Estado, pelos actos quo 
praticarem no governo do paiz. . · . 
. Al'!'ebntnda. nessa corrente, ·a nossa· administracão 'finan
ceira, linha ido pnl'ar' o anno passado n esse estado· extremo· 

·que se· revelou ao paiz pela mdeza das communicaç.ões feitas,. 
niná.~ que secretamente, á Commissiio ele Finan~1as da Camara· .. 
dos Deputados, em dezembro do anno passado. pelo honrado· 
Relator da Receita publica. Desse facto estrondoso nos deram 
noticia os .iornacs do tempo, especialmente O In~Jla.J'cial, que, 
na sua cdiciio de 22 de dowmbro ·do anno passado, assim so 
rxprimiu: · · 

«O eminente representante do Rio-, Grnndo do Sul 
. fnllou longamente sobro a urgencin. da óperncão do cre

dito cu.ia autorização o Govm•no demandava, c, dcnnto 
da attitudo reservada de alguns ·de seus collcgas S. Ex. 
puxou do bolso uma lista do compromissos urgentes do 
Tbcsouro que não podem ser satisfeitos com os recursos· 

' 
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ordinarios. ]!!~Ln lista, lida pelo St·. II omm·o Baptista 
aos seus collogas da Commtssão de Finanças, discri
mina obt•igacõe~ t:ontrahidas uostos Lres annos de -go
verno do Sr. Marechal Hermes da l''onseca, no valo·,• 
de rJerca dtJ DUZEWJ:OS MIL CONTOS, SEM AUTORI

. ZAÇ,\0 LEGISLATIVA, OU EXCEDENDO VERBAS VO-
'l'ADAS PE.W CONGHESSOI » 

Eis a h i, se.nbores. Em Lt•es unnos de governo, com os 
lat•gos orcamentos votados no decurso desse poriodo, eom as 
t•citoradas autorizar;.ões de ereditos extraordinarios c supple
montares para occorrct· ús nceessidados sempre erescentcs da 
vragcm da nossa udministraoão, ainda assim o Governo bra
zileiro ousara despender mui~ de :!00 mil contos sem lei, sem 
autoriza cão, sem verba, sem direito. · . 

· Ei·a para cri! um paiz onde se respeitassem as leis e a 
Constituicão de qualquer modo, era para em uma Hepublica 
onde subsistisse algum resqui.cio daquillo que a poderia tornar 
digna desse nome, ·se levantar o Congresso Nacional acima do 
todas as divisões· de partido para fazer recuar a administracão 
criminosa; para responsabilizar os· J'unocionarios delinquentes, 
para os substituir poi' autoridades capazes de merecer a con
fiança legislativa 1 c dignas de occupar essas eminencias do 
!Estado. · 

· O SR. AI..FREDO Er.LI,s- Pelo contrario. O Conb"!'esso o quo 
- lfcz foi deixar-se amordaçar ou amordacou-se a si pt•oprio com 

o cadeado do estado. de sitio. · · 
O SR. RuY .BARBOSA- Tão grave, Sr. .Presidente, eram 

essas revelac'ões quo ohegàJ•am a encontrat·. incredulidade ainda 
mesmo. no seio dos arruínes opposioionistas, e um dos repre
sentantes da opposicão na Gamara dos Deputados ;julgou no
cessaria inlcrpellnr o Relator indigitado por acruellc orgão de 
publicidade, para ouvir dcllc, mesmo no recinto daquella Cn
mnra, a conf1rmacüo das palavras que se lhe attribuiam. Foi 
o Sr. Irineu i\Iachado, o digno .ropt•osentante do i\! i nas Geraes, 
quem provooou essa oxplicacüo em . um discurso pro!'or ido nos 

.·ultimos dias de dezembro. A ollc rüspondeu o Sr. Homero 
Baptista, troeàndo-so entre cllc e o orador palavras que ·lerei 
ao Senado: . - . ' -·, 

O Sn. Ho~mrio RuY.t'rs·r•;~ -Eu dei uma !lxplicnr;üo 
sobre u situaciio do ~hesouro. . .. 

O Sn. JnrNEU ~L1CIMW- Mas V. Ex. cxhibiu essa 
·rclacüo? 

V. Ex, sabe quanto o estimo, n alta considcracüo 
em quo ·tenho a sua palavra, sabe mesmo o i;t•áo de 
nffoioüo que' lho dedico, a ponto de nüo quet•er sub
metter V. Ex. n um interrogatot•io, quo seria vexa

, tivo: mas, de outro lado, tenho esse dever imperioso 
de apresentar neste. mom~nto na tribuna duvidas, dif-

• 



ANNAES DO SENADO 

' 
Ii~uldades o os~rupulos, quando se pede a nos~a colla- · 
boracüo, o nosso esforuo patriotiuo nos trabalhos de 
salvar· a ltupulllica da pt•qmonte dil'fi~uldade em quo 
so encontra; nós não podotnos Jazer, apezar do toda a 
estima que V. l~x. nos merece, sem a precisa fixacão 
das L'esponsnbilidados do Governo c da appli~aoão do 
omprestimo. · 

O Sn. Ho:r.nmo BAP'J'tS'J'A- V. Ex, tem o maximo 
da autorizucüo. 

o· Srl. IHINJlU i\LICHADO -Por dão, Lenha pucioncia. 
Nós queremos saber o que se vac pagar, queremos sa-

' bor si, roalmonlc, V. Ex. leu perante a Commissão de 
Finanuas uma lista de compromissos urg.entes do The
>ouro que não podém ser resolvidos com J'ecursos ordi-
uarios. · 

O S·r. llrmwro Bapt-ista- Declaro que, explicando 
na Commis:iiío os motivos da emenda, dei o inaximo dos 
compromissos. 

O 81·. Irhwn Jlachado- Ora, Sr. Presidente, nem 
outra cousa cu. poderia ouvh· da palavra sempre leal e 
honesta do nosso ·eminente ~ollega,) 

De modo que, na Camnra dos Deputados, em sessão :plena, 
deantc .da maior publicidade, o Relator da •Commissão da Re
ceita confirmou a veracidade dtis rovelacões que lhe attri- • 
buiarn como facl.o que a Commissão solicitara em uma das 
suas sessões reservadas. Ficou, assim, .Sr. Presidente, assi
gnalada auLIICnticamente a situação extrema a que a nossa 
adrninislracão financeira chegára. Por este rasgão aberto co
mocm·am então a apparcccr novas rovolncõos e a se verificarem · 
novas .cireumsLancia~. qual a ·qual mais grave, para caracte
rizm· a insolvencia a que j(L .havia chegado o Thesouro Na-
cional. ' 
. . Com esse acto do independencia o illustre. Relator da Re
ceita na Gamara dos !Deputados, merecendo bem .do paiz é 
claro que não póde Ler ngi·adado aos seus amigos politicas, 
dos quues não ouviu por isso palavras de udmiracão e ap
plauso. Mas a opinião publica recebeu esse acto pouco vulgar· 
entro os nossos polil.icos de hoje como um indicio de. virtudes 
não communs do i !lustre politi~o rio-grandense. (Apoiados.) 
E, Ri, ·no partido a que S. Ex. pertence, não foi grande o con
tentamento por essa uttitud.e, no paiz de que .s. Ex. é filho, 
foi grande por esse acto seu· o reconhecimento a que elle fez 
direito. · . 

Por occasiiio desse i' acto, Sr. ·Presidente, entre outras 
folhas nossas, O Irnpm·C'ial concorreu para que se esclarecesse 
u. Wl'dadc o sobro clla se fizesse luz mais extensa. 

Nos dados estatislicos com que, em 22 d.e dezembro, P,ll
Lontcou a realidade pavorosa, depois de mostrar os defeJtos 
Ol'camentarios de 1911 o 1912, assim se exprimi11 O Imp,a,rci(!l:. 
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«Ao me8mo tewpo que, no actual Governo, a si
Luacão oJ•carnentaria so tem apresentado por esta fórma · 
precaria, o incremento du divida fundada, dentro e 
fóra do paiz, de 1909 pa1·a cá, foi do 1.011.353:850$, 
supplomento bem maior, por si só, do que todá a divida 
,fundada interna c externa do paiz, em '1907 .~ 

Um milhão e onze mil contos I !Notem bem os nobres Se
nadores. Seria para fazer estremecer qualquer Parlamento; 
mas nós já não cstremoce~pos de nada. . 

« Actualm€ntu ( uontinuava esse orgão de publici
dade) o passivo total da Nacão é de 3.291.899:945$248, 
dos quaes, cerca de dous milhões e 300 mil contos de 
divida fundada c ~erca do um milhão do contos de divida 
fluctuante I Não .param ahi as inconcebíveis loucuras 
1'inanceiras do Governo do Sr. ·Hermes da Fonseca., 
Tod'os os fundos c caixas especiaes foram varejados e 
esgotados pelo Governo.~ . . . 

Diz o Sr. Antonio Carlos, no seu relatorio do orçamento 
da Fazenda, z·e1'orindo-se uo fundo de resgate: . · 

«:i\>! as, só no texto da lei, essa restauracão tem 
conseguido existenciu: as impor.tancias dos fundos teem 
sido consumidas em voragem dos deficits que annunl
mente se verificam, os quaes, naturalmente, antes de 
se. liquidarem ·por moi o dos recursos, nem sempre fa
c eis, dos. ernpt•estimos, dispõem daquclles de mais facil 
accesso, prccisamcnlo os que as caixas especiaes ou os 
cofres de deposito porventura contenham.~ · 1 

Eis, senhores, o. depoimento do Íllustre Deputado Antonio 
Carlos .. Seria suspeito ao Marechal e seu partido? . · 

· · Mas, continuemos,· com um pouco de paciencia, a r€me
morar estes factos. Continuemos n ouvir a tremenda e."tJ)o

. sicão dos factos· que esse respeitavol orgão de publicidnde 
reuniu, com escrupl.llosa exactidão, neste feixe do verdades: 

'. 

« E~fectivamente, os fundos d€ resgate e garantia: 
do papel-moeda, actualmente inscriptos em conta es-' 
pecial do Banco do Brazil, si ·chegavnm a 6.000 contos 
em 30 do julho deste anno, parece que actualmente estãá: 
completamente esgotados. · · 

O mesmo succede com. a caixa ·especial para o res-' 
:;ate dos titulas. das estradas de ferro oncampadas, quE> 
devia apresentar um saldo superior n 15.000 contos, e 
os tá saqueada. , 

A Caixa dns Obras do Porto do Rio de Janeirql, 
como confessou rocontemente o Sr. 1\linistro · da .F~
r.enda, tambem estú limpa, c está igualmente verificado 
que o Gov<Jrno gastou, indevidamente, os :15.000 oontp~ 
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cscripturados no Thesouro, om conta especial, para a 
uonstnwoíío dtt lMt•ada de Ferro Noroeste do Brazil, no 
trecho comprr.hendido entre Itapura e Corumbá. . ' 
, A I is ta que o Sr. Homero Baptista· communicou em 
l'CSet•vtt ao> seus co l!cgas da Commissão de Financas, · 
precisa ser amplamente conhecida do Brazil inteiro •. 
Niio 6 aul.orizat;üo para ·arranjar mais dinheira .o que 
pr·ccisa o Governo do ·Sr. i\larechnl I:l'ermes. Si o tCon
grosso tivesse autoridade, si n sua forca moral nãa es
tivesse I·aste,iando nas plantas do caudilhismo ignorante 
e tielll e~crupulos, não crn emprcstimo que teria o Sr.,. 
Presidente da Republica. . · 

A gestão financeira do seu Governo precisa soffrcr 
um J•igot•oso inquerito parlamentat·. O Brazil precisa 
s~rber cxactamt!nlc de que natureza são c a. quanto.mon-
tam os seus compromissos.~ · ; . · . . 

• 
No Brazil de outras épocas a revelucão destas desgracas, 

destas enormidad{ls, destes perigos, . a. noticia. officialmente 
cornmunicada ao paiz de quo o ~hesoura se achava á beira 

. irrunedinta da bancarrota, que resultados não teria provocado 
ns seia do 'Parlamento? · · 

Actuahnento os resu!Lados ·que provocou foram os da in
differenca abs,aluta •.• · 

I
. · O Sn. 'Ar,FREDO Er.Lrs - ·,~ consciencia nacional está nar

c Jtizada. · · . · . . 
, O Sn. ·nm: B.lllllOSA - ••• os da. continuacüo da. oonfianoa 
do l\Iarechnl, os da consolidncüo do seu· ,poder. 

Em voz .de l'·ecuar no caminho das· violencias c dos des
baratas, o Governo .de então' cm deante . enveredou por clle 
com mais franqueza, mais nildacia. o mais desassombro. 

Foi depois disso que entramos no caso espantoso do Cell.l'tí, 
. qun Q Presidente da Republico. se animpu n condemnnr a Nacão 
\hraziloira, a capital 'da. Ror,lUhlicn, o J•cgimen republicano á 
\Porcnnidad·e db. estado de sitio. · · 
j o ·Sn. nior::m.o GoXCALvr::s- Mui.lo' bem. 

i O SR.' "\r.mr::o.o Er.r.rs- Da h i em deante foi• uma :dispa-
\ r ada. · . · . .. 

··1 O .Sn. HUY BAHBCISA- Senhores, as revclacões do honrado 
i Rclatm• da Receita na Camura dos Deputados foram devidas 
1 n necessidaLic que o Gov.erno preto~ ia seutii• de. recursos im
: mediatos par•a acudir á situacüo. insoluvel em ·que labutava. 
! · Via-se o Governo assoberbado por uma montanha do 
I eompromissos, cuj u importancia excedia o. volume de 200.000 
i contos, compromissos urgentes, compromissos do honra, com
', JH'omissos .do soluciio immedia.la a que o Governo não se podia 
;J'tirtm• de mnncit•a nenhuma. Então, como· recurso contra a 
IJI'gonciu dessa necessidade, considerava a .Governo indispen
~~nvel uma sit.un~üo do credito que lho abrisse os recursos rc
~lamados pelas importancias das dividas contrahidas. 

\ i 
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Ora, sonhare~. quem diz operacões de credito, quem diz 
cmpJ•estlmo, di~ con!'ianca, di~ appello á estima do capitalista, 
pat•a cujos capilaes se recorre; ·e que appella para a con
fianca dos outros, ua situação rJe. um Governo, de um Estado, 
não tem o direito de lançar mão de medidas extraordinarias, 
do medidas excepcionaes, não deve mostrar ·áquelles para· quem 
appella que a situação do paiz não é solida, que a situação 
do Governo não fi firme, que a ordem publica não se acha 
segura, que u Nacão receia perigos, que o paiz póde ser abalado 
o conflagrado, inopinadamente. Mas o que fez o Governo do 
lllareohal foi cxactam.!)nte o contrario. Quaqdo se viu obri
gado a appellar para o credito estrangeiro,· declarou aos ca
pitalistas estrangeiros que o Gove!'no do paiz não confiava 
na situacão, precisava descartar-se da lei, collocar-se atima 

·da legalidade para poder responder pela or.dem publica. 
Onde iria o Ooverno brazileiro encontrar ·capitalistas 

bastante loucos para virem entregar o seu dinheiro ao Go
verno de um paiz que niio tinha meios para dominar uma des
ordem minima, para submetter á disciplina um Club Militar, 
para resolver uma questão de tão ligeira importanoia sem 
sahir aa legalidade ordinaria, sem recorrer ás medidas odiosas, 
uo instrumento ex~remo da razão de Estado, a esse instru
mento perigoso deixado, por desgràca nossa, no seio das insti-

. tuicões .republicanas. 
O maior golpe, que, no:quellas. circumstanilias, podia ·o 

· Governo dar no credito do paiz, .foi a declaração do estado de 
sitio. CA2wlados) . ·A proJ•ogacão do estado de sitio foi outro 
golpe peior do que o primeiro, sua segunda prorogação por 
mais cinco mezes, cm raco do Congresso, que se ia abrir, foi, 
então, a ultima con!'issüo, a mais solemne c a mais desastrosa 
da impotcncin da autoridade brazilei~a para se manter no 
govemo. . . . . . 

Em balde buscaram.os cnp1i.ahs~ns cstrllngeiros pelas abun
·dantes fontes de informa cão quc.posim"m neste paiz .e esqua
drinharam onde estavam os peJ•igos~_:'Rmidaveis dos quaes o 
Governo niio podia escapar sinão á C·. ·;ta de medidas tão gra
ves, onde se ·aninhava essa revoluciío, \ ~,nde estava a conspira
cão,. quaes os'· perigos a que o Govern~ se achava arriscado, 
e ·nada viram sinúo o ilcto do prepotencia c de forca, como 
uma ameaça n todos os lmbiLant.es deste . paiz; não sómente 
aos brazileit:OS, mas a quantos "Viessem aqui concorrer com 
suas pessoas ou seus recursos.. · 

Foi assim, foi com o estado de sitio que o Governo res-· 
pendeu aos escrup'ulos da ·opposicüo,. quando esta solicitava 
do Governo um inqucrito, quando esta solicitava do Con
st·esso um exame parl·ament11r, quando esta se decl!l/I'avn prom
pta a auxiliar o Gov•r:nn com todos· os recursos nccessnrios á 
sua ~ituncüo. comtnntt~nteJ-<r ·,Qoverno lhe di~~e~sc a quanto 
montuvnm os seus cote, /. em que consistiam esses 
compromissos e de quc·idente, a i.lverno os ia satisfazer com 
os recursos que estava I'eua.<~m.:r.::ao., · 

• • Vol. vr ~ 
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A esses escrupulos da opposicí'io, respondeu o Governo 
com o -estado de sttio, com n· pcrsegutciió dos opposicionistas, 
com a suspensão de uns poucos do jornaes dos mais respei
tavois desta metropoln o com a censura cstnbelecida sobre. a 
imprensa na Capil.al do Brazil. Depois de o ter feito, como 
si nilo fosse bastante impoz ao Congresso Nacional, impuz ás 
duns C!!sns do Corpo' Legislativo essa triste consequenc1a ..•. 

0 Sn. ALFIIEDO ELLIS - Esse suicidio. 
i 

O Sn. HUY BAtmosA - ... esse suicidio moral, essa abdi
cnciio de toda a autoridade com que as duas Gamaras do Con:. 
gresso Hepublicnno sanccionaram a medida condemnada. na 
consclencia de todos os membros do Congr<!sso Nacional. .• , 

.. Os Sns. ALI'nt::oo ELr-Is t:: RIBE;no GoNÇALVES - Muito 
bom: 

O Sn. ·RuY BARBOSA - ••• a medida reprovado. por torlos 
os membros desta Casa b da outra, u medida de silencio, do 
segredo e do. opprcssão, com que o Marechal Presidénte en
tendeu que devia collocnr as suas commodidndes pessones, fa
miliares acima dos direitos, acima da dignidade, acima do 

·futuro das i!lstituicões brazileiras. 
Os SnS. ALFREDO ELL!S e RtB~mo GONÇALVES -:- Muito 

benJ. 

O Sr. Presidente -Lembro ao nobre Senador q1J{J está 
finda o. Mrn do expediente. · · 

. 0 Sn. RuY BÀnBOSA ~ Sr. Presidente, requeiro a v. Ex. 
consulte o Senado si me concede meia hora de prorogacão ,, 

Consultado, o Senado concode n. prorognçíio fequerida,. 

O Sr. Ruy Barbosa (contin-uando) - Quando, Sr. Presi
dente; comecoi a ter os prl:meiros nocõos, as tinturas mais 
elementares do Direito Pc,litico nos pnizes livres, notei. r1:::od" 
então, em t.odus us licciev:;om que me esclarecia o esrjidto, a 
unnniinidudo universal ic:;~ mestres. cm· considerot···· ós gover
nos populur·cs, os. govc( nos constitucionnes, os .governos re
·pubhcnnos corno goverrt>_,s de r·esp,onsnbilidade~. o governos de 
publicidade. . . · ,.. · 

E' isto o que hó.ic :·adi caimento se negru' no Bro.zl!, é isto 
o que ho.ie no Hrazil autorizadnrnenle se discute, constituin
do-se para a Republica :BraziJe.ira umn sit·Jacfio singular en
tre todas as Rcpuh!icns conhecidas. E' u.na Republica paro. 
a qunl ns trnvns süo o primeiro elomcnlrl de conservncão, é 
urna Republica em que o Governo march n no escuro, é uma 
Republico. r..m que nos !lrandes negorJo~. dndo rnnis necossaria 
se devia tornnr a nudienr:ia do nnij~ ... ."<!Í:Jo ao paiz se occultn o. 
soluclio dndn nos seus intet.,."ú':'·,r!;ntüo, , · . 

Tove o Mnrechn! Horme\ oonsidern;iio do seu capricho fez ·· 
da ConsLituicão t•upublican;?iLo que !h, do seus pés, a cama do 
seu somno, ou o nnrcotico'"tttà.~P.u'hà noites presidenciaes (l 

' • 
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eniJ:egou-sc ao doce repouso obtido p_or ess~ meio com ~ se
guranca de que o seu Govor·no poderm C!l_ntmuar. a maUazer, 
o:"or·bitar, u prcvarwar,. sei!! g.ue a op1111ao pub!Jca dos .s~us 
netos pudesse tor uotww ;u~ao até_, onde a censura p_ol!cJal, 
isto é a convenrencra do propr·ro uovemo, lhe permJttrsse. 
· NÍio so podia, ::lr.. l' residente, estabelece!' de um modo 
mais el'ficaz a situação conveniente ao perigo de que .o Go-
. ver no desejava fugir. · 

Necessitava o Governo do cr·edito c usava dos meios mais 
eJ'ficazcs par·a afugentur o credito. Em consequencia todos os 
esl'oJ•cos empL·cgados par·u a obtenção do emprestimo pi·ete~
dido for·arh baldados. Não usara o Governo da uuto!'lzacao 
ordinaria 110 nosso areamento para fazm· ii emissão annual 
de GO mil contos por unlecipaciío de receita, em letr·as do The
som·o. Não se scr·v ü·u desse J·ecurso porque o seu empenho 
era· forcar o Uongr·esso á grande medida - a concessão do 
cmprostimo, que aJ'inal Olbtevc, Obtida, porem, do emprestimo 
a autol'izacão, a renlizacão dessa medida esbarrou na descon
fianca no recCJo, na rctr·accão. dos capitalistas estrangeiros. 
Por parto dclles er·a notaria a repugnancia em chegar com o 
Governo a uma ~olucão" qualquer emq11-anto o estaâo de sitio 
não desuppareoesse. . . · 
...... O Sn. A.LFnEÍlo .ELLIS - Apoiado. E sacrificou-se o paiz 
.uà· estado' de sitio. · 

O SR. HuY BARBOS.\ - ••• cmquanto o paiz não voltasse 
ú legalidade normal. 

l1osso ufJ'irmar que communicuções officiaes foram re
cebidas nesse seul.1do.· Posso assegurar que em um· dos mais 
r•i•:os c poderosos Estados da Hepubl ica, onde se pretendia 
então uma opcracão· elo cr·edito e onde a admill,istraciio l'.i
nancoim assegurava ás pretoncões do Governo . a melhor 
acceitacão nos morcudos europeus, a resposta dos capitalistas 
ostrangeir·os fura semp1·e do que no .Brazil niío se poderia 
contar com u r.oncurso dos capitalistas europeus emquanto o 
Govcl'llo brazileiro nüo levantasse miío das medidas excepcio
nnos u qu(\ tinha sujeitado o paiz. 

O· estado de sitio foi, por· tanto, o obstaculo a que se 
renliznssq o emprestimo, l'oi o embaraço a que essa oporacüo 
de credito se não consumasse ~té as vesperas da guerra. Com 
u guerra, portanto, 81•. Prcsrdente, nada tem a bancarrota 
hrnzileil·u. lilssu ~uncurrota existia e estava declarada. oito 
ou uovc mezcs antes da guerra. 

O Sn. ALFn&oo ELLIS - .">. guerra é um pretexto. 
O Sn. nux BARBOSA - Si algum romedio a podia atnllmr 

onLão era o emprcstimo, mas a e:rte se oppoz. a inopcia clu 
nossa administração, caprichando em não levantar o estado 
do sitio, o antes mnnLel-o at6 uo tei·mo da actual admiriis~ 
/,t·acüo. .t 

Si, pois, Sr. Presidente, a unjca medida preventiva con
tra !\ bancarota seria o emprestimo, e si o empresUmo se 
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não lJOude realizar em couseqnenciu. do estado de sitio man
Lirlo pelo Governo, ainda por mais esta razão Ó· a udmiuistra
f;ão <lo Marechal c só essa ndmiuistra~;üo a unicn, a exclusiva, 
a absoluta responsavel nela bancarota actual do Govm·no 
hrnzileiro. 

A d'esgra.ç.a, Srs. ·senadores, a tristeza, a ignominin · qu,~· 
acabam de cahir sobre essa nação, lemos portanto que 
ngrndeccr a este Governo; 1\ a filha legitima da sua inepcia, 
ela sua incompetencia c da sua cleshonestidade. Querem ·os 
nobres Senadores uma prova desse facto? (Pausa.) 

Ahi n Leem nesse credito de 45.000 coutos agora mesmo 
solicitado no Congresso Nacional e pendente dos debates da 
Gamara dos Deputados. . 

São 4~. 000 contos solicitados 'para as obrus da Est1·ada 
de Ferro Central do Brnzil... · 

' O Sn. ALFREDO ELLts.- Sem nulorizacüo legislativa. 
O Sn. RUY BAilBOSA - ... nüo só sem autorização legis

lativa, mas contra a prohibiçüo reiterada mu todos os nrca-
mcntos destes ultimas :mnos. • 

Aqui'tem V. Ex., Sr. Pr~sidente: 

• Com o material rodnulr;. H. IWI.: 000~000 
Combustíveis, lubrifican-

tes, ele ............ : 5.~01 :000$000 
Pagnmenlo de emprcitei-

I'OS, tarefeiros, r. lo. . . ~5. 000 :000$000 

· Afl todo ..... :·..... .\O. o.w :000$000> 

Orá, Senhores, o anno passado cahiu no Congt·esao Nacio
nal o ct·edilo de 33.000 contos para a continuação das obras 

1 da Ccntt•al, c nfio obstante o directot• dessa cstr·acla proseguiu 
nas obras, c ó para despezas .. empregadas nessas obras quo se 
pede agora ao Congresso a credito ele 45.000 contos! 

·Não quiz .. o' Congresso o anno passado ·autorizar o Go
verno a despendor 33.000 contos! Pois bom, a· direcção da , 
Estrada d1J Ferro Central do Brazi!, autorizada· pelo PreHi
dento, gasta, sem autorizacüo, 45.000 contos,. e 45.000 contos 
terá de approvar o Congresso por ter ,quct•ido prohibir o 
gasto de 33.000 contos. Os 12.000 contos de excesso aqui ve
rificados reprosentam a expiação por ter o Poder Leglsln
.tivo t~mtndo r~sistir no director da Central c ao 1\lnrecllill 
Hormes; por uüo pet•mittir o Congresso que ello despendes~e 
33.000 contos, hn db agora esse .mesmo Congresso· nutori~:.r 
a dcspezn de 45.000 coutos, .iá consummndnl E não só passou 
o director dn Central por cima da lei, mos passou tnmh~m 
por sobro o Ministro do. Viação. . , 

O Ministro expediu aviso mandando obedecer li lei c sus
pondor ns obras. O director continuou\ com o apoio, a cum
plicidade, o, applnuso do Presidente an Republica. 



• 

• 

SllBSÃO E~l 6 DE OUTUDRO DE 1 !l14 

Quereis a prova? Aqui está, Senhores, neste documento 
impagavel, incomparavel, inominavel, nas palavras dirigidas 
no Marechál .Presidente, por occasião do seu nnnivet·sario, 'JJn 

/ 12 de maio deste anno, pelo director da Estrada de Ferro c,m
tral. • 

Celebrando o seu augusto annivcrsat·io o l\larechal Prc·
sidentc, enderocou-lbe o director daqucllu estrada, em seu 
nome, no dos seus empregados c no dos operados daqucl!tt 
cstmda, o famoso discurso publicado pelos jornaes dn ma
nhü immediatn e no qual o fecho de ouro brillm nestas pa
lavras soberbas. Terminando, disso o Dr. l~rontin que «IJJio 
e seus subordinados (vejam VV. Exs. como se ensina e pr~
ticn a disciplina nesta grande terra), que elle c seus suhrn·
dinados alli tinham ido testemunhar o seu applauso úqtuJIIn 
que, cnl'rentando o Congresso, 1íquelle que, enfrentando os 
seus prqprios Secretario c o Tribunal de Contas, uutori1.urn 
a construccüo dessa grande obra ela engenharia nacional - n 
dup!Icaciio da linha da Serra <lo i\Iar - emprehendimcnto 
flUe. ha de grandemente cooper3r para ·o desenvolvim,;nlo 
dos Estados de Minas c de, S . .Paulo, para a prosperidade do 
commcrcio c da industr·in, para o en:;randecimenlo do Hrazil,> 

Grande dntn, Sr. Presidente! Grande 'reitol Mcmom\'1'1 ' 
succcsso dos nossós annaes! Magnifica licito pura cooperar no 
ongrnndcJJimont.o do Brnzil! O. chefe do uma reparticão pu
blicm, o chefe de um dos principacs serviços da União, defron
tando-se com o primeít;o magistrado· da Nncão, com 'o chefe 
do Poder Executivo, o felicít.n rosto a !'Oslo por ter ou&nr.lc' 
desobedecer ao Congresso Nacional, romper com os seus 11!i-' 
nistros, dcsautorar c faltar cóm o respeito ao •.rribunal li·~ 
Contas. O Presidente recebe de um subordinado sou congr~
tulncõcs publicas, solcmncs, cstromJosus, por se ter J'ebelludn 
contra a lei, contrn o 'legislndqr c contra a .iusti~a. 

' O SR. Ar.PnEoo Er.r.rs - Com certeza deu-lhe um abJ·uço, 

·o Sn. Rm: ·DMmos.\ --Mais rio quo islo f,}z, como vatl 
ver o -meu honrado amigo, Senadot• por S. Paulo.· Um abrn~;n 
te Pia sido um gesto, moYimento que as Jett.ras publicas não L'e
gistrnriam. Et·n preciso que o assentimento do chet'o do'Estndu, 
n sua solidariedade completa com os seus subnll.crnos, u sua 
r~xultat,iío pelo nobre procedimento dest.e, ficasse assigoalndo 
''ln loltt•ns de fll'andc relevo, r.rn preciso que os jornnes com
mtmir.nsscm que o clit·ector da CenLt•al acabava de se rccom
mondnt• ít estima, t\ confiancn c ít distüw,:iio do Chefe do Es-
tuclo. · . 

Pot• isso, o St·. Pt•c;:.idenle da' 'nepublicn, «bastante com
movido (risos), agradeceu a homenagem. que lho era prestada, · 
dcclul'tlndo que uquelle. punhado de opernrios que o saudava, 
ruzin-lho nntCI'Ct' a. multidão que o applaudiri'a no diu em que 
u bnudoiiassc o ~~ode!~ (·risos) • 
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«Esse punhado de operarias, repetiu S. Ex., ante
cipa o julgamento imparcial da posteridade, que n_uncn 
falha na npreciacão dos ver·dndeil'os estadistas, (rtsos). 

Não se poderá dizer que S. Ex. aprecia com parcialidade 
os seus proprios merecimentos. 

«Terminando, o Sr. J>resiclente da Republ(ca disse 
sentir-se .iubiloso pelo alento que l'he traziam os ope
rarias da Estrada de Porra Central do Brazil, pois havia, 
pelo menos, alguns brazileiros que lho . faziam justiça, 
affirmando ser S. Ex. um Jlntriot.n dig110 dos applausos 
da Nacão. 

Em ·seguida, J'ornm ergulclos vivas au Sr. .Presi-
dente da Republica e Exmn. fnmili:u. .. 

0 Sa. ALFREDO ELLIS - Que cousa ridicqla l 
O Sn. RoY BARBOSA - Ora, Sr. .Presidente, qual ó o paiz, 

onrle um documento desta ordem não fosse o bastante para 
que o Corpo Lagislativo mandasse proceder, com todas as 

. reservas devidas a um .inqueriLo ·cfficaz sobre a situação men-
tal do Chefe do .Estado ? (Risos.) , 

• · Não me quero collocar nn situaciio do medico; Nem 
mesmo 'ú altura de curandeir·o, podem permittir, siquer, ele
var-se os meus insignificantes conhecimentos de medicin(l, · 
mas as nocões vulgares, os recurso.s elementares ... 

O Sn. Au,nEoo Er.Lis - O diagnostico é fncil. 
· O Sn. RuY BARBOSA - ... me .animam a um diagnostico 

· seguro e me levam n admit•ar a complacencia com que con-
. tinuamos a p~oceder, como si na mngistratura suprema do Es- · 
tado se achnssa ainda agora essa entidade capaz do governar, 
e que o Congresso Brazileiro,. ha quatro annos, honrou com 
os seus votos, reconhecçndo eleita. 

Um chefe de Estado, ·Senhores, 'que se declara jubiloso, 
porque os seus ubordinados lhe attestam que elle des~be
deceu ao Poder Legislativo,· que olle introduziu a desauto
raoão no seio do sau proprio Governo, que e!le desrespeitou 

. os tribunaes do pafz: um Chefe do Poder Executivo que ex-
. ulta, porque, em sua presldencia, o Congresso Nacional é ul-

tra.indo, como . um embarace á prosperidade, á •o.rdem e á ad-
ministração do paiz ... · . 

O Sn. Ar.FREDo ELLTs-Mas que vale hoje o Congresso Nn.
cional? 

O Sn. RoY BARBosA - A posteridade - não sou seu or
gão - mas, si a nocilo do senso commum entre nossos filhos, 

· for a 'mesma de ainda ho,ie, entre seus paes, n posteridade, 
o que fa.rú é pasmar de que houvesse uma época em que taes 

.loucuras se pudessem praticar impunemente (apo·iados); con
tinuan,do s·au autor a exercer a autOl'idade de que, por mod<~ 

• 
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tão solemne1 deante dos maiores org,iios· da soberania naci<J-
nal, se havia mos.trado inÇ_apaz. . . . 

Mas, Sr. Presidente, ni!JO é tud·o. Ve1u depo~s. em JUnho 
deste anno, a lei do cmprcstimo e mandou suspender todas 
as obras;· mas, não obstante essa segunda lei, as obras con
tinuaram, c quereis ver como ainda com o applauso osten
taria. do Presidente da Republica? No dia em que devia 
sanccionar a lei da moratoria, em junho dess,; anno, o Pre

·sidente da Republica, remanchando polo receio de que não lhe 
dessem a emissão, tomou o trem, e f•oi sanccionar com sua 
presença, na Central, a inauguração das novas obras da Serra. 

Assim que, Sr. P1·esi.ct'ente, depois de já reconhecida 
entre os amigos do Goveyno, confessada ruo Congresso, pelos 
orgã<os do Governo, considerada como inevitavel, no proprb 
seio do Governo, a bancarota, continuou o Governo, livre e 
'desembaraçadamente, a bancarotear. Pela imminencia da 
bancarota, o Congresso Nacional mandou que todas as obras 
so suspendessem; mas, a pr.;texto de que essas obras estavam 
começadas, o director da Central, oppondo ao 'Congresso o 
v6to da sua indiv.idualidade, contra ,a qu~~;l se tem debatido 
a do l\1inisf1.1o da Viação, inutilmente, determinou que as 
obras proseguissem. E as obras proseguiram, para que o 
Congresso viesse a receber a intimação que recebeu, para 
que lhe puz·essem a f~~;Ca aos peitos, porque é preciso pagar, 
porque as dospezas ,iá estão feitas. 

Naturalmente, pot:quc o comrnercinnte, o fornecedor. 
:~queiJes a cu:in porta vne bater o Governo cm busca dG 
provisões ou de serviços, não hão de ir informar-se· do Tri- · 
bunal de Contas se pretende approvur. ou não ripprovar as 
despezas que S·e fazem. E', portanto, de equidade, de justiça, 
e é de honra, que tacs despezas se satisfaçam, mas é dr 
honra, é de lei e é de necessidade, que no mesmo tempo 
se restabeleça a responsabilidade immed•iata . dos criminosos 
aut.ortis dessa despeza. E como os autores não são sómente 

•as autoridades subalternas da estrada, não 1\ sómente o se\1 
director, é sobretudo o Pre~ident.c da Republica, 6 necessa
rio ·que· o Congresso pelo mesmo acto por que mandar sa

. tisfazer cssns · despezas, recon hecn, declare e mande pro
cessar a t'esponsabilidade dos a!Utores do attentado. 
· O Sn. ALrnwo ELL!S - Esse Congresso não é capaz de 

fazer isso. ·. · ' 
O Sn. RuY BARBOSA - Seria ao menos, nus alturas em que 

jt\ vamos, pelos fins de Governo, uma mcd·ida 11raticamente 
qunsi sem resultado, mns ella exprimiria a.o mesmo tempo 
a fidelidade theorica dos membros do Congresso Ropublicano, 
a essa carta orgnnica dns nossas. institui~ões que tllo sagra
dos deveres, neste caso, nos está impond·o. 

O Sn. ALFREDO ELLIS - Firmnr-se-hin, entretanto, urn 
precedente honesto e digno. 
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O SR. RuY BARBOSA-- Mas, em vez disso, certo até os 
ultimas dias do seu Governo, de que a possividado inalte
rnvel dos s~us amigos não lho fnlt.arú, o Presidente do Repu. 
blicn, satisfeito na bancarota, como um patinho nugua, .a Pre
sidente dn Republica in.~iste em gastar nubnbcscamente 
renda~ ·JUe a Republicn niio possue, n, lançar mão de· recursos 
c;ue , F. e•gotn.runl, a appellor para credito .i fi impossível. E 
é por isto qu<• ainda ugoro verâos br,ter ús pol'tas do Con
.õ!'éH·SO Nacional um novo credito solicitando mais 30.000 
contos, par:t desper.as com armamentos·. , . · 

H a, Sr. Pr~sidenle, portanto, nove mezes que entramos 
nesta situação ignominiosa de fallidos; ha nove mczes QU6 

. esta sit.uacao c~ ta \'a sobre nós e que o Governo brazi!oiro 
~m vez d~ envidar todos os esforcog por nltenuol-a ou preve
nir os effeilos de sua explosão, persisto em aggravar os mo-
tivos a que Be devem essas desgrricas. · · · 

Creio, Sr, Presidente. estar chegando ao limite da hora 
com que a benevolencin do Senado me fnv·oreceu, c por isso 
terei de adiar ainda para a sessão de amanl.lã o termo das 
considerações que me obrigam· a fazer o nnnuncip da nossa 
bancara ta. 

Vou terminar, Sr. Pres,idente, appellando po,ra a indul
gencia do Senado na sessão de amanhã c recommendando ti 
meditação dos meus honrados collegas ·no curso desta noite, 
a gravidade dos factos que acabo de comrnentar. 

Approximnm-se os dias terminaes do período. actual do 
Governo. Quatro annos de illegalidades, quatro annos de pro..o· 
rJigalidades, qua.tro, annos de monstrwosidades, remontando 
na expiosão desta vergonha, contra a qual ·em vão buscou 
lutar o Ministro das Finanças nas phrases mal redi~idas çom 
que gaguejou no tclegramma aos nossos' agentes ftnancetros 
em Londres. ' . 

Dir-se-hia que circumstancias e.:dràordinarias, cris~s 
imprevistas., abalos tnes. no· nasso desenvolvimento cconomt
co havinln intervindo no curso desses quatro annos, parn ex-: 
plicai• tão rapida, tão medonha, t,ão pavorosa terminação de 
um quatriennio que' se csti·éara debaixo de auspícios tão fes
tejados, com· os cumprimentos c as "l'clicitaçõeR das rpime1rns 
autoridades estrangeiras pela florescencia das financas d() 
Brazil. - · ' · 

Grande liocüo esta, Srs. Senadores; .quatro ann()s de ex-· 
cessas, quatro anno~ de abusos, quatro annos de prevaricações 
fir.eram rapidamente a obra de um scculo, desmontaram,· ar
ruinaram, anaiquilaram a construcçüo de no nnnos dn nossa 
existencin.nac.ionnl, enccrra!·am as nossn~ trndicões de probidade 
administrativa, , as Lrad'ições da solidez do credito brazileiro, 
as tradições dn nossa honra internacional; c hoje fnllidos,. sem . 
termos no menos merecido a honra do entrar na confidencia 
da ex~remidadc a que chagnrnmos, aguardamos que os nossos 
credores nos digam a nôs cm que condições convém •aos seus 
interesses ou á sun longanimidadc a conclusão do Degoclo tJm1 . . 

• 

' 
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que, perdida pam··o Brazil n sua honra, Re lhe evite ao menos 
n desgosto dr uma exeeucão J'oJ·çarln. · 

J!)i~. scnhoros, o epilogo clr.~Le Goi'CI'lln, o lermo desta 
Hiluucüo, o coroamento desta politica. ~ 

A posteridade sabcrt't honrar o nome do seu principal res· · 
ponsavel com os louro~ devidos a benemcrcncias tiio assigna· 
lndus. (Muito bem; mttílo bem. Palmas .nas (lalel''ias). , · 

OJl!Í!l)l no 01.1 

. O Sr. Presidente- Nilo havrmdo aü1da numem para se 
proceder ás votar;ões constante~ rln ordem do dia, passa-se á 
ma!erin em discussfio. 

-· 
~" rliSliUSsüo dn proposi0ão dn C:nmnt·a dos Deputados nu

mero 1•2, de J !)Jil, que abre, pelo ~linisterio do Interior o 
rll'cclito de ·923 :720$2!,2, snrp!Pmenlal' :í verba J ii', do art .. 2" 
do· or·çnmcn!o vignntc. 

O Sr. Francisto Glycerio (·)-Sr·. I'rosidenl.t\ cu aguar
dava 'que o nobl'e Scnaclot• pela Bahia concluísse o sou mc
momYel discurso para .que me coubesse a voz elo occupar a 
nttençiío do Senado na hora do expediente. S. Ex., porém, 
n"abu de deelar•aJ• que sónHc'ftln amar!hã talvez possa concluir 
a sw1 ol'acão. Assim, sinto ncce~.sidacln ele fazer, desde Jogo, 
alguma~ considora~ües, cli1·i~indo-me ao Senado o :'1 opinião 
publica. cm r·e!ar;iío ao nssumpto de que s·. Ex. se ·tem prc
""r:upndo, .iulgando·o soh urn JlOnto de vistn dil'l'C'I'•!nl•! daqur~lle 
que inspirou os actos do Congresso Nacional. · 

QurH·o, S1·. PJ•csidenLI!, rcfCÍ'il'-lllC ao segundo {u.nding ·' 
Esse~ Ullt.o do Podei' F.xecnLivo que, nliús, não está concluído, 
na minha opinião r. uma consequcncia nnturnl das leis de mo~ 
J•nto1•ia votarias pelo Congl'•!~'O e ila sittlfi('Jio ·nc!nal do· paiz., 

ü Sn. PllllSJili~N'I'8 .,..- n'"'o ponderar a Y. Ex.· Que o qua 
e~l:\· •'m discussão •' n pt•npo.,i~ão dn Cnmnra elos Deputados 
H. ·12, de 191.1. 

ü 811. Fno~NGISCO GI.Yt:EnU1- S1·. Pt·rJsiclont•), .J.odn· a Yida 
rtnrlam~nLut• do Brnzil, uo antigo c no novo regimeu, Lelm 
c'on~ngmdo n .libeJ•clade elo., mr.m!JJ•os do Congresso Nacional, 
dn ~f! ]ll'evalc!Cel'~m r.l:t ili.,.,u.,>iiu dr• t•J•rdiln~ pal'l\ di,culirem 
politica ge1·n!. · .. 

(') ,Es!r. discurso nfio foi ·revisto pelo orador. 
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· 0 SR. A. ~<\Zili\EDO -Apoiado! 
,O Sll. J?It.\Ncrsco Gr.YCEiliO- Não estou, eni.I'ctanto, dis

. cutindo politica geral, c Rimplcsmente tratando de um aa
" sumpto que se refere ao credito publico. 

0 S11. LEOPOLDO DE BUT.HÕilS -- Muito bom I 
O SR. FMNcrsw Gr.ycmno- Ora, Sr. Presidente, qual é 

a ma teria da ordem' do dia 'I E' ou não um credit.o solicitado 
pelo Poder ExccuLivo'l lia ou não perfeita connexão entre 
o assumpto que est:l na ordem do dia e aquelle que me trou:w 
:.\ tribuna. 

· · 0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES- Perfeitamente ! 
0 SR. FRANCISCO GI.YCEIUO- Prevaleço-me, portanto, da 

amplitude desta discussão exactamente para tratar do assumpto 
que delineei nas minhas primeiras palavras. 

D SI\. l'll~CSIDI~'J'I\- V. Ex. lem indiscutivelmente razrw, 
porque a muteria de que estú tratando tem connexãe>, embora 
remota, com a materia cm discussão, que é um credito re
clamado pelo Govcmo para attencter a despezas publicas. Por 
isso ou núo elmmoi propriunwnlc \' .. Ex. ú ordem; fiz apenas 
notar ,que Y. Ex. não poderia deixar de se oecupar da ma
teria em disaussiio. 

0 811. FRANCISCO Gr. YCECU(l - Sr. Pre~idenLO, si O Poder 
Legislativo acaba de votm· a omissão . de' papel-moeda até a 
somma de 250 mil contos confessando a escassez de recursos 
do •rhesouro Nacional; si o Podet• Executivo acaba de suspen
der os pagamentos no exLcriOI', perguntarei, muito legitima
mente, á opinião publica, como se explica vir elle pedir ao 
Congresso Nacional um Dt'rJdilo para despezns pnliciaes na im
portancia de cerca de mil contos? 

· Ahi ésttl a perfeita cort•elacão entre o assumpto .do meu 
discurso c• a materin da orct,em do dia. 

10 Sr~. LIOOPOI..Do DI~ Buurõr::s- V. Ex .. tem toda a razã(). 
0 SR. FIMNCISOO Gr. YCERIO-:- Sr. Presidente, O Governo 

Pt•oviso1·in (visto que é prrJcisn um golpe de vista rertospecl.ivo 
pam chegar· no presente), o Governo Provisorio encontrou a 
Nacilo cm Ines condi~•ões financeiras que os proprios repu
blicanos nunca deixaram de confessar que-.eram prosperas, e 
justamente os ultimes dias do Imperio se caracterizaram pela 
preoocupar,ão que empolgara a politica no estudo e no enca
minhamento da questão monrtaria. Este era o assumpto· que 
preoccupavn profundamente n atl.enciio dos homens politicas· 

· de ambos os par Lidos. 
10 Srt. LEOPOLDO DI~ BULHÕ!lS -E muito preoccupou o Go

verno Pr·ovisorio tambom. . ' 

0 Sn. FMNCISC:O GI.YCECUO -Exactamente. 0 Governo 
PJ•oyisorio dn Republica, npesar d.o atrnvessat• o período tor·-

f'C'CII '. 
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mentoso da reorganizucüo constitucional do Bx·azil, póde di
~er-sc, pr·ooccuJJOU-sc ossendal e principalmente da questão 
monclaria. Sem embargo da sun missão transitaria, entendeu 
que devia entrar no caminlw dos melhoramentos materiaes, 
1'ez despezas consideravois e •J'oi precisamente a reparticiío, 
então dirigida pelo orudor· que· neste momento occupa a at
tent;üo do Senado, que ordonou as mais avultadas despezas .. 

Sol.Jreveio o primiJii'O ·período consLHucional da Hepublica, 
sacudido por uma st!J·ie do movimentos revolucionarias, e a 
sHuacii.o financeira do paiz mais se aggr·avou com os gastos 
oxlraordinnrios, c o marcclial Flol'iuno Peixoto retirou-se do 
poder legando no seu snccn,;;or urna enorrno carga de com
pr·omisMs conl.r·ahidos, no -seu JJl'l'ioclo, accumuJados aos do 
GnvoJ·no l>l'Ovisorío. . 

Seguiu~so, Sr·. Presidente, o período Prudente de Moraes, 
s••r·virlo por um Presidente eleito tão espontaneaumetc ... 

Q Ru. Ar.l'nEoo Er.Lrs-Apoiado. 
' O Su. Fn.1Nr.rsco Gr,YcEnro-... quanto é possível sel-o. 

-o Su. Ar.Fmmo, Er.r.rs -· Era o candidato da Nação. 
o :,;ru. Frt~NCISCO Gr.Ycrmro- oi· homens pensadores, as 

classes soeiues, tudo quanto se 'interessava ,pelo exito com
pleto das novas instiíuicões, 1:onfiavam na alta, patriotica e 
criteriosa diJ•eee!io politica elo .Sr. Prudente de Moraes. 

0 Sn. ALl'l\EDO E.LLIS - Muito bem. 
' O Srr. Fn.wcrsco Gr.Ycmuo-En~retanto, Sr. Presidente, 

este período 1llmhem foi tormentoso e o- Sr. Prudente do 
llforaes réUr·o·u-se. deixando o caml1io n uma taxa que nunca 
havia descido no Brazil. · 

O Sr. Pl'udentr: rle ·Moraes, tambem, por seu lado, con
Lrahiu altos compromissog, legou despezas collcssaes, para 
serem satiSfeitas pelos seus successores, n foi clle, Sr. Prc;;i-, 
dente, que contra h iu ó primeir·o (undino. E' para esta ope
l'UCfio que deseJo. espc"cialmente chamar n attenoiio do Senado 
o da opinião publica. 

Asitnuciio econpmicu c financeira de 1898 não era a ·. 
sHua~üo Jinan~cirn · c cconomica acl.ual. Si. ó ·facto .que n 
cambio havia clescido t\ taxn de cinno dinlici!'os pot· milréis ... 

0 Sn. AI.FRF.OO ELLTS -A 5 3\4. 

O Sn. FMNCisco GLYCEmo'-... é verdade tambem que 
o Brazil tinha a sua cxpor'taoiío de café e de borrac'ha em 
opulencia e os seus p!'licos estavam na sua maior alta. O 
Thesouro conl.nvn com os seus recnJ·sos normnes. 

10 Sn: A. AZERimo-NnquAIIO l.empo deu-se uma despeza 
de HO. 000 contos em differenca de cambio. . 
.. · O Srt. Frui-rcrsco GLYCEruo- Perfeitamente, e ia presi
snm~'nt•J nssignalnr l]Ue, apesar dn depressão das Ln."':as cam-
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Jtincs, n situauão poclcl'-se-hia dir.eJ' normal, pot·.que os _prcr;os · 
elos geuoros de oxpoptar;üo estavam na sua mclhot· altura. 
J~ntretanto, o Presidente Prudentn de i\!m·acs lançou mão do 
pL'imniro /'Willillfl. suspendendo os nos.~os pagamentos. E o 
fez com n. approvnci\o tncitn do Congresso Nacional, .sem que 
a maioria dos clcJMnl.os poliUcos de ambas as Casas do Con-

. grcsso H c insnrgiss<). Apenas alguns se levantaram para dirigir 
um prol.r.sl.o noni.J'\1 Cri~c acto 111.1 Podei' ,gxnuulivo o, entre esse;; 
parlammll.nrPs, esLava o orador, ·que vos dirige a palavra, nesi.JJ 
momcnlo- denwustrn111.ln, da LJ'ihmm dn CamnJ•a, :í qual peJ·
ilmcin, qun a situação não comportava a suspensão dos p~ga
meutos; ao eolilt•m•io -a ~ituaç:io n que exigia era a cor.npleta 
c profunda rcdue~:io rio dcspezn~. 

Enl.rctnnto, ainda ho,ie, ·sem l'allnr o devido respeito á~ 
inten~ües tio gO\'(!I'no Prudente de Mornos, desejaria fazer al
gnmas considerações relàtivamenle n: esse acto. 

'l'inha o Sr. Prudente de Mol'nes .autori1.aciío legislativa 
Jlnt'a J'az01:' o J11'imciro (tt17r!ill,q? Não. Não tinha. Seutn-sc ÍL 
minha direita um do~ mais illusLJ·cs paladinos dessa <lpoca 
finarieeii•a 'da ncpu!Jlien- o 110br~ Renadot• por Goya?., qun 
pódo dar seu tcstr!mtmllo. O' governo de então recor1•eu ÍL 
lei ur illlü, (Jue qucbmu o pnd1•ão monctario, para nellu 
r>ncontt·nr autoridade para seu acto; lançou mão da lei· do 
18%, que enc::unpou as emissões bnncnt•ias para Jcgitimaciici 

. (J(, sua inicit.iva: l'innlmcntc, foi lmscm· aL1l urna disposição 
orcamrmf.at·ia, mas cm nenhuma dessas lois .r,itadas o Poder 
J~xécutivo eneontJ·on apoio decidido pura o acto do 15 de ;ja
neiro ,, J'e~ uquellu opera~ão durante a vigencia do estado 
do 5itio, "m rigoroso segredo, c <Jlla sórnent.e Joi con11DI!ida 
Pll1 :18\l.ll c publicada dous nnnos depois. • 

O Sn. LWPOJ.DO lltl BUJ.HÜES-•Crcio ituc V .. Ex. está 
enganado. A opomr;iio foi submcttida á approvnr;üo do Con
gresso pelo· Sr. Be·rnnrdino de Campos, cm ,junho de t8!l8. 

' O Sn .. FnM;GJf\Cr• Gr.,;CJllllO -Pcnloe-mc V. Ex.; · re-
r.orm aos debates do tempo e vcrít. · · 

i:l: verdade, entretanto, ü que uom a situa~,fio cconomica 
autorizava a suspensão rlo pngamento, nem prcclldcnte algum, 
rlc falta de pn•g-amenlo, nos autorizava o ,!'ecurso do segundo 
(nrulina. - , 

Mns, Sr. Presidente, os homens de Estado dnquella 
<!poen, rr.sponsnvel poJa rJirocçiio politica do Govornó da 'Re-. 
publica, tomaram tnes delibm•açõcs, o o que ,; verdade tambcm 
,\ que innegavehncntr nknn~aJ·um l'rsull.:ulo~ h•mofir.o~ pnra 
as fiuaucas do paiz. • ·' ' 

Quem suggerin o pt•imoit•o (u711li$(J-loan? O 'Gúverno brn
zileiro? As duns Cnsns do Congmsso? Nüo;' foram. os nossos 
r.t•odores q~c, ni!o sómrmt.c o insiuuarnm, como para aqui mnn- · 
duram cmissat'IOs, encarregados rle trntnr dessr. nssumptn, 
grave c melindroso pnrn a dignidade elo nosso pniz. · 

' ' ' 

· r0 · 811. LEOPOLDO Dll BUtHÕES -·FOi uma contrn-proP,osta. 
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o· SI\. FR.~Ncrsco GI.YCEnro- Faço estas observações, 
Sr. Presidente, para. (}!legar tí defesa do segundo {nndtn{]. 

Interrompi minhas considerncües, no periodo «Prudente 
de ~!ornes~.· mas, pam chegar iL ·demonstração completa. da 
minha these, é indispensavel que vrosiga na analysc das ad
ministracões subsequentes. -Seguiu-se, Sr. Presidente, o pel'iodo «Campos Salles ». 
Esse periodo teve a vantagem tle niio encontrar a grande dcs
peza com os serviços de ,juros c amor·lizacão da nossa divida 
no exterior·, porque encontrou o {nndtno realizado, c, por con- _ 
sequencia, teve maior facilidade, maiot• r:nmmodJdade para s•: 
uesempenllar• do grave dever da administração publica. 

:Mas, ·Sr. Presidente, nem mesmo es~e governo deixou· dr. 
contrruhir onerosos compromissos. Te v r:, incontestavelmente, 
inspirado pelo seu 'pal.!•iotismo, momentos de decisiva energia; 
mas, é pr·cciso conl'essat•, não foi feliz na sua complexa con-
cepçiio a. sua politica financeira. . 

Exemplos encontramos nll. m<i situação commel'cial que 
se seguiu o que se denunciara ,i.á no meio do Governo Campos 
Sallcs. V. Ex.· deve se recordar da delicada crise em que se 
encontraram os bancos do Rio do Janeiro, a tal ponto que 
o Banco da Republica, e outros de igual importancia, que
braram, fecharam as suas portas. 

O Governo, então, assistiu impassivcl a. esse desmorona
mento, servindo á sua doutrina não intervencionista.. Eu era. 
contrario a essa doutrina, mas respeito, principalmente porque 
a vi défcndidn por um homem cmincnt.c como o Sr. Campos 
Salles. · 

O Governo, apavomdo· com a quebra dos· bancos e outras 
circumstancias, resultantes dessa crise, quebrou pelo meio o 
nexo scientifico da sua doutrina. 

E não pn.Pou u•hi, :81·. Prc::idonte. Solicitou do Poder 
Legislativo medidas int01·vencionistas, para conceder ao Banco 
da Republica, que estava. então transformaélo em estabelc
eimcnto ol'fir:iai, o auxilio de. um milhão esterlinos·]la.ra fazet· 
operaQões cambiaes .. Nunca se viu so caracterizar tiio nil.i
damcnto a politica intervencionista. E mais do que isto: 
25. mil contos em 'moeda corrente, cm auxilio 'aos Jmncos ... • • O Sn. ALFREDO Etr.Is- E mnil; ns inscripcõos. 

O Sn;:FnA'NCJSCO GLYCEmo-E, para. coroar esta obra. 
mnif.tiram-sc, com n ·responsabilidade. da União, 12» mil in
_scripcões, que, felizrilente, f6mm todas resgatadas. 

Vê V. Ex. que nem mesmo o periodo Campos Sullcs 
deixou do, legar· no. seu successor uma: séria avultada de com
promissos resultantes dessas oporarões e do, despezas nclm i-
nistrativas. · . · 

Sobreveiu o periodo Rodrigues Alves. Este encontrou re
cursos abundantes no .Thesouro,. decorrcnt.es da situaoão crendn 
pelo primeiro tundin(l. Foi neste Governo que se inicim!am 
os grandes sorvicos e sobretudo as obr.as de embellczamento. 
!Fizeram-se nvultadissimas dospczas. Innol'•• · · .. ,··.,ente nosso 
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período houve um certo systemn ou um certo progrom1na, 
que se corrhecia c que so recommcndava ú eslimu publica. 
i\fas é facto tmnbem que se, fizeram dcspezas illcgaes. A ave
nida Rio-Brunco, csla helleza que legilima qualquer illegali
dade - digamos assim - foi aberta sem nenhuma autoriza-
ção· legislativa. · 

O Sn. GoNCM.VES l'EnnmnA - Medidas que sanearam o 
Rio de Janeiro. 

O Sn. Ar.mEDo Er.Lrs.- Parece que em relação ao Dr. 
FI·ontin liga-se sempre o facto de falta de autorização nas 
obras que elle dirige... • 

0 Sr.. FMNCISCO GLYCBRIO - 0 Governo Rodrigues Alves 
realizou serviços monumentaes. A exlinccão da febre amarei ln 
em todo ·o Brazil é inestimavel. Iniciou os trabalhos de li
gação de Mntto Grosso ao Rio de Janeiro, approximando 
aquella ferwcissima região do ·Brazil dos elementos de civili-
zação e progresso. • 

O Sn. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO ·- 0 período Rodrigues Alves 

tnmbem se caracterizou pai· grandes despezns. 
O Sn. ALFnEDo ELr.JS- Mas no sahir do governo alie dei-

xou grandes saldos. ' 
O Sa. FRANCisco GLYCEmo - Sobreveiu o periodo Af-

1'onso Penna. Esse homem, de quem a opinião esperava gran
des serviços, de facto se desempenhou dessa espeetativa, le
gando ao Brazil duas grande.s obras: .a primeira foi a modifi
cação do traçado de viacilo ferrea por 1\fatto Grosso e a se-
gunda i' o i a Caixa de Conversão. ' 

A creação da Caixa de Conversão é uma obra impere.civol. 

I 
I 
I 

r Nunca, ·em ópocn alguma,· no Brazil,-sc conhecéu,o que era a 
estabilidade do óambio; ao contrario, a instabilidade do cam
bio atormentou sempre n todos os governos e· a todos os ho- ' ' 
mens publicas, do Imporia o da Republica. · 

J~sse serviço ,iáma1s poderá ser· esquecido; mas, por outro 
Judo, o período Affonso Penna se caracterizou por uma larga 
somma do despezas, além de todas as previsões orcamen~'l-
r•ias e de todas as previsões legislativas. · · 

\ ' 
l 

O Sr. Afl'onso Penna retirou-se, por uma ·grande dos- , · 
grncn, desta vida. Pois bem, que sejam levados a beneficio 1 ! 
do sua memoria,. pelo grande respeito que lho devemos, os ser·- )' 
viços memoraveis por elle prestados e por mim agora assi- ·\ 
gnulados. ' . 

' Ao Governo Affonso Pennn succedeu o Gover•no Nilo Pe- · 11 
oanha, que foi do facto um Governo brilhante. Não é a pre- .1.) 
sonca do . nobre Senador pelo Estado do Rio de .Taneiro que 
me arranca essa palavras. Não; .cllas siio o fruto dn minha 
conviccão, ellas manifestam os' meus sentimentos reaos. ~ .! 

Foi. um Governo notavel, mas 'foi tambem um Governo de 
gasto e de ~ç;;w~omissos, compromissos e gastos que vieram 
p·esar sol:l.(o aêtual ·tJõ~~~!;Jl.~ .. : . 

'• 
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. Sr Prcsiclenlc o Governo clo Marechal Hermes se cara
cteriza o t.a.mbem como um governo de grandes clespeza~ •. e o 
que é mais não só de grandes despezas, mas de desJ?ezas Illc~ 
snes e tevé a. infelicidade de ser o campo ne~ tro, '.~to é, fo1 
no seu período governamental que todas as crises viCr!\m e~
talar, e onde se liquidam, por assim dizer, ~das as crises fi
nanceiras accumuladas em governos success1vos. 

o SR. ALFREDo ELLIS - E' uma especie de paru-ralos.· 
(Risos.). , 1 

0 SR.. FRANCISCO GLYCill\10 - Não desejo contestar O 
aparte do nobre Senador; estou Jazendo, quantç posso, Rl)dre
cincões em um pont:o de vista estt•anho ás pa1xues parti a
l'ins. · . •"· ·~~~!t.tl 

No pei·iodo actual, Sr. l>residente, no per10do do Mare
chal Hermes da Fonseca, todas as crises se accumutam: n so
cial a economica a financeira c a politica. O Marechal Her
mes .responde, nÓ seu período govemamentnl, não SÓ pelos 
seus el'ros, pelas despezas que el'feeLuou, como tnmbem pelos 
erros pelas despezas foiLas llil gestão successiva de quatro 
presiÍlencias' l'cpublicanas, por uma ~:;estão ue cerca de 20 an

, nos. de administracão J·epublicana. 
O SR· .Alof!" 'DLLts - Mas recebeu saldo ou não ? 
o SR. FMN• o) Gr. YCER.IO - Eis o 'facto·. Cada um jp·1, 

no ponto de viF · da situação financeira que eu aprecio,. a 
sua responsabili . !e definida. Não cogito de julsar, co1 · 
demnar ou abso ·,r, sob o ponto do vista da sua. .administra 
cão politic!!_. ~< . 1 

.\1:.~~· 
0 SR. LEOPOCOO DE BULl!ÕES- V. Ex. começou. tratando 

da propria, no Gover·no Provisorio. 
0 SR' FRANCISCO GT.YCllR.IO - Sem duvida. No pel'iOdo 

Hermes da Fonseca, Sr. Presidente, comecou a quóda do cre
dito publico brazileiro, pelo ataque organizado, intellir;ente 
e soffrego, na imprensa c nn tribuna parlamentar. Dessas po
sições, occupadas por gmndes t.nlont.os c. enel'!;ins, dessas po-. 
sioões J>artirnm os primeiros Liras, ns pl'imeiras assrcssões 
ao. capital estr~~:ngeiro. (Apoiados.). Os .capitalistas estran
geiros, Sr. Presidente, que para aqu1 haviam trazido ns suas 
srandes. economias para. empresal-as em' serviços publicas e 
parti curares no Brazil, ficaram apavorados.. Oh, diziam elles, 
nós arr1scamos a nossa fontuna e os homens publicas do Brazil, 
em voz do nos ajudarem, do encaminhnt· .a ovoluoiio normnl 
dos nosso~ çapitaes, são os .. pr!m~iro.s (). impedir e perturbar 
as nçssas. Jmcla.tlvas, nl1o permittmdo nem ao monos o direito 
de fiscahzar o que é nosso. (Apo·iados.) As·. companhias, as 
omprezas ·comeoarnm a roeu ar; ·houve o "recuo de capital · es-
trangeiro. . 

Mas •. ·Sr. Presidente, a . ciroulacão monetaria do Brazil, 
que hav~a augmentado na proporcão do aocrescimo do capital 
estrangeiro e sua locallzaoão no Brazll em serviços· publicas 
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o particulares (e quando .~o diz circulacão I)Jonetaria ~c com
prehende não só.mento as Jettras de · camb1o co.mo toªos os 
titulas circulatorws do moeda que estavam na CJrculncao na
quollo instante, se comprel!endiam os grandes çapitaes estran
geiros transformados cm t1tulos de moeda nacwnal), começou 
a desncroditar-~ .. Niio se comprehepdia, no. e~tran~eiro, que 
o Governo brazJ!el!'o, o poder pubhco br·azJIC!ro nao se ve
xasse do ser· cumpliciJ deste ataque ao. capitaes, . que vinham 
trazer vida ao desenvolvimento economwo do pa1z. · 

•Com este facto coincidem os primeiros signaes da retiratla 
i! o ouro da 1Caixa de Conversão; coincide com este facto tambem 
o comec-o da quéda do café, que é, como V. Ex. sabe, o pri
meiro c, quasi se poderia dizor, o unico' producto de expor
tacão,: 

• O Sn. A. Azmumo- E a' queda lambem da borJ•acha. 
O .Sll. FM!NCrsco GLYC!lll!O- Quanto á borracha, a <Juéda 

:vinha de annos anteriores. · 
, O SR. A. AZEREDD- Mas augmentou extraordihariamcntc. 

O Sa. :Fn.\INcrco GLYCJ>mo- Por consequencia, a-· si
tuaciio economica interna brazileira estava' se ·caracterizando • 
nitidamente. O . Governo brazileiro, autorizado pelo Legisla
tivo, nesse mesmo momento, se dirige aos capitalistas estran
geiros solicitando um emprestimo e o Senado conhece o resul-
tado negativo desta tentativa. . 

Foi. nesta dolorosa e premente situacão que irrompeu o 
cataclysmo da conflagraciio européa. · 

Sr. P~·esidente, o mundo inteiro submetteu-se ao imperio 
brutal desta guerra. Todos os apparelh-os financeiros, desti
:na:dos ao fornecimento de capitaes para as potencias estran
geiras, dcsappareceram. ·A propria: Inglaterra, como que insu
lada o fóra dos horrores do continente, a •propria Inglaterra 
viu-se attingida pela catastrophe financeira. · 

Todos os paizcs que forneciam capitaes á Arnerica do Sul 
Bo acharam igualmente em crise. · , · 

Nós no Brazil, .como toda a Amarica do Sul, sem muioil 
para 11romover a Oll:portaoão o importacão: Quer dizer, o im
posto de importação para a União, o imposto de cxportaoão 
para os Estados, o imposto·· de consumo interno, todas essas 
opigrap!Jes do reada, que fornecem vida á aiclministraciio ·pu-
blica do Brazil, todas essas ,fontes se.estancaram. .. 

Em seguida, o Poder Executivo decrel.ou o feriado na
cJonal, que não ora sinãv uma moratoria. . O Poder Legisla- · 
trvo sanecionnou este acto, votando as moratorias, applaudidas 
pela Nacão inteira. · 

Não sómente o Brazil e as nacões sul-americanas estavam 
nossa situaciio singular, mas as· grandes nacões européas ·e. até 
o~ Es~ados Unidos. Portanto, .caracterizava-se generalizada a 
sltl!!lCIIO J?OI' mpa singular e profunda catelepsia economica 
o lmnnce1rn, na o :devendo es!J:uecer, Sr. Presidente, (jUO os 
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actos IcgislnLivo~ suspenderam lo.d~s os vencimentos das obri-
gações ·.commcrcmcs o algumas clyls. . . 

. Ora, Sr. Presidente, em SOS'l.1lda, para acudir ao_ vas10 do 
· Thesouro, cmittimos 150.000 contos como antec1pacao da re-
ceita. . 

Esta emissão que deverm ser resgatada dentro do cxer
cioio, vae ser liqÚidada no fi:m de 10 annos. 

O Thcsouro Nacion~l appello~ pa:·a a emiss~o do papel-
- moeda inconversivel, como antcCipacao do rec01ta; para os 

particulares rclecretou-so a moratoria; cessaram por completo 
a nossa e;..oportacão e a nossa imjJOrtacão. Não tendo o 'rhe
souro Nacional mais recursos de· .!JUC lancal· mão, o segundo 
{urzdino se impunha. . . 

Elle se impunha como uma consequcncia. virtual, irresis. tive!. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES·...:_ 0 Governo podia ter pe
dido autorizacão pára realizai-o. 

0 .SR. l<it~NCICO-GL)'CERTO-Em primeiro· Jogar, O pre
cedente do primeiro {undino dispensava autorização legisla-tiva., · • · . 

0 SR. LEOPOLDO bE BULIIÕES - Nüo apoiado. 
O Sn. FnANCisco GLYCEI\IO - l\Ias esta autorização existe. 
0 Sn. LEOPOLDO DE BULIIÕES - Para O {Undirl(l ? 
O Sn. FllANCisco GLYCERIO - Para o segundo {imdino. A 

lei que autoriza emprestimo ó 'explicita~ autoriza o Pode1· 
Exccut.ivo a J'azer oncraçõcs de credito no exterior para pa-
gamento das suas dividas. . . 

Ora, os juros. e a nmortizacão da divida externa são a 
primeira das dividas, a mais delicada, nquella que exige maio
res cuidados c attcncão. 

0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Mas isto não consisto O 
(undinu. Elle não se podia fazer .sem autorizncão legislativa. 

0 Sn. FRANCISCO GLYCEfiiO ...;_ De que cogita a lei cha
"rnada de empresLimo '?De uma operacüo de credito.'baseada na 
amortizacão á longo prazo ... 

· . O Sn. LEOPOLDÓ Dll Bur,z.íõEs - .Para pagar compromissos cx1stentes. 

0 ,SR. FRANCISCO GLYCERIO - Para pagar, como bem diz 
o nobre Senador, compromissos existentes. 

Ora, que é o fund'ino ? 
' . . 

· ' Sn. I.Eol'!ooo DE BULHÕilS - E' uma altcracão dos contrat Is ela divida publica •. 

" · O Sn. FnANmsco GLYCEmo -E' uma operncão. de credito medianto um cmprestimo... ' 
Vol, VI . S 
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O Sn, LEoPoLDo DG Bur.HÕES - E' uma uovaoão de contra
elos que se não pôde fazer sem aulorizacão ·legislativa. 

0 Eln . .FRANCISCO GLYC!ln!O - ... QUO deve ser pagO, OU 
por dinheiro do contado, ou por meio do títulos. 

Como procedeu o Governo no primeiro (ttndinq ? Emit
tiu tif.ulos para subsLituir no pagamento dos ,juros c da amor
tizaçüo os differcn los emprestimos que tivessemos no exte
l'.ior. 

O Sn. Lllor>o'wo DE BULHõms - Vencidos e 'por se vencer. 
O Sn. FMNCisco Gr.YCllRIO - E' o que faz a lei actual, 

ll)nH~e titulas. para occorrcr ao pagamento de juros o amor
tJzaçuo. 
· Sr. Presidente, V, Ex. lerá, com ccÍ'teza, acompanhada 
neste assumpto os oradores do Parlamento c os escriptores da 

:imprensa. •rodos esses orgãos, quando se reücriam ao emprc
stimo, deseJando conhecer o saldo liquido que se obteria, enu
meravam as deducções necessarias: emissão de tiLulos, des
pezM de commissões, importalicia quo devia l'icar em Londres 
)Jar·a pagamento de .iuros e amortizações, concluindo que seria 
preciso aiuda. deixar, pelo menos, !O mil con Los em Lon'dr~.s, 
para occorrerr ao pagamento immediato de ,juros c .amortiza-
ção da nossa divida externa. . . 

Ora, o Governo não fez mais do que, discretamente, 
sanccionar taes aptidões dos oradores do Parlamento, inchl
sivc os da opposicão, os quacs merecem todas as minhas ho~ 
monngens, lamentando apenas que SS. EEx. não se,jam mais 
assiduos na tribuna pnrlamentnr para fustigar, como merecem, 
muitos actos do Poder Executivo. 

giói, Sr. Presidente, a situação n que nós chegamos. Como 
havia de proceder o Poder Executivo assim como o Poder Le-
gislativo ? · · 
. . O (undinu, por consequcncj.a, tem as suas origens liquidus1 
claras, inconlestnveis, na sóric immensu. de todos os periodos 
presidenciaes, os quaes se .caracterizam pela enorme somm11 
de dcsJ)Czus que fundaram ou dilataram. E o (und'inq tem a 
sua oi·isem mais ·recente na situação cconomica, quo agita o 
mundo inteiro. · , . 

Que havia de J'nzm· o Poder Executivo sinüo lançar müo 
dessa medida, que, alii'IS era imposta pelos actos anteriores. 
Quem dirige a obra financeira, no ponto de vista legislativo 
ó o Congresso Nacional, e esse havia decretado a moratori·a, 
que ainda subsiste. 

Fizemos uma emissão de 250.000 contos para occot•t•er 
nos pagamentos do 'l'hesouro. De que modo· devia proceder o 
Poder Executivo so lhe fallnvam os meios necessarios pura 
os sr.us pagamentos no cxLeriot• ~ 

o Sn. ALFREDo Er.r.Is - J>orque esbanjou mais de 200.000 
contos sem autorízacüo. 

• ..... '.'! 
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O Sn. FnANcrsco Gr. YCEnro - Auabei de fazer um exumo 
i•of.rospecLivo .ele todas as. admi-nistrações. Estou citando factos. 
['ot•que o Marechal Hermes da Fonseca esbanjou os dinheiros 
publicas, havemos de ficar inertes, inactivos. deante da. criso 
que ,it~ e:stalou ? Nús, prudentes legisladores, discretos servido
l'CS da Nação, não temos outt·a cous!l a fazer sinão acudil' ás 
necessidades publicas prementes na occasião, conhecer dos fa
ctos c dar as providencias indispcnsavcis para que o mal fique 
remediado. Nada temos com o pL·ocedimento anterior, nem 
mesmo com os actos do actua.! período presidencial. 
. o Sn. A. AzEREDO - Qual o outro reinedio ? 

O Sn. FRANCisco Gr.YcEnro ;_ Lamento não poder estar do 
accõrdo com aquelles que dizem: o Governo foz mal em con
corre·r para o descrcaHo publico; fez muito mal em subscre
ver o (undinq-loan, porque elle ó deprimente da dignidade nu-
ci'Orial. · ., .. 

Senhores, maior seria. a nossa indignidade, maior seriou a 
solucão de continuidade dn nossa honra financeira, si porven
lu!'U deixassemos qu~ os vencimentos se accumulassein, uns 
sobre outros, na nossa conta de juros o de Dp~Ortização da 
divida externa. Pcior seria t~ impavidez com que os poderes 
publicas encarassem essa situação deploravcl. A nós com
pete tornar todas as pt•ovidencias ao nosso nlcanca o nas nos
sas af.tribuicõcs, sem esmel'ilhur culpas, si, porventura houve 
culpa da parte do Governo actual para que n situação che
gasse a este estado tão d•aplorav.el. . 

Eis as-consideracõcs qac entendi dever fazer em defesa 
do fttndinu-loan, visto que clle é n resultante natural dos 
actos do l'oder Legislativo.' Si .nós deci"etamos n rnoratoriu, 
a suspensão dos pagamentos, . seria singular qui), por cir
cumstancias de uma 11emotn delicadeza, não providencias
s·amos quanto ao pagamento dn nossa divida no exte~ior. 

· Demais, Sr. Presidente, o segundo {undinu é a re
produccão fiel do primeiro, quo ostabeleceu a suspensão do 
pagamento dos juros c amortização por tres annos. Passado 
esse per iodo começou o pagamento d·a juros. A suspensão das 
amortizac~cs vac, porilm, além. · 

E' e::."'~cta.mente a .estructura do neto de 15 de junho que 
fez o primeiro {undmq. O GOV'arno actual niio fez sinão 
repr<lduzil-o. c não d•ave pro'vocar. censuras a reserva ·mantida 

.. a esse respeito. . 
O sil,encio não foi pcccaminoso; a reserva tlra indispen-

suvel. . 
O Ministro da l~uzenda, pesando bem ns circumstanolas 

da no~sa P!'Oduccão estagnada, cxa~inando bem que a guerra 
europeu na~ .P6ílc tpt· uma termmaciio segundo os nossos 
?ese.JO~, vcr2f10n!ldo q~o o fu~m·o Governo iria oricontrar n 
.Jdmmistrncuo fmnnccirn .cheia do difficuldade~ dirigiu-se 
P9r_ carta no Sr. Presidente ·eleito o oxpoz n S. Ex. as con
diçues cm que so encontrava o Thesout•o l'ublico. Fel-o com 
toda a lealdade, com toda, a franqueza. O Sr •. ~l'esidentl! 
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eleito, que, provavelmente, ,itL rcflcctirn. no. situ~c~o \lco
micn c finuncciru do J3razil, respondeu ao nobr.e Mm1stro da 
J!'azcnda declaJ•ando quo estava do p!·~no nccOrdo com as me
didas que S. Ex. alvitrava .. 

· Assim o acto praticado pelo Governo actual, foi do 
uccôrdo coln ó futuro Governo, cm perfeita convergcnci'fi, 

O Sn. A. AzEnEoo - Para maior iclc_ntidade do primeiro 
fundina. · . 

0 Sa. FDANCISCO GLYCERIO - Para maior identiclad•J do 
primeiro fnudina, que foi 'icléado pelo Governo l'rudenle do·· 
J\Ioraes c· realizado pelo Gjlverno Campos Salles. 

Não faltou, por conseguinte, nenhuma inspiração do pru
clcnciu nenhum cuidado proprio a um homem do Estudo. ' .; . o Sn. Ar.Pm>oo ELLIS - Houve uma un.ica differenca. 
O primeiro {nndina fez-se para evitar exactamente a suspen- . 
são do pagamento de juros, no passo que agora se i'n.z depoi·S 
ele vencidos esses juros. 

O ·sn. l'rt~Ncrsco GLYCEnno - !\Ias, essa diferença am 
nada concorre p:u·a reclüzir a imporlancia moral elo segundo. 
No primcil'o (undinu, npczar elas taxas bnilms do cambio,· o __ 
Governo twha recursos no estrangeiro ·para occorrer ao pa
gamanto dos juros c da· amortizacão da nossa dividn. E' ver
dade que isto custava ao Governo grande .sacrificio, mas e!lo 
encontt·ava para isso os recursos necessar.ios. Agora, porém, 
o Governo não tinha recursos. 

o Sn. ALFREDO ELLIS - 1\Ias não tinha as ,notàs do. Caixa: 
elo Conversão ? · 

0 Sa. FRANCISCO GLYCERIO - Não tinha .nenhuma 1}0~~ 
do. Caixa de Conversão. · 

O Sn. ALFREDO EtLrs - Não poderia depositar uma im ... 
, portancia correspondente aos juros no Banco da Re.publicn, o 

obter as notas que ltl elevem existir? · 
O Sn. FnANcrsco GtYCEmo - O banco tinha cerca de 

500 contos, importancia inferior a 1. 000 contos, digamos: 
O banco. 1'oi surprebenclido, como todos QS estabelecimentos 
o~ngcJ?eres, com a pressüo resultante . da guerra auropéa,, 
N.uo Lmlm recursos ·para soccor•rer o Governo nessa omergen
cm. O Governo tnmbom não poderia, ·ainda mesmo que o 
Banco do :Brazi! tivesse alg·um r·ccurso · financeiro para aju
dai-o. J?o mon:~nto, não podia lanc~t· mão desse auxilio, por
que- !I'IU sacr1ilcar a.s prncas do H1o ele Janeiro o outras <lo 
Brazll. Mas o facto ú o seguinte: o Governo não tinha re
cm·so out,o, o banco tambem nüo os tinha. O Governo se en
contrava nessa situação cli!'fi·cil do não poder occorrcr no 
pagamento· dos vencimen~os, em JJond,rr..s. 

· 0 Sn. ALFREDO ELL!S - Eatüo O {undina devia. tl)r sido 
feito untes d·o vencimento., · · 

... 
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,O Sn, FRM-~crsco GLYCEmo -·Perdão; o {!tndin(J não podia 
entrar nas cogilaclies ·do Governo porque elle estava encar
regado pelo Poder I.egislntivo de Jevanlac um grande empres
timo, coincidindo o fracasso desse emprestimo com a explo-
são da guerra européa. · 

A süua1;üo era ingra.iissima. O Governo, portanto, não 
uodin deixar de proceder como procedeu, o fel-o espontanea
mente, dirigindo-se aos nossos· agentes financeiros, decluran
rto-lhes qual era nitidamente a situação das finanças qo 
Brnzil. Os Srs. Rotschilds, immedin.tameato, em longo tele- · 
grammn, responderam ao Ministro da Pnzenda, pedindo Ji
cenca pal'a louvar o acto do Governo brazileiro, porque na 
situação mundial em que nos encontramos o Brnzil não tinha. 

. outra· ciJnducta n seguir sinão esta. 
· Peco liccnca ao meu honrado collega para dizer que não 

preoccupe a S. Ex. a cxislencia ou inoxistcncia de recursos·, 
dentro ou f6ra do paiz, capazes de serem utilizados no paga
mento do vencimentos do nossa divida externa. 

O Sn. ALFnEoo ELLrs .,... Então. é o easo. do enforcaào. 
0 Sn; PRA>"'!C!SCO GLYCER!O - Não é bem O caso de um 

desesperado; c esta. affirmacão, este conceito não devia partir 
do meu nobre collcga, porque foi justamente S. Ex. quem, 
muito justa o pntriotieamcnte, se erS'lJCu nu tribuna elo Se-

. nado para propor medidas de proteccüo ú produccão nacional. 
O quo é mister ll que procedamos com firmeza para que 

achemos o meio que sirva de vehiculo tL nossa exporta~;üo, 
para que o Governo possa ter, o que não teve na occasião 

.. opportuna, c dellus dispOr, letras de cambio Dlll'a occorrer 
ao pagamento dos juros dessa cliyida. · 

O Sn. ALFREDo ELLrs - l\fns devem proteger a producção 
naciona.l, porque do contrn;rio scrú a ruína completa. -

O Sn. FRANCisco GLYCEnro - Sem duvida nenhuma, c 
devemos fn'zer com certa circumspeccüo, com patriotismo, não 
nos envolvend'o .nus lutas de partido, pa1•a que os home~s pu
bliC'Os que teem a responsabilidade da direccão nacional. se con
venoam ,' de que . 6 chegado o momento elo prulicatmos uma 
{lbra de patriotismo. . 

O Sn .. A. AzEnEoo - Esse ó o nosso dever. 
0 Sn. PRANC!SCO GLYCERIO - Sr. Presidente, o meu de

sejo era transmittir ao Senado as inform~tcües que mo foram 
dadas pelo Sr. Ministro dn l<azenda, para que S. Ex. não 
continuasse alvo do cxprobnl)ües· como o Lem sido no !!ocorrer 
desses dous din.q; meu desejo 6 informut• ao Senado e ti opiniüo · 
publica que o segundo {'undina ó a conscquencia dn sil.unciio 
:mtorior, o quo·n situacüo economico-finn.nceira nctunl ú a re-
sultante do toda a ·administrnciio· republicnnn, o sobretudo. ,. 
das circumstancias nctuncs, que foram dovidumenle eonside-
rndns pelo Poder Legislativo •. 

• 

'•, 
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O segundo (nndJinrt é o ndiament-o dos pogamonlos dos .i uros 
o nmorti?.uçüo do. nossa divida exlol·nn, medianto emissão do 
t.itul<l·s, ,iii que não a podemos satisfazer •em moedn corJ•onte,. 

E' o que tinha a dizer. ,(Jfuito bom; muito bom, O oradm: 
ê anmprimentado,) 

Adiada a votação, 

CREDITO DE i.oi<\3 :548$ AO MINISTERIO DA F.~ZENDA 

2' discussão da proposicílíl 'da CamaDa dos Deputados 
n. 23, de 1914, quo abre, pelo Ministerio dn Fazenda, o cre
dito de 1.443:548$, supplementar ú verba 12', cimprensa 
Nncionnl o Diario Of('iaiabo, do oronm'ento vigente, 

O Sr. Sigismundo Gonçalves '(*)-Sr. Presidente, não· me 
tmlmaria a ncccitar a palavra· que V; Ex. acaba de me con
ceder em hora tão adenntada o depois do hnv·er sido occupada 
a tribuna por oradoJ•es tão distinr.tos sobre 'nssumptos t.ão 
relevantes si não mo bastassem apenas alguns minutos para 
dizer no Senado o que me faz occupm· 11 sua attencüo. 

· Aproveitando-me do precedente que acaba de firmar o 
illustre Senador por S. Paulo, prevnler.o-me da discussão do 
crcdilo pedido pelo Ministet•io d11 Fazenda, para tratar do 
nsumpto relnt.ivo ao mesmo rninistcrio, embom estranho ú 
sua materia. I 

Ha cerca de um mez, Sr. PJ•esidente, quando se havia 
votado n emissão de 100:000$ para auxilies nos bancos que qui
zcssem fazer operações em llcnefioio do commercio e da lavour11 · 
n .Aasociacão Conimercinl de Pernambuco e um banco nacional 
dnquella cil,cumscripcüo se dirigiram ao i!lustre Sr. Ministro 
da Fazenda c no humilde o'rador que ora prende a attencão 
do Senado, no séntido de r:aher uma ]larte de taes auxilias 
mo commercio .dnquclle :mstado. Depois, não ha muitos dias, 
clamando no Senado o meu illustro conterraneo, parente, velho 
o p1•ezndo 11migo, Sr. marechal Pires Ferreira, que não tenho 
o prazer de ver presente, por nuxilios nos bancos do norte, 
permitti-me ponderar que hnvln ouvido do Sr .. Ministro da 
:l"azenda as me!liores palavras relativos '(L solicitaciio do Es-
tado do Pernambuco, , 

S. Ex. o Sr. marechal Pires Ferreira, com a sua vo1. 
marcial, disse que Pernambuco não era o norte. Eu respondi 
que Pernambuco ern uma circumscripcão do norte, e que não 
havia dito que Pernambuco fosse ·o norte, mas que estava 
no norte, o que é incontestavel. . 

Mas, Sr. Presidente, continuando n encaminhar-se n 
pretencüo do um banco de Pernambuco, perante o Sr. Mi
nistro da Fazenda, tenho cu hoje o prazer do trazer no r.o
nhecimcnto do Senado que essa pretoncilo foi attendidn. 

:c"J. Este discurso nrto foi revisto pelo orndor.· 

'I, ., 

' .. ,.,, 
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O Sr. Ministro da .Fazenda teve n bondade de mosl.rm·
mo u ot•dnm Que S. J~x. expedira pam que fosse aLtendido 
o banco do Recife na sua modesta prctelli)iío. , 
· A pretencíio do banco do Recife ó um pouco mais ampla 
do que a concessão que lhe foi feita, mas o Sr. Ministro da Fa
~enda prometteu al.lendcl-a complotamente, desde que seja 
Rntisfoi ta uma exigencia (JUO S.Ex. ,iulga necessaria, isto é, sub
st.ituicüo de uma parto da cnur•iio que foi offerecida e que 
foi na sua maior parte offerccida por aquelle banco. · 

Assim, Sr. Presidente, eu cumpro o dever de trazer ao 
conhecimen·to do Senado que o Sr. Ministro da Fazenda.· 
.attendeu a modesta pretenc~o da prnca do Recife, e em seu 
nome, no do seu commercLo e, da sua lavoura e no meu 
proprio, como representant.e daquella zona . brazileira, venho 
tributar a S. Ex. o nosso reconhecimento. 

Sr. Presidente, o commcrcio de Pernambuco, se tem no 
paiz algúm de maior importuncia do que elle, não tem nenhum 
que o exceda em honorabilidade. A direccíio desse commcrcio 
l'Gpresentado Drl Associação Commercia 1 cxerco as suas fun
ccões com o maior cril.crio c dignidade. O Govcmo da nopu
bllca póde cstaJ• certo de que o commercio de Pernambuco ut-

. ~enderf1 escr·uptilosamcnte aos compromissos tomados. 
Satisfeita part,e da prctcncão do Banco do Pernambuco 

o havendo a esperança de· ser r1omplcta sua salisfncíio, con
tando o commerc.io de. Pornambur:o com n boa vontade do 
eminente pl'csidonLc do Banco do Brnzil, que é ho,io um nota
vel pernambucano, que mereceu daquella. terra todas as dis
tinccões, eu penso que os dias amargos, ns n:ffliccões, quo cor
rem todo o 11rnzil c tnmbem se fazem sentir tüo fortemeni' 
em meu E~tndo, serão moderados c alliviados; c a praca do 
l'cmambnco ficar!\ npparclhada pam atravessar as amarguras 
dos tristes dias, que nos estão affligindo. 

Sr. Jlrcsident~ tond.o m~niofest.ado o reconhecimento d!l. 
·prnca do Pernambuco ao S1·. Ministro da Fazenda, nada·mais 
tenho a ncereseentar. 

Era o que tinha a dizer. '(Jlltito bem; muito bcm,Y 
. . 

O Sr. Presidente- Cumpro o dever de declara.r.ao illuslr~ 
Senador, que acnba do occupar a tribuna, bem como nos meus 
i Ilustres collegas. que o precedente, iniciado, ho,je, pelo nobre 
Senador· por S. Paulo, cuja attencão ti<ve a honra de chnmal', 
niío pó de sor mnn tido. Como muito bem di&se o honrado Se
nador por Pernambuco, no occupat• a tribuna, só ho:jo ~ quo 
se procurou esse pt•ooedento, qtlo niio póde existir - porque 
sobre a discussüo de um credito .. , 

· O Sn. SmrsMUNDO GONQAr.vEs - Credito do ll!inisterio d11 
Fazenda. 

O Sn. PR!~SIDENTF. - ... niio so púde ,iunt.nr assumptr'; 
çomo esse a que S. F.x. fez J•eferencia c que nenhumu. reln~fill 
ten\ ~om n mt~terioa cm debate . 

• 
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Desse modo, impossível . seria manter a ordcrn nas 
discu~sües. . 

E' verdade 'que, quando se truta cfus leis ot·camentarias, se 
mantém o procerlenLc immcmorial de LrnLar ~e Lodos ps a~
sumptos do politica geral ou de ordem cconOlmcn. Mas Jánuus 
se estabeleceu o precedente- que, aliás, parccç ~· l\Iesa ser 
apoiado por alguns Srs. Senadores - tle per•mt•Lltr que, cm 
questão de m•edito, se discutam ussumptos completamente ex-
tranhos. . 

·· Paço essa declaração para que na sessão_ seguinte não se 
queira manter a praxe. 

Adiada n votaciio. 
' 

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

/ 

Designo pnrn ordem do dia da seguinte: 

V o tacão, cm discussão unica, da red~ccüo final da emen
da. do ·senado ú proposição da. Gamara dos Deputados, n. ·Hl, 
de 19H, que concede liccnrJà ao tclesraphist.a de li' classe 
Wnlmot· Argamiro Ribeiro Branco; 

Votação, cm ·1" discussão, do pt•oj·eclo do Senado, n. 12, do 
1!'lH, mandando entrar cm nccôrdo com o Báncu. do Brazil 
para que este amplie suas opecaçües de redesconto do papeis 
de commcrcio e cí'fectuc tambcm descontos directos, mediante 
as condições (jUC estabelece (of{c?•ecido pelo Sr. Raymundo de 
Jlt·i?·anda) ; 

Votação, em 3• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. H7,' de 190.\, fixando as idades limites para a 
reforma compulsorin dos officines dO CorM de Snude do 
Exercito c da Armada (com pareceres· favoraveis das Com
missões de Marinha e Guerra c ele F·inanças á cnw-nda; do Sr. 
Castro Pinto) ; · ... 

Votacüo, cm 2' discussão, dn proposição dn Cnmara dos 
Deputados, n. 12, de 1014, que nbre, pelo Ministerio do In
terior. o credito do !l23 :720$242, supplcmentar á verba 15' do 
nr.t. 2", do'orcamcnto vigante (com pa'l'ece?• da CommissiiÓ de 
Ji'mancas o(feree~ndo emenda) ; ' 

Votacüo, cm 2' discussão, dn proposir;iío da Gamara. dos 
Deputados n. 23, de 101-1, que abre pelo Minislerio da Fn
zondn, o credito de 1.443:548$ supplemcntar {t vm•ba 12• -«Im
prensa. Nacional e .Di~rio Offfcial, do ot•cnmento vigente (con' 
;pwrccc1• da Comnl·tss.uo de Fmanças o{{el•eccrulo cmcr!da). 

, Levanta-se ú sessão ús 4 horas e 30 minutos. 

'· 
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l22' SESS;i.O, El\f 7 DE OUTUBRO DE 1 0'14 

POESJDENCU DO SR. Pl::\llETnO MAClUDO, VJCE·PRESIDENTE 

A' 1 hora da tarde, prcsent~ nu.mero legal, abre-s~ a~ ses
são a que concorrem os Srs. · P mhmro Machado, Arau,Jo ~:tóes, 
Pedro Borges, 1\fetello, Gonzaga Jaymc, Gabriel Salgado; Laura 
Sodré, Arthur Lemos, Indio do Benzi!, Mendes de Almeida, 
Urbano Santos, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos, F1·ancisco 
Sá Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Wal
frédo Leal, Goncalvcs · Perreira, Raymundo de Jl[iranda, Go
mes Ribeiro, Aguiar e l'rlello, Luiz Vinnna, Ruy Barbosa, Ber
nardino Monteiro, Nilo Pecanha, Erico Coelho, Alcindo Gua
nabara, Sá Freire, Augusto do Vasconcollos, Alfredo Ellis, 
l3r.az Abrantes, José Murtinho, A . .A,zercdo c Alencar Guima
rães (35). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. 
Si!verio Nery, Teffé, José Euzcbio, Pires Ferreira, Antonio 
do Souza, Epitacio .Eessoa, Cunha· Pedrosa, Ribeiro· de Britto, 
Sigismundo Goncnlves. Oliveira. Vnllndão, Guilherme Cam- · 
oos, Josó iiiarccllino'pJoão Luiz Alves, Moniz Freire, Lourenco 
Baptista. Bneno de aiva, Bernardo Monteiro, Adolpho. Gordo, 
Francisco Glyccrio, Leopoldo de Bulbões, Generoso Marques, 
Xavier ela Silva, Albdon Baptista, Harcilio Luz, Joaquim As
sumpcão c Vict9r·ino Monteiro .. (26). 

E' lida, posta em discussão o sem debate npprovado. a 
neta do. sessão' anterior. · 

·o sr: 1' Secretario declara que não ha expediente. 

O. Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres. -
O Sr. Ruy Barbosa ( •) - Sr. Presidente, foi sincera

mente com peznr que não pude ouvü• hontem o discurso pro
nunciado pelo meu nobre amigo, o illustrc repr(lsentant.e de 
S. l'aulo, a quem peco licença para.. lhe proferir 0 nome, o Sr .l?rnnmsco Glycerio. 
. Tinha, nnquelln occnsião, necossidncle nbsolutn de me re
tirar, o o fiz ncredit~ndo que S. Ex., carihecende, como co
nlJece, os meus sentimentos n seu respeito, não attribuiria a 
mmha ausencia n menos considera(;fío para ~cm a sua pes
soa ou. pnru com as suas opiniões. 
· Devo, todavia,· dizer, Sr. Presidente que esta mnnhii, 
lendo no meu !fU~iryet!) O di~Clll'SO do !10~ro r•eprosentanto do 
S. !'nulo, mo 1elwiLcr do nua ter· nssJstrdo ti ·Sun produccão nesta Casa. • 

.. 
. (') Este discurso nüo· foi revisto pelo orador .. : 
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Mais ya\c lomnt· r.lc uma vc~ mpa llcss.ns bebidas ruins 
rle cnsulir, que 0 nos5o ot•sanismo mslincl.tvni)lCnte recusa, 
do quo Let· de ingeri 1-n snborondn por um cnnudtto ú mesa do 
um restaurante. Si tivesse tido a honra de escutar o dtsçurso 
do nobre Senador teria sido, muitas vezes, talvez, obrigado. 
a atalhal-o com as minhas ollservacões, J'nltai!dO :assim Ú re
gra que de ordinnrio mo. tenho posto de nuo mterrqmpcr, 
nesl.n Casa os oradores de cu,jos .sentimentos divirjo. 

Infelizinenle, Srs. Senadores, .não posso acompanhar. o 
nobre Senador por S. Pnulo na sua longa excm·süo pela lus
l.orin financeira da Hepublica c glorificação do Governo do 
Marechal Hermes. . 

Na sua summa. 0 habil discurso do nobre Senador se re
duz, cm ullima annlyso, a mostrar quo todos os sovevnos deslo 
paiz, sob o rcgimen actual mais ou menos se equivalem, c 
para as culpas mais 9ravcs 'dn administração actual se poàem 
encontrar nas ndmimslracõcs anteriores exemplos, preceden-
tes, modelos capazes de: as justificar. . 

Não h a, Sr. !'residente monos ;justa, mas Lambem mais 
el'ficaz mancir·a de absolver as causas menos dcfcnsavcis. 
Pnrn /.odás cllns ha scmprD possibilidade mais ou menos facil 
de encontrar .na historia dos acontecimentos anteriores,· en
carados (t luz das nossas prevcn(;ües, al.r'nvés da cllr do pi~ 
gmento dos nossos olhos, pontos do rclacüo, attenuacões, com
pnracões mais ou menos excusaLivas, do maneira que, segundo 
osso processo, as situações mais Jouvavois se detral1em fa
eilmentc e as menos dcfensavois facilmente se ,justificam .. 

J,endo .com u(.f.cnofio esta manhã o discurso do nobre Se
nador por S. Paulo, nfio me foi passivo!, Sr. Pr·esidente, dei
xar ele admil•ar o seu cspirito, a sua gracn, a sua philosophia, 
n sua fecundidade no Jlnrndoxo c essa maleabilidade invc
,javel do seu temperamento politico, pelo qual, com uma indul
gencia tão facil quilo goncr·osa, o nobre Senador se accommoda 
:Is sit.uacõcs mais dirficeis. Não póde haver, Sr. Presidente, 
iniquidade maior que. n dessa J•asoirn a que hontem aqui maisl 
ou menos i'oram submeLtidos lodos os poriodos presidenciacs 
d~ hist.orin republicana com o intuito de procurar pnra o pc-
l'Iodo uctuu,l a· absolvi cão que se desejava. . 

Bom sei que niio ha causa que não tenha defesa, que não 
lm eriminoso a quem se não possa encontrar patrono, mas, 
si alguma cousa havin nn historia t.•cpu!Jlicnnn n respeito da 
qunl o. inleresse commum a nós todos era considerai-a c cn
racLeriznl-a com uma excepção, singular· nas trndições o nos 
!Jnbitos deste regímen, é o Governo actual. .. 

Os Sns. Ar~T'nllPO Er~r.rs E Rmmno GoN()t.LVJlS - :Apoiado •. 
O Sn. RuY BAnnosA - ... c\ostonnto gera.! mente de ·t.odos 

os seus prede.ccssores" .. · 
Os Sns. Ar~Pnlloo Er~us R Rmlllno ·GoNOALv~st_.:.. :Apoiado. 
O Sn. RuY BAnllnst. - ... pelo om•ncter dn insolencia com 

que saltou f6rn do nppnrelho )cgnl dn ncpublicn, dns suas 
' I 

I 
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institulcües const.ilueionnr,~. para nos suhmcl.t.er no reg-iilwn 
da t'ol'Ull absoluta, da violr1neia exelusiva, do abuso constante., 

O Sn. ALP.nlloo ELr.rs - Para cllc n Constituição não 
existe. 

O Sn. RuY BAnDOSA - Quanto nos crimes sanguinarios da 
administ.rnciío nct.uul, podet'tL se1· que alguma vez, entro os seus 
antecessores, n historia mpulJ!icana ·Offcreca algum simile, 
si formos até o Governo do 8egundo 1\Iarechal. !lias no que 
J'e.speitn íL anarchirL administrativa e aos desbaratas da. fortuna 
publica, no que r·espcila nos exemplos de dcsabusamento 
mo permittam a expressão - e de im!lloralidade •.• 

O S!l. AI.FREDO Er.r.rs - Esto não tem competidor. 
O Sll. RuY BAilBOSA - ••• este Governo, como bem diz o 

nobre amigo Senador JlOt' S. Paulo, não tom competidor quü 
dr! li C se appt•oxime. , 

Todos sabem elas sympnthias, dessa inc!inacão perigoso, 
si mo per·mittern o qualil'icativo talvez improprio, essa cs
pecic ele namoro 'lllC t'em nttrahido ultirnament.e o nobt·e 
Senador por S. Paulo para o illustre Sr. Ministro eln Fn?.en(ln, 
n quem S. Ex., com essn magnanimidade q•.1c lhe ú proprin, 
elevou ntú (J altura de um Colberl. 

Nó,s, Sr. Presidente, ;i:í estamos habituados n estas com
parncõcs, a estas assemelhn.r;ões de que vimos tão frequen
temente o augu8to Chel'c ela Nação, o excelso Presidente da 
nopublir:a, o supremo senhor elas nossas instituicües. o Ch~fc, 
em summa, do Governo actual comparado com tnhto enlhu
sinsmo 11 Cesnr, a Wnshinston, a Napoleão, do mosmo modo 
qno JlOdcriam compnt•al-o no aviador Ganas, no inventor 
~rnl'pin, no tenot• Cnru~o on ú ·dnnsarinn Ot.hcro. De modo, 
SJ·. Prcsielcnto, que devemos estnr n!'fcit.os na litt.eraturn · po
lilicn brnzil~jrn destes tl111lpos ao abuso elas compnrncücs; mas 
ainda assim ó um pouco forte pnt~n o nobre Ministro cln Fa
r.cnda esta nsscmelhncão :í figura do Colbert. 

V. Ex., Sr. Presidente, a eonherm tão boin quanto nós to
elos. ·Figum complexa, suscoptivcl de ser apl'cciada por vn
rio"s lndos, homem do mfio rija na. repressão dos ubusos, Col
bcrt não se dcscuidn.vn,, todavia, dos seus nogocios pnrticuln

. res, rlos interesses da 'Sua fortuna. Niio 6 que cllo fosso um 
desses homans publicos: que ont.rnm pnra o, poder com as 

. ensas de palotot e snhem com ns cnsns da Indin. Não: mas, 
, habituado n solicitar os favores do enrdcnl Mnzznrino, Co.lbe,rr. 
cont.inuou n acccitnt• o promove!' os netos do munificencin 
rlú seu real amo. Percebia centcnns de milhares do libras 
f1•nnr.ezns de voncimontos pelo exercício dos vnrios cnrgos que 
occupnvn, reocbia milhões cm dotas pnra ns suns .filhns cn
s~deiras, ombolsnvn nindn em cimn, com nutori?.ücno do roi, . 
lnrgns propinns dos arrematantes dn nrrécndaçüo de cmpre
sLimos publicos •. 
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· Eis ahi a face de Colbert por onde o seu typo não seria 
diffi,cilmentc imitado. O outro, porém, é desses pouco acces-
siveis t\s comparações com a mediocridade. , 

/.o grande Ministro na :Franca, ·todos sabem, se deveu a 
l'estnuracão das finanças publicas no seu tempo, o estabele-· 
cimento da Marinha i'rmweza e a cr.eaeüo da industria daquel
le grande Pniz. Com os prevaricadores, com os pa1·asitas do~ 
dinheiros do Estado na ndministraoão publica o seu governo 
1<oi inflexivel :· creou tt•ibunaes espedaes para condemnar á 
forca o ás galés os peculatarios o exerceu neste particular 
formidavel acc.ão, deixando na passagem da sua administra
cão advertencius dns mais sérias áquelles que quizessem imi
tar os autores desses attentados. Não obstante, ou por isoo 
mesmo,iacabou o grande Ministro aborrecido pelo seu P!IOrprio 
soberano,· aborrecido pela cOrte, nborreeido pelos i'ida!SJO®, 
aho['recido pela burgucúa e mal visto pelo povo. No dia .de 
sua morte foi preciso que, por nllns horas da noite, uma car
roça ordinm•i:t lhe fosse buscar o corpo escoltada por· alguns 
agentes da p.oHcia da cidade,. afim do enterrai-o mysteriosa
mcntc, debaixo das lagos do uma das igrejas da capital • 

• 
Tamanho era o desagrado em que tinha incorrido parti 

com o rei o tal o sou proprio aborrecimento. para com o so
berano que, limitando-se este, nos ultimas momentos do Ml
.nistro agonizante, a mandar-lhe fazer uma visita de mera oe
rcmonin,o grande homem que expirava,voltanclo a cabeêa· para 

,a parede, murmurou entre seus lcncoes: «Ni1o mo fallem·deste 
homem. Si ou tivesse feito por Deus a decima parte do que 
fiz por ellc, teria certa a minha. salvacão, ao passo que agora 
não sei onde irei parar no outr,o mundo,, r 

Eis como acabam os homens que lutam contra os abusos, 
contra as· prevarir.acücs, contra os atteatados nas épocas em 
que domina o arbítrio, cm quo os Chefes de Estado são sobe
ranos. Os outr,os,os que pactuam com as violacõcs .da lei,o~ que 
condescendem . com os abusos con(lll:rcidos, os que não teem 
foNa para resistir aos parasitas do Estado, Qstcs acabam se
guidos, festejados, co.roados o apontados como. grandes ho
mens aos coutemporancos que não lhes conhecem as mazellns. 

Quando, ha pouco tempo, Sr. Presidente, antes de· re
nunciar ú segunda candidatura presidencial, me occupei ·em 

, escrever algumas conferencias para acompanhar a adminis-
. trncüo de ho.ie nos seus actos culminantes, tinha deante do 

m1m alguns documentos amontoados.; a.lguns jornaes, alguma~ 
notas, alguns elementos reunidos pnrn esse trabalho penoso 
Assombr-O·u-me, -porém, Sr. Presidente, ver .. a que altura se 
elevavam clles. Depois de ter concluido quatro conferencias 
percebi que mo seriam nccessnrins ainda dez ou quinze para 
não deixar 'nn sombra os actos eapitaes do Governo· nct.ual, 
os seus abuso·s administrativos, os seus attentados contra o. 
lognlidade, os escandnlos da sun passagem pelo poder. 

Não hn nenhum dos governos anteriores em relnciio ao 
qual se pudesse dizer a mesma cousa .. '11odos elles tiveram ns 
suas culpas, mais ou menos g.randes, .como cr~:~ ·mais ou me., 

.. : < 
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nos natural; alguns levaram muito longe a medida dessas 
cu.Jpns, cm parte, rolnUvamente a elles, nttenuadas pelas dif
ficuldadcs extraordinnrius com que, algumas vezes•, tiveram 
que lutar. Não ba, p.o·rtanto, Sr. Presidente, in~ustica mais 
clamorosa do quo a de buscai· c estabelecer a comparação 
entre essas varias phases de nossa vida republicana hem dis
tinctns umas dns outras c todas muito differcntcs daquclla 
,CJue, neste momento, atravessamos.. · 

Além do . que m(~ obra é a desse trabalho ele defesa .• ,, 
O Sn. ALFREDo ELLIS ....: Deprimindo os outros governos. 
O Sn. Ruy BARllOSA - ••• que, cm vez do elevar o 

Goycmo actual, traz como resultado, unicamente, rebaixar 
a seu nivel todos os governos anteriores. Além diss.o porém, 
Sr. Presidente; antes de entrar no exame dos topicos 'do hon
a·ado Senador por S. Paulo com que sou constrangido a me 
occupar, devo queixar-me do que S. Ex., no calor de seu in-

. íercsse .pela dei'esa da situricão actual,' me assncassc afl'irmn
cões e opiniões relativamente aos factos do que agora so 
trata que não articulei de modo nenhum nos meus dous pri-
meiros discursos. .. 

J.nmento com verdndcim sinceridade esse fervor <lo meu 
honrado amigo nessa devoção tão mui empregada c não possu 
deixar de mo lembrar quo foi S. Ex.. mesmo que, referin
do-se a este Governo, :i sua obra c á parto que no nobr(l 
Senador coube nn solucão politica de quo este Govemo resul
tou, aqui, cm um movimento onde se via que entrava todo 
o seu ·coi·acão, toda a sua alma, toda a sua consciencia, nos 
disso que pedia de joelhos perdão á sua pntrin ·pelo crime 
quo nisso contra c!la havia .commeltido. · 

' O Sn. Ar.Fr.Eoo EI.~Is - Um verdadeiro acto do con-
triccão. · 

O Sn. Ruy RlnBOS.\ - Do· modo que agora sú me resta 
pedir n Deu~ que o nobre Senador se. não veja outra vez 
obrigado a se arrepender desse. desm·rependimcnto. 

Mas, como qncr que seja, varrendo a minha testada. 
antes de entrar na nna!yso a que os nobres Senadores m~. 
permittil•ão entregar-me com a calma que ella demanda, 
direi,. observarei, que nunca nos meus discursos antcriore~ 

· uma só vez disse eu que condemnava o recurso: extremo do 
fundiny c ,julgaria prei'crivcr n conti'.'uucüo da.nossa impon- · 
tualidade ú solucão desngradavel, tr1ste, humilhante, n que 

·chegámos deste modo. . 
. Não, Sr. Presidenta;· sobro este assumpto ninda não n:a 

havia pronunciado. Limitam-mo u busca1· us causas da SI
tuação desesperada que nos ob1•igava talvez agora . a este 
jpasso ignominioso; limitara-me n dizer que, sance10nando 
a resolução do Glo,•erno nctu~I. ~ictnda to;lvez . pela ~orc.a 
das· nocessidndes, o Poder Legislativo, o. Congresso .~acionnl 
tinhn juntamente o dever inevitnvei de responsabll!znr os 
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culpados c hão 'ilch::nr passar uma dcsgrnca: tamnnllà sem 
lho !Jl'ocurar as origens, as causas, as responsabilidades, c 
proceder segundo o que ellas lhe. dictnssem .. 

Entendo o nobre Senadot· por S. Puulo que o acto do 
Podot• Executivo de que agora se tmta «é a c'Onscquencil1 
natuml das leis de mot·aLol'ia votadas pelo Congresso o du 
situncü.o actual do paiz,. · · · 

Nü.o, senhores. A medida cm cuja defesa o nobre Sena
dor se empenhou sct•ú actualmente uma medida fatal. Mas, 
o do que ella t•ósu!La é das causas accumuladas pela impe
l'icia, pelll inopciu, pelos attentados desta administra.;üo. 

Que importa esquadrinhar os poriodos anteriores, quan
do a li!Ju•idnção da obra desses periodos se fez no Governo 
quo precedeu immediatamente o Governo actual ? . · 
· Como terminou este Governo, c de que modo foi que o 
Govet·uo actual comecou ? · 

O Govcmo que procedeu o do i\farechal. Hermes lcgou:..Jlw 
a situação curactcri~ada .pelos. Si·s. llothschilds, nas palavras 
quo hontcm me coube a honm do ler aqui no Senado. Essa> 

, palavras nilo podem ser a expressão de uma velei<Jade li
sonjeira, CJUe da parte do capitalistas c banqueiros não ~o 
comprclJCnderia. CEssas palavras estavam justificadas pelos 
J'act•os. A administração immediatamonte anterior á ac~u·ai 
deixou no 'fhcsouro,• conio aqui .iít ficou exuberantemente' 
demonstrado, uma importanoia de 160 mil contos om di
nhcit·o de contado, sem uma letra protestada e ~cm umo. 
cOtJta por pagar, além de ter· concluido duas notavcis con
versões o haver· resgatado, com o embolso de tres Ji1ilhões 
esterlinos, o cmprestimo de 1870, um dos Jogados da manar
chia, uma das dividas da situação imperial,· que a aituacão 
republicana {Jevia desvanecer-se de haver liquidado. 

Foi á vista destes factos que os Srs. Rotchilds & Sons 
se congrabtl'laram com o Marechal Hermes Jogo depois do 
csurutinio de 1 de marco, peln situação de cxccpcionnl pllo
spcridade - são palavt•as suas - pela situação notavelmente 
florescente com quo o seu ant.eccssor lhe ia transmittü· o 
l]overno. · 

Sendo assim, pois, onde é que cslú. pnra o Marechal 
Hermes a carga de compromissos anteriores que alie so 
queixa do haver r·ccehido, com tanta responsabilidade, dos 
governos que o precederam '? 

E quo fez durante a sua administrac.ão o: Presidente 
actual para 'Jntvcr convertido osso vu!Lu•oso saldo pecuniario 
JlO!' ·clle encontrado no Thosouro na sóric de da{icits que 
dall i cm dennte ·se foram accumulnndo ató ·chegarem ú. mon
tanha flc responsabilidades cu.i·o peso forcou por fim o' ~~hc
solll'o Nncionnl :í hurnilhnçiio do procurar rin morntorm o 
11nico sàlvnmcnl.o para a sua situacão ? 

Qunes ~oram os servicos, quaes foram os melhqramcn
tos, qunes toem sido os beneficies cl,lja realiznoão esta pro-
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sidencin. púdc invocar eomo aLtenuanLes dessa fabulosa ma
neira do gastar ? Debalde procuraremos uma só classe be
neficiada, um .só melhoramento publico de valor real em
J;rehendid'O nestes q.ualro annos. Não cncon~ramos si não 
desperdicios, ostenl.acües, luxos, prodigalidades de Lodo o ge
r:ci'O, abusos de toda a cast.u, crimes de toda a laia, .assaltos 
contra o Thesour·o de toda a espccie, ludo impune, budo tri
umphantc, tudo respeitado, concorrendo tudo para esta si
tuação irremcdiavel cm que agora"110s vemos abysmados. 

O Sn. ALr'nEoo Er.trs - Esles quatro annos nos ou·sLararu 
mais do que ao Brazil cuslot.i a guct'L'a do Paraguay. 

O Sn. Ruy BARBOSA - Diz br.m o honrado Senador. O 
commercio como se acha ? Esse operariado, essas· classes pro
Jetarias, cu.ia ingenuidade o Governo do llfnrecha! Hermes 
procurou illudir com J'a!sos scrvi(:os, violando as leis para 
grangear uma popularidade inuLiJ, esse mesmo operariado, 
ossos classes proJetarias qúc bcnel'icios receberam das mão~ 
do nosso augusto Senhor ? 

O SR, Ar.~·Moo Etr.1s - Eslt't com a sc!Ja !H! barriga, ;(Riso.) 

O Sit. nuy DAnllOSA - A que se I·eduz essa vHla operaria ? 
Qual cm ultima analysc a importancia real cm beneficias ex
perimentados com qno se acham favorecidas essas classes, por
que algumas casas, algumas villns se origirnm aqui, cm crJr!as 
runs da cidade, a preços fabuloso~. com dispcndio de deze
nas de milhu.res de contos mandados gasLu.t• pelo avliitrio do 
Chclfo do ~'odor Executivo sem autorizacão do Uongresso '? 

Vcjn agora V. Ex., St·. Presidente, as classes mais ricas. 
Vá ató ao~ centros vitacs dt~ nossn produccão c C(lMidere essa 
lavoura ..• , · 

0 Sa. ALFRRDO Er.r.IS - Abandonada. 
O Sa. fiuy B.mnosA - ... a lavoura paulista, por exem

plo, a base principal da .riqueza publica no paiz... · 
. O Sn. ALPnr::oo Er.r.Is - Apoiado. 

O Sn. Ruy BAnDoS,\ - . :. o V. Ex. vcl-a-hu abatida, dcs
at·madn, impotente, t·cduzi<la <i quasi indigoncin, sem meios si
qtwr para salvar a snl'Pa ·umcacndn hoje . de perda total pela 
mingua absolutn dos recursos neccssarios no custeio or
dinn!'Lo dos ostabclecimontos agricolas naquelle ~stado, 

O Sn. Ar,Pmmo llr.r.Js - CompMumontc art•uinnda. 
O Sll. Ru): BAnnos,\ - Acaba agora mesmo do se votm· mua 

larga omissão, euja impol'tnncin, n!lm trcs quartos talvez da 
sua totalidade, .h\ so acha na t•un,, sondo que cerca de• 170 mil 
contos, si nüo ma engano, .h\ cslüo emittidos,_sem que em pur!c 
nenhuma se si.nla o menor: nllivio. o mais Ji.geiro desafogo, n· 
~unis longinquà sntisfnciio, 

o 
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O Sn. AtFmmo E!·LIS - Para a lavoura nem um nickel. 
O Sn. RuY BAmloSA - Nem n lavoura, nem o commercio 

se senl.irnm até agora dos b~uoficios dcss;J, medida. Hn esta-
belecimentos bancuúos favorecidos... . 

O Sn. ALFJIEDo ELLJS - l\!as que uiio dão dinhcil·o · {t Ja-
:voura. ·· 

O Sn. RuY .B.umosA - ..• · ha. grupns commerci!L•JS cn
thuoiasmaclos, l;a alguns interesses que J'a~ern subiJ• no ar os 
seus rojões, mas a situação cconomica elo paiz, como a situa-

. ~ii o financeira do Thesouro, é absolutamco te a mesma. · 
Prova isto, Sr. Prc~idente, da razão quo tinha a opposi

cão liberal nas duns Gamat•as quando antes de conrcder a Bllliõ• 
são exigia o c:ouhccimonto exacto das J•csponsabilidades at:tuaes 
do Thesouro, allogando que na falta de um .:xnmo completo 
sobre esso assumpto correriamos o risco do com a p!'iuwira 
omissão não chegarmos sinão a tol'llul' immedint.umcmto nccos
snrias outr.as emissões ulteriores, cada vez mniot•es, para cer
rar a voragem dos compromisso~ immediatos com tanto cui
dado octmltos ú Nação, 6. Nar,ão, ú qual ainda hoje não se ·qner· 
CJUe a imprensa tenha o direito de·· dizet· a verdade,. porque' 
ainda esta manhã em uma das folhas desta Capital-refiro
mo ao Impw·cial -'encontrará V. Ex. columnu c mein cm 
branco com o ULulo - A banca1•l'Ola naaional - porque nlli 
naquclla columna o meia os jornalistas daquella cusn iam exer
cer o direito quo um artigo da Constituicão lhes assegura o o 
estado de sitio não póde suspender·- o de exprimir livromonte 
as .>uns opiniões e .Qsclurecor o paiz sobro as suas necessidudes. 

O Sn. AtFnEDO·ELr.rs -- O paiz esttt amordac.ado c lm de 
continuar amordacado. · · 

O Sn. RUY BARBOSA - l'erdõem-me os nobres Senadores i.' 
desalinho das minhas palavras, som nexo ou. plano. Eu queria 
contestar o topi·CO do discm·so do nobre Senador por S. Paulo 
onde aHirmn o nobre Presidcnt.c d!l Commissão do Fjnanças 
com a sua grande autoridade quo o {undina·loan .•• 

O {undirra, is lo é, a moralorin '(lo 'l'hcsouro Nacional· tl-n. 
consoqucncin uecessar ia das medidas do moraloria valadas 
pelo Congresso, diz o nobre Senador por S. Paulo. 

Orn, s·anhorcs, para ncslo ponto responde!' ao nobre Se
nador por S. Paulo basta chamar a attcncão do VV. EEx. parn 
os tu considei·açüo: , 

_ Quantos são os paizes nos q17ncs se acha docretuda a 
i:no\•a toria ? '' ' 
. , Elln reina aclualmcntc por toda pnrt'c-na Franca, na In
glutc!'l'n, nn Allcmanha, na Austria. nn nussia, mt Hollnndn, nn 
Itnlin, na Ucspanha, om Portugal, na Noruega, c no nosso 
conliuonte, além dos Estados-Unidos, no Porú, no Chile, na. 
Republica Argcntinu, no Estnélo Oriental do Uxuguay e talvez 
em outros • 

. , 
--·~ .. ---···-~ -~--·-·· 



.. : .. 

Sr. Prosidcnl.c, cm f.odos esses pnizcs ·se nclm cs~ 
!a!Jclccida n mor!tlOI'in, i.sl.o <), ·a suspensão_ r;ora! dos paga .. 
mcn!os JIUS rclncues parLwulnrcs, a suspensuo de pagamentos 
JJOs actos civis c eornmeJ•cincs. Diga-me agora, porém, V. Ex., 
::;r. Pt·c~idcnl.c, qual de~scs. puiw~ aqwJllu oudu o Thusout·o 
Nacional cntt·ou em moratorm ? (Pausa.) 

N cnhum, no que me consta. 
A ·marntoria do 'l'hcsouro c a morn!orja commercial ou 

civil são medidas absolutamente dis.tinctns, sem rclacão 
nenhuma geralmente entro as duns . 

.Pódo o Governo do um pniz ter decretado a moratoria 
g<!'al nos neles civis c comm.crcincs e o seu 'l'hcsouro achar~ 
Ec cm dia com lodos os seus pagamentos, sem, portanto, en~ 
trar ·cm mora leria. Póde, ao .. contrario, existir ã mora teria 
do Thesouro, isto é, a suspensão dos pagamentos da d[vida 
nacional, como tivemos cm 1808, com o primeiro funúina, 
sem que o Governo tivesse decretado a moratoria pai·a as 
dividas pnrliculares. 

Em. 18G·1, na grande ct·ise bancaria IJOl' que passou o 
BPaúl o que levou o Governo a decretar a moratoria que se 
sabe, prorognndo-a mais tarde, não houve moratoria para as 
dividas do 'l'hcsouro Nacional; não houve {ttndina, não houve 
suspensão dos pagamentos do erario publico, no interior ou 
no exterior, 

Bem se vê, portanto, Sr. Pr.esidentc, que no argumento 
do honrado Senador por S. Paulo existe apenas um' recurso 
do hnbil advogado, contrario, porém á •evidencia das nocões 
mais clemcntm·es no tocante no assumpto. . • 

Mas, Sr. Presidente, nesta altura da minha demonstra~ 
ção, pa!'a i1ão sct• obrigado a· me z·op·atir, pcrmitta-mo V. Ex. 
tomat· pni·a Jogo cm consideracão a defesa directamente or~ 
firii~l mandada. J.lUblicnr I~ont.cm nas folhas vcstlcft'inas pelo 
gabmctc do 1\Inustro da !I! nzcndu como z·cspostu a~ censuras 
i'citas ao seu pt·ocr!dim.ento no caso actual. 

llcspondondo, não a mim, ú verdade, mas respondendo 
ús censuras por mim tambem feitas, com re1'm'ancin,. entre~ 
tanto, ao- illustro Deputado por !\finas o Sr. ·caries Peixoto 
diz o seguinte a nota ol'ficial do gabinete do :Ministro da l!'azendn: 

«Esqueceu o illuslre Deputado que a questão não 
Cl':t de ·falta de numcl'ario, mas de absoluta. impossi~ 
hilidado do rcmcttm· dinheiro para a Europa quando 
nenhum bnneo Of!orava em cambio, tanto que· pm·n 
soccoJ•t•oJ· os .Jl!'llZJlciros na l!iur·.opa o Governo difl'icil~ · 
monte consogum pequenos rccm·sos, graças li boa von~ 
tndo do .Loudon llank, urJpuis de tmívin consulln á sua 
mut.riz de Lonctres, a qunl só nccedeu ao saque de 
.c 50.000 cm nttencüo ao Gov.erno Brazileil'o e por ser 
a quantin para o fim especial a que se destinava. 
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O Governo pa_s:aria, quaesrJUCl' que fossem os ·sa
crifícios, os coupons d·o ugosLo o sotombro, cama pa
gou·, contra a ospoctu.tivu dos proprios credores, o 
cou.pon do julho, na impoJ•tancia supcL'ior n ~ 1.200.000, 
rcmettidus lclographicnmcntc .dentro de uma semana, 
quando qunsi interrompidas as negociações 9o em
prestimo, si repentinamente cm l'ins de julho, quando 
se estava pura ultimar o cmprcstimo com n promessa 
formal de um adcantamento, precisnmento pm·a o 
resgate desses cou.pons, não se tivesse dado o grande 
abalo. nos mercados financeiros em consequenr:ia ·da 
guerra imminente, do sorte a impossibilitar a remessa 
d•J fundos. Isso mesmo foi telegmphado aos agentes. 
que haviam communicado que, devido t\ si.tuncüo quasi 

· do guer·ra, ficavam adiadas as ncgociacücs do ompJ•e
stimo, e os agenl'2s julgaram ,justificada a J'alLu, im
posta pelo imprevisto dos acontecimentos. Em uma 
tal situação, a não ser que no meio da geral anorma
lidade, quando. toda o mundo estt\ em morntoria~, se 
queira sómento para o Brazil uma · incxplicuvel ex- , 
cepcão, a constituicão do fundinu se impunha como 
soJucão que nüo só attende aos justos interesses dos 
credores como paten~ein mais uma ·vez a lisura e ho
nestidade do Governo Bruzileiro, que não se limitou 
coma outros a suspender· pura o ~imph;smente os seus 
pagamentos em ·Ouro.> 

O Sr. Presidente - Estii esgoiada a hora do O:\']JCdiente. 

O Sr. Ruy 'Barbosa - Requeiro prorogacão por meia 
hora. 

Cpnsultudo, o Senado approvu o requerimento, 

O Sr. Ruy Barbosa (coutJ:nuarldo)- Iltt nas palavras deste 
t.opico,. do ;qua} por moth~o de mQtlwclo sou o!Jl•igado a .mil 
ocaupar prllllOH'amcntc, untes dos CJUIJ o pt·ecodom, urna .con
fusão o uma inexaclidiio flagrantes:- eoul'usüo cm sn dizer 
.que o mundo inteiro ostt\ em moratoJ•ia c só para o Brnzil 
queremos nós que se abra uma oxclusfto. 1\Jas. si morutorin 
existo no mundo intoiro, ú a moratoria flUO ,i(t existia no Brazil 
!lOtes de ·encetadas as Jtcgociacões do {umNna actual- é uma 
dilaciio concedido. 'ás dividas particulm·cs. · .• 

Essa é a moratoria decretada ho,io no mundo iatoiro. 1\fn.~. 

1,nr a par a esta, o {uncl'ino-loan no Bt•nzil vem cstabo!.c,!~l' 
a morul,orin para u. dividltnacional, o essa morutorin outorgada. 
ao •d'ebil.O publico no interior ou no oxtorior niio oxisl.c llllS 
out.rns na1;ües, onde ~e estabeleceu a mut•:ILoJ•ia par.u ti~ divida~ Y 
particulares. 

Em segundo Iognr, uma confusão, cond'usüo pulmnr, ron
J'usão f]ugruntc .,..... t1 elo se di't.er quo «Llor:retundo o {undinrJ
loau, o Gove1·no pnleulcou mnis uma vez· a listn•n t1 banes-
• 

\ 

' ! 

f 



lidado do Brazil, que não se limitou, como outros Govérnos, 
a suspender pura o simplcsmenLc os seus pagamentos em 
ouro.~. . 

Do maneira que, pe]o 'i'acLo do fttnd'inu-loan, isto é, por 
ler o Governo braziloiro contraid'o n moratoria, se elevou o 
'l'hesonro brazileiro n umn situaoão superior ú de outros 
pnizes, como a J!'rancn, ·a ·Allemunlm, a Inglaterra, que a nota 
elo gabinelo do Alinist.ro da Fazenda accusa de ter suspenso. 
os seus pagamentos. 

Ora, Senhores, q uaes são os pagamentos de cuja suspensão 
capciosamente se J'alla nesta nola '? A nota refere-se á sus
pensão da conVIJrsibilidadc lihls notas circulantes. E' isso que 
se suspemJcu na Inglaterra, o que na l<'l'Unca lambem sr. sus
pond•eu, o que cm outros paizes se tem suspendido. 

Quer is lo dúer, POJ'!Ím, Sr. Presidente, que o <.lOYcrno 
por es!.e modo tenha suspendido os seus pagumcn:tos om ouro ? · 

·Ora, Senhores, assombra que do gabinete de um Ministro da 
JTazomla pm·ta uma asserção desta nutu!·e.za. Nequolles paizes, 
todo o munclo salw, nüo ti o Goveruo quem emltte. l"al-ôC ;~ 
~missão mediante os apparolhos bancarias estabelecidos se
gundo esle ou aqucllc s~·stema nas dil'J'erentes nacü\lS. Em 
l<rança, por exemplo, como nu InglaterJ•a, n emissão está con
fiada a um graade banco ·- ao banco de F1·anca. E' elle quem 
~miLte, é ollc quem converte as notas. A conversibilidade 
estabol~cida para estas notas so acha assegurada pelas ga
rantias que a lei estabeleceu, as quaes consistem sobretudo uo 
encaixo metallico do estabelecimento. . 

. Ora, Senhm·cs, quando, cm uma situaçiíiQ anor~al 'como a 

. do üojc, o Governo em cada um desses paizes necessita- de 
recursos immodiatos, extraordinarios e anormaes, o unico re
media de t]uc póde lançar mão, logo que a necess·idade nesse 
sentido solicne, estú no encaixe metnllico do grande estabe-
·le'cimento nacional. . . 

Perquo o GO\'·erno · precisa do ouro depositado no Banco 
elo Jcrnn~•n, porque o Governo lanon mão deste ouro, portanto, 
o Governo · 1l immedüttamento obrigado n conceder ús notas 
do. banco· de Frun'()a a inconversibilidade, c, deste modo, se 
estabelece o curso forcado, ·nfio porque o Governo com isto 
suspenda os seus pagamentos, mas ,justamente pelo con-trario, 
r> ara cru o os pagament~~ do Governo não sejam suspensos·: 

0 Sn. ALFREDO ELLIS - 1\fuito bem, 
O Sn. RuY .BAil.BOS.\ - Aqui estú, Sr. l'l'esidento, como 

;;o desfaz uma conrüsüo pa.hnur. 
Demais, Srs. Senadores, rolnLivamente ti Franca, que é 

de que nos occupamos1 'visto que nüo posso í'a~er um exume 
g,l!'a:l u rôsp·oilo de toaos os pnizcs, em Lodos elles a oousn é 
mnis ou menos u mesma, em Frnncn a conversibilidade asse
gurada úH no las do ·banco dn·rrueJlc paiz niío se acha· garantida 
sómente pelo sou encaixo metnllioo. 1'nmbom a garantem, 
lambem gnmntom e.1ta conversibilidade os titulo! ·commer~ 
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ciaes r·eunidos na carteira desS'e eslu.belccirnento .. nepresenlt~ 
o banco rle Franca, no systema huncurJO. daquclle paJz, o ·cçutro 
do movimento de todos -os csLabelem~entos .commercJ~e.s. 
'l'odos esses bancos :rorl!lnm a suu cnrl.emL de LJI.ulos, obtJdos 
á custa do depositas á VJsta. . · 

Do maneira que como as disponibilidades de cn•d'a esl.n.
holecimeuto não coincidem rigorosamente com as suas rcspon
bilidadcs o viu c-versa, todos os bancos !ICCorrem no bunco do 
Jlr~tnca ao qual vfio operar, cm grande parte, os JI)Clhorcs 
Jil.ulos 'descontados nos varias estabelecimentos. Esses títulos 
de carteira esses títulos commerciacs, reunidos cm sommus 
enormes nÓs estabelecimentos ccntracs daqucllo pniz, éonsti
tuem um ·dos elementos !'undamentacs ela conversibilidade das 
das suas notas. . 

Conseguintemente, Sr.s·. Se!l!adores, quando se produ~ t!mlL 
situncüo como a do agora, isto é, quando os poderes publico~ 
·decretam a moratoria para as dividas commerciaes, todos esses 
titules que ~c. acham accumulados na carteü·OJ do grande banco, 
~o tornam irrcaliznvcis durante muito tempo. 

E assim, ao mesmo passo que o encaixo mcta!lico do esla
lwlecimento se escoa para os cofres do Thcsouro Nacional, 
o outro elemento, o outro recurso consisLenlo na garan.tia das 
dividas commerciacs, cessa do ser renli\mvel. 

· Como acudir a essa situacüo ? Decretando para as notas 
a inconvet•sibilidade, suspondondo a sua circular}iio, estabele
cendo o curso forcado. 

Onde, Sr. Presidente, buscar, pois, o menor Lraoó de sr.
molhança entre essa situaciio c n. situn.ciio do curso foroad·o 
ua l"mnf.'n c a siluacão do {ur~diny-loan no Brazil. · . 

Quando cm Franca o Governo do pa.iz continua a cfl'c
cttlUl' ponl.ualmentc os pagamentos da divida publica, no. Brnúl 
ó <la suspensão eltt divirJa publica quo se tml.a. 

!'assando agora, Srs. Senadores, ao oul.ro topico da nol.a 
ministerial, chnmarr;i n ·attcnüoo da VV. F..Ex. para o ponto 
onde se nos asseguram que a questão não era de falta do nu.
mot'at•io, mas d'o impossibilidade de passar dinheiro para a 
Europa, c ~e acc~oscenta: «0 Gl)vorno pagaria, quaesqucr' 
t]uo fossem os sncrii'icios, os coup~ns elo agosto o de julho ••. ». 

Ora, si I?ara os credores jú l'oi surpr.esa o f.!US'amento dos 
c:onpo,us do. ,Julho, OVi,dO!}temento é que ,Já· crn Julho os ore-·. 
dores consJdcmvam inUJdo o 1'hcsouro Brazileiro. . 

Pm•cce-mc quo de outro modo se não poderia explicar 
!JUC os !JOSsos cJ•edores na Europa se admirassem quo. nós em 
•l,l}lho fJzc~semos pn~nmcnto ele_ cou)Jons ela divida nacional.· 
8,1 s~ ndmu·nr·nm, fo1 porque. nao esperavam esse pagamento· 
SJ nao cspcraynm. foi p·orquo jú consideravam insolvente Ó 
:-besouro Nncwnal. Eis o· que se colhe directq e inquestionn
' cimente ~ns palavras t.cxtua•es dcstn declaração do Governo. 
llfas pros1gamos. 
. «O .Govorl)o pagaria, quaesqucr que fossem os sacri:fi

CIOP E1s aqui uma phrase que cu n5o. sei o que significa,. 

. - ·~ . ' 

.,. ' 
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porciuc sllCri!icio prosuppõc posse .. l_Javeres, rec~rsos de que se (lispõe, com maior ou menor Jll'O,IUI·zo, par_o. satisfazer (\ :ur.na. 
obrigação premente. Mas qncm J'Nmrs·os nao tnm, snr.rifiCIOS • 
11iio púdc 1'azcr. (R·isos.) . . 

'l'oda o. questão cru saber, não si <l Gov.crno estava dis
posto a J'uzer quaesquer, sacri!'icios, mas si o G~verno linho. 
J•ocm·sos qu.c sacrinicar. Este c o ponto em rclaçao ao qua! o 
Ministro, na nota officio.l, assevero. que esses recursos mqs
tiam, po~que diz cllc : «0 pagamento dos cottpons das varms 
dividas se :nho r.;alizou, unicamente pela impossibilidade 
absoluta de transmiUir dinheiro pura· o estrangeiro. Ve,iamo.~ 
si isto ú exacto. · 

Primeiramente, s1 . esta é a verdade, o. primeiro. pa~so 
do Governo Brazileiro para com os seus credores, term Sido 
rwcessarinmente ai'firmar-lhes a existencia actual de recurso~ 
suf1'icientes nos cofres do erario para acudir ás dividas, cujo 
vencimento el'U imminon.te. 

Poderio. o Ministro brazileiro, no comeoo do mez passado, 
assegurar. aos credores estrangeiros a posse,. naquelle tempo, 
em suas mãos, d~ dinheiro bn:stante pal'it satisfazer os com-
promissos vencidos em Londres? . · 

1\Jas, senhores, é arrostar a evidencia morilll, grosseira, 
monstruosa 'dos factos, porquanto, aqui e na <lutra Casa do 
Congresso, a solicil.açüo o!'ficial do emprestimo, afinal obtido, 
pelo Governo, se 1'irmnvn no. allegaçüo peremptoria de que o 
Govcmo estava absolutamente sem recur·sQs pará cffectuar 
mesmo as despezas ordinarias da· administração interior do 
paiz, quanto mais acudii• ;\s grandes sommas de amortização 
c juros· de suo. divida externa. · 

Aqui vimos estadistas republicanos que se declaravam 
absolutamente contrarios ao recurso das emissões, e, entre 
clles, o pr•oprio Ministro da Fazendo., sem justificarem, nlle
gando o sacrifício que 'l'nziam das suas convicções, pela ne
cessidade publico., t\ vista da situação inolutavel em que se 
achava o 'J:hesouro, de não possuir os recur-sos mais indis
pensaveis para os scrvicos normues dn administraçiLo brll2!i-
leirn. .-- · . 

Em agQsto suspenderám-se os pagamentos do funccioun
lismo publico. Até o subsidio parlamentar não se pagou si
não no dia 13 desse mez. Só no dia 13 de agosto, em vcsp~r·ns 
dn concessão da lei das novos emissões, ú que aqui e nu ou
tra Casn se ei'foctuou o pagamento do subsidio. A's tropas se 
deixou de pngnr, niio se embolsando o soldo sinüo iLquellr!s 
que con.sUluiam n guarnição dos navios, de cu,ia indisciplina. 
so tinha o maior receio. O ,proprio Supremo Tribunal Federal 
não recebeu os sous vencimentos sinão cm dias muito adean
tados desse mez o o Thesouro teve de graduar din por dia os 
pagamentos, que so não conclnirnm, isto mesmo não sei se 
complcl.nmenlo, sinão no fim do moz d'o agosto, Onde é, por
tanto, Srs. Sonndol'es, que nos fins de ,julho c nos principias 
do agosto, possuia aqui o Gover·no IJraziloiro os· milhares t:c 
!)Onto~ neccssar•ios pa1•n ncudil' em libras o· pagamento da 

\ 
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nossa divida estrangeira? E se esses recursos existiam, por
que os nüo depositava o Governo, á oseolha dos nosos cre
âores em Londres, aqui num est.nbelecimenlo do sun confi
::méa, ando n presença visivel desses recursos J'icnsso altos-

, tnndo a honestidade, a lisura ~ n v orne idade das afl'irmncõos 
do Governo? · 

Mas 'hão é l.udo, Srs. Sonni:Joros. Quau(jo <l que se 'cnco-
. • ram os cottpon.ç dessa divida? Aqui est(t a nota communicadn 

no Tim.es, nos 8 desse mex, pelos Srs. Rothschilds & Filhos, 
Nossa nota se diz quo o Governo brnzileu•IJ lioiHt deixado de 
·pagar as coupons do omprest.imo hrazileiro de 5 •J•, de 18D5, 
vencidos no primeiro do agosto, c do emprestimo brazi!eiJ•o 
de <i "I", de JDJO, vencido tambem no primcin.o do agosto, 

Ambos esses empresLimos: segundo a declar•a(;ilo incon
tostavel dos Srs. Rot!JSchilds, tiveram o seu vrmcimento no dia 

'primeiro de agosto. Orn, não é posivel que, vencendo-se nessa 
data os nossos do tis emprestimos, deixasse o Governo pnrn 
remetter os meios ele acudir á sua· n.mo!'i.ir.uc.ilo o nos. seus ju
l'OS no dia do vencimento ou na vesnct•n dess~; facto. 

' 

A guerra niio so declarou • i não aos dous do ngoslo, e as 
primeiras noticias do abalo causado no merendo europeu J1Cia 
imminencia do eQnfliclo intcrnacinnal, não sn dornm sinão 
nos ultimas dous dias do mer. de julho. A esse tempo neecs
sariamonlo 'li o Govm·no brazileil·o possuísse rceUI'SOS pnl'll 
pagamentos 'dos coUJlons desses dous · cmprostimos, eses re
cursos deviam estar por for'ca depositados t•m Londres., 

0 Sn. ALI'IlEDO ELLIS - ISSO ·Ó ovirlo!nlo, 
O Sn. RuY BAJUJOSA - Conseguintemente, Srs: Senadores, 

o confronto ontl·c estas tres datas, n data do vencimento dos 
deus emprestimos - i' do agosto - a data da declnrn~iio da 
guerra - 2 de agosto c a· data do primeh·o abalo produzido 
.no mercado europeu - 28 de ,iuiho; o confronto cntm estas 
dritas torna pnlpavel a inverisibilidado da ni'l'irmaoão ministe
rial, quando nos vem dizer que o Governo bt·azileiro não ef
fectuou o pagamento dos coupons dessas duns dividas prquo 
a interrupoiio das communicncõcs bancarias entt•c o noRso pniz 
c o exterior tornou absolutamente impossível a remessa do 
cnpi!nes. · · · 

0 Sn. RIBEJnO GONÇALVES - Isso Ó irrespondivel. 
I , ' ' ' 

·O Sn. Ruy BAnnosA - Mas si cu precisasse, Senhores. de 
alguma cousa mnis forte do que a logion, do que a eviden
cia, do que cssn cert.czn pnlpnvel, para responder 1í escusa 
.ministerial, cu encontraria nas palavras formnes ·com que 
sobre o ponto se enunciou ·h ontem desta tribuna o honrado 

: representante do S, Pnulo, digno Pt•osidento da Commissüo de 
Flnancns. Per;o n nttonciio elos nobt•es Sonndot·es. 

· S, l~x. compnrava n siLunoão do Governo n•ctual, nas ves
porns deste {ttnclino • . com n situnoúo do Governo Oumpos Sal
los; quando houve do colcbt•m• o outro, c disse: 

«Agora, porém, o. Governo nüo tinha ·recursos.~ 

' ,. ., ' 
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Nolcm os nobres Senndorrs ~uo o illuslrc Pt•0sidnnle 11:l 
Commissilo ele Finanças não disse: Agora, porém, o Governcr 
não poude reme tte1• recursos, mas, «agora porém, o Governo 
não tinha recursos». 

«0 St!, Ar.FnEno Er.r.JH - Mas não tinha as ·natas da 
tln Caixa de Conversão ·? 

O Sn. FnANCJsca Gr.YcEmo -'- Não tinha nenhuma 
nela da Caixa de Conversão. · 

O Sn. Ar.F!IEDO Er.r.Is - E .núo poderia depositar 
uma imporlnncia correspondente nos ,juros no Banco da 
Jlcpnbl(ca, c receber as nolns que lá devem existi!'? 

O s·n. FnANCJsco Gr.YCEIIIO - O banco tinbn cerca 
de 500 contos, imtlortancin inferior a 1.000 contos,. di
gamos, o banco foi surprohendido como todos os csta
·lJelccimcntos congoncrcs, com n pressão rcsullanle do. · 
guerra óuropéu. Não tinha recursos para socorrer o 
Governo. nessa' omorgcncia. O Govorno tambem não 
porlc!'ia, ainda mesmo ~uc o Banco do Brazil tivesse 

· ' algum t•ncm·so i'inuuccir·o para a,iudal-o no mf}mento, 
niio podia lan~ar mão desse auxilio porque iria sucri
J'icnt· :1s praças do llio ele Janeiro c outt·ns do Brazil. 
Mas o {aclo 6 o seou:inte: o Go·l!crno não tinha ?'CV!t1'SO 
nm·n, o banco lambem. não os tinha. O Governo ·se en
vonl?·a·ua nessa sitttãção dif{iC'il de não 11oder. occorrc1' 
ao paaamcnto. dos vcnc·imentos ent Lonll1•cs.» 

Notem b~m os nobres Senadores: ainda mesmo que o 
banco dispuzossc do recursos, ·o Governo não podin. lnnçnr 
mão desse auxilio, porque scrin. sacrificar as praças do Rio 
e outras. 

Contin,úa o .lionrndo Senador:· 
«Fizemos uma emissão do 250.00 contos para oc

cm•t•r.t• aos pagamnnt.os do Thcsouro. Do que modo de
via pJ•ocodet· o Poder Exceutivo se lhe faltavam os 
meios nccessai·ios pnrn os seus pagamentos no exte
rior ?» 

E'· cslo o modo de vôr a questão, Sr. Presidente, pelo 
nobro .Prr.siclcn to .da Commissiio de Financ'ns, argila natural 
o insuspeito 110 Governo, seu confidente, amigo particular do 
Minisfro dn l!'nzondo c patrono caloroso dessa udministracüo 
na tJ•.ilnmn do Senado. E' S. Ex. quem diz: • 

' . ·· «Ü Gov0rno niio pngou o conpon da divida vencida 
porque niio dispunha de rccm·sos, recursos de ~uo Lam
bem não· dispunha o Banco do Brnzil, o dos ~unes, dado 
quo o bnnco os possuísse, o Governo núo poderia Inncnr 
milo, JlOt•quo isso redundnrir. no sncrificio dcsttt e de 
outms praças do Brnzil,, 
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E ao mesmo posso, na mr.smn hora, no mesmo clin, om 
que u;nn publicocão .~~ficial elo Ministerio da Fnzr.nda, mnn
dnda estnmpm nas diJJcrcntos folhas da tnrdc, nffrJ•mrwn que 
il pngnmrnlo do cOU)JOn niío fl'rt•n e.fJ'octundn· porque o Govm·no 
se viJ·n na impo~sibiliclado nhsolu/.n, pot• causa da con:flogJ.'a
ciio our·opén, da.l.mnsrn is;;üo rle mc.ios nos nossos agentes pnm 
:Í ~oluniío dessa divida, o Irnla•o Senador S. Paulo, m·dot•oso 
advogado do Gover•no, fnz a dr.r:lnt•ução que venho ele let•.Jtin não 
quero ar:rrlicm· o provcl'I.Jio do coxo, pot•(Juo niío quero faltar 
com o respeito d!Jvido :is a/l.as aulot•idarlcs do Governo, ~Tas 
o) lanwntavol n Joviancluclc r:orn rtur. de tnes meios se serve. O· 
GovOJ'IlO JJ:ll'll. n sua rlef·csa. Niío havia ou/.ro meio nnturnl 
e honesto si não dizer: o Gove1·no nfio JlUf!'OU porque 'nfio Linha 
dinheiro com que rragn.t•. Esse m·n o l'ncto. Ao Governo fal
tava rlinhcir·o pa!'a tudo; alie não Unha recursos pum cousa 
nenhuma. Si u emissão não viesse, teria sido um c1•ak uni
vc.rsnl. 

E' pelo menos o que os orgãos do Govm•no, os cl1efes do 
m1·tidn dominante, os t•eprBsenl.antes da maioria, ncsl.a o na 

· ou/.t•a Casa do Congresso, ·nos afl'irmaram: ·Ou so l'nzin a emis
são ou a ar.nrchia estaria .nas t•uus, porqun o Governo não 
tinha com que acudir tis neeessidades mnis ordinarias do Es
tado. 

,\ verdMie, pois, ainda neste caso, é a innoconcia abso-
lul.n çla gur.l'ra, culpada agora do tudo no nosso desasLt•e 
actual. 

O Sn. Ar-FnEDo Er.r.rs - Não Toi a guerra que raspou o 
Thcsouro._ 

O Sli. nuv BARBOSA - Eu não sei, St·. .PJ•esidentc, si o 
rologio da Cnsa - não quero dizer ·ci Presidente desta Casa -
ainda me consente. por ·algum tempo, co!ltinum: · n ann!yso 
a que Jlt·oeedin da defesa do Governo, .produzida j(L nesta tri
buna, ,iú nu imprensa. 

O Sn. J>UJ\SlllEN1'E - V. Ex. bem sabe que, na direccito 
dos tt·alln llros desta Cnsa, a Yontado elo Presidente nu da 
vulo ... 

q Sn. nuv Rmoos.~ - .Por isso ú que sú mo queixai do 
t•eJogJO. . 

O Sn. l'nESJDENTE -- ... perante n h oro, que é determi
nada pelo relogio. V. Ex., clispüo ainda de 10 minutos. 

O Sn. Jluv B.1nnoso~ - Disponho ainda do 10 minutos. 
i\Ins como ~sso espnco de !ómpo ú muito escasso para concluir 
mesmo a sunplus aua!yse elo no/.avel discurso do honrado Se
nador PCil' ~·. Pnu.Jo, nssin.1 como a das pJ•oposicõos contidos 
nn no lu . mmJsler·ml, pre'firo sont.ar-mc, St•. Presidente, np
pellundo ainda pnt•n n indulgencia da Cnsn poL' mais uni din · 
~fim de q!le !!cubo de. cumprir, nos peànr,os,' este meu triste: 
msrato () muLti clijvcz·. · 

.. 
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· Nfio l.cnho, no desempenho dcsln. obrigação, como V. Ex. · 
csl.1l vendo, lão pouco ngrrHin.vol, ião aridn, l.ão J'aligunl.c, 
outL'O inlct·e~so tJUC não se,ia o !lo dar v.oz r't minlHt convicf;.ü.o, 
o de pt·ocurnt· sn l.isl'nzet· a 111 inha consciencia; o do esclare
cer a a~scmbh!n n. fJtHl Lenho u homa de perlencct•, o de ap-
1pollnr pat·n os eslunulos nobres dn nossa tcrt•a, o do tot•nnt• 
sc~sivel n pnl.ricins c a cxlrnnlws a exislcncia ainda, neslo 
pn1z, do um comm;o de J•encç[o, um orgão do prol.cslo, urna 
base pm·a novos esl'ot·~.os, no meio das desgJ·aças acl.uar.s. Si 
o lmnpü, jú esgotado, mt• consentisse proscguir no meu dis
cuJ.·so por mo i~ nrno hor•o, cu rlnixoria ho.ic livre o Rcnodo dn 
;minha impot·lumdado (m1o (J)JOiados), ruas aca/JaJ·ia com a 
conseiorwia de ler élinlJ11'ido o meu dever, sem odios nem 
!Jl•l'CVcncücs, com a sovel'irJado que o meu cspirilo dr. jusLi<'a 
me impõr,, embora nos ollws dos meus .adversarias muilns 
vezes o vchnmcncin da minha pnl:wra parcçn denotot• no 
meu cm·a(;ão a exislcncia de paixões que nunca o animn!'am. 
Com a minhn lorgn cxperiencia da vida publica, com c>s 
meus quut·cnta o Lanl.os annos do Jul.a poJas minhas convi
ccõos no torJ•eno polil.ico, com as, dm·as provações a que mo 
tem su·bmoll.ido •O J•ogimen t·epublirmno, com o ·intimo conilo
eimen l.o ho,io dos homens ·c das c'ousos da nossa terra.. som 
nmbif;.õcs, sem n possi!Jilidado siquo!' dcllas, sem vaidade, 
nem orgulho, nem soberbo, com a consciencin absoluta d·n 
meu nada. com a cnrl.czn 'de niio poder alislar-me si não enlre 
os mais pequenos, onl.ro os mais humildeS\ enlre os mais 
inutois (1uio apoiados), com esta corlo7.n intima, verdadcirn, 
sincera, Sr. Prcsidcnlo, compt•chonrlcrá V. Ex. que só um 
mol.·ivo de ordem superior 'mo poderá animar, n rJcspcil.o do 
estado de minha saudo, n persisl.ir dias successivos nn tri
buna, cm uma luta a respeito de cujas eonscquencias mo 
não illudo. ~las sou, Sr . .Presidont.e, · dnquelles que collocam 
o sr.ü dever aeimn de Lodos os seus interesses c consideram 
inul.il n vidn desde quo clla .hí se niio possa mnnlo!' sinão á 
custa da honm, sinfio pmlori ndo as nossas obrigações., sinfio 
j'aJtanrlo no nosso mandalo. Si o pudor cumprit• ainda pot• 
esta. vc~. mal, como sempre, mas, comi) sempre, sincemmen t.c: 
mo sent.aroi no fim destes dias consolado por haver provadc
uos meus concidadfi,os que, nrto podendo n·gNtdcccr por ou t.rn 
maneira n honrn com que me distinguem, faço-o cumPrindr• 
os meus deve!'cs, não obsl.ante a convicr,[o dn sun inutilidade. 

Dcsculpo-m·e, pdis, V. Ex., Sr. Pr.esidenf.e, c nfio me levo 
'á conta do impopl.uno si, pela quai·t.a vez, arnnnhii, lenha do 
vo!l.nr :'L tribuna· do Senado. 

Pudesse cu to r mo reduzido a um só discurso, fosse-m.: 
passivei concentrar nello l.orlo .a meu protesto c cu desde o 
:primeiro dia teria poupado aos. meus honrados collcgns a pro
scnt•n dcsngrndavel (mio 1/}JOiadns) desta importuno o·rndor. 
i(Mnüo bmn; mnito bam. O orador· 6 c~trnprinwntado 2lDr d;i
:vm:so~ po.llcaas. Palmas nas aalarias,). 

' 
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9() ANNAES DO SE!UDO . 

ORDEl\'I DO DIA 

E' nnnunciada a votação, em discussão unica da recla
cciio 1'inal da, emenda do Senado ii proposição da damara dos 
Deputados 11. ·JG, ele 1 011,, que c9nced~ I,icenca ao telegra
plu~la de 1," classo 'Valmor Argcmll'o Rlbo~ro· Branco. 

O Sr. Presidente - Não havendo numero no recinto vou 
mandar proceder 11 chamada. · ' · 

J.>rocodendo-so (t chamada verifica-se a ausencia dos 
Srs. Mendes ele Almeida, Urbn'no Santos, Eloy do Souza, Ta
vut•cs de Lyt·a, W•n.Jfrr.do Lonl, Aguiar o Mello, Alcindo Gua
nabara, Augusto do Vasconcellos c Alencar Guimarães (9) • 

O Sr. Presidente - Responderam (t chamada apenas 2G 
Srs. Semidores. . 

Niío lln numero; fica adiada. a. votacüo. 
Nada mais havendo a tratai', vou levantar a sessão. 
Designo para ordem do dia da seguinte: 
Votação, cm discussão unica, da redacção final da emen

da rlo Senado {L pt•oposi(;iio da Cumara dos Deputados n; 16, 
do iOH, que 'concedo licenr;a no tclegraphista de ''" classe 
Walmor Arscmiro Uibciro Branco; 

~·oLac.ão, cm 1' discussão, do projecto do Senado n. 12, de 
1!>1-1, mandando entrar em accOrdo. com o Banco do Brnzi'l 
para quo este amplie suas opcrncões de redesconto do papeis 
du commcrcio c c1'1'cctue tambem descontos directos, mediante 
a• ccnrlicõcs que estabelece (o((c!'cido pelo Sr. Ràymunelo ele 
Mh·mula) ; · . 

vota,•ão, em 3' discussão da proposicüo dn Onmara ·dos 
Deputados n. 147, de 1901, fixando .as idades limites parn a 
J·c!'orma compulsaria elos . offciiaes rlo Corpo de . Snudo do 
Exercito e da Armada (com pai•eceres (avm•aveis elas Oom
rnissrjes de Marinha c Gue1·ra c de F·inanças á emenda oo: 
Sr. Cast1•o Pinto) ; 

Vntnciío cm 2" discussão ela proposição da Camnra dos 
•Deputados n. 12, de iDi!l, quo 'ilbrc, pelo Ministerio do In
tcri:.r. o crediLo tio 923:720$2.12, supplemen.tar á verba· 15•"' 
do nrt. 2' do areamento vigento (com parecer da Oommissiio 
tle Fi·•Jalw!ls o({erecendo emenda) ; . 

VoLnr)ão cm 2" discussiLO da proposicüo da· Camarn dos 
Deputados 1i. 23, de 19f.l, que •abre, pelo Minieterio da Pu

.' zendn o credito do L H3 :548$, supplement.nr ii verba ·12' 
. dmprensa Nncionnl o Diario Of{icial), do oro.amcnto vis.ente 

(com 1lm·cr:m· drt CommisiJtio -de Finanoas o•{fe1•ecendo 
emenda). 

Lovantn-sc n sessão tis 3 horas o '10 minutos . 
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• PfiESIDENC!A DO Sfi. PlN!IEinO MACHADO, VlCE·PfiES!DE-"'TE 

A' l !Jora da tarde, presente numero legal, abre-se :I 
sessão, a que concor.rem os St·s. Pinheiro Machado, Arau.io 
Góos, Pr•dro Borge~, Motello, Gonzaga Jaymo, Gabriel Salgado, 
Autlmt· Lemos, lndio do Brazil, Mondes rdo Almeida, UJ·bano 
Sarttos, Ribeii·o Gonçalves, Gel'Vasi.o l'assos, :FranciSco Sú, 
Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy de 
Souza, Walrredo Leal, Goncal~ Ferrejra, Oliveira Valladilo, 
Guilherme CamQOS, Aguiar e Jllello, lluy Barbosa, João Luiz 
Alves, Bernardino i\!ontoiro, Nilo Pooanha, Erico Coelho Ai
cindo· Guanabara, Sá Freire, Buono do ·l>aiva, Alfredo Ellis, 
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, .Tosó 
Mut•tinho, A. ~zerodo e Alencar Guimarães (3ü) .• 

Deixam do compmfecor, .com causa ,iustifienda, os Srs. 
Silverio Nery, 'l'offé, Lauro Sodré, José ;Euzebio, Pires For
feira, Epitacio .Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro rdio Britto, Si
gismundo Gonçalves, Uaymundo de Miranda, Gomos Hibciro, 
Luiz Vianna, Josó -Marcellino, Moniz Freire, J~ourenco Ba
ptista, Augusto do Vasconcellos, Bernardo Monteiro, Adolpho 
Gordo, Generoso Marques, Xaviet• da Silva, Abdon Baptista, 
Hcrcilio Luz, Joaquim Assumpoão e Victorino Monteiro (2tí). Q 

É' lida posLn em discussão o, sem debate, · approvada a 
acta ell) sessão anterior. . . . 

O Sr. i' Secretario dn conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

'Tres ofl'idos elo Sr. ·1' ~ecretario rdn Camnrn. dos Depu
lados, rcmettendo as segu·\ntes proposioões: 

N •. 28-1914 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Ficam approvadns as seguintes resoluções c con

vencões nssiguadas pelos delegados {L /1" .Conrm·encia Inter
nacional Americana. realizada nos m~zcs de ,julho o agosto ele 
1\l!O, na·.cidnde do J3uenos Aires: · 
· i", ,nosoluciio- noorg"anizar;iio Ida união das nepublicas 
cmericnnns,- de' ii de agosto de 1910; 

2', nesolur;iío- União Pnn-Americuna, rele H de agosto 
:do 1910; · 

... 
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3', ncsoluciio- Estmcln do Ferro Pnn-Amoricnnn, de 1f 
de a~osto de 1010· 

k', Convenc;ão .:_l'ropT·irdnrlo. Lii.INn l'ia r Arf.isLir:n, 1lr. l l 
do agosto de Hll O; 
· ti", Convoncão- Jleclamncüos pccutTiul·ius, dn 1.:1. do agostC> 
do 1010; 

li", llcsolw;ão- Communicuçües !lO!' vapor, de :12 do agosto 
de 1D10· · · · 

7', hesolução- Policia Sanitaria, de JS de agosto de HHO; 
8', ·1\esolução-:- Permuta de professores o alumnos, de 

18 do agosto de 1010; , 
D,', ·Convençffo- Patentes de Íll\'mH;ão, desenhos e mo

delos inclusl.r·iaes, de 20 ·de agosto de 1910; 
10, llesoluçüo- Documentos Consulares, de 20 de agoslC> 

de i!H•O; · , 
11, nesoluçãC>- Regulamen.tação Aduaneira, do 20 do 

U!l'OS[{l :do 1010; , 
1:3, Hesolução- Secção Commcrcio, Alfandegas o Esta

tisLicas, do 20 de agosto do 1010; 
. :t:l, llesolução- EsLntisLicas Commercincs, de 20 de agosto 

de 1010; . · 
14, Resolução- nccensoamonto, do 20 do agosto de. 1010; 
15, Convencã·O-·Mamas de fabrica o de commercio, de 

20 de agosto •de 1010 • 
• , Art. !l.'' Ucvogam-s.c as disposioões cm contrario. 

Gamara elos Deputados, G de ouLubi'O d:e 1014.-Sabln:o 
!Jm•t•oso Ju:n'ior, Presidente.- Antonio• Shnaão dos Santos Leal, 
1" Sccrctat·io .-Rlus'io !lu Amu.:io, 2" Secretario.- A' Com
missão do Constituição o Diplomacia. 

N. 20- 1014 

O Congrcs~o Nacional !'Csolvc: 
Arti~o unico. Fir.a o Pt•csidentc rln ncpublicn. autorizado 

n corwr.rler. n l>·lnnocl Frnm:iseo Pereira, .guurda-cha\'CS do 
1" elnsse da l~sl.rndn de I>'r.!'l'o Ccntrnl do .Bt•nzil, um anno do 
Jir:otH)a, parn it·n ln monto de sauclc,. com n dinrin ~uu lho com
pelir; rrvog·ndns ns disposicües cm contrario . 

Cnmnm dos Deputados, G do outubro do 1 OH. - ·sab·ino. 
/Jm•mso Ju.rl.'iot•, .PJ•(•sidontc. -· Blus'io r],) A-ranjo, i" Sor:rctnrio 
intcriun. - Jum:wtl Lamm·liue da Fm·in, 22 i:lccrctnrio inte-. 
z•itJo. - A' Commissüo de J:'innnt'ns. 

N. 30 - 10111 

O Conqt•ossn Nncionnl r·esoiYo: 
Al'Ligo unic:o. Fir.a nnl.ol'iznrlo o PJ'tlsir!cnl.o da Republica 

~ coneedeJ• no administrador dos Cori·olos do •.rcrritorio do 
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Aet·e, :ro.~,; lliboiro Sallack, qual.ro muzcs de licença, pnrn trn
tnmrmto rlo s:tudo, com o Ol'denndo c f!Tn pt·ot·ogaf;ão dn cm cujo 
go,go pL•!·mancL~u.: L·evoguclus us clispmdções en1 conLrnrio. 

Cantam t.lus Dt!.putados, li de outubro du l!JJ.I. - Sab'ino 
JJtm·oso lunirn·, .Prr!sidenle. - 8lusio de ilm~t,io, -1" Secretario 
inlel'ino. - hwcnal l~cnnrrrtiur: du Paria, 2" Secretario inte
rino. -A' Commissiío de .Finnnr;as. 

O Sr. 2" Secretario d1!clam que não tlm pareceres. 

O Sr. Ruy Barl1osa (')-Sr. Pt·osidenle, no seu tt·abnllio 
de mostt•ar qui; todos os Governos mpuhl ieanos se equivalem 
mais ou nwnos, J'innnccimmcnl:c, o noiJt·e Senador pelo Estado 
de S. l'aulo a quem l.ml110 a ltont·a de responder, para abso.J
vcr a nclministt;açflo acl.uul do eulpns injustificuveis, imputou 
rosponsabilidadcs :ís ndm in isl.i·a t;ües antct·iot·cs, f'esponsabili
darJos, que nenhum tt·i!Juual justo lhos' t•cconhecerá. 

Não me cn!Jc, entretanto, Sr. Prcsidcnl.c, pt•occder ag-ora; 
a estas demoustt·aeões. Mas para que a minha proposição não 
fique sr.m pt•ovn, tomarei apenas 'um exemplo, para mostrar 
o espírito de injnsLiça que presidiu nos conft•ontos estabele
cidos pelo nobre Scuac!OJ'. 

·O meu exemplo diz respeito no que S. Ex. articulou soli 
n admin istt•nrJão Hodt·igtH!S Alves. 

C::omo on mostrasse quo a o!'igem de todos os nossos ma
los e~tli na inobservancin· da Joi, thcsc elas l.lwses, n meu ver, 
vc!'Ciadr supJ•omn, ''hnve de l.odn n nossa situn(;ão moral o 
finfiiJCCil·a, quiz o nobre 'sena'ctor rrt'ostrm· que todas ns admi
nistPações' republicanas toem lido o mesmo desembnmco com 
as leis elo pniz, e cnliio não hesitou cm e:n·aclcrizm· os melho
rnmenl.os que esta dclade (levo no Governo lloclr·igucs Alv·cs, 
eomo resultados felizes ue uma causa desgraçada, como actos 
do i!lcgnlidarlcs prnLicaclos pelo Govcl'!lo papa produzir re
sull.nc!os bem l'aze,ios. 

«A avenida llio Branco, csb !Jellczn que leg-itima 
qunlquot· illcg·niidadc ... ~ (cis-mo aqui ,i:i cm divcrgen
eia rJom o 'noht·c Senador)... ~dig-amos assim, foi 
abe!'ta suni nenhuma aulorizncão legislativa~. 

P(•J•ntitl.a V. Ex. eome1:at· protestando eontm n inci
dente em 'lllO o no!Jt•e Scnnclot• Justifica n .indulg-encia quo so 
devo. t.OI' para eom uma illegnlidnclo quando r.lln produz cct·Lo 
J'osnllado. Os resultndos proclmidos pela inobscrvancin ela lei, 
qunr.squct• que so,inm o pOt' mais felizes q1w l'ol'cm, não com
pensnt·:iu .i:ímnis os nuíos cl'l'oilos clcixndus pela praxe de se, 
nfio t·espcil.nr n ft•eio qne ns' lirniLnçücs li)gislalivns estabe
lecem nos pnizcs eonsl.iluidos. no nl'bil.t·io dó poclct•, 

(') Eslo discurso n~o foi l•ovisto pelo orador. 

.•' 
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Si a avenida Rio Branco se devesse . com efi'cito a uma 
illegnlidadc pl'llLicmda pelo Governo llodrigues Alves, antes 
quizol'll eu que ella núo oxisLisse, porque, embora neoessaria, 
cm~om ião uLil, embora seja hoje uma das bell'ezus desta 
i'oc•mosa melt·opole, não se compensariam deste modo os re
sultados i'uncslos do ml!o exemplo que olla ficaria ahi por
petuumellle rcpreseularido para imiLaQúes fuLurns, para inci
tanúes ulteriores a Governos igualmente dosombarnçadós no 
desrespeito .pal'tl com n lei. .]'clizmente que assim não sueco
deu neste caso uo Govct·no nodl'igues Alves, como vou mos
trar, Sr. .Presidente, sc:m Sl'ando e.sforco, <com a simples lei
tura da disposição legisluLiva onde o Governo de então !'ai 
buscat• os poderes pm·a a execução desse melbommento. 

A lei 11. 057, de 30 de dezembro do 1002, art .. 22, n. 25, 
lcltJ•a a, reza: 

«As obras (obt·as para melhoramento dos portos dn 
Hepublica), podcrfi.o se1' executadas por adminisLrnciio 
ou pot· eonlracto, modificados ou não os respectivos 
p!aiios do orr;amento e podendo-se accreseentar-lhcs n 
exr.cucão de obras i'óra do cáes, mas neecssarias pum 
faciliLur o trafego das mercadorias para os mesmos 
cães.) · 

Assim que a lei de Hl02 autorizou o Gov,erno nãQ só a 
construir ctíes nos portos da Republica, mas ainda a accrosçc.n
tar n esses ctíos as obras que se houvessem por nccessarias 
purh o trafego das morcadorias que por ellos embarcassem 
ou doscmbnrcass01n. Foi a lei previdente, como devia sei·, 
comprohcndomlo que fazer cúes sem· os desafogar de crnba
rucos, is~o é, dcbml-os sem os meios indispensavois paro.' que 
o tr·ai'cg-o a que olles se destinam se realizassem, sc.ria querer 
melhommentos que o não fossem, melhoramentos improdu
c LivoB, absolutamente estcrcis. 

!\'a eluusula terminal deste al'tigo é que assenin a con- ' 
sLrucorto cht AvoJlida Central. DosLa clausula rosultJt 'a le
galidade, ago1·u contestada pelo nobre Senador por S. Paulo, 
desse mclhoJ•amcllto. 

«~\ commissão dns obras do porto desta cidade, es
tudando o assumplo, considerou t\. aborturâ dessa nve
Hida como complemento nceessario dessas obras, ha
vendo-a por iudispensuvel para facilitar o trafego da~ 
mercadm·ias em embarque ou desembarque por esse 
c:\es. E' como se pronunciou o. juizo desses profissio
naes. no ol'l'irlio que enderecumm ao Governo em 30 
de abril do 1903, e que so acha exarndo pelo Ministorio 
da Viação no seu relataria de 1905. 

Conformando-se com estn parecer, o conselhcit•o 
llodriguos Alves lhe rlíL fúrma oxcculoria, c:-..-pcdinclo, 

' 

--
"' 
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cm 18 do mdio desse anno, o decreto n. 4.830, no qual 
«O PJ•osidonto da Hepu!Jiica elos Estados l)'nidos do .Bra
zil do accô?•do co·m a disposição conl'llla uo art. 22, 
n. 'x.xv, da lei n. Oú7, de 30 de dezembro do 1902, re
solvo autorizar o Ministcrio da Fazenda n contruolur 
com os banqueiros N. J\1. nothschild & Sons, do Lon
dres, o empJ•esLirno de 8 112 milhões estcrimos, . cn-. 
vital nominal, ao rn·cço de 00 libms• esterlinas por cem 
c juros· de 5 ·"i" no armo, destinado 'ús obras do melho
ramento do porto desta Capital a outras cornplcmen-ta1·cs. ' , 

A lo i do 1 0()2 autoriza!'!\ como complementares 
das obras dos portos as que se indicassem como neccs
snrins no LraJ'cgo das mercadorias pam os clws. Logo, 
ustando competentemente averiguado que o trafego das 
morcadorias pnra o cücs desta moLI'Opolo exigiu, como 
elemento conveniente ao seu desafogo o cil'culação, a 
abertura ela Avenida, resolvendo que ella so n!Jrisso o 
Gilvorllo Rodrigues Alves Pl'llcodou nn mais evidente 
conformidade com a lei·» 

Todos os que conhcccni, com ef.reilo; esta cidade, Sr. Pre
sidente, sabem de sobJ·a qual scr•in a situação do c1\es si essn. 
g!·unde artcrin o não fizesse em contacto com o centro com-mercinl da cidade. · 

A Avenidn. i'oi; pois, con.struida como meio de J'acilitar o 
trafego no ctíes do podo do IUo do .Janeiro. 

A lei de 1902 auto1·izavn o Governo, cm casos tnos, a 
executar· as olbrns complementares nccessarins ao trafego do 
clios construido, c foi ele accõrdo com os ln. que se houve o 
Govcmo Horl!-igucs Alves no acto a que se referiu o nobre SonndoJ• no seu discurso. . · 

Assim como este, poderio. eu buscar outros exemplos para 
que so evidenciasse u iniquidnrJo com que o meu il!ustr·e amigo, 
no intpito de exaltar umn situncão condemnnda, oJ'J'endcu, 
dopr•cciou n. situações dignas do outro respeito, encnmdns 
J.lolo pniz com outm eonsiclel'ação, c, cc!'t::Unehte do futuro, 
qualil'icaclns pela histoJ•in com outra justicn. ' 

Isto, posto, Sr.Prcsidcntc, continunroi'a acompn:nhn!' o no
hl'll Senador nn resposta com que S. Ex. houvo por nt.tcn
clm· nos mrms dous primeiros discursos. 

Não posso, como Jt\ mosLJ•oi, concordar· com S. l~x. cm 
~uo o !undinu-loau lenha ns suas O!•igons Jiqu idns, élnrns, 
n:wont.~slnvcis, na st)ric immcnsn do todos os pm·iodos prc
SidoncJn,cs, os quncs so cnrnctoriznm peJa cnoJ•mc sommn do 
licspozas quo fundm·am ou dilntarnm. · 

Mas o lundinu ~cm n sua origem mnis reconto na sif.uac~o cconomien quo asila o mundo inteil·c. Esta pobre' si
tuncao oeonomiea rio fJUo ho,io so sor•vo o Governo llrnzilcir·o 
Pnr·a_ envolve!' ns suns culpas niio tcvo decerto parto na $i
Llin('HO nctun I, c.•ujas orig,ms cslfio evidentes no systemn. dn 



at.lmin isl.rnc;.ão, ou, nn les, na arm•eh ia du [li'Odigal idade quo cri
raul.uriy,a csles qunl.r•o nnnos de govm·no. 

:'icl'ia singular, Srs. Senadores, que a siLuação oconomica 
que a eont'lagl'ação milita!' lia J~uropa, oecasionando pheno
mcnos lão diversos um toda a parle, si) no J3ruzil, no Brazil 
só determinasse a suspensão dos pagamentos da divida na
cional. 

As proprias nacões envolvidas na gucr;•a, aqucJlas que so 
acham dentro da arca dos seus movimentos ou nu proximi
dade do seu Lheatro, essas mesmo cscapurn eom o seu credito 
irwolurnc, com o pagurncnto das dividas nucionacs mantido 
roligiosamcn te. Ao Bra~il c no Bra~il só estava· reservado se~ 
nesta pm·te a viclima da conflagração europén. 

Ora, ô.rmhorcs, si l'ealmcnlc não houvesse oulrns causas, 
:ís qlines a siluauiio actual se possa naturalmcnt.e, evidente
monte ligar, admillamos' que, por· eliminação do. pa.rlc, hou
vesse mos ncccssariamcnlr. de clwgnr a essa l'iliacão. . Mas 
desde que a r:onflagrncão I:Urop•!a nii•O obrigou nenhuma das 
nw;ões da LC!'l':t a suspender· o pagamento de suas dividas, não 
ú natural que a suspensão do pagamcnt.o da divida brnzileira 
óC allribua (r confla:;rar.üo curopr5a, quando esta facto est:í 
rnr.onvel c evidentemente explicado pelas circumstnucias quo 
pL'Cccderam a esse i nl'cliuissimo desenlace. 

Jú mo pm•ecia, Srs. Sonadores,estar isto mais que compro-. 
,·ado com os l'llCLos por mim addu~idos nos ultimas tres dia.\\ 
Esses fnclos puzeram cm evirtcncin. que, tendo recebido o 
paiz nas condições de desusada e absoluta. prosrperidade, o 
Governo actual o ent.J•er;a ao~ seus succcssores nas condiqões 
de uma ruiua complela. · 

.i'\ingucm a quem não falte dr. todo o senso commum, po
deria al.trihuir· uma inversão dcsl.a natureza, operada cm um 
lapso t.tLo breve de l.nmr,o. aos acontecimentos militares c 
cconomicos do. Europa, quando, alúm do., mais, esso desfecho 
se uclmva previsto; recciudo, unnunciudo, confessado ha um 
mmt) no Brazil por todos os homens de previsão, por todos 
os homens. do responsabilidade, nu imprensa o no· Congresso 
Bra~ileiro. 

A guct·rn de agosto de 1014 na Eur'opu não pódc respon
dct• pela in~olwneia brazileira, ,ià quasi consummado. nos ui
limos mczcs de 1!H3 com tanta evidencia que não só em todos 
0s .iornacs de aul01·idacle, mas ainda aqui c na outra Casa 
do Congresso, por parte do Lodos os homens de comoetencia. 

1
. 

se· augurava pn.r·a muito pouco u r•uina financeira e a banca-
rota nacional. 

Como, pot•!tm, a impenitcncia dos que negam .é dura de 
v•~lli'Ct', o flonncto hn ele nlll TJCrmit.lir a cxhibicüo de alguns 
documentos Jri~toricos, du alguma~ prova~ matcriaes., PIJ!ns 
quncs possamos ncompnnha.r, · uomo que pa'sso a passo, o dcs
envolvimcnl.o das causas que nos Ll'OUJ~eram agora no resul
tado nr:t.ual. 

Qual r o i, Srs. Scnnrlores, a liquidação i'innnecirn do pri.., 
mcim anno ·r:~ Governo do Mnrechnl ? Vamos vel-o. cm um 

• 
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trabalho publicado r.m fevereiro de 1013 por uma folha que 
nüo se alista entre os org·üos do ci~ilismo, entre os adeotos do 
partido liberal, .entre os advogados do opposicionismo ao 
1\larechal Hcrme~. . , -

Estudando a situação no termo do primeiro nnno deste 
pcriodo presidencial; dizia em fevereiro do .1913 a Gazeta de Noticias: ·· 

«0 progresso no ausmento dns dcspezas é colossal. 
O Governo do Mnreehnl Hermes cm .. um anno (o de 
J .?U) despendeu em ouro (i5 mil contos contra 81· mil 
contos no exercício anterior, ou menos :16 mil c·ontos 
om ouro. Em eompensação despendeu 394.108 contos 

·papel, contra 237.386 conLos, papel, ou do exercicío an- · 
tcrior, ou mais 15G.7J.I r·ontos. Feita a .reduccão do ouro 
a papel o resultado global é o seguinte, que espantará 
todo o munclo, a comeuar pelo proprio Sr. Marechal 
Hermes.~ · 

Acho que a Ga:cta ~c cngan:wn. 
O Sn. A~PREno J~LLrs - Enganava-se, porque o Marechal 

não se esprmla com cousa nenhuma. 

O Srt, Huy BArtBOSA - Continuava a Gazeta: 
I 

_ ' «0 I'csultado era o seguinte: ouro, 371.520:000$; · papel, 503.108. 000$000,) · 
Aqui se segue um quadro demonstrativo. 

«Em face desses alg:u·ismos~. dizia então aquellc 
orsuo dr. publicidade, «n maior de todas as despezas do 
Governo Rodi·ig'ucs iUvcs, com todos _os enormes melho
ramentos materiaes já cm plena cxpansuo, foi de 58.000 
contos, ouro, e 328 mi! conl.o~. papel, ou, reduzido lo 
ouro a papel, n.ttingiu a um .total de 425.000 contos, o 
que quer dizer que .o Governo do ~~·. Marechal Hei·m~s. 
no seu primeiro cxereit:io, absolutamente .esleril cm 
iniciativas de inclhoramrmtos materines, nos custou 
80.000 contos mais elo que nquclle ! 

Não ha nestas linhas nenhum intuito· de opposicüo. 
O CI'edHo publico é para nós um tel'!'cno sngrndo. H a 
um simples alarma de cuidado, do grande cuidado, para 
o futuro . . Assi11! como va.mos, estamos no inel/!01' dos ca-

. m-inltos para ir tm• cm Unhn 1•ecla ú bancarrota,) 

F.rn isto hn trcs nnnos, n~tes dn guerra curopén, (Riso.) 
Orn, prosig:amos, Sr. Presidente, si V. Ex: o n Cu.sn me 

pormittem; AfJ'irmo-lh-e,s que nfio insisto neste arduo trabalho 
pop g-osto meu, mormente hojo cm que subo t\ tribuna debaixo 
da mais triste das impressões; só a necessidade que se mo im
põe de .. cumprir um dever. publico m·c forcnriu n não ubrir müo 
dessu tarefa,. - . 

Vol, VI . · ? 

. . 

i. 
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Estnvumos ainda em 1012, Srs. Senadores, quando um desses 
tolcgrnmmas llsons·oiros que, do quando cm quando, nos vem 
da. Europa a nos ensinar a uós a .silunr;ão financeira do pll iz, 
um desses telegrnmmas CJUC transccndçm a cheiro do cobre do 
11osso '!'besouro •••. 
. . O Sn. ALFilEDO ELI.JS - Para isto cllc nunca estíL raspado. 
(llt.w.). . 

O Sn. HuY BAnoosA - • <· voiu dizer-nos o seguinte: · 

«0 Governo do Brazif tem at6 aqui andado r:om 
muita pl'udem:ia o alguns dos.scus actos mesmo são in
dicio seguro do que ollc procura o quer sinceramente 
economias.• 

El'a isto cm agosto de 1012, quando o Jornal rlo Cout· 
mar~io; o nosso grande orgão, a quem os amigos do Marechal 
uão averbarão de suspeito, aeudiu o easo com alguns perío
dos. curtos· c incisivos, dos quaes tomarei para amostra o que ' 
:vou ler : · 

I «Temos gasto Joucnmcntc,, 
C::ompn.rcm os nob1·cs Sonadores o Lom do Jumul do Com

·uu:rl!iu com o do telesramina. O teiegrammu, vê nos ael.o~ do 
· Governo o dese.io d~; sincera economia; o Jornal do Counncrciu 
declnrn: «~L'cmos gasto loucnmcnl.c. Congresso o Governo pt·e
cisam deter-se na vertiginosa descida para o abysmo. Si não 
houver muita prudene.ia c bom scnsó na votn<;ão do ot•camcnto 
pura o ~xercicw do :1013, ;ú Illr.s rr.sttu·ão talvez (attenddm 0.1 
no/rl·c~ s~uadores) dentro nm breve. os recursos ou remediu~ 
horoicos c .dolorosos que envergonham a Nação c opprimcm o 
povo,, · • 

O Sn. ALI'llllDO J~r.us - EnvergonJtiun a Nacão, mas não 
envergonham o Governo. 

O Sn. HuY BAnaos,\ - Aqui· cst:t ~onhorcs, como o Jornul 
!lu Coútmc'rc·io, cm agosto do 1UJ2, previa tl'Un~pM·cntcmcutu 
o cul.aclysriJa de 1Ui4. 

Mas, como si não bastassem estas palavras, accrcscentavtJ o 
Jornal do Commercio: ' 

«Não ha telcgrammas · cncommcndúdos que desmin
tam isto.~ 

Não ha tclegrammns eneomrnendados que desmintam isto. 
Eu pediria licenco. ao autor destas palavrns para. npplical-ao, 
á actual situa cão. Os tolegrnmmns encommendados, de agora, 
,esta espeeie de ttn·c, si niio illudem a Eut•opn, muito menos Cl.l
sanam o Brnzil; 'l'odos nós conhecemos os fios. com que se 
;i ogam esses bonecos; sabemos· como se ohtcern do estrangeiro 
esses cerl.i1'ica.dos c dnmos o de~ido ynJor a estes desmentidos 
contl·a a verdade. · 

' 

. ' 
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. No nnno de HH2, senhores Senadot·es, um mez mais tarde, 
é mnda o Jomal do Oommercio quem nos vem atlestar qual 
era o procedimento da ~,j tuncão na segurança administrativa 
das IJOssas finanças e as condlcões em que se achavll o Thc-
souro brazileiro. . 

Na sua edic~o de setembro-2-1912, o primeiro artigo 
da. Gazetillta, sol( o titulo Os orçamentos no momento {inan-
ccu·o, rez!l!Va ass1m om um de seus lances capitaea: · 

«NI> que concerne á i'isoalizacão orçamentaria, pódc 
dizer-se que estamos na mais tenra infancia .. Só agora 
devia effcctuar-se, .. pela primeim VfJI/., a prestação de 
contas ao Congresso,. allinentes á gestã1> financeira; e 
ainda assim protmhidu, npe'IU' dos termos clal'O" da 
lei, sendo incerto quando se fará.> 

(O orador 7•cclama contra o 7'ttmor f}lte se (a: nos i:or!'c
ii.arcs. O 81•. Prcsillcntc (a: som• os tumpanos c pede atten-
Oá0.) . . . 

E' nccessario deixar, ao menos, aos que. querem cumprir 
sous deveres,. a occasiü() de fazei-o dn ·tribuna, 

«Nilo pódo. haver 1'io<Jali~a(.liio orcnmentaria desde 
que o Congresso voluntariamente abdica funccões im
por•tanLissimas, que lhe deveram ser privativas, transfe
rindo-as no Poder Executivo, que não mais lho dú con
tas das extensas uutorizacões indeterminadas e vasas, · 
comprehendiàas nno• caudas dos orçamentos.> 

"~o que mais adennLe accrescenta o Jwnal: 

cVe,iamos bem o resulLado do ·exame, a que acaba
mos de proceder: das seis causas s·eraes mais cv·identes 
que costumam nct.unt· sobre as Imcões para o nugínento 
das despezas publicas, niio escaprt:aog a nenhuma. 

. Estamos em plena evolucii<> de prodigalidade. l>a
rcco que nüo lm mais a noQüo exacta dos algarismos o 
do valor da m~>eda.> 

' Não se pódo qualificar de mod1> mnis solemne a incon-
sciencia de uma administ.rac~o financeira. 

Felizmonto, poróm, entro as O;,!Jtoridades. eur~>P~!IS, CaJ?a
zcs de l'allm.• sobre a nossa sltuncuo cconl>mtca e Jmunce1ru, 

. alguma~:~ hn, sempre, que, niss1>, guardam isenção e inteireza, 
que não deixam do fallnr a verdade, que não escrevem juizos 
de cooportncão sobre as i'iunncus do estrongeiro, escrevem com 
o criterio, que em Imiws honestos, como a Gríí-Bretanha, 
costumam animar os or•gilos de publicidade; na apreciação dos 
l'nctoo1 economir.ós o circumstancias ndministrativao. 

E' a~sim, St·. Presidente, que, em setembro .de i 012, um · 
ir.lcgr·amma do Londres, estampado na noss~ Jmpt•ensa ~a 
tarde, nos dava con,trt de um artigo do EcorWmliit, daquelln c1., 

'· 
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dado; cssr. cminen·I.ÍJ orgão analyznv!L o esLndo actual de nossas. 
financus, ntlribu indo-. o no colossal esbanjamento do dinheiros, 
por .parto do Presidente dn Republica (phrnse textual do orgão 
londrino). A dcploravcl siLuacüo cm que se encontra o Brn
zil I - dizia o Er.ournnist e accresentava que o Marechal Her
mes da Fonseca i'·altúra ás suas promessas economicas c que, 
no caso de continuarem os desperdícios de dinheiros publicoe.· 
com despezas inj ustiJ'icavcis, a estabilidade cambial se torna
ria insustentavel. 

O S11. AwnEDo EJ,LIS - Elle não cumpriu cousa· alguma 
do que prometLeu. . 

O Sn. RuY D<~nuos,\ - Eis aqui, SI·. !.'residente, corno 
l'allam a verdade os competentes em todas ae. pllases deste. 
quatriennio, diante dos fac los morrsLruosos, que ·o caracteri
zam; é o Econonrisl de Londree·, uma das primeiras autorida
des financeiras do mundo, um orgão ·de publicidade conhecido 
por sua ·incorruptibilidade, sobretudo por sua incorruptibili
dade, a primeira d·as condições a que devo obedecer o juizo do 
jornal para encontrar acceitaoão no paiz c no oe·trangeiro. 
Aqui temos o Econum·ist, qualificando severamente, nos ter
mos mais cncrgicos, como esbanjamento, 'a causa da situação, 
indigitando nominalmente o 1\l.arochal como o responsnvel pela 
quebra do suas promessas economicas, nus quaee. tão. cstra
nhnmentc'sc cmbcllicou a opinião curopéa-vordude ó que-sa
bemos bem JlOL' que espccic de recurso~. desde que se suscit.011 
a candidatura militar. 

Um anno depois lemos ainda no mesmo Jor1111l do Co'IIL• 
1/WI'cio as apreciucõcs mais cnL·ncter.·isl.icas .c incisivas acerca 
dos faclos dtl administrucü.o Hermes, seu car·actcr, sua morali-
dade c seu resullado. . , 

J~m uma. de suas va.rius noticias, .estampadas no di!l 3 do 
outubro de ·lül2, dizia •Jsse grande orgão do publicidade: 
~t;) :Brazil não pódc continuur· ... u ser presa innoccnto dos le
gisladores insensatos, clJja megu!omnnia raia qnnsi pela ra-
·pacidadc criminósn,, . 

Vejam agora os nobt•cs ScnadOl'CS si da mmha bocca 
alguma vez .itl snhiu c011sa que com isto se pureca. Legislado~ 
res inseusntos, diz o -Jomal úo Comme1•cic>, cuja megalomania 
raia qunsi pela rapacidade· crimil1osa I , 

Senhores, chamo n nttenc.ão dos nobres Senadores. para 
eslll topico, •. pnra a boa licüo que ello encerra, mostrando que 
as nossas l'uncoüos não se. reduzem tí de chancclla do Executi
vo, mostrando que dennte' elos fncl.os graves da aclministracão 
finnneeirn o nosso papel não tí, como queria o meu · nobre 
amigo, Senador pm• S. Paulo, simplcsmento do- subscrever. e 
pagar, sem nos pre.occupnrmos com ns causas de onde taes · 
situnc.õcs resultam. Pagar, sim, quando for devido. Mas, si 
n divida emana do· origens illegues, examinar as rosponsa-. 
llilidndes e fcril• nos las com· a severidade que a lei impüe ao 
legisladot•, (Apo·iaúos.),) 

' 
I . 
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« N~n (\ prreisn (.r.ontint'ln n ,jornal.) rn7.eJ•-se Dhrn 

de hostilidade nó Governo, prH'n .conduzil-o no bom . 
caminho. Um poueo de r·csislencia no terreno legal, ou 
um p9ueo de. esror<)O para n manutençüo do decoro do 
propJ'JO syslcma representativo, bastarão para cortar os 

· effoil.os do mal <! diminuir• a gravidnrl<) dn doença.>. 

Aqui todas as culpas se descano~:am sobre o Le~islat,ivo. 
sobre o Congresso Nacional. E' clle que, pela sun ausencia 
nbsoluttt da resistencia legal, responde pelos crimes do Ma
rec.hal Presidente, pelos abusos do Poder Executivo. 

Ve,jam ·os IJObres Senador•es por aqui, por esta amostra, 
o juizo que nos espera a nós deanle da Historia, quando, li
ouiclados os crimes desta n.dministraxão, se procurar saber 
si no lado dolln não existin ··uma legislatura com. resoonsa

. hilidados constitucionaes pnra lhe S(}rvir de freio. 
O Sn. ALPREDO Er.Lrs - E ·o Marechal ahi npparocorá 

como um Cupido. 

O SR .. ·lluY BARBOSA (lcriclo) «E'· com essa rosis
tencia (eonLiuúa o jornal), ú com esse esfor·r;o do Se
nado (pn.ra nós appellnva então esse orgão de publici
dade-), que a Nação está coniar1d0 para wl•rigii' as 
insanins dn Camnrn c ns tr9pclins financeiras do Go-

.- v orno.» 
«A Commissão ele F!nnncns <lo Senado (• eomposla 

de homens que teem responsabilidades sérias no r·e
gimcn. Ninguem deve ser mais interessado do que cl!e 
cm ovitttr o alastmmcnto. da nnarchia orçamentaria, que 
nos ameaça .candur.iJ· no mais completo descalabro l'i
nanceil•o. » 

Aqui tendes, Srs. Senadores·, a anarchin orçamentaria 
'declarada c o descalabro finànceiro i.nuninontc. Que quoricis 
mais pnrn n bancarrota nctunl ?· 

· O Stl. ALFÍUlDO · ELr.rs - Para que procurar o nretexl.o rln. 
guer.ra' européa ? • 

O Sn. HuY BARBOSA - «A maioria do Senado, continúa 
; o 'Jornal do ConymCI·cio, que·, além de tudo, ó politicamente 
~·esponsnvol pela situaç.ilo (creio que VV. EEx. ' comore
hemlem n nllusão clnrnmcnto). n maioria do Senado, que nJóm 
do ·tudo é politicnmento responsavel pela siLuacüo (a madrinha 
do Marechal), não pódo fugir no dever mornl imprcscriptivel 
de oppor um dique ú torrente de despezas decretadas nbuu-
dnnt~mento ou votadas ineptamente· pela Camara». · 

Os nobres Senadores vií.o vendo qtie n leitura .dessP.s do
cumentos historic·os não 6 de Lodo excusndn. Pl'ovnvclmenLo 

, os membros do~t!l. Cnsn, em sun maioria • .iú não se recordavam 
nbsolutnmonte desses casos. Mas, nntes quo a historia ns vá 
rem~xcr, vnmol-ns nós buscando parn n ·nossa propria edi-
i'icnçã'o o \~nsino, · 

·, 
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«A' rr..ieicüo. rJir.in o lo1'11nl rln Cnm:me1•do, do pa
J•ocer do Sr.' Urbano Santos, autorizando o Governo a· 

' mettez· .a mil o no dinhr.iro do povo e das famílias, depo-· 
sit.ado nas caixas econoinieas, pura :/'nzet~ zumbaias no 
proletariado o conquistaL·-lhe ·as l1oas h'l'a~as; tl uma 
lioão que fi cn. • 

«Ainda unte JJonl.cm os meus rlisl.incl.o~ collr.gas ria 
T1•ibuna, em um excollent" ad.igo a proposito do pa
J•ecez· do Sr. Gumercindo Rrbas, sobre o Pt'O,if:'cto que 
facilita a acquisiclio de casas aos funcliionarios da União, 
lamentava .com justa rnziín o alastrnmcnln do a.~tarNsmn, 
que rí o socialismo do Hovcrno conlr·n a Nação.:. 

«O Congi'Osso fizem uma lei rxcnll~n l.c sobre casa.~ 
'.para onernrios. A industria particulm· fii!OU satisfci

t.issima o os CJapitaes pt•eparararu-so para esse 11Li11 
generoso e remunerativo emprego.~ 

«Que faz rleantn disso o Gov.erno, com a sua mania 
do populn·ridnde? Dei;~:a a lei sem J•egulamontncão, 
toma-a praticamente inexistente, l.omn o lognr do capi
t.alistn; o, sem autorizaoiío do podN· competente, sem 
verba, sem· dinheiro oxprcssamenl.c votado Jllll'il :isso, 
enceta, sem mais demora, 11 const.rucçiio de villas pro
Jetarias gigantes, rm.io custo orr..n por rlrzenns de mi- ' 
Jhnres de contos ! ~ . . 

«Depois do iniciada a· construcr;fio, vê:.sc nLrnpa
Jhado para rcgularir.nl' a dcspeza (\ nfio rre'ha outro re
media siniio J'or·nmlar urn ]lrn,icct.o 'qun n autoriza a 
empregar na sua lmwnra as economias do povo depo
sitadas nas caixas. mant.idns e gnr·anl.irlns pelo Estado.~ 

«A Commissíio, por · sun maioria, desfez o truc, 
o restabeleceu n boa doutrina. Resolveu ainda n Com
missão aeabar com a vo!'gonh•tll das licenoas cem von. 
cimentos integrncs. ~ : · · . . 

' 
Eis aqui senhoz·es, como ern julgada pelo Jm"flal do Com- · 

me·rcio, em ou~ubro de 1!113, isto 6, precisamente um unno 
nnl.os ... 

O Sn. ALFREDO Er.r.rs• - Dn débaclc: 
I 

O Sn .. RuY BAI\BOSA - ... da declarn~iío da. fallencin 
nctunl, a situncão finnnceil•a do .llrazil. 

o Sn. Ar.rn,~oo Er,r.rs - E' n ccr~•idn louca do ll!'n?.eppn . 
pnrn o n~bysmo. 

O Sn. RuY BARilORA - Em ,in.neiro desse mesmo nnno, .i:l. 
uma Íluwridnde financeira nn Cnmarn dos Deputados puzorn 
n miío em umi11 chngn dolo!'Dsa das nossas financ.ns. Roftro-mo 
no discurso pronunoindn pelo Sr·. Pandiú Calo geras sobre n 
rovisão de contractos na ndministrar;fio federal. Pelos 
(lados estatísticos fJUe nesse discurso se reuniam, fir.[nl Sll
bondo o p~nr. quo só poJa t•evisüo dos contrnct.os anteriOres e 
pelas novas .iniointivns, além do fJUO exiginm, de facto, ns 
ucccssidnclég dl! vchiculncüo çlo p11oducto nns zonn~ cot·.-
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rc~pondnnl.r.s, nng-nwnl.ou o nf'!unl Governo n om1s finnn
rr.a·oH dn pn1~ r.111 ~50,000 eonl.os dr. r<iiH puRsnndo o Rúl'vir·o 
nnnunl ele ,inros, de 7.~00 conl.os, n mais de 25.000 oontos. ' 

O symptorna desse delil·io ·se mnnireslnvn rlehnixo dos 
l'llr·mns mais .vnriac!ns o ext.rnvngantes. • 

O Sn. Ar.FnEno Etus - Jí1 ern o cnso da comisoln de 
!'orca. . 

O Sn: RuY BAnnosA - E' assim que, cm outubro de 
1013, um dos· orgãos da nossa imprensa apresentou ao pniz 
o calculo ela dcspn da U11ião cm nutomovcis destinados no 
servico qunsi pessoal da administração hrnziloirn, sómente 
nesta cidade. 

Ex dioito ·oiaans. Por um dedo' se re<lompüe o gigante. 
Por um dente por uma parte ria ossatura, o naturalista vae 
r~constituir o' monstro prehistorico, E' por isso, Srs. Sena
dores, que, ás vezes, um desses· fáctos na sun oloquencia 
pinturesca resume ou exprime talvez com mais precisão do 
que ns dcmonst.racões mnis severas. 

Pelo regist.ro nn Prefeitura do Rio de Janeiro. snbin-se 
então cxisLircm' aqui mais do GOO nutomoveis officirues. Mais 
·dr. 600 nutomoveis officinr.s registrados mu Prefeitura dn Ca
pital I Esses aut.omoveis pelo preco por quo são habitual-

. mente comprados pelo Governn, os mnis lmrntos, ppde dizer-se 
()Ue reprcsonlavnm um capitnl, no minimo de 12.000 contos. 
12.000 conlos ern .n sommn que !'cprcsentnvnín esses 600 nulo-
moveis officiues ! · . 

Tod·os nós sabemos n sua inutilidade; todos n6s snbomos 
o camct.er escmndaloso desse uso ... 

':l'odos saoemos que elles se destinavam, as mais dus
vezc~. no g-oso rlus fmnilins rlos funccionnrios, do miltiares do 
a ltn patente, dos Min.istros, rios ng-entos poHcines, dos directo
t•cs de Secretnri.ns do Estado, dos empregados superiores dn 
nossn ndministraoão. . 

Pois bem. Essn despczn ncccssorin quo por si só repre
·Scnt.avn o empreg-o ele ·12.000 contos c' o seu cu~teiD anuun!, 
n um conto do ro!is mensaes por nutomovol, vinham som-
mar um d ispond i o do 7. 200 eontos, por nnno. · 

Outros muitos factos. ·mas seria intorminavel, podori-n 
r.n aqui apresentar cm um rosario infindo, para levar n con
vicção nl.é tí saciedade, a domonst.rncão ntó t\ fadiga, n -evi
dencia até (I _pnlpnhilidadr. material. .· Facto~ como, por exem
plo, o que v1mos no anno passado nn Cnmnrn dos Deputados 
n respeito do augmento do Bnf;nlhüo Nnvnl. Era uma medida 
ndministrntivn que rcpmsenl.avn: uma de~pezn considernvcl .- . 
Fni abl'ncndn pclot1 .. Commissfio elo· !\farinha c Guerra, nu qual 
nnLtirnlmente p1•cdominavnm os considernr,õcs do ordem f.o
(Jhnicn c profissional, mas n Commissiio de Financns nn Cn
ma·rn oppor.-so n essa dospozn, condcmnou-a como inopport.un.n 
o i11ndmissivol. Entretanto,. que ú o qun so deu. St·. Prcst
donLo 'I Sob n direcção do lomlal'. do i1•mfio do Presidente dn 
nepublica, a maioria dn Cumnra dos Deputados foi obrigada a 
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divergir do voto da Cnmmissão do Finanças pnrn impor ao 
paiz essa despeza condemnavel. . · 

Eu niio quero ir mnis longe, faLigar ·de todo o Senadl) e 
n mim mesmo, mas si VV. EEx. me pcrmittem niio termina
J•ei sem evocar· aqui uma figura memornvel desta Casa, sem 
provl)cnl-a a renovar neste r·ccinto as vozes cl'oquentes pelas' 
quaes em outu!Jro do .nnno passado aquelle nosso mallogrado 
coll~gn, eom n sua alta respnitabilidndc, aqui synthetizou o 
definiu a anarchia c n immoralidade da sitnncão financeira 
do paiz, nnnnncinndo os seus rcsultu'dos nctuaes. 

E' para o Sr. Feliciano Penna que eu appcllo. E'. para 
a sua voz como que ainda presente neste recinto, como que 
ainda agora mesmo resoante aos nossos ouvidos. 

Parece-me a-inda vel-o occupnr. nquella cadeira, do onde 
f.nntas vezes se levantou para 'propugnar pela seriedade nas 
financas, pela severidade na cstirpação dos abusos. (Muito 
bem.) · . . . 

Era esse illustro hrnzileiro quem com· üm desinteresso, 
com umn supet'ioridade rara o invejnvcl entre os nossos po
liticas, tratando-se de uma medida que interessava o desen
volvimento do seu proprio Estado - a Estrada do Piquete .a 
ILajubrl. teve occasião ele, em diver·gencia com os sous colle
gas na Commissã'o elo Pinnncas,. votar contra . essa ·despeza, 
ma~ votar como clle costumava votar nas occasiões graves, 
justificnnrlo o seu suffragio corn assentos de uma dignidade,· 
de uma precisão c do uma evidencia irrespondivcis. Quei
ram os nobres Senadores ouvir como então ello se pronun
ciava: · 

«A verdade que se impõe é quo dnr inicio n umn: 
obra custosissima, man ifestamentc adinvel no momento 
de tanta angustia financeira c de rlébaçlc economica 

'como ainda tivemos iguacs, é um neto que vne · õrcand() 
pela loucura. . ' 

A estrada de que se tratn vno . ter n uma cidade 
Já sel'Vida por viacüo ·ferrea. Bnsl;(). esta consideração 
par·a demonstrar a sua dcsnecessidncle. Eu me. limitl> 
n dizer que ú inteiramente adi:ivel. -

Essa obra, por avaliação do competcriLcs, irú além , 
de 20.000 contos, dado que não ·lta.in surpresas, tão 
continuas em scryicos de administração publica, que 
elevem no dobro essa quantia. _ . 

O pnA"nmento, ó certo, serú feito em npolices da 
divida nacional.» • 

E continuando em dOnsiclerncües quo visavam a situocão 
geral do pniz, dizia o nossó saudoso collcga:., 

' ' 
~A situa~ão actual rlns· nossas finnncns não com

porta despezns outrns nlóm das inherontcs nos servi
coa · jó m·endos, imprescindíveis o nbso.Jutnmento in~
ndinveis. 
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. Ao contrario, o que se observa por parte dos po
. deres publicas é a indifferencn. a contumacin na pra
tica dos esbanjamonlos c dcsperdicios, até o ponto que 
diio n impressão do um vasto conluio para a liquida-

•• G·ÍIO geral do. paiz.» 

Sabem os nobres Senadores a reflexão eom que aquclle 
illustrc Senador costumava ponderar ns suas palavras. Ello 
não se exprimiria levianamente, em phrnses 'tão acerbas, si 
a situação .realmente as nilo merecesse. Aqui, entretanto, pa
rnce ~enlir-sc o chiàr do ferro em hroza, quando nquelle ii
lustre representnntQ da Nar;iío nos dizia que as circumstnncias 

. de loucuras eram tacs que davam a imprcs.çúo de um vasto 
conluio jJartl. a liquida~úo acml do !Ja'i:. · 

. Mas não é tudo Srs. Senadores, o illustre Sr. Feliciano 
Pennn continuava: 

~E· nccessnrio que o Governo se muna da ener
gia sul'ficicnle para dar cncn n essa incomparnvel mul
tidão de parasitas de todas as cntcgorias c denomina
r.iJes que, por meio de ·processos conclemnaveis, con
seguem haver, em pura perda para n Nação, o melhor 

·da sua renda publica. Cumpre apagar definitivamente 
ossn nocão, tão erronen, tão· desmoralizada, de que o 
'l'hesouro é logradouro publico, no qual uma grande 
parto de felizes se ceva ú custn dn parto que moureja 
pura lhe proporcionar os gosos dn opulencia,:o. . 

~· ncccssario que do Congresso parl!t o exemplo 
·pura não lhe fic!tr o direito de evitar que o Poder 
Executivo lhe seguisse ns pegadas o com <!lle colla
borasse na empresa dos desatinos o esbanjamentos. 

Tenho procurado cumprir ó- meu dever de modo 
consciencioso, correspondendo ú confiunca do Senado, 
dizendo-lhe sempre a verdade inteira o indicando-lho 
nos ·pareceres o caminho que reputo mais acertado. 
Ho.ie nüo cuido sinão désnlvar a· minha responsubili
dndo pessoal c agorn, mais do que nunca, procuro tor-

.nar bem snlie_ntc este proposito ». · 

O Sn. PnllSIDENTJJ - Previno n V. Ex. que a horn do ex-
p~diente estú terminada. . 

O Sn. RuY BAnnosA - Requeiro n V, Ex.· que consulto o 
Senado si ma concede a prorognçüo dn horn . . 

O Sr. Presidente - Os s·,mhoros que upprovam o reque
rimento do Sr. Senador lluy Barbosa, queiram Jcvnntnr-se .. 
. (Pausa.) , · 

Foi npprovndo. - ,. 
V. Ex. ptldo continuar o seu discurso, 

I 
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O Sr. Ruy Barbosa (':ontimwndo) - O pcssJmJsmo, a 
li'i5l,eza, o desalento de quo so Rentem t•opnssndn~ us ultimas 
palnwas do· i Ilustre morto, não tal'daram em encontrat· con
J'imw;ão nos niJtos pnJ'lnmenlares CJU'a se succederam. 

Duns medidas se apresentaram 11:1. Gamara dos Deputados, lli 
com o fim de dm· seriedade o efJ'lcacin :í fiscnlir.acão finnn
eeil'll, conJ'ot'ida peln. Ioi no ~l.'ribunnl do Contas. Um desses 
expedientes liga-ira ao uomo do hom·ado llclator da Receita, 
na Camnrn o o outro no do illustre Depul.ado por Minas, St·. 
Carlos Peixoto. Um desses pro,jecLos mandava que os contr·a-
r:tos registrados soh protesto pelo 'l'ribunal de Contas só cn-
1.t'tu•iam em execucüo depois do pronuncinlll'anto do Congresso 
sobre a sua legalidade. O outro, do Sr. Carlos Peixoto, deter-· 
minava que ·«emqunnto estiver reunido o Congresso não pódo. 
o Poder Execul.ivo usnr da atl.t•ihuiçüo do autorizar ·o rcgis-
tr•o sob protesto, nos rmsos previstos pela l'oi». 

Bram duns medidos .•• 
O Sn. All•'l\llllO Eu.rs -· Moralizadoras. , 
O Sn. nuv BAnuosA - ... moralizadoras, eram duns me~ 

dirlas sancnrloms;. ot•um duas medidas purificadoras, ernm 
duns mcdidns rnzouvcis. Em qualquc•r outra •\pocn ter-se-hin 
imposto ú npprovncão immr.rlintn do · Congresso Nacional. 
lllns, gt.·ncns nos processos d!l. Governo br·uzilciro, grncns :\ 
dirocciío dada aos trabalhos da Cnmnrn, pelo seu lcadej•, gra
ças, portanto, à influeneia pessoal do St·. Presidente iln Rol
publica, <lstns duns medidas rio honestidade, do sinceridade, 
de moralidndo... · -

o· Sn. Al.F'll.EDO Er.LII:i - De _snlvaoão publica. 
O S11. !luY BAnDoS,\ - . . . foram ndia.dns, converteram

se em projecto separado pn)'n J'icnrem :í espern dns .Jm-
Iondas gr•egas. · 

Or•a, senrln assim, como se ncnlm de vêr, Sr. Presidente, 
lmm clm·o osli\ que n bnncurroLa hnvia .do nuscor l'atillmcnl.e 
dn sr:mentc espalhada, porque essa semente ora o o.sbanjn
mcnto, n delnpidnoão, a malversação, n Ioucurn. '!innnC'ciru. 
1'oclos os homens sérios, todos ·os llomcns cnonzes, todos os 
homens probos viram n approximanão, a imminencia, a in
oviLnbili<ladc proxima desse f!ngcllo ;' todos o annunciarnm, 
todos p1•ormrm·am salvar dcllc a sua responsabilidade pessoal. 
todos :rrr·iaram nl'innl os hrncos desnlentndns sentindo que rc
mnv~m. conLJ•n ~ c,Ol'l'enln; todos SJ convcnccrnm dç que uma 
fnl,nlrdndr. futnhssJma, e11carnnda 110 · Podr.[• Exccut1vo c ser
vida peln conr!nscP.ndencin rio Congresso Nnciónnl nrrastnvn o 
Brn;.il em pouco tempo· para o nhismo, que ngorn se nos est(L 
uhrmdo nos pés. · . 

O S~ .. J\r.PnEoo T~L~ts - Ern um verdadeiro ho~pieio do 
Jour.o~ dn·.rgmdo n Nnouo. · . 

q Sn. Ruv BARilORA -:- Aqui, cst;í, Sr, Prosldonte, porque 
!lU nuo concordo com o l10nraclo Senado~ por s·. Paulo, uüo 
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nb~lanlr) n muiln quP n pr·r~zn. n limito que r·usp'dlo a ~un. 
autoridade, Sinto não vel-o ho,ic, como das ouLrns vezes no 
Índo da verdade, no Indo dos principias, n,o ludo do. causa dn. 
yordado o dos interesses do TheSOUL'O Nncron!ll· Denntp d'aSs!t 
~iLun~uo que ó que S. Ex. acha para nos drzer '! 

«Parquo d Marcc.bnl Hermes dn Fons·aca esban
jou os dinheiros publicas havemos de ficar inertes, 
inactivos dennte da crise que ,itL estalou 'I Nós, prlJ
dentes !ogisladoros, discrcLos S'<)rvidoros da Nação, não 
temos outra cousa n fazer siniio 'acudii• ás necessidnd·.:!~ 
publicas prementes n:t occasiüo, conhecer dos factos c 
dn.r as providencias indispensaveis para que o mal fi
quo remediado. Nnda temos com à procedimento an
terior, nem mesmo com os actos elo nctunl pcriodo pre
sidencial • 

. J.:un'~nto não poder estar de nccôrdo com aquellos · 
nu c dizem que o Governo fez mal cm concorrer para. o 
dcscrcdito publico: fez mui cm subscrever o {und'inn
loan, pot•quc cllc rí dcprimenLc da dignidndo nncionn 1•. 

Mas quem rí que, neste caso, disso isto ? Quem esposou 
a ·affirmnciio ntLribuicla pelo honrado Senador no humildo 
mcmbr·o desta Casa a. quem S. Ex. respondia? Pronunciei
me cu, acuso, aqui, sobre a inavinbilidadc actual do fundina
loan ? Não. Nem uma pnlnvrn a tal respeito disse; limitei
me n estudar as suas causas .o a dizer que, se ello vingasse. 
scr·ia preciso nconipanhnr tamhcm as !'Csponsabiliclacles legues 
r!ossn si Luncão. 

O Stt· ALF!LEPO I~r.r,rs - Sim. Morto o doente, or11. preciso 
cn t.crrn 1-o. 

O Srt. RuY BAnuosA ..! Não. O em que está o meu dos
accórdo com o honrado Senador, portanto, é na theoria da ir
J•csponsnbilidade que o seu hntlil discurso esposa o préga. 
Nito; não é s6 isto que temos que fazer. Na opinião do S. Ex. 
não tomos outm ~'ilusn n fazer sinão acalmar as necessidades 
J1Ublicns, prementes, da . occasiüo; nada temos com as si
/.uncões anteriores, com os netos do actual período presiden-
cial. · 

Como assim, Srs. Senadores ? Pó is então um dos artigos 
c!n nossa carta consLiluciorrnl não nos impõe o dever de vclm· 
pela gunrdn dn ConstiLuicfío l\ dns leis ? Pois enLiío o Con.: 
gJ•r.sso Nacional não é o fiscal supremo dos actos 'do Ex
ecutivo ? Pois então a Constil.uioüb nepublicnnu não ostnbele
ceu que nós somos o tribunal. pcrnntc o qual se preciso n 
J•osponsubilidndc constitucional do Presidente ? E se estes d~
YCJ•es existem articulados c ditados nn lei orgnnicn do' pai~ 
nos !'cpresentnntes da Nncüo. tcem estes o nrbitrio dl\ nns 
occnsiües mais gt•nvcts, quando J'econhoccm que o. Executivo 
t\l'J'aslou o pai~ (~ r•üinn, nbsolvel-o, cruzar os bruços, dispcn-
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snr-se do cumprir as suas ob!'if?apõc~, dei~ar cscnm.ar-Rc .o 
culpado, ao mesmo passo quo 1mpuo a Naoao as l'esponsnbJ
lidades da culpa, que só a elle se deve ? A não ser que o Con
gresso Nacional queim deste modo levar n mais solemne con
J'issão dn sua co-rcsponsnbilidade, da sua solidariedade, da sua· 
communhão perfoiLa na bancarrota de qpc ú autor o Governo 
actual, n não ser isto, o nosso dever é ~1iío só submottermo- . 

· nos ·ao recurso da morntot•ia, desde que estamos denn te do 
'fhesouro vnsio, sem credito c sem recursos, mas·· tombem 
mostrai· que n 1'ibrn, a sensibilidade moral, o sentimento do 
dever, a dignidade profissional de nosso mandato se não cs-
tinguiram no Congresso Nacional. (AJ)oiados.) · . · 

O Sn. AI.FnJmo Er.LIS - E que não somos cumpliccs .. 
O Sn. RuY 'BAnllOSA - E' preciso varrer estes tristes so

pbismas que tanto provam contra n consciericia .iuridica o 
moral do paiz. . . . 

Qu;mdo um povo, pela mtí justiça de seus administra
dores se· vê levado ao,abysmo, ilm que agora sossobrou o Bra
zil, o quo lhe· cumpre ti rcconhecct· 1'rancamente as agruras 
dn sun ·sUuacão, deixando a culpa ao culpado e procurando 
reerguer-se dclln com um :icLo do vigor, do energia, de rehn
biliLaoüo, que despel'le no seio do· paiz as suas ultimas for
cas vivas e mostro tí Europa, mostre ao ost.i·angoiro que não 
somos um povo do sophistas, um povo de chicaneiros, um povo 
de individuas dados ~. nlicanLinas, incapazes de fullnr a ver
dade ainda mesmo quando nos casos extremos, nos casos de 
salvaciio publica, como n nct.ual, quo se impõem tí consoiencia 
do todos. . . 

Vcnhn o {urulina-loan, tnes se,jnm as condições. Lnl n sua 
inevitabilidade, mas venha tqtnbom n responsabilidade legal 
do Presidente c dos lllinisLros Qll,!l levaram o Brazil a este 
momento do angustia inexprimivl!l. · 

Porcrue, Srs. Senadores, porque, Sr. Presidente do Se~ 
nado, fallo a V. Ex. com o cora cão nas mãos, juro a Deus 
que não estou sinão desafogando a minl)n conviccão ·mais sin~ 
cora. Não tenho para com o Sr. 'l'residente da Republica, a 
quem devo o maior dos favores, o de ter tirado dos meus 
hombros a carga de governar a minha patria, não tenho parn 
com o Sr. Presidente dn Republica nenhum sentimento ·pes
soal do aversão, odio ou rancor. indigno-me contrn· ello poln 
inconsciencin com quo sem non~urn dos .titulas. de capncidnde 
que o mandato do seu cargo e.xJgo, nccNtou umn rcsponsabi
lidndo tão grande, e nos seus exemplos, em vez do se ·entre
gar n homens nptos ·para o dirigirtlm, abandonou-se no im
pulso da sua incultura pnrn art·astnt· u Nação,. grnoas 1í sun 
fraqueza, aos seus et•ros, graons nos seu~ crimes, gro.cas n in
fluencia dn rodn que o cercava; no paradeiro acLunl. , 

O Sn. ALFnEoo ELLIS - Foi justamente por ser ignorante 
quo ellc .acccitou. . · . : " . 
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·' o Sn. Rui' BAnnos;~ - Acrcdilcm VV. Exs., estas pala-. 
v1·ns são as do um. homem que sabe que a nossa vidn não dista 
da morto mais, talvez, do que a linha de alguns momentos. 

Se o· Governo du Republica ó isl.o, se a llepublicn. é o 
rcgirncn da irresponsabilicladc, a llepublica .... 

O Sn. ALPnEDo Er.i.IS - Está condemnada. 
O Sn. RuY BAnnosA - • . . esltt condcmnnda, csle regi-

meu oslú perdido. · 
Republicas ha onde a responsabilidade ··Gsidc no Chefe do 

Estado o não reside nos minisL!'os. Republicas ha onde n. 1'•)
sponsabiliclndc resido nos ministros c não reside no Chcl'c rJo 
Estado, mas Republica.s, onde a responsabilidade niio rcsiclc 
nem o Chefe de Estado nem nos ministros, não existem r.m 
purlc nenhuma, não podem ·exisLir, nüo podem ser lolcradu; 
cnlro homens- livres. 

l\ão ·. ú pal'il isto que dcsthronamos lL ,nonarchiu, onde 
havia respomsubilidado, onde os ministros, · por ·Jovissimas 
,)u!pa,s, ·cabiam do poder. Ahi, nma siluacão como esta. Leria 
.feiJ.o inoviln.vclmcnte ·tombar do Governo uns poucos de ga
hinclcs (apo-iados), aló CJUC a ,iustioa se fizesse, vingando-se 
os brios da Nação, rehabililnndo-so 11 dignidade do Governo ·a 
oncotando-so· vida nova debaixo de outros homens capazes 
do conduzi!· o pniz cm um rumo diverso do seguido aló onolão. 

O S11 .. ALI'n~oo ELLIS - E' ··o -caso do se rn•incipinr q. fazer. 
a llcpublica do _novo. . . 
. O Srt. RuY BAnlloS,\ - Ou elln se principia n In:tcr do 

novo, segundo. outras normas, ou clla está clcfinilivamento, 
il'romodiav-olmento per,didn, porque os seus melhot·es amigos 
IlÜO são os parnsylns que n devoram, não são os charlatães quo 
a exploram, nüo sroo os homens som cscrupulos c sem princi
pies que {lclla $e aproveitam parn a conquista das. posicõcs; 
os v.erdndciros amigos estão onl.ro. aquellcs que consullam 
os sen,timcn1.os do. povo, que consultam os principias do N
!l'imen, quo obede<lom ús normas da J.oi, o ·que procurnm cha
mar a sua terra a um plano do idéns, do habites o de homens, 
cuja dignidade sc.ia compativol com a educação moral do um 
vovo livro e civiliza.do.' . .. 

Do quo lÍ, pois, Sr. Presidente, que me qt\eixo neste mo
monto, o porque é, Srs. Senadores, que tüo amargamente 
mo queixo ? Queixo-mo, primeiramente,· do que nos houves
~cm, com· a vcsa.nia administrativa c financeiro. destes quatro 
annos, arrastado tL banca-rota a que chegamos hoje; queixo
mo do quo este regímen nos colloquo cm oircumstanciu do 
termos ele deixar aos nútores do mal,· o arbitri·o, n. cxocucfio 
o a npp!Ícnciio elo remediai' queixo-me de que só deixasse pri
moirnmonte, nnt-as dos que o precedem, uma confusão e uma 
rnntidn sómenLo pelo seu encaixo metnllico. •rnmbem lY gnran
publicndn no T'irnas. nos demonstra, ó que, cerca de qunren•tn 
dias se. passaram, depois de vencidos e nüo pagos os títulos 
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do dous empreslimos !Jruzileil·os, para que enlfi.o, solicitado 
ou nlio pelo8 no.ssos crodoros em 'Londres, o Minisl,ro dus fi
nuncus lho communicussc que Liuhn cm estudo nus suas mfws 
um plano do moralorin.; queixo-mo, Sr, Presidente, de quu 
:tló l~ojc, não chegassem ao conhecimento do 'rhesou'J•o Na
c:ionnl, não che;;nssom no nosso conhccimcnlo, esses estudos, 
essas ncgociacõos, ·esses planos, essa correspondcncia lrocnrla 
entro o nosso Ministro d(l;S Finu.n~us o o.s JJOssos bancll!eiros um 
Lonclt•cs; queixo-me clnfim do que se diga que Ludo csLá 
J'oito com n acccilucão dos nossos t)l'OdOl'Cd c a rcsponsubilidadu 
Nuciuna,l uo Bl·aúl, sem que a Nucüo brnzileiru, pelos seus 
l'uprosou,LanLcs alú Jwje tivosso parLo u.ib'Uma nessas uomiJi
rw~õcs, 

Vac-so em•a.izaudo, uumo lodoo os vitJios poliLicos Ctllru 
llÔS, o vicio fun'Cstissimo :t boa .admitüstm~ãu, do il•cm tJS 
IJJuüstros noo cscnmo~eando os relutorios que n Constiluir•üo 
os obt•iga a dm· annualmentc ao Const·csso, · • 

I~trcou-so osso múo vcso cm homeua;;oni tL adminisLrar•fiu 
elo urn grundo hrazilc:iro, ma~. uom os meus protOiltos, embÓm 
cllcs me rendessem JnLerprulacõcs inj'uslas como uqucllas do 
CJUtl são vicl.imns os homens publicas, toda vo~ .que se baLem 
pela lCl cuntm os poderosos. · · 

Desde então cum eslo procudcnLe ptu•uce que a cousa ficou 
D!lJltJJ'.clhadtL pttm unLmr nns praxes !Jabituncs dcsle regimcn, 

gu níio · J'Ccouhcco a ucuhum homem, · quncscJUCl' que su
,iam as qualidades do seu :;oniu, a importnncia dos seus scrvi
~o.~, a srnnrleza da sua pet;sona!Idudc, cu não rcconhuco a ho
mem !Tcnhum debaixo do ct!o o direito de ter a seu favor pri
vilegio coJ!Lt•a as luis tlu sua Lcrm. Nilo reconhcco. 
. · Dcsd1J o Sr. fiio-Bmnco aLtí o Sr, nivaduvia Cort·un, lodos 

os homens e todos os ministros siío ib'llacs pernnLc a lei, 
Quiz t\ Cons~itui~ão que pontualmente, anno por armo, u 

Col\gres.w conhecesse dos acLos rJos miuistros pelos t·clulorio~ 
POI' clles1 dirigidos no l'l'csictcrüo da ltepub!ica, c nunca a ob
;:;ct·v:mcia dessa dispositJiio consLitucionnl foi mais necessariu: 
<lo que agora está sendo, Em voz disso, porém, o principio du; 
uommodidadc pessoal dos'goverlll\IJtos - supremo principio no 
r.egimen brazilcil'o da acLualidudr. - lhes vae assegur.n.ndo fa
eiliclndes do Lodn ordem, pura .convorLorcm um rogimon de pu
!Jiic:idadc, quo se chnnm rc;;imcn republicano, no rcgimcn my~-
tcrio~o o sigillnr dn~ antigas inquisicões. · · 
· Nn Europa, agora mesmo, om plena guerra, o governo in

g!ez tJ o govewo J'.ranccz diariumentc se ,julgam na obrigaciio 
de c:ommunicnr ao povo o put·ac.Jeiro ilos seus iulcresses, o niio 
stlmeuL,., as vic:lor].us mus tumb,mt os revezes <1 .niio sómr.nLc 
os. succu.~$OS mililat·cs, mns lnmbem as circumsltmc,i.n.s l'inuJt-
cuJra..~. · · 
· Aindu: hn pouco dias viamos o govel'Jio francuz llnndo con-: 
ias ú opini·iío puhlica du J?mncu uuerca da siLUU<,IãO uclual ele 
~·cluuües cnlt•c u 'J.'hc80uro Jfrancc~ e o Banco de li'mucu, o es
tudo das suas conta~. do deve c hnvcr ontre o banco e o go-
:v.o.rno, . ,., . .. · ... 

. , .. 
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. o Sn. Ar.rmmo J~r.r.ts- illns lú silo Sl)t•venlmwios; aqui >fio 
senhores do Bruzil. . , 

O S1t. RuY, BARllOSA- ltilo ú o que He faz na Euri:>pu, eult•o 
os povos que estão no cumpo do bulalhu, entro as nacões das 
<JUnos c.slú perigando ulú u cxi&touciu rmcionnl. E' o que lú se 
pralic!L, tornando-se clara para todos os que quizcrom apreu
dl'r a sublime licão de fJUC a força dos ~;ovct·nos está cm 
apoiurdm-sc na opinião dos sens coucidudüos, 

J(< sei, St·. l'rcsidenlc, que V. Ex. vuo me fallar no rolo
gio. Nc~s~ c11so pcrmitln V. l~x. que ~cspond11 :'t sua observn
c.:1o mudn, mus expressiva, com o acto t!c obci.lieuciu, sen
tando-me .. 

Sento-mo, mas lambem ao mesmo lcrnrJO eom a r:ommu
uicn•;ão, poueo a:;:mdavel, d<: quo peco perdito aos meus honJ·a
uo~ colle:;ns, de que serei obrigado a moei-os ainda !llL ticssão 
\lo ::unanhii.' 

VOZES - Não apoiado. 
O Sn. HUY BAnB'osA - Quero, ]JOL'úm, antes de me sentar 

ho,ic, deixar bem claro, com meia duzin. de palavms positiva.>. 
a minhtl uLliL11de neste ca$0. · 

Não combato o t'mutinlf, pL'imeiro, porque o não conho~o. 
Sei que ú uma moraloria; mas, corno rcprr:scnlnnlo da Na<;ão, 
uão tomo cor,hedmcnto 'de um acto rtue o Congresso urazileit·o 
ainda nilo communicou ao Cougt·csso Nacional. 

Si· este {nutlhl!J cxist.e, si a ncgocia~üo esl:'t concluidu, si 
hn .li< csLipulncüos a que nos devemos submeltcL·, condcnmu o 
Jll'Ocer!imonlo criminoso do Govel'llO brazileiro que, em vez de 
mos no a!'ranjo cm que entramos,· consLrnngldos o sem libcr
darlc,"mn~ em quo podemos mosLrar ao monos que não nos que
remos 1'urlur de J'utuJ•o ao cumtH'imonlo das nossas obrigações. 

Não obstmlle, porém, esta declaração, Sr •. Presidente, n mi
Illla resposta ao honrado Senador por S. Paulo, tamanha é a 
considel'tlcão que lhe .presto, tamanho o valor que attrihuo :í~ 
suas palnvrns, não csl:\ ainda eoncluida. Alguns pontos ha cm 
~uc S. Ex. niío leve ainda a· minhn resposta. l~sscs pontos •flll 
graves, são relevantes, o cu peço ao Senado braziloiro que me 
llomc amnnhii com Sl.Jtt aLtcução, porque desta vez mo despe
direi do dcho.lc, lendo concluída a tarefa n que me impuz rlc 
deixar ~olemne e complctnmontc lavrado o mcu,;pt•olcslu. 
1{Jll!f'itO bam; mu'ito bem. Palmas nas yalc1:ias.) . 

ORDE~l DO DIA 

E' nnnunciada a voLaílfiO, cm discussão unir:n da rc
dacoiio final da cmcndn do Senado 1í proposição da Cuinara dos 
Deputados n. Jü, do 1 OU, que eoncede licencn ao telegra
phistLt de !t" classe Wnlmor Argemiro Ribeiro Branco • 
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O Sr. Presidente- ;'i'ão lmvendo numero para a votação, 
vou mandar . proceder ít chamada .• 

PrDcedendo-so (t chamada, verifica-se a ausencia dos S!'S. 
!l!endes de Almeida, Urbano Santos, Gervasio Passos Fran
cisco Sá, Thomaz Accioly, Aguiar o l\Iello o Alencar Guima
rães (7) • 

O Sr. Presidente - Responderam ít chamada apenas 24 
Srs. Senadores. Não ha numero; fico: adiada a. votacão. 

Nada mais havendo a tratar. vou levantar a sessão. 

Dcsis'Ilo para ordem do dia da seguinte: 
. 

Votação, cm dis~ussão unica, da redaccão final da emen
da do Senado ít. ·proposição da Camm·a. dos Deputados. n. 1~ 
do ·1 014, .que concede hcenca ao telegrapl!ista do ''' c lasso 
.Wnlmor Argemiro Ribeiro B!'nnco; 

Votacão, cm 1' discussão do projecto do Senado n. 12, do 
1914, mandando entra!' om ~ccõrdo com o Banco do Brazil 
para que este amplie suas operações de redesconto de papeis 
.de commercio o effectue tambem descontos directos, mediante 
as condicões que estabelece (o{ferecido pelo 81·. Raymtmdo 
de Miranda); . · 

V ot.acão, cm 3• discussiio, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. i1!7, do ·1004, fixando as· idades limites para a 
reforma compulsaria dos officiacs do Corpo do Saude, do 
Exercito c da Ar·mada (com pm•ecercs favoraveis das Com
missões de Marinha c Gttar1•a c de F·inanças cí emenda do Sr. 
Castro P·into) ; 

VoLnçüo, cm 2" discussão, da propostcuo . d;t Ca.mara do! 
Deputados n. 12, ·de 191''• que abre, pelo !Vhmster!O do In
tc:r·ior, o credito do 023 :7~0$21,2, supplemenLar ít verba ,'1~'· 

, do art. 2•, do ·areamento vtgcnte (corn pm•cce1· da CO'mrmssao 
de. Finanças of{c1'ecendo emenda) ; ,,, 

Vobnção cm 2" ·discussão d;t proposiciío da Camaru dos · 
Deputados n. ~3 de 19'14, que abro, pelo l\Iinistcrio da Fa
zcndtl o credito 'de 1.1J..!3 :.548$, supplemen.tn..r ú :verbO:· 12• 
«<mprensa Nacional o Diario Off'icial», do areamento vt~;ento 

,, . (cO'm pa1•ccc1'· da Cornm·issiio de Finanças of{e1•ecendo 
cmc·nda). 

Levanta-se n sessão t\s 3 horas. 

.,., 

• 
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21,• SESS,i.O E)! O DE OUTUBllO iDE 1011, 

pRESIDENCIA DO SR. P!NHlllHKJ ~!ACHADO, VICE-Pl\ESIDENTE 

· A' hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo Góes, Pedro 
)3orges·, :~retello, Gonzaga Jaymc, Gabriel Salgado, Tcffé, Laura 
Sodrú, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes de Almeida,. Ur
bano Santos Ribeiro Gonçalves, Gcrvasio Passos, Francisco Sú, 
'l'homaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy do Souza, Epitacio 
Pessoa, Walfrcdo Leal, Gonc;alvcs Ferreil'U·, Raymundo de Mi
randa, ·Gomes Ribeiro, 01iveira. Valladão, •Guilherme Campos, 
Aguiat• e Mello, Luiz Viannu, lluy Barbosa, .João Luiz ,\lves, 
Nilo Pecanha, E rico Coelho, Alcindo Guanabara, Augusto de 
Vascoucollos, J3ueno de ·Paiva, Francisco Glycerio, Braz Abran
tes, José Murtinho, A. Azeredeo c ,-\.lencar Guimarães (30) ., 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os St·s. Sil
verio Nery, José Euzebio, Pires Ferreira, Tavares de Lyra, 
Cunha Pedrosa, i!Ubeiro de íBritto, Sigismundo Gonçalves, José 
Marcellino, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, Lourenço Ba
ptista, Sá Preire, Bernardo .Monteiro, ,\dolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, J;.copoldo de Bulhües,. Generoso ·Marques, Xaviei·. da Silva, 
Abdon Baptista, Hercilio J"uz, .Joaquim Assumpciio c Victo
rino Monteiro (22) . 

E' lida, posta cm discussão ~. sem debate, approvada U: 
acta da sessão ~nterior. 

O Sr .. i" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
' 

•OfficiÓ do Sr. Ministro do Interior, transmittindo a se~ 
guinte Mettsagem do Sr. -Presidente da Republica: 

«O Presidente e a As'scmblúa Legislativa do· Estado do 
Rio de Janeiro,' solicitam do Governo federal mediads garan
tidot·as du normalidade da dita constitucionalidade do Estado, · 
ameacadu de -g'ravc perturbucüo por actos da minoria da As
semblcla Legislativa, que se arroga poderes só cabiveis a esta, 
o .que pretendo exercer sob o amparo de actos ,judiciarias, 
cu,ia 'efficacia não póde alcancnr a legitimidade do mandato 
polit.ico o a legalidade do seu exercicio, sujeitos pela Consti-

. tuicão no ,julgamento soberano de outro poder. 
· Não existo uma dualidade de assembléas, por não poclrt• 

eon,iclct·at'-HLI uo SLHtLido legal da palavra :t t't!uuiãn da mi
noria quo so tlcstucou dat}Uo!lc e pretende funccionur como 
tal. Hn, entretanto, de facto, no Estado do Rio, uma reunião' 
de Deputados que disputa ú Assembléa Legislativa o desem
p,;nlJo dns -runcqüos que a Constituic;üo entregou a esta. 

Vol. VI 
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Esse i' acto ncnrretu consequencias perturbadoras da v ida 
constitucional do Estado e pede rellledio prompto e ei'ficaz, 
para evitar a duplicidade da legislaoão c de actos reguladores 
~a legitimidade dos poderes. . 
. c<\o Congresso cabe o exame du questão, c pura que clla 
seja solvida antes que produza maiores males, suj oito ao seu 
conhecimento as representacões que me enviaram o presi
dente c a Assembléa Legislativa do Estado do Rio de J·a
neiro. :.> A' Commissão de Constituição o Diplomacia. 

O Sr. 2• Secretario procede á Jcitum dos seguintes 

PARECERES 

N. ·73,.-- 1914 

, .. ·- A Commissão de Finanças, tendo examinado u pt•oposil)lí.O da. Ca
mara dos Deputados n. 20, daste anno, autorizando a concessão do 
um anno do licença, <:om ordenado e em prorognr,uo, a Ovídio Lou
reiro, oficial da fiscalizaçM do porto do Rio .Grando do Sul, ó de pa
recer que ella seja approvada, pot•qtúl n funccionat•io cm questão 
comprovou a allegação de não poder reassumir o exot•cicio do sou 
cargo,por continuar enfermo. . · 

Sala das Commissões, em 8 de outnbt'O de t0t4. - F. Glycerto, 
Presidente. -Gonçalves Ferreira, llolntor. - IJueno de. Paiua. 
-Sá Fr~ire. - Tavares de Ly1·a- E1•ico Coelho. - .Toão Ltti: • 
.Alves. · • 

• 
Proposição da Camara dos Dcp11twlo.< n: 20, da 49-14, a IJIIC se l'tfer 

o pàreccr supra : · 

O Congresso Nacional resolve~ 

· Artigo unico. 1):' o Presidente da Republica autorizado a couco
dcr a. Ovidio Loureiro,' oficial da Fiscalizaçi\o do Porto do Rio Grande 
do Sul,· 12 mezes do licença, com ot•donado, etn prorogar,ão :\. cm 

· cujo goso so acha, para tratamento dri sando ; revogadas as disposi
ções mn contrario. 

' Camara dos Deputados, i de setembro (le !914. '.- Luir. Soares 
rios Santos, Pre>idente em exorclcio·. - Antonio Simeão dos S antas 
·Leal, t• Secretario. - Juvenal, Lamartinc ·do F~tria, 2' secretario 
interino.- A. impT•imh·. 

•· .. 
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N. 71t- ~O~It 

Foi presento a esta 'Commissão, para emlttir parecer, a proposi
ç~o da Camara elos Ueputados n. 26, do corrente anno, autorizando 
a abertura, pelo Ministerio da Marinha, do credito supplementat• de 
66ti:5388080, p:u·a occorJ•et• ao pagamento da ditferença de 300 para 
aas dias, aos jornaleiros, diarista~ e tt'ltbalhadores dos Arsenaes de 
Marinha o Dircctorh• ctc Armamento, durante o excrciélo de ~9U, de 
confbJ'midade com o art. 9i da lei n. 2.84·2, de 3 de janeiro ultimo, 
sondo: 563:2668080 á verba "Arsenncs!'- Pessoal e pessoal artístico, 
c 103:2728, á J'ubrica 27"- J>essoal o pessoal artistlco. 

A propo~içilo de que se trri.ta está amparada pelo seguinte pare-
cer da Com missão de Finanças da outra Casa do Congresso. · 

. A lei n. 2. 8'>2, do 3 de janeiro deste anno, em seo art. 91, 
dispo e: 

"Os operarias, jornaleiros, dial'i~tas c trabalhadores da 
União que comparecet•em ao· trabalho, durante todos os dias 
utois da semana, set•llO pagos dos salarlos relativos aos domiil

. gos e feriados." 

Por deet•cto n. 10.877, do G do maio lindo, o Governo resolveu 
abrrr ao Ministerio da Marinha o Directoria dO Armamento, durante 
o exercício de 1.914, do conformidade com a disposição transcripta, o 
et•edito do 003~805S500 sendo : 586:7355500, á verba !O" uArsenaes» 
-Pessoal e Pessoal Artístico, o 107:2tiOS á rubrica 27" "Pessoal»-
Pessoal At'Listico. · 

O Tribunal de Contas, porém, recusou registro, por enten
der que, nos. tet·mos do disposto no art. o.•, · § 2•, da lei n. 589, 
de 9 de setotn bro de :!850; os creditas supplementai'es só pl
dem ser abertos para vet·bas orçamentarias, cujas dotaçOes se 
tornarem insufficiontes . ; taes wrbas, segando o ostatoldo no 
ar&. 12 da lei n. 1.177, de i862, devem. constar de uma tabella· 
ant1exa ás leis do orçamento; todas as leis de orr.ameoto a datar 
de ~864 as toem contido. l"ót•a das ·verbas nella mdicadas, os era
ditos supptemcntares só podem ser abertos por deltberação do Co'l
arcsso. No caso vertente, nr.o estando as verbas, cujas dotações se 
supplementa no docreto, compreltendidas na tabella B, tal supple-
mentaçno rlllo póde ter Jogar. . 

Dahi o projecto n. 9, otferecido pelo DeWitado Irineu 1\lacbado. 
Devo observar. que o Sr. Ministro da l~azenda, na proposta de 

orçamento que apresoQtou para o oxoreicio de 1912, fez sentir a 
convenioncia do não ser mantid~ pat•a o rofel'ido exeroieil) a mencio
nada disposiç~o, então contida no art. 85 da' lei de despeza para. 
1011, alegando que a sua suppressão bastaria para equillbrar o 
orçamento a votar-se. · · · 

No em tanto ella foi mantida e vigora aLé hoje, por força do artigo 
91 da citada Jei n, 2. 8~2, de 3 de janeiro deste anuo. 

O Sr. Ministro da Marinha, J'Cspondendo á consulta.que lhe diri· 
gimos, pwiutermedio do l:lr. ·i• Secretario da. Camara e dBI.iberaç!Lo 
desta Commissno, sobre .si seria ou• nao possivel praticar ll&. ·vérb& 
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dotada reducções, de modo a que o pagamento da despeza da 
q uo nos occupamos corra por olla o qual, cm caso contrario, a im
portancia a pagar aos operarias, jornílleiros, etc., etc •. , de accOrdo 
com a disposiçlío legal transcripta até 31 de maio findo, iororm~t: 

" Que nanhuma reducçll.o póde ser feita nas verbas 10", 
ccArsenaesn - Pessoal ArtlstJCO- e 27•, «Directoria do Arma• 
menton - Pessoal Artistico - porquanto a dotaçllo de taes 
quotas obedeceu cstrictamonte ao calculo das tnbellas do 
quadro do pessoal operaria, aléin de ter soll'rido a. primeira · .. 
das citadas verbas reducçll.o na sua totalidade do moâo a oào 
COJTtportar qualquer outra despeza, devido a insufficieocia 
da consignação votada, o quanto ao seu ponto, transmitto-vos 
demonstraçll.o detalhada da lmportancia nccessaria para 
occort•et· ao pagamento a que toam direito os operarias dos Ar
senaes de Marinha. e da Directoria do r\t'mamento, referente 
aos domingos e dias feriados, calculado até 31 de maio ultimo." 

Por essa demonstração se evidencia que a importancin.- a paga~ 
aos operarias, jornaleiros o diaristas dos At•senaes do Marinha e 
Directoria do Armamento atú 31 de maio proximo findo é do 
277:72~8200, sendo 234:69~5200 aos dos Arsenaes e 43:0308 aos da 
Directoria do Armamento, o que dá a média mensal do 55:54~88~0, 
sendo 46:9388~40 para ccArsenaes» e 8:606$ para ccDirectoria do 
Armameuto». · · · 

Multiplicando-se por i2 a quot:l mensal encontrada, teremos-
55:544S840X i~ =666:5385080- ou menos 27:·>37$H8 da pedida 
no projecto que, ali~•, copiou !J decreto de abertura do credito a 
que atrás nos t•efertmos. · 

A Commiss~o de Finanças opina, pois, pela approvaçno do pro· 
jacto com a seguinte: . . . 

Emenda- em vez de 693:07!iS500, fica 666:538$080, sendo 
563:2668080 á verba ccArsenae• - Pessoal c Pessoal artistico e 
i03 :2728 á rubrica. 27•-ccPessoaln Pessoal artístico. 

Sala das sessOes, 7 de julho dci'!914. - Homero Baptirta, Presi" 
dento- Opinei 'pela competoncia do Poder Executivo para propõr a 
abertura de creditos,- Raul Cardoso, Relator. -Caetano iic Albu• 
quorque.-Dias ac Bctrros. - Antonio. ·carlos. Torquato Morc1ra. 
-Carlos Peixoto Filho, vencido ; concederia o creJito de quantia 
bastant.e, apenas para o,pagamento atú agora, de accõrdo com a lei 
o. 2.8~2, at·t. 91; para o t'utm·o negaria o credito propondo me
dida que remediasse a situação, como cxpuz á Cominissno. Em theso 
acceito as razOes do St:. Homero Baptista.- Thoma: Cavalcanti • 

• 

l'rojecto n. 9, de 19U 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo miico. E' o Pt•esidÍmte da l~epublic:1. autol'lzado a abrir 

ao Ministorlo da Marinha o cr.cdlto supplomentar de 093:08!i8500, 

\ ' . 
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para occorrer no pagamento dn ditfctenç.'l. da 300 para.305 dias aos 
operarias, jornaleiros, diaristas c trabalhadores elos Arsonnos do Ma
rinha o Directoria do Armamento, durante o cxorcicío do i9!4, de 
conformidade com o art. 9i da lei n. 2.842, do 3 de .janeiro ultimo, 
sendo 586:735$500 á vel'ba 10• " Arsenaes~> -Pessoal artístico e 
107:2tiOS {L rubrica 27° «Pessoal .. - Pessoal artístico ; revogadas as 
disposições em contrario, . · 

Sala das sessões, cm ii de julho de i914.-Irineu Machado. 

Concordando com todos os fundamentos desse parecer, .• 1 Com
miss~o de ~'inanças opina tambem .que sc,ia approvada a proposiç~. 

Sala das Commissoes, 8 de outubro de i9H.-Francisco Glycerio, 
Presidente.-João Ltti: Alves, Relator.-Tavares de Lyra.-Bueno de 
Paiva.-Gonçalvú Ferreira:-Erioo Coelho. 

·Proposição da Gamara dos Deputados n. !!S, de 1914, a que se refere 
· · o parecer supra 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Presidente da Republjca .aotorizado a abrir, 

pelo 1\linisterio da Marinha, o credito supplemeotar de 666:5385080, 
para occorrer ao pagamento.da ditferença de 30Q a 365 dias aos ope
rarias, jor·naleiros, diaristas o trabalhadores dos A.rsenaes de Mari
nha e Directoria do Armamento, durnme o exe1 cicio de i9!4, de con· 
!ormidado com o ar t. 91 da let n. 2. 842, do 3 do janeiro ultimo, sen
do: 563:266$080 á verba «Arsenaesu- Pessoal c pessoal artistico o 
:103:2728 á r·ubrica 27'- nPessoah• Pessoal artístico ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Cnmarn. dos Deputados, 28 de setembro de i9l·>.·...:. Sabino Ba.r
roso Junior, Presidente. -Antonio Simecio dos Santos Leal, t• 
.Secretario. - .luvcnal Lamartine de Faria, 2• Secretario interino. 
- A imprimir. · 

o Sr. Buy Ba.rbo ... a. (')-Sr. Presidente, no engenhoso 
e insinuante discurso do nobre Scnn.dor por S. Paulo, cuja intervooç~o 
tanto mo tem obrigado a alongar :• minha demora na tribuna, alguns 
topicos ex~tcm ainda que merecem a minha particular consideraçao 
e que·nno podem escapar ao meu reparo. 

Delles, o principal, Srs. Sanadores,. 6. o em que o ·nobre 
representante do Estado do S. Paulo sa oecupou com a loga
liaado da medida financeh•a cujiL consummnção, bem que ainda 
nM annunciada ao Congresso pelo Governo, já. se nos ·d:i., por orgãos 
competentes, como facto consummndo. 

(") lMe discurso não foi revisto pelo orndor. 
': 
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Occupaud()-SG com este assumpto, dlssa o 'nobre Senador pol' 
S. Paulo, rospondendo ao nobt•a :>enador pot• Goya~ que a~abava de 
manifestar-se, considerando neces~arla ao Govel'llo, pM·a aquclle 
:~octo,,a previa. l/.Utorizaçilo legislativa, o seguinte: . 

ccO pt•ecedonte do primeiro (undin(J disponsa'va ·a ;.llllol'i?.açi\o 
legislativa.n · · 

Contestado pelo Sr. Scnadot• Leopoldo do Bulhões, o nobt•e 
Senador por S. Paulo disse: 

ccMas esta autorização a:dsten. «Para o fundin(J?" perguntou 
o nobre Senador por Goynz. «Para o segundo fundingn, raspondau 
o nobre Senador por S. Paulo. E a.ccrescentou: «A lei que auto· 
riza o emprestimo é explicita, autot'i?.a o Executivo . a fazer 
operações de credito \lO exterior para pagamento elo suas dividas. 
Ora, os juros e amort1za<;11o da ·divida externa sã1 as prim<!it·as das 
dividas, as mais delicadas, aqnellas quo exigem maiores cuidados e 
atteaçOes." · . 

Reproduzo Jitteralmente as palavras do nobre Sena lor ·por 
S. Paulo, para que·se me não argua menor cxactidllo no resumo quo . 
deli as fizesse. · · 

· Tomando em consideração o parecer ele S. Ex., começarei, 
Sr. Presidente, pedindo licença :1. Casa parrt clamar ainda uma vez 
contra a doutrina cm que S. Ex. s_e firma pat•a dizer que o pt•ecc
dento .do primeiro funding dispensava a aut.ortznçllo legislativa. 
E' a doutrina da invocação ·ctos actos abusivas como verrladciros 
arestas; é a doutrina que converte a. 'v!olar;ilo da. lei em lei, paio 
facto de ter havido quem tivesse a. ousadia de violal-a. E' a ·mais. 
perigosa. das doatt•inas politicas, cspecialme.lte cm um paiz como 
o- nosso, onde a tendoncia para. os abusos 6 o que todos nós conhc· · 

. cemos. A coad!çiio essencial, primordial, fundamental da existoncia 
··de um aresto é a conformidade da sua decisüo com o texto que 

e lia interpreta. · . 
Quando um julgado encontra o :LSsenso geral, obtendo o apoto 

da consciencia jurídica o dos competentes, asse julgado assume na
turalmente a autoridade do aresto. 

Quer isso dizer quo, existindo não só uma contradicçno 
mas . uma simples duvida na interpretação a respeito da legiti
midade de um acto, ninguam, entre .. juizes . honestos, ninguo~,. 
em um parlamento seria, deve para·olle appoliar como base de jurrs
prudencia. 
· Si o .fundina do Sr. Prudente de Moraeq c do Sr. Campos 

Sai!GS se realizou independente ·do autorização legislativa, foi um 
.acto inconstitucional, que se n:to 'i:leve .recordar sin~o para merecer 
sob esse aspecto a·cond.emnaç~o dos bons juizo.~. . 

· Haverá, por ventura, Sr. Prosidente, duvict:t possivol sobt•o a 
nacfjSSidade absoluta do autori?.açno legisl:ttlv:t pa~a a eolcb~açlío 
de contractos desso. nntueroza. pelo Governo do patz com seus cre
dores? . ' 

'Mas o texto COIJstltuclo.nai é. expresso. A lcttr11 do art. 34, 
n. 3, de no.<sa carta fundamental declara' caber pt·imitivnmente _no 
Congr~soo Nacionil.l Jegislltr sobre a divida publica o ostab~locer 
os meros para seu pa~:amonto. 

'• 
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· Lo11o, ovidentiss!ma.monte, si os contractos dessa natnrcza
policu f'undina loan-ou seja, cm linguagem qne o povo entondo
moratoria-sl os contractos dessa natureza são relativos ú. dlviria. 
publica o aos meios de oiTcctnar setl pagamento, coses contractos 
nM so podem realizar pelo Poder Executivo, que para o assumpto 
n1'to tom compctoncia nenhuma BinM mediante a prévia autori-
zação do Poder Legislativo. , · 

Lastimo, Sr, Presidente, que os. 11omens de autoridade neste 
regirnen, aquellcs que devem ter a. consc!cncia mais sensivel de 
suas responsa.bihdades, aquelles que poderiam melhor concorrer 
para _...a constittiiçiio de uma ,iut•isprudcncia politica regular, capaz 
do melhorar os nossos costumes. em vez disso, não façam outra 
eonsa mais c.to que doirar abusos novos, recordando em sua justl-
fica.çno · anti~os abusos. . 

. ::li O> rnáos procedentes constituissom ,iurispt•udenci~, nrto !"al
t:ll'mrn na.· hrstol'ia destes 2:, annos pt•ecedentes pat'a tudo. 

-NM ha. um principio capital' do regimen, nM uw.a. lei dominante 
ido systema,. nao ha. urna not•ma fundamental das instituições, que 
não tenham sido mais' ou menos violadas, sobretudo em .cewtos parlo
dos constitucionaes ou inconstitucionaes, sob cujo irnpet•io a força 
tem sirlo a. lei quasi exclusiva da viela repuhlica.na. entre·nós. 

Qual 6 a primeira caractori.stlca desso rcgimen em que a Repu
bllc:• so defino como urna.lJmM do Estados que se regem pelas suas 
constitni~õos, palas suas leis? Evidentemente a autonomia dessas 
unidades quo compoem a Unillo, a autono.mia dos Estados. 

Buscao a osso respeito; na pratica republicana brazile1ra, os pre
cedentes, c que é que oucontrar0is, especialrnenta ne~ses ultimas 
annos, cspecialrnento sob o governo do Marechal, scnrLD a negação · 
pmtica., insistente, atTrontosa d~ autonomia dos Estados? 

Que é que resta dessa mttonomia, senão aquillo que a conscien· 
cia d;i politica dominanle.lhe permitto? 

!nvadorn-so os Estados,· talam-se os Estados, atacam-se a canMes 
os Estados, 'Substttuem-so os governos dos Estado;, põem-se na admi
nistraçao dos Estados as entidades gratas ao Govort1o Federal, con
vertem-se todos os Estados am servos da polltica centt•ai do paiz, e 6 
deste modo que se estaboloce a jurisprudencia do.tJovorno federativo 
no Bt·aúl. . . 

Todos os nobres Senadores quo mo ast:io ouvindo os conhecem 
_perfeitamente; nenhum delles, em sua consciencia, poderú. dizer que 
ou osLeja carregando as côres da nossa triste ro.l!idade. . 

Ilis, jlovtnnto, neste particular, os precedentes, que para tudo 
os ha. Nrto faltam maios do encontrar para todas as !ntervançOes a.r
gurnent.os de;sa natureza. · 

A Constituiçilo da Republica reserva tarnbern ao Congres.qo Na
cional- o i1!\o ser<t isso o que sobro o assurnpto dispõe a Consti• 
tuiçno o a He,puhlica?- a privativa tnctíldado legislativa com a sao-
cção do Pt•eoidonta da Republica. ., . 

Tnmbem, segundo os precodentos,' pt•ccodontes ostabolemdos no 
quatri~nnlo actual, os ministros legi~hun tanto quanLo o Poder Legisla
tivo. Não é que legislem sorra.toimmont~, dislarçadarnonte, encuber· 
tamonte, Nn.o, St•s, Sanadoras, leg-islam francJL o declaradamente, 

,, 
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dando aos seus actos o nome de leis. E' o quÔ se praticou no acto do 
actual Sr. Ministro da I<' a?.enda, o mais desembaraçado violador 
das leis que este quatriennio tom conhecido; ó o que se praticou no 
acto do actual Sr. Ministro da Fazenda, que subverteu o ensino pu
blico no B1•azll. 

Este acto se condecora com o nome de Lei Organica do Ensino. 
Eis um precedente, Senhores; ó uppellarmos para clle • 

. Quer a Constituição da Republica que sr,ia c Congresso Nacional• 
quem fixe a despeza publica. Poderão os nobres Sanadores sustentar 
cm face da I'Calidade que sejamos nós os que flxam a despeza publica 
noB1•azil?Ou essa despeza é aite1•ada, augmentada, multiphcada todos 
os dias a'o arbitrio do chefe do Executivo, dos seus Ministros e das 
suas autoridades ·subalternas? Nno silo esses os nossos precedentes, 

.
precedentes habituaes, os precedentes constantes, os precetlentes ha- · 
bituaes do regimen ? 

Manda a t.:onstituiçllo, Senhores, que o estado de sitio se nlto de
crete a nilo ser diante de uma grave commoção intestina, quando a 
Republica csteja•em perigo c quando baja perigo imminente para a. 
Patria. · · '" . 

Não silo expressões minhas, são as expressões textuacs da nossa 
ConstitoiQão. Nilo obstante. nhi cst:\. o estado de sitio declarado ha 
cinco ou sois mezos,a pretexto de um contllcto de militares,dentro das 
paredes de um Club, o prolongado obstinadamente em plena paz sob 
a maior tranquillidade,sem a menor alteração da ordem, Hnlcamente 
para se ter a populaÇão da Capital·debaixo do rcgiruen do arbítrio 
rusta da policia, para que a imp1•ensa não goze elas suas liberdades 
constitucionaes c para ~ue deste modo possam transitar· sem a devida 
publicidade, som a pubhcidade immedia.ta, os attentados, os cscan· 
dato~ e as loucuras da politica actual. ' 

Eis outro precedente. Sirvam-se dclle amanhlt, quando forneces
sario, para do mesmo modo, sem causa nenhuma, em epoca. dO. pas- · 
ma.ccira. gera.J,· quando ao Presidente convenha dormi!• tranquillo e 
tranquillo entregar-se aos seus abusos. Repita-se, imite-se o exemplo 
e converta-se o governo do Brazil em um estado de sitio continuado. 

Nilo ctete1•minará, porventura, a Constituição da Republica a 
responsabilidade assim do chefe do Poder Executivo, como dos seus 
ministros? A Constlttdçilo da Republica, nos arts. 53 e 5~, uilo nos 
impõe o dever de chamar a responsabilidade o Presidente da Repu
blica e CJs seus secretat•ios, quando os actos do Presidente attentarem 
coiiti·a a honestidade da adminiftraçilo. contra a boa guarda e em
prego dos dinheiros publicas, contra as verbas oi•çamentarias deter
JI!Ínadas pelo Congresso Nacional? 

Per.o a V. Ex., Sr. Presidente, que chamo a attençilo para o 
publico" dos corredo1·es quando não, serei obrigado a sentar-me. 
· . O Sn. PRESIDENTE (fa:cndo •oar os tympanos)- V. Ex. tem feito 
essa reclama:çilo por mais de uma vez com toda a justiça. 

O Sa. Rur BAnnQsA.....: E' uru rumor continuo, que·veru exacta- · 
mente da parto em que me acho o que me inhibe de falar. Serei 
obrigado a sental'-mc se nllo me favorecerem ao monos com o silen-
cio de ~ue necessito. · 

• 
I,. ,., , I ' .'1 

I 

. . 



' SllSS,i.O EM 0 DI~ OIJ'l'UBnO DB 101it i2i 

O S«. Pnr.smENTF.- A Mesa tomará as pl'ovidcneias para que o 
silencio so faça. 

O Sn. HuY BAnnosA -Ora, os netos :•dministrativos conLJ'a a 
bo:i guarda, contra o emprego constit.ucional dos d1nlleiros publicas, 
contra as V11rbas orçamentarias votadas p~lo Congr•esso, esses actos 
do. admiuistraçilo uma escala prodigios:t ahi so multiplicam todos os 
dias, sendo que justamente a ellcs se devo agora :L situaçi\o do insol
vcncia cm quo o Brazil se acha. M:is, om voz de CLtrnprirmns o rio
ver que uos impõem os 11l't. !i3 e 5!, da' Constitniçi\o Hopublic:Lna, 
responsabilizando o l't•osidcnto o os mmi~tros por esics abusos fu
nestos, nós lhos passa moi a milo pela caber,a e consolidamos no Bra-
zil'o regímen da imr,unidadc. · 

Ahi estão os precedentes, Srs.' Senadot•os. Vamos ctornizal-oso 
Elias revogam a Constituição da Republica elles annullam o regímen, 
mas são os precedentes, é a lei. · 

A Con~Ututição da Republica deu aos tribunaes fcderac~ o direit~ 
do negarem obsorvancia aos actos dn Congresso Nacronal, ás lois 
foderacs, quando as lois fedcraes, quando os actos· do Congresso não 
estivessem de accôrdo coro :L mesma Constituição, c cm voz disto é o 
Congresso Nacional quem revoga os actos da justiçi1 federal, negando 
execução ás suas-sentenças. 

Ahi estão os precedentes, S1·s. Senadores, magníficos prece
dentes, soberba jurisprudencia, na qual podemos enterrar os braços 
~té os cotovellos para nos servirmos do necessario para a justificação 
de todo~· os crimes. 

Que disposição mais solcrrino haverá na. ConstituiçM actual do 
que aquclla q ué · na sua declaração de· diroitos probibin a pon~ de 
morte, isto é, sagrou como inviolavcl a todo< os podoros do Estado o 
Jrincipio da conservar.ão da vida humana? Mas a pena de morto o 
:Joverno a maneja quàndo lho convem. Ahi esmo os factos d:dlha 
das Cobt•as, ahi estão os crimes do conver. do Satellite, ahi cst:'• a 
irresponsabilidade garantida aos delinquentes, ahi cst:'L o galardão. 
: ' Eis Senhores os precedentes republicanos, os procedentes consti-
tucionaes do Brazil. ; · 

Ha, portanto, prccedcnteg para tudo, Senhores, c oro regra nos 
apontam de maior melindro a prcsumpção a respeito do, que enti'O 
nós so tom pt•aticado: 6 exactamente a da .iltegitimidade c do abuso, 
mazellas goraes que infelizmente eivam em sna grande parto ontt•e 
nós os actos do podet· politico, dominados quasi sempre das convc
nicncias de partido c habituados a subordinai' os supremos interesses 
do rcgimen a essas convenicncias desastrosas. 
I , 
1 i\!as o nobre·Sonador por S. Paulo, depois do lanç:LJ' esta obser-
.vação preliminar, pela qu1ll ficar:'• o Governo do Marechal absolvido 
na consummaçilo do novo fundina, ainda que não possa allogat• auto
·rizaçilo legislativa, o nobre Senador poi· S. Paulo, digo cu, entende 
'que a autorir.açilo existo clara, cxplicit!l o innegavolna lei recanto n 
que S. Ex. so J'efere. 

Peço licQnça pam oppor• :lo juizo de S. Ex., muito autot•izado, 
autoridade maiOJ•, a da evidencia, com a leitura do texto lo~is

. lativo. 
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A lei n. 2.8U7, do 17 do jnnho rlesto anno, no seu m•t. !', 
lett!'a h, " autoriza o l'l'esidontc da Hopublioa a ven.\iz:tr, dentro ou 
IÓI'a do pair., ·ns opor:tçües de credito quo fol'em nccess:trias para 
re~ular o solver os compt•omissos acLuaes do Thosouro Nacional por 
dcspozas legalmcnto ordenadas», . 

A autorizQ.ção ó para solver os compromissos actuaes do 'l'hosouro 
Nacional; com oste intuito, para este objecto ust:\. autot•lzado a 
realizar a~ nocessarias operaçoes do ct·odlto, o Poder Executivo. 

Mns que ó o {undina·lonn? pergunta o honmdo :5enadot• por 
S. Paulo. Um meio do pagamento. Logo est!l incluído pos termos da 
autorizaçito. · 

. PCJ•doo o meu hont•ndo amigo. Só por um habito convencional.so 
pódc considerar meios do pa!(amontos uma operac,llO desta nutnl'Or.a. 
Nessas opet·ar.ües a que o euphcmismo inglez, m~l comprehondido ao 
commum do· povo, occulta o ver·dadeiro nome de moratot•ias; uosoas 
opet·açile<, di~o eu, dous sfLo os factos que so produzem: um, a subsU· 
tuição dos tÚ~Ios do omprestimo pl'lmittvo pelos titulas elo novo; outt·o, 
o adiamento da soluç1\o da dlvirla contt•ahida. · 

O funrlina que é? E uma moratot•la. Não salda compmmisso 
nenhum 3 a pt•ova é que ':t divida continúa a mesm11 no seu tmpltal. 
au~montado com os juros vencidos. · 

Si a divida subsiste inte:;t·nlmento sem a menor' deducção da iml 
port:mcia elo pr•incipnl o acet•escida dos jm•os, não ha solução d11 ' 
vida contractada. Ha substituição dos tltulos que a representam 
em :tccrescimo dessa· facto, ha adiamento da solução da divida 
um prazo mais otl monos largo. 

Falta, portanto, a ~ssa operação o caracter provisto na lei 
autorização, quo aqui se acha porque essa só lmbilitou o 
p~t:a ope~ação que importas•e em pagamento ou amm·tizaçilo 
dlVlda exrstente. - , 

O frmrlina não pnga nem amortiza ; conserva integral a 
adia sen vencimento. Que ó, pois, o ftmdina? Uma momtoria. 
é o que r. \lo significa ? A insolveucia do deverlm• e, por isso ~~,~~i~J 
não 6 uma maneira de pa~amento. O insolvente niio paga. l' 
a concessao qtie o ct•edor lhe outot•ga e como a lei só autorizava 
Podct• llxecutivo para uma operação que consistisse ~m~n~t~~~r~~J~l~ do divida, o Poder Executivo realizando, em vez disso, 
importa cm mot•aLoria, exm•biiôu de todas as faculdades 
Essa é a verdade manifesta, irt•ccusavel. , 

Depois, St•. Pt•csideuto, .nestes assumptos, que s~o do uma 
dignidade, porque envolvem a honra politica dos poderes do rm:~ao 
aln:Ja. no mesmo tempo, os mais altos interesses do 'l'hesouro N 
na!, nossos assnmptos, a boa fé, om toda a 11arte, 6 a t·~~ra 
tanto do bu:1 hermeneutica o adquiro fót•os do uma n<icossitlndo 
poriosn .. -

A boa til ó o ct•itorio quando acaso falta nos contt•nctos 
Ora, quo ó o. que a bon fó nos diz? Que não se tendo co:;itadr> 
rataria quando so foz essa antori~açno, não se Loudo l'ttllado 
ratot•l<L, ncstn on u:t ontl'll ous~ do Congt·osso, quuurlo o !'odor· ,,u;;·,. .• , 
lativo outot•gou no Govoruo essa ;Lutorir.ação, não o podia tot• 
tado pura contractar uma moratoria. · 

. I 
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Em terceiro lognr, Sr. Prosirlonto, o fil!Ulina ainda n[o.é só isso 
nem é simplesmente n suhstitniç.~o do titulo,, rlo um cmprostimo por 
ontt•os; nem é sómcnte dilataç[o dos· pagamentos pM•n uma opoc:~ 
postorlot•; ello importa ainda a ontreg:~ do gamntias do certa ot•dom, 
dns qmtcs o Podel' Executivo Mo dispõe, quo só podem sct• conce
didas com a in.tcrvonçllo do Podct• Legislativo, garantias que envol
vem o [llltl'imonio nacional ou a roncln publica o que, pot'tanto, ostlio 
t'óra do alcance da autoridade do chato do Estado o de seus mi-· 
11istros 
. Nos annun~ios incompletos, nas· noções, muito superficiaes 1linda, . 
que por alli correm accr•ca · do contracto ue que se fnlla, jti se diz, 
ninguom occulta quo este codtra"to impor~~. pelo menos, a hypotllec:~ 

· das rondas da Atrnndega do Rio de Janeiro. Não sei si impórtarl• 
ainda outras ~arantias, por·que não me esqueço do que quando so 
tratava aqui das 11egoc,açOcs entaboladas para se chegar no emp1'cs· 
t.imo maUograclo, soubamos, entre outras, por communicação de 
V Ex mesmo, Sr. Presidente, quo um dos obstnculos ii. roal!za~1\o 
desse dcsidertttum era a exorbltnncia ou o caracter humiliH•n to úas 
garantias· exigidas pelos nossos credores. Ora, si as garantias na· 
quello tempo, antes da nossa insolvcncia declarada, oram desta na
tureza, ni'lO pnrcco verosimll quo ellas tenham assumido um caracter 
mais accoitavel, monos aspero, actualmente. !levemos, conseguinte
mente, suppor quo as garantias a que o Governo agora se submetteu, 
sob· a pr·ossão do nma necessidade inelutavel, são pelo monos tilo dos· 
agrada veis quanto aquollas que nos queriam impor, naquelle·tempo, 
os nossos ct•edores. . 

Ot·a, pergunto eu: Como é que estas gamntias se prestam setn 
autorização L10 PdderLegislntivo? :>upponhamos quo ellas se reduzem 
unicamente ú. hypotheca das rendas da Alfandega do Hio do ,ta• 
neü·o~ 

·.N!to é pouco.· Supponhamo!l que se rodusam a isto. A que titulo 
podia o Governo da Republica entrar, aluda mesmo por convençOc.q 
proliminares, ainda mosmo mediante um ante-contr:~cto, em nego· 
ciaçõe~ desta natureza, •em conhecer préviamente o .Juizo do Con~ 
grosso Nacfonal a tal respeito? . 

·Evidentemente sorla um abuso, o mrtis intoleravel de todos os 
abusos, o abuso de crear uma situação oe 1ntnlidade, para com ella. . 
rnéttcr a J'aca aos peitos ao Congt•esso Nacional, como se tem feito, 
dizendo-se, depois do empenhada a honra do Govemo, q11e ostl\ em-

. penhnda a honra do palz igoalmonte, para qrm o Congresso· Nacional 
outr:r. cousa ufio tenha que f11zcr slnno subscrever o neto pr:ttlcndo 
Inteiramente :i sua revelia. 
· A. lllegalldado, portnnto, do procedimento do Governo, Sr. Prosl-

dcnto, está mais qUG ovidenoiada, pt•ovadlt nté a saciedade. 
Si o Governo tivesse um pouco mais de bom sonso,. começaria por , 

J'a.zer dó Congresso Nnclonnl o seu confidente, desdo os seus primeiros 
passos, em uma negocinção dessa naturezn.. Assim, tinha n. cet•tcza, n!lo 
~ó do mnt·chnr pot• cnminho ~cgm·o, apoiado na lei, como ainda a 
vantagem do repn.l't.lr a sua I'Dsponsabilldude com o Podot· [,cgislallvo 
e se achat•, deste modo, a cobm•to das justas ucuusaçõos que outro · 
procodlmonto.naturnlmente lhe devia acarretar. · 
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Achou, porém, o Governo qtlc ossos processos logaes sno incom• 
modos o obstruontos. Melhor 6 nndar tczo· c desassombrado no cami
nho do arbítrio, sem contar· com a importancia dessas duas sombras 
que constituem hoje o Congresso Nacional, sem se prooccupnr do Ca
marn. ou de Senado, clwncellas, uma o outro, voluntn.1•in.s, ·resigna
das, chronicas das vontades do Poder Executivo. 

Mas, ~i 6 assim, que dispensem tambem · as apologin.s, cxcusom 
essas .apparencias de cortozia para com as fórmas parlamentares. 
lllelhor é n::Lo nos dar do tudo satisfações, do que defender-se com ar
gumentos quo lhe compromettom a caus;L aindn. mais gravemente do 
que olla ficaria compromcttida com o silencio dos accusados. · 

Eu, Sr. Presidente, acabarei no meu carl'ancismo, na minha ra
bugem, na caturrice antiga do n~o qucl'er governos irl'esponsaveis, 
de não querer presidentes ou ministJ•os que não façam senão aquillo 
que a lei lhos permittc fazcçcm o, 11m:' divergencia, que deploro, com 
o nobre Senador por S. Paulo, aehando que tudo que nos cabe não 6 
sanccclonar ·actos dessa natureza, mas. lambem syndicar das suas 
causas e responsabilizar os seus responsaveis. . 

A lei é um grande thesouro, o maior dos thesouros,porque"da sua 
observancia resulta a paz, o trabalho, a conf:ança, a ordem, o 
respeito ás autoridades, a .prosperidad'. publica em todas as suas ma· 
nifestaçiles, tudo, cmfim, o·de que se pode prezar um povo, tudo 
que' póde felicitar a uma Naçllo. 

O legislador, pois, autor d<~. lei que a abandona, é um criminoso 
cem vc?.es mais culpado que os criminosos communs c só se póde 
assemelhar ao guarda que· ab~ndona o thesouro confiado :\. sua honra 
para sp acompadrar com os salteadores que o atacam; 

E quando as leis de um paiz nil.O encontram. ao menos nos seus . 
autores, na Jegislatum nacional, um terreno estayel de defesa, pro
tecção e segurança, esse paiz perdeu tudo aqUlllo que o tornava 
digno de existir, perdeu a consciencia da. maior das necessidades, 
perdeu o principal de seus instrumentos de conscrvaçao entro os 
povos livres. 

Em vez disto, porém, .om vez da responsabilidade dos culpados, 
_que 6 o que vamos laZel"'hOje, Sr. P.? A sua consagraçfl.o, a sua ab
solviçno, a sna gloritlcaçM. Cobram as flôres as mfl.os culpadas a quo 
se devo o mal, sómente porque cl!as 6. ultimahora nos accodem com a 
panacóa para dissimular a chaga que abrimm. 

Glor·ificaçfl.o, porque ao Sr. Ministro da Fazenda? Glorificação, 
porque denoto dessa humilhação ·nossa ao Presidenta da Rep11blica o 
ao seu Governo? Porque e!lo seja uin ignorante nos desastres que 
acarretaram as nossas angustias actuaes? Não. Demonstrado está 
que esta situaçfia decorre· quasi que exclusivamente das suas culpas. 
Porque olles contribuissorn para a op~raçilo do que so trata? Nfl.o. 
Essa operaçao voiu naturalmente do5 nossos pl'oprios credores, 11 ella 
aconselhada pelos seus interesses evidentes. Porque então? Porque o 
governo de ~. M. o Ma rocha I o sons conselheiros seja nq uclie . a 
quem o mc~cado e'uropeu cntt•ou uossiL operação com a sua con~
ança? Nfl.o. Essa confiança 6 dada ao Ct'Cdito do pniz, ainda não de 
todo perdido, ou antes, li. esperança na inoxgotabilidade do suas 
riquer.as c á. expect•tiva de quo a este g()'ferno, agora nos seus 
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ultimas paroxismos, succcda um ~ovorno do administradoras severos, 
do financeiros honestos, do ministro3 incorruptos, do homens em 
cujas mãos o Thcsouro Nacional esteja seguro c não vejamos conti· 
nuat•em a repetir-se os fundina-loan, its moratorias, periodicamente, 
como uma ospocio de rnaloitas do quo a Repuo\ica soiTro do anoos 
em annos, neste desgraçado torrão orazileiro. 

Mas assim não so pon<a no mundo omcial, o dentro os homens 
onvol v idos nesta responsabilidade se vão ainda buscar candidaturas 
pat•a fntnres govemos. 

Qualifica-se com titulo do alta capacidade na alta administraçllo 
das finanças o nobre St·. Ministt·o da Fazenda., que entrou para o\las 
na. innocencia. mais completri. dos assumptos a cuja administração se 
ia entregar, que ontr~.do pat·a ol\as nito foz sinllO sanccionar os 
abusos 0\1COntrados nas tradições ela sua secretaria, que nito tem tido 
siquer a torça do resistencia para so oppbt• aos excessos fmanceiros, 
aos desperdícios, ás dela'pida<;ões com quo depois' do seu in~resso no 
governo continuaram a ser tradados os ne~oclos do thesouro Nacional. 
, Quaes são os outros títulos ao nobre Ministi'O da Fazenda para se o 
equiparar aos ~randes rolbrma.doros, aos grandes constructores, aos 
grandes moralizadores, aos Colberts o a outros homens eminentes, 
cuja memoria ftcou no~ annaes da admhlistra<;ão publica como pa
dr'oes do m01·alidado, de merecimento o de ~lol'ia ? 

Quaes os títulos do Sr. Miuistt·o da l•azenda como Ministro do 
Interior? Ningucm mais do que el\e neste ~aiz, Ministro da Justiça., 
desrespeitou os tribnnaes •. Foi olle quem em uma das suas mensagens 
escreveu a thcoria da. transformaçilo do Poder I!:Kccutivo elevado;\. 
categori:J. do tribunal do revisão das sontenc;as do Poder Judiciaria. 
~'oi ello quem no• Estados o no Districto Federal ordenou, justificon 
o sustentou os attentados quo se sabem. Foi ol\e quem, entrando para 
o Ministerio da ~'azenda, no qual so dizia que ia oppôr o voto ;\. con• 
summ:J.çiio do negocio da prata, o levou até a sua ultima. re:J.lizaçno, 
com 11 sua responsabilidade, com o sou assentimento e com a sua 
colla boração. 

Depois manteve a anarchia financoir:J., porque Ministro da Fa
zenda, sabendo-a assim pelas vantagens da sua situaç~o no Governo, 
no qual occuQava a posição rle verdadeiro chanccller, tendo nas mãos 
as chaves do 1'l1esour•o, consentiu na situaçao do an:J.rchia em que a 
arlministmç!LO publica tem vivido, .pet•mtttindo a existonci:J. do certos 
potentados, verdadeiros estados no .Estado, como a . directoria da U:s
trad:J. d~ Forro Central o ontros, que a1'L'ostam a opimilo publica, 

·arrostam o Congresso Nacional, arrosttLm os proQrios ministros e, 
pela omoipotoncia do seu arbítrio, toem exgotado o Thesouro. 

lur,ada a praxe administrativa de todos os abu~os o reduzido o 
H raztl :i situaç~o do insolvuncia oro que estamos, para que ainda agora, 
depois do abe1•tamente declarada essa insolvencia, continuarem a 
coopct•at• para clla com actos como aquolles do que so occupa actual
mente a Camttrn dos Deputados o de que se occupava antro dia o 
Senado mOSIJIO, quando, ao começar o sou discurso, o nobre Senador 
por S. PnnJo. pe1•gunton: «Como ó que depois do pro-se o pala 
on1 moratoria amda se so\icll:t um credito de l.OOO:OOOS para dos~ 
per.as policiaes ?11 
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' 0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO- Eu DilO disso tal causa. Reabi)ODtO 
os jomaes referem isso, mas eu não disso. 

O Sn. BUY'BAnnosA- Eu creio-que e~tá publicado no Dia1•io do 
Con1J1'asso ! , · _ 

O :Sn. FRANCISCO GLYCEniO - Mas o discurso quo pronunciei e que 
está publicaao nllo Joi por mim revisto. • 

O Sn. Ru1" B.IHDOSA -Ah I Bem. Eu li e tomei 110Lu act•c
ditando na realidade da cousa, tanto mais 1quando vi q1,1e dos_! e· 
demonstt•ar ·a opportunidade com que S. _Ex., nu dtscussao 
argumento que se serviu o >nobre Senador por S. Paulo para 
daquolle credito, entrava no exame dos assumpLos sobre que 
falia. 
Sr. Presidnete, pó de ter para o Congresso um credito de ré is 

1\las ..• deixemos, de lado isto CJUe pouco vale. Que valor, 
1: 000 :000$ solicitado pura despezus policiaes, quando a Gamara 
dos Deputados discuto actualmente, apenas, um de 45.000:000$ 
para a Central d oBrazil, outro de cinco mil e tantos contos 
para negocias do marinha, outro de 30.000:000$ para augmento 
de armamento, etc., etc. 'I " , · · · · 
· Trata-se, portanto, de um credito de somenos importanciu '. 
e ,que podemos deixar, sem nenhum inconveniente, de parte, 
ficando integras as provas da minha these. 

Em summa, · Sr. Presidente, chego· até esta altura, nüo 
sabendo ainda, sinão por .communicacão officiosus de mem
bros desta Casa, .nüo sabendQ sinão por esses meios, de factos 
grnvissimos, com a celebracãb da mo·ratoriu com que me tenho 
occupado. 
expedíent~ está esgotada. 

O Sn.. PnEsiDlll'iTE- Lembro a V. Ex. que a ·hora do 
ministro, enviando-se pelos -canaes competentes. uma cÓ[l.ia 

O SR. RUY BARBOSA- Requeiro a V. Ex. que consulte 
a Casa oobre si me concede uma prorogacão por mais meia 
hora. 

' O Sr. Presidente- Os senhores que concedem a proro-
gacão requerida queiram levantar~se. (Pausa). 

Foi concedida. V. Ex. póde continuar. · 

O SJ.•. Ruy Ba1•bosá. (continuando)-0 Gover;1o,u qeum 
nãl.l faltou lazer par:1 as mensagens de intet•vençilo, como a que hoje 
acabamos do ouvir lida na Mesa do Senado, nilo teve tempo ainda, 
até agor:.~, par:L nos honrar com nma communicação exacta, minu
ciosa e ·completa a respeito desta ma teria. 
· Os debates mv Bepubl1ca actual não servem slnão para os as-
sumptcs de inl'erio1· categoria, · . 

Quando se trata das medidas súpremas, quanQ.o se trata de re
solver os maiores pr·oblcmas, quaudo os cxpedient~s de que o Governo 
lança mllo silo aquelles que m;lis sériamente compromettem o Estado, 
seu credito, sua segurança., seus recursos, ullO temos sin!la essas- ln-
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fot•ma~õcs informes, tardias ou apressadas, com as qnacs nos dovo
. mos content:n· para que so salvam as uUimas_appat•cncins do regímen, 
compt•omottldo escandalos,\mr.ntc cm toda a sua roaltrlade. 

S,e! ~uo estou perdendo. o mau tempo, St•. Presidente.· 0 fundina 
está. letto; fez-~c sem autortzaçrLO do Congrcs;o; sem essa autorizaçl\o 
so ha do concluir o si intorviormos não sm·i siui\o pttru. impor u. 
chancella legislativa n. um acto consummado. ' 

.. S•Jju.. Mns o {undino-loan, a moratoria actual, como as outr11s 
moratorias,nií.o resolvo outra cousa si não .os apuros do Governo quanto 
llO pa1;amonto das dividas externas. Todos os nossos pi'Oblemas do ,,dmi
nistraçüo ficam intactos na sul( cnormidarlo, na sua gt•avidado, 1111 
sua insol~bilida.do. Ahi está o problema ecot!o!Dico,. ahi estú. o pro
blema trtbutarw, aln ostó. o problema admtmstratlVO, o problema 
cconomico visível na depreciação do valot• da pt·oducção bt•azileira, 
reduzido pela primeira baixa do cambio em um terço, pelo monos, do 
sou valor. Ao cambio do i O o tanto já o Bra?.il perdeu no sou c:tfó 
cerca de,12 milhões est.orlinos, um terço do valor total da producçlto 
desse artigo. O problema tributaria ahi o tomos nas all'andogas va
sias, na importação o na exportação ces;antes, o problema adminis
tt•ativo ahi nstú. na neces~idade urgente, vital de economias, r;randos 
economias, economias serias, economias prot'undas, economias radi
cacs, economia~ salvadoras. 

Quem é, por·úm, St•. 'Pt•csiclento, qno ansa atacat· os nossos males 
nas suas verdadeiras ol'igQus ? Qual ó a medida quo se proptle, o ox
pocli~nto que se al vitt·a para il• foJ•it· o abuso no sou centro? 

Ahi ostit o problema cconomico do pt•otecdoni>mo, ua · oxa~gm·a
çilo dos trtbutos. Ao passo que os paizes typicos no systema abusivo 
dn. protecção cobram até 15 ou 30 "lo sobre o valor das mercadorias, 
.no Brazil os impostos sobem a iOO, 120, 130, 150, 180, 200 'f, o 
ainda mais do que u. esta altura inconcebível, invcrosimil, ultt•a-. 
absurda 1 

Qnem ousa, porém, arrostar os potentados indusLrin.es, paL'a 
ernprohondel' a libertac<ão da !'orne imposta ao paiz · por este regímen 
ominoso, constituida· e consolidado em proveito do nrnu casta o com 

. solfrimento ger&l de todas as classes nacionaes? E' neste.ponto sen
sível e doloroso q11e 'nós t.oJ•iamos do tr bat6r si quizessemos t•ealmento 
melhol·ar as cirm:imstancias da nossa terra a entregar ao governo 
·vindout·o uma successão que não fosso o que esta vae SOl' apenas, 
isto ó, um desses obuzcs dn systemn allemão, cuja explosão a es
tampido bastam do uma só vez para fazer voar aos ares toda uma 
fortaleza. 

' . As despozas militares! Nao si~o alias uma das voragens, uma 
das mais medonhas voragens po1· onde se pt•ecipitnm os rocm·.; os 
do p1Liz? E quem ó que sm•ian:10nto em.p:ehend,o moclldas amc•~
zes contt·:t css~ cancro ftnancou·o, pet•mcwso a nn•;áO, pet'Jil• 
cioso ignalmcnto ás instituições mllitar•es, que cst~o Cclrt'ompondo 
porque as desnaturam, til'anclo-lhos o sou vortladuit'·' caJ·actot· do 
um mt>chanismo pam a defesa nacional e impondo-lhes nnm physio
tíomia o uma inlluoncia parasitaria que a> tornam iuconciliavols com 
ti fortuna .o oxistencia do paiz? 

• 
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Quem vao mexer nesses vespeiros? Quem se lembt·a. de estudar 
este Banc,1 do Brazil, cujo systema de relação com o Governo do 
Estado o tem convertido no refugio dos seus maiores abusos, dos 
maiores abusos da administração federal um . baneo on ·te .ó· possivel 
ao Presidente d:1 Republica, por um recado telepbonico, mandar 
entregar duzentos contos a um adepto de su:1 'politica, a um protegido 
da sua ~arcialidade, ~um org!lo de sua defesa? Que finanr,as.p6de haver 
num patz onde os 111n1ores escandn los se podem escoar pelos mtcrsticios, 
por um ·appat•elho de abusos como 6 um estabelecimento ttessa. na.~ 
tureza? 

Consequentemente, Srs. Senadores, só descubro no meio de tudo 
isto uma persneetiva certa: a de novas emissões, seguidas po•· outras 
omisoMs, para acudir ás urgencias. cada voz mms e.•pantosas da. 
insolvencia. do 'l'hcsouro NaciO!Jal, compromcttido com todos os seus 
credores o inhabilitado ainda para acudir aos serviços ordumrios da 
admmistraçM. 

· Como poderá o Govm·no abandonat• certas situações graves, 
prementes, angustiosas, como, por exemplo, a. dn la.votrra nn~ 
cional ? · · . 

Como poder:\. o Governo cr1rzar os braços nnte as affiicções do 
commercio, ospeclltlmcnte da ag•·icultura, cm um Estado como o de 
S. Paulo, cuja producçno é a unica iucjustr'ia org.anizada, prospera, · 
seria que exi•te neste paiz, quando essa industria, ou as suas saf1·as 
pendentes, sem ter siqum· os meios do as aprovertar, qual é a· situaçl!.O . 
do paiz? . 

E onde v ao o Governo• buscar os recursos para acudir n uma exi~ 
gonc•a t~o gravo? . 

Torá, pois, o Governo, e está previsto, de recorrer, não ao ore~ 
aito, porque este j:\. se lho esgotou de todo, mas ao papel-moeda, zts 
emissões repetidas, multiplicadas, crescentes, croando para a situaç:J.o 
do paiz um conjuncto do difficuldactes c de perigos, cujo alcance nin~ 
guem poder:\. boje avaliar exactamente, . 

llis, pois, sAnhores, a. situa<;l\o a que nos levou no Brazil o Governo 
do nrbitrio, o Governo da. illegnlida.do, o Governo da. força. · 

A espada, senhores, é legitima o nccessaria obedecendo; govcr• 
nando, porém, é, em toda a. parto, a ar•·ogancia e a. tyrannia. 

A espada esta conflagrando o mundo. Etln onvotvo·o continente 
europeu cm um turbllhilo de sangue, ·mas na' lluropa, senhoras, a 
espada organiza, administra, protege os povos que ellr1 domina; no 
Brazil, o\la·cncarna, pelo contr·a••io, a desorganfzaçito, a desadminis
traçllo, a rui na do todos os interesses nacionaos. 

Os barbaras da Europa teem o culto ela Patria; os barbarizadores 
do l.lrazil só toem o culto da cubiça o do dinheiro, dlnhelt•o e força., 
dinheiro o inconscicncia, dinheiro c esbanjamento, dinheiro o 
ruin:1. 

Basta, senhores, do vos c:u1sar a vós c, mais que a todoq, a mim 
mesmo. As consciencias me apoiam. Mas os actos contlnnnrllo a ma 
combater. Em uma talluctn, o osl'ot•ço, com ·o sentimouto dn sua 
inutilid:tdo, oxhauro os mais bravos lut:tdorcs. Assm, basta.. Muito 
.me restava ainda por dizer. ~las seria escusado, B:LStn I . 



Busquei desct•.evm· uma ruridacla iudascriptivcl. Torei dado ape
nas alguns traços d;t situação, ·em que entra o llra~il debaixo do 
signo da segunda ruot•atm•i;L. E' nm futuro de ameaças, perigos o 
sut·prc~as todo o nosso proximo thturo.· A Nar;ão passa das mMs do 
marechal ú.s do seu successor corno um d·ocnte pt•ostrado pot• uma 
deosas intoxicações galopantes, uma dessas invasiles dos grandes vene
nos organioos, que, no curso da algumas horas, dcgcnemm todo um 
organismo, c jit antes dtt morte deixam iuutili~ados para a vida os· 
centros vitaos do doente. . 

O legado que o homem da couvenr,ão de maio tt•ansmitt.a ao satt 
succcssot• ú uma vcrdadoil•a ruachiua inli:lt'Hal. Não obstante, a 
nossa proverbial imp,rcvidcncia nos tt·az consolados a relativamente 
á vontade, scrn sustos, dispostos ao somno do costumo.; porque, as
sistindo como da palanque a campanha du gigantes que abala o ve
lho contineute, podemos d•zer entt•e nós que o llrar.il está cm paz. 

. Sim, cm paz! Na paz dos cntt·evados, .na paz dos valetudinar•ios, 
na paz dos podres. 

Paz e gnct•va, senhores, são dnas iclóas qlie se contmpilorn na
tnralmontc em nosso espirito, como as expressões antagonicas urna· á. 
outra do bom e do mal. A guerra nos fàz pensar na destt•uiçlLo violenta. 
A paz, na creaçilO progressiva. São os dous princípios que se deba
tem na evolução' do destino humano. Um, a densa dos seios inesgo-. 
ta veis, a Isis egypcia, a fecundidade; a germinação, o renascimento, 
a vida. O ontt·o, 'O tenebroso Seth, o numa do anniquilamento: a 
desorganização, a dissolução, a dispersão geral dos seres e. das 
cousas.: 

Mas compara e a conflagração europóa com a liquidação brazileira, 
·a~ vereis como falha a regra desse contt•astc. A guerra, quando se 
peleja pela libOL·dade, póde ser o púrtico da resm•rciÇão. A paz, 
quando ch11ft1rda no panta.no da servidão, 6 a malaria, o typbo, ovo-
mito ueg1'0. · . 

Os que, ha sete annos, faziamos a romagem da paz, caminho de 
Haya,. cncoutramos, ao ir e vir, a Jlorcscencia da nação Belga na sua 
plenitude radiosa. Hoje, ·qnando a Belgica atravessa o seu mm·tyrio 
sobrchurnano com ·um het·oismo, cuja snblimidade obumllra ás vezes. 
as mais divinas pagmas da antiga cpopêa grega, altlta dtl civiliza-. 
ção l!elleóica contra as.massas pavorosas do Oriente, os· que alli vol· · 
vessemos jú. .não doscollririamos sinão os restos elas fogueiras bar
baras, vastas neQrapoles,. campos deset•tos, cidades, monumentos 
c cons·trucr,ões consumidas, r.uinas >ombrias, brásciros oxtinctos e 
voze! de pranto, de maldição c de saudade no espaço. 

:-·E' que a guerra elegeu aq.ucllo torrão do liberdade o 
trabalho para a sua primeira somoaclura do cinzas o luto, do . Jagri
mas o borrarei. A guerra, uma guerra nova, estranha o monstruosa; 
uma guerra q uo baniu o direito, a hum unidade o o Christianismo; ··• · 
uma gucrr·a quo eliminou as Inviolabilidades mais sagradas; uma 
guerra que varro com ·a iracundia dostufoes o principio tutelnr das 
neutralidades; uma guerra que rompe todas as leis iuteruacionaos;· 
uma. guerra que despreza os tratado~ como trapos, que não admitte 
dh•ottos aos fracos, nem conhece os devores dos tortos; uma guort•a 
que esmaga c anniquila na~ roscas do sou tm·volinho seculos c soculos. 
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de nt•te, cultura c bclloza ttccumula.das; uma guerra quo incendeia 
museus, bibUothecas o templos; nm:t guerra que arraz11 cidades abor
tas, queima aldeias pacificas, tala campos sorridentes, captivn. popu
Jaçaos desat•madas, tructda fugitivos innocentcs; uma guerra que 
fuzila velhos invalidas, corta os ~aios a mulheres o decepa as mnos :i.s 
ct·eanças; uma. guerra que systoma.tiz:J. a ct·uoldade, a destruição e o 
terror; uma guerm que revive At1.ila, Xm·xes o· Gcn~is-Kban;. uma. 
guerra que escancara as iu.ucas htantos para a Em•opa dilac<lrada, 
c ·a sacaria nas presas sanguisedcntas, no maio do um cyclono, 11 
cujas mjadas p:trcca cstromo~er o mundo todo, como si o proprio 
solo da con~cioncio. humana. se llle abatesse do baixo dos seus funda
mentos divinos, e os· sot·vedoiros do inferno se abrissem, pn.L'a tra-
gar a. civilizaçllo tulminada pelos céus. . 

l'tlas dessa tormenta inaudita, que desencadeou todos os demo
nios da força, hll.o·do renascet• a paz, a justiça, o direito victoriosos, 
numa aurora que inundar:\. do claridade e doçura os horizontes. do 
todo um seculo, como quo.n~o, nas grand'as agit~çucs da atmospttcra. 
do nosso planeta, ou nos ultimas paroxismos i!a invornoir.1 que so 
despede, ao chegar da prlm:wara, I 

uOopois do procelloso. tempestade, 
Nocturna sombt'a e sibilante vanto, 
Traz a manhã serena claridade, 
Esperança. de porto o salvamento». 

' 

As peiorcs oatastrophes, porém, ode silo as quo despertam as 
energias da. vontade llu•nana, accordam os povos adormecidos, acccn
dem cnthusiasmos, s[\Scitam heroismos, elevam o ospirito acima do 
todos os intoi·esses, o operam esses milagres do a:ranúcza moral quo 
atravessam como estrcllas cadontos Q luminosos metooros o nogrurno· 
da noite européa.. · . · 

As catrastrop)les mais atro~os, mais sinist1·as,· mai> desesperadas 
são as que entorpecem o caracter das naçacs o, depois de as afundir. 
no coma da lndifferença, as sepultam no somno do anniquita
mcnto, · . . · 

O Brazil nilo soffren devastaç1!.o da guerra •. Mas ó um paiz moral, 
politica. e financeiramente devastado. Suas riquezas nativas, :t. ma
gnifica. e deliciosa formosura da sua na.turor.a., us pt•otligios •)Xubet•an
tos da actividade pt•oductora do sou solo'cobt•cm, como a vegcta~i!o 
das margens pantanosas de certos .rios, nma inundação do vasa., onda 
o povo brazileiro so enctlarcou, e· que lho corrompe n solva da. 9tln. 
cultura, lho apodroce as raizes, lho mirr!\ os fl•uctos, lhe envenena. o 
ambiente. · · · 

Essa opulcncia do nosso tort'i&Ot•io abençoado t\ a mascara da 
miseria nacional. . , 

Lançae a vista p:tra a. mais poderosa oxpre8sllo das nossas l'orc;as 
economicas, pn.ra. :1 liLvoura paulista, para os cllfezae~ do São Paulo, 
para as ondulnçaes dos . .a immenso oaeano de verdura, testornunllo 
portentoso do vigor aaquell:t raça do exploradoras do solo, do con
quistadores da not•osta, de hOL'OOS do trabalho. La.nr,ao a vista por 
osso jardim luxuriante do sementes de Otlro, cuja inHnidado, aos olbot 

,,, 
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do espc~tador maravilhado, se vae perder, com os topos das· collinas 
successtva,, om vagas o vagas ondeantes, nos lon·ges da curva do 
firmamento. O lavt:anor· nno tem, uosto momento de agor•n, nil.O tem 
com que lho recolha a colheita. A terra lhe estende os braços da
divosos. ,\tas cllc nrto dispõe de meios, pat•a lhe receber os dons; e, 
si os artcc:ldar, não possue recursos com que os defenda contra a 
espoculaçl\o dos monopotios estr:J.ogeiros, organizados para lhe sugar 
o melhor dos seus productos. . 

·. Eis, soohot•cs ::ienadot·e;, a imagem actual de nossa patria : a 
indigcncia arnOl'talhada num sud:J.rio da mentiras. 

Corno ob1':L do urn govol'Oo do qu:J.tro nnnos, ficará sondo o mal~ 
colossal monumento do podot· da Incapacidade. (Muito bem; m11ito 
bem. O orado'r d cump,rime,ntado. l'almanas galerias.) 

ORDEM DO DIA 

E' annuuciada a votaoão, em discussão unica, da reda
coão final da emenda do Scnt<do á proposição da, Camara dos 
Deputados n. 16, de 101ft; que concede licenca- ao telegra
phisla do .\' classe. Walmor Argemiro Ribeiro Branco . 

. o \sr. Presidente - A lista de presença accusa terem 
comparecido :l. sessão 30 Srs. Senadores. Entretanto, não ha, 
no recinto, numero pa'ra as votações, . 

Na fórma do Regimento, vou mandar proceder ú cha
mada. 

Procedendo-se ú chamada, verifica-se a ausencia dos 
Srs. 'feffé, Mendes de Almeida, Urbano 'Santos, Raymundo 
de Miranda, Guilherme Co.rnpos, Aguiar e Mello, :Luiz Vianna, 
Joií.o Luiz Alves, Alcindo Guanabara, Augusto de Vasconcel
Ios, Bueno de Paiva, Gonzaga Jayme e Braz Abrantes (i3) • 

. 
o Sr. Presidente ·- Responderam á chamada apenas 26 

Srs. Senadores. 
Não ba numero; ficam adiadas as votações constantes 

da ordem do dia. 
Nada mais havendo a tratar, levanto a sessão, designando 

purn ordem do dia da seguinte: · , 
Votação, em discussão unica, da redacção fi.nal da emen

da ,do Senado á proposição da Caniara dos Deputados n. 1G, 
do i 9H, que concede licença ao telegraphista de 4" classe 
Walmor Argemiro Ribeiro Branco;. 

Votncão, 'e'n,1 1• discussão, do pro.iecto do Senado u. 1:::, 
de Hlil>, mandando entrar em accOrdo cdm o Banco do Braii l 
pn~a que esto nmplie suns operaciles de redesconto do papeis 
do !lOmmercio e effectuo tambem descontos directos mediante 
as condicões que estabelece (o(ferecid.o pelo SI', RrL1Jmltndo dr. 
Miranda); 
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Vol.acfi,o, cm 3" r.liscussüo, da proposioüo da Cnmura dos 
Deputados n. 11t7, do ·1901,, J'ixundo as idades limites pura a 
!'ofornia compulsaria dos orficines · do Corpo ·do Suudo do 
Exercito o da Armada .(com parcce.J•es tavo1•awis das Com· 
•mis.1úe.ç de Jlla1•inha c Gttcl'l'a'e de .'Finanças á emcrula do 
S1·. Castro. Pinto); ·, \ · 

Votacão, em 2' d~scussilo, d.1 pt•oposioão da Gamara dos 
Deputados n. 12, do ~Oi!t, que .abro, pelo il!inisterio do In
terior, o credito do 023 :720.~2'•2. supplcmentur tl verba 15" · 
do art. 2' do orçamento vi(l'entc (com !lal·cccl' da Commissiio 
de Finanças o{(cl'ecerulo emenc!a) ; .: 

Votaciio, cm 2' diScussão, da proposü;ão· da · Camaru dos 
Deputados· n. 23, de i!JH, que abre, pelo Ministcrio da Fa· 
zenda, " credito de :1.. 443:51,8$, supplementnr á verba 12", 
~lrnpronsa Nacional c Diario O{(idal~, do areamento .vigente 
(ccnn !lUl"ecc·r da Commissiio de Finanças offerecendo, 
emenda). 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 5 minutos. 

, 125''SESSÃ0 Elll iO DE OUTUBRO DE i!HI• I . . 
. PRESIDENCIA DO SR. PINHiiiRo MACHADO, VICE·PRESWEN'l'E 

A' i hora <la tarde, 'vveS'enLe miniero legal, abre-se n sessão 
a que concorrem os Srs. Piríheiro !\!achado, Araujo Góes, 
Pedro J3orges,. Mote !lo, Gomnga .Taymc, Gabriel Salgado, Lauro 
Sodré. Arl.hur LemO&, Indio .do Brniil, Mendes de Almeida, 
Urb:wo S[l)ntos, Ribeiro Gonc.alves, Gervasio Passos, Francisco 
S:í, ~rlwmuz Accioly, Tavares de Lyra, ·Antonio de Souza, Eloy · 
é.P, Souza, E[litacio Pessoa, Wnli'redo Leal, Sigismundo Gon
!:alves, Goncalves Ferreira, Raymundo · de Miran.da, Gomes 
Ribeiro, Aguiar c ll!el!o, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, · 
Nilo Pecanha, Erico Coalho, .Alcindo GuanaJJara, Sá Freire, 
l\ugusLo de Vnsconéollos, Bueno do Paiva, Frnncisco Glycerio, 
Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, José Murtinho, A. Azo-
recto, c Alencar Guimarães (39) • .. · · 

, Deixam do compàrecer, com cn.usa justificndn. ns Srs.· 
Silvci·io Net'Y, ~rcfl'ü, .Tostl Eu~ebio, Pil·cs Fel'l'eira, Cunlm·1>e
dros.a·; Ribcil'o de Britlo, ·Oliveira Vullad[Lo, Guilherme Cam
pos, Lui~ Vinunn, José 1\lnrcellino, Ruy Barbosa. Moniz Freire, 
J.curcnr.o Baptista., .Bet·nnrdo · Monteiro, ,\dolpho Gol'do, AI-

' ücdo Ellis, ·Generoso l\lnrques, Xavier, da ·Silva, Abclon Ba
ptista,· Hcrcilio Ltú, Joaquim Ass·umpcúo c Vic1orino Mon
teiro (22) . 
.... 
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' E' lida, posta cm di•s.cussüo e, sem debo.t.e, npprovadn. a 
acln. da sessão anterior, . . 

O Sr. 1" Secretario dít conla' elo scguinl.o ·· 

EXPEDIENTE 

Quatro officios do Sr. ~Hnistro da Viaciio c Obrns I'u
IJlicns, trnnsmitlindo :liS mensagens com que o Sr._ Presi<lcnlo 
da Republica restitue dous dos autograpllos das rcsolucües. 
elo Congresso Nacional, sanccionndas, que o autorizam a con
ceder as seguinLes liceni)ns: 

De um anno,''com ordenado, a Ary. de Miranda Azevedo, 
Jlraticanle da Directoria Geral dos Correios; 

De um· anno, com ordenado, a Nelson de Carvalho, prati-
cante da Dir-ectoria Geral dos CorreiGs; - ' 

De um anno, . e a conta.r de 4 de agosto ultimo, com or
denado, a Alberto de Vasconccllos .Cr•uz, prntican!Le da Directo-
ria Geral dos Correios~ _ · 

De um anno, sem vencimentos, n. Octavio Neves da Rocha, 
praticante da Directoria Geral dos Correios.- Arc;l!ive-se um 
dos autographos c remetta-s_fl o outro ú Camarn dos Deputados. 

O Sr. 2' Secretario declara- que nilo ha• pareceres. 

O Sr. Franllisco Sã 'pronunciou um- discurso que será 
publicado depois, 

- O Sr. A. Azeredo (pela ordmn)-Peco a V. Ex. Sr.' Pre
sidente, que me inrorme si ainda disponho de tempo p11ra 
dizer algumas_ palavras no- -senado. · 

o sn: PnESIDENTE- v' _Ex. dispõe nindn de 20 minutos ' 
O Sn. A. AZEREDO - Sr. Presidente, infelizmente - 011 

melhor - felizmente para mim niio. venho fazer um discurso: 
IlOrque nó~ tivemos verdadeiramente uma semn'fill cheia- o 
omineute Senador peln Bnhia occupou seguidamente, dur:mte • 

/ e apaixonada-;, fallou depoi-s o hcnrn.do Senador por s; Paulo, 
com a sua cnpac_idade e a • sua autoridade indiscutiv-ci.~; agora. 

·o ·Senado acaba do ouvir a palavra igualmente nutoJ•izadn o 
eloquente do illust.re Senador pelo Cearú. Si éu tivesse do · 
fazer ·um discurso certamente niio o faria nosto momento, 
aguardaria melhor occnsião. O meu pensamento, porém, ó 
dizer -algumas palavras, do accôr-d-o eommigo mesmo, sobre o · 
IJllO so passou por nqu i rlm•n u Lo a minhn nuRencin r. clM· 
uma snti.sfncüo no meu paiz c a esta Casa a que tenho immcn~n 
l1onrn do pertencer. 

· Assim aproveito os 20 minutos que V. Ex. mo concede 
o, como dava partir boje para c meu Estado afim do assis
tir ú inauguração da Estrada elo Ferro Noroeste do Brazil que 
reprcs·anta uma nspirnciio _ de -todos os mattosrossenses, como 
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devo jgunlrrwnl.o representar um~ uspiroç~o ~lc Lodos o·s brn
ziloiros (apoiados), se,inm as ~mnhas pr1mon·ns pal!lvras de 
agradecimento no Goverl}o do i:ll'. Marechal. Hermes, que. tevG . 
a fortuna de ver conclUJdo esse Lrab!lll1Q de tnutn m~IJ'llrtudo 
pm·a o Estado que tenho n hOnrn tio J'cprcsentor c para o pnlr. 
·inteiro, principnlmantc porque, St·. Presidon~e, soja-me per~ 
miLtido dizer n verdade, S. lDx. o Sr. Pres1dontc do: Repu
blica 6 . incontestavelmente, um dos maiores factores deste 

' grande melhOramento, porque, convidado pelo Governo Af
fonso Pennn para gestor da posta da Guerra, S. Ex. em 
uarta respondeu úquelle illuslro· brazileiro que só ncceitnria 
aquella p!lstn si lhe fosse permiLI.ido. fltr.·ar duns cousM: a 
construcçit.O da estrada d~ 1 erro de Mntlo Grosso c a reor
gani~ação dO l~xcrcilo hrnzi\eiro. O pt·imoiro ,desc.io de S. Ex. 
foi cnlmlmcnte realir.ado, tcwlo S. Ex. n iorLunn de vel-o 
transformado cm realidade no seu Governo. No tocante á 
reorganização do Exercito, não sei si S. Bx., teve a mesma 
felicidade, c digo não sei, porque ignoro si essa reorganiza
ção que se fez consulta as necessidrl!d'cs do nosso paiz e se 
~Ol'r••spondc a e.spectativa d'o nosso poder militar. · 
. Mas, Sr. Pt•csident.e, comecei dizendo que não \'ra meu 
intento fawl' um discurso, mns pAr·-me r.m · rlia c• 1m ~~t.a 
Cnsn do Congresso e com o meu paiz, esclarecendo alguns 
"pontos mal interpretados pelos meus desuffectos ou maledi
centes do toda ft especie. 

Estive ausente durante l r. mczcs, c nem por isso a mi
nha !lusencia fe.r. c.om que eu fossíl completamente esquecido, o 
que é pura mim motivo d~ gl'atidiio, porque; não· fôrn is lo, 
eu não teria opportunicjade de estar agora n conversar com os 
meus illustres collcgns. · 

Aliás, Sr. Presidente, estou convencido de que tudo isso 
· de que sou alvo é devido principalmente· a V. Ex., e mais 
ndeante direi o porque. · 

Corp destino á Europa, embnrqu•~i nesta Capitnl no dia 
iS de agosto. No· dia seguinte, 14, umu falha da manhã, não 
sei por que motivo, por. a.ntipathia tnlv·er. ou por dcsaffci

.cão pessoal, do que V. ·Ex., repito, .é o primeiro responsn.ve!. 
o Corr~io da Manhã tirou dos seus cuidados para nnnunclnr 

· aos seus leitores qu•a eu .cmbnrcúra levando commigo uma 
certa somma que me fôra dada como recompensa de ncgoci ClS · · 
que eu obtivern para uma certa casa commcrcial desta praoa 
com a Estrada de Ferro Central do Brazil. ' ! 

Realmente, Sr .. Presidente, lendo n accusaoiío, e vendo 
que nilo ·~xistia llm · m jpha algibeira nenhuma importnncia 
dessa . procedencja, doeu-me a accusacão, tanto majs quanto 
ora !P_justo.. ·.e inqualificavel ll' malediccncia desse orgão da 
publlC!dade. · 

E' bem verdade que um cidadão, a quem absolutamente 
não con)loco, e que dizem que 6 chefe da tal firma c que não 
sei ;mesmo vi vive 011 não no Rio do Janeiro, . cm uma carta 
que .e.nderegQ)l ,ú91lelltt folha ,coptcst.ou .n noticin. 
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Ora, pergunto: que interesse poderia trazer isto, maxime 
Lrntando-so de uma inverdade, aos leitores do ,Correio da 
Manhã? Por mais que· procurasse atinar com o que da cousa, 
não consegui. E ó por isso que eu o.credito que a causa prin
i'ipal dr:ssn rixa: entre mim ll a direcção dessa fol'ha ó V. Ex., 
Sr·. Presidcnl.e, porque pessoalmente, aquellc ,jornal rlevin 
sel'-rne até muiLo grato, pelas deferencias que sempre lho dis
pensei, •COmo alitís procedo para com os meus collegas da im
prensa .. 

Quando o seu director, por excesso, o que não acredito, 
de linguagem, ao tempo do :Governo Rodrigues .Alves, foi preso, 

, 1 .eu, por um dever de solidatd•icdade ,iornJlistica, da qual ab
solutamente não me nrrcpen o, por·quo .., assim que costumo 
fazer, quer se trate dos ,jornaes desta Capital, quer dos Es
tados, condemnci a prisão de 'S. S., classificando o acto do 
Govot·no de violento c arbitraria c correndo em soccorro dos 
dieriios, liberdade o garantias da.quella collega. 

. Fui ou que na imprensa do Rio do Janeiro tomei a defesa 
do Correio da Manhii, c tlc seu director. A policia intimou-me 
a nfio continuar neste caminho o eu fui obrigado a escrever 
um artigo 'com o meu nome, não tendo sido suspenso o meu 
,jornal· apesar da intimação do ·ma,ior Dormcvil. Nesse mesmo 
dia fui a palacio solicitar do eminente Dr. Rodrigues Alves, 
honrado Presidente da Republica naquclle tempo, a liberdade 
elo Dr. Edmundo Bittcncourt, que foi solto. Vive o Dr. Ro
drigues Alves e S. Ex. devo se recordn.r de que foi o humildo 
orador que om occupa a tribuna quem foi solicitar a liber
dade daquellc ,jornalista e pedir providencias contra a ameaça 
de que tinha sido victima, por parte do chefe de Policia.: 
Dr. Cardoso de Castro, mais tarllc Ministro do Supremo Tri
bunal Federal. 

!Tempos depois, eollaborava no meu j ornai um advogado 
illustre do nosso· i'õro, que, nos seus artigos, analysava a 
magistratura do Districto, Federal. Nüo sei de ,que modo, o 
directot· do ,Correio da Manhã soube. que esse advogado ia 
trntnr· do um certo magistrado seu amigo intimo. Elle, depois 
ele procurar-mo cinco ou seis vezes seguidamente, encon
trando-se commigo, relatou-me o motivo da insistenoia de suas 
visitas, isto ó, mostrou-se interessado em ·que fizesse re
tirar o artigo cm questão. Desneoessario 6 dizer que eu ao
cedi no pedido do ,director do Correio da Manhã, como, aliás, 
nocedcria a pedido identico do qualquer outro collega da im
prensa. Mnndoi, pois retirar o artigo que estava composto 
c revisto ,h\ pa~a evit.ar. que o amigo do Dr. Bittenoourt fosse 
hostilizado por esse distincto advogado, que, apesar das ex
plicações por mim fornecidas, abandonou o meu jornal no dia 

· seguinte o mais tardo foi fazer parte da ;collaboracüo do 
Corl'eio rla ~lanhá. 

Quando no Governo o Sr. Nilo Pecanha, tendo eu soli-' 
cilado deste meu illustro amigo uma nomeação para magis
trado nesta Capital, o .director do Correio. da IManMI, ,que jul-

' . 
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snva sct' essa pessoa um dcsafeicoado seu, mandou solicitar ao 
1wnrudo ex-Presidente ela· Republica exactamente .o. contrario 
elo ~uc cu pedira, .isto é, que nüo fosse nomeado esse íneu 
amigo, por isso que, sendo· seu 'desa1'fecto c achando-se cllo 
envolvido cm um processo ct•ime, nos tribunaes desta Capital, 
acreditava que esse magistrado, acima de qualquer suspcicüo, 
lhe fosse contrario no processo n que estava sendo submettido. 
Eu. assc;urei, b disso póde dar . ..testcmurlho o honrado ex
Presidente da. Rcpublicn, que osso magistrado seria incapaz 
de .iulgar a qualquer pessoa que fosse sua desaffectn .. · 

E assim Montcccu. 
~!ais tarde, Sr. Presidente, in.iuriado pelo Co·Na'io 'dr~ 

)llanhü, fui obrig-ado a fazer o que V. Ex. havia feito anlrs, 
·-fui J'orr;ado ·a rJesafiar o seu director para um duollo, que 
ello dignamente acceilou. No rmmpo, cm frente )Jm do outro, 
:l'ui informado pclns minhas testemunhas de que o Dr. Edmundo 
!Bittcncourt j~mais procurara offender-me, c que fazia acjuolla 
·declaração porque, no...!uta, um de nós podia ser morto. 

'Feita esla declaração, é desnecessario dizer que cu não 
podia atirar contra o meu adversaria. Do mesmo modo pro
lleclou o director do Co1'1'c·io da Manhã, que disparüra a arma . 
para o ar. · 

Parecia ·que depois desse facto a minha pessoa devia 
ser sagrada para elle como a clclle era sagrada para .mim. 
Assim é que acontece nos paizes civilizados, onde a honra no 
campo da lula l'ica pura, os individuas tornam-se respeitados, 
l]uando cm nome dr:!lla são terçadas as armas. . 

Mas ·não foi isso o que aconteceu. · . 
,continuaram as 'injurias, as calumnias e as pequenas in

trigas contra mim no seu ,iornal, concluindo, pot· fim, com 
·esta manifestação feita pelo Cor1•a'io da Manhã no dia seguinte 
ao meu embarque . 

Felizmente o proprio .iornal fez a declaração que o des
mentia; publicada por um individuo que não cmiheco, quil nüo 
sei .quem li, ficando deste modo bem claro não ter, ,portanto, 
eu usufruido vantagem alguma de qualquer negocio na Centl•aJ, 
como tinha imaginado o .Gorre'io ela Manhã . 

.Outro ;jornal,· Sr. Presidente, O lmpara'ial, que· ás· vezes 
caminha nas. mesmas aguns, e que parecia f.ambem nüo ter 
desaffeiçüo pelo humilde orador que ora occupa a attencüo 
do Senado, publicou uma pequena noticia, onde declara ent~e 
outras, que eQ me lhavia interessado, por carta, ,junto · n'o 
Sr. Prosidcnto da Republica, contrariando a V. Ex., .solici

. tando do Sr. Marechal H ermos a rosponsnbilidado do Governo 
·Federal pela divida elo Espírito Santo. 

Nunca me dirig·i no Sr. ~Inreohal Hermes .cm carta, destn 
feita,· na Europa. Da outra voz, ó certo, escrevi· no. honrado 
Sr. Presidente dn Republica, a primeira vez, sobre as questões 
politicas do Estado de S. Paulo; a segunda, RJbrc as ques
tões politicas do Estado do Pernambuco o a terceira, sobro as 
quesLõos politicas do Estudo da Bnhia, mnnifeRLundc'-me .. cont.rn 
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o que se passara nesses tres Estados, condemnando então a · 
poliLica de violencias que não se. coaduna com a minha edu
cação c temperamento. Desta vez, porém, não me dirigi no 

· honrado Sr. Presidente da llcpuhlica, V. Ex. mesmo pó de ser 
a melhor tcstcmuriha dada neste, como podia ter sido naque!lo 
momento cm que o ,jornal publicou a tal noticia. 

Em primeiro lagar, V. Ex. sabe que as nossas relaoões 
nunca estiveram extremecidas nor qualquer questão de ordem 

. pessoal ou politica. A verdade 1l- c sc,ia dita cm .h o ma de 
1
• V. Ex.- que, apesar dos homens. politicas, como os parti

culares, uttribuirem a V. Ex., muitas vezes, aspereza c encrgm 
cxagm•uda, no modo de. cxpô.r ou de fallar, V. Ex. 1l, incontcs
t.avelmcntc, um homem de grande tolerancia. ("tpo'iados. L 
A:ccoita todas as· observações dos seus amigos scni se revoltar' 

. 1 contm cllns, seguindo-as até muitas vezes. . . 
Procede de modo diverso· do que fazem outros •homens 

politicas que a Nação inteira conhece, os quaes, por qualquer 
circumstancia; manifestam ·a sua intolerancia inqualificavel, 
ao ponto até de I'Om>perem as relações com os seus melhores, 
Ienes c dedicados amigos; sómentc porque inão .concordam 
com as suas idéas nem com o seu modo de encarar as cousas. 
V. Ex., Sr. Presidente, é o exemplo vivo da tolerancia e da 
dignidade no proceder para com seus amigos, é incapaz do 
combater aquelles que, não estando de accôrdo com os seus 
sentimentos, tecm a liberdade c o direito de dizer o que pensam 
c o que scriLom. E eu sou uma prova viva do que affirmo · 
porque uso para com V. ·Ex. da mesma franqueza com que 
estou costumado a usar com todos os meus amigos. 

V. Ex. sabe perfeitamente que não me dirigi ao honrado 
St•. Presidente· da llepublica solicitancló um favor dessa natu
reza, e não podia fazei-o, porque ao eilvez do .que disse O ·inl-

. 11arcial, eu col\lbati, pela imprensa parisiense, as pretencões 
dos banqueiros que queriam a responsabilidade do Governo 
Federal; pam "negocias feitos com os nossos Estados, sem· a au
diencia dn UniitO, como se poderú facilmente verificar pelos 
artigos que aqui foram publicados. . . 
·. E' certo que eu tclegraphei, não na occasião a que se re
feriu o O lmpw•c·ial, mas em dezembro do nono passado, por 
solicitnoõcs de amigos meus, homens politicas ele responsa
bilidade e banqueiros de rccon~JCcida nomeada cm Paris, .quo 
dese.i.nvam um cmprestimo do B:anco do Bt•uzil para o pagu-. 
n1ento elo coupon de .inneiro conforme ,ití havia igualmente 
sqlicítado o Governo do Estado, dando em garantia apoli~rs · 
do Espirita Santo o a responsabilidade do respectivo banco. 

Nesse sentido dirigi-me no honrado Senador pelo Espirita
Santo, que mo ouve, dando-lhe conhccinmento desse pedido 
que mo parecia razoavel, uma vc?. que o Estado elo S. Ex. 
não dispunha ele recursos noccssurios em especie para osso 
Pa!l'nmento. 

' ' 

O Sn .. ToJo Lurz ALVES~ E' verdncte. 
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O sn: A. ~\zEÍ\Eo'O- Nunca ·existiu carta minha ao Sr. Pre
sidente da Republica, mormente contrariando os desejos do 
V. Ex., Sr .. Presidente, que elles propalavam, eslava um tanto 
eslromccido commigo. Por essa razão, eu 'dizia quo o meu ii-
I listre amigo pMiLI perfeitamente Ler proferido aflui nlgumn.~ 
palavras IJliO Hignificassem um tlosmcn1.ido foi·mal. tíquelln~ · 
iulrigu inllas. 

N:1o cuslavrt que V. Ex.' dissesse: « Núo, sonho I·, núo ú 
verdade; não estou zangado com o Sr: Senador Azcrcdo, nem 
S. Ex. se dirigiu ao rnl1rochal Hermes;> F.il!IO acto de V. Ex. 
loi'Íl1 me poupado de fazer os las observações. ' 

Oult·o easo eurio~o foi o quo so deu a proposil.o de nm 
l.clc;;J·amma que o h o mm! o S. J\1 inisLro da Fazenda me tran~
miltiu para Pat•is, c que produziu um- uscrcvarn-nos 'no 
Jornal do Cornnwrcio. A's vozes os asc.rcvcm-uos não precisam 
vir de Paris. Os missivistus fazem-nos calmamente no ·llio 
de .Tanciro. Em todo caso, ·esse' vciu de Paris c censurava 
o •!\linistro da .Fazenda porque se dirigira a mim pedindo-mo 
quo cu divulgasse o seu tclegramma. o a disposicão cm que 
so achava o Governo n ·respeito dos nossos compromissos na 
Europa. · 

Não vc,ip mol.ivo, Sr. Presidente, para essa censura. O 
Sr. Ministro da Fazenda nüo se dirigiu ao Sr. IDr. Olyntho 
de Mngalhfics, nosso il!uslrll representante naquc!la grande 
capital, porque provavclmcnle esse ernincnlc diplomata não 

'se communicara com S. Ex., conlanclo-lhc o que po1• I(~ se 
passn\;a naquc!lc momento. 

Era, pois, ,justo que o Sr. Dr. IItivadavia me respondesse. 
não como um parlnmonLar, como cllc mandara dizer ao .Tornal 
tlo Comuw1•cio, na dcclnrar;ão do seu gabinete, mas pelo menos 
na qualidade do membro do directoria do partido que sustenta 
o Govnrno, c que . tinha incontestavelmente alguma respon
sabilidade como Senador rln. Republica. (Apoiados.) 

Si alguma defesa cu J'iz dos nossos interesses no estran
geil•o, não prcsicnva nem de aulorizaoão do Governo Federal, 
nem do Sr. M inisLro da Fazenda, pessoalmente e nem do l're
sidcntc desta Casa. Bastava que n mill'ha conscicncia mo obri
gasse n tal. Foi o que fiz, cumprindo um r!cvor de patriostimo. 

Os rcsu!Lndos foram cxtraordinarios; o Lclc;;rarnrna do 
Sr. Ministro da Fazenda, publicado' então por mim, c os ·ar
t.igós da imprensa parisiense da mesma occnsiiio, produziram 

·tanto cfl'ciLo que os nossos titulas subiram do clous pontos 
cm .trcs ou quat1~o dins. Ora, Sr. Prcsldonto, basto.vl\ is lo 
pura justil'icar o neto do Sr. niyndavia Corran, e o J:t1CU 
interesse, porque cm um mHhnr de francos dous pontos re
prcscnt~tvn·m 20 milhões do francos. Parece ,que ,it\ era um 
serviço prestado aos interesses nacionnes. ,(Apoiados.) Entre
tanto, porque cu nüo ora Ministro cm Paris, porque não• t,inha 
urna l'opresentnl)ão ol'l'icial, · enlondcrnm. que deviam atacar 
o a elo do Sr. M inislro ela lFnzcndn, Lclcgrnphunuo-mc, e a 
mim pcssoalmenLc, que esLavo. jú Lrnnquillarncnto procurando 
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prcslar osso o oult•os sorvicos no meu pai~. na CSJlhrra de 
acciio rios meus csl'ol'COS pessoaes. · (Muito bem .. ) · 

Não é do admirar que assim se procodosso cm rclaoão a 
mim, pQrque agora mesmo nós sabemos muilo hcm rrue não 
eslava autorizado l.alvor., r.u não sei, um nnl.rn h!'Uzileirn dn 
grandll aulmidndo •J indiscuUvol eapacidadc fiu:mceira mas 
.rruo não. Linha roprcsonlacão, oJ'J'ieial na Europa, e que l.am!Jom 
so ,julgou com direito do J'a~or alguma eousa em Jmnel'icio do 
emprcstimo do Brazil1 om Londres, onde oxael.amente nús U
nhamos não só um Mmislro, como um delegado rJo 'J'Iwsouro. 
Esse illustre brazilciro a que me refiro t! o Sr:. Dr. Josá 
Carlos nodl'igues. - . 

O 811. LEDPIOT.IlO, DB Bur~llúllS- Que mücriormonlo l.in hn 
prestado iguncil serviços quqndo so proclamou a nepullliea. 

O S11. A. co\zmmoo- E mais tarde no Governo do Dr. Cam
pos Sa!lcs. ·'Mas ·ú preciso onlüo ter alguma ropresent.aciio 
orficiul para so prestar qualquer serviço ao Brazil no est.ran
geiro? Parece-me quo não. E a prova ahi csbú,, , 

Uma vez que fallei sobre o emprestimo, Sr. l'residrmto, 
vem a talho do foice uma outra observar;üo. Uma oulra folha 
aqui, Cl'eio que a. No'ita, fa!lou que cu tinha sido encarreg-ado 
<lo emprosLimo e .quo esperava uma grande propina rJcss!l 
transacção. E' cUl'ioso. Ninguem me incumbiu do scmclhnnt.c 
cousa nem jámais a. respeito conversei, escrevi ou tolcgraphoi ' 
ac> honrado Sr. ,Ministro da Fazenda. Eu nunca J'al!oi a nin
guem na. Europa a respeito do cmprostimo, c apesar das mi
nhas ro!açúes que não oram pequenas, .iúmais procurei a quem 
quer quo fosse para fallar sobro esta qycstilo. Alguma cousa 
quo í'iz foi cm ar·tigos publicados com a minha rcsponsn
bilidude, ou sob minha insnirucüo, mas tudo no sont.irJo de 
Jcvantat· o credito elo pai~. defendendo os altos int.crr.sscs 
nacionac~. 

', 'Ao meu i!luslre amigo, St•. Senador "\!cindo auannbnrn, 
com quem csl.ivc cm Pa1·is o com quem conversei n rcspeitn 
elas cousas do Brnzil, nunca troquei um11 pnlav.ra sobre esLr1 
assumpto; Entretanto, di~-so que o Senador Azercdo csl.evc 
tratando do einprestirno o que voltt\ra trist.o porque este fra-
cassou. · 
.. A minha tristeza seria nntural corno a de qualquer outro 
hrazileiro, dcant.c ele .um J'racnsso como osso que envolve o 
nosso credito o a nossll intcgridncle rnornl. · ,t !Yoitc si é pa
triotn, devia igualmente ontr is tecer-se. · 

V. Ex. quer, porrím, uma prova real c crrcct,ivn dcni.Po 
desta CllSil do !Congresso, do 1110u 'dosintcrcssc pfJ.Bsonl n res
peito elo cmprcstimo? Ahi osllt o meu illustro amigo, Scnndtir• 
pelo nio •Grande do Norte. 

0 ISn. TAYA!IES' Dll LYnA- E' n. verdade, 
O Sn. A. AzEnllDO- Entendendo ,quo poderin haver granel o 

inconvoniontc na ida do eminente Sr. Wcnccslúo iBrnz a 

' ' 
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Pnris tratar de nssumptos relnl.ivos no ompresLimo; de ·que 
nós tiuhmnos nccessidude, eucrovi a S. Ex. dizendo-lhe que 
não :l'osse a Pal'is, mas [jlle si tivesso do tratar desse as
sumpto fosse.dfrcctnmcnte n Londres, e reccioso de que S. Ex. 
não t•ccel)esse a minha communicncão, entendi-me com o· 
Sr. Senador pelo Rio Gt·andc do Norte solicilando, por earl.a e 
pot· telcgramma, a sun inLervencão, pnr·n avisar o Presidente 
elcilo que não fosse n Paris, onde me achava, c onde os !Jan
·queiros poderiam envolver S. Ex. cm teins que poderiam 
rire,iudicar as m•:;o.,iuçürs que cllo poderia .1.1•ntn.r directa
mente com no;;sos hanqueirps de Londres, os Srs. · Rotchild, 
cm cu.ia amizade, esforços e lealdade devemos sinceramente 
confiar. 

O Sn. TAVARES m• LvnA- Dou. meu testemunho disto. 
O 'Sn. A. AzllnllDO -•Acredito .que quem faz isso é porque 

não tinha a!Jsolutnmente intcr·csse subalterno nessa qua.çtão. 
:Cilluito bem.) 

I 

Um outro ,iornal, tnm!Jem a proposito desses tclegrammns 
'dirigidos ao Sr .. Ministro ela Fazenda, disse que eu estava tra- · 
tando com o Sr. ll!inistro das Relações Exteriores para entrar 
no futuro governo rio Sr. Wcnccslíto Braz, como sou ministro. 
naquolla· pasta, passando o meu .eminente amigo Sr: Lnuro 
1\Iüllcr para 11 pasta da Fazenda. E' curioso. Eu sei .bem que 
nc\s somos um pniz sem memoria e sem trndir,õcs, cm que 
ningucm J'nz caso do que se passa nem mesmo do quo so vi'J. 

Tenho repetido cln tribuna dri Senado que não aspiro e 
que ,itl recusei tres vezes a pasta de ministro, e que não am
biciono essa posicii.o; niio sou candidato a cousa alguma; não 
faca CJOntmrronein a nin:;ucm; (1•isos) pódem os- senhores cnn-. 
didatos :'1s pa10t.a;; ministeriaes ficar descancados. Eu não sou 
pretendente a uma pasta ... 

O Sn .. Tos1a MunTTNJ-IO ~Sempre disse isso. 
O Sn. A. Almm•oo- Tenho-o repe~ido innumeras vezes ao 

Senado; mas 'hão de continum· n escrever constantemente quo 
eu ando fazendo os meus maneJos para ser ministro. Fiquem 
tranquillos os senhores c'andidatos c os senhores da imp~ensn; 
eu não aspiro. ser ministro; não acccitarei ,iúmais uma pasta 
de ministro, posto que outros poderüo melhormente dosem" 
penhar. Faço essa rcpotição pnrn que fiquem todos !Jem con
vencidos de que não quero esse cargo, pois gosto muito mais 
dest!l cadeira, do .que de outra Cf'\alquor. .-

Ha ainda outm ]lonto, St· . .Presidente, que l.llmbcm não 
posso deixar passar sem protesto. O honrado Senador pela 
il3nhia, cuja cr.paoidadc e talento tanto me fnzom admirar 
S. Ex., que s~mpl'o exerceu sobre mim urnn certa fascinncüo, 
obriga-me ainda mnis umn vez, o que mo é doloroso, a contrn
:riar u sua sem rnzüo, quando me aggrediu, estando eu ausente 
do meu paiz. 
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Emqunnt.o S. Ex. J'ar.ia isso' aqui, referindo-se a. mim 
de uma. maneira desagradnvcl, cu, na Europa, J'ar.ia exacta
mente o conlrm·io. Embora. opposicionis(n a S. Ex., porquo 
perloucemos a pa!'Lidos udvcr~o~, sempre- ali i estão todos os· 
meus 'inlm•vicws cm ltomu. o om J>at·is- procurei elevar o 
nome de S. Ex., ·cousa, uliús, do~nccessuria, tantos são os seus 
meroaimcnlos. l\Tas não veJo o motivo pura o procedimento de 
s.·Ex. E. V. ltix. sabe, Sr. Presidente, que jú uma voz, respon
dendo ou a um discurso de S. Ex. sobro um assumpto elo ordem 
publica, o nobre Senador mo :l'ez sentar, ~ esl.mnlumdo que eu 
c não outro, aG. monos cm consideração a uma antiga. ami
sadc, v i esse na·quelle momento rosponder-lhe ». l~ntretunto, 
S. Ex. não me poupou; nem mesmG duruntc a minha au
soncia, c então, cm uma de suas conferencias, cm uma. con
ferencia politica que S. Ex. devia fazer, mas que não fez, o 
que nrto impediu de a publicar, destinou meia columna dG 
jornal ao sou anl'irto amiao a. proposito ele um discurso humo
risLico que nesta. Casa pronunciei a respeito do ,iogG, 

r.rratando desse meu discur:so, .o notnvbl brazileiro S. Ruy 
Barbosa para ferir o partido a que pet'Lcnco classifica.-o de 
apologia do jogo. · 

Mas, sonh ores, onde nesse dircurso estt\ a apologia ao 
,jogo? Eu disse, 6 certo, que 'jogava. c citei homens notaveis 
que gostavam igualmente do jogar. Mas jogar não ó ter o 
vicio do ,jogo, !!em a confissão implica. a sua apologia. 
. Nesse discurso, que foi ouvido por muitos dos meus coi
legas, que foi publicado, nada se encontra. ,quo possa ser· tido 
como apologia do· Jogo. O qúe disse foi que ,jogava, e ,jogo, 
o assim procedendo, exprimindo-me por aquellc modo, fazia~o 
com Lodo. sinceridade, sem nenhuma oiva do hypocrisia. De
clarei que Jogava o b1•ül{j.c, c o pociW1'~' E agora declaro quo 
gosto do poclw:r, que gosto do IJ1'iilac, jogos admHLic!Qs cm todos · 
os clulis frequentados pela. rnclltor socicdridc, não scl.uqui, como 
em .Paris, cm Blerlim, cri1 Londres, cm Roma; cm toda parLo 
do mundo, emfim. Venho agora da Europa e observei bem, 
cousa .que ningucm ignora, os homens l'inos o educados da 
alta sociedade t.em om go'r·al o sou club onde. vão passar al
gumas 'horas J'óra das attribuiçõcs da vida e do trabalho. 

!Recordo-me bem ,que, quando pronunciava esse discurso, 
cu dizia quo ,jogava, que Jogava oom V. Ex., Sr. ~residente, 
que o nobre Senador pelo llio Grande do Norte tarrtbom jogava, 
c a.Ló o nobre Senador pelo llrarnnhüo ,jogava. c joga. Lambem a 
bisca cm familin. (Riso.) 

Po<· que, pois, c a. que titulo vir agora o honrado Senador 
declarai· .que· eu fiz apologia do Jogo? E S. EJ:. chegou ató 
a citar •rellcyrand quando disse que «o Jogo leva os viciosos 
ntú ao roubo». 

E' na.Lurnl que ussim seJa; mas S. Ex. tnlvcr. ignoro que 
foi o íncsnw 'J?ellcyrnncl quem, convidando o embaixador russo 
Para ,jogar wldst o• este lho respondendo que não subia jogar, 
lho disse: .(Que vae ontiio ser de sua. velhice h 
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Naturalmente o honrado Senador não se abnlanoartl a dize!' 
que, pronunciando essas palavras, J'cz a apologia do jogo. 

Não, não sou jogador. E' verdade que gosto do jogar, como 
um pa~su tempo, mas jámuis tmnspuz os humbraes. de uma 
espelunca onde se cobra o ba1'ato, que dtL o tom profissional. 
'l'cniJo uma J'amilia r!Dnstituida, J'ilno o genros c j ámais ne
nhum du seus membros !'o i encontrado em uma espelunca. 

Nunca, Sr. Presidente, advoguei o ;jogo na imprensa ou 
nos tribunaes .iudiciarios; si o. fizesse, sim, ter•ia feito a sua 
apologia. 'l'enho !'cito- sim- apologia das virtudes e dos 
merecimentos tios homens, ,iámais dos vícios o das miserias 
humanas. (41/uUo úern; rnu'ilo úern.) 

Mas, mudemos do assumplo. 
A imprensa aqui, Sr. Presidente, rl tcrrivel. Esses meus 

collegas não dispensam nada; o é curioso que, estando parte 
do paiz a sois mczcs ,sob o estado de sitio para impedir os 
arrojos , da imprensa, não se :fizesse uma lei determinando, 
quaes são os seus direitos e até onde podem ir os· seus ex
cessos. Pois haveria occasião mais propicia para approvaoão 
du uma lei tlcterminntiva das i'nouldades da imprensa? 

· , Por que dsLe exemplo malel'ico? por que seis mezes do 
.Ctiludo de tiitio por causa da imprensa, embom br.nigno, e que 
tanto mais n'os l'Gz no estrangeiro, onde se acreditava no re
gímen da lei mm·cial? Entretanto, não se fez a lei de imprensa 
e os que votaram a favor desse estado de sitio tão prejudicial 
e desnecessario por causa da imprensa impenitente, perderam 
uma, hella oppOI·tunidade de elaborar u,ma lei naquelle seu-· 
tido. Não precisamos de· uma lei de repressão pela violencia, 
mas ele garantias c!'!'ectivas para o injuriado. 

• i\! as, Sr. Presidente, a imprensa intromette-se nas cousas 
minimas. Os meus collegas silo terríveis 1 Jornal houve que 
publicou uma , noticia entrelinhada, af1'irmnndo que eu me 
achava t•m •Paris com falta de dinheiro 1 · · , 

Mas, senhores, em que podia esta noticia interessar aos 
leitores desse ,iornal? Nenhum interesse elle offerecia. Devo, · 
poróm, di~er, 'Sr, Presidente, que absolutamente niio havia 
na w.psma nenhum cunho de verdade, embora isso não de-I 
vessó causar , admiraolio, em uma época em que os proprios 
millionarios se viam sem dinheiro. Eu niio tinha, é verdade, 
quanto desejava, mas dispunha ainda de :1.8.800 francos no 
Loni:lon f!ank, tendo' ~onsegnido retirar essa quantia/ inte
gralmente. E aproveito, a opportunidade para elogiar o pro
cedimento desse banco para com os depositantes brazileiros, 
permittindo a retirado. integral dos seus depositas, quando a 
lei da •moratoria l'acultava-lhe pagar apenas 5 o/o. E' certo 
que não consegui receber o dinheiro que tinha no Crédit 
Lyonnais.- mas esse banco tambem não deu dinheiro a nin- . 
guein, além da som ma estabelecida no decreto do Governo. 
Emfim, Sr. Presidente, si os meus apuros fossem verdadeiros, 
procura!·ia, e, estou certo, conseguiria levantar algum di
nheiro com as nccõ.es da A Noite, de qne sou possuído~. 

.•.• , ........ --~~---: ... ,. •. .-., •. j,,._ 
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SllSS,tO EM 1Ó DE OU'l'Ulli\0 DE :1.9H 

Devido ao "procedimento correcto do J,ondon Bank, tive 
a sntisl'a1;ão de poder ·prestar alguns auxilies pcouniarios a 
patrícios, mas, nüo é oxaelo, conforme declarou um dos nossos 
orgãos de publicidade, no dia seguinte ao da minha. chegada, 
cm uma entrevista que cu núo sei .quando, e onde se realizou, 
que cu• tenha dito que o nosso consul núo se achava em Paris 
o que eu o substituíra na distribuicão dos recursos. Nilo é 
isto verdade. E' certo que Jll'cstci algum serviço no consulado 
om Paris pam onde ia todos os dias auxiliar aqucllo J'unccio
nario na ropatriacúo dos braziloiros. O nosso consul cm Paris, 
Sr,' José Dan tas, pó do servir do exemplo. (A1J'oiados ueraes.) 
Si o Brazil tiver consules sómcntc da ordem do Sr. José Dan tas, 
não ha brazileiro quo percca cm parte nenhuma. 

0 SR. <ÀLCINDO GUANABARA-Apoiado l E' a verdade. 
O Sa. A. ·AzELtEDIO-Ellc foi de. uma solicitude admi

ravel, como, solicito fura· igualmente o illustrc ministro Dr. 
Olyn;tho de 1\!ngalhiies, procurando attender a todos os brazi
lciros que necessitavam dos seus s~:~·vioos naqu~lla emer
gencia difficil. E aproveitando a occasiúo, seja-me licito, ao 
mesmo tempo, lembro.r os servicos prestados pelo encarre
gado ele negocias do Brazil, · om Londres, o Sr. Guerra Duval, 
pm· occasiüo da repntriaoão dos brazileiros, no comece da 
guerra. 

- OuL!'ll nKJticia,, publicada por esse jornal, e que não é 
verdadeira. é a que affirma que eu chamára o Deputado 
Dunshco do Abrnnches de louco, quando me informal'nm ;; 
]Jordo ainda, que clle havia proferido um discurso, nu Cu
mura, fnvoravel aos 'nllemilcs. Ora, Sr. Presidente, eu não 
disse isso. Por que razão luvia cu de chamar de louco 
este meu d1stincto collega ? Si agiu bem, ou 'agiu mal; 

· quo lhe apJ•oveitc. Não tenho nada quo vilr com isl.o, ó uma 
quc5tão de consciencia, c cada um dirige o seu espirita como 
entende. E' certo que cu não estou absolutamc(lte de uccurdo 
com o seu modo de vtlr c o declaro alto e cm bom som. 

Embora niio possa desconlJOcer os scrvicos quo n Alie
manha c os seus i'ilbos- que aqui habitam, tdm prestado ao 
nosso paiz, desenvolvendo ns nossas communicacões e dandn 
assim maior incremento ao nosso coinmercio, não posso deixar 
de dosejm• no actual momento :..... não pela viv:t sympathin quo 
tenho, poln gloriosa nnciio fPnnce~n, 1:eprcsentant~ A"O!Iuina dn 
nossa l'·nl•a. niio poln grande ndmJrncuo que mo mspmt n g-e
ncrosr~ e ·liberal Inglaterra, não pelo enthusinsmo que me des
pertam fL bt•avurn, a heroicidade, o sacrifício dos belgas- ma~, 
pJ•incipalmente como brazileiro, u victorin dn. civilizn1;ão contra 
n barbaria. · 

Poderia ler condomnado o procedimcnl.o do D1·. Dunshcc 
do Abrnnchcs. mns ,it\mnis o chnmai'Íil de louco, ol:rondenclo a 
11m membro da outra Cnsa do Congresso, o que nab cst:\ nos 
~neus hnbltos, nem na minha educaoão. 
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Quizcra antes de tudo a paz pm nome da humanidade• mu,; 
!lÜO podot~elo nlcancah:~, profiro a vicLoria ela Jibordudo conLrtt 
a oppressao. 1 

'l'onho diLo. (Multo bem; m!tilo bem.) 

O Sr. João Luiz Alves ( ·) (pala Ol'clam) - Sr. l'rcsideulc, 
pedi a palavra pnt•a c.'.Cplirmr o apnrLo q.ue l.ive n how•a' elo da~· 
ao meu h•onrado amigo, Soimdor por '~lai.Lo Gvosso o St·. Aze
reclo, om rolnciío ú quosliw do Dnnco !Iypolhermrid do l!:spirilo 
Santo. ' · , 

Dó far:Lo, S. Ex. srJ ctiLcndora commigo directuuwntt• 
fazendo sentir que o nito ·pagnmonlQ elo cozf,JJOn podia traze{. 
o descrr.diLo do :l!:slado o nppollava pum a minha pess·oa como 
seu representante, para agir• no scnl.ido de set· cumprida a 
obrigação assumida. 

Como, poJ·ém,. S. Ex. no seu cli~cm·s·o decia!'OU quu o 
Estado não sai.Is!'izeru osso compromisso por faiLa elo re
cursos, ou elevo iufol'mal' que o Estado ainda o não satisfez, 
JJOJ'que não cslú liquidada a divida dos coupons do Banco do 
Espil•ito Santo, f}Ujo balnn~•o foi veLado pelo Presidente. Só 
depois de I iquidncln a divi-da com a approvacilo do balanço. e 
que o Estado Lel'ú de cumprir a. sua obrigação, c l'al~o-ha, . 
ccrLamcnlc, espero em Deus. 

ORDEM DO DIA 

Volacilo, em discussão unicn, dR. redacção i'innl da cmen~ . 
dn do Senado ú prop-osição da Cnmnrn dos Do[Julados n. 1G, 
do 1DH, que concede licença ao lelcgrnphisla do .\" classe 
.Walmol' A!'gemif'o Riboiro Branco. 

Approvada; vac ser devolvida ú Camum dos Deputados. 
Votação, cm 1." discussão, do projecto do Sc·mudo n.·12, 

do -lDH, mandando entrar cm .. nccôrdo com o Banco do Brazil 
pnra que este amplie suas operações de redesconto de papeis 
de commcrcio c effcclue lambem descontos dirccLos, medi~ 
ante as condições que estabelece. 

' . Approvndo; vae ü' Gommissão de Finauças. 
' · E' annunciada a volar.ão, cm 3" discussão, da proposição 
ela Cnmnra dos Dcp.utndos • n. ·11!7, de 1DO . .\, fixando as, idades 
limitas pnm n reforma compulsoriit dos officiucs do C'orpo de 
Saude do Exercito o dn. Armada. ' 

Vem á mesa, ó lido, apoindo, poslo cm discussão e sem 
debato approvado o seguinte 

REQUIEni~ENTO 

. 
Requeiro, uos termos do art. 188 do Rosim~>nto, que a 

proposioito da Cnmnra dos Dopulados. n. 1117, de iflO.\, ora 

.. 
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em dcllnl.o, vít :.\ Commissfio de Constituição e Diplomacia 
para dizer sobro a c-onsLiLucionalidade da disposição que es
tabelece vm·n u rcfot•ma compulsaria c volunta~·io. dos medicas 

. do Corpo de Suudc elo Bxorcito uma Labclla ele idade divers'a 
da quo foi mandada obsct·vm· pelo decreta n. ·1 03 A, de 30 do 
janeiro de 1800, o n. :1.800, de 4 de janeiro du :1008, para os 
ol'J'iciaos do Exoreito. ·· 

Sala . dus sessões, 2 clu outubr·o do 1014 ,_: Ai~mcar Gtt'i· 
marúcs. 

O Sr. Presidente - A pt•oposioüo vae (L Comm1~são de 
Co!lll:tiLuicfio e Diplomacia. · 

Votncüo, cm 2' discussão da proposição ela Camara dos 
Deputados, n. 12, ele '1014, rtuc abre, pelo Ministerio do !n
tcrior, o credito de 023 :720$2-12, supplementnr (L verba 15', do 
urt, 2•, elo orçamento vigente. 

Approvuda. 
E' igunlmcnLe, npprovn.da (L seguinto 

. Onde se di~: •.• nm Cl'r:dito SltJlJ!lemcntar d. ·ooi•úa ·15• do 
m·t . .2• da lei da orçamento do .J.?NI, nct im)JOI'tctncia da n!'is 
IJ.23 :7.20.~.24.2, )Jara do.<po:a.ç fJ!ta corram por db(crsas 1:onsiuna· 
r,ücs da llcpart'iç{io de Policia, da Casa .rJc Detenção, da Co
lo'rtia dos Dons ll'ios c da Escola P1•cmunUoria Quinze da No
vcmú1•o, diga-se assim: .. • nrn ai'Cdito espacial de 8.111 :11{8$-17</, 
pm·a ocaorrer ao )Jauaruanto do ca:cosso de dcspczas vcri{i· 
cado nas consianaçüa;· da Rapartiçilo dct Policia, .da Casa de 
Detenção, da Colonia dos Dous R-ios e da Escola Prcmnni
lo'f"ia Qnüz::c da No·vombro, da ntúrica lli' do art. .2• da la-i 
de orçam. en/o do a:caralaio. de ·I fN 3, 1'avooadas as disjJOsiçõcs 
t:m contrario. 

O Sr. Tavares de Lyra, (Jiala ordem), rt:lquet• c o Senado 
concede dispensa do interstício para a 3" discussão. 

Votação, em 2" discussão da proposição ela C:nmara dos 
Deputados n. 23, do 1014, quo abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito do :l.<i~3 :548$ supp!ementnr á verba 12" dm
prensa Nacional c Dim·io Offiaial), do areamento vigente. 

Appr·ovnda. • 
··1!!\ igunlmenlo upprova.dn a seguinte 

~lENDA 

Em vez elo credito supplomcnLnr -digu-so :-credito especial. 
Voi, VI 

10 
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O !t•,. Prea!dente - Nada m.n1is havendo a tratar, vou 
levantar a ses~uo. · 

Designo para ordem· do düt da seguinte: . ,. 
3' discussiio da proposicíio da Camarn • dos Deputado;; 

n,. 12, do 1!H4, .Que abre, pelo 1\linisterio do Interior o crc
dllo do 9.23 :7.20$24.2, supplementar ú verba 15' do ·mrt. 2', do 
q~camento VIgente .(cqm ·emenda da Commissúo da ~inanças, 
JU approvada) ; 
· Continuação da 3" discussão do pr.ojeclo do Senado n . .2G 
de :1.913, que manda servir lllddidos aos oorpos de saudc dÓ 
Exercito . o da Armadia: os inferiores dessas corporacões 
com qualqur:r dos cursos das. faeuldadcs de medicina, 
Ma conducb~ civil c militar .. c tres nnnos, pelo menos, de 
praca c um de serviços· pr.ofission<aes (com pa1·ccercs das 
Commissücs tlc Marinha c G-uerra c de Finanças contrcl)'iO's ti . 
emenda do Sr •. Padl'O lJOl'Ues e offel'ecendo outras) •: · 

' Lewnta-se a sessão tís 3 horas c ~5 minutos. 

12G' SESSÃO, EM 13 de OUTUBRO DE 1914 

l>fillSIOENCIA DO sn, l'INH_!::li1Kl MACHADO; VICE-l'fillSIDEN'!'E 

A' f,:IJora da tarde, presente numéro legal, .abre-se a 
sessão, a que concorrem os ·srs. Pinheiro Machado, Arau,io 
Góes, Pedro Bongcs, Metello, Gonzaga .Tayme, Gabriel Sal
gado, Lauro Sodré, lndio do Brazil, Mendes do Almeida, ;rosó 
Euzebio, Urbano Santos, Ribeiro Goncalvcs, Gervasio Passos, 
FI·ancisco Sú, Thomaz Accioly, l'avm•es de 1ym, Antonio do 
Souza, l~loy de Souza, Epitncio Pessoa, Wall'I"edo I.eal, Gon
çalves l!,e!'I'eira, Raymundo do Mimndu, Gomes Hibeiro, Oli
veira Valladi'ío, Aguiar c Mellu, .Luiz .Vianna, Ruy Bar·bosa, 
João J.uiz Alves. Bernàrdino Monteiro, Nilo Pecanha, lTII"ico 
Coelho, Aloindo Guanabara, Sít Preü·c, Bueno ·do Paiva, Adolpho 
Gordo, Francisco Glyccrio, Leopoldo de Bulhücs, Brnz Abrantes, 
Alencar Guimarães c Abdon Baptista (40). 
• Deixam de compareccir com causa ,lustlficadil. os · St·s. 
Silveri>o Nery, ~~ei'fé, ArLhur Lemos, Pires Ferreiru, Cunha 
Pedrosa, Hibciro cln Britto, Sigismundo Goncalycs, Guillwr
me Campos, Josú 1\!arcellino, Moniz :Wreirc. I;olll·enco Ba
ptista,. Augusto de Vasconccllos, Bernardo Monteiro, Alfredo 
Ellis; José Murl.inho, A. Azeredo, Generoso Marques, Xavic:· 
da Silvn, l:Icrcilio Luz, Joaquim Assumpci'ío o Victo1•ino Mon
teiro (21). .; 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvaii!a a 
acta da sessão anter:ior ., ... 
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·~ISSÃO 1!11 13 DE IIUTUai\O DJI 101~ 

. O Sr •. ,1' 11110r1tario uú. COllLII. do SC!fUirllll 

EXPEDIENTE 

O !'Ii cios do Sr. :t• Sccro~ario · du Gamara dos DuJlUtadol 
l'ClnOtiAJndo US Seguintes proposições:. 

N. 31- 1914 

o Cont;L;usso Nacional decreta: · 
:ArtigÓ unico. O subsidio do Deputado e do Senador para 

a legislatum de 10:1.5 a 1917 ú fixado"' em :1.00$ diurios e ellJ 
1 :000$ a ajuda de custo; revogadas as d·isposições em con
trario.. ..; 

Gamara dos Deputàdos, 10 de outubro de :1.914. -Sabino 
lJarroso Junior, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:1. • Secretario.- Elyslo de il.1•aujo, 2' Secr.etario.- A' QQm-
mis~fio ~~ :F:inancas .• , · · 

N. 32- 1914 

(I Congresso Nacional decreta: 
:\rt 1.' No período prcs·idencial, a üecorrcr de 15 de 

JJOvembro· de 1914 a 15 de novembro dB 1018, o PrcsidenttJ 
da Republica vcncerú o subsidio de :1.20 :úOO$, annualmcntu, 
c ·o V ice-Presidente o de 3ü :000$, um c outro pagaveis cm 
prestações mensnes. 

Ar L •. 2.• No caso de impedimento, por motivo. de licenç~1, 
o l'rosidcntc du Republica voncerú. metade do subsidio. · 

Art. 3.' O Vice-1Presidentc ou qualquer de seus sub~li
iutos, cm exercicio pleno das i'unccões prosidcnciaes, nos ter
mos do mt. 41 da Constituição, perceberá o mesmo subsidio 
XL\:ado. par•a o Presidente.: · 

Art .. 4.' Revogam-se as disposições em contrario,· 
· C'amara dos Deputados, 10 de outubro de 1914.- Sab-i!w 

JJal'roso Junior, Presidente.- Antonio Sime(J.o dos Santos Leal, 
1' Socrctario.- Elysio da Jlrattjo, 2' Sceretar!lo,- A' Com
missão de Financas ., 

N. 33-19U. 

O, Congresso Nacional resolve: 

"'-rt. 1.• Na falta de contracto escripto, regulando ns r·e
lacõos. cntr•c o cliente c o advogado, a importanoia de seus 

\ 
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!JOnornrioH seJ'>Í fixaria por apbil.mmcnto, de accórdo com o 
costumo do Jogar. , 

§ 1." Em .caso algum, o valor do arbHramcnLo ox~ed·erá 
a quantia podida pelo autor, nom será inferior á que constar 
dos nuLos haver ·sirlo ol'forecida pelo réo. 

§ 2." O juiz, na sonLcnca final,. si cnLondor jusl.o, poderá 
modificar para menos o arbiLrnmcnLo. · ' 

Arl.. 2." Prescreve cm dous annos o diroil.o de accão para 
n cobranoa do honorarios do advocacia, a contar do termo da 
causa ou do ultimo acto que o advogado praticar. 

Al't. 3.:• ;No DisLricLo l<edcral as causas de honorario do 
advocacia terão curso summario especial. 

§ L" Accusada !I· ciLaoüo, ~ern assl!l'llado o. PN~o de 
Art. 3.' No D1sLrwLo Federal as causas do hon,orario do 

advocacia Lerão curso ~ummario especial. 
cinco dias pará a conLcsLac.üo; findo o diLo prazo, a causa 

Art .. r..• No Districl.o Federal é vedado o cxorcicio da 
ficará cm prov1a om uma dilacão ímprorogavcl do 10 dias. 
advocucia aos cut1adorcs de orphãos, fallcncias, resíduos o 
nuscnLcs o aos sub-prcLores, ficando fixados, cm G :000$ os· 
vencimentos ·destes \J cm 24:000$ os vcncimcnLos dos cura-
dores. · 

Al'L. G." llovo&nm-so as disposicõcs cm contrario. 
Cnmura dos Deputados, '10 de outubro de 1014.-Sabino · 

JJari'OSn .run~or, Prcsidoritc.- Antonio S·imaú.o dos Saritos Lrial, 
:l" SccraLario.-Elusio· di! Araujo, 2" SocroLaJ•io.-A's .Com-
missões de JusLica c LCl:;islaoüo c de llinancas. · -

N. 31, - 1014 

O Conllresso Nacional resolve: 
ArL. 1." Fica o Presidente da Republico, autorizado :1. 

concedo!' um anno de licenon~ com ordenado, a comecar de 
15 de se Lembro do 1013, ao ;:,r. Francisco Roberto Monteiro 
da Silva, amunuenso da Directoria Gcx•nl dos Correios . 

. Art. 2.' nevogum-so as disposioíics cm contrario • 
. Cumnru dos Deputados, W do outubro do 1014.- Sabüw 

Barroso Jmrio·r, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1" Scc.rctario.- Elys'io da A1'(mjo, :l" Secretario . ..;.. A' Com
missão do Finanças. 

N. 35 - 10H 

· O Conigrosso Nacional resolve: . . 
Artigo unico. Ficn o Presidente dn Republica autorizado 

a conceder no t.rnbalhndor de segunda classe da Es~rada de 
Fcl'l'O cenLl'ul do B1·nzil Vicente ~erreil'a, sois mczcs de Ii·. 

I 'liA -· . ,_,._.;..:, ... _._._,._~ .... • '"' .. ··~- •. 
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SllSS.\0 EM 13 DE OUTUAllO DE '1014 

ccncn, jinrn. f.rntamonto do snudo, com deus terços da diaria:, 
n contar do 8 dç abril. do unno findo;. revogadas as disposi-
cões cm . contrnrro. . 

Camnra dos Deputados, 10 rlt! outubro de i OH. -Sab'ino 
IJm•roso Ju.nirrr, Presidente.- Anton'io S·imeão do~ Santos Leal .• 
1" Secrotario.-Elusio 1/1: /11•au,io, 2" Secretario.-A' .com-· 
missão do Financns. · 

N. 3G - 1914 

O Con'gresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica suspensa, a contar dos ta data, a inseri peão 

de novos contr.•ibuintes em o montopio dos J'unccionarios Jlll
blicos civis. 

Art .. 2." _ll:evogam-so as !Jisposif.•ões em •r!ontrnrio. 
Camara dos Deputados, 10 rJ.o outubro do.!914.-Salli'no 

!Jarro.w Ju.nün•, Pl'esident.e.- Antonio Simeão tlos Santos Leal, 
i" Secretario.- Etusio de A'ranjo. 2" Secretario.- A's Com
missões do Justiça o Legislação e ele Pi·nnnças. 

N. 37-191.1 

O Congresso Nacional resolvo: 
.Artigo unico. l<ica o Presidente da,Republica autorizado 

a conceder um anno de licença, sem vencimentos, para tralal' 
de seus intel'Csses, ao Dr. Augusto T.in1Jaros, medico a,iudtmte 
do Servico dos Portos do Estado do Amazonas; revogadas ns 
disposições cm contrario. · 

Camara dos Deputados, JO de outubro de 1011J.. -Sabino 
Ba1•roso Jiw:ior, Presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal, 
1• Seet•etario.- Elu.~·io 1h: i\J•aujo, ~· Secretario.- A' Com
missão do Finanças. 

Tolegrammas dos Srs. Governadores do Ceará, Parahyba 
o Paraná, congratulando-se com o Senado pela passagem de 
12 do ocorrente.- ln beirado. · . ·· 

Outro do Sr. Senador, ~t'offé, corrrmunicando que, por ter 
sido victima de um accidente, que o priva de sahir, nüo p6dc 
comparecer ús sessões do Senado.- Jnt.oirado. 

• • 
O Sr .. 2' Secretario declara que nüo ha pareceres. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidente, peco a V. Ex. 
que mo permitta ·ceder a palavra ao nobre Senador r.ola Bnh in, 
tnmbem inscripto no expediente do hoje. 

' O Sr. Presidente- Concedi a palavra a V. Ex., cm pri-
meiro leigar, porque V. Ex. se inscreveu anteriormente .. 

~rem a pnlavm o Sr. Ruy Darbosn •. 
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!50 ANNAES DO SENADO 

O Sr .. Ruy iBarbosa '(•)1 -S't•. Presidente, volto bojo :i tri
buna, muito mrío grado meu, provocado, arrastado; forcado. 
j\ sust.enLacão da vardade actua>lmentc, nn politica brazileira, 
Sr. Presidente, é um verdadeiro trabalho de Si.sypho. Toda 
.vez que ella consegue chegar (L anura da montanha, conduzida 
por esforr,os ingratos da imprensa ou da tribuna, todos os in
teresses lhe mettcm os hombros para fazel~a rolar outra vez 
montanha a baixo, até. o s~u ponto de partida. , 

Ora, Sr. Presidenta, cu já não sirito attracGões por esses. 
excessos, por este desporto ocioso, por.estes dialogas estareis de 
tribuna, por esta luLa dt\ discursos ante um auditoria indir
lcrente. uma Cnmnra indisí<oluvelmcnte matrimonfada com o 
(lQvorno, um pai~ cadavericamente impassível a todas as do~-
gracns que o .ncnbam. · · · 

De modo que, Sr. Pr~sidentc, podem V. Ex. e os honrados 
Senadoves estar certos do que mniór sacrifício não ha pat•t• 

' mim bojo do que tomar a pnlh.vra. O discurso do honrado 
Senador pelo Ceará, entretanto, pela honra que S. Ex. me 
deu, sendo a vo~ primeira que commigo, nesta Casa, se 
occupnva, me obriga, quando por outra ~onsideracil.o não 
fosse, 110!a delicade~n e cm:Lezia que. lho devo, a volver hoje 
no assumpto, que sinceramente, para mim, .ir\ podiam consi-
derar esgotado. . 

Muito hQsitei, Srs. Senadores, até o u!Limo momento, cm 
tomar hoje a palavra, porque aguardava a publicação correctn 
do discurso do ·Orador, afim do que me não acontecesse o que 
succodeu outro dia com o. discurso do meu nobre amigo, o 
honrado Senador por S. Paulo, a quo me referi, imaginando 
correcta a versão official, tendo o desgosto de ir no encontro 
de uma declaracão feita por S. Ex., de que aquella não ora a· 
nxpressiio exacta das suas palavras na· tribuna. Hesitei, pois, 
ntó o ultimo momento, em tomar ho,ie a palavra, porquanto, 
o discurso do S. Ex., o nobre Senador poJo Ceará, ainda nilo 
J'oi os tampado no Dwrio elo Con{l1'esso, c, como alli so annuncin 
~ue o ser(• m!lis tarde, naturalmente com a revisão do ,seu 
autor, parecer1a ·natural quo me reservasse para então, com 
n resposta devida ao honrado Scmador. . 

O assumpto, comtudo, não ·era, Sr. Presidente, dos que 
ndmiLtcm demot•n; todos os .iornaes haviam dado curso ás pa
lavras do S. Ex., em versões qu>e deviam ser mnis ou menos . 
.oxnctas. Entendi, pois, que, em vez do retardar pot' mais tempo 
a minha resposta, preforivol seria dai-a immediatamente, con
:l'iado na versão quo dns palavras do honrado Senador nos dá o 
.Tornal do Com:mcrcio e outras folhas da maior ·autoridade, 
nesta Capital.· · . ' · • 

d\'•a sun eloquente oraciio de snbhado,. oomecou o nobue Se
nador pelo Cearó dir.endo: que o qu.e. trazia á tribunà m·n 
lambem 111/l! culto ri pa;, não s6mentc aquclla que fraterniza 

:(•). Este discurso nfío !oi revisto pelo orador .•. 
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os }>ovos, sinão a qna ·irmana os homens na mesma COllrmunhão, 
li paz, {lül' de, b01fclade, .l,llttl•ida de tolerancia l'ecipi'Oca, que 
JII'OQ!tra nos Jll'OJll'tOs C1'I'Os a alma da venlacle. . 
· Bcllas palavras, Srs. Sllnadores, mas quo tinham sómento 
n!l occasião, ao meu ver, ·o ·cJe1'eHo de niio caberem, como opi
g!'llpho, no discut·so do nohro Senador o não poderem explicar 
a s.un nttitude neste debate. · . . · 

Por que ~cria, Se. Presidente, que depois do meu honrado 
amigo, o noliro Senador por S. Paulo, a quem tanto estimo o 
prezo, havia de tocar no nobre Senador pelo Ce:m~ 11 missão 
de vir pôr o seu talento, a stm cloquoncia, o seu prestigio par
lam()nlat• no set'Vico desse Governo, nos seus ultimos momentos? 
Si o ataque me parlisso do outt•o membro desta Casa, ostn.vr. 
(]ircito, ora possivcl. As nossas posicües, na sua divo'rgoncia, 
ostiío lm muito definidas. Ha sois annos quo combatemos elo 

· toJ't'enos oppostos; lm seis nnnos que as mais profundas diver
soncias nos separam como vot•dadeiros abysmos, diversencias 
essoneinos, cupitae·s, fundo.mentaes, desde a origem desta si
tnacüo, na sua pliasc ·preliminar, divergencias que se teem 
mantido continuamente pela continuidade da posiçã() dos n()bres 
Senadores c pcln continuidade da minlin. Mas os que tendo 
cstndo ·Com SS. Exx. no começo desta situação, como o nobm 
Smmdor pelo Cear(!., tiveram mais tardo occasiiio de se appro
ximar de mim, reconhecendo n Ycrdado, a justiça, os funda
mentos •ria r:ausa que cu dofonrlia, reconlir.cendo o sou erro, 
buscando estnt• r:ommiso para nos juntarmos dahi em dennto 
ru1 mesma opposiçiío aos erros da actualidade, ossos, ó o í!UO 
üU não comprohondo .. Seria ou, Sr. Presidonto, porventura o 
que tenho variado do· hn dous anuas., para .o:\? ~l.'eria ou mu
dado em .algum•ponto nas minhas idéas, na.rilinha attitudo pal'a 
com o Govcl'no actual, ·lla minll!l maneira do encarar estas 
quostõos. nn ·rosal'io do icMns em que :firmo o meu combato 
contra ollo? . . 
, Quando; Sr. Presidenta, so osliocou, mesmo antes de co
mr.cadn, a situncão militar. debaixo da qual estamos, defini a 
rn inha maneira de resolvei-a fJffi !.ermos que davam ú minha 
rlivcrgencia um caJ•nct.er do nbsolut.n imporsonalidado, e mos
tmva n nntm·czn supc1•lor dos motivos que determinavam o. 

·meu proceclimcnto. C::ompntia a sit.unoüo que so. annuncinvn: 
como uma situacão militar, previa as C'on~oquenc\1\s necessn
l'ias de um Governo tm,in unico titulo havia do ser a fere~. 
annunciuva no meu pniz os t't11ct.os nmnrwos do um erro poll
tieo, pnrn o flJJn! m•n difricil encont.rnr just.ificativa. 

Si, portlm, Srs. Senadores. u sit.u~oüo quo até n osso tempo 
so achava aindn om ospoctal.iva, ao ronlizal-n, no enect.al-~ o 
:;ou poriodo do nctividnclo o oi'J'nctividado, houvesse desmentido 
ns minhas provisões, c longo do ser mnn situnoüo rlo forcn. 
procurasse assentar· as suas bases no direito, no respeito .1í 
Jognlidarlo, nn ohsorvancin das instit.uioõcs constil.ncionno.s, tçrm 
sido ou, nocossnl'lamantú, Sr. PJ•osiclontc, um rlos pr1mmros 
.Que, penitenciando-me dos ·erros duCJtlellas npreciuçõos, viessem 
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applnudir ns cstrfl.as auspiciosas do novo Govcrno.Fal-o-hia 
com dobrada satisfncão 1Jara, ·deste modo, mais uma vez, dar 
no meu paiz e aos meus advcrsariós provas da minha since
ridade, provas do meu desinteresso na campanha presidencial, 
provas do· meu amor ú justiça. . 

Ao envós disso, porém, Sr. Presidente, tudo quanto hn
viamos vaticinado se cumpriu com tão extrnordinaria super
abundnncia de factos, que ho,ic, por voz geral, entre inimigos 
e amigos deste Gpverno, por voz geral, esta administracão ex
cedeu com uma margem immensn os maiores attentados que 
della !)aviamos augurado. . . 

. Comecou ella pelos factos que se sabem. Começou, prati
cando crimes dos quaes não so lavou nunca, nem siquer so 
defendeu delles. · . 

:Oe uma dnqucllas cadeiras, um dos mais eminentes 
membros desta Casrr, o nobre Senndor pelo· Maranhão, hoje 
Vice:..Presidcnte eleito da Republica, nos annunciou, por muitas 
VJlzils, com affirmacões insistentes que o Governo do Marechal 
Hermes não deixaria . passar incolume os criminosos do Sa
tellite, que a demora do seu processo era devida unicamente 
ao estudo que sobre o assumpto estava fazendo o Governo, que 
o Congresso llavia do l'eceber os documentos officüws, já su
jeintos ao conhecimento do Poder :&'l:ecutivo o que a justiça 
se havia de fazer em toda a sua· plenitude contra os~delin
quentes. 

Não se fez. O Governo desmentiu, sxautorou a honrada 
palavra do nobre. Senàdor pelo Maranhão . Até hoje, , quasi 1 
quatro a unos passados, esp,emmos ainda os taes papeis,. o tal 
]1rocesso, os taes docu,mentos, a responsabilidade o a punição 
dos culpados, que, cm vez de. punidos, foram favorcéidos (gene
rosamente. 

Esses factos íniciaos do Governo do 1\[nrechal lhe impri
miram um •cunho que não foi desmentido até hoje pelos seus 
actos posteriores. Toda a sua administração tom sido. uma 
série ininterrupta, persistente, tenaz, cada vez mais desembnra-
cada e mais ri.ia de arbitrios inauditos. . 

'Sendo assim, Srs. Senadores, qual era a minhl!l attitude? 
Qual poderia ser o meu procedimento sinüo o·que tenho tido 
c mantido até lío.ie? Como poderia eu ensarilhar armas deante 
do Governo do Marechal? Quando é que essn Governo começou 
a ser menos ruim ·dO quo era? Com que titulo elle se apresenta. 
agora á' nossa considerncão para que batamos. nos\. peitos? 
Que··servicos apresenta no paiz p11ra que arrefeçamos nas Jíos-
tilidades a !lUC ellc fez direito? . :· . 

Fanou o nobre Senador pelo Cearú na toleranc1a e na pnr.. 
Nobres palavras,· mns que ninguom uestn Casa tem mais direito 
de proferir do qwe cu aqui. como fóra daqui; nestes seis annos, 
não ·tenho empregado sinão oxclusivnmentc o culto da lei, o 
culto da .iustica, o culto das nossas institJJicõos, o <mito da 
p!•opria humanidade, violado pelo sn.nguc que se tem derramado 
.nos crimes :po!Hicos {]essa época ominosn.:. 

I 
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Poi's cu, que não rccorJ•o Rinilo ú tribuna, que não appeUo 
sinão para a Nação, que não bato sinão ás portas da justioa, 

· ·que não rcqqciro sinão a intervenção dos tribunaes, que não 
falia sinão cm nome das leis, que não advogo sinão a obser
van~ia das instituições, eu ú que· niio estou com a paz e com 
a tolcrancia, cu é quo d'ivirjo desses ideacs .~agrados ! ... 

Tolerancia I ! ~las que toom sido estes quatro annos de 
Governo militar, sinfio uma época de privilegias, de exclusi
vismos, de favores, de nepotismos, de desigualdades clamo
rosas ern favor dos homens da situação, de pcrse.,"Uições au
dazes, acintosas, cruentas contra os seus antagonistas? 

Mas, houve, Senhores, jú alguma das injustiças praticadas 
.. neste Governo, que obtivesse ató ·agora a reparação? Ha por 
. ahi alguma lei ferida, dentre tantas leis feridas no coração, 

quo visse assomar o dia de satisfação. em que a legalidade 
. começasse a ter uma esperança de imperar sobro esta terra? 

A paz I I Nüo a vejo. Não ha, como não pódo existir, sinão 
uma, é a que _assenta na lei, na punição dos crimes, na respon
~abi!idadc dos culpados, nn guarda rigorosa das instituições 
livres. Outm cspecio de pa~. niío ú s.inão a paz da servidão, 
a paz indigna c aviltanto dos paizes opprirnidos, a pa~ abJecta 
que a nossa indolc, o nosso mgimen · essenci!Llmente repel!em, 
a paz que humilha todos os homens honestos, a paz que ne
nhuma .cr•etura humana pôde l.olorm· som abaixar a cabeça 
cnvoftg'onhada. 

Esta não ú a paz que cu quero. Quando peço a obser
vancia da lei, é ,iust.amonte porque a ·lei ú o abrigo da tole

·rartcia c da bondade. Não lm outra bondade real, Srs. ·Se
. nadares, sinão aquolln que consiste na distribuicüo da ~justiça, 
isto ú, no bem distribuído aos bo1ís c, no üU:stigo dispensado 
aos múos. · 

. E a tolerancia, que vem a ser sinüo a observancia da 
igualdade legal? Pol'Ventura temos sido nôs iguaes pcr11nto 
a lei, Jlleste regímen, nestes quatro nnnos de Governo, espe
cialmente? Ha algum chefe de partido, ha algum cabeca de 
grupo, algum arriigo intimo da situação, algum parente ou 
chegado ás ·autoridades, que não ,reuna em sua pessõa um 
feixe de regalias, que não go~c de prorogativas especiaes, que 
não Lenha 9m torno de sua individualidade uma :suard,a e 
d(lfesa régia ou principesca? . · · · 

Essa. excursão, Srs. Senadores, mo levaria. longe e poderia 
JlOl' si só absorver os meus poucos minutos de tribuna nesta 
sessão. . . , . 

Nas poucas vezes om .que me atrevo d perturbar a sere
nidade absoluta deste recinto c a contrarim· os sentimentos 
dos meus honrados colle:;as, tenho cansciencia, Sr._ Presiden~e, 
de me. Lei' collocndo sempre om um plano, que nuo se oppue 
.nem ú lolernnciÍL nem li puz; quo é, ao contrario, o terreno 
onde a paz c a tolerancia se devem estabelecer, o unico ter
reno cm· que nós todos nos poderíamos appi•oximar o dar
mo-nos as· mãos, o l.eJ•t•ono dn rcccncilinciio corn u lei, com t1 
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Roruhliell, eom as suas inRJ.ituicõcs consl.anl.emonlc poslrc
r;ada~. ,debaixo da politica sem oscrupulos da actualidade. 

Quando me ergui ha dias parn me occupnr com o ultimo 
opisodio financeiro, não tive cm mente outra cousa. l'ouco 
me importa a individunlidado pessoal dos ministros do hoje; 
mr.u fim não orn feriJ-os nas possons; mas. condemnar-lhos' os 
actos; mostrar pelos seus actos u sua incnpncidnrlc; justi'ficat· 
pelos seus actos n minha opposiciío. · . 

Não tem portanto rn?.iío o homndo Senador 'pelo Cear;\ 
quandD nos diz que • nüo mo pódo acompanhar ·nus aprecinoõcs 
Joitas sobre. umn operação que considera bcneficn ao pai?. o 
tiio pouc() nn injusticn com que fi?. ullusüos contra n indivi
dualidade do .St•. 11Iinistro da :Fazenda, levantando uma cam
panha ,ití destruída contra o seu nome~. 

Aqui, perdoe-me o nobre Senador pelo Ceará, construiu 
S. Ex. dous moinhos de vento para :ferir (L vontade, como si 
estivesse ferindo na pessoa ou nas opiniões do humilde oradnt' 
que neste momento se dirige ao Senado. 

Não mo oecupoi ·Com os beneficias do (und'inu; não os 
discuti. Ao contrario, formalmente declarei •flUO o não fnria 
omquanto o não podesso conheenp por informa~ões uutllenticus, 
isto ú, oiJ'iciaes, do Governo. Limitei-mo n questionar-lho a 
legalidade, Quanto :í pessoa do .Sr. Ministro da Fazenda, oc- . 
cupoi-mc dos seus actos. Não tenho n culpa do '!JUe os seus 
amigos vão buscar em pnlaYrns minhas insinuações .rJontra a 
sun pessoa. 

Nunca mo occupei com a honesl.idndo pessoal dos meus 
adversarias sinão quando os sons notas a envolviam flngrnn~ 
temente, o ora impossivcl discutir ésses netos som nell!l en-
volver a sua personalidade. ' 

Esta foi semprc' n norma do meu proceder em todas as 
phases ·da minlm vida puhlicu, embora a iniquidade, a impie
dade; a brutalidade com que sempre J'ui atacado mo podesRem 
]ovar a outros scint.imcntos, mo unimasscm a urn procei:limenlo 

. diffcronlo. Por isto niio posRO acceitar a uJ•guicão do nohro 
·Senador pelo CeariÍ, o ainda menos comprehendo que S. J!:oc.· 
se utilizasse dessa occasiiio. pam lçmbrar ·que tnmbom a minha 
integridade pessoal t1lm s1do mmtns :vezes ntncndn •. 

Vordaclc 1í .quo sim. Muitas ve1.cs. 1\Tns em todas cllas 
ropolli sempre os ataques· ·ele modo tal que forcei os seus. 
peores autores, uns u se t•ol,ractarem JlUblica o solcmnomenlr., 
outros n me pedirem perdão do loit.o .onde morriam·: . 

10 sn. FH,\NCJsco S.\- Isso mesmo cu !llffirmei cm honra: · 
a V. Ex.; · 

'O sa. RuY BAnBOSA _, Jsso mesmo affirmoti o nobre Se~ 
nador, honrando-mo muito dessa maneira. Mns com isto me 
dnva direito a que Ines incidentes não :l'ossem contra lnim 
lembrados ..• 

.O Sn: FMNCI~CD SJ....,-Não contra Y .. Ex .. 
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.Q Sn. llll\' HAnBnRI - .•• eomn nl·gumonlo · pnl'n r],•l'r.sa 
.rir nutr·os. pol'qur. nl,~ linjr. ainda pnrn me doi'<!ndcr niio lnnc:ci 
mão desse argumento, não reeordéi nindn os ataques do mesmo 
genr.ro que eontra muitos dos seus mlvcrsnrios, quo contra 
muitos dos mcmhros desta C:nsn, toem sido solcmncmenle 
ro1.·mulados. 
· Sr. Prcsidr.nlc, nr..,lf!S nssumplos a dol'r.sa de um homem 

agredido não púdc eslnJ• sinão .nn exhibicão dos factos, dos 
'loeumentos, dns provas que alteslnm a sua inrlemnidade moml. 

· Allegar a sorte analogn de nutro homem publico, do outro 
ministro, de outro· homem dr. Estado igualmente ferido r>Cfa 
oalumnin politfiin, ,; usar· ·de m•.gumcnlo nullo, porque n ·in
,iust.ica dr. (Juc são violimas uns, não p1·ova que as nc,cnsaciies 
!'citaR a outros seJam necessariamente inJustas. 

Porque o nobre Ministro da Fazcnc!a foi elevado aqui ns 
alturas de Colbcrt .. mostrei a distancia que sepal'!l os dou~ 
mm·ecimentos: Fallei na ri si der. moral ele Colhcrt, accrcscen
tnndo que, t.orlavia, esse :;rande ministro não se esquecia totnl
mr.n lc dos seus interesse;; e dns convcnieneias de sua casa,. 
Foi nesta occasifio q'ne t.ivc r:nscjo de fallnr cm geral 'rlos 
homr.ns publieos, sem dizer· si brazilciros nu cxtranhos, qne 
entrando com as casas do nalctot. pnra o governo snhcm r!n 
governo com as cas'ns rln Tndia, 

· Pela minha parte, Sr, PI·esidcnf.o, posso nssegnrar n V. 
Ji:x. ·que nunca vivi reduzido :ís casns dn meu palet.ol., nem 
possuo alií hoje ns casas rln Jndia. •· 

~xerccmlo a minlra profissão; com um nome, talvez im
mcrecido, mas flUe me clá en lrr OR meus col!esas um lognr 
elevado, podcrirL cu ser, Sr~, Senadores, •hn,ir, 11m homem 
opulento. Sel~o-ia facilmentc"'si quizcsso transigir com ns 
meus deveres pnhlico~. aos •qnacs ·a minha. 'fidelidade mo f.rrn 
cmstndn' persegu icüeH pessoacs, pre.iu izos peoun ia rios, atlllfu cs 
:í minha hnlsn, dr qnr. SP lecm servido nrlversnrioíi nltnmcntc 
collocmdos para orrendcr neste po,nto ·srmsivcl no homem 1111-
hlico de cu,ia inflexihilidade ellcs tiveram sempre oert.czn. 

Poderia ser um homem opulento Hi udvosnssil, uns Sc
Ol'ct.arins, si transigisse r'om os ncgocios ·rendosos c si no meu 
quinhão 1lc .rJcvnrrs nest.a vida não m~ posasse so!Jre os ·hom
hros a t.nrefn !.fio nrdun, a~?~rnvad:t pclns pcrsesu icõcs antigas 
e recentes. 

úou, porilm, grnc;as a Deus da parle que neste mun9o mo 
tr.m cnbido. mcsauinlia r prsnrln com o ,1, porqnr. porlr.rm r.on" 
r.lnir n minhn virln pnhlir.a r.11rt.n de que delln só levo r'rc.iuizo . 

. Não pago n cnsn nmlc moro, por.quc purlc c~mprnl-a, ~om 
muito esrorco, pagando 1í viRI.n metade cln sun 1mporf.ancm o 
rleixnndo-r~ suJeita nor muitos nnnos n umn hypothocn, yoln 
qunl escapei de a perdm•, durnnlc a revolta o n expatr1~cao 
de •que RO quizornm aproveitar para que CJl, no voh<er ·c\ mmha · 
torra, não encontrasse no menos n ensn onde me ncoll~or. E 
si hoje trnho outra. que r~cent.nmcnto mo custou n 1mP?l'
tancia do 55 :000$, nilo é porque cu .Pnra o~ ''anllar tenha hdo 
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' . 
de subir as escadas do CaLLcLc ou as dos Ministros do Marechal 
mas pOJ.'CJUO o crrneeiLo do que, grncns a tDeus, nunca desmcroci' 
mo assegura os meios do podo1• vivo1• como vivo, sem vícios' 
cnl,reguo aos meus dovoms, não caloteando, niio devendo, niít; 
.trnpncoando. ~ oumpl'in!lo ns minhas pcsndns ohrigncües de 
pau do fam1lm durnmcnLo onorndo: 

Fnco voLos para ~uo todos JIOssnru cli1.cr a mesma cousa 
o acrod!Lo .que o possam. Não eonLcsto ao St·. Ministro da 
Fazenda ns suas qualidades pussoacs., Não as ·con'hcco, como 
11ão conhoco os seus bens. o valor das suas Pl'Opriodndos, o 
numoro das suas casas. O do que !.ratei aqui, pot•órn, Srs. 
Senadores, foi unicamente dos seus ncl,os no· Governo. Disso 
ou or)uo os sous autos o eollocavnm moralmente mal, poPquo 
nlguns dos seus netos niio __ osl.avarn ,iusLificndos. Fnlloi, pot• 
exemplo, no negocio da pmtà. Perguntei si, assumindo 11 pasl.a 
da Fazenda, S. :~x. l.el'in procedido contra essa uporljl)iío mo.J
siundn, como· di!IIIJ MO cspm·avn. Ninguom dit•ú que o 'fi?.ossc. 
Quando so dizia que .o noiJl'o Ministl'O dn Fazenda, n$surninrln 
nssn pasto·, in pu!' cobro a essn , negouicniío desastrosa, o <Juo 
so viu foi que S. Ex. a ·consumou, •sendo olle ·quem remetteu 
pam .Berlim os eunhos IJOtn quo so :l'oi nmoodtu• n prntu. EsLn 
opm·acfio, nlúrn do sot• duvidosa c muito eontesLuvcl n sun 
mot•alidad•', orn umn opcrnçi1o pt•c,judicinl, incontostnvolrnento 
pt•e,judioinl no Thcsouro, m•a uma opet•aciio 1'1111S'l'lllltomonte 
<lontrm:.in :ís leis do pniz, como aqui; com o Lexlo diJilns, riom 
cxubcrnucia de arl:(umcutncão, de111onsl.rei sem rr.sposta. 

No ouLJ'O regímen, ltct'edite o nobre Senador polo. Cear1í, 
ttiio me J•el'it•o unicamente no rut;irnon imperial, mn~ cm outro 
qualquer regimen, onde so Jevnsso na devida contn o decoro 
do Podei' ,J;:xccutivo o do Governo do Estado, aqucllo caso 
porin po1• Lel'rn quantos ministros nelle se envolvessem c não 
haveria Parlamento .que o aco!Jertnssc. . 

Esta ó que ú a vct'Linde. Estou corto que todos os nobres 
Sen'ndorcs commigo concordarão neste modo do aprecint•, si 
110 fundo das suns consciencins livres da pnixiío partidnrin 
considerarem serinmcnl.o o nssumpto. 

lllas era cpcnns este um dos casos que ou podia arguit•, n 
que argui, conLJ•n o nobre i\linistro da Fazenda. üs outros s!lo 
tantos ! . 

Diz o nobre Senador pelo Ceará que <o honrado 1\!inisl.ro 
dn Fazenda tem dilo, sem re!Jucos, a verdade no paiz o niio 
tem hesitado em apontar os erros de que a actual siuncão 
resultou:.. · 

Mas então que ó o Ministro neslo rcgimen? A missão 
de npontar abusos, que se niío corrigem, ú a minha missão, a 
missão dos que combalem o Governo, dos seus censores, a dos 
membros da opposicüo. Quando um Ministro reconhece, no 
Governo do que ó parte, n cxistcncin do abusos · r.-raves e não 
Jlódc coJ•t·igil-os, esse Ministro ·que nbnndone o GoveJ'nD do. 
qual é uma pnt•te inutil; impotente c ·criminosa. 

' 
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Não hn -nenhuma eon~idct•ur.•üo 'de palriol.ismo o de morali
clndc .qun expl,iquc a fJontinuncão elo MinisLt·o cm um Governo 
onde Lr.m a eonsoicncin ele quo se csLiio mulvct·sando. c maTlia
ralai_ld.o os .dinheiros do J~sl.ado. Não lm nenhuma considct•acão 
rJo ·ctVtsm.o, de honra que po~sa nxplicat· essa posicão. 1\linisLrD 
ncsLo rcgtmen ou cm oulro qualquer, quando me não. achasse 
rio. acclir-do .c~m os mct!S collcgas nu gosLlio. dos dinheiros pn
blwos~ scnLtrw.-mc olmgndo, quncsqucr .que J'osscm as consi
deracoe~ que dellcs ll!O aJ'n~lass.em, si uão J'osse para os il' 
que da II!IJ!l'cnsa do ll10 de, Janmro passou li imprensa de São 
Pa':!,IO c a Jrnpronsa dt• outros Estados. Tudo isso sem contes
f.acuo, Que me r.onslc do esl.nbclccimcnLo n que se alludia. Só 
agora ó (Ju·c ello se clc!'cnde pOJ' Que ou, indo lomnt• na im
prensa o depoimento de lanlas nffirmncõcs, que considero rc.~
pcif.nveis venho l.l'ar.cl-o, incidentcmunlc, no curso de uma 

.. demonSLracão (I Lribunn do Senado. 
· Mas, senhores, na t\pocn cm que/ eu me eduquei J'lOiiLicn

menl.c, nra elementar, e por isso api'etuli logo nos meus pri
mc'iros .passos, que incumbe a todo~ os J'unccionarios u l.odos 
os osLnbelecimonlm não dcixat.·cm passar accusncõcs, que inte
ressem a sua inLegridado, sem se jusLificarom, sem rebaterem 
cabalmcnln; eduquei-mo assim, Sr. Presidente, c por isso, Jtão 
podia deixar de considm•at• como verídica uma cousa do que 
se Lrnlou llUblicamenLc, Lendo sobt•o tJIIn passado um unno o 
meio do silencio dos accusaclos. 

Isso Jmslava pura esLabclcccr a prr.sumpciío da ve1·acidado 
· das accusacücs. 

Nem l.iio ingcnuo sou cu, Srs. SenadOI·cg, (JUC livrJsso que
rido rlnt• ao 1'acLo as proporçües com <JUC o pinLou o nobre 
Scnadm· pelo Ceará. Verdadeira ou falsa, o que n versão deste 

. onso dizia (tenho aqui os ,iornncs, que não leio -porque me 
nüo sobra J.cmpo dt• o fazer) o .que dizia a versão dcsLr~ caso 
ó que o J'avoi' se linha realizado dchnixo da forma de um 
cmprosLimo c, po1· <Jonseguinlc, lralnndo'-so de um estabelcci
monLo bancat•io, dnbaixo ·da. J'1írma do urna lol.ra, solicitada a 
principio pelo inlorcssado, recusada ')leia adminisLracão ,do 
hanr.o r depois mandada crr~cLunr pot• uma ordem telephontco. 
do Choro do Estado. · · • 

Acha. V. Jl:x. q'un por se tratar de individualidades. tao 
eminentes não JJodia cu, não havia admilLit· crcduliclndo a la! 
impuf.ncão? · - . 

Mas, . senhores, cm primeiro lognt• quanto no ostabeloct
mcnlo de que se LraLn, o {juc l.oda gonlo subo ú da sua f!JI!a 
absoluta do indcpcndcncia deanlo do Govor.no, ·rJa sua cond1puo 
de inst.rnmenLo passivo nas mãos do Presidente da ncpubhca, 
do sou papel met·nmcnlc subordinado cm todas as vonLades 
da 'nossa adminisLracüo. E' por isso, senhores, quo cmb!'ra ,, 
as defesas dosle momento o .queiram elevar tanto, tenho v1sto 
ató hoje pot• um consenso qunsi. geral dos hof!!cns que. so O!}-
cupam desses nssurnplos, -condcmnar como porJgosn atsttun9110 
de relacúcs .actual cnLro o Governo c o Banco da Republica, . . 

.. ' I 
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parecendo a lodos que com a oliminacão daqucllc, escoadouro 
para os aiJuso~ do Go1'et·Iio que se não podem iipcrar abm·La
mento ii luz publica, a nossa adminisll'acão muilo lucraria. 

Pelo outl'O Indo, senlwros, <tuaes são os abusos desta na
tureza ,que na admioisLt·acüo actual .~o não. ter·üo commellidot 

Senhores, cu sinto que. o tempo me !'u,ia; más por mal~ 
que mo dOa estar insistindo cm inct·cpaçõos desa.gradaveis, não 
posso deixar de o fazer ao. menos quando a ·isso me !'orca a 
minh,l legitima defesa. · . 

Nüo sabemos nós St·s. Senadores,. que o !ll'itneit·o magis
Lt'atlo da Naciio recebeu, cm presento, uma casa; que .a compt•a 
desta casa foi efectuada por uma subscripcão do empregados 
publioos, do Ministros, de Pl'utcndcntos, do concessionarios de 
empt•ezils, do adminisLJ•adorcs das altas ropiirLicüos do Governo? 

Não ,foi publicada nos ,jornaos a lista dos contribuintes, 
pura este mituu ctue cm··.quulc!UC!' .outro pai~ não se conce)Jc' 
.que pudesse exisLit·? 

E como se opet•ou esta libcruliclade, Srs. Sr~nudorcs? 

i. casa cm ·comprudrL no .propt•leLat·io mediante o producto 
ua subscripção e doada ao obsoquiado pelos compradores. O 
'l'hosouro Nacional, Linha, portanto; o direito de esperar; nessa 
dupla operação, o pagamento de dous impostos- o imposto 
do transmissão do propl'iedadc no acto da Mmpra o imposto 
uc transmissão no acto do ser entrogue a casa ao donatario. 

· Imagine, poróm, ·o Senado, que o .donatario passou .a figural• 
uomo comprador, que se fundiram cm um só, que as duas 
'operacücs rodu1.i t•am a uma unica, J'icando o 'J~hosouro, dosL'
urLo, lesado pelo Cllefo de l~stado no imposto que ora devido .• 

Peco, pois, aos nobre~ Senadores quo não me· obriguem a 
continuar a abrir este sudario. , 

O Stt. J>Jmsrm~N·n- l~cmbro a V. Ex. que a iwra do 
expediente está esgotada, 

O Sn. RuY BAJmosA- Ncsl.e caso, St·. Pl·esitlcnte, · 1'C
quoiro que V. F~,;. consulto ú Casa sobre si me concedo moi i!. 
hora de prorogaoiio. 

O Sr. Presidente -Os senhores que concedem a pt·oro-
:gui•íio requerida, nuoiram lcv.únLar-sc. (Pausa). · 

Foi concedida. 
:V. Ex .. pó de continuar; 

O Sr. Ruy Barbosa (continuando)~ Passemos agora, Sr. 
Presidente ao caso tio (nndino, á legalidade da oporaciio. 
combate!', assumindo immcidiutaníente a posição .de iipposi
oionista c advm·sario declarado, seria, ·ao menos para salvar 
a minha conscicncia o n minha responsabilidade,. n_ü~ con~i- -
nuando a pertencer n um governo com cuja adm1mst.racuo 
discordava. . 

• 
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· Dir. o liomado Senador pelo Ceará, que os lllinistt·os da· 
l'ar.endu nesta r~girnen, não teem esse valot• que deviam l.cr, 
p que Loem, gemlmenlc, nos governos parlamentares. · 

Per.doe-ma o nobre Senador; níío o toem porque não que
rem, não o toem porque renunciam, não o Leem porque se 
condcmnam a esta. siLuacão IJUmilhan te, niio o l.eam por,que 1'110.> 
J'alla a coragem pam cumprir os seus deveres, porque acimti 
du tudo collor;am o inl.eressc de ~et· ~li;lisl.r•os. (Apoiados) • 

.U:oje, não se suba c]unes os motivos pelos (]Unes um indi
viduo, .que J'cz parLe du um governo, haja da o deil:ar, sepa
l'ando-se rJOH SCUH compauhllfi'OS, IIÜO Sfl Sii!Je ·POl'lJUO a,; mais 
pt•ofu~da> tlivergencius mora,es, politicas, adminisl!'lltivas, n
nancmras, todas ·se esquceem, todas HO põem ·de Indo, pat·a se 
continuar no Govern'o de flUI! gc diz estar divel'giudo cm nome 
c.le considcracões do partido. 

Ho,ic diz-se abertumenlc cm uma Gamara: -J~ssu idéu <Í 
verdadeira, mas eu estou contra ella pot·que u disciplina do 
meu part.iclo n isso me obriga 1 

A disciplina .dos partidos assim entendida·, senhores, <i a 
disciplina da impt'ohidndr., é a abdicaoüo dn honra, ú a cun
cellncrw dos homens publieos pelo mais desgracado gencro do 
doonQa que pór.le acuommetLer a situacito moral de um Estado. 

Si o nobre lllinisLro ont.ende que Ira graves en·os, sérios 
abusos, poul.os melindrosos um que a adminisLrucilo deve !iJI' 
corl'i,gida, u ohrigaciio do nobre Ministro era corrigil-os ou 
sahir do Gover·no. Não tem defesa, si não saha por um ou por• 
outro destes caminhos. 

O paiz, a Nacão, não pódc UécciLar como ,iusLi!'icaliva a 
alleg:u;fio rio c1ue ha um l\liuisLro quo considera o Governo de 
r]uo olla é membro, autor· insistauto <lo erros sérios, a sem 
conseguir. l'CÍlnt'tll' esses <Jl'l•os, nen'i se anima a deixar da ser 
•lll·inisLro. gssa jusLil'icaLivu, nenhum paiz que tenha con
scionuia, nenhum Parlameul.o que zele a sua altivez, admitt.irú. 

Paliou o uobr·c Seuador• pélo Ceará na aLLilude, na acção 
onergiea· do noln·e ~linisl.ro da Fazenda. Acção onor·gica, cm 
que? Ondo está a energia dn 11111 homem .que sendo uma das 
pur·collns, que scnuo um .dos membros mais orninonLes de um 
Govorno que tendo nu~ suns mitos a chave elo Thesouro, que 
sondo um homem tios dinheiros publicos, cloi:m que os mal
JmmLcm nl.é t\ ruína, ati\ tí insolvencia, até á bancarrota, som 
que se ~niba nló !ho.io · de um neto de roprossüo, do um pro
oesso dó J,.esponsabilidadt•, da dcmissüo de um JH'evaricador, 
rl:L resistencia n um nllLlso escnudaloso. Onda cst(L. a energia 
do ,nobro Ministro da Fnr,endn? Em que consiste esta ener•gin? 
,Que é das provas a dos i'nelos pura compmvnl-a? 

~~hi csl.tí ngm•n mcsnío esse l!l'Cdito do •que 1111 dias me oe
eupci, o que sn est.:i cliscu lindo na Cnmarn, credito do GG. 000 
eontos pnt·n a Ccntrnl, creuilo ~or·respondente a despcr.ns, todas 
ns qunes J'o!'llm ordenadas verllnimento pelos Ministros cm 
Yisitu úquolln estrada, ou cm conversa coín o director daquello 
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estabelecimento, E siio úii. 000 contos que tem o Thesouro da · 
desembolsar agora, além de outros o outros. 

E que me dirít o nobre Senador pelo Cearít destes 33.000 
contos, objecto de outro credito consagrado agora ús despezas 
militares? Que ú o que -essas despezas representam? Primei
ramente todas ellas se fizeram sem mitorizacão legislativa, cm 
segundo lagar, nenhuma dcllas satisfaz a necessidades reaes .da 
nossa defesa, nenhuma vem melhorar a nossa organizacão mi.., 
litar, nenhuma vem adiantar a defesa nacional. o· pai~ est:í. 
indefeso, a organização militar está, como nunca. esteve, des
organizada. Nas pastas militares os abusos siio os maiores .que 
a administração brazileira actualmente conhece, mas ninguem 
se quer attestar com o fantasma aa espada, •que, aliás, só devo 
atemorizar o só púdo atemorizar ·aos Governos, que estão fóra 
da lei, niio podendo ter outro apoio se não o da força. 

l'ilas, ·cmquanlo sê não cmprchcnder se1•iamente a redu
cciio das .dcspczas militares .ao menos, ·para que não se estra
vasem os dinheiros publicas pai· caminhos escusas, emquanto 
isto não se fizer, toda essa parola que por ahi corre sobre pro
gramma de economias. o redlllioão de dcspezas fica, oJ'fecLiva-
menlc, resumida em cousa. . 
• :' O -caso elo Banco do Brazil. Li com toda a altencão as 
consideracües eloquentes do honrado Senador pelo Coarã. 
!\las, senhores, de que é que se tra-ta? Alludi ou a algum.
nomc, occupci-mc ·com alguma individualidade, qUii cu saber. 
de •quem eram as pessoas .de que !fOSse episodio se tratava? 
Não, senhores Senadores; referi-me simplesmente a um caso 
de quu h a mn 'nnno c meio, largruilentc se occupou toda a 
impr·ensa desta cidade. 'Não foi sóment.c o DD'I:re'io riu Manhã; 
a maioria dos outros ,ioJ•nnes, não panegiristas... do Governo 
actual, n maior parte delle! n.qui se occupou com esse caso. 

Ao cx:imino.l-a porém, permitt.ir-me -hão os nobres Se
nadores que cu comece pelo argumento de autoridade, muito 
valiosa. em quo se firmou o nobre Senador pelo Ccnr1í. 

Appcllou. o nobre Senador pelo Ceará para a autoridade 
inconlestrtvel o muito eminente do meu horurado amigo, o no
bre Senador por Goyaz, agora ausente. Pretendeu S. Ex .. o · 
nobre Senador pelo Cearú, que essa autoridade. financeira e 
,iuridica se tinha pronunciado contra a minha opinião, en
tendendo que o Governo · estít autorizado pelos. termos dn' lQi' 
recente; a celebrar n morntoria. J>ara o demonstrm· leu S. Ex. 
este topico de uma entrevista dada pelo nobre Senador• po1• 
Goyaz· ao Corre-io da Manhã: ·. I 

- ~No meu discurso de 21 do mez passado eu previ 
o facto, acceitnndo n suggestüo do umn emissão de 
lcLrus do Tbesouro, ouro, vencíveis cm dous annos.~-

Notem bem os honrados Senadores: nesse discurso accci
tnvn o honrado Senador por Goyaz, uma emissão de letras 
do Thesouro,'ouro, vencíveis em dous unnos, como recur~o 
pnrn fazer i'nco no sorvico 'da divida nessn siLuncüo afili
d~. . • 

'· 
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Mas continuou o honrado Senador por Goyaz: 

~ ... como recurso para fa:1.cr face ao sorvico da di
vida nessa situação afflicLissima .Si essa solução t'o:;~e 
adoptada, o fundina definitivo seria feilo jil pelo futuro 
Govomo, caso fosse nccessario, c em condicbes prova
velmente mais vanta,iosns. Pa!·ecc-mc que para isto o 
Governo tem faculdade na lei que autoriza a operação 
de credito para solucão dos compromissos do 'l'lte
som·o.» 

As·palavras do nobre Senador por Goyaz são claras. No 
seu discurso de 21 accuparn-sc o nobre Senador com a Ii
quiclacao do exercício aCJlual, Iiquidncão em que cllc .des
cobriu um deficit de cerca ou ele mais de 200 mil contai 
quanto ao orçamento papel c um deficit lambem no· to
canto ao orr..amcnto cm ouro. Era a primeira vez que o 
areamento em ouro s·a aproscnúava com deficit c para 

'acudir ao duplo deficit alv\t.rnva o nobre Senador por Goyaz 
o uso das letras do Thesouro como meio de occorrer ás dil'
!iculdades da divida fluctuante rcl~tivamente ao exerr.icio 
actual e ao exercício antrrior. Deste recurso j:í Hr. tinh:t 
servido o actual Ministro dia Fazenda, cmittindo no exercício 
passado 1.400.000 libras cm letras do Thesouro. Estava au
torizado no areamento actual· a cmittir um milhão cm titulas 
da mesma natureza. Era destes títulos que o nobre Senador 
por Goyaz queria que so valesse o honrado Ministro da Fazenda 

"para acudir ás difficuldadcs financeims c para isso ó que o Go
verno, disso S. Ex., estava autorizado. 

Quer o nobre Senador ver si ·ou tenho ou não razão nesta 
intelligencia po'r mim dada ao nobre Senador por Goyaz ? E' o 
nobre Senador por Goyaz mesmo, quem as vae interpretar, na 
mesma· entrevista dada no Cot•t•eio da· Manhã ando S. Ex. 
foi buscar ü topico .por S. Ex. aqui lido. 

O honrado Senador termina rli1.ondo, com referencia· á 
hypotheso do. tundinu-loan: «Naturalmente o Governo para 
levar avante scmelliante pro.iccto, de tão grande alcance o 
tanta responsabilidade, pedirü a autot•izacão do Congresso.~ 

. . ·E' nn mesmu entrevista onde S. Ex. foi buscar o trecho 
aqui cilada que o nobre Senador por Goyaz concluiu di
zendo formalmente, litteralmente, que para effectunr o ftt.n
diny-loan, para entmr no regímen da moralorin, nei:essariJ 
seria pedi!• autorizacão ao Congr·esso. 1'rata-se do Corre·io 

_da Manhã de domingo, '' d,o · corL·enLe. E' nesse m~sllliO 
Crm•eio, nesta mesma enLrcvLsla, que se acha o tfxto mvo
cado pelo · r.•obre Seruador. Logo, é o proprio Senador por 
Goyaz quem repcllo a interpreta~ão dada poJo nobre Senador 

• • 

t\s suas palavras. . . 
Mas, cousa mais solemne temos nós ainda: silo ns decla

rações que o . nobre Senador por Goyaz fez aqui no Sena~ o, 
intervindo, quarta-feira passada, com os seus apartes, uo d.1s-. 
curso do nobre Senador p'~r S. Paulo Sr. Francisco Glyceuo. 
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Quando o St•, Ft·uncisco Glyoerio, cujo nome poço licença 
para declinnt•, se occupava com u legalidade do {lln
<iiny-loun, ittlerl'Ompeu-o o Sr. Leopoldo de Bulhü·~s 
eom esta~ palavras: •O Govct·uo JlOdia ter pedido uu
torizucão ]Jara realizai-a». .t\0 que l·espondeu o· Sr. 
Francisco Glycerio: «Em primeiro Jogar, o precedente fun
diu.o-loan dispensava antori~acão». O Sr. Billhües aparteou-o 
ainda com um •Não apoiado 1». O Sr. Bulhões, pois, não 
admittia quo o precedente do (undinu anterior dispensasse a 
autorização. . 

«0 Sr. Francisr.o Glycario - Mas esta autorizaçãr. 
existe. . 

• 
· O Sr. Leopoldo de Bul!Lües ..-. Para o (undino ? 
·O Sr. Francisco Glycerio - Para o segundo {'un

dina. A lei que autoriza o cmprestimo é explicita: au
toriza o Poder Exee.utivo -a fazer operações de cre
dito no exterior pam pagamento das suas dividas. 

Ora, os .iuros c amortização óa divida externa são 
a primeira das dividas, a mais delicada, aquelln qu11 
<!Xige maiores cuidado's o nttenl,ião. · . . 

O S1•. Leopold·o da B'ltlkües - Mas nisso não éon
siste o {urulinu. Elle não se podia fazer sem autori-
<'!Ução legislativa. · · 

O Sr. Francisco Glycerio - De que cogita a lef 
chamada de emprestimi> ? De uma operação do cre
·diLo baseada na umortizncão a longo prazo. . . • 

O Sr. Leopoldo de B-ulhües - Barra pagar com-
promissos existentes. . ·' 

O S1·. F1•ancisco Glyce1•io -.... •.. para pagar, como 
bem diz o n-obre Senador, compromissos existentes. 

Ora, que é fwndino ? 
O Sr. Leopo·ldo de Buihões - E' uma alteracão dos 

contractos da divida publica'. 
O Sr. Francisco' Glyce1•io ...:. E' uma ope!'ação do 

credito, mediante o crnprostimo; . . · 
O S1·. Leopo'úlo de Bulhões :._ E' uma novacão de 

contractos que se não póde fazer sem autorizacão 
legislativa.» · " 

De. modo, St•. l'rcsidento, que a opindiío do honrado Se-
nador por Goyaz está dama categoricamente, já na propria 

· entrevista de que se fez valor o honrado Senador pelo Coará, 
.iá em declnrncão terminante por S. Ex. i'ciLa nesta as-
sembléa. . 

. Quanto aos argumentos do nobre Senador p_alo Ceará, 
peco licença para dizer que ,iulS1o ter antec1pad~menlte 
respondido· ás observações por olle feitas. !'!ii()· deverm voj
tar agora ao assumpto, si o tempo mo perm1Lt1sse, mas, nuo 

·' 
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o permHLin_do, dire( o essenci[!,j para corroborar a minha 
argumentncao ante!'! O r. Quando se J'allava da emissão de 
letras do l'hesouro, alludiu o nobre Senador por Goynz á' di
vida flu~LuanLc, 6. necessidade do exercicio financeiro actual 
mas ruão cogitava, nem podia cogitar da divida fundaaa' 
do J!ma ope,:acilo destü~acla a consolid~l~a, das garantias quê 
essa operacuo necessarmmcnto requerm e da novacão com- · 
pieLa dos contractos da divida pUblica externa. 

Na inLerprctacão da lei que se invoca como conteMo 
uutorizacão para o fundina o que se deve ter em mira é o 
pensamento do Congresso Nacional ao adoptar es>a mcrlida. 

Como se sabe, a ·autorizacão de que se trata l'oi encar
tada aqui ú.s pressas, quasi sem debate, em um additivo a 
nm projecto do credito, quo autorizava o GovP.:nv a uma • 
despeza do 90 :OOO$OOO,C{lm essa medida, adoptada as•·im com a 
irregularidade que se vê, o q.ue o seu autor podia ter cm mll':•, 
o que tinha cm mira o Senado, cru habilitar o Governo a um 
cmprestimo de que se tratava para acudir ao de(ir.tl., :is ne-
cessidades finaneeiras da occasião. · 

Si o Governo já se achasse deante de uma situação corno 
a que agora se defino, para ser leal. ao Congre~so, tinha ne
cessidade absoluta do lhe cxpcncler as circumstancias cm 111e 
nos achavamos, e deanto' dellas é que o Poder Legislati~o 
exerceria a sua autoridad·e, examinando si as ,•ond:çiieo 
actmws do paiz requct•iam ou não, e com qu.e garanLill.S', a me
dida reclamada. Mas solicitar uma autorização para um 
cmprestimo com o fim de acudir.,a 'necessiC!a~~ do exercício 
J'inanceiro,. e converter essa autorização em um manrlato Jla!'a 
convencionar a moratoria do Thesouro, é um gene:·o de hr.r·
rnenentica este, Srs. Scnadoves,. que forca todas as leis de in
terprutàciio o acima ele todas ellas, a primeira dessas leis, a tl"i 
da boa fé, n lei da lisura; do bom senso na interpretação dos 
·~ontractos. 

, Mas, senhores, é a medida mais delicada c melindrosa 
de que se pódc cogitar na administração .dn.l finanças pu
blicas, a dcr.laração da insolvencia do paiz, a conven•;ão dP 
uma morntoria, o ajuste de umn suspensão de pagameuto-;, 
a estipulação do garantias que envolvem o patt·iotisrno do 
Estado, a sua renda e os seus recursos orcarnentarios da 
Nação. 

Ora, .medidas evidentemente .desta natureza não se po
dam considomr oulorr;adaõ ao Gov.erno siniill formal e de
clarndnmontc mediante texto legislativo que não deixe ,Ju
viua nenhuma na sua interpretucüo. E não é o que se deu. 

O Congresso Nacional não cogitou de autorizar u mo
ralol'ia, ningu.em J'ullou ao Congresso cm morutoria, , nadt\ 
induzia o Congresso n suppor que de rnorutoriu se . t:vessr 
tratado .. Considerada assim, portanto, a medida serm um~ 
destas, capciosa, insidiosa, desleal, para colher a boa fé ~" · 
Congresso e envolvei-o om uma dellberacão n que elle nua 
tivesse querido chegar. 

" ' '' ' 
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:llns o nobre Scnadot· enl.cndeu que seria umtt indi>l!l'i
r;üo da pnrLo do Governo so!i1:ilar sobre o ussumplo a> 
deliherncüos do Cougrcsso. Mas, Senhores, cm que essa in
dista·ição ? Pois qunndo 11 nossa I'CJ1lltacão financeira oslt'l 
:ís poJ•Las, nl'!:nsluda na lm~a dcm.lle dos nossos credores, pelos 
nossos propnos a[.(cntcs I matwc1ros, q·l.lc cm uma nota Jl'l
lllica estampada 110 primeit•o junnal do mundo annunciam a 
J'a!lcncitt do Govet·no J3t•azileiro, o Congr•Jsso Nncionnl ó qtw 
não púdc cntJ•nt· no ~ouhecimcnto frnuco elas circumstnnrh~ 
do pai~, para n.~ eliscul.il', YCL' a quuntns andam o elof.et·mil!:ll' 
as solw;õ<:.s convenientes t't t•cpal·nçrlo desses desastres'! 

};tl tcl'ia elo ii' longe Si h-ouvesse do ox·nminnr cm todo., 
os pontos ns nllegncõcs do nobre Senador n este respcill>. 
Vc,io, por<im, o maldito pontei!·o do rclogio gnlopando para 
o seu l'im, c nt]Uo·lla. f•igidcz que todos nús conhecemos fio 
nobre PrcsidcuLe do Senad-o a mo iulerrompct· com os 1':1li- · 
dicas sons da sua campainha. ·-

.. Scr;undo essas theorias, a J'iscaliznr,ão legislativa, o no,sl) 
papel de censores da ndminisLraclio J'inanceim, <l a mais S'l'OS

-.'lcit•a dns burla:>, a mais triste rins zombarias. Quando se estão 
pruticanclo os a!Jusos não os podemos dcnuneiat•, não os podr
mos condcmum·, não podemos' chamar á responsabilidade . os 
culpados, som que a opposicão se vc,ia immodiatarnenle dr.
nunciadn como anaJ•chica, J•evoiucionnrin, criminosa, inc~n
diaria, sem que se husque logo na ·legalidade c 1'óra da legu
lidadc ns medidas exLf·omas da opprcssiio pum tapar a bocca, 
para amordnçar a imprensa o reduzir a tribuna lcgislaLiva a 
1'unccionar no vasio, eomo aotunlment.o estamos. Isl.o, em
quanto os abusos so pral.icam, o depois de consummados us 
abusos não devemos !'aliar porque a pnz, a tolcrancin, os 
llons princípios da pal.ria, a conveniencia da l'·Oconcilinuão <!u 
~odns as opiniões na flepublicn exigem quo os homens ele E~

·1.uelo vordadeiramcnl.o 11n lriotns, os verdadeiros representan
tes da Nnctio não oexponham o puiz n:: discussão elo casos llio 
iufelizos. ·-. 

bo maneira que, em um caso por um motivo, cm outro caso 
llOl' outro motivo, o que 1'ica assentado I) que nós, opposicionis
tus, o que elevemos fazei' (• comer caladinhos nosso subsidio, dei
:xanclo pa:;snr dia após dia, moz após mcz, nnnos após nnnos, si
•l.uaçfto · upo'i: siLua~iio, para nwo incorrermos na pecha do pcr
turbador.cs c rcvolucionarios; orn de odientos o rancorosos; 
Jlnrn nülo sermos t.odos os dias apontados 'como m(LO~ cidadãos, 
indivíduos perigosos o sermos constantemente envolvidos lli\ 
::wcão da policia com n fama dicsngrudavol do conspiradores. 
' E' nssim <rtHl se prntica a Hepublica no Brnzil, sf10 e~sns 
as bons doutrinas •. O regímen ostiL liquidado; mns pouco 1m
porta; nhi eslt\ o Partido Rep.ublicnno Conservador; salvo-se 
elle, ó o que se quer .. '.rudo vae muito ~e\)1, com quanto <r.ue 
nüo toquem nesses grandes homoos prodlglosos, esses gomos 
iPl'~d~stiuodos, .<ru~ nos pst~o .snlyl\ndo ho, sqi~ ;~nnos ,.... CO)llQ 
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sê vê-pa!!'n .fYhegarmos ú belleza de oos vermos i~seridos sros
scirnmonto nn lista dos pn.izes faHidos . · 

Eu pec.o no nobre Presidente do Senado que tenha pacien
cia. por alguns minutos. Eu tcrin materia para outros cinco 
dias de se:ssão; mas vou tranquilizar V. Ex., a troco dessa 
transacção, que lhe proponho - mqis alguns minutos de nt-
tcn~.ão cm beneficio do Senado. . · 
. J.Ju. sou uma tl'aça de papeis velhos, do livros antigos, 
1llll n.m1go dos velhos a!l'a.r·rnbios - tnlvcz influencia da idade 
- habito do admirar ns velhas cousas do passado. 

l~ssas disposições dt> que l'allnva Horncio, ((LHIIHin, J'n!'orin
do-se ans velhos, os t.J•atavn de laudatm•es tcm.)JOI'is acti, iiztn·am 
com que entro meus velhos papeis encontrasse, ha dias e hoje 
.me cahissc sob as milos um antigo conto, umn cspecic do f~
IJUla, creio mais velha do qu·c Phedro, Esopo, talvez das épocas 
do sanscrito antigo, traduzida desses documentos imrncmo
a·ines que os sabios de .ho,ie pvocurnm resolver. Em slllnma, 
nfio se·i de onde mo cahiu nas mãos esse velho conto. aue, re
lido ainda esta mnnhã; entendi trazer ao Senado para amcni
~nr lio.ie a aridez do meu discurso, concluindo com algumn. 
'''0\lS::t c]ue valha mais do que todas essns frioleirns .com que 
tenho· cansado at.é agora .os honrados Senadores. 

Este c'onlo ou fnbuln, achei-o nos meus papeis com o se
guinte titulo: O )Je1'tliaíwi1•o e o. talú-assú. · 

Um perdigueiro, dn matilha da corto lnvmdot·, cslnbclecirlo 
na cneosta do um dos morros que dominavam o ccmitcrio de 
uma aldeia, cm uma 1110itc de luar claro, sondando com a 'vist.n. 
'ngudn o panorama, que se lhe estendia debaixo dos olhos,, 
<leu, no longe, com um vulto, cjáe se mexin entro as sepulturas. 
Esl.rcmllCCl!. Filou bem a pupilla. Não hnvia duvida. Era ·um 
l.nl.li-nSsú, um tatú gigante, qLJC se 'l'nrlava cm umã cova. 
· O cfin não podia hesitar. Poz n bocn no mundo, ,., c•m 
linguagem int.clligívcl nos seus sr.melllilnLes, preveniu dn no
vidade n f.odos os vi!;ias da eircumvizintmnca. De cnsnlc,io em 
onsnlc.in, do gt•an,ia cm g1•anja, do· cnnil cm canil uxperl.c!u a. 
canzoada, e comccarum a cntJ•cr.ruzut·-sc nos ares os lat1d1os. 
(I mesmo sentimento col'rcspondia cm todos ao ~ppello do 
primeiro qull d<lJ•a o r•ebnl.r. Foi tuna hat.idfl fl't!!'Ui. Dn~ 
n•nmpas das collinas c dos recnnlos da. . explanada, n ladrar e 
<~anil· -cm cnincadn cs~repitoso. toda a cninca daquellas immo
·dinc.ücs correu, voou contm o perturbador da tranquillidadc 
rioR mortos. Mas debalde. O necropl\ag>o, alentado pela digestão 

. {lo um repas.to copioso, c levando aos seus pet•so~uidores 11 
vnntngem dn distnnr:in inicial: acolheu-se li Lof.ln. nlli tirrto, 
deixando lograda t\ bocca da lurn a cnincnda bravia. 

Dir-se-hia que estava assim ultimnd.o o incidente. Mas 
n honm fJos tatús ilüo ficiLvn satisfeita. A J•eoublica dos nnimnos 
nü.o podia nobnnclonat• ú mt\ Jingua dos ladradores• a roputncüo 
de uma individualidade tiio cxcelsn c de uma olas.so ti\o esre
Ain r~nh•c os viventes. Nt\ manltiL seguinte, pois, a um chama
mento solemnc do ofl'cndido ~o reuniu 1'1 somlm~, mm1 \'rio 
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do matto, protegido pela !'nmarici de uma capoeira, o congres- t 
so dos bichos, curiosos c sGiicitos do bem da communidade. 

Era ele ver como bodos acudiram aos deveres da affinidade 
ou da allianca. E.m soocorro dos lat.ús, r.odeando os t.ntús-ca
naslrai!', os laluctês, os tntupebas; os t.aLtís-ga!linlws, os tul.ús 
bolas, so aggl.omernvam os fossadores de lodo o gcnero, a raca 
innumeravel dos cavadores e os roedores, infinitos em numero. 

A fnmilia canina, cães., canichos, cnn~es de toda a marca, 
viu-se cm triste minoria. Mas toda ella testemunhou do sa
crilegiJo, a quo nssistirn na madrugada precedente. Eram ás 
duzias os depoimentos. Toda a gerite, humana ou animal, das 
cercanias, sabia do facto. E demais ninguem ignorava que os 
tatús de todas as categorias, fossões p1or natureza e neces~.idade, 
a oubra cousa nüo se davam ~iniio a, devastar as plantacões e 
pnstnr na~ valias dos mortos. A voz publica já os julgára e 
condemnára. 
· A acc11Sacão assim arliculada, C'Om a audiencia de innu

meraveis testemunhas, occupou muitas sessões. 
Mal, porém, depois dn ouvidoH os depoimento~. acabart~ 

de orar o qucrellnnto, entrou n defesa a lhe pulverizar o li
Jiello. Verdade seja que arcavam por centenas as testemunhas 
de vista, todas cabaes, todas contestes, e que a notoriedade 
publica ainda as reforoava. Acima de tudo, porém, estava n 
respeitabilidade pessoal do nccusado, que, pela sua situacilo, 
pela sua gravidade, pelos seus serviQos, pairava acima :te: 
todos os bot~s da malediceneia; c varias oradores, qual a qual. 
com mais eloquencia, se indignat·nm dr! qtltJ, contt•n 1lnl hicllo 
tão eminente, se tolerassem accusacões, embora estribadas em 
montanhas de provas. 

Fossadores, cavadores e roedores eram unanimas, alli 
nessa doutrina salutar. . 

Os fossadores, ainda aparentados com o réo, pela tromba 
o seu uso, fazendo-se ouvir peln voz de um porcaco, varriio· já 
entrado ·em annos, cujas cr1rdns eomecavam a pintar de gri
salho, allegaram que, para morder e atassa!har em carne viva. 
ou morta, necessario é ter bons denb'~. 1\ si "' lntús os ti
vessem, não seriam clnssi ficados como silo, na ordem dos .des-
dentado8. . 

O andilorio pasmou com a sabedoria deste art;'umento d•l 
truz, e um arrepio de ent.husiasmo tollleu as expressões do 
espanto nas gargantas dos circumstantes. · 

Entüo, rompendo o si'encio que se fizera, discursou, cm 
nome dos cavadores, uma t.oupeirn de pello negro e lustroso, 
cJue; artista experimentado em solnpnr os melhores aliCE't'cc,, 
chamou a nttcu~iio dos ouvintes para a couraça dura e escn·
mosa, que revestia a serv1z, as espnduns, o drrso do ac·eusado, 
observando que o Creador· niio teria envolvido nestA multipl•) 
escudo o cot·po daquella c~eatura, liboraliznndo-lhe protecciío 
t!io efficar., e dando n ver assim o npreco om que a tem, :ii 
debaixo de~se casco impen~travel nü.o se 'aninhasse um tbe-
!'Olro de VIrtudes. · 

' .. ' 
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A i~l.o os .ltll~cs, numn cinocüo que so não continha, 
ur;Harn.m ns J'oeinhoiras, os upendices po:;t.~t· i oro~ •. as paLas du 
vario feitio, c para logo se viu que o tribunal estava conven-
pido. · d · t 'á d · · d Am a ass1m, comquan o J por emn1s, no mNo e um 
r·ecolhimento que deixava escutar-se o voar dos menores in
sectos, toma a palavra, para dar a o.piniiio dos roedore~. o ca
xinguelê .. 

l!,oi um prodígio, A oloquencia mesma não seria mais pãr
suasiva. O orador mostra, como a n~turczn,. de um ·modo sym
bolico, ass'ignalou exteriormente os tatús, com todas as mos
tras de uma raça privilegiada. A armadura ossificada que lhes 
cóbre a pellc, está demonstrando-lhes a solidez moral e cor
responde ao J'oitio inteirico, á tempera ri,ia, á disposicão in
floxival do seu caracter. Os habitas de sua vida subt.erranea 
c nocturna attestam a moriger·acão dos seus costumes. a mo
destia, a sobriedade, o desinteresse, a renuncia n. tudo. Süo 
eremitas, que teem por asylo da sua existencia contem'plativa 
c da sua humildade u propria rudeza da sua invetitidura. o~ 
tatús podem se considerar .santos de nascenon.. Não peccam. Na 
sua entidade encouracad~ não penetram· as tentncões· dn 
mundo.· 

Aos derradeiços golpes desta logica o tribunal rompeu. em 
applausos, t't venor·anda hiehm'ia, num im.peto ger·nl, exigiu. 
que se votasse, c o ró o, . absolvido por acclamacão unanime, 
agradeceu com o· focinho e a cauda, em movimento expr~ssivo 
de ternura, a victoria da ~ua innocencia. 

Animados por esta sentenca,'·ca.vadores, fossadoores e ror.· 
dores entre sí assentaram dar por feriado nacional o anno in~ 
toiro, o avancar, com animo de se bànqpetearem á tripa forra, 
ónde quer que se lhe offerocesse pasto á voracidade insaciavJI. 
As noites de. escuro, que se seguiram, facilitavam u execuoüo 
deste voto. Dahi em dcante .iú não havia tlcfunto, que dormis~" 
tranquillo no seu jazigo, tubcrn ou raiz ·comestivcl, quo se 
niio sentisse ameaçada no abriS'O do seu- torrão, sementeira, 
que não tremesse dos assaltos da bichnr.ia. As tumbas ama
nh~cinm rcvplvidas, roidos os aboboraes, ddvastadas ns pepi
!J,CJras, os arrozaes e as soaras em palha. 

Mas, os perdigueiros, os rnl'eiros, os filas, os. molossos do 
loS"nr, que não podiam estar· pelo julgado. porque tinham visl.o 
com seus olhos a maroteira, c, lendo fHndo a· orelha nos eo
~l'ticho~ bichanados entre os lC!'t.•ivci• Ctl!TltJrlllt'<!S, rlr.l'l\lll pl!]O 

-seg"redo da tmmn, não podiam ignorar a origem. da calnmi-
dad•e. · · . 

P.or sua parte os lavradores, advertidos pela cachorrnd•l 
fiel, o sabendo-lira a honosLidado, entraram em furor c0nt.rn n 
canalha devastadora. De sorte que, por havencn cordial ontJ•e 
todos, se deliberou procct:!er com o ncc6rdiio dos ,iuizes de 
tromba, cnsco o dent.uon, c/Jmo certos dietadorcs · dQ r~cn com 
us sentenças dos· seus tribunacs, · 

.e 
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BaLeram-:;e os covis, ~s madriguairas, as lapns, cs res·· 
qui cios todas os lndrociras onde :;e alapnrdavum os rapac~s 
curadores. Leln·eus, galgos, podengos e toda a domai~ cnni
calha patrulharam noite c dia, por moJ•ros o devêsas. Entrou 
em actividade o fuoiro, a rutceira, o veneno, o. f.ogo. Reco- • 
lheu-so n porcalhadu aos chiquoii'DS. A rataria morreu do 
fome nos JJuraéos sitiado;. Carne de tatú andava n rasto do 
l·arato. Extinguiu-se nnqu.cllns par:wr.us a praga desses 'car:. 

niceiros v·ornzes. Já as messes loumjuvnm sccegadns no campo; 
Jú as tulha~ se abui•rotavnm da cvlheita .• Tú os melões e as 
abobaras medravam dc~cao,aclos no chão. Jú os carros' se
guiam prira o mercado aver{;atlos de pomos c legumes. Pai uma 
limpa. O· praguedo annlJara. A PL'osperidade renascia em toda 
a redondeza. · 

Assim finda o eonto, dü que o narrador tira a moraliclad<l 
em dous breves conceitos, cu,in oxccllencin honraria ·o juizo 
de Salornrto. Os abusos, diz ello, os :~Jmsos são todos con:padre.s 
uns dos outros, o vivem da p!'oleccüo, que mutuamente se 
m·estam. As suas viclima~ estüo perdidas, si lhes acreditam 
nns manhas, o não abrem guerrn aos falsos ídolos, que elles 
snnCificnm; (Multo bem; m·,tito bent. O orad.o1• é cumprimcn·· 
tado,) 

• 
OHDEM DO DT:\: 

CREOI'!'O DE 023 ;;20$242, ,\O M!NJSTERIO DO INTEniOn 

3' discussilo da proposioüo ela Cnmara dos Deputad,os n: 12, 
de ·19'14, que abro, pelo Ministerio rln Interior, o cr•edito de 

·.,!l23:720~242;' "upplcmcntm; {r ver:ba ·lü' rio nrt. 2•, do orr..n
mrnto VIgente. 

8ncorrnqa. . 
O Sr. Presidente- :'ião lrnvendo numol'n no rcointo, vou 

mandar· proceder :'r nhnrnada. . 
Proeodr.ndo-so :i ~hamaúa, voril'ica-s~ a ausencia dos 

S!'S. Indio do Bt·azil, Elo~· do Souza, Epitncio Pessoa, Raymundo 
de MiL•andn, Gomos Ribeil'o, Oliveira Valladüo, Aguiar e Mello, 
J,uiz Viamra, Sú FreiJ'r., Adolpho Gordo, J<r•ancisco GJyccrio," 
Alencar GuimaL·ües e Abdon 'BaptisJn (13). • 

O St. Presidente::.:_ nespondNnm :\ /!h amada apenas 27, 
foo'rs. Senadm·es. 

Nüo hn nurner·o; fica adiada n votncrto. 
~ 

rNFEnronr.s nos c:om>oR Dt~ s,\UoE no F.XEnCITO E DA' ARMADA . 
Contiriuncüo dn 3' discussão do pm,ir.clo do Senado n. 26, 

de ·JD13, que manda set·vir nddidos nos eorpos de saude do o . . . ' 

.. , 
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Exercito e da Armada os inferiores dessas corporacões com 
qualquer dos cursos das i'aculdudes do medicina, boa •COnducta 
civil e militar o it•es unno~. pelo menos, de pmr;a e um do 
~et'V ir;os pro l'issionaes. 

Adiada u votaç:1n. 

O s~:· Presidente- Nada mais havendo n t.ralal' vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte:. 
Votnoão, ~m ~· discuBsilo, ·.da proposiÇão da Camara dos 

Deputados, 11. 12, de 10H, que abre, pelo i\linisterio do In
t.oriot·, o credito do 023 :i20$212, supplementm· á verba iiJ• do 
:u·L. 2", do areamento vigente (iJ0111, mnent/(t da Comru:issiio de 
Finanças, já app1'0'I!arla.); 

Vota~ão, cm 3" disrmssão, do. pro,jecto do Senado, n. 2G, 
<lo 1013, que manda servir addidos aos corpog de saudc do 
EJo:erciLo c da Amada os inferiores dessas ilorporaçõcs com 
{(ualquct• dos r:ut•sos-dns faculdades de medicina, boa conducLa 
eivil c militar· e tres anuas, pelo menos, ·de prar,a c um do 
serviços profis>ionaes \·C0111 pareceres das Couwâssões de Ma-
1'inha e Guerra c dr! Pillmiças rontrarios ri cnwnda do Sr. Pedro 
Bm·acs r. of(Cl'Ceendo outras). 

Lcvnnta-srJ u sessão :ís a lrn1·n;; r, ~~ minutr)s . 

. 12i' SESS.1.0, EM J.l DE OUTUBRO DE 1014 

PnESIDENCTA !lO sn, Pi:>'l!EIÍ\0 MACHADO, \'ICE·PnESTDF.N~'E 

A' 1 hora dn tardo, pl'cscntc numero legal, abre-se a 
sessão, a quo concol'!'em, os SJ•s. Pinheiro Machado, Araujo 
Gôcs, Pedro Borges, Mel.cllo, Gonzagn Jaymc, Gallricl Salgado, 
'I'el'fú, ArLIIUI' Lemos; ·rndio do Brazil, .Mendes de Ahneiaa, 
José Euzcbio, Urbn,no Srtnlos, Rillc-i·ro Gonc,Mves, Gcrvasio 
Passos, Francisco Sil, Thomnz Accioly, Tavut'cs de Lyra, An
tonio do Souza, Eloy elo Scmn, Epitacio Pessoa, Walfredo 
Leu!, Sigismundo Gonr;alvcs, Gonc•a•lvcs Ferreira, Raymunrlo 
de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Aguiar e 
i\!ello, Luiz Viannn, .Toão Luiz Alves, Bernnrdino Monteiro, 
Nilo Pecnnhn: Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Stt Freire, 
Augusto de Va•sl.'Joncellos, Bueno do Pnivn, Adolpho GordD, 
J?.rancisco Glyccrio, Leopoldo de Bulhües, Brnz Abrantes, Alen
•ar Guirnnriics e Abdon Baptista (~2). 

Deixam de comparecei' com causa j ustificndn os Srs. Sil
vcrio Nory, J.nuro Sodré, Pircs Feri·eirn, Cunh11 Pedrosa, Ri-

' beiro rlc Britlo; Oliveira Ynlladão, José !\Iarcellino, nuy Bar
bosa, Moni~ FNir·c, Lourenco BapListn, Bernardo ~lontcirD, 
Alfredo Ellis, .Tcsü M•ur.tinho, A. Azered10, Generoso ~[nra~cs. 
Xn.vier dn Silvn, Homilio Luz, Jonqu.im Assumpcito o VJCtormo 
!IJonll•iro .(10), 

' 
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E' lida, posta em discussito c, sem debate, npprovndn a 
3cla da sessão nnlef'i,or. 

O Sr. 1" Secretario dú conta do seA'uinte 

EXP'EDIEN'.I.'E 

Tclegrammas dos Srs. Governadores dos Estados de llfaLlo 
Grosso, Minas Gcrnes c Santa Calharinu, congratulando-se 
com o Senado, peJa data de 12 do corr·cnte, comrnernorntiva 
da descoberta da Amer·ica. - Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario procedo ú leitura do seguinte 

PAUilOFJl 

N. 75- 1914 

A Commissíio de Consliluicão c Diplomacia. Lendo estuda
do a proposição da Camam dos Doputados, que approva as re
soluções c convonçõcs nssignndas pelos delegados:\ -1' Conferen
cia Jntcr·nncional Americana, realizada nos mezes de julho c 
;,gosto de J Dto nn cidudo de Buen•os Ail'CS, é de parecer quo o 
Senado de o seu nssenl.il!lento ils mesmas convcnaões e reso-
luções, c em sessão publica. . 

Sala das Comrnissões, !l do ouJ.ubro de 1.01.\. - F'. Mendes 
da Almaü:la, P1·csidentc. - Alencar Guimarães. - José Elt-
~~ . . 

l'ltOf\OSIÇÃO DA C,IMAltA DOS DEPUTADOS N; 28, Dll 1914, A QUE S;m 
1\llFElt ll O PAI\ECilR SUPRA ' 

O Congresso Nacional decreta: 

A·rt. J." Ficam npprovadns as seguintes resoluções e con
voncJes n•SSiA'nndns pelos delegados ú .\' Confi:rencia rnterna
cion31 Ainoricnnn. realizada nos mezcs de julho. c asosto, de 
1910, na cidade de Buenos Aires: 

1 ', Resoluc.ão - Reorganiznçito da unH1o dus Republicas 
Americanas, de 11 de lllgosto de 1010; · 

2' Resolu~ão - União Pan-Americana, de. 11 de aS'osto 
de 1910; 

3•, Resolucüo - Estrada de Ferro Pnn-Arnct•icann, de 11 
de agosto de 1910; · 

o~•, Conven~.fio - Pt•opricdndo LiLtet•nrin c Artisl.icn, do 
H de agosto de 1910; ' 

' 
',i-, 1 ;· 1~ .. ~•'•' .;•I,I~;:l~'""~l ;I: 11'1:...!;, ni 
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ii', CQnvem;fi.o - Reclamações pccuniarins dr 11 de agosto 
de 1010; · 

íi", ftcsolução - Coinmunicaoões por va,por de 12 de 
agosto de 1910; ' 

7', Resolução - Policia sanitrurin de 18 de agosto de 
1910; ' . ' 

8' Resoluc.fi•o - Permuta de professores e alumnos de 
18 dr. agosto de 19·1 O; ' 

9', Convenção - .l'al.enl.es de invenção· desenhos e mo-
delos industriaes, de 20 de agosto de 1910·' · 

10, llesolução - Documenl!os Consularés, de 20 de agosto 
de 1910: 

1 ·1, ·neso!ucão - Ilcgulnmentação Aduaneira, de 20 de 
n~;oslo de 1!!10; 
. . 12, ftesolução - Secção Commerci·o, Alfnnd~gas e Esta-

ltsltcns, de 20 de agosto de 1910; . 
. ·J 3, Resolução - Estatislicas Commerciaes, de 20 de agos-
to de 1910; 

14,. ftesolução -- Ilecenseamento, de 20 de aS'osto de 
J9J.O; . 

15, Convenção - Marcas de fabrica c de commercio, de 
~o de nr;osio de 19'10. 

Art. 2." Hevogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos -Deputados, G de outubro de 19l4. - Sabino 

Barroso lttnior, Presidente. - Antonio Simr.ão dos Santos 
Leal, 1• Secretario. - Elysio de Araujo, 2• SPcrelario. 
A imprimir. 

E' igualmente lido e posto cm discussão o seguinte: 

l'ARECER 
, 

N. 76 - 1914. 

Foi· presente tí Commissão do Censtituição e Diplomacia 
do Senado a mensagem do Sr. Presidentr! da Repuhlica, 
submettendo no conhecimento do Senado as representacõc•s que 
n S. 'Ex. enviaram o Presidente e a ,lssembléa Legislativa dr~ 
Estado do Rio do Janeiro no intuito de obterem medidas ga
rantidoras dn normnlidndó. dn vidn constitucional riAsse EH
lado, que a mensagem diz nmoacada de gravo perturbação por 
netos da minoria dn Assemhlén Legislativa, amparada por de
cisões ,judiciarias. 

A' mensagem do Sr. P.rcsidonte dn Republica vieram nu- · 
liCXOS': . 

A mensagem: por cópia, dirigida a S. Ex. pelo Dr·. 
Francisco Chaves .de Oliveira Botelho, e uma ~eprrsentnt;ilo, 
lnmbem dirigida no Sr. Presidonll! da Republica, nssignnrln 
pelos 'Srs. Alvaro Augusto de Mornos Dlniz, Theodoro Fi
gueira de Almeida c. 'Oscar Leite Pinto, t• Vice-Prosidonte, 1• 

·I ' ,.: 
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Secrotn1;io, c 2' Secretario da Asscmblén Legislativa .do. EstaZio 
do Rio do .Tnneiro, com trcse documentos e exemplares da 
Constituição e da Reforma Constit.uilional do Estado o Rc!l'i
meuto da ret'el'ida Assemblén. 

Compulsóu a Conunissão lodos esses documentos c vc
l'i ficou o ~ue p~ssa n nxpot•: 

Funcr:ionava rcgulm·menl.o a Assembltía csladunl quando 
foi convocada unm sessão ext.rnordinaria no dia '10 do junhn 
do corrente anno, mns rcceiosa a .rcsper:tiva Mesa de que fosse 
outra, que não elln, olcita pnm clil'igir os trab~l)l9S lo!l'o que 
houvesso numero legal para isso, nela que dJzmm dimanar· 
do intuito do com:cüu que .animava o .Presidente do Estado, 
impetrou uma ot•dem de /i.abcas-coJ•pus, para ser-lho garan
tida a Ji[Jo['(ludc do conservai' a diJ•eccão dos lrnbulhos du~ 
mnto u sessão oxlrnot·dinaria. ·· 

O Supremo 'l'ribunal Federal concedeu o hab•!as-c:orpu.s 
não sô rmra C]tll' os pacientes mmnbt•os da mesa da Assombltla 
pud1!sscm se loeomovc:r livrcmonlc c pcnotrm· sem eonccão 
no edif'icio rln. Asscmbl<b Legislativa cm Nictheroy, como 
para :Iili exercerem, sem constrangimcnlo, cmquuulo durasso 
a scssiio cxl.raordinarin, ns J'uncçiies do Presidente e Sccrclu~ 
l'ios cln J\!caa. 

' 
De posso dessa dceisão, a Mesa tia Asscmblén, eompoRta. 

rios Srs . .Toão Antonio do Oliveira Guimarães, Raul do AI~ 
moida Hcgo o Constancio .Tosó Monncrni, continuou a J'unccio.:' 
wu· S•<m ,que eomp::u•ecessem deputados em numcJ'O que pc!'
mif.lisse o funccionamcnl.o legul da AsscmblúJI. 

,\o l.•:mpo r.le emnectJJ.' n sos:;ão orclinnJ·in tla Assemhlén, 
ns m~mhJ•ns da l'rlesa quo haviam l'IJI}ü<!l'ido lwbcns-cor]Hts ul
lcgaJ·nm, perante o St1pJ•cmo TJ•ilmnnl, de novo, quo o Oo
vepun •lo Estado llws vcdi'!t•n o in!l't'Csso no í;di!'icio do .'\Hs~m
hlén u. quo li·.unsJ'eJ•irum o fies, JlOJ' e.ssr. motivo, a séde das 
sossüos paJ'a cdil'ieio pt•oximo ao ela Assemblúa •J o Supremo 
'l'ribunnl, Lomando conhocimcmto dessa nllcg:wão. do novo ga
J•anl.iu JlOI' lw.bcas-cor}lils 0 funcc;iormmcnl:o \tos impoLruntes 
"omo mombJ·os dn Mesa, mandando. pt•ocessat• o Presidente do 
J~slado, pela dcsat.tcncão do Governo no primeiro ncc6l'düo, 
Jlor tet· ,julgado provados os itens do uma justi1'icacfio promo~ 
vidn prlo.~ mr.mbl'os rJa Mesa, sobro a coacçüo do Govenno tí. 
sua J•cunmo. . 

Nn,slc inlorim os I)WI)lbl'os dn Assombf{:n Lo!l'i2laiivn, que 
rntcndmm fol'mnl' nu11orm n PI'OilNir.•t'ülll u cleJJ;uo de novn 
lllcsa, mnncla:mm m·rombar o cdiJ'icio dn Asscmblén, instnlln
ram: n Assombl~a no dia ·f ele agosto eom a presença dr. viu! r 
c IJIIWO Deputados ll ouvirnm n il'i'l.m·a dn mensugcm l'~it:~ 
pelo PJ•csidentr•, cm pessoa .. 

• 
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Apôs esse a.ctp, elegeram I! ova. Ml•st, c~m a qual. cnt!·a.-um 
cm rctacücs ol'fJCJnes as autoridades do fl1o de Janea·o o do~ 
ucmuis .Estados c as da União. . . . . 

No dia 2 de agosto comparc~ou mu1s um Dcpuludo, Jo1 
outro reconhecido, computando-se o numero actual do mmn-
}Jros dessa Assembléa em vinte u sele. · 

Ao posso que isso· se dava, a 1\lesu que obtivem ltabeas
cm·pns continuou a func~ionaJ· com os restantes membros da 
Assoml1ía no cdifiL'io para onde houvem transferido u séde do 
Podet• J,ogislativo ·do Estado. 

Ante a or·dem do Supremo 'l'·l'ilmnal Federal para proces
sal' o .Presidr.ntc, o pt•ocurador sec~ional da llepuiJJica C1Jli
nou pela uudioncia. fJPIÍVia da Assetbbléu do Estado. 

l~nlito; os Deputados qnc Iunccionom em maioria, ailt<' 
urna publica fút•ma dn itucixa, dclibernrnm mandar os papeis 
:is suas CommissõeR de Guwrda. da Constituir;ão, das Leis r. 
l'odcrcs c Legislac.ão e .ruslicn, o o ndvor;ndo do l'residcnt~ dr> 
Estado levantou perante o. Supremc 'l'ribunal um con1'Jicto 
de juriscliccão que o mesmo tribunal dCillnrou inexistente, 
mandando proseguir o processo cont.ra o Presidente. 

Foi Ludo quanto a1:ima .referimos a causa principai da 
mensagem rrue ao Cong['csso dirigiu 0 Sr. l'rcsidente da Repu
blica, 

Dó exame· de todos os papeis rosaiLnm importantes 
qu~stões que a Commissão Oôludal':'t separadamente. 

Competencia do POde,• Judioiario 
' 

1 Em nenhum dos 'itens dos at·ls. 55 a G2. da ConsLituicão 
Fedel'al se .encontra. que o Supremo 'l'ribmml Federal pos;n 
rcgul:u· n vtda dos corpos ·POiil.icos elo. União, ou dos Estados 
interp,t•elnndo as respectivas Constil.uicões r. leis csp~ciaes' 
iltt peculiarc~ aos mesmos Estados, sinão cm caso do revisão de 
:Ql'Ocossos findos c nos casos conçr~tos especializados no n. nr 
ao art. 5!1, pelo que, npezar do l'!spn•tto moderno de nmpliar;ão do~ 
cnsos do /iabr:as-crJI'flU·s, não pódo o Podei• ;rudicin·rio ittvnrlir :t 
esphem da nccão polif.iea éla União ou dos Estados, tomando de
liboracücs quo in'll'injam'ldispnsicões positivas das ConstiLuicõcs 
cstaduncs c al;é os Hcr;imcnlos flllil eslatucm eobro a vida 
interna das corporaoüos poliLicas. · 

O enso ,;onl.rnt•io. fôt'n n pet·turbacão da hm·moniu cm 
flUO devem vivet· os t.rc~ poderes fedornos o dUI indepondencin 
que cndll um dellos dc'vc consorvm·, embora ·essn fundamental 
lmrmonia. . 

Dest'nrl.c, deneg-ada n compctencia do Supremo Tribunal 
Federal pnm reconhecei' llOdercs n mesas dos. Congressos cs
tadunos, nenhum el'foil.o devo tot• a dolibe!1aoüo dos seus 
:weórdiios, mQndundo quo persistn om vigor uma Mesa da 
Asscmblt!tt LcgislntiV1!11 desde que n maioria dos respectiv{)S 
;membros, de 1nccOrdo com a. Cons~iLuiclio do Est~do .e o Re-

.... ·-- -· .. · .............. _ ..... :.r. ............ ·--·-·······. 

. ...... 



... •'' 

' ' 

-· 

i7i ANNAES DO SENADO 

gimcnlo Interno da mesma Assembléa, oscoll!crem os seus 
BUbsiiLutos. 

· A Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina 
l::l~ntrvamen{e, cm seu art. 7', que a Asscmblén. Legislativa 
mclependentcmcntc de convocação, se reune no di•a 1 de 
agosto do cada onno, c no seu arl. s•, paragrapho unico que 
nas sessões extraor·dinarias tL Asscmbléa não poderá deliberar 
sqbrc matcria diversa do que motivou a convocação, e o Re
Slll)Cnto Interno cstatue no § 2" do art. 15 que depois .da 
retn·adn do Presidente 'do Estado, no d~n. da installacão da 
Asse~bléa, esta dcver:i proceder á eleição da Mesa que ha de 
ser": a' . dut·ante a sessão legislativa, ordinaria ou, extraordi
narr•n.. 
. São,_ pois, det~r:minaoões imperativas_ que dizem respeito 
a orgaml.ar;ao po!Itrcu de uma corporacao tambem politica 
o até ahi não vaõ a compctcncia do Supramo Triburual Fe
deral. 

Gompctcncia do l'odar E:r.ecutivo 

Esta tamlJern não se póde ·determinar cm vista dos casos 
taxativos do a:rt. ü' da Constituição. Não so tra!Jn1 de facto, · 
de invasão ostrangoira' ou inter-estadual; tambem não está 
ul'fcclada a fórma republiuana federativa, porque no. Estado 

· <lo Rio de Janeiro exerce as funccões de Presidente um 
cidadão cujos poderes não estão contestados e com 
ollc so correspondem os outros poderes estaduaes ·e ill
denu,~s; funccion:a regularmente o apparelho judiciaria, om 
virtude de leis, cuja legalidade não so~fre contestacão. E 
quanto ao .Poder Legislativo, à maioria de seus membros se 
reune no ediJ'icio proprio, ence!Jados os seus trabalhos no dia 
taxativument.e l'ixado pela Constituição estadual, e com essa 
Mesa o essa maioria se entendem os outros poderes estaduaes 
c os poderes federaes. 

A reunião da minoriocda Asseml!léa só tem cm seu favor 
a decisão do Supremo Tribunal Federal gat•antindo Ms mcm- · 
bras legitimas que J'unccionavam nas sessões prepnrator.ias 
da cxtraot•dinari•a, uma prorogacão de mandato que, além da 
incompetencm constitucional é contraria ao espirita do re
gímen republicano, que dá ás maiorias nas assembléaSI a 
supremacia nas decisões, e, portanto, não .se póde dizer: que 
os elementos politicas om con1'licto no Estado do Rro de 
Janci·ro tenham perturbado a i'órma republicana federativa 
naquelle Estado .. 'l'ambem não póde o Govet:n'? Federal in~ 
tcrvir ptwn restabelecer a ordem o a tranqurllrdade,. porque 
nem esta ordem está alterada, nem abalada está a respectiva 
trariquillidaàe. E' uma quest.ão de policia interna regulada 
por leis em vigor que os proprios poderes do Estado podem 
r·csolver, B finàlmente, nüo tem o Governo l!'ederal que as
segurar alli' execução de leis ou sentenças i'ederaes, porque a 
sentencn federal em jogo é uma intcrvenoüo' indeb.i~a do 
principal tribunal .do paiz em questão de nat~eza polltrca, ~ 

I 

I 

I 

\ 



r 

SESS,\0 EM H Dr~ OUTUDDO DE 19f.l 
:17~ 

cconomüt inler·na de coL'POr•ncüo politica do Estado exce
dente dos seus podcr·os, definida cm lei o só dentrÓ da es
!JhCl''! . rJe sua C?f!!Petenc!.rt poderi1n. o tribunal pretender 
o uuerto ao cxrgn· a _Intervenção do Governo Federal pnru a respcctrva exocucuo. 

Com.patencia do Poder Legislativo 

A nrão ser pelo § i' do art. 35,' gern,J na sua determi
nação, qu~ndo inCUf!!be ~o Congresso velar na guar·da da 
ConstlLuiqao. e_ das lOis, nuo póde o Congresso violar o art. 63 
da Cqna.tr~urçuo .que manda que os Est'!dos se reja!ll pela 
Const1 turca o e le1s que adoptarem, r·cspeitados os prmcipios 
consli tucionaes da União; e, nestes termos: 

Consider·ondo que· no Estado do Rio de Janeiro não foi 
r,Jtcrnda a J'órmu .republicana J'cderntiva; 

Consider·ando quo não ha sentença J'ederal a executar, 
nem foi infringida nenhuma das I<Jis J'ederaes; 

Considcr·ando que os casos reJ'eridos ruo. mensagem do 
Sr, Pr·.~sidenle da Republic·~ n:ão incidem em nenhuma das 
disposições constitucionaes pum autorizar a intervenção J'e-
doral no Estudo do Rio de Janeiro: · 

· E' a Commissrro de Constituição e Diplomaci~ de parecer 
e requer qua seja archivada a mensagem do Poder Executivo, 
danei o-se conhecimento ao Sr. Presidente da Republica dessa 
d~libcrucão. 

Sala das Commissücs, 13 de outubro de 1914.- F. Mendes 
da Al1nâda, Presidente c !leia to r. - José Eusebio. - Alencar Gwi!nm·ães. ' 

O Sr. Leopoldo de Bulhões (pela o1•dern) - S1·. Presi
dente o Parecer que acaba do ser lido contém matm·ia de 
alta gr·avida<ie. Só se poderia instituir debato so!Jr·c elle, 
depois de sua publicncão, pois é impossivel tomar em conta 
us allcguções que constam desse documento, 

Assim, de momento, eu mo limH9 a dizer a V. l~x. que 
voto pela conclu.silo, caso o Senado nao resolva que elle seJa 
pu!Jlic;ado para depois entrar cm debato. 

O Sr, Presidente - A conclusão do parecer du Commissão 
de Diplomacia importa ·em um requerimento; e o Hegimcnlo 
rletci·mina que eJ/o seja ÜJCOrltinente sujeito a discussão, 
como u.lüis lem-so Jeito sempre. · 

0 Sn. NILO PluÇANHA - Mas o IÍObrc Senru.dor pódc rc" querer o adiamento. 

O Sn. Pni~SI•DEN'I'I~- Não lm duviclu; o o r·equcrimento do 
adiamento seria sujeito uo coull'ocimenlo do Senado. 

I 
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O Sr. Nilo Peçanha (pela Ol'llmn) (') - Não desejo Sr. 
adiamento ou sujeitaria. ao conl1ecimonto do Seriado. ' ' 
:Presidente, intervir no presente debate. :Xão seria rnzoavel, 
nem o Regimento o pcrmiLtiT'ia, mas parece-me que as re
flexões do nobre Senador por· Goynz são muito pouderos;ts; 
requeria, porl.unlo, n V. J~li .. o adiamento por 12 ou :Jit horas 
da discussão do parec:or, pelo. menos at1i quu sejam pulJliuada.• 
lambem as informu~.ões que n nssembléa mantida pelo Supremo 
'l'ribunul envia ao Senado hoje. . · 

O Sr. Presidente - Poudet•m•oi a V. Ex. que a Commiô
r,ão do ConsLituiçiw sô Linlm doe opiuar· ern vista da mcnsngvm 
do Sr. Prcsiderul.o o documentos que lho !'oram :l'ornccidos . 

A Commissão elaborou o seu pm·ccer que J'oi, conforme 
determina o Regimento, lido c su,ieilo ao uonhecimeuto do 
Senado. As cont:lusõcs desse pnt·ucer· .iú mcrcccr•am aliíts o 
voto do illustt·c Senador por Goya~. lüo claras lhe pnrccernLu 
os razões expostas pela Commissi\o. 

O Sr. l'rancisco Glycerio (Jwla 01•dcm.) ( ') - St·. Presi
dente, comeco JlOl' dcelarnr que votaria pelas conclusões ... 

O Sr1. N1W PaÇ.\lHJ.\ - 'l'odn gente vota. 
O Sn. FnA~cLsco GLYCEmo - Mas quando se vota velas 

(\Onclusões ..• mas quando se vota por ellns, (Jucr dizer que 
.•e não toma t•c.,ponsabilidadc nenhuma pelos con~iclerandos, 
ou por qunésqtwr· t.•eflexões <illl) as l.eiltmm pl'Cecdirlo. 

Bem, Mas entendo que se deve trnnsigir· ·com ns l'eflc
xões feitas pelos honrados Senadores pelo Rio de .Tnneiro c 
Goynz, no sentido do ndiamcnlo dn discussão, . 

De que se trata? Do principio conslitucionnl da inlet·
vcncüo dn União nos Estados. Qualquer que scjn o modo pelo 
qual opine n Commissüo, elln não faz mn.is do que dar o SJ)ll 
conselho. A deliberação vac ser tomada poJo Senado. 

Por conseguinte, pareceria que um ussumpto do$ta. .nnlu
rein deveria ser amplamente cxamim1do c quanto possivcl 
debatido. Que pre,iuir.o h a? 

· O f:ln. Lsorot.uo llll Bur.HÕI\H ·- Sô havCL'<i vautn:;ens. 
O Sn. L'HANCrsco. GL~Ycllmo - Sú haverá vantagem. Ne-. 

nhum prc,iuizo haver<í, nem para. nrtucllcs que vottlm pelos 
considerandos o pelas concluslics, nem nnrn nquellcs que 
votam sómonto. poL· estas. 

Eu ousnrin, nüo dcse,innclo IJUC tornc111 o men alvitre a 
mú parte, l'equeror o arlit~mcnlo . 

O Sn. Nn~o PF.Ç.\Nll.\ - Foi o que cu requeri. 

(') íEste discurso uüo foi t•ovisto pelo orador .. 

••' 
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O Sn. Fn.I:'\GJsco GJ.Ycmuo - Em la! C!J.lo tomo a libcr~ 
dado do dar o nwLt assentimento ao rcquct·imento do noLrc 
Scundor pelo llio de ,Janeiro. 

O Sr. Presidente - Devo cleclarnL· no Senado .crue sulJ~ 
mellc!·ci o recrucr•im~uto ;\ dclibr.rnçfio dos Srs. Senadores, 
'!'amo é meu deve1·, mus pondero ao illusl.rc Senador JlO!' Siio 
1>nulo r]uc as conclusões do pm·.ccer estão lüo inUmnmento 
cn/.rohwndns com os seus considet•andos crua votar pelas COI!~ 
dusilos" ó voLnt· ]JO!' esses considerandos. · 

As concluiüns 'nfio são mn is do. qu•,J as consccruencias das· 
p!'r.missns cslnhclcc:idas fJC!a Commissão, como so infere da 
jll'OJll'ia red:wcfio do !lH!'eCe!', ' . : 

o Sr; Francisco Glycerio - Peco a palnvru pela ordem. 
' O Sr. Presidente - Antes de clnr a palavra a V. Ex. pela 

ot•r.lem,. vou sujeitnt• no eonhccimento do Sen:tdo o requeri
mento de adiamento apresentado pelo Sr. Smwdor· 11elo !lia de .runciro. , 

Os senhores que approvum ~ r·equcrimonto queiram 1~
vnnt:H·~se. (Pausa.) · 

J?oi rejej[uclo. · 

O· Sr. Francisco Glycerio (') - Sr. P!•csiclcntc, V. Ex. 
declarou quo !ta tanta liguçüo entre os ·considerandos e· a 
t;onclusão do parecer que, votar esta, é votn1• pelos consitlo~ 
l'UildOS, , 

Era exnl!lnmcnt·c o que cu vinlw diztJl', islo é, quo voto 
. vela conclusão, não votando os consrdcrandos, Que Lliz ·a c ou~ clusiio? 

A conclusão opina pelo nrchivumcnto. J>ois muito hcm, 
r.n voto pelo archivumeuto,. n;io pclns razões que deu a Com~ 
Juiss;io, mns pbr outras mzücs quo tenho. 

O Sn. PHESJDJlX'ri(- J~' um dirci·lo do V. Ex. I 

O Sn. PtL\:>'CJsco GLYCEnro - Declaro qtra voto pelo 
nt·ch ivnmento rln nwnsngt'lll, JlOI'fJtln nüo considero coustitu~ 
ciouul n intervenção no ]~slado do lUa de J'aueit·o. 

U~lA \'OZ - Muito bem. ' 

o· SR •• To,io LUIZ ALVES- Peco •U palavra.' 
0 Si\. Fll.\NCISCo GLYCIÚuo - Hn muito. tempo nliús fJUil 

SJISttJnto QUO"'a intervonçüu ó da compctoncin do Poder ,fudi
einrio; mas não cn~o agora. nisto .. Na hypothese. porém, sou 
nhsnlula c "prol'uudumento ·contmrio ú intervenriio no Eslndo do flio de .ranei'L·o. • 

Deiido que a, votut,;io l'oi pe.Jo Ul'cltivumonto, não\ iudn~o 
o que é cruo tom cm visln o RclntoJ• do pnL·ecei• nem o PUl'iido que o inspirou • 

~.n e 
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Jlupilo, Sl'. l'residenl.c, sou conLml'io ao' pat·e~:er, n~~im 
como sou conlnwio á intcrvunç.üo. Acho que ella nao ac pudu 
dnt' nem ho,je num amanhã, salvo u. hypoLhcsc do Podut· 
ExncuLivo .~er chamado a cumpt·it· uma sentença do l'odct• Ju
tlieiario. Nesta hYJloLhese, talvez a. inLet·venoüo deva .suL' l'C
spcilurln, porque, cm tal caso, cllu ~urt't consliLucionnl. 

Em a qu·~ .Linha n dizct• pat•u esclal'cccr bem o !JCm ac
r:cntunl' que niio tomo nenhuma rcsponsabi!diude, mesmo pot·
quc não ouvi bpm a leilul'n do parecer. 

. . 
O Sr. Presidente·- Devo declarar uo honrado Senadot• 

pot• S. Paulo que as oonsiclet•ar;ües ·que S. Ex. ucabtt de fazut· 
impot·lam 1m conclusão de que S. Ex. conhece JlCL'l'oitamenlo 
a. malel'ia conslant~ do pm·cccr, lunlo ·que discordtl da Colll
missüo, achando que a iulct•vcn~üo póde dnr-sc judicialmcnlc, 
llOl'quc o l'oder .Judiciaria ó o JlOqct· ugcnle nas inl.ct"Vencúe8. 
O que <i nnlurnl, por.lanlo, ú que V. J~x. i'uca dcdm·ucüo d,) 
valo nc~~c scnlirlo. 

O Sn. Fll.l~:cltlca GLYCEmo - Pois não • 

. O Sr. Presidente - 'l'em a palavra, pulü ordem, o St•, 
Nilo Pcr;anha. ' · 

O Sr. Nilo Peçauha -·Pedi a palavra, Sr. l't'CôidcuLc, 
para inr]uil'il' da. sorlo ·do meu requerimento. · · 

O Sr. Prosidonto - O requerimento de V. Ex. J'ai i·cjei
lado. , 

O Sr. João Luiz Alves- Pedi n:11nln.vra pnm l'nr.er umn 
rlccbt•nçüo de voto. l\'üo ,desejava fuzcl-n .. Prevcnrlo, porúm, 
quu o caso cm dohat.e, pcln sua mngniLudo conslilue.innnl, 
pt·ovocul'il\ outms àeclnmc.õcs, como a. que nealm de sm• J'cila 
pelo meu honmdo ::nni::;o, Senador pot• S. ]>aula, resolvi tmzl•t' 
cscript.n, na 1'ót•mn do llegimenlo, 'u mmlifcsLac.fio da meu 
voto. 

Desde 1003 tenho ticlo, míto grado meu, nccrro diJ·cr.tn 
nos pm·c,r.ct·cs c nas discussões t·clativas aos casos tlolilieos 
eslmLoncs. 

Do momento .. me J"ccordo que iivo de opinar sobre n. 
Consl .. itui~:iio do Hio Gramlo do Sul; sobro o caso -- lrislu 
caso! - de Mntlo Grasso; solwc o caso de Sergipe, de!'tm
dendo a. ]el';"alic!adc elo Oovcl'no do presado collcga. qm• tll':L 
esLt\ :'t minha .esquerda, a St·. Guilherme de C:nnipos; sobJ•c 
o caso do Amnzonns, negando n existencia dessn l'ip;m·n cxLl'n
vnganlo do «inlcJ•vcnt.or po!Hieo» no JIOSRO di1•eila ronstiln
ciona.l; sobre o rmsa do Estado do nio de .lnneiro, su~lcnlnnrlo 
n compctencin «exclusiva~ do Lep;islalivo fcdct•nl pum dúJ•imir 
:.~ contendas enLrc dons presidentes que se consideravam lc;;i-
t.imnmcnle eleitos c rcconhe•eidos; etc.· · 

Por esse moLivo c porque estou resolvido n tomar ntLi
tudcs clnrns o definidas em todas as qucsLi.íes que entendem 
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com n autonomia dos Estudos, cu me pcrmiWroi n liberdade 
de fnwr üma dcclnl'aciio. de voto,, tanto mai~ ncccss~ria qu~u
/o· ao cutrm· neste l'Cemto, ouv1 do velho rcpublJCuno. :Se
;,i;doL' JHJr H. Pnulo, meu cmiurmtc nmii;o, rt n!'J'it•mncão do 
quo no Poder Judiciaria incumbo .u. decisão de qucsLões corno a do que ora se trata. . 

Ntio sei se interpretei bem o seu pensamento. 
' . 

O Sn. lflloiNCISI)O GJ,YCllluo - Inlcrprelou pcrioiltuucnlo. 
O Su. · ,/o,\o Lu1~ AI~VJlS :_ Vejo pois, que fi~ hem cm 

/.i'aXoL· ·eseriJJla a minhn doelnrut,iio do voto, dcclamoão que 
ti umtt munil'csla"ão doulrinal'in c não polilicu, pot'C{I!C os 
casos 11assam o os" )ll'iJJoi]Jio.ç tl01'manocem. 

Esta ú a dcelnt·n~ão: (Lcullo.) 

~:i\doplunclo not·mus j:'1 eslahcleciclas nesta Casa llOt' UIIJ 
dos tin,u~ muior·r.s ornctores -. tt·a:;o cscripttt mna declat·u~ão 
do voto. sobre o pnrccet• cm dcbnlc. 

'J:enl1o soln·o os princioios consUCi.!cionacs, cm jog·o neste 
rmso, as mesmas idéas, o mesmo modo de interprclm· a lei 
hn~icn, o mesmo sentimento de apr?go ao rr..gimen republicano 
Jod·c t·a livG cm outras oecns iões manifestados. 

Désnl'io no mais arguto csoiriJ.o do ccmsülico - a que 
dcscubt•a nà minha, algumas vezes ciJ'icicnlc c as mais dus · 
vezes obscura acr.rro parlnmcnlar, contradiccão entre o meu 
modo de pensar anlet•iormcnle cxpcndido nos casos da Con
sl.il.uirüo do llio Gi·nndo do Sul, do Matlo Grosso, do Sergipe, 
do Auinwnas, do Estado do ftio, ele., c o meu modo de pensat· cm. J.•oln~ilo no nctunl. 

Niío li lO pt·coccupnm os nome~. do iJJustt•cs cidadiios quo 
estão om <:nusa. Não vou cncm·:H' o pt·o!Jicma sob o ponto 
de vista Lias sympnlhias pessoncs: esln_s me Jcvürinm, (]Ui('tl, a campos opposlos... -

l'rctr.nclo, apenas, a /lr'OJlOsito do parecer cm dc!Jntc o 
rio euso JlOlilir.o que clle representa, cnviur ti M-r•sn esta de
•:ln[•n,;iio de voto, cu,in oxlenuão, sô púcle ser medida pela cu
pacidndo syntholiea . .Ou nna!ylir:a dos seus uulot·cs, visto quo 
o uosso Hegimcnl:o niio lhes tra~a limites. · · 

Dr.clnl'O quo sú eomprehcndo o regimon .. sob que vivemos 
corno um l'egimcn ele I·esponsnbilidadcs definidas c dn. harmo
nia dos poderes politicas, inclopeudontcs nn csp!Jora da rcspe-ctfvn. accüo. · · 

Jlesponsnhilidndos cJociinitlas s1.i as tomos pam o «ExcenU
vo~, nns leis que, desde n Consti/.ui~ão, dcfinimm os ct•iJiws 
do .I'J•esidcnlo ela Hc.pul.Jiicn ·o seus i\Iinislros c prc·scrcvc.t·mu 
O l'CS[lcelivo Jli'Oeesso. 

llcsponsnbilidadcs dcl'inidas sô ns tomos, om J'CltH;iio nu 
«Podei' J.ct:isHJI.ivo~ - na sanceiio do cleilormlo, unico JlOclcr 
cnonY. de Jltlllir os mandntnrios inl'ics, ncgando-Jhrs a ~('\lo-varão do ma.ndal:o. · 

rtesponsabilidnclrs dcJ'inidas sú ns temos cm !'clncão no 
«Poder JudiciaJ•io ele 1" inslnncin~ para o .CJuai estão llclcr-. 

\ . 

··, 



. -. 

. 

:umAr.s no SENADO 

minados em lei os erimes J'unccionucs c o compo_Lculc pro
cesso do jul~amcnl.o. 

Mas.. . rcsponsnbi lidnclr.s clr.fin idas mio temos parn, n 
nossa Suprema Côr·te, cujos membro~ gosnm atA hoje ele um:\ 
irre;ponsnbilidnclo <UbRolutn~ iJ «incondicionnl), Dizel-o 11 
nffirmnr a, exisLonci:t drt «didadura ,iudieinria», a peor tln~ 
dictnduras, porque, collecLivu, irresponsavol o vilulicia -:- é' 
pcor do que a Llo CongL'esso, lnmhem eoJJecLivn, mns tempe
raria, elo que a do Executivo, imlividunl, igualmente (cmpo
rnria e responsavel. 

~ . ., 

Tenho ouvido d,izcr: - eomo temer n clictadul'n ,iudiuia
ria, si o Podei" .rudicilu·io <! um poder inerme, des:ll'mndo e 
nüo dispõe do 'l'hesouro Pu)Jiico ? , 

RcspOLJdo que <í prc<:iso temei ln, l.nnto mn is quanto penso 
que os arestas ,judiciarias devem sei' acatados pelos outros po-
deres, com todo respeito. , , 

E então formulo JIO'mcu espit-ilo este argumento:- 'l'oda 
d,ceisão ,iuc!icial'ia deve sm· rcspc'iLnc!a; o Podei' Jndieiurio 
(supremo) ó h·l"Csponsuvel, Jogo púdo faz.cr o nrhilrario, quil 
deyr; ser respeil.ado; mus, e o mo o .arllilrurio earucterizn a di-, 
otnclurn, o Poder Juc!icinrio, vilnlicio o irresponsavcl, <l a di
'cladm:a. 

Dicladura dolorosa pm•a os poYos cullos. pois quo - po
der:\ dch:ar de ~et· apenas umn, manHcstn••,ão du pui:.:ão nos 
ca~os politicas, !lllJ'a SC!' uma •diathcsc» ntL garantiu do~ di
reHos privnc!os:,-não lm limite it paixiio lmmann e cump1'c nilo 
escruccer que os Juizes são ,homens, como nós outros. 

Hurmoniq e indcpemlcncia de pode!·cs, disse, ú o funda-
mento do l'C/l'Jillen. , , 

. A harmonia est:\ c I'Csicle no respeito reciproco das dcci
sr•CS de carJn um quumlo proferidas dentro das respectivas os
)Jheras de competcnciu. ' 

Quando qunl~ucr uollcs salto ue sua orhitn, a l!armoui:t 
so rompe c sur•gc1 a anm•chüt. . 

i'ío re:;imcu qtw instituímos, modelado pelo AmoL·icano ((o 
Norte ,o pelo Al'gonlino, forca é distinguir ent1·e as quosl.õcs 

, ~cs~oncinlmente politicas~ c ns que o nüo süo, pam quo a har
monia dos poderes possa subsistir, para que os confliclos s,e 
não ve1•i1'iquom. . , · ' 

J~scn)lnm ú competencia do Poder Judiciaria as questües 
meramente ou csscncialmen Lo politicas. 
· , Enumcral-a.s, 8d·ia repelir o que andÍl cm todos os auto
res americanos' c cm todos os nossos ci;eriptores de direito rm
blico. , , • 

, Não quero o nilo gosto de fazer prar;,n, do crudicão, aliús, 
fncil, pois consistiria illm citar e transcrever centenas de nu
tore~. m<íro truhnlho material. · 

Prefiro S)'nthetizur: não ha como manter harmonia r.n
, ire os JlOclct·cs politicas, quando um clelles se arL'(igtt ,i'unccões 
do outro :-si o Judiciaria legisla, a prele'l:to de interJ;retar ti 
lei; .si o Juc!iciurio l'econll~ce potlert~s de congr~ssos legisla-

• 

. ' ' 
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tivos c de executivos cslnduncs (o 110r essa cloul.l'inri - pr.ldo 
ir até ü eonsliluioão dos podr.rcs J~xeculivo o Ler;i~Jativo .Fe
ucraes), o .Jmlicinl.'io J•ompr. a hm-mon ia dos porJeros, viola a 
indopendonoin do .E:xceulivo u do .L':gislnlivo. oolloca-se fóJ·a da Uonsi.iluir;ão. 

Na vida Jm.ramentc JlO(itica da Nação e dos Esl.ac!os s•j o 
Executivo c o I;et;islat.i-.:o. tct:rn _inlm~l'ercncin-: ,\o .iudicit)l'iO 
sú compele oppot• hn.l'l'CII'as a vwln~.ao doa riii'OJI.o~ 1-lllrlJv!
duacs~; :i'el'idos pela aer;úo rio~ oui.J·uo podere~. A lltcso lião 
pcd.iJ•in longa esplannuiio, mns mesmo assim deixo-:t pm·u 
um livro medi lado o dcsnrmixonudo. 

Si 1'u1·a magjslt·ado não eompt•ehenderia de outra fórma 
a minha i'unr:•;üo; lumbcm,nfio dese.inria sel-o sem~ dr!l'inio:to 
constiluoional dos meus dcvet·cs, em a lei de t•csponsa'bi!idatlu 
CJLJO a ·consliluiciio ahi eslíL exigindo o cu,ia fulta l.odos nós sentimos. 

Por moço (.i:\ que aos H annos nilo mt' qucrr.m cousidcrnL~ 
velho), não deixo do couhecet·, eomo os que melhor conheçam, 
n l.cxLo o espirita da nossa Gonstitui~'ão c a intrrprctar;ão ju
diciaria, a ·inlerpretnoão costumeira c a lc!!i2lativa das constt. 
lui(:ücs que ü nossa scrvit:mn de U1(1Clelo. 

Por isso rllesmo - rJnet·o que eada um do.> poderes sr 
fixe nn sua Ol'biln: - os excessos inr:onlestavois do Execulivc' 
c .do LcgisJalivo v:io enconl.i·at· .iuslifiealiva llO$ não mentl>J 
inconleslnveis excessos do .iudicinrio, que d'cvin ser· cxclusi-
YnmenLc a anchorrt lc11wm, nn phraso de Bacon. · 

Não fa(>o consumr.; J'nlleco-m'ó para is~o uutoricla,1e. 
Consl;nlo um J'neln que cst:í. na eonscioncia rlo pn ir. -- si 

hn annrcfJia politica, !ta annrehin ,illcliciarfn. 81 hn cxorb;
tancin no J~xccuUvo o no Legislativo, llu exorbilnnl!iu no Jti-dicnrio. , 

Uns c oull'os poderes Bão representados pot· homens, to
elos :l'allivcis, suscop/;ivcis de ]laixües o do pr•Jconccilos~ 

:. Mas nos rruo rcprcsonlnm o BxceuLivo 'J o Lcg-islnl!vo, 
lnes pnixGcs são descuJpnvois - o eonfliclo düu•io dos ~inte
resses», que são ehnmados a resolvet• não so pócte confundit• 
com o confliclo de «direi los» quo o .Tudiciario deve decidir. 

R n vil't.udc unicn da divisão dcs poderes Qstn•nt a c•sl:i 
nisso. Qunndo ellcs so confunclr.m nn acção, la! divisão sú 
sor·vo pnra r;ol'n I' n clcsorclcm. · 

Assim: si o .Tudicinrio se JlÜe n dceirlil' diror.:.~ ou indi
r•ccLnment.e rln lcgitimidaclc de lilcs ou lacs nssemblríns lcgis
lntivns, elo· tnes ou Laos rcprcsPnlllnLcs do Porlr!t' Exerut.ivo, 
cllo. so r.rigo cm podCt• «tmieo~ ela Nn(>ilo, rlcsdr. que ~uns de-· 
cisGes sr..iam innLncnvcis; subverte a harmonia o indcpen
doncin consl.itucionacs dos poclet•es potit.icoõ. m·itre-so rm «llii
gnrehia. diclnlol'inl», lanlo· mnis poi'Ígosa quanto -- rxiginclo 
!'rspejt.o nhsoluto no quo decide - ú no mesmo lemr.o absolutamoitl.o iJ·r·csponsnvoJ. 

· N:in foi essa a or·cncüo amcricnnn; não foi essa n Cl'Cfi\'ÜO !Jpnziloirn . 

. ' . 
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Dentro dn Conslii.tiiçiio n' IJm·monin (o pm·fr·iln. Ua.Yln 
cxccul.m• ;1 Iili "l'undnmentnl, sem invasões rct:ipt·oc:Js, ~om 
J•espcilo (L dr.limitn(;ão conslilucionnl rins eompcleucins. J~· ü 

· que não tem sido J'ei to. 
E' o que penso e com todo nenlamcnlo o digo nüo t1i 

i'cil.o no caso cm rk'bulc. 
Cidndiin n poiWco milil.nn~c. ,i:\mnis hnU on hnl.eJ•ei :ís 

pot•l.ns de. um I.J'jllllnnl paJ·a que ·clle decida. clns conl.endns· po
lil.iens cm que me w,ia cnvo·lviclo: - sua nll.n fllncr;ão não 
pôde S()l' suspciLntln de pnixücs pnrlidnrins. J~nvolvc·l-o nr.I
Jns, provocando dcscnbidmncnte o seu vol.o, é dcsp.il-o dnquclln 
mn,icstnde nugustn c scJ.'CIJ:l em l]ne deve pnimt· para. r]uo Lo
rios o invoquem, eonl'ianl.emcntc - como o l'nnnl scg-lll'o do 

.rlircil.o c sn.nlc.lmo pcrcnne rla .iusLir;n c niLD como o JÍnlunrl.o 
il.·t•csponsnvcl de co.nfliclos pnJ•licin.t•ios o de luLas po-lil.icns -
tm,in. rlecisflo nos ·outros podcJ•cs n Constil.uicfí() eonfion. 

«Os povos não pret~isal'inm de leis o do Consl.il.tti(:üe~. disse 
um grande orndot• brnr.iloil.'o, si os lwmens poliLieos se lcm-

·lwussrm sempre do hodir. 'mlhi, era.~ Uln:). . 
Ao Poder .Tudicinrin, fundnmcnt,o do rcgimcn, não rrcor

rcr·inm os JlOliLicos cm luLa, si se lemhrnsscm do mesmo rn·c·· 
coito. 

Que ns pnixõcs polilicns LumuJtucm no sr..io do Congrrssn, 
na. imprensa, no seio do Govcl'tlo; mns que cllns cessem no li
mint· dos J,rihuMcs. 

Sô assim - teremos ftí no rcgimcn que fez do .TttdicinPio 
n cupoln do nosso srslnmn poliLir.o, Mmo o •í do l'f!!l'imen n.mc
J•ic·nno - qnc copiamos, mas que, nem no menos nisso, olm•t·-
vnmos nindn. · · 

O caso cm cicbnl.c nüo é, nfío foi, niio púdc · sc!r um cnso 
,indicinrio. Ao ;judiciaria fn.lloce cnmpctcncin paroa dit·imil-o: 
~ nm enso cmincntemcnl.c, csscncinlmcnlc, cxr.lusivnmcnl.e po-
litico. · , · 

Como ln!, pt'tdc c deve ser decidido. 
A Commissão pt•opüc o nrchivamcnto dos papeis, como 

rlccigão, ' 
Eu me submctto nos termos que venho do r.xpür.» (Muito 

bem.; muito l1em.) . · 

O Sr. Nilo Peçanha ..;.. Ni\o tem siniío louvores pnrn a. 
Commissfío de Diplomn.cin, pelo seu discreto r.on-~olho no Sn
nnclo, mnnrlnn·do nrchil'fll' a. ultima mcnsn:;cm do Prcsiclcnlc 
dn llepublicn. 

Dcsprc~nndo os collsidcl'mula inspirados cm cspiJ'ilo de 
partido r. que não ollrignrinm a. ningucm, n c:onclmiio di\ Com
missão' dcclnrnndo não ser enso do inlcri'Cnt;iio o r:onrtic:lo 
1'1nmincnso ·não pôde ter .linüo o npplauso tJIJnnimc do C••n-
gr•esso. . ) · 

Medida r!c nlln Jlonclcrnciío, mroJi,ndt•osn pOJ' r.xr.r!llonein.· 
n i n l.r.J'I'CIIçiio impot·l.n 1t n ]Jsot•pt•iio da pc l'sonnl itlntl~ po I i l.imt tlns 
llstndos, ni'J'ecta JWOI'UJH.lmncnla o J'Cgimcn l'cllcJ•nliYo e, fl(ll' 

.. .. _,_' .............. -..... .-.... ·-"--
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isso, n Nncüo não thconl'iou Jll'iYativnmonto a nenhum dos seus 
porleres COl)SLil.ucionaos; con.J'iou, ~im, ú sua propr·in guarda, 
a au/.onom m dos Estados, ml.crvflldo cada um dos voder.•cs 
eonforrne a natureza das eir·curnslancin~ c a ;;ua índole 
cnrr~li l.uci o na I. 

~ranl.o a fncnlclnde de inlr.rvir níío ó exclusiva do nonlrurn 
pndet•, iwlarlnmcntc, que níío se onconlrn enlr•o ns all.l'iJJUi
'!•ir.R lll'ivnl iras do Coup;rcsso no ar L. :H, nem nos do Pr·osi
dento da Jlopublien 110 nl't. 48, rrom nos do .Poder.· .Tndicim·io 
IIOS nr•ls. GO o GO. 

A Ji~ÜQ dos oseripl.orcs ameriennos ensina (]UtJ :í proporr,fio 
que o ospi!'il.o poliUco üVoluc das 'l'órmns do C:over•no rnnis 
nnliqun.das, mitis nhsolulisl.as pnm ns fórmas livres, vemos 
que os orgiios do poder, qualrrncr que sc,ia a csplwra cm r1uo 
1'1/os giJ·crn, Yiio so nbs/.cndo gt'adalivamonlo do intervir só 
sr dando a inl.crvonçiio f/LJnndo Jm nocossidndc de se nssr;gu
lnrorn o dirr.ito, 11 ot·dom publica o n. liherdorle. 

· Disso 'í1m dclles: «Tanl.o mais livro ó um .. Governo, tantn 
monos in/,eJ·I·em•. 

Nunca va,t•iou de opini:lo na cvoluciio dessa mnl.cria, rln
rnnl.e o nosso npronrlir.ndo consl.iluei(lual. lia qunl.ro annos 
nl.!':'rs, qunndo Presidente da llcpuhlica, pcdin n iulcl'I'Ollt;iio 
1to CnngTesso, dada a HrlDr·malidndc consl.it.ucional do Estado 
fifi llio rk• .Janeiro. l\'cs~n (Jporm, havia uma dunlirlndc do 
:rs.,omlJitlas, uom ltG Dopulndos e11r.la uma, sendo que, ncslo 
!llnmenl.o, Ira n.pcnas uma n.>scmlllérL garantida no exercício 
dos sr.us rliwilos c pJ•eroga.livns pelo Suprernn Tribunal. 

A uossa Snpr•emn Cürle niio elegeu ncrn !'econlreccn nr.
J:hnm Dcpul.ndo, nfi,o clc,gen nem rcconhceeu nenhum Prcsi
dr!rrlr:. ~rem gamntirlo, J!lll :n•u!ccssivos neeórdãos, o direito do 
llepnlndoR, qrw o .são tle 1'neto lrn dous nnno; c• sobre cujo 
mandato nunca pnir·ou a menor.· duvida; 

St so püdc nltcnunr n conducla ele polilico~ flumincnscR, 
mocas, · IÍI'clct)/.cs, dominados pela pnixüo,' c que aggridcm o 
SrJpr·cmo ·~l~rillunnl, é impcrclonvcl, por outro Indo, que no 
Senuclo, n nossa nll.a Cnmnm rcvism·n, 'não :·c tratem os n /lo~ 
l'uprc~rnl.nnl.es do Poder .lndieinrio t!Oll1 o rcsrwilo f/UO e/los 
nwrocem pela -~na a !la l'uJll!eiio n peln sua sabedoria. 

O Sr. Presidente - Pr·cvino n V. Ex. quo est:í finrln n 
hora do ?·~pedicntc. · · 

O Sr. Nilo Pcçnnha - Ncsl.c ~~so, cu me senlo, pcdind,1 
n V. Ex. rrne me conservo n 11nlavrn pnJ•n mm~nlrf'~o. l'odr~l'in. 
l.m·minar, lendo n cxp<Jsiciio fcila pelos meus amigos. mas 
issn nfio me JlU!•ccn J•awuvcl. V. Ex. lrn de ter um mornonl.o 
rln t•oJ'Icxão, assim como os meus collcgns, concordnndo qrw 
não tlr!vomns dcl!irlir de n/:Ognrlilho o ncodadumcnlo este n~
srnnplo, so!H•elnclo, quando, Ircsl.o reeinlo, lodos nr.ceil.nmns a 
t:onelusilo do pni·eccl', ovil.~ndo que o Parlamento conlinuc. n 
Lrulm· desse nssumpLo. 
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:A V. Ex., si não me lcvn.r a mal, pedirei q,ue mo conservo 
a pnlnvt·n para, nn sessüo do nman!Jü, conLinúat' as minlm~ 
ohsorvacücs. · . . ... · 

O Sr. Presidente - Ficn ndiadn a. discussão. 

ORDEM DO DIA 

VoLnoão, cm 3' discussão, dn proposiciío ·.d~ Carnnrn dos 
Do)ml.aclos n. 12, do 1 OH, que· abre, poJo Mmtsl;erw do In-

• tcJ·iot•, o crccli/,o de 023 :720$2ó2, supplemcn/.nr lL verba 1G" 
do arL. 2", do ot•cnmento vigente. 

Approvada; vno ú. Com missão de .. Redacção . 
. Votarão, cm 3'· discussão, do pro,iecto· do Senado n. 2G, 

'de 1013, 'que manda servir adclidos aos corpos de snudc do 
llxcrcito c · dn Armada os inferiores dessas corpora~.ücs 
oom· qualquer· dos cmsos das faculdades do medicina, 
boa conductn civil c militar c trcs annos, pelo monos, do 

pracn e um de serviços Jl!'()rissionacs. 

E' approvndn c vac ú Commissüo de ncdncciio ;t scguinlo· 

EUF.li'DA SUBSTI'l'U'l'IV.'-

Ar!:. 1." Os inferiores elo Excl'dlo c dn Armada, com 
qnnlqum· dos mw;os das fnrmldndcs de mcdir:.inn da Hüpn
)JJ[cn, boa concluda eh·il c milif.ar, c, pelo menos, l.rr~s unnos 
d~ PL'ar:a o un·1 tlo scrvicos pJ•ofissionar!S cm C$Lnbulerdmunlm 
mililaros, serão aproveitados r.Jc JH'efercncia n quacsqunt.' 
onLt·os coJwm·rcnlos nns nomcncõcs u•o Jlrimciro posto, ;í m•~ · 
didn quo :l'ot·cm occOt'L'cncJo· as vagas nos quadros fJUl'U •luC se 
ha,iam linhililudQ, ubscrvn·upo-se nas nomcacõcs a oL;dem do 
sua clnssil'i"nçiío '{)lll eoncurso e o .direito rlo pror:crlcnda ,dns 
l!nndidalns ,i(t lmbi!llurlos em concurso nntm·iot·, niulln subsis
/.eulc; l'<J\'Ogadas os disposir;õr.s. cm conl.rario. 

O Sr. Presidente_- Na fórma do llcgimcnto ficn JlNiu-
.dicndo o pt·ojocto. , • ' 

O Sr. PreRidout~ - .Nnda mais ltnvondo a lr~lnr vou lc· 
vnnlar n sesBiio, De,sig-no purn orrlum do dia da se::;uÍnlc: · 

Continuat;ITo r.i:t discusslio unioa do Jlnl'Cccr cln Commissiio 
de Consl.ituir;.üo, c Di pl~mneia, n. 7Q, do ! OH .. J•cqum•etulo que a 
Htensugcm do St·. ,i't'eSJdcnlo dn Hepubltca -reJ'oJ·enlo ús roprc
ernl.n,r.üos do P!'CSJC!e!ti.G' e qn A~som!Jién Lcgislnlivn dt) Etillldf.l 
du l)lo t.Ic JnueLL'O seun nrciJJvndn; . 
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2' tlitscussiio da Pl'OJlOsicüo ria Cnmnra dos DcpuLndos, n. 20, 
do 101-1, nuLol'izando a con~cssão do ·J!! mez<!s do liccn~•n, com 
oJ·donado o om IJI'OJ•ognçüo, a Ovidio l~our·cil'u, oJ'I'icial da Fis
calizn,cfio do PO!'lo do !tio Gt·cmde do Sul (r:om 11arr:ccr favo-
1'a·oel du _Com.wl~o,;sf.lo dr: Pluan~:as); 

·3' d iscus•sfio da proposi~•ão da Cnmnra dos Deputados, 
n. 23,. de ·I !lU, tJUol aiJt•IJ, pelo i\IHiiSI.el'io da .Fazenda, o CJ'odilo 
c/f;l 1 .. ~t.:J;lí.18$, suppiomõnl.n.t• ;í. vol'ba 12" «ImprerLsn N:~cioJJa! o 
JJiariu O{{icial, do oJ·carnento vi:;cnlo (com emenda tia Gom
ud.v.wlo du F hwn!'ll& jd ,~t}lpro·uada). 

Lcvnnln~sc a sc.4são ás. 2 hoJ•ns o GO mmuLos. 

.. . • 128' SESSXO, EU 15 DE OUTT.mno DE 1014 

. PrtriSID!lNCf.\ DOS Sns. PINimrno MACHADO, VICE•PflllS!DEWrll, l! 
AIIMJ,TO GÚES, i" SECIIE1'MHO 

I 

A' . :1 lior·n da tnrdc, presente numero Ic:;n!, abre-se a 
scssüo n. que concorrem os Srs. l'inlicü·o Mnchnrlo, Araujo 
Gúcs, Pedro llorr;es, Mctcllo, Gomn:;n .• Taymc, Gabriel Sulga
<lo, J"nuro Sodní, Artllm· Lemos, Inclio do .Brn~i I, llfendcs do 
Almcirla, .Tosd J~u~chio, Ut·bano Santos,. Ribr.it·o Gonçalvos, 
Gcl'vusio l'assos, '.l'avaPcs de Lyro, Antonio de Souza, J~loy 
elo Souza, I~pil.ncio .Pessóa, Wnlt'J•clio Leal, Sigismunclo Gon
Gnlv-es, Gonealv.!s FcJ•J•ciJ·u, · lluymundo lia i\!irnnda, Gomes 
ltihoü·o, Guilhet·mc Cnmpos, Aguiar c ll!cllo, I"uiz Vinnnn, 
lle!'llnt·dino .llfoni;Jit·o, Nilo r•ecanhu, l~rico Coci!Jo, Alcindo 
Gunna!Jni·n. i% J.lrcirc, Augusto do · Vnsconcellos, Bucno de 
.Po.ivu, Adolpho G<:~rdo, Fr:nwisco Gly•ccrio, Bt•nz Abrnnies, 
Aloucar Cinim:u·iícs e Abclon Bnpt.istn (38) •· 

Dcixum de eornpm·cccc· com cuusn justificada os Srs. Sil-. 
ve!'ill Ncr~·. 'J.'cd'l'é, .Piros Pet•rcirn, l<'J·ancisco Sú, 'l'llomnz 
J\OI:io!y, Cunha Pedrosa, 1\ibeil·o de Brill.o, OiiveiJ•a Vnllndfio, 
;JOSIÍ lllnrccllino, nuy JJal'!JOSll, :Jofio I"uiz Alws, Moniz J.lreiro, 
LouJ•enao Dapl.ista, Hernnrdo Monl.eir·o, All'rodo Ellis, Leopol
do do DuiiJücs, Josú MnJ.•tinho, A. Azcrudo, Gcncl'oso Mm·
quos, Xn.vier da Sih·n. Het•cilio Luz, Joaquim Assump~iío e Viclorino Mon Loiro (!la). 

E' liun, postn. cm discussão o, sem dcbnl.c, npproynda a acta lln scsslio nnle)·iot·. 

o Sr. 1" Secretario declara que nüo ha- oxpcdir.ntc. 

O Sr. 2" Secretario dcclnt•n que ·nno lm pnrC:ccl'C~. 

' 

' 

I 
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O Sr. Alcinclo Guannbm·a ( · )-• Sr·. Pr·csitlcntt•, ,o meu: 
nnbt•e arnign o ominr.nto elrf!f'r, Hrnarln[' Fr•rutt.dsco Gl~·corio, 

·npr·N•.iarnlo · nu!.r·o dia a r~J·ii.ir·n vchnrnPnl.n quo o ilonr·ndo Se
rrnrlnr· poJa Hnlria ir:rvin. l'r•ilo nn /'muliuo lmnr. qrw n Urrvrll'no 
nr·a IJ(•goeiu, ti i...;:-;t• que n rPspon~n h i I idade da R i LunfJfíO :f.'innnen i l'H. 
r•rn IJII" rros ,~tll'llrrll'frmnil r·ahin a tnrlns os govrrrros rln. Rcprr
Jdir~n. 

nesnhou-1111' n rm111rln enr eimn pnl'quc ousou dizer• sernr.
Jitnnl.r! l'alsirlrlllt•. O r:ulparl11 unir·n " t•xelr!"ivnm<'nln ria Ri
lrrnr,;iio dil'l'ir•il r•ni qw• rrns Pl,lr~nrrtr·nmrrs rriin r\ niio ptírlr rleixat• 
rlt• srw o :'ir·. ;\lru·"ehal H1•r·rrH'R ria Forrscnn, nrwlyl.ar.ln pelo 
Rr·. · lliYadn\'ia (:or•r•t}n, !'.f Jllais drsnhwmrln minisLr·n q11n r.s!.n 
ltopuhliea !Ptrl lidn. por'f!ltP, nn pai-!l.n da .TnsLil,;a, dPSI'P:'IWilnu 
foienLt•ru.:n:-: dn RnpJ•rmo 'Pr•ilmnnl FPI/I't'n/ P_, nn pnsla da Ji'n-
1.PJHin, nnn LP\'P a vnJ•inlllt riP t•ondõo paJ'a 1./Ptr•l' n ttllfil'fdlin 
finnnt~Pir·n ! 

Todos n.:.; nntPel~dPnl.r:.;, o~ l'nmpJ•nJni:;snR: nnl.f!l'ÍOJ'rs, ns 
rll'nd i;.!nlidndtts P''"'~PriPul.rH, O :'i p lw nnuwnos ceono rn iens q un j(t 
Pxi:-~Unrn nfio !PPirl PI'I'PiLnR, niin I.PPtll vator, Hiin l.nt!tn' exiR
I.<'Ilt'i:r: lurlu r•urrrt•l:ou nn rlin <'III qrre n Sr·. 'Mnl'·relinl UrrnHlR 
rln Ft•ll~''''a nssurniu o prnlnJ', ~~nennLr•atHJo 110 ~rllPt'iOtHn nm 
s:rlrln nrainr· ri•• !IIII mil l'nrJI.ns. :r.: si ao :l'irn do Af'll f:nvor•nn, 
l!OS Pllt'flllf.I'Hillfl~ J'nt•eatiOR: a J'l'lmi'I'L1 1' IÍ. 11)01'f\.L011Ífi, duvirlrt tÍiiO 
lm fllJP i~po nõn ,·, .d,lvidn siniin ·iÍ dis ... ipnçiio r,J•iminnsa rlt~.~gc 
s:rloln ,, dt• lnrlos ns ma'is rlirr1rroil'n' 1ll'l'l'rlrirln~ rh:rr·:rrrl.l' rllc, 
o qw' nns enllnt•a nn t~ntll.ingt!tlt'ia dP 1\luunnl-n n. .inlgnrnnnlo 
P dt' t•nndt'!llllnl-n, snh pt1 /Ht dt' t•nl.il'it'nJ•rnns n enrwl.'il.n ·riP fJlH'! 
.i:í nõo ,....;;oJno~ \'i,·ns ,, 11fio pa~snnH1R dn urnn ar.;~rrnbl,~n .rlr. 
llllllllÍilR, I 

~1ni;; nllo, pOI'rlrn, qnn o .iulgamrntn clil'.l.adn 'pn1n 1mixiío 
par· I idnr•in, t'..;;t:í n yrr•rlndP (lns f'acl.m~. e ,~ Stí n apror~inção 11ar
ninl r• ~~~~·l'fiiHl dt•S~PS f':wfns flll!"! pr'tdP clit~f.nt• IÍ. ,iHSIÍ<lU O R011 
,hll;.:nnwnln, llllÍt~n lfllfl r·r•nlnwnl.r1 intpnl'l.n. ans l10mens f! intr
J'tl:-\~:1 :'1 Nn~:fio. Or·n. n que os faelo:'i nn~ 1'/lRÍnnm r! quo n. 
Ril.nnr:nn l'innw·Pir·n. a flUn r~hPgnmn:;~ nfin ,~ obra de um qnn
ll'irnnin. ~iniin filhn elos ••r·r·ns e clns i1Jusrirs dos hnmrns, l.nnln 
·t'nmo dP f~ir·rnmsl.anr.ins n qn(l, gnYrr•nanten e ·govr.rnntlm:;,., 
nr·nnros, r• niin porlinrnM ridxar• dr. sr• r·. l.nl.n1mrnl.c nlhnios. ;\o 
{ulul'iuo ri<• Jil0:'l <'hrgnrnn~ pr!ns rxr~rssos rir clrAprzns illl]li'O
'hwl Í\':1~ n q1111 nns lP\'at·nm ns l'r\·nlur,rifls, n.s gnrrrns niviR n 
as J•r,·nlln>: nn {111/(/iu" rir 1!11\, r•lre~nmns lnrnr.hm JlO rxrrssn 
rit• ri<'spr•zns. ft•lizmrn1n dr' onl.m nal.nJ•rzn: pr~Jas rir.,pczns rln
trr-rninnrins 1wln arwin do pJ·n~J·cssn, inl'rlizmrnlr mnl sm•virln. 
Jw1n iJJrr,iin ri•• 1rmn pl'nspcr•irlnd<• qnr niío r•xis1.ia e prln im- · 
111'1'\·irit•rrt·ia rio< qnr l~iin qnir.Prrarn rnnlnr• rnrn nm fnPifll' inrlis
JIOllRil\'1'1 n tndn, mr;.mo a<l Jll'n,:r•rs>n: o Jrrnpn. 

A adrnini~tr·n•;iin r·Ppuhliearm r·nr·nt·J,,r•izn-sr, r.lrsrlr o pJ·i
rnrir•n r1in, ]W1t1 'f'XI'PRSO rir r]r,,przn, < 0~ g'O\'OrllOR I'P\'OITll'iO,, 

h 
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nnr•ios, riizin llll ··'"li I'Pi~lnr•in rio 1801, n Rr·. n.uy B~rbosn, 
n~n Mfín, mio /HJdr.n• Ht 1 1' g·nvPI'IIOS nennnm ir~ns ». Não 'havia de 
."il!l' pniR, o fin\·•~l'lln .P/'nvi:o~oJ.'iu qiH'. no dia s~guinl.n no dn. 
l'P\'olu(:fin qnn JII'Ot~lamavn ns novas jnstil.ni!;Gr~s pnlitieaR, pn
dPI'irt « r~I'I'Hdir•:u· mal tfio ~~nvi~rwr·ndn » f'Omn rle~eqnilibrio 
1.111/.1'n a J'eenila e a df''lJlP%1L fi !lP n1•n «a Plll'r!r·midnde r~llr'nninn 
da IJ(I."i~fl PXÍi"ilf.•nr~in IHlf'ÍilJIHI.~ .\,o.;.•dm, a llr~pult!ir~n l'ntnt~I]Or! 
Jllf/' lliH.\IIll~n_f.aJ• ns dr!SpPUL~ do pnb:. El'l't•el.ir;unnntr o Sr.·. •Jiny 
lJIII'IIIIR!l f•sl,nnarn OS Hti.L;HlOIItO~ dn dr!~pm:a riO OI'ÇfilllP.IIf.O (JIH' 
o c_:ovr~J'IHJ PJ•nvi~nJ•in hoJJvrs.~r~ r.ln dr•erPI.n!' ·PHI.'n :1801 em 
:l;l,:-l'/fi:X!)I\$.'10!1, u tfllt~ 1'f'Jil't!,\'r!ufaoa: {IIII. «rleflr:ll» dt! .f2 mil 
f.'rJUI.os. :-ll~lldn par•n 1101:11' f/liP, Rt~gunr.lo l.nmhPm n Rr·. lluy 
Har•lrnsn, o r~:rn·rddo dr• /88lJ hfn•iu sir/o liquidado t~nm o 
~t/f!{i,i/ ~ r/f! 11. /.l!l;;'i()8.~.'JO!J. 0 Jll'ii!Jr'ii'O OI'CillllrJ!ll.o I!Oilfor•
tdnnndo JWin Crnrg-r·P~sn :foi o f/1' IH!l:!. A pr·opoRI.n do Govrrrnn 
l'on:;;ignnvn um « dt•{if:if 1- dn a:;. 780:;'):;8.~.'W7. O CongL·rsRo t•nl
,~rrlnll f~Ko;l! <ule{it:il » l'lll ·tO:J.!l2k!l:i~$iJr.iO; pr.•opor. r•ndw~r~1in~ 
nn 1./PRpPzn' 11a irnpol'tnnein dt' í:!.OO:i,:fl.Hi$:t:JI, o C/l.lC ninda.o · 
lllnJJI.illiHl llrt illlJ111l'l.lllll'i!l rio lii,(JJ!l;OI 1$7H!I, (JIIO rlJrt foi )Wrlir• 
no ntr:.mrfln!.n · d1~ lr·i!nrlr11:fío. Dir.-f·HJ. rntril:n, Rr· . .Prr~~idPnlP, 
nl'/'ir·ma-r·H• g-r!r'nlrliPII/P " ninr.Ia nl!nl'll. foi nqui J'r.potidn, (JII~ 
lr'!nnF; ·llrnn. 'Pnlil ir~ a nr.lnnru•il'n .vr~xntnl'in r• rtli~UJ·dn, dirlntJn pnl" 
11111 P~pir•ilo JH'nLeet~inni~/a :uJI.P-pn.tl'iol,jr•n, poi~ f[l/(', rHll'fl. PrJ
J'ifJIJI'I'f~l' uma nnsln, l.nr·!lnrnns n vidn rl1rr·a o nsprwn mu·n. 'l.odn.'l 
n.'l l'idnr/iin:o;, N:io iln t~OIII~I'il.o tr)ais in,jlrsto r• maiR :l'nl..::o. n fJlrr. 
,illsl.nmrul." lllllll'a 11!1'1' n Hmzil l'ni r•ssn. polil.ir~n pr·nl.eeeinnisl:r. 
f!IIP r•11 ·t·lrniiHli'PÍ n pnlilit~n P.'~SI~IH:.inlrnrn/,r nnr'innnl, a pnliJ.i,·n.' 
r/n p;.;;/.imnlo iÍ pr·ndw~(:iin, n i~óli/.inn dr. rlPI'Psn dPssn pJ•ndunr:iín. 
n. Jllllil.ien flli" irwii.JL o· l.!'al1alirn, qur vainr·iza n l.r·alraihn. a 
polil.ir·a qun nppliearln ini.PIIigrul.rmrnlr, rnel.hnrlir,nmontr Tnr., 
Prn morHlR dfl rnPin ~ror•11ln, milngJ'(l~ r:nmn. f'::iRe qnp n ,..\!Jrmnnlrn 
J•rpr·r•sr•nln. :'/lilf, Sr·. l'r·rsidr•ulr•, rssn. mnnslntnsiilnrio fllll' ,~ 
n. ll!l·~~a tr·i/dri!H:rt.L~' nfio nhl.'dr~{'flll ,i:ímniR

1 
a nrnlrnm prnsnrnrnf.o 

pnlri.Jr!n, 
Dil'lnn-n n nrrrs.oi!lnrir r"~~n rir nll.rndr.:• nng ~pnrn.s rio 

'l'lir.Rntii'O, Dl'nnln tln nJr~·~mo dn rl1•(ieil niio nos nmrdin n. 
irlrín dn r!sl.irnular· " vnt·int· ns lllli'Rns J'onl.r•s r.ln PJ'Odurr;ií.n; 
lliin nns acudiu n. ni'l:l'llniznçiín r.Jn et•cdil.o 1mrn mn.inr fneili
rlntln ,, pmnil.n rln !!llllur•n ria l.r•r'l'n: nfio nos ncurliu n or:;n-
11 iznr:fin Jrnrwru•in pnr·n r·nsgrtnl'tlo r riefnsn . rio valor dn I'Jilr 
Jll'fll]nzin.mns: rwmliu-nns n r•xpPdienln ~irnplrs rir riuplirnr·, 
rir• qninluplinnl', dr• dr•euplir~nr• o.< impoRI.o;; " lnxn;; qur• nr·r.r
r•ndavn.mn.~. :\!r•it"ir nnnn .. dP IRO~. n CnmrniRRiin nug-mrnfnn 
·orml.l•n mil eontn.< nn;; rer:Pil~s Mlhr·r o r.nJr•IJio ria rr!llrln rJn;; 
impo~ln:-; ~-:nlH'n n. imprl!'tn(•.fio: vnf.ou ·lO r,:~ fl(Jdieinnnr.-: .;;;nJH·n 
rr ''XJlPrlirnln dr• i!f'fii'J'OR li\'J'rs rio dir•ril.ns rio cnnsumn, rlni< 
n tll i).:'O~ ('0 JIO !.m: ias, fll'lnfilC!llOgPO::l, impo~f..O rln phnrrlro~ f\ r} r 
rlr'wns " vnlnu uma lnxn rir• nr.lriirionni dn !iO 'ln snhrf' nH r.li
r•ritn.'' rir• im;Jnl'lrrr;fin, r•u.in pr·nrhwln :foi ll!'r:nrlo Olll !iO mil 
j•nnfn~. Com r~r;n~ (' nnti'OR snhi'N'nl•gnR, o tH'(:nmr!lf.n fni '\'n
lnrln nn111 urrr sn]rln rJ,-. pnnrn mni.q rir• rlnr1s mil •r'lllll.n;;, rntrs, 
'in(e.li:manll.', foi' firwirltrr/o com um deficit ile G2.90G 'r.orrto.~. 
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iSS ANNAÉS DO SENADO 

No anno scgui1llc, a Cornmissüo do orcnmcnlo, 'na Camarn, 
l'CJllltava esgotado o « alvilt•e ·do buscar o equilíbrio orcu
mcnlnrio pelos cól'lcs nas dcspczas •. Só lhe restava um meio 
de conl'bater o dc(idt: augmcntar a receita por impostos., 
Eslít iJlaro que era ·ii~ taxas aduaueims que se pedia o me
lhor desse augmcuto. Jlorum .elevadas as taxas du expediente, 
das capatuzius e ela armazenagem o creada mais uma taxa 
.de JO % nddicional aos cU_l'oi.l.os de importuciio. Não so con
tentou com isso o Senado': elevou ao triplo os dil'eilos que 
pagavalll os plwsphoros c a mais 30 o/o' os que onlilo pagavam 
os tecidos o urtol'aelos do soda o linho put·o, os. teeidos com 
bordo elo,. franjas, rendas, requil'es grego, de qualquer materia,. 
os artigos de moda, roupas de fantasia, ,ioi.as, artigos de ·OUro 
com ruudroperola, marfim, tal'larugo, coral, pedras preciosas, 
espelhos, quudt·os, molduras, ·crystaes, porcellanas finas, li
nhos finos c espumantes, licores, coanacs, mobilius de luxo, 
JlerJ'umarias, lustres, cartas para ,iogar, bi:jouterir: de qual

-QUe!• r]ualidnclc, r.statuas e vasos ornamentaes de qualquct• 
cspecic, objoctos ele marmot·c c outras pedras, arreios do 

· cut•ruat-;cm, artigos ele charão, metal pmtend'o .. ou dourado, · 
apparclhos para Jogos .do qualrquer qualiclacle, objectos •do , 
vime, fogos de artificio, ''olluclo, pc!Jucins é tapetes, quei.ios, 
<•houri(;os, presuntos c frncl.us cm conservas, calando de fan
tasia, leques, luvas, armas elo fogo, punhaes, bengalas do 
estoque. papel pintado, Jlnssat•os cheios,. polvom o pnnacéns .. 
J.ougn cHumeraciío qne J•ernemorn para fleixnr patente quo 
nenhum pensamento proh•eoionisla nlmJeciu .á volncão dessa 
sobrecarga de impostos, fl!ilu exclu~ivamcnte no intuito elo se 
comrgu it· o augrncn I. o da receita. Conseguiu-se; de facto; L'l! 
receilu nr1·ectvJar.ln, {lOJllO 110 a11110 anterior, cxceclcu IL exti-

, mnt.iva, mas, ·om comtlcnsacão, as rlespczas tamllem excederam 
ú sua, o q1w rletcl'm-inou. um deficit de :H .4110 contos. No anno 
Roguinte, 1801, o ot·cnmnnto :irí foi. cm1(ecr:ionwlo com o deficit 
confessado de .Ji. 9:111 :O 17$.q/J!J. Enl.l.·otanto, n lei do. receita 
ampliava os 30 r;.,a mais que no anno anterioi' o Senado pro-. 
pureza a uma tfio gJ•uuclc quanLiclarJc de mercadorias ,que se 
podia clizm· que esse augmenl.o abmngia t.odn a tnrifn. En
tretanto, nesae cxcN:icio. rrue. soi'J'reu immccliatnmento os pri
meiros ci'J'nil.os clu 1•cvolln o o clc!'icit atlinain ao {ormidavcl· 
aluari.mw de 2711.408 contos. Em 180~. primeiro cxercicio dn 
presidoncin elo .Prudente de ~Jioracs, n Jll'opostn·· .do Governo 
con(cssnna mn deficit. da .f.f. 7.f/i contos. O Pongresso voltou
so ainda uma wz pum .as taxas aduaneiras: não s6 mantovo 
n.1 l(ggrnvncõcs jú · clccrcladas, como ai nela aggt•avou rio .\0 %' 
ns que pagnva:n as ho!Jirlns fermentadas c licores, liquidas o 
hebidns alcooliea,, cartas do Jogar, arroios o carruagem o os 
artigos .cln elaR.•n 2i, olcvanc!o t11,mbcm as tnxas das capntnzins 
c armnwnng·cns. A1\ozar clcssns sobrccnrgns c do nrt.. 3" ela 
lei rlc rcco)t,a aulnriznr o Governo « 1t reduzir as clcspezns 
para os divcr·sos Min is terias como .iulgnr conveniente, oom 
poderes pnrn supprimir scrvicos, que, a seu ,iuizo, pudessem 
ser dispensados, clcspcclindo o >t•cspcclivo pessoal~. a dcspezu, 

. . .. 

/ 



• 

·sgs·s.'io E~I '15 DE ormmno Dll 1011 lSO 

que lJUvia sido votada na somma !lo ·270. -1.18 contos, atLins·iu 
a 4·1~.1210 contos e o deficit monton a ·138 ,9-/9 contos. Data 
elo cxoroicio de 18!ll3 a intcrveucão do Sr. Serzedello Corrê a 
na conl'ccr,.ão da lei de t•eccila. O eminente Deputado, cujos 
set•vicos (L Hcpullliéa podem, sem J'avor, ser qualificados de 
relevuntcs, t..::vc, sem ucuhurna duvida, o pensamento protec
llionisla no coulcocionar a lei da t·cceiltL vara osso exercício, 
obra todavia que dous nnnos depois fo1 quusi annull~da., 
!:'lclla se i'cz urna importante modificur;ilo que só por si rc- ' 
prcsentu\•u i'una grande a:;gruvnclio ele direitos: os valores 
que eram ·calculados .no .c:umbio de 2.\ passaram a sel-o ao 
cambio do o 'c J2, sendo, em compensacrtO, ·supprimidos os 
addicionaes de GO o üO %. As demais sobretaxas i'oram unidas 
{Is taxas consolidaçlus ern uma só, com excepção .do diversas 
mercadorias; cujos direitos foram alterados. O areamento foi 
volaclo com o saldo ele 7. 880 :000$000. A receita arrecadada 
excedeu a orcada, mas u .dcspezu orcadu, que era de de .•..••• 
:Ji0.7G·í ;000~. montou a 3~.\ .575 :00.0$; os creditas registrados 
importaram em 101.[)88 :000$, c a dcsp.eza que foi feita sem 
J•c:;istro prévio irnpot·lou cm 5,89.\:000$, de modo que a des
pcza tola! attin:;iu a 43:!.!,57 :000$; que comparada com a 
receita aPrccadada, demonstra urn de['icit do 101.503 :OOO$OdO. 

Em 1807, o or1;amonlo foi votado com um saldo do.· ..... , 
20.095:000$ e JiL1lliclado com um deficit de 43 .5ü.0:000$000., 
Em 1808, o orcamcnlo ,itL foi votado com um deficit do •••••. 
30; 150:000$, mas, como à receita arrecadada foi apenas de 
320.318000:, o a despem ordinnria elevou-se a 771.81,3:000$, 
o deficit previsto attmg·iu a 45:!. G25 :000$000. 

Como se vê, o meu nobre amigo o Sr. general Glycerio, 
tinha. rnzã.o. 

Atrl 1808 os [;ovemos da nopublicn, bem que reconhe-
. cessem c apregoassem u necessidade do 1lffectunr severas'. 

economias, tinham sido impotentes pnrn impedir o ausménto 
progressivo dus despe~as, que se realizou da seguinte fórma: 

Em 1802, .ns dcspezns !'oram de:.. . .. . .. 279. iS O :000$000 

J~m 1.893, de ... _~ ... ~ .. . ; . , .............. ·~ 
Em 1801., do .......... o •••• I.·-· •·•.• ... . -.o' 

J~1n 1SOG, ele ...•. .•.••••. · .•.•..........•••. • 
En1·1SOG, de ......•.•..•.•..•... ~ ....••..•.• 

'· l~n1 1897, de .•••.•••• ; ...................... -:. 
E111 1~08, de ..... ·-· .......................... : 

2!H. 3H ;1000$000 
501.392:000$000 

(1413. 120 ::000$000 
'432. 457 ;1000$000 
33ü.733:000$000 
771.8~3:000$000 

Em 1808, ac.hou-sc o Governo sem recurscos para fnmr 
n .servico da divida. A taxa do cambio ha,>ia baixado a 5 3J4.· 
A .essa taxa, só us despezus onro que se dovinm fazer no .os
ll'nngeiro exigiam mais de 2·10. 000:000$, o a receita prevJStll
não excedia r! e 31{2.<153 :•000.~. Entretanto, O Governo do Sr., 
Prudente do 'Morucs clispoz elos seguintes recursos:. · 

, ... ' 
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lluueila: 

'Dn J H\l~ 
Du I K!Hi 
Do JH\Ii 
De lt!Ui:l 

•••••. oooooooooooo•O•O·IoiOoo•ooooo 

o o o o o o o o o o o o o o o o o ·O o O o o o o I o o o o o< 

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

••• o ••• o •••••• o •• o • •o,o ••• •· ••••••• ·• 

:270. 200· :ÜO:J·~!Iií-í' 
:J:i0o~li.1 ::17·'1$~!1';:; 
:!WJ.:.!:'.!:J :Ofi.J:lHJJ:JH 
:J.l:J, üG:J.: UOLI~liUU 

'.rutul ............. Ooo••···· J.:.!-15.u.u:t01$2t:JS 

]~xll·not·dirmt·io~- EIIIJ>I'I!sLiuws: 

'Exlt,l'llos: 1'111 IH!JG, .c ~.OIIII.fllfll, f]Ue, ao I'.UIIIIiiu llli]din 
"" !I !Gilli, l'l'l'i'l',"'lll.atn i,8,cH.IO;IIIII.I$: .C ü.IIUO,IIIJIJ, •que ao 
Jll.l!:-llllO 1'.\llllhio, re[H'I~st•JIIatll llr.'J,\lOfJ:•OUO$; 1.'111 JHHti1 ,C,, o •o •• 

· :!. .llllll.llflll 11 11" au uuni!Jiu médio de 7 ~ l'iü, reprusunLmr1 ...... 
üU.7H~:UUOf~UU. . 

flllCl'llOS: 

J·~Jil lH~J[í . ' ............. o o.,·. '' ' ••••• '.I 
Bur ltltli ....... ~ ...... o •••• o •• o-o o •••••• 

iO o . o IJ() :o 1111$110 li 
üO.UUU:IJOU$000 

. 

.l~llli,süo de papel: dil'l'erew.:n. "i)li'e a tJUUnLia rlu., •...• ,· 
'iU.IIIIII:IIOU$ em eil'eultl!;iio t'lll ·IH!J.\, IJ 7HG.ilH:7G8$, OllllH!J!:i, 

· 7:J, !111 :JiliO*, :Pôde so .iunlut· a ''""'' total do ·1. 730. O li!,. :8U!J$~H8 
ns \'llll(ltgt!US PJ'Il\'l!tlit~IILI_'H da I'I~I!OIIVt!r~ão das anolieCj:; tlc /1 '/o 
oln·o, o ii '/r, _pnpt~l, o,..; J'e,~uJ.•sns fornel!idos pela vonda dn:-: · 
df'/oclllllt'<!S da Li~Opoldilltl, r!P l.ilulos da Oeslo de lllinas, dos 
~n'IIZadol't~s :\m.,,:ono.o.,· P ,\lmittm!f! i\IJrr:u, e da quoLn. jnieinl t.lu 
lll'l'iJlldlltllelllu da J'sl1·ai.la de 1•'1!1'1'0 tio l'ol'lo Alegre a Uru-
gua~'n na. . . 

Os l'ormiclaveis snet·il'ieins que r1sl,:s rccm•;os ·rcpeescnl.um 
fnl'alll impofüo:-; no poro lH'aZilcil.'ll, não !HU'tt eonsLr.•ucçfin, acrjui ... 
"içfio n IIUSI.eio rle uiJt'as tlc nlilir.ludo 011 do inslrumunlos r.!" 
pl'or;·l'l':o;:-;o, mas pal.'n. saldnL' ·t•OJHPl'olltiHsos dedvar.Jos dos dia:-~ 
[l'i:.;lt•s d" luta enl.l·1• Íl'lltfio~. uu ·parn. ~a!Hil~ os efJ'eiLos de urna, 
dt'SI'alnl'iZtll;fin .r!xlraOI'clin:witt do meio eil'eulunlo. Havia n11ss" · 
1."11111" 11111:t ftli'I.L' "valo1•osa opposi~ii(>, n11s duas Gn~as do Con
l;li'PS:-11) 1l un intpl.'ensa, un Go\•urno do St·. PJ•udPnLu dt! l\IO'I'IteS, 
OllPII~il.:fin vexada. oppo;Si~~ão ·pci'SPg-pjdu, OfJIIOSil:no CJ.uusj unll
:"ir!PJ'ada ftíl'a da lei. ]!~lli.I'Btan/:o, llUIW:t do seio tluiln. 11erllnuna 

· v11z .iú1nai~ se'm'glwt.t pm·a tol'nal-o pessoalmeulc, a olln <lU noti 
~"u~ ~I in isi.I'OS on no part.iclo que o apoiava, ruspomm·et pela 
dis~ipu~iio du~~es reeut'S08. . 1 

~~~l'illllll< "" 'mlt·n. nseola, ~~·. Pt•osiclontc. Comlmtia!nos 11 
r:,l\"1''1'110 110 \c!l'l'<'liO politico, nms nfin :l'o()havamos ns olhos :í. 
eyid~lW-ia da~ t~on~as, n:io dt~seonl1neinmos iflllO 11fio 1l1HVii1 sid11 
o :'\r, PI·ud''ll\1.1 rln ~IOI'tH'S, por dnehu·a~:ões ou despnl~dieiu;, 
flliP ln1.via llO:oiln 'l'fít•a, u.shan.iadó, g·:t...,Lada e:;tas somums mwi.'Jlii.'S 
<\IIII ll(jlli eSWJ\. :Jo:llli)llflialllOS IUUii.O ]lJIUI a VCI'dado do,.; :J'acJ.uH, 
j~nnhfl('iamo~ ~~ nfio negnvnmn:;; qun as dOSJ107.ns •L~onsidcJ'avei:-; 
elas lulu~ purLidm·ias c da ~iLuaQüo que dcllus se ot·ig,iuura 



di!Ler·rrtirrar·arrr 11 qw:da do earHIJio u m·am uxplieucüc~ suffi
tdeiii.Ps paJ'a u~ gasto::; de~sa:-; :;onmtat'i. ~Xullea nu~ cnlemlnmos 
llu dir·uitn du utaenr· H IIOJ!l'a pussnal dos lloJnett:;· de governo, 
JJul'tJUe u~o uos animÜ\'a IWI'Il o otlio, neiJl u dt!spoilo. 

Urrauilu, eollouado rre.<l.a dur·a eurrlirr:.;erreia, o :,;r·. l'r·ur.l,.rrtr! 
de ;'loraes l't'eeiJr!ll dus nu:-:sos !!l'ntlot'I'S a pt•uposl.a ftUJ'a o 
/'llllfliilu, l.i\'PJnos o palt·iotisnlfJ de eu lar.• o que o tllllOJ' Jll'OJ"JI'io 
. .uaeiunullHHleJ•ia le~;iUrmunPnlt~ t•escnlil.'. Calamo ... o aBmr•gm· que 
JIUtUJ'Hiii"Jt~llll' lHJ,-, \'Íii/Ht du Yt~t' flllf! IIS IIO::iSú:i JJafltJUCil.'US f.IXÍ
·tdlllfl a nnut,:a I.'Stwipl.a do Pl'P:iÍdf!lll.t! eleito JlHt'a o I!Utllpl'itllt~JJt.O 
du aeet'wdo ·fl~lu tJ· novei'IIO IH'ílY.ill'iL'u i.Wahn\'a dn l'a:'.t!/', ~~v~ UJJ!tt 
vez lnYautuu-se pnl'a entHhllf.,_.t. eHIJJ vnlll!llll!tJCiu o Uuvt~J.'J"Itl e 
PS!:!u tu:r!t,r·dn, st'lll uli:í:-; indieur.• -nelllll!lllll nutJ'JI IH'nvidt''lli.'Ía fi,·! 
quu 1dlu ~~~ pudl•s.'" sotJ~Jot·r·et· rru l'lliJrrr,•rtl.u- J'oi n du· lrurrl'lu.lu o 
entinenle • Senado!' pela Balda, SL'JlljWe Ue~n·nUente, :;r~Jit!JI'tJ 
alacaudo os govct'.JJU:;. 

10 pr.·irru•ir·o /'u:mlirrfl lif]rridou r.• IJrreer·r·ou ,~,,;a piras" da 
nossa JJislor•ia l'iJtarwr!ir:a. A quo se aiJl•iu di'J.JOis dl'lla :;,J 
rlil'l•r·;;'J d~JIIa na J'üt·rnu, os r·L·sullmlu:,; tle uruu " tlu oulr.·u siio 
iduul.ieos. 

O o1'1;arrrorrl.o rlt• ·IB!IH l'ni airrtla'li·(]Uirlndo corrr rli!J'idl de 
Hi,.\:m:o00$000, O de HHl!l l'oi votado eorn saldo " lir]rridadu 
eoltJ ~aldn. Nesses annos, vol.ou-Hu uma nwdida deer.·utada p!.•ln 

. Kr·. lluy Hnr·hosn, •f!llnrrr.lo rriiJrrrlll'u rio r :n\'l'l'rro J>r.·o,or·io, a 
1111ds ul.il, nwis IH'td'ieun, 1111ti.~ lti_IJJ('J'il~u '-'" qunntu:-; IIJI'dida~ 
ifi•JJHIII~flÍI'él:i jHHII'I'ÍIIIrlO.~ 'ndo~lflll', I~JJ,ja '1'1'\-'llg'llf.:·Jirl l'i!JII'f'.•H.~IJ!.a 
J~l'l'tallll'llll! .. ~J·andP ~~ pr•r·ni·r:iosu PITO; u illiJH.J:O:Io 1'/ll Olll'o ljlln 
n Cnngi'I.'S . ..;o IJlíllti./(JtJ Plll.üo" eoJJJ·ar· na pi'IIJHI/'r.;fio minilna di! 

:/O (;~). A . ..;u~pi'JJ:..;nn t./t") pagamento do Sl't'Vil:n da divida r•rrt 
nspPeio n o:-; Hl o/r1 Ptrl OIJI'O lihl!l'lai'Hlll n g·nvei'JJI) d1.' OII\IS 
f.t'IIIÍVt'l das dil'l'I'J'Pil(;ni-i d1~ f~tunlJio 'que t!Xigia nmi...; t.lt~ dous 
l1•r·~~~~ da reef'iln lolal do paiz. 

A lWí!Oe('Upnt.;;io rJu ~O\'PI'no r1n J'Pdu_ídr· r/'J'PcUvnllll'll!l' a 
d0SJ1l'la I'I'Velou-~r· ff.•enrJda tm.:;sr PX(!I'Cil~io de /t-::!10 .. A. Jli'UJHlSI.a 
apJ•rsolllada ao Co!lgi'P:o:Hn ~~onsignava par.·n ns rle:•qwla:-: do 1':\f!l'
eit:io :H li,·!!).] r~onLo:-;: o f:oll~l't~sso vul.ou ~~~H.0:.!:.1 eonto.~ P o 
g·ovl'f'lltl dc•SJII!Ildl! apl'JUI."i ·/O:i .• li:.!i t•ontnR. O l'eln!.nJ•io da Fít
:t.enda pu l'll ·I !100 a1~eu~n \'fi pa r.•:t o PX['!'e i r~ i o dn I R!l!l 11111 sn I d11 
dr, lilr,H.\(1 ''orrto;;, ·O l!'(r•r'f'ieio tio 1!100, eorrro os rl1• .I!J()J ,. l!rll~. 
liqurrlil\'ll-Sf' jg-uaillH•III.f~ r~ollt saldos. ,\s~iiiJ q gnvr.•J'IIO dn R1·. 
11anJpo:; ~allf~S, l.tiJH/o t·r·(~Piddn n pn i;~ /la~ enrJdi,;iiPs qun at·aJH•i 
dn dn~n/'1~\'1'1', r~on::;p~uiu, JH11' Pt'l'eito d(' rumlidn !-:limplr·~ t' dn 
li!,t~r•ado Jll'npo:-;il.n d1• ,., •. .:;I.J·in~.:it· ~~~ despr•t:ns Jng-n no pl'inJt•iJ'n 
L'Xtll'r~it:io dn ~ua g'L•tÜfio « l'l'!'lldil~ar mul l.fin PII\'Í:·;er.J•ndn c·nntn 
o dr•:;"rJuililll·in t!lltf'P a J'l'tPil.n o a dr.:;pnzn, que r~1·a r•lll'PI'
IIlidade ·,~hr•oniea da uo:o:~x f'Xi!'\/.l.'lll!ia IIHcinnal ». O J,,~nl'l'it~in 
f/1'11! o g-nvpJ'tlO dPs~" nns,.;;o :o;awln . ..;o ·r~onJpni.J•iol.a Wn ahiiP~adu 
,, ~JOtnplel.nrrrPrrl.'.' auxiliado por• .Toaquirrr ~lur·lir)lrn rrn., l''.~nrr 
Jlfio J'oi sr'trnrnl1• ·O de llrt\'er.· ennf.itlo as f.IP~puzns r rln lHIVI'I' 
lornuclo prol'icuu a at•recadauiio do' imposto., fJUO cxi~Liarn c 
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ANN,\JlS DO SENADO 

elos que foram creado;;, foi t.um!Jem o do h:ll'úL' po,lo ordorn 
ü nossa adlllinisLraoão J'innnceim, renovando a crençilo do im- · . 
)wslo em om·o, cu.in porcr!nlugcm eleva progrcssivurncnle nl.ó 
~;;· o/o, crcnndo os dons Jnndos rio resgate o ·dfl gnranlia o in
tervindo no merendo rio enmbio, abandonado nlé então n 
f.odus as audacias dn cspeeulur;iio. O triumpl10 do governo do 
Sr. ·Campos Salles trouxe ao rmiz um grande dnsvanecimcnto 
c uma grande confiança cm si. Subimos r!aquella lmmilrlado; 
daquclla sulmrissfio resignada n que nos haviamos habilundo 
durante tnnlns liccadns o pmümos para o futuro como quem 
so atira gnlhUJ•damcnlc nos combates ~oi.IJ•rí ·cu,io 1'csull.nclo não 
pôde havcL' durida. A propriu c tradicional sobriedade c mo
deração do Sr. nodrigues Alves nfio nos JlUdGrn: conter. As
sumindo o govcJ•no cm sueecssão do St•. Campos Salles,. em
prehenclou a o!Jt•a mng-nifiea e utilissima do npparel!Jamcnto 
commcrl:ial, do saneamento o do cmbcllczamcnto dn cirlnde do 
Hio do .Tan.eil•o. A pasta da Viac.fio conriada :ís mãos l~abilis
simns do Sr. J,auL'o i\rtillcr teve cnWo uma das mais bril'hnntes 
phascs: .foram estudadas c dccrol.adas. cslraclas .ele ferro do 
penetmcüo quo hão de por em va!m• as torms elos nossos 
seL'lücs J'orazcs mas desertas; portos, cnnnes, dcsobslrucc.õcs 
de rios, linhas lclcgraphicns, todo o npparelhnmcnlo ncccssario 
á nossa c"ivi!izaçJio i'oi cnl.iio agitado, discutido, estudado o por 
fim dccrelndo. O Congresso tomou uma nctivissimn .rmrle 11csso 

·"dclirio do prog1·csso que. iniciado em 1002, perdurou .nté :Qnnsi" 
mcindo de 1012, abrangendo o pcriodo elo Sr. nodL·igucs Alves, 
cm que te\'C modcrnr.lo inicia, tor.lo o poriodo l'cnna-Nilo, e 
quasi dous tcrr;os do peL·ioL!o netual. ·Os recursos do 'J'hcsonro 
niio tinham e\'idcnl:cmenle uugmonlado do modo a fazerem 
face ás .despczns colossacs que a execução r!essns o!ll'ns' e me
lhoramentos reclamava; mas cslavnmos ~om o cpcdilo t•c;;lau
J•ado, grnr.as i" .aocrlnrns do governo do 81·. Campos Snllcs, 
do que não nos. lcmbrnvnmos c esquecidos todos- Govot•.nos, 
Congresso c opinião l)Uh!ica·- d;,sses dias amargos, comcçiÍ
mos a preparar outros talvez mais amnr;:os uindn. Acr:eilámos 
compromissos vu!Luosos, que se dcstinuvnm a construcciio de 

. obras c mclllornmcnlo.s matcriaes, ncccssnriamcn!c, c.crl.umcnle 
ut.cis, mas ·quo deviam sct• feitos a seu tempo .. Al1andonado 
esse c!'il.erio do tempo, 1"izcram-se emprt1s!.imos li neto con
tinuo, como si. o servico do ,juros c amort,izaoüo só .clovesse 
comer•nr n SOL' :feito não immedintnmenle, mns quando ·i~ssno. 
"Obras· comccnsscrn n produzh· renda. A mania dns csltwl;,,.· 
do ferro chegou ao pot•iodo agudo quando o Cougl'csso ~011" .. 
rnlizou o t•ccurso inventado .pura n conslrtlccüo de poquc•:,''
csLrndn de 1'errõ do 'rim!Ja. n 1'rl)pritL- o ]pngnmr.lnte '''" 
apolicos. . , . 

Nüo tcn o Governo .elo Sr. Pcnnn nenhuma hcsit.n~'i" na 
nssignnturn de contrnctos· desse goncro, sem querer 01,v ': :; 
advcrtencin, que, muitas vcws se lhe i'ez: elo que nss1m, il'i\11' .. 
formnmlo o ~rlwsouro cm fabricas de apoliccs, omitticlns '"rn 
n mínima attenciio ús condições do mercado, · ellus se. ·lrnu~-· 

' .·, .... -·----

.. 
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formariam em papel sujo, que nos dcsabonaria o credito c 
nos humilharia. . 

A deprcciacão de perto de 30 % que esses títulos do 
divida interna vieram a soffrcr no Governo actual e que fe~ 
com que o Sr. Francisco Sallcs lhes suspendesse a emissão 

-corre exclusivamente por conta do erro do Congresso auto
rizando e do Governo Penna realizando contractos desse ge
nero. . 

O delírio da construcciio ele obras matcriaes foi ainda mais· 
longe: fez o Governo elo Sr. Pcnna contractos cm virtude dos 
quaes compromettia-sc a pa~;ar nos contractantes cm 1.iiulos 
da nossa divida externa de .\ o/o oul'O que cscs contraclantes, 
por si mesmos, negociariam o collocariam nos mercados eu
ropeus- precedendo, que, infelizmente, foi seguido pelo Sr. 
Seabra, .quando Mniistt·o da Viação c deu cm resultado reali
zarmos cmprcstimos a typos que só o estado <le guerra ,jus-
tificaria. · 

lOs Estados seguiram· necessariamente o exemplo que lhes 
era dado pelo Governo ~:usaram c· abusaram de credito. Aliás, 
por essa época, não era raro nem .difficil o credito para o 
Brazil; os mercados financeiros europeus, com a mesma faci
lidade o talvez a· mesma sem razão com que depois o, cortaram, 
faziam o credito, não sómenie nos Estados e aos municípios, 
si não tambem ás emprozas particulares com sédo no Brazil. 
Deixámo-nos seduzir o entregámo-nos de corpo e alma a essa 
tentacão. 

Em 1898 a preoccupac:.io do Gover.no era l'Cduzir quanto 
passive! as nossas obrigaoões em ouro; não fizemos depois disso 
;,inão augmental-as e aggraval-as. 

Ao terminar o primeiro fundiny, a nossa divida ~xterna 
montava a i: ·í0.4H.G10. Nestes annos, isso 6, do Governo 
Rodrigues Alves. ao actual, ella foi aggravada desta fórma: ' 

:1.903--'0bras do Porto do Rio de Janeiro ...... . 
:1.907 -Estado de S. Paulo ................ · .... . 
:1.908 •.•........• ; ..•....•..•....................• 
:1.910 -...~Conversão · ........ · ................... . 
1911- Porto do Rio ........................... ' 
101:1. - Rêde de Viação Cearense .............. . 
.f915 ;i.-.- •.• "·'. •.•.'.• .•..••..•. ·····o ........ • .. .:.:. o . . 

1: 

8.500.000 
3.000.000 
4, 000 o 000 

10.000,000 
4.500.000 
.2.400.000 

. H.OOO,OOO ----
~o tal 1 .............................. -...... 43.'•00,000 

E mais:' 
Frs. 

1008-0bras do Porto do Recife................ ~~o.ooo.ooo 
1909-E, F. de Itapura a Coi'Wllllli. . .. •.. . . . . .. 100. 000. 000 

Yol, vt ta 

' 

o. 
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:1909 -E. iF. Goyaz ............................... 100.000 000 
:19:12-Rêde de .Viação Bahiana ..................... 6o.ooo:ooo 

Total ~···:· ................ ~ .................. soo .. ooo. o.oo 
ou ll :1'2. 000. 000. 

Total em E 55. 400. 000 ,· 

j\ssim, em :1902, ultimo anno do quatriennio Campos 
Sallos, o serviço da divida interna c externa reclamava as 
sesuintes quantias: 

Juros da divida ·externa- ouro, 17.034 :466$6ü7. 
Oito annos depois, cm :10:10, no anno em que o Sr. Ma

rechal llcrmcs da Fonseca assumiu o Governo, a 31 de de
zembro, o Congresso votava a lei da despczn com os seguintes 
algarismos : 

Juros c amortizacão da divida externa- 31.878 :40'0$750, 
ouro. . 

Não foi, porém, só nesse capitulo que as despezas tive
ram desordenado impulso, rompendo os diques em que o Go
,verno Campos· Salles. as tinha contido. De :1902 a :1011, a dif
l'erenca para mais entre as despezas constantes da pro 
posta do Governo c as cffectivamcnte realizadas importa cm 
!J7. 750:510$065, ouro, c em 733.825:513$821, papel. V8-sc 
mais uma vez quanto tinha razão o meu nobre amigo o S~·. 
general Francisco Glycerio: em materin de excesso de c\cspe
zn, mesmo sobre a concedida pelOE• orçamentos mais largos, 
nenhum Governo republicano, excepto o do Sr. Campos Sal
los, póde atirar a primeira pedra. Cumpre notar que, nosso 
mesmo periodo de :1902-·191.1, as receitas foram cm .regra su
periores no que, se projectava arreondar. A difl'erença para 
mais entre a receita proposta e a realizada foi, no dccennio, 
de 100.750:709$900, ouro, e de 397.080:370$:190, papel. Foi 
certamente a elevaciio· consideravel das ,receitas que conduziu 
o Governo e o Congresso a es·sa politica. de melhoramentos 
materines, que nos pôde trazer, e nos está trazendo, dissa
bores e umarsuras, mas que não. ~ do nenhuma fórum n po
litica de dis·sipações, de .desperdicios, de ostentações, de lu
xos, de prodigalidades, do abusos e de crimes com que nos 

.• foi pintada. aqui ha poucos dias. Illudirnm tanto o Governo 
como o Congresso. O funccionamonto dn Caixa de Conversão 
attrahiu para o paiz massa considcravel de ouro que lucrava 
com o converter-se em notas que procuravam collocnoão. 

Em :1909, até quasi meiaclos de :1012, o dinheiro ora abun
dante. Bancos estrnng~iros houve que solicitavam clientelas of
J'crecendo credites, com reducoão de juroE•. Organizavam-se 
cmprezns industriaes; o P'l'eco do desconto havia baixado. Era 
uma época de prosperidade. As importações augmontavam, as 
!l'endas. do Thesouro cresciam; o Estado gastava. Não s~ :via 
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quo essa prosperidade não aSf•entnva em nada do pratico e 
ele real. A producciio elo paiz nem augmentnva ·em quanti. 
dade, nem em valor. Ao contrario, o pror;e da borracha comc
oava .a dcelinar e o do r:afó era inferior ·ao quu as condições 
elo mercado mundial legitimamente permittiam aspirar. ' 

Era só a corrente do ouro estrangeiro que vinha atlra
llido pela Caixa de Conversüo operar no paiz com vantagem 
certa o nenhum risco. Subilo .estala a guerra dos Balkans c 
os mercados financeiros europeus, tomados de panico, retra
llem-se immcdiata e violentamente. A corrente de credito foi 
instantaneamente interceptada: comecou-sc a agir cm sentido 
contrario. Os bancos estrangeiros quo offereciam dinheiro me
xes antes receberam ordens· peromptorias .'de suspender todos 
os negocias, de liquidar todos os cr·editos, de fazer caixa c de 
rcmettcr o ouro para a Europa. 

Data ctahi a crio·c cm que se debaLom as pl'incipaes pra-
r)ns commcrciucs do puiz. • 

Datam dahi a retirada do ouro deposibdo na Caixa d•J 
·.convarsrto c a sua immigraciio para a Europa. Datam da h i 
as arrliccões em que se encontraram o commercio e n indus-' 
tria, privados subitamente do meio circulante, reduzido de 
mais de 120 mil contos. Datam dahi a reduccão <las rendas da; 
r.JJ'~IHle:;its c o csvasiamento progressivo dos cofres do Thc
souro. Ha quem conteste e.Jta affirmativa? Não, porque a 
verdade predomina, impem, impõa-se. Então, que vale diznr 
que a crise cm que nos deb~tcmos é. producto excltHivo dr. 
rrual.t•ienni<I ar.tual, rJ sómente devida iL inepoia do Presidente 
da Hepublica c dos seus minist!'Os? E' filha da incapacidade 
dos homens que o ct1rcam t"'m o seu apoio? Meros vaniJc,quins 
que não tscm nenhuma cxpretsão pratica e que não traduzem 
n.:mhuma verdade real. Foi nessa c<Injuncturn que o Sr. Ri
vadavia Gorr~a assumiu a gestão da pasta da Fazenda, S. Ex. 
não ·é, nem se considct·a um thaumnturgo capaz do milagr~ 
de apar;.at· por um gesto 'todo esse acervo de facto~ que ape · 
nas c incompletament.e estou csbocand<I perante o Senado para 
transformar instantanaainente u situncã<I sulíst.ituindo a escas
sez de dinhéiro por uma chuva do ouro. Era. por~m. um in
nocente desses assumpLos? Era um ignorante ou urn ·cego? 
Hrn um cnergumeno que se nüo !Jo1.1vessc recommendado si 
não por violencia contra o Pode!' Judiciaria? E qnp violcn · 
cias são essas? Ministro da Justioa, S. Ex. elaborou os neto:· 
ofl'ioiacs pelos quacs o Sr. Presidente da Republica commu
nicou ao paiz a sua dtJcisilo da não cumprir orden~ de ha
beas-corpu.s por meio das qunes o Supremo Tribunal Federal· 
se tem querido arrogar a qunliclade de supremo poder p<Ili • 
tico da União, decidindo soberanamente de questõe:1 que, ,jus
tamente pO!' set•crn niminmanto, cstrictamente politicas, eva
dem-se cln <Irbita const.itucional em que ella gira, como no~ 
tem tiío claramente ensinado o Sr.' Senador Ruy Barbosa. 

O acto unico neste sentido expedido por. esse t~mpo, foi 
a mensagem ·com que o Sr. Marechal· Presidenkl communioou 

'· . 
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ao Qongresso que havia recu;ado c:umpriment.o a uma ordom .. 
do hab~as-coJ•pus do Supremo •rrihunal Fedol'nl, concedida 11 
favor de uns tantos .individuas que se diziam intendentes mu-
nicipaes. ~· · 

Não 1! agora cccusião de examinar detaJmdnmentu cs~u 
questão. Longe nos lavaria o excederia do quadro que a mim 
me~mo tra1:ei das poucas palavms com que estou tomando a 
attencão do Senado. 

Relevarei, poróm, o principio capital de que o Sr. Prí!
sidentc da Republica, agindo dessa maneira, não commetten 
nenhuma violencin, não commetteu nenhum excesso de pode:·, 
não commctteu nenhum abuso. Cumpriu simplesmente, di
gnamente, altivamente e corajosamente o seu dever primor
dial d~ defender a Constituição contra os excessos dos demais 
poderes, pois que não' existe na nossa Conetituiçwo, nem n.t 
Jettra nem ,no espirita, essa supremacia absurda que o Su
premo Tribunal Federal se vem irrogando, de decfdir sobera
namente as questões eminentemente politicas. . 

Aliús, não ó novo nem origin:ll que o Supr~mo Tribuml 
se arrogue 5~mclhantc direit·o. ,Jít O· qu.i'z fazer repetidas vo. 
zes o dos Estados Unidos, e é de Lincoln a palavra de quo, 
si essa thcoria pudesse passar .. cm ,iulgado, o Tribunal ser'n 
o governo dos governos, o que tornaria impossível o funccfo. 
namento da Republica. · ' 

Resistindo a isso, pt•omp.to todavia a acata.r sempre as de. 
cisões d·o Tribunal, quando na orbita que a Oonstituicüo lhe 
tracou, o .Presidente da Republica prestou ao paiz um d·O.; 
mriis relevuntes serviços ·u deu da ~ua educncão civica o mais 
brtlhantc exemplo. . . . 

, Accusm• o Sr. i\linistro 'da JusUoa de violento, do encr
gumeno, s(rnPl.esmente porql:!e deu a sua .cooperacão. a ·esse 
acho constJt.uciOnal rlo Presidente da Republica 6 de máo 
senso. · -·· •. , ' ' 
- O caso cm questão era caractcristico. O 'frilmnal pre

tendia, por acto desse habea.\'-r.DI'Jnts, validar o re~onhecimento 
de poderes de ~ombros do Conselho .lllunicipa.l, o que, se.ia · 
qunl fór a amphtude com que se que1rn cncarnr a nociío do 
habcas·corpu.~ nas nossas · leis, é cf'f'cctivamcntc excessivo. 
lllas, ainda pretendia por meio desse h.abcas-nOI'}IIts- asse
:;ura:r a posse do edit'icio do Conselho l\lunicipal a ossos prc~ 
tensos intendente~. Que seriam, então reconhecidos pelo Su
premo Tribuna I. 

Recusando-se a cumprir semelhante ordem, o Sr. Prcsi
. dente da Republica manteve-se dentro da Constituicão, cum-
prindo nob1•emcnto o seu dever; . 

O Sr. Ministro da Fazenda não conteve a a,narchia. finan
ceira; não tem énergia; não tom clcvacüo moral, não tem 
patriotismo. Era preciso ser santo, ·era preciso for esse podct• 
<lo milagre parn, ·chegando 110 Thesouro 'lla situacüo. em quo 
acabei dQ dçscr~ver ,ao .senado, o Sr., ·Ministro d~ Fn'~enda 

• 
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pudesse inslnnlanenmente npn:;m• todos esses fnclo5 c pôr ordem 
na situação. 

Que fez S.· Ex,? 
N6s Unhamos vivido dez annos dentro do sorrmo. 
Era a brutal realidade que nos chegava. Qnnndo S. Ex. 

assumiu a dircccüo dessa pnstn, não hc,itou o ~r. Ministro 
dn Pazcnda, desde · logo, cm declaracões puhlicas pela im
prensa, cm fazer saber que eram chegados os tempos de re
stringir-se as dcspczas no mnximo possivcl. 

Com uma grande expressão de sinceridade, ~. Ex. fnllou 
ao Sr; Presidente da Republica c no .Congresso na cxposieão 
r]uc precedeu a sun proposta de Rccciln c Dcspczn, c fel-o 
cm. termos catcgoricos. 

•Nüo é possível que uma tal polilicn contmúc por mais 
tempo ... ~ 

S. Ex; referia-se á polit.icn dc·gaslos cxces~ivos quo se
guiu, não o Governo nelunl, mu·s todos os Governos que o tecm 
precedido. desde que o St·. Campos Snllcs deixou o Orc;amento 
equilibrado. · 

«Não é possível que uma tal politica contiuúe por 
mnis tempo, sob pena. {]C set· a i\"n<;üo conduzida, üs 
cegas, para siluncão mais penosa o mn.is nfflict.iva do 
que a que leve de enfrcnt.m· o Governo Campos Sa.lles. 
A Thcceila pubjjca não póde ser major•arla; chegou c lia 
no seu maxinio na ncLunl siluacüo economica do pai/., 
não sendo licito exigirem-se novos :mcrificios da Nação, 

, por meio do oulJ•os tributos ou aggravac)ã<o dos actuaes; 
·llOptanto, ao Poder Publico só um caminho resta: i\· 
t•eslriccão das despczas, cortando inexoravelmente onde 
é possível cortar, deixando para melhores dias obras e 
sct•vicos que, si bem proveitosos c dignos de altencão, 
podem ser adiados c fazendo com extrema economin. c 
modestia'aqucllcs que·nüo possam ser preteridos,. 

No anno seguinte S. Ex. 1'allnvn nindn em tom m3is ca-
tcgorico: · 

«'E', preciso dizet· no Congr.esso a v~rdaqeirn situa
cão do .. pniz, afim de ·não chegarmos uma vez mais 
no repetido eho de confeccionar orcnmenLos que estão 
longe da renlidnclc. E' neccssn.rio, pnra com verdade 
arcar a RecÕiln, considcmr que os dous grandes e 
principucs productos do oxportncão que possuímos são 
o cnfu c· a borracha c que esses dous productos niio 
Lcem ·tido um desenvolvimento, no seu volume c no seu 
valor·, qt)•C ,justifique o crescente c.lesdobr.·nr das dcspc
zn.s publicas. E' verdade qUe as rendas 1:ict•nm cm 
nugmonto desde nnnos nlrús, mns não •í meticJs ver
dade, como o está demonstrando u cri~<l nctunl, CJtlr. 
esses nugmcnt.os de renda, provindo do gmndcs impor
taçilos, nilo nssentm•nm em elementos ~stn1·eis, que fos-

• 
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.~Bm os resull!Wos do umo. rcnl expor/,1cíio elo pro
duetos. 

A forte ·corrente do co.pilnos o~Lrnngoiros que nos
tos u/Limos unnos so osl.o.bclecou para o Brazil pro
duziú um tn.l phonomono, trazendo grande augmen/.o 
~s importnçõos do l]uo bonericinrnm ns r•endns publicas. 

Mos, cossndn ossn corrente, por cnn81lS vn.rias, ó 
preciso quo o pniz se rostrin.in nos seus pr•oprios olo
rrienlos do vidn, o ossos n.sseni>n.m, principn.lmcnl.o, nos 
productos de cxporlnoiío quo são qunsi oxclusivos: o 
cnf6 o n borrnchn~. 

Estns nfio silo, Sr. Prcsiclonte, pnlnvras do censura., pnln
vrns do critica, que só possnm pnirnr nos lnbios dn opposicfi,o. 
Nií.o; siío pnln.vrns de bom sonso dirigicln.s no Governo, no in
tuito do chnmur n n.tt.encüo niío sú doA poderes publicos, mm• 
l.nmbom oupnws do m·r•nncnr n opinião publifm dn illusilo om 
que ost.eve, no nl.rn.vossnr osso pcriodo do sonho cm que cnhiu. 

E' obvio, por6m, que, ainda qunnrlo - o pnrn mim niío 
cl obJecto do duvida - o Congresso votnsso um or·cnmonl.o 
rnstr•ic/.lssimo quanto ns circmrnsl:nncins nos impoom, 6 ohvio 
rruo issn niío súrin o bnAI.nnlo pnrn rcf.irnr o. Governo das 
(liffipulrl~rlos n embnrnços quo lho nasr.inm dr !lOmpromissos 
mn(!mvms uns, o ·urgentes todos, o sem recursos com I]UO os 
nf.ton~esso. · 

O meio unieo n quo so poderia l"P.corror então era o om
nr~stimo cxter·no. visto quo nposnr dns nprrt.urns dn situncffo, 
n nnsqo nrodito nindn permittiu essa tentnt.ivn Tentou-o o Sr. 
Ministro dn Fnzcndn. om ne~ocinções, quo forom longns e dif
ficois, porqi1o ~rnndos ornm as exigPnclns dos prostnmistns. 
F.rn ,iul110, .essa~ negociacõos cstnvnm vlrtunlmnof.o rotas. Hn-. 
vr.rin nrst.r me?.· n nnll'nr o coupon dn divldn nn importnnoin, · 
rr~io ru. de um milhfio o 200 mil librns Desde o comr.co dns 
n~:rocrnçl!r.s do c'mprcsl:imn, r.st.nva r.nl~ndldo quo hnvorin um 
ndinnl.nmol'to pnrn fazer· fnr.e n osso counon N~o l.ondo. nor6m. 
n Sr. Ministro !ln Fnz~ndn. se n.iusf.nrlo ~s cnndir,ões que ornm 
impMins. om iulho n~ ne~ooincõcs rnm o ~mpresf.imo foram 
virtuolm~nf.e rotos. Tnterrompidns e~b~ nNl'ocin~i1~s. !.ornou-se 
forcosn qur o noveno pn~nsAo o r·ounon, qu~ cievcrfn ser pn~o 
por ar!inntnm••nt.o. si o emprrst.imo fosge f'rnli7.ndo. Desde quo 
o Gm·rrno romprn ns ne~o~inciles, dcvin P31!'1ll', .r rffertivnmcnto 
nnc:on rsqr cunon. denf.rn de 11mn s~mnnn, no vn lo r do um mi
IMo e 200 mil lihrnR. Esse pnc:nmcnl.o, nu mrlhnr ponrlerncfio 
110r parle r!ns rredorrs, !lrf.crminou o rcnt.nmf'n·t~ dns negocin
r,lirs rarn o ~mrr~~limo. No mr.z de nl!'nstn, vencia-se ouf.ro 
rnupon ~ venciam-se letrns do 'l'hcsouf'O, nn impqrtnncin, 
creio eu,· de um milhüo o /oOO mil librns. 

Foi em mPndos de ,julho que so deu ,o nqqnssinnf,o do nr
c.IJiduquo da Au•trin r ]illl'O, dins depois. n drclnrnciio dn guer~n 
rnf.N> a Austr•a e n Servia, que n ningur.m illnrliu que trnzm 
no bo.io a r.onflagrnciío geral dn Europa. Nest:ts circumstnncfns, . 
declarada a guerra no dia i de agosto, foi impossivel ao Go-
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vorno rcmoller n sommn nccossaria para o paglarnento do 
coupon do nsoslio . 
. , Nol.c-sc h em quo lmvin ua Europa a ret!ebt~I· parle, e pn·rle 
.JH cm .Po\!cr de nossos bnnqueiJ•os, n sommn. dP. um milhão o 
.JOO m1l !Jhros, dP; sorte que o Governo devia remetter daqui 
100 ou 110 mil IJbrns .. T(t nfio lho foi possível l'azer essa re
messa. 

A declnmç.fi.o do guol'!'n estalou com effeitos instantaneos 
IJS bancos livemm immorlinlumenLc ·Ordem de suspender tod!Í 
e qualquer remessa, cortados l.odns c quarsqucr liquidncões. 
Os nossos proprios hunqueiros reconhcccmm n impossibilidade 
de se fn~m· n remessa dns 11 O mil librns quo o Governo devia 
remetlcr daQui o rcconhctJernrn mais a imrossibilidndo de so 
lornnr effccf.ivo o pngnrnenlo cm cspecie mesm(l porquo não 
quizrrnm usm· dos recmsos que l.inham e'm mão para isso . 

. Screnntlos os animas, rostnbelccida, tnnl,o quanto possi
vel, n. sil.unção financoirn europén, os nosiOS bnnqueiros nc
coil.m:am a J•orOJmn das lcl;ms do 'l'he~ouro. sem nenhuma im
pugnnciio, srJm nenhuma resistcncin, doclarnndo, n•O contrario, 
que esse neto mui Lo honr·ava a honcsLidnde rlo Brazil, rostnu
rnva o seu nrcdito, e neceilnram o nllcllrdo purn o adiamento 

· do pagamento dos .iuros e nmortiznção 
Em que ó quo isto rul'fecLou no CJ•ediLo do Bmzil? Em quo 

é que isto tí uma bancnrrot.n ignominiosa ? Em que ó que factos 
errecluódos, impostos por (}ircumsflnncins superiores a que 
toda a humanidade se teve de vel'gar, em IJUC 6 quo estes 
fncl.os feil.os, rcalizndoR, efrectuados rle ncc~rdo oom os nossos 
rrcdorcs, cm que 6 que l.lStcs factos nos infamam ? 

Si, alill.s, n minha opiTi1ão ó que si se expJlcou o sncrificio 
qufJ o Governo, porventm•n fo~. pnrn pagnl', em julho, o cou
o.un ria divida, nfio se oxplicn:rin, do modo nenlmrn, o sncrlficio 
~ue o Governo fi1.csso pnm pagar o coupon P.m agosto. Em 
.iulho ora n. eerlezn do emprcstimo, era n rcstnuraçllo do nosso 
cquililJrio financeiro; em ngosto ornm ·ns difficuldndcs cren
dns pcln conflngrncão ouropóa quo nos impedJ:>m do nttendcr 
no ~m·vi~o da nossa divida. Dcnnto doslc probl<:mn, ando esLava 
o nosso orr;nmr.nlo dn r·cceil.a ? Onde irinmos buscar elementos 
pnra eonsl.il,uil-o? Evidcnl.emonl.c, ohvinrnante, . duvidamos 
cnl.~n·T' om nccürdo com os nossos credoras. 

Que resta, Sr. Presidente, da moto [(lrrivcl com que so 
prol.enden nrrnznr n honrn, o nome, n boa fl'.mn dn situação 
don!innnLo do seus homens? Fnctos, argumentos. razões ? 

Não I ncsl.n, nponns o que nlio se póde dimr; resta n nllu
s.ii~ fcr.inn ou mn.ldosn o perversa: rcgta n culumnin ignobil; 
ro~l.n o lixe• que inrecta ns runs, a monlirn c~nlcn o oovnrde, 
n.non~mn ou, nincln peior que isso, nssignad:t por nomes quo 
n olln proprin envergonham; resta essn ignomínia que, fnfo
li7.mo~to, 6 neste pniz, n moeda corronlr com quo trndicionnl
rncntr• se pagnm os scrYioos do seus homen~ publicas, o de' 
f,odos quanlos tl'nlll1m umn pnrcclln. drJ podõr e do nut.qr!dade. 

A isto nito descerei n examinar. Conforta-me suffJoJente
montc a rcr.ordnoiio das npostrophcs yehcmcntcs com quu, 

. . 
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ir.iu•tame.nt.c · victimado pot· esfla ignomínia, fulminou esta 
mi•eria. nesta mesma tribuna, o glorio-o orhd!lr que com· igual 
vehe.mencia, hoje, com manda a opposicüo: 

' «!\Ias a despeito dos intereoses · supnlnnfad~s con
densou-se, conLra a dictadum, nessa conjuraciW omni
moda· fJ omnipresente de falsidade nessa borrasca sor
!lidn, 1que escorre pelas mgueiras daH ruas, babu ia os 
J'ios t.cleg.rnphicos c .mancha n publicidade em tristes 

· nodoas torpes como o vomitq dos eücs. (Sensação,) O 
mais puro dos coracões, a mais santa das almas, o mais . 
incorruptível dos caracteres, a mais benigna das con
sciencins ... Benjamin Constant, perseguid<l até ao fundo 

_da sua pobreza domestica, careceu vir a publico com . 
o caderno das compras de armazem, para desfazer im-
putacões abjectas. (Sensaçdo.) · . -

•Outros passaram por ter accumulaqo fortunas e 
sahir -rio Governo com u opulenciu de natiabo. E todas 
essas infamias, absolutamente gratuitas, em cujo apoio 
não ha sinão boatos, conjecturas, diatribe; tão per .. 
vusa~. quanto as • que a elegancia dos circulas 1:1:~ 
moda verte sobre a reputação das mulheres . mais 
puras~ .. todas essas vilanias, cuja veracidade se po
deria .medir pela dos telegrammns, que inundaram a 
Et!ropa, com n chronicn quotidiana das c•1•1fiscncões, · 
doo morticinios, dos iMendios perpetrados · pel<J 
3cvernc de .. uma. . revolução, · que não i,nterrom
P• u, siquer, por um mom.;nto o exr;~d1ente . di!. 
commcrcio e o transito. das ruas,. . todas_ essas VIla
nias não custam aos trapcii'OS du detr~c~acuo outr~ sa
m•:ficin mais que a taxa de alguns vmr.en~. por .hnba, 
c0m· a segur:mca da impunidade, absoluta, nns balcões, 
onde á sombra do mais odioso estado legal, se pra
tien o lenocínio da penriu, a prostituic~o da ill!prensa.~ 
(Mttito bem; m'lf.ito bem. O orador e cttmpnmentado 
pm• m\titos S1·s. Senadores.) · . . 

ORDEI\I DO ·DIA 

lN,'ERVENI)ÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Continuacão da discuss-ão unica do parecer du Commissão 
de Constituição e Diplomacia, n. 7G. de 1014, 'requerendo que 
a mensagem do Sr. Presidente du Republica referente ús re
presentacües do Presidente e da Ass·embléa . Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro seja archivnda, 

O Sr. Nilo Peçanha ~ Senhores, deixei h ontem bem as
sentado QUe 11 faculdade de in·Lervir nos Estados uiio é uma 
funccão privativa da nenhum dos poderes constitucionaes da 
União. 
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A iniciativa d~ ínLcrvcnniio depende das circumstall()ias 
de momento, da natureza c da 'índole constitucional da questão. 

'l'ive occusião de ler o arL. 31, da Constituição, enumerando 
as attribui<;úes privativas do Congresso Nacional, as constantes 
do nrt. ~s. pr·ivativns do Presidente da R\lpublica c as cnu
memclas nos arts. 50 o GO, que cnLcnclcm com o Poder Judi
ciaria, ncccnlunndo, com a licão de todos quantos com as mais 
altas, r·csponsnbilidndcs nesses 25 nnnos do rogimen, nesta e 
na outra Casn do Congresso, que a Nncüo, considerando a in
tervenção como medida prolccLoJ•n ou repressiva, mas, so
bretudo, grave e melindrosa, não deixou-a isolndamanlc a. 
nenhum dos seus poderes politicas; a ;"-lação confiou-a a ena 
propria, fazendo assim respeitar, no curso das nossas evolu
cües conslitucionaes e da nossa vida politica,' a autonomia dos 
Estados. 

Honra se,ia, Sr. Prasidenlc, n nobre Commissiio de Con
slituicüo e Diplomacia, mandando nrchivar a ultima men
sagem do Sr·. Presidente da Hcpublica, repellindo, com fit·

. ·nwr.n, como repelliu, a inlerven<;fio armada no Estudo do llio 
de .Tanciro. 

Ainda ·uma vez o espirilo republicano, que nestes ultimas 
tempos, nlrav&s de tantas vicissitudes, tem enfrentado a Pl'e
occupncão revisionista dr! alterar, ou modificar n Constitui
r;ão, velou pelo. su·a integridade e pelrl sua defesa. 

A primeil·a tentnlivn, lembra-se .llcm o Senado, deu-se 
na Camnrn dos Deputados, com o proj·acLo Aristides Milton, 
(•ntresando a dccitiiio da dualidade do presidentes de nssem
bi<Jns ÍL soberania do Poder Judiciaria Federal. 

Erri torno déssa iniciativa agrupou-se, póde-sc dizer, :1 
mnioria cln Camam, dumntn os dous memoraveis turnos desse 
debate. 

l\lnis tm:de, ~mudaram-se os processos, e o sentimento re
visionista sitiou ainda a Constil.uicão, jú não mais entregando 
ao .Tudiciario a exclusiva decisão desse assumpto, mas, en
tregando sober•anamentc ao Congresso Nacional. 

Memoravcis, foram, entiio, os debates, nesta Casa do Con
gresso, pró e contra o pro,iecto Goncalvcs Chaves. E V. Ex., 
Sr. Presidente, ao lado do Sr. ·Campos SaBes e d~ ·Outros fun
dadores do regímen, deu t.nmbem batalha a essa iniciativa, 
fnzendõ respeitar e manter integro o cspirilo do legislador 
constituinte. 

Neste ultimo caso, os oradores .de mnior autori'dnde no 
Senado entendiam quo não ern licito substitui!· o regímen re
publicano federativo por umn incursão do pm•lamentn1·ismo 
hybrido, o que a tanto importava submetter n Fcdcraoüo ús 
correntes politicas do Senado e dn ·Cnmnra. 

Felicil,o-mo por isso, Sr. Presidente, tí parle de qualquer 
interesse que tenhn nessa qucsliio; felicito-me, como repu
blicano, por ver que nós, npezar dns paixões que nos teem di
vidido e que nos teem retalhado, ainda mantemos n mesma 
fidelidade 1í nossn trndiçüo consti.tucionnl. ,(:Apo·iados.). 

' • 
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Pouco imporia que a honrada Commissão de Constitujaüo 
e Diplomacia Livesse cons·idcranda o palavras amaveis paru 
os meus adversarias no Estado do Rio, considcranda,e palavras 
que não obrigam a poder algum; mas, o que interessava er·a 
a intervenção, que trancaria amanhã as portas da justica ao 
direito violado, e essa foi firmemente recusada. 

Infelizmente, a Commissiio de Constituição e Diplomacia 
participou do sentimento de hostilidade aqui reinante contra 
o Supremo Tribunal. 

Senhores, eu disse hontem que nesta questão o Supremo 
Tribunal não elegeu, nem reconheceu nenhum Deputado; não 
elegeu, nem reconheceu nenhum presidente; nias, fez res
peitar e garantir direitos e prerogativas que, de facto, já 
gosavam os representantes do Rio de Janeiro. 

E' de e:.:tranhar, sim, .que o Poder .Tudiciario Federal 
seja accusado, nesse momento, porque se mantem dentrp da 
sua missão constitucional, não permittindo que seja uma burla 
a· declaração de direitos da nossa Constituição, confiada á sua 
guarda, velando pela Republica e pela lei, agora que o pre
sente Governo interrompe o passado da civilização brazileira. 

:Sobre essas explosões. que ainda ihontem ouvi, neste re
cinto, contra o Supremo 'fribunal l!,ederal- um . escriptor 
americano- o Sr. Adams .iú disse que quizera contar os' dias 
de felicidade dos juizes pelas increpaçõcs de que são objecto 
nas legislaturas americanas. . 

Nem por isso puderam destruir o art. 2', capitulo 3' da 
Constituicão dos Estados Unidos, que prescreve: O Poder Ju
diciaria se estende a lodos os casos de. direito o de equidade 
que nascerem da Constituicüo e das· leis dos Estados Unidos. 
Marshall, o grande .iuiz, aquelle mesmo que ·não permittiu 
nunca que o Poder Judiciaria. decidisse de questões cstricta
inente politicas, Leve palavras memoraveis, quando com as 
li~ões do seu tempo disse: • Nenhum povo p6de' pretender 
os fóros de paiz civilizado, si nelle o Poder .Tudiciario não 
tiver a autoridade o a independencia precisas para garantir o 
direito o a liberdade, que nfto estiver preparado para resolver 
todas as questões de direito constitucional.~ 

Effcctivamcnte, l10uve um inglcz, disse Brice, que folheou 
dous dias n Constituição dos Estados Unidos e não oncont.rou 
o artigo que dt\ li Suprema COrte o direito de .iUlA'ar da 
constitucionalidade das leis. Effect.ivamcnlc c sem emllarA'o 
de niio cstnr expressa nn Constituiçito americana essa facul
dade e esse poder, a Suprema Côrte todos os dias tira com 
suas senten•;as a cfficacia c o vigor das leis, contrarias (L 
Constituicflo rios Estados Unidos. 

:Pnra os que não fazem dn polilicn uma profissflo c niio 
exploram o pniz, paro. os que não süo republicanos de verdade, 
por nmor dos princípios, das idéas, em nomo dns quaes· a no
publica, existo, esses nflo poderão jámnis maldizer dn ,iusf;icn, 

Nos Estados Unidos, disse o duque de Noiallcs, não ha 
poder rio Presidente da >Republica nerri do Congresso, nem 
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poder de governador de Estados, nenhuma liberdade de ci
dadão, liberdade de consciencia, liberdade de tribuna, liberdade 
de pensamento, liberdade de imprensa que não tenha sido dis
cutida pelos tribunaes americanos; todos os poderes teem 
visto as suas atLribuições definidas por elles. 

No Brazil, diz .Toão Barbalhb: «O interprete fiel da Con
stituição é o Supremo •rribunal, não é o Congresso Nacioaai; 
não se fazia necessaria e nada adiantaria uma lei feita para 
dar valor ás decisões deli e., 

c E' inconcusso que o Supremo Tribunal .é o juiz da sua . 
propria competencia e da dos juizes inferiores quando efm
lestada. Não fosse assim e e;Je n:lo seria mais suprem~. não 
seria o que idearam os fundadores do nQsso systema po
litico., 

Sr. Presidente, pouco mais direi. Entrei neste debate, 
pedindo a Deus que me désse a m~.is absolut.1 serenid:~de que, 
aliás, nunca· me abandonou nas di versas phases dest~ questã·> 
do Estado do Rio, onde não disputei posições para mim, mas 
que tão sómente reclamei pela dignidade da Federaçií.o Repu
blicana, não .podendo permittir ao Chefe da Nação a.tfantn;,;ia 
de nomear Q Presidente do Rio de Janeiro. 

Resistindo pela autonomia constitucfonar do meu Estado 
Nl estou npenns Hervindo a Republi~a B as tradicuões de cultura, 
de liltivoz da minhn velhn Provincin. Felicito-me pelo fr~
casso da interv~nção; .iá at;Qra não será este Governo o juiz 
politico na soluciLo da questiio f-luminen·so. A sua decisão vne 
pairar em uma ntmosphera mais se~ena, extranhn ás paixÕ·lS 
partidRrins e que só se inspirará no respeito ás leis e no bP.m . 
do· paiz. 

'• DOCU!IENTO LIDO PELO ORADOR NO CORRER DO SEll DISCURSO 

Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional - A Mesa ~a 
Assambléa Legislativa do Estado do Rio de Janoiro, devidamente 
t•epresentada pelos a.balxo-assignados sons Presidente, i • e 2' Secre
tat•ios : Jollo Antonio de Oliveira Guimarães, Raul de Almeida Rego 
e Constancio José Monnerat, t•oeleitos em sessllo ordinarià de ago~to 
do corrente anno, foi surprehendida com a leitura da mensagem em 
que o Exmo. Sr. Presidente da Republica submetteu ao conhecimento 
da~ duas Casas do Congresso Nacional as roprcsentaçOes que a 
S. Ex. env•aram o Sr. Presldonto do Estado e os tt•es Deputados 
ostaduaes, Srs. Alvaro Augusto de M01•nes Dinlz, Tl!eodoro Ftguotra 
de Almeida e Oscar Loito Pinto, estes attribulndo.,se n falsa qualidade 
de mom bras da Mesa da Assembléa Legislativa· e todos solicitando do 
Pocjer Legislativo Federal uma providencia, Mo determinada, contra 
os arestos do Supremo Tribunal quo reconheceram a Iogltimidade 
das funC~:Oos quo exe1•cem o~ abaixo-assignados naquella Assembléa. 

A' solicitn.çllo do novo e mysterioso remodio legislativo, que 
imploraram-o Presidente do Estado e os tres Doputn.dos que assigoam 

.. 
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. as representações, contra a simulada anormalidade institucional de 
que se queixam, juntaram urna infiel narrativa do, factos, como 
quadro de falsos symptomas,· para induzir o ~Congresso Nacional a 
reconhece!' no Estado do Rio a adultoracno·do regimon republicano, 
mal que cm verdade só exi;tiria depois que so viessem oppôl' aos 
juli!;ados do Podar Judiciaria leis pessoaoo em:wadns do Poder Legis· 
Jativo Federal. - • · 

Para que se restabeleca a· verdade dos factos e se . pondere n:t 
gravidade da .medida solicitada, voem os signatarios desta represen· 
taçilo trazer as informações que seguem : . 

Nilo ha, Exmos. senhores, no E>tado do Rio de Janeiro duali· 
dade de Assembléas Legislativas, que se discutem a competencia do 
elaborar as leis. 

O quo aqui se encontra•ó a divisão da representaç:to legislativa 
em dous grupos de Deputados : um funccionando sob a ogide do Poder 
Judiciaria Federai e sob a direcção dos abaixo-assignados e o outro 

·obstinadamente recalcitl'ante, de mãos dadas com o Presidente do 
Estado, no firme e confesso proposito de não respeitar as decisões da· 
quelle poder constitucional. · 

A singela averigu!lç!lo das occurrencias vir<Í demonstrar ao Con· 
grosso NaCIOnal que os abaixo assignados não se arrogam o direito de 
exorcor funcções que lhes n:to caibam ; antes o ao contrario, sob as 
ameaças mais aviJtantes, desacatados na sua dignidade d3 membros 
do Podai' Legislativo, o, apezar de todos os riscos que voem corrondp 
sob <L acção do Governo apaixonado, elles não toem outro caminJJo :i 
seguir, nem outi'a posição a conquistai', sinão manterem-se com todo 
o sacrificio dentro dos limites de sou direito, limites que lhos traçaram 
a Constituir.ão do Estado e o Regimento Interno da Assemoléa o que 
Jbcs confirmaram os arestas da Justiça. 

Assim ó que os ab:Lixo assigoados exercem os seus respecti'vos 
cargos do Presidenta, t• o 2' Secretat•ios da Assemblóa desde o- anno 
de 19H até'o presente em virrtudo de eleir;ões successivas o sem}lr.o 
por voto unanime de seus pares. .. ,: 

Entretanto, cm junho do. corrente anno, ultimo do.pet•iodo pre
sidencial e penultimo da sua actual legislatura, om vesperas da 
eleiçilo do futuro presidénte do Estado, que se ia realizar em i2 de 
julho, foi a Assemblóa Legislativa convocada pelo Sr. presidente do 
Estado para se reunir a iOde junho, em sessilo oxtraordinaria, sob 
o pretexto de que era m•gonte rever o · modificar as tabêllas do im· 
posto de exportação onerosas para o commercio e as industrias do 
Estado, como si, em uma época de intenso wabalho eleitoral, da 
mais forrnidavel ·campanha politica que járnai~ se toriu nesta cir-· 
cnrnscripçrto do paiz, fosso passivei alterar, com a revisno das pautas 
liscaes, todas as previsOes orçamentadas do exarcicio' financeiro já 
em meio, previsões que foram.calcnladas sobre antigas o constantes 
tabellas de tri butaçno. 

Era evidetite que outt•o intuito· inconfessavel sugget•ira aquclla 
convocaçno excepcional do Governo do Estado, já então empenhado 
o formidavelmente preparado para a. luta eleitoral, em que entrAra 
como parte, com o seu candidato repudiado pela .opinião publica do 
Estado e da Republica e só apoiado pelo prestigio governamental. 

' 
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E a revelação desse. intuito nito so faz esperar, logo a imprensa 
alviçaroira e os arautos da cabala governista assoalharam a notici;1 
de que o Governo projoctava,.na installação da sessão extraot'dinaria, 
a substituição dos membros da Mesa da.Assembléa para se apropriar 
da seus. cargos, quo julgava necessat•ios á. composiçno do apparelho 
defraudador da verdado oleitoral, complotando assim o systoma da 
baterias que o estado de sitio ia proteger. · . · 

A este tempo levantou-se, pela primeira .vez, a questão do saber 
si, nas sessões oxtraordioarias, se devia proceder ú. eleiç1!o do nova 
mesa, oa si, ao contrario, os trabalhos legislativos deveriam correr 
sob a direcção da Mesa da ultima sossilo ordinaria, como se dá no 
Congresso Nacional. . 

.Nilo queriam os abaixo-assignados desistir do seu direito, si' O 
tivessem, nem persistir em erro possivel, e ú. vista das violencias pre-' 
meditadas, de que deram a prova em juizo, impetraram uma ordem 
de Tlabcas-col'p!IS"·para a garantia do oxercicio de suas funcc;ões o o 
Supremo Tribunal Federal houve pOl' bem decidir, em accórdiio de ô 
de,iunho, que al\fesa tinha competencia para fnnccionar, indepcn• 
dentemente de eleição, durante to'Ja a 8essiio extraordinaria e ató a. 
nova. eleição, na subsequente sessão m•dinaria da assembléa. 

"O Supremo Tribunal Federal, tomando conhecimento da 
petição de fls. 2, concede a impetrada ordem de Ttabcas
co1:pus preventivo, para que os pacientes, n·os termos finaes 

· de seu . pedido, possam se locomover livremente e penetrar 
sem coacção no odificio da Assembléa Legislativa, cm .Nithe· 
roy, e ahi oxercerem'livres de constran~;imento, durante o pe
ríodo da sessão extraordrn:iria convocada para o dia tO do cor
rente, c emquanto ella durar, as funcções de Presidente c de 
t• e 2• secretat'ios da Mesa da Asscmbióa ... 

A esta soberana decisão elo Poder Judiciado Federal, su
premo interprete de nossas leis, os Deputados· da parcialidade go
vernista oppozeram o protesto inserto no Jornal do Commcrcio de 
5 e de junho, declarando que não se snbmctteriam ao Julgado e que 
nilo compareceriam á sessão extraordinaria, relegando' para a. 
sessão ordlnaria o estudo da matarilL que ao Governo parecera. tãCI 
necessarla e urgente para. a salvação publica ••• 

E ·eis ahi como implicitamente se confesson a innti!idada da 
sessll.o extrnordinaria. . 

Não obstante, funccionou n As~om blóa cm sessões prapa
ratorlas ató o dia 19 do Julho, cm que, reconhecido e empossado 
o ·Deputado Domingos Mariano Barcelios de Almeida, foi designado, 
com scioncla do Presidente elo Estado, o dia seguinte, 20 de julho, 
para a solemoe installação da sessno oxtraordinaria •• 

Convencidos, poróm, o Governo e os Deputados seus correligio
narios da inemcacia da obstrucção que faziam á installaçno da As
sembléa o firmes no proposito da ar~~darem dos seus cargos os 
membros da. Mesa, lançaram-se cm ulumo o extremo r~curso no 
caminho da. violoocia. material o mandaram, pela força militar e 
civil e pelos seus capangas, desde a. noite do :19 do julho, cercar o 

• 
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edltlcio da Assembléa, arrombar-lho a porta e o assaltar, impe
dindo que nelle penetrassem, no dia 20 de julho, os abaixo assi
gnados e os Deputados da opposiçno. · 

Cegos pela paixão, não viram que arrebatavam ao Poder Legis
lativo o editlcio de seus trabalhos, Impedindo a !Ilesa, como commissilo 
de policia de · 

• 
"empregar'.'quaesquor meios conducentes â .ordem o sego 
rança que é abrigada a mlinter dentro do edlficlo da. Assem
bléa e nas suas immediações.» 

(Art. i83 do Regimento Interno). 

Repellidos de seu antigo editlcio, os Deputados da opposiç:Io e a 
Mesa. abaixo assignada lavraram, na mesma hora, perante o Juizo 
Fedet•al,.o seu protesto, sendo transferido mediante a publlcaçllo de 
editaes o local das sessões para a rua José Bonifacio n. 80., ua mesma 
cidade de Nictheroy, séde ·do Poder Legislativo do Estado. 

Desde então caracterisou-se a divisão da Assombléa cm deus 
grupos equivalentes -o dos Deputados governistas permanecendo no 
antigo edlficio e o da opposi~.ilo instaUando-se no edificio designado 
pela Mesa. · _ 

Esse é o ponto de divergencia entro os deus grupos. · 
Cumpre, entretanto, aqui salientar que a designação do cdificio 

para os trabalhos da Assembléa é acto da privativa compotencia do 
sua Mesa, na qualidade de commissão do policia. (Art. 35 do Regi
monto ruterno). li' essa a pratica dos parlamentos. 

Ainda ha pouco a 1\!esa da Camara dos Deputados transferiu por 
acto proprio, para o Palacio MonrM, o local de suas sessoes, sern con-
sulta á Casa. · 

Assim procedeu tambem o actual Deputado Federal Alves Costa, 
ern iOiO, quando o entil•> presidente do Estado, Dr. Alfredo Backer, 
transferiu a séde da assembléa para Petrepolis, sem designar o edi
ficio de suas sessoes, aqueile Deputado, enti1? presidente de uma d;~s 
assembiéas que se disputavam a legitimidade do mandato de seus 
respectivos membros, designou por acto da Mesa e mediante editaes 
o odificio em que a assembléil deveria funccionar. E igual procedi
mento teve o Dr. ~lodesto de Mello, presidente que era da outra as-
sembiéa em litigio. . . . 

E ainda naquelle anno, .iá sendo então presidentes respectiva
mente os Drs. Sebastião de Lacerda e Edwiges de Queiroz, tendo as 
suas assem biéas deliberado por · votaçilo transferir do novo a sua 
séde de Petropolis para Nitheroy, foram as respectivas Mesas, por 
acto p'roprlo, que designaram o edificio pára suas se;sOcs na séde 
escolhida pela assembléa, · 

Todavia, e apeJat• da. Mesa estar exercendo• ilmil. funcçno legi
tima, o Governo do Estado ainda tentou assaltar o .novo edificio, 
ameaçando os Deputados opposicionistas com aggres:ões que justifica
ram um segundo habcas-corpu8 impetrado do Supremo Tribunal Fe
deral e concedido pelo venerando accordnm de 2~ de julho, em que 

sde reconheceu a legitimidade do acto da Mesa transferindo o local 
as sessGes da assembléa. 

"' ,L. 
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Contra essa decisno ainda se rebeiJaram o Governo o os seus 
Deputados, nilo comparecendo ao novo edificio. 

Entretanto, é curio~o o notavei, os mesmos Deputados que, 
om documento publico, desrespeitaram o primeiro habeas-aorpus 
c impugnaram a legitimidade de poderes da Mesa. composta dos 
signntarios desta representação, desistiram-ao tempo do seuundo 
habcas-corpus-daquelia teimosia o permaneceram no antigo edi
ficio da Assem bléa, simulando sossilos extraordinarias sob a d!recçilo 
da quem?.. do mesmo primeiro Vice·presidente Panca de Leon, 
o da dous supplentes de Secretarias cujos poderes eram, como 
substitutos eventuaes, oriundos da mesma oleiçilo que em l.9!3 in
vestira os abaixo assignados das funcç!les de Mesa da Assembléa I ! 

E assim · durante toda a simulada sessllo extraordinaria, elles 
proprios deixaram de proceder á. eleiçllo de nova Mesa, julgando bôa 
a interpretação que .antes impugnavam só porque os abaixo assigna· 
dos lhes eram adversos. 

Portanto, Ex mos. senhores, em obdicmcia á lei, com a sanação do 
arestas do Supremo Tribunal Federal, tem a Assembléa Legislativa 
funccionado normalmente,· sob a dlt·ecção de sua Mesa legitima, tanto 
durante a sessão cxtraordinaria, como em a presente sessão ot•dina- . 
ria, em que foram os abaixo assignados ·reeleitos para os respectivos 
cargos. . 

E a que fica reduzida a representaç1LO do Sr. Presidente do Es 
tado o dos tres Srs. Deputados governistas contra os arestas do 
Supremo Tribunal ? · · 

A' primeim .das decisões dessa Egregia Côrte de Justiça, ao ac
córdilo de 6 de junho, os proprios governistas mais tardo submette
ram-se e deile se aproveitaram para manter, na direcção da sessão 
oxtraordinaria que simularam; os substitutos oventuaes dos membros 
da Mesa reconhecida legitima. E foi perante aquelies substitutos que 
o Presidente do Estado compareceu para lêr a sua mensagem. 

A outt·a decisno do Supremo Trtbunal quA ail'ccta a Assomblóa 
Legislativa. é o accórdilo de 25 do julho om que se confirmou legitimo 
o acto da Mtlsa transferindo pal'il novo edificio o local de suas sessões. 
E esta decisão nno tem nada que repugne á consciencia, nem me
lindro a fórma republicana da organização do Estado, nem ao t'an
ccionamento constitucional do seu Poder Legislativo. 

E' certo que nosse ultimo aresto mandou o Supremo Tribunal 
Federai que se responsabilizasse o Presidente do Estadó por ter' des
acatado as suas decisões, assim como .iá proferiu tambem uma sen
touça sobre um incidente do processo áe t•esponsabilidade, que se 
promove contra o mos mo Presidente do Estado. 

Que não se com montem, porém, aqui estas decisOil,S ultimas, nem 
as improcaçiles contra alias levant~das pelo proprio acl!usado, a quom 
se deve roconhocer, povquo é humano e cxplicavel, 'o diroito do mal· 
dizer da j11sCiça que lho apura a respopsabilipado criminal... · 

E assim tambem nllo é condigno com a autonomia dos poderes 
constitucionnes que - para corrigil-os - se discutem os arestas do 
Poder Judiciaria perante o Podet• tegisiativo, a quem outras fun
cçOes, mais nobres e suas proprias, sno commottidns pala Constituiçllo 

.• 
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Federal, sem quebra da harmonia o indepeu<loncia que deve existir 
entro os podares constiti1cionaes da' Hcpnblicn. 

E, resumindo, par.a concluir,os abaixo assignados synthetl?.am as 
presentes inf<•rmaçOes uos itens seguintes, que roram provados po· 
.ranto o Poder Jucliciario FodeJ•al, e a sabor: 

A !\lesa da Assembléa Le~islativa do Estado constituída pelos 
abaixo assignados, eleita na ult1ma sessao ordinaria. de 1913, exerceu 
as r~spectivas funcçõos, conforme o seu Hcgimento Interno o a inter
prttação confirmada pelo Supramo Tribunal l'edoral, nas sessões 
preparatorias o n:t sessão extraordinaria, desde 6 de junho até 1 do 
agosto de 1914. . 

· !AI essa interpretaoiío posterioJ•mentc submcílm,am-sc os 
. propr•ios deputados governistas, simulando a sessão oxl.raordi

naria em quo não elegeram nova mesa c foram dirigidos pelos 
substitutos evchtuaes dos a!Jaixo assig.nados, mediante a dolosa 
allegacão do nãct comparecimento destes áquellns . ..reuniões 
illicitas •. ··· · ··· · · · --····· , • ·~ ' , I 

3' 

Installndn.a sessão OI'dinaria cm J clo n:;osto de 1DH, .con
formo o preceito do nrt. 7" da Consliiui~•ão do Estado, 1'oram 
os abaixas assignndos rccleHos pum sm•vit· nos seus rcspect.ivos 
cargos, cm que estão ató 'hoje servindo. 

4' 

!Na legitimidade do m.:er•cwJo de suas i'unccões,. a mesa 
abaixo assignada. transferiu o local das sessões do predio pàr
tioulnr ·dn rua Visconde do Rio Branco para outro, om idcn
ticas condicões, da rua José Bonil'ncio n. 8.1, ambos da mesma 
cidade de Nictheroy. 

5' 

. Não hn r!ualit.!ndc ele Assomblúns 110 Estado; apenas os 
deputados que obedecem ú orientação di> Governo do Estudo ' 
persistem no erro de niio comparecer no edifício legitimamente 
dc~ignndo pela Mesa da Assembléa para seus trabalhos Ieuis-
.lativos ... ' , . 

• 

... 
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O processo c1'imu intentlldo contra o Sr. presidente d.i111. 
Estado ó uma causa meramente judiciaria, que escapa a""" 
exame o ú compctenuia do Congresso Nacional, a menos que 
este não queira intervir, dosdc jú, para nmnistiat• o nccusado· 
~>"> ·~us cumplices. 

• • • 

.. 

Nestes Lermos a Mesa da Assemllléa Legislativa espera 
que o Congresso Nacional mande arehivat• as mensa'gens que ' '· 
lhe foram enviadas sob a presente mataria', c nüo tome conhe-

. cimento das suas rcclamacões por não serem perUnentes ú 
esphera do Poder. :ç.cgislativo. 

O Sr. Epitacio Pessôa- Sr. Presidente, não venho pro
priamente discutir' o parecer em dcbat.e, venho, sim, antecipa!' 
uma ligeira, singela e àesprcntenciosa explicação do voto com 
que em breve teuciono suffrngal-o. Venho ao mesmo tempo 
traze!' ao Senado al.gumas respeitosas ponderações sobre uns 
tantos principias crue vi hontem enunciados neste recinto, como 
os mais irrecusnveis postulados, sobre a competcncia do Su
premo Tl'ibunal Federal neste rcgimeu. · 

!\lembro que J'ui, ató bem pouco ainda, do egregio tl:ibuna!, 
solidaria ·com· muitua das d~r;isões, hontcm t.iio rudemente ata
cadas ern wnn f.(cncrali?.aa~o. it~iusta e indci'ensavel, co-réo do 
muitos do~ m;;~mos erimes, para os quaes hontem se lamentava 
a falta de umn lei rio responsabilidade, comprchcnde o Senado· 

· flUO niio mo poderiu conser'var silencio':lo, apesar do retmhi
monto em que tenho vivido nesln Casa, e ·hontcm mesmo teria 
levantado respeitoso protesto, si ó nosso illustre collcga paio 
Estado do Rio de Jmteiro nilo se .houvesse antecipado a mim, 

· em· pedir a palavra. 
Sr. Presidente, come(:o po!' declarar ·que voto pelo pa-· 

l'CCCl' da !Jonrada CommissrLo de Constituic.üo ·,e Diplomacia;. 
mas desejo consignai' lambem que o meu voto 'não significa, 
·de modo algum que acompanhe a honrada Commissflo nas 
apreciaoões o conceitos por clln formulados a ~·cspcito da in· 
t.ervenciio e dtL ·competcnci(t do Supremo 'l'ribuna! Federal 
nesta matcriu, . 

Scnhot·cs, conll ec,o bnstuntil a situncüo politica do Estado 
rlo Rio do .Tanoiro, paPa afl'irmar quo ulli nüo existo uma dua
lidade de assembléns legislativas o que, POJ' conseguinte, n!li 
.nüo. corro o caso conslitucionul da· inLet'ven~üo do Governo 
lrednrnl nu economia intima do Estado pura mnnteJ' a fórmu 
!'epublicnna J'odcmtivn. Ha aJLi uma assombl6u unicn, do cuja 
logiUmidud<J nunca sn duvir.loii; cuja legitimidada por ninguem 
;iámnis J'oi contestactu; uma assombl<ía bipartida, fl'ngmcntudu, 
dividida, scind ida om. duns partos, mas uma nssemblén s6, e 
desde que se truta de uma ussembléu sô, C• claro, ú intuitivo 
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que onde estiver a maior Tmi'le desse todo, onde se' achar ii 
maioria desse Congresso, ahi se enDOllLI:a·t·ú o Poctm· Legis-

.Jutivo do Estado. · • 
w · Ot•a, St·. Prcsidcnt1!, 11ste :l'aclo 1í por si só bastante pru·a 
que, independente de qual.quor out1·a considcracüo, sem no~ 
·cossicta'çle de qunlqucl' outt·o argumento, uu me sinta habilitado 
a. dizer que o caso não é de intervenção !'cdct•al, c, conseguin
temente, que o Senado nada mais Lcm a fazei', eom a mensagem 

. tlo Presidente da Republica, do que mandat• archival-a, 
~eivesse a honrada Commissüo do Consi.Huicão c .Diplo

macia se limitado a cstahclecer esta simples permissa u uc!la 
oxtrahit• esta singela conclusão, rJ cu muito pt·ovavclmonto não · 
estaria neste momento a l'ntig:u a nttencão 'uo Senado. Mas; 
ao enver. disto, a Commisslío so aventurou 11111 digressões ex~ • 
tranhas n achou azado o ense,io pa!'a cunsm·at· a acção do Su
Jll'cmo 'l'ribunal, rermsundo-Jhe competenciu otlo assumpto 'c, 
o r)tli'l é mais :;t•nvc, suggcl'inrio n closi'Cspcito ú,; ;;uus sentenças. 
· Nesse tert·eno ú quo não mo tl lit,it.n acompanlnn· a hou-
mda Commissiio. .· 

Se~o~ho!'os, Leve put· acas') a Commissüo tio Gonstituicão e 
Diplomacia sob seus olhos n cspocio Jurídica l.al qual clln l'oi 
snbmctl.icta ao conhccimonto do Supremo ~rribumil 'lrcderal? 
Conh~ce a .Cçmmjssão em seus pormenores, nus suas circum
st:mctas mm1mas ou mesmo na sua gencso, na sna naturcz\t,. 
Htl sua substancia, os J'aotos como J'orum •)fl'tll'ecidos ao .oxnmo 
dos Juizes? Examinou a Com missão as pmvas perante. elles 
produzidas, viu o processo, viu os autos su;jeil.os ao ;julgamenl.o 
do tribunal, a cu,ios limites olln eslava adstricto, pela nutm·cz11 
mesma da sun !'unccão, 8orn liberdade para rccm-rm· a outt•ns 
fontes de informações, sem arbítrio pam se apoiat• cm provas 
oxtranhas? · 

Pois, sl a COHllllissãu uc CoilStil.nicüo o Diplomacia não 
levo em•sen poder esses elornoHtos do ttJH'eciu(•ão e .iulgamento, 
como 11úde ai'J'irmar que u Suin·cm•.l Tribunal uessa quesl.üo 
exorbitou das suas fnnccões constil.ucionacs, t:omo púdo suggerh\ 
a rlesobedionc:ia aos seus ,julgados·? · 

Diz-se, S1•. Preside!Jlo, qno so Lt•tll.a ·do casos rmlil.ic'cs o 
~u.e o Supremo '.l'rihunal Não ptído eoniH.ICOL' elo t]nostõos po
IILwas. 

Srs. Sonadnl'IJs, um tios ]ll'inuipi11;; mais olcmonl.aro,.; da 
direito que conhe(;o ó quo o Podar J'udiuiado não pódo ciJ
nhcccr rle quesl.úe8 meramente polit.icus; mus ·coHhoco· J.ambem 
um outro principio tão rudimentar quanto este, ll ú qun o Podet• 
.Tudiciario tem uompel.onciu i1ildiscul.iv.cl para: conhece1· de 
.todas as questões politious desde que a ~ua soluc,io sejn .indis
peRsnvel pura umpm•m· mn direito dn O!'dcm privnda submettidn 
M sou exumo. · 

0 Sn, N!W PEÇA~!IA-Apoiado. 
O S!l. EPJ'l'ACIO P~>ssoA ~O que I) Supremo Triliunal ou 

o Pcdor Judioiin·io nüo pódc fozor, SC!Ihorcs, ú ,julgu~· que~ 
slõos mornmcntl', purammlt.c, exclusivmnentu pohticas (ma~ 
raly, lH!I'clu, cxclusl·vcl'U volit'iªat quastians), como dizem ()S 

, " 'I 
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au LoPes ·ame!' i canos. il!as, desde que de envona com a que
st,üo polil.ica vem uma questão ele direito privaclo, garaniiclo 
om loí ou ua Constlt.uii)ão da llepublicu, u Poclcr Judícint•io• 
tem o direito ele examinai-a. Mai~ de CJUO islo: J'aHaria ao seu 
dever mais elementar, mentiria a sua altíssima l'ul!cçiio social. si se recusasse a julgar uma o out1·u. 

Sr. Presidente, cu niio digo que " Supremo 'l'l'ibunul tem 
autoridade pura ;julgar as questões nwrauwul.c polil.icas. 

' Bu niiu digo sequct• que clle deve resolve!' as queslüos 
politicas, sempre que e!las lho seJam submettidas simultunea
me!li,c corn qucsiões de direilo privado, Não; o que digo lj 
ctue o Poder Judiciaria. não Jlóde deter-se deanie· da mataria 
JIO!itica si POl' acaso a elucidacão dclla fôr essencial, ueces
sa~ia, indispcusavel para amparo do direito privado a que pela 
Constituição, ello tom do acudir. 

Senhores não desejaria ciiat• vct•uule o Seuudo a opiuiiío 
dos cscriptoL:es que se teorú occupado desia maioria, com 
receio de iuco!•rer nu. pecha lio erudição de fancaria, a que 
ho•1tern alludiu o honrado SeHador pelo Espírito Santo; mas 
sinto quo a minha opinião é lão desau iorizacta, sinto-me l.ãu 
embamcado ern cont.rapol-a á autoridade indiscutível du meu 
uobrc 'Collega, que peco permissão ao Seuado para lhe l'OubaL: 
mais ll.!gtlMs minutos do sua atlonçãc·,.dandu-lhe conhecimento 
du que dizem uquollcs que teem autoridade o competoacia pal'a 
pontifical' uostes assumptos. 'fivc o cuidado do adstringir-rne a 
um numurrJ muito limitado do esc1·iptol'es, o mesmo do escolhei' 
os ·trechos mais laconicos, prccisarncutc pura nüo fatigar a atleacão dos meus co!legas, · 

Diz o Duque de Nouillos: 

(O Poder Judicia rio toma conhccimeul.o do qucs
t,ões politicas, desde que so Ufll'escnl.cm sob a J'órma de casos .iudiciarios. . . . 

Nos Estados Unidos, a iatervenção dos tribunaes nas 
questões politicas ó um J'actu Rormnl o constante ... :. 

l~ cllo oxplica que este pl(eHomeno su observou mais fre
quuntemente no começo da Hepublicn, porque mais l.ardc as 
J'epetidns decisõos da supJ•uma corte fizeram tão rígida a dou~rmn, que as hypotheses 11ão mais se repetir:tm. 

Diz Lawreiice Lowell: 

«Desde que a quesLão politica se levanto na de
manda prnticar será decidida como qualquer cuLro inci~ do11te da causa.~ 

Diz Burgess: 

<Si o ao lo não so rolaciona exclusivamente com 
interesses JJDiitioos, si da envoltu com estes, hu direitos 
individunos por elle ofi'ondidos, a jurisdicoüo dos tri
bunaes é entiio ir.reousavel.:. 

·, 
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JJiz Willoughby: -

• N;1o se [H.ídtJ rccusat· a ,itn•isdicção dos Ll'ibm1aes, · 
quando· a qucstitO poliLica se envolve necessariamente 
com os direitos 11rivados submcttidos i't ,iustiçn, ainda 
fJUfl so tmtn de questões da maior impol'l.ancin JlOlitica 
·- 1men thou{fh 1/IWslions o{ ext1·eme JlOlit'ical ÜII•PDI'• 
taJMC. :to 

O Sr. nu~· BnJ·Losa, · eujn comr1eLeucia é sem. f!Ur nestes 
assumpLos, assim se manifesta: . 

«Uma questão pódc sut· distincLnmcn.tu politien, al
l.amcnl.n poliLiea, puramente poliLica, fót•a do5 domi
nios da jusLica c, comtudo, cm revestindo a fórma 'de 
um plcit.o, estar na comrwtuncia dos tl'ibunacs, desde 
qu o o acto legislativo ou executivo ·contJoa o qual so de
mande, Jil'U ;í ConsLiLui,;üo, lesando ou negando um di-
reilo nelln consagrado.» . 

Ora, pergunto eu ao ~nado, haverá .facto mais ,judicial,· 
mais privativo da alc;ada dos tribunaes. mais expressamente 
consagrado na nossa carta con5Litucional do que o direito do 
locomoção'? I~ si es~c diJ•eiló pede ao Supremo Tribunal o 

· amparo dn wa ,iu~ticu, póde o Supremo Tribunal recusar-se 
a cumprir o dever ··constitucional do habuas~cOI'Jl'lLS, a. pre

. texto de ~uu n violencia Pt•oveiu. de um pad:cr JJOliLico, ou ú 
dclerrninada por motivo~ uc ot·elem politica? , 

· Eu, estou, S1·. PJ•esJdentc, discutindo a. que:il.iio cm Lhesc: 
não disculo -u tH'CI!iso deixar isto. assil;nnlado- a questão 
do Estado ·do 1\io de Janeil·o. A questão do Estado do llio, no 

·seu aspecto .iud1iciul, cu a eonlwco menog, provavelmente, do 
que a honrada Comm issão. diJ Consti L11 icüo e Di p lomncin. O 
quo sei ela questão elo ,Estado do !tio na sua passagem pelos 
tribunucs é o que, por alto, tenho Jido, IJlll publicacões do 
J'(Jl,nal tln Commc·,·clo. E, ·para mostru.1· a isenção com que 
fallo lll'slc assumplo, pura mostrar. que· não sou m·rastado 
aqui pelo espirita de solidariedade com o Supremo •rribunal, 
declaro no Senado que me causou Íní1 imtu•cssüo, pela leitura 
do .Tol'nal lfu Cmnmarcio, o segundo haúaas-col')J'U,ç ~onceclido 
por aquclle tribunal ú mcst\ da parcialidade da assembléa que 
obedece ús inspirll1;ües do meu illusl.rc amigo, Senador pelo 
nio do Janeiro. i\lú impressão, digo, nilo pela falta de com
petenoiU: do Supremo 'l'ribunal, poJ•cruc u sua competeucia 
nesta matcl'ia. reputo indisculivel, mas no tocante á jusLica da 
decisão c tL pt·eeipitução com que cllu foi proferida. Eu i'allo 
cm thosci. Em casos concretos ú hem passivei que o Supremo 
~l'ribu•nal orro, mas islo nüo 1l motivo para rostringir-Jhc a · 

,iurisdiccüo constiLucional, nem para umcnc;nl-o :de lllldua nem 
•nnra·se arvorem em peucudos escandalosos e·mortnes dAsvios ;í 
c:ompetencia que silo ft•equentes noA outt•os rumos do poder 
publico nem para Sll aconsclhm· n· dcsubcdicncia 1\s suas sen
tencas, alvitre pernicioso c subversivo, que, partindo. de um 

• 

• 
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dos poderes poliLíeos da Nur;.iío, solaparia pela base as nossas 
instituições de povo civili~udo c livre c seria rriais nocivo ao 
regímen, tis garantias i·n.dividuaes c ús liberdades publicas ·elo 
que quantas sentcnoas contr'Ul'ias a direito profer•isse o Su
:prerno 'l'ribunul. (Apoiados.) 

Creio, Sr. l'J•esidentc, tet· dilo o bastante llar·tt esclarecer 
o meu voto sobre o parccm· f'm discussão. Voto a favor do 
parecnt· da Cornmissão de ·ConstiLtdçllo e Diplomada por uma 
r·aziío unica c decisiva: pot•CJue no Estado do Hio de Janeiro 
nüo occorrc neste momento um caso de inLervencão consti
tucional, c, •nestas ·c-ondições, nada lemos a i'ar.nr com a men

·sagem do Pode!' Executivo sinão urchival-a. Não acompanho, 
porém, a mesma Commissfio nos seus commontaPios e sug
gcslües relativas t\ acção e compeLencia do Supremo 1't·ibunul 
nesta matet·ia. Pam mim, c nisto nada mais faco do que 
seguit• a opinião dos competentes, o Poder ;rudiciat·io tem 
,iurisdiccfio para conhecer de todas as questões politien~. dosdu 
que a solu~iio dcllas so,ia 1hdiSpcnsavcl •(t garantia de um. 
direito consagrado cm lei ou na Constituir;rw. Si o Poàot• 
J.J,tdiciario <lxorbita,. si, no exercício dessa prerogutiva, que me 
pat•cce irrecusavel, oCommetJ.c um. crime, que ,,<J.ia pup.ido; c, 
para isso, tral.ernos ·de votar a lei do r•esponsabilidade a que 
l!ontcm se t·efcriu o illustre J•epreséntante do EspiriLo Santo, 
alit'ts deixado claro e patente o descuido do Legislativo nestn 

'assnrnplo, poi·que é ao .l'oder Legislativo o uão ao Supremo 
Tribunal que compele decretar esta l<Ji. Si o .Poder ;rudiciario 
eommette um crime, que ellc seja punido, não por tet• tomado 
<JÔnheeimenlo ele uma questão politica, porque; nesse lct'J'eno, 
.iítmais o attiugiriu a lei de responsabilidade do nobre Senador 
pel-o Espírito Santo, mas,· como qualquer outro fuuccionario, 
JJOt excesso ou prevat•icar;ão no e,,ercicio de allt•i!Juicrw legi-

. lima.. (Mu'ito bmn.) . · 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, raras vozes 
como esta um Senador ou as Commissões toem a ventum do 

. ver seus pareceres ou indicações acompanhados pelo voto una
nimc d-os seus col!egas. 

Desde !Jantem, porém,. noto. que a preoccupar,ão de al
guns. Srs. Senadores ú acceitar o requerimento c o parecer 
da Commissüo de Constituição e Diplomacia, mas nua em todas 
as suas .conclusões. · 

As conclusões, ou, .por -outl'U, os conslaU!'anda desse pa
recer estão tão i•tttimamenlo ligados, ·e por J.al fórmn, unidos 
que nno é. passivei soparul-os em seu contexto. O requeri
mento é fundado sobre considerações, cuja substaueia est{~ 
intcirumente·ligada (~sua conclusão. · · 

O honrado Sen11dor JlOt' S. Paulo, porém, cuJo nomo peco 
licenca pm·a declnmr, o Sr. Ft•nncisco Glycel'io, que com ceou o 
debate, hn do me permitlir que protesto contra uma expressüo 
do seu discurso relativamente no modo por quo foi elabm•ndo 
o parecot• ~quando se referiu no partido, que o il)spirou, 

., 
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Protosto solemnemllnte eon.trn essa supr>osi~iio. O Sanado 
~nlw que, tJJTJ todas as questões politicas, que vão ti Com
missão que presido, procuro al'astar de minha pessoa a rcspon
~abilidade do inioiar ou promovo r debate sobre e !las. A ou
,J.ros, qu~ não cu, tom sido commettida essa lut•cfa no intuito 
de bom resolver o l'irn CJUe oollimam. 

Desta vez,, portim, não havia moi o do me afastar: o ex
cesso de tl'abalho, a somma de servicos distribuídos aos dous 
outros meus illustres oo!lcgas, obrigaram-me, Sr. Presidente, 
:1 ser o Relator deste verdadeiro processo, 

Partido nenhum me inspirou. As minhas responsabili
(lades no Senado hrazileino sobre os assumplos esscnciàlment.n 
politicas que veom a debate são claras. Nunca fui, até entrat• 
cm politiea, republieano. Em 188!1, combat.i a trans1'ormaoão 
!POlitica que rmt,iio se operou; c, desde que resolvi set•vir n 
paiz, no actual regímen, procurei seguir QS que o tinham ini-
ciado c organizado. · · · 

]rilliado ao Pal'tido Republicano Conservador, quando este 
se organizou, e tendo üntrado para osso partido flOr motivo 
de seus princípios- entre os quaes ,veri1'iqu(\i mantido , ü 
principio, a meu ver1 supet•eonst.ituoionnl, que ú o da liber
dade de consciencia o da manut.enciio intangível da Coristituicfin 
~edoral- o meu :d'ever· J,cm sido nesta Casa a cstrict.a e firmo 
guarda da observancia dos principias '.constitucionaes dcs~n 
mesma Constituiciio. , . 

Assim, Sr. Presidente, logo fJUO os paJ1Cis. vieram fls 
minhas mãos, tratei elo cxaminat• a f!uesliio, mns não re
cebi do nenhum membro dn Pnrtido RcpulJiicano Conset·
vndor, desde o seu uhcl'c al,ó o mais hmililde dos. 'Jleus coJ•r·c-
1 igionarios at.t! dos meus illustl'os ,companheiro• rlc t.T"Uhalho 
sobro este assumplo. nenhum pedido, insinuação ou conselho. 

:Estu:clei a questão como convinha, c devo drclarm· que as 
minha~ sympnthias possoncs eram pelos polil.icoH que acompa
nham o nobl'c Senador pelo Estado do Hio do .TutHlit·o, não st'i pm·
quc S .• Ex. fez no seu Estado e no paiz uma auministracito dignn 
do, seu c do mome da nossa torra, como pessoalmente é um 
cavalheiro estimavcl, delicado pm·a com os rruo com ello tratam, 
correcto na vida social, entre os homens oom qué· cànvive. 

Não tenho a homn de eonheflor pcssoalmettt.e o Sr. te
nonl.c Folioinno Rorlré, chamado agora u ]l!'esidil· os destinos 
do Estaria tln Hin de Janeiro c não tenho t.nmbem l'olacõos 
possoaes r.om o St•. Olivoirn Botelho, rruo orn pJ•csidc osso 
Estado. . .... ~, 1 •· 

O que fiz .portanto, foi examinar n quesl.ão cnm tol1n n 
boa ,vantadc pnrn vct• so podia dil'imil-a com toda a cor
l.'ccção. 

No exame dos papeis não mo limil.ei a lm: n mcnsài;'em 
ilo Sr. Presidente da Republica• nem ns duas roelamacões elo 
Presidente :rlo Estado o da 1\fesa da maioria da AsscmlJiéa, 
rodigidns em termos vehemenl.e.~. como n que acaha de ser 
lida pelo nobre Senado!' pelo Estado do Rio ~o Janeir,o, mas 

.; . . ...< . !.,~~··iii 
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l'11i ~nlkil.o 1!111 exuminut· ns radn.< r! o,; rfnl:llnwnl.os llOIIIPI'II
. halorios dessa mensagem. 

iEisludci com .todo o cuidado os podidos elo lwbcas-co1'p1!s 
apresentados no Su]lt'Cil10 '.l'rilmnnl. Examinei lorlo~ os ac
clirrlãos e os Yotos proferidos paios ministros rJaquelle re
spoitavel tl'ihunal o o muif.o poderoso voto nclles cxurados 
pelo nolavel ,iuriswnsull.o, IJ Sr. :Dr, Pedro Lassa; cxami'll~i 
o llcgimenlo riu Asscmhl,:a, a CnnsUiui!)líO o a llcl'm·ma Con
sULtwionul do Esl.tulo rio Hio d1J .ln.llnit.•o, a ,iuslil'ieaçilfl J'eila 
pelos. cavalhcit'os quo J'OI'Illllm a Mesa alei La. pela n111ioria dtt 
Assemblría,f', J'irmlllloa'l.n, eonhcci-u como l.nrJos nós, Senadores, 
JlO!Hicos, ,iornalistns, conhecemos os licbnl.es poliLicos orrn•1 se 
levanl.ar·am em !.orno desta fJllilSI.ão, 

Nem !)li ·podnl'la, como !H'O!'essor [j/) uircilo, ,iornnlisl.n c 
Senador, tra~ct' uo iJonhecimcnlo do Srmndo um estudo feito 

· sobro n perna c por consideruçõus ele partido. 
I() meu p!'Olcsl.o esl.á :!'cito quanto f1s palavras do nohrc 

Senador por S. Paulo D dndn, quunl.o ao exame dos halmts- ' 
cm•pus, n. resposta ao honrado ~enndot• pela .Pnrnhybn. 

O ponto pt•íncipul de toda a tu•gnmentucão apresentada e 
o .que dir. respcil.n :\ eompelencin do Supremo '!'I'ilJUnnl tFn
dcrnl no nssurn pl.o em dolmi.l1, ;\1 ifls, estou êcrto de que nin
guem discutiria o pat•rr;i!l' ela 'Gommissão de ConstiLuiçiio 11 
Diplomacia, si as cxplica,;iies honl.em dadas polo nobre Se
nador pelo .Espirilo Santo niio levnsseul a questão [lnra o l.er

·.J·eno. do qual 11 CouJmis~flo niio se upproximou. 
:01'SR. EPI'I',\C!O ]1 ESSO.I- Que rlevm•ia SOl' ar'astado elo 

debate. · 
' " O Sn. Mi!NiliiS DI! Ar.Mtun,I-A Gonunissiio examinou o 

nnnl:-;sou tortos os ilt.'/ls du tH·n.ir,do, JlOrql)e isto é rcnlmcnl.n 
um proecssn, pt·neuJ'UIHin os rli!mr.HI.ns qtw podiam servir de 
hnso n uma rcsoluçüo J'ormul. 

Gomo bem disso o noht•o :'lenndor pelo Espirilo Snnlo e 
nomn mpcl.iu n noJn•n Senador pela Parahybu,. nrw pr·eeiso 
1.t•aw1' pnrn o SrmarJo e l13!l'lüo do csor.·ir>Lorcs tJUe na Europa 
o na ;\moricn se l.ei'JTJ o c cu pudo do nssnmplo, pot'IJUU fnco ao 

Senado a .iu~tica de que snhe pnrJ'IlHnmonlc tudo qunnl.o Rn 
tern escr·ipto sohr•n as eompotcnoins dn enrJn um dos poderes rle 
.unm republien 1'edct·nLivn mais 011 mcno.< rnMr.ladn nn nspiriln 
dn. l'edorucüo nortr. nmericuun, 

Nenhum dos ·f!Un r~ludnm o dirreilo consLil.ucional ignot•n 
o quo sobro os p1~incipios l'unrJamr.ntacs do J'egimon fcdernlivo 
disseram os gt'tllldos eser·irl.or•es europeus ou mrwricanns, ,, 
r.specinlnwnle os que lr·nl.nJ•nm r.ln juJ·isprllrlrncia da Suprema 
Gürto dos l~slados Unido~, 

Tnutil ó !lJll'f!Rr.nl.m· o longo T'i'll rJesSL1S .osct•itll.nrcs. EstP 
nssumpto :l'oi csgol.ado pnln ~~·. Srnndor fluy Bnrhosn. cm scn;; 
l.rabnlhos, tiin ~onlwcidos, (J nnhre Senador pcln Pnrnhyhn, 
por1llll, r.oncorr.Jn.nrlo com o 11nrr.cr•r sohrc os cnsils mr.ramrml.o 
polii,ioos, ndrln?.iu I!Oilsiclorn~õr•.l, rli~r.mlo que ·o Snp1'r.rno '.rri
llunal l'~cierul }JOdin oecupur-so compelcnt')monle em cnsos 
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popticos, etl) nssumpt'os cm que estivesse envolvido o direito 
Pl'Jyado. J\Ins, quem isso contestou? · 

Quem negou, no' parecer, essa compl'I.Cnciu? S. Ex. de 
certo não leu cumpridnmcntc o parece!', 

Nüo ú, pois, culpa da Commissuo de Constituicão o Diplo
macia o muilo monos do humildo HelaLor desse documento, 
que tem professado essa doutrina durante muitos annos c por
tanto, não commetteria Lal falta. 

Bem se ve que o Supremo 'rribunul l'edoral, quando tem 
de estudar um . [lJ'Occsso nos casos estabelecidos· pela Consti
tuicúo Federal- c isso esltt decl:nado no parecer da Com
missão do Constituicüo e Diplomacia- tem direito de inves
tigar ·questões politicas quando cllns estão cm relacilo, ferem, 
prejudicam ou auxiliam qualquer dos direitos pl'ivados. Mas, 
francamente, J'oi isto de que trutou o Supremo •rribunal Fe
deral nos nssumptos que motivaram estes ltabcas-r.orpus'! 

A ·Commissão dn Consl.ituil)ão 1J Diplomacia hcm dividiu 
' as ·questões n~quillo que sr. dizia rospeito (t liVI'e locomocão, 

(t.libcrdadc ~s Srs. Deputados do Estudo do Rio de Janeiro, 
no dircitp de se reunil'Cm ou não. O Supremo Tribunal Fe
deral tem ·plena compcLencia, nos casos 'indicados no parecer, 
mas do CfUC niío 'tem é de raconhcccJ• .n Mesa da Assembléa, 
6 do 'considerar, por consequencia, um ·caso politico, em •de
cisão sua, .. quando não houve processo a isso referente, c 

• quando nc;n•hum direito privado entrou cm questão nos papeis 
cm debate. 

V. Ex. subo. pcrfcitnrnentiJ, dirijo-se ao nobre Senador 
pela Parahyba- que não se. t.ratou da liberdad\l do. Depu
tados, que não se tratou nos a~cúrdiíos censurados pela Com
missão de Constituicão c IDiplomucin, de propriedades de SS. 
EEx. ,. nem do direito de se easurcm, de constituircm i'nmilia 
ou de estabelecerem. suc~cssão: tt·ntou-sc simplesmente de 
pcrmiLtir que a i\lcsa da Assembléa, legalmente i'unccionando 
ao tempo das sessões prcpnratorins, pudesse arrogar-se .o di
reito de cont.iauar a i'urfccionar cm sessão legislativa nova, 
sem eleição nova, .quando ha um dia aprazado pela Consti
tuic'üo do Estado do Rio de· Janeiro,• de accôrdo com o Regi
mento o a Çonstituicão estadual, para que a maioria da As
sembléa rc reuna o eleja a nova Mesa. · . -
. Pretender, Srs. Scimdores, o Supremo Tribunal Federal 

pudesse determinar que uma Mesa anterior prosc.guisse até 
o fim de uma· scssüo novamente instnllada, ó t.hcoria im
propria da seriedade das nossas decisões, é não ter conheci
mento completo, perfeito, da Const.il.uioüo Federal, c na· hy~ 
·poLI)ese, da do Estado do Hio de Janeiro. · 

VV. EEx. sabem pcrfeiLamcntc que .quando rallo nestes 
assumptos não 0stou apaixonado por. este ou aqucllo lado. E 
todos sabem que sou um vencido nu politica nacional,. · · 

Mas, depois qur. resolvi servir, como lealmente o tenho 
feito, o regimen, qui1. snbcr a quem devia acompanhar, a .quem 
devia ouvir, procurei conhecer os nutm·cs elo rcgimen, nquelles · 
que o promoveram, entro cllcs os nob1·es Senadores por Süo 
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Paulo o pela Bahia, c que foram os orientadores, os rcsp'on
snveis pcln organização ·r1u nepublica Federativa. 

V. l~x. · sabe tlcri'eit.nmente .que cu tenho acompanhado 
• toda a evolucfio poJiLicu do rcgirncu, e o Sr. Frttncisco· Gly
. ce~io mesmo c os seus dignos eompanhciros, pelo exemplo 

c votos dados de .ncc[n·do com as conclusões do parecer da 
Comm.issflo, durante tantos armos, mais o .iustii'icnm e garantem 
as opiniões emiltidas pelo fielalor.•. E pois, inteiramente inde
pendente ele partido, Jivl'C ele prcoccupacão pessoal c só com 
o intuito elo, uma vez por. todas, dirimir essas CJuestõcs con
stan-tes que são o:villi]/cndio c a desmoralização do regímen 
republicano. 

Acompanho l'ialmcnle pr;ri-pass,., dia por dia, todas essas 
cvoluçiícs e d iscu~sões politicas c vejo que no proprio l~stado 
do nio ·de .ranclro, dm·arrtc muitos annos, a Asseml.rléa se 
r·cunn ordinaria iJ extr·aordinariamenle de accórdo com as de
tcrmirHlt'õe;; do) sua Con;;Lil.uicão c de seu ficgimento, quo 
acnwllns que n Com missão cita. Sempre se J'uz clciofLO n11s 
i~CSsõe:; ordinur.·ias r cxLr·aordinarias, c atrí um dos nctuaes 
~linistr·o~'dn ,;.;uprcrno 'fri!Junal, o Sr, Dr. Sebastião de La-

~ ,,cJ•da, .J'oi duas wzcs eleito nessas CO!l,diçõcs. 
Tudo islo dcmou,;tra que o quo sr, está passando no Es· 

tnclo elo Hill rl na verdade o ·que tt sua Constituicão cstabc
ler:e .e o seu Hcgimentn pcrmitte. E rclamcnle poderia tambem 
a ~!csn niii\ querer f'àwt'· a elci~üo, poderiam os Deputados 
nãn· i'azcl-a l.nnr!Jern allcgando que nessa sessão nüo se dava 
u h)'pothcs~ da leitura. da mensagem; pois cm uma sessão 
cxtraorclinar~1a. E ô essa Lambem a razão pela quul tenho 
alTi.rmado c~•'. cmquanlo dumsscm .as sessões preparatorias, 
cs·tava mui bem regulada a dirccclio dos tmllnlhos cln As
~cmhl•la, pcl s membros da Mesa da sessão anterior·. 

Mas no lia cm que a maioria da Assembléa se 'l'CW1iu. 
no dia crn q~c compareceu ao edifício das sessões.. . . · 

. O S!l. Nf.o PEOANIU- Niío é maioria tal. V. Ex deu 
parecer anto.J de conhecer da questão, so .. ouvindl) o lado do. 
Governo • 

. 0 SR. M NDES o~; ALMI~!D,\- Niío h a ta!. V. Ex. deve 
clizcv qual a·~mioria .que tom. · • 

O .Srt. Nr\o ·PE()ANI!A- Maioria de um voto. Seis Depu-
tados perdera~ o mandato. · 

·O Sn. Ml~IDES DE Ar,li!E!PA- Seis Doputnaos perderam o 
mandato! ·Enlfo V. Ex. qum·ia que a Comtnissüo declarasse • 
TH•r·c!ido o nuyclato dos Deputados cln Asscmbléa ü5Lndual? 

O .Srt. Nrr~PE()ANHA- O Senado não Linha que dcolar•nr 
isso. Ha a p n constitucional decrctndn P.olo porlct• com-
petente. · ' 

. O SR. Mm~ Es nm Ar.~mroA- ~1us n Assombléa estadual 
uüo declarou ln s logurc~ vngos • 

. 
• 
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o Si!. ;\'11.0 l'l·:r,;.IXH.\- nerdai'Oll, .•inl. Riin /Jupul.adns 
qun cedelll'O.J'Illll contrMI.os dinheit•osos cnm n Un.iiio, que por-
dot•am o seu mandato, · 

ü Srt. MENDTlS orn Ar,llfllllJ,\ -l'OJ' mais indignos, por mais 
criminosos quo se,iam rsses Depul.adoR, ellr;s conl.inunm Depu
tados atr1 flllr o podet· eompr!ll'nlo os declare excluidos ria 
1\ssPmhlr)n, 

O Sn. Nrr.o l'EÇ.INH.I -.O poder com pel.i)llle ri a Asscmhlr!a . 
ü Sn: 1\IrlNDJ!S, DP. Ar.MElll.l- ~las esl.a só pódo resolver 

)leia maioria dos seus membros. · • . · ' 
Sinto muito estar C!m. desuceôrdo eom o noiH'e SenadO I', 

mas dnclal'u ·rrun não acho aut.oridadn no· Senado Jlnra' declara!' 
Jlfio Depul.ndos ti Assemblén esl.adunl "~ses dclictnosos a que 
se refere o nobre Senador. 

O Sn. i\'rr..o PEÇ.INJTA- Nem cnt•ecemos que o Senado 
clcclarc. · 

r0 Sn. MENDES Dll Ar,l\IEID.\ -rO ·que nüo ]lOdia a Com~ 
·missão .r!f! Con~tituicfio n iDiplomncia era tomar conhecimento 01 

de ouLm cousa .que nfio viesse na mensagem su.ieil.a ao co
nhoeimenLo do Senado. 

A allocuciw do illuslt•o Senador pela Pnr:Íhylla foi real
mente um hymno no Supremo '.rribunal •. FodornL mas quasi 
toda pódo-so dizer conl.rm·in ás mnnifilstar.ões rtuf· contra esse 
venerando ~I'J•ibcnal fer. o noJn·e Senador pelo Esnirilo Santo. 

. . I 
0 Sn. Ef'l'l'ACIO PllSSO,\- Foi delle que j·>arUu o af.nr/lifl, 

. I -
.O Sn: ·MEllnr~s DE Ar.MmDA -1\!as o .que mo ·perdóo ao 

nobre Senador é. dizet· que a Commissfio do Conit.ituicão usou 
rir. pht•asr.s inconvenicnLcR; como l.ambem disse o· nobre Se
nador pelo Rio rle .Tanoiro f]ue nrís usamos de talnvras doces 
pnt•a com os adversarias. , · 

As .Palavra~ n~tn. são rlocos nr.m amargas; snj palavras sin-
cm·n~. Sll11ples, ,/lll'Jdwns. ! · 

Em rclnciio, por ex cm pio, ao Tribunal, an4ysou os a eLos· 
a Commissíio unicamcn!.o· com as seguintes !JIIavras: «Em 
ncnlmm do~ ·itmM dos nrl.s. 5G a G2 da Consl.it.ur,üo Fodel'al so 
encontra o qur o ~~~rilnmal possa regular .n v;da dos eol'pos 
polil.iços. d!t Unmo ,ou dos l.Ust.nrlos, intcr~retanrl( as respectivas 
ConstJI.mçoos n Jms r.specmcs ou pc~uhnl'cs aiS .mesmos, Es
tados siilão em raso ((• o caso do que S, Ex. tra!ou) de revisão, 
do nrt.. 5!l, pelo que, apczar do espirita modorro a quo se re
fm•iu o nobre Senador pela Capital Fcdornl, S1 ~o\lcindo Gun
nnbarn, no seu discurso de hoJe, de nmpliaclq de casos dr 
habeas-corp!l .. ~, niín p(>dc o Poder Judiciaria in•ndir a csphern 
de nn"cão politica dn Uniiío ou dos Estados, ,bmandd delibc
racilrs qno infrinJam disposiç .. õ.cs posit.ivns ls 'Constituições 
csl.adunos c ató os regimentos que estatucm. obre n vida in-
terna dn~. corpornr,ücs politicas',:. · 

. 
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!Taver·tí pnt· uott~n •. <IJlllrtH'I'K, alguma tJOusa llu oJ'J'ensivo 
no:q l.rcchos a cu,ia leilur·n estou procedendo? . 

O Sn_. El'J'r',\CHl · PESSOA- Ahsolulamcnlc não. 
O SR. ~lllNDES rm ·:\r.:MLnn.I-E' claro que não, c nem cu, 

qne sou uullot• do direito c um cultot· da fót·ma, da dignidade, 
dn oonvivcru:ia dn vida sor:ial, set·ia capaz de arriscar uma 
exprr~ssãn siquct· que pudeR~c melindrar um par·ticular, um 
ltomr!m polil.ico, quanto mais um poder· consliluido da Rc
publwa .... 

l~ r~slc PI'Olr.slo !.cm razão de ser, para que não paire no 
·c;:piril.o tlaqucllcs que -nfio conhecem os termos do ,parecer 
a idr!n dr que de faeto uons!Jl deli c· qualquer cousa que possa 
mclind!'lll' a .~usceptibilirladc de ·~ual~ufJt' dos membr•os do Su
pJ•cmo '.l'l'ilmnal Federal. 

v,; o nobre Senador· pela Parahyba que n nccusncão que, 
inrlirnelnmrnl.r me foi pot• S. Ex. irrogacla, não tem razão de 
ser·, ainda mr)•nw po!'que é elaro que, si eu me aventurasse a 
l.rurlo, n flommissiio de que fac.o parte deteria ó meu· passo. 

~lns, dizem o~ clor:mnenl.os, ,juntos :\ mensagerrj. 
(Lr1 os nerórdiios c o' votos do ,iuristn <Dr. Pedro Lessa. 
Neste ponto Slímm!liJ '' que pt\do ·prevalecer o voto rlo 

lribunnl r• niin nnc]twlln qtw m11ncla que a Mesa se,in mantida 
cm toda a sua plr)nilncle até o 'l'im do mandato. 

'. O S1t. EPI'I'.\010 Pi!SROA- O Supremo Tribunal manda que 
rnnl.inur! n )lr•sn da Asscmhl,;n •que cllo garantiu pelo primeiro 
habr.a.ç-cnr}H/.,1, is lo (•, que c !la oon linuc a dirigir a Assem bica? 
Faco rsla pm•g-unln llot'~un tenho icl~n rlo haver lido em um 
.im1tal ~uc o. t.rilnmal t·csolven foi que n Mesa dnquelln :As
scrnh)r;n a dit•igissr slí rlnranl.e a sessão cxtrnordinnria. 

O Sn .. l\!El'ln:s rll~ M.ilmm.l-Eslr. <í o primeiro accórdão. 
R, como o Govrn•no r.ln Estado niio nttcnden ao primeiro nc-, 
er'>l'@n, mandaram-no p!•occssar. . 

O Rn. EPt'I'.\CIO ·P"sRO.\- Mas. determinando o primeiro 
nr.er'>Pdiio qui' a Mesa rln ARsem!Jlría só n dirigirá durante a 
sr.ssi'io rxl.mordinnrin, finrln r;:ln, Í1Jso (actn, findam os direitos 
dt~RRa M~sn. . 

O Sn. Nn.o PEÇAlllt\,..... PN·fr.itamenl.c. 
O ·SR. ·i\flmnEs DF. Ar:MEIP.\- Ji\ vejo que estamos todos de 

ae<\ôrdo ! Não havendo, pois. senhores, nenhuma sentença f,,_ 
deml a rxccul.ar, nada mais resta. porque a part.o politica não 

. ri rht compoloncia rlo Supremo 1'ribunnl. 
· · T~to posto, todos aqucllcs, mesmo os •cjufi imnugnnm n 
pm•rwr da Comm issiio r.stiio. com rllu do accôrdo. · 

·O Sn. Nn.o P"O·I·NHA- O parecer ó excellente. 
. O Sn. ~I!;:NUJIH m~ •:\r.MJllD•\- Foi por isto !.alvor. ~uc êtt 

(lJssr qur· !.inhnmos sirlo J'clicissimos, pois elaboramos um pa
~·ecor com o qual lodos estüo de nccOrdo .. 
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O Sn. EPI'MCIO PessoA-l<J nüo hn Jibet·.dndo individual 
no caso'/ 

O Sn . .MENDES .PE AL~WlDA- Absolutamente não. . . o Sn. ErmlcJo .PEssoA ..... Enlfio a coacüo não envolvo um 
caso de liberdade? · · _ 

O Sn. ~lJ>NJJES Jlll ALMEJDA- Nilo, tanto mais quanto o 
Supremo Tribunal Federal só pódo delibomr om t•evisão de 
Jll'occssos findos, de uccõrdo com os pontos marcados no r>.a
rer.er. 

0 Sn. EPJTAGIO PESSOA dá um aparte. 
O Sn. ~fENDilS ·DE AL:VUliDA- Na parte relativa {L revisão 

dos processo·s findos ó que o l'J'i.bunal tem compctoncia... , 
O Sn. Er>r•mcm PESSOA- Proccsso.l'indo' •í rcvisão. Nos lo 

easo V. J~x. <l..>:eluc o a !'L. G:2 dn Constituiçüo, que garante o 
/Jahl:as-corp,u.,ç. · · .. · · ·· 

0 Sn. MENDES llE ALMEIDA- Não excluo, tanto :mais 
quanto no !JUI'CcfJt' se salienta cslr. ponto, :Não omitti cousa 
:tl~:~uma. O purecr.t• IÍ elar·o, breve e preciso. 

:Eu, por.:•m, entendo que nesta •questão. não ·lia, alem da 
tm3nimidndo do volo para a conclusão do parecer, ·cousa me- . 
Jhot· do qurJ dafinit· Tlem o modo de pensnt· do Senado; · 

Os considerandos que dollc consfam silo i'ormacs- c sem 
_am!Jagcs. São r. v idrmtcmcnte os motivos dessa conclusão. 

Para isso ·pensei apreseiltar um requerimento para que. 
o parecer seJa vot.ado .da seguinte fórmn: «Requeiro que se 
ponha a votos o parener que se discute, isto é, sua substancia 
c sua t·ospectivn conclusão, c que esta votacüo soja nominal.» 

Quer dizer que ·quem votar pelo parecer acceita os .consi-
dc!'andos que mantiver·nm a sua resolução. · . · • 

Agradece ao Senado a attencüo que me dispensou o accrc
dito que o parecer da Commissiío interpretou os verdadeiros 
pJ•inoipios conslitucionacs em tão grave aiisumpto. · 

o Sr. Presidente,..... O rcquet•imento de V. Ex. só podorlt 
ser apresentado na occasião da votacüo. 

· Sr, Adolpho Gordo- Peco a palavra.". 

O Sr. Presidente- Ten( u pavrn o nobre Senador •. 

· O Sr. Adolpho Gordo niio vem discutir o tmrcccr da illus
trada Commissão de Gonsti tuic!io c Diplomacia, mas fazer uma 
Jige_ira justii'icaciio de seu voto. · . -

Votartí exclusivamente pela conclusão do parecer. Diverge 
daquella Commissão cm um ponto de doutrina accrcscendo que 
o parecer i'oi pulllicndo desacompanhado de quacsquer do
cumentos que pudessem !fornecer clilmontos para um juizo se
guro e imparcial uccrca do ·caso do Rio de Janeiro .•. 

:r. --'---1.~ .. ,, ________ ....;._, __ ,.:2._ •' 
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i~ssim sendo,. o que lhe mmprc ,; vo~ar para que seja 
archivnda a mensn'gem do St•, Presidente da Republica. 

E' es~a prr.ci:mmente a conclusão do parecer, não podendo, 
entretanto, coneordai· cont' auguns conceitos constantes desse · 
docuriwnlo. 

Entende a illustrad_a Commissüo de ConsLiLuicão e Diplo
macia que n inLr.rvcnçito cln. União cm negocias peculiares dos 
Estados compete scmpt•e, em qualquer dos casos do m·t. ü• da 
Constituil;ão politica ao Poder Executivo. 

O oraddt· sempt·u sustentou nos debates cm •que tomou 
parLe na outra Casa elo Congresso, a proposito das intervenções 
solicitadas para os Esln~os do A!llazonás, ~!aLto Grosso c Rio 
de Janeiro, que tão gt•ave · ,:, a inLorvencão ·com o fundamento 
elo haver sido violada a fúJ·ma repuhliuana federativa, tii.o 
sérias podem ser as suas consccrucncias para a vida da Fedc
I·ucüo, que só dcvot·á teL' logat· em virtude de uma lei especial. 

Esla !\ a op.inião dos mais illusLres publicistas da Americn 
elo Norle e da Jtcpublica Argentina, eu.ias eonstituicões con
sagram,. L•m rcln.cfi o ao assump to,. tlisposit;ões iclenticas ·. (ts da 
nossa ll'i l'undnmcntal. E essa ~ a pratica, essa ú a jurispru
dencia da ,\moriea do •Norte. 

Essa deveria ser tnmhem a pratica adoptada cm nosso 
paiz, mns inl'eli~mcntc nfio Lem sido. 

· Si cm •1!110 o Congresso se considerou competente para 
autori~at• uma inl.ervcn(iÍlO no Rio de Janeiro, a{hn da « manta1' 
a {órnut 1'1:1HIIJ!ieana {cdcrathJa », porlcriormcnte o Poder Ex
ecutivo inLct•veiu 110 Estrtdo do Ceará com o mesmíssimo fun-
damento ! . . · 

. Jsso t!nrnonslm a necessidade de ser 't•cgulamentado p 
art. G". E', ,.rreeLivnmr.nte, indispcnsavel del'inir-sc a compe
tencia do~ poderes J'eti•Jraes para a intervcncão da União nos 
div-ersos ea>os estnbclceidos naqucl\c artigo, 

A quem "abo a intcrvenciio·? Ao Executivo? 'So Lcrgis
Jativo? Ao ,Judiuint·io 1~' indispcnsave\ definir-se o que seja 
[Ó!'m,a l'C1Jni>licana J'ctlc'I'Cilh){l. como 6 indl~pensavel definir-se 
a acciio rio inLel'venlm·. . . 

O ormlOl' fu~ longas eonRiderncGes ·eom o intuito de. de
monstra!' quo n netlossidadc d~ tal regulamentat;ão cada dia 
mais .~c ncconlua, Essa·1·er;ulamcntaoiio impedirft abusos, im
lntivo? Ao .Tucticial'io'?' E' inclispcns!llvel· definir-se o que sc.ia 
convertido cm inslrumento destinado a garantir ;is aggrc
miacõcs pal'Lidarias n usuJ•pnçüo de t'uncçõcs e poderes 1 

Em 11111a palavra: não Lendo podido formar ,jui~o n\gmn 
sobro o caso do Estado do Rio de ,Janeiro porque o pat•eccr da 
illustt·adn ComdRsão foi publicado sem quaesqucr documentos, 
o niio conem·dando com alguM eonceitos constantes· desse pn
l'CQDr, volar:l cxc\usivamcnLe pela conc\usüo. 

O Sr. Pnl~eiro Machado ·(')-Sr. Pt•osidentc, não é 11 
nttcncrto do Estado do Uio de Jnnciro que me leva a occupar a 

(') Este discurso uiio foi revisto pelo orador . 
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nllenr.iio rlo Senad'o e, sim, 01: eonocilos e:tl.crnndos neste mo~ 
mr.nl.o pelo illu~t.re tienaclor por S. ·Paulo, o Sr. Adolpho Gordo. 

Mui (lCI'igósa se nJc antolha, &r. Presidente, a doutrina 
~u8Lentadn por S. J~., nnlagonicn aos princípios victoriosos, 
pregados uesdc o inicio da Republica por aquelles que, cor,no 
::;, Bx., coneorreL·nm paL·a Pl'égur c sustentat· o regímen repu~ 

. JJ!icano, 
Não 1í de hojl!, Hill~ desde a pl'i!Siumwiu· no mallo;,p:auu o 

:~audoso republicano, Sr. l'il'udentc de MoruoH, quo. se JII'I!Lcnd() 
modil'iMI' o regim1m constitucional, estabolecido no arL. li:!, . 
. sob ·Os fumlnmontos que aprouvo uo uwu illustrc cóllcga-ap'~c;,.·. 
sentar neste momento. · · 

O SH. "\DOLPlW Gonoo- Não pretuuuo a rcgulamenlacão 
com o intuito do udditnr, uwclificar ou ~·csll'ingir a disposioüo 
do arL ü'. 

O Sn. llfi~L·w.w-l\las de iulel'prolnr, · 
0 Sn. PINIII\HIO i\foiCH.IIJO- Sr. Prcsideuto, a I'C/:l'Uiamcn~ 

l.al.iÍÍO do arl.. ü" ú que pôde tJ•azcl.' os perigos ttpontudos ]l·clo 
nobre Senador Pill' S . .Paulo, Jazendo com ((U-e as fluwcões 
Jloliticas, inteJ•prolnurJo. a ConsLituicliO a seu talante, a modi~ 
1'iqucm conforme os casos occOL'l'Cn.los <]ue l'lics 'Slllisfacnm as 
ambições c Pl'elcnt,õcs de momento. 

Foi por isso que ni10 pude ouvir silencioso a rJouLt•ina 
por S. Ex. csnosnda c conLt·a rt qual.lcnliO me batido d-e;do 
<Juc se Jundou 11 RopuilHca. · •' 
. Sou dos qun entendem SIJI' esta uma c]uesl.ão visceral, JH'tl~ 

clominnnfe na vida da instHuicuo, c ser Jll"elliso manter o re~ 
gimen intcrvcn~ionista tal {JUUI se achl!, sabiamente delineado 
no art. G• da Constituioíio. · 

As interprctnoões. nfio Vll'JUUL siuão e;;tabclecm· novas · 
rnodaliclndes, conforme a concepcão dos commontadorcs c dos 
interpretadores. 

Agora mesmo, lm motrwrrlos, occupou, com .o hl'ilho uo 
~emprc, a nossa uttencüo o nohr-e Senador pela J>nmhyba, sus~ 
tentando a douf.rina perigosi8sirna no regímen Lle que o IP'od(;!' 
JudiciaJ•io tem compelencia J)Ul'lt intervir nus questões pro~ 
priarnonl.o politicas. . ', 

Nüo desconho,;o ,que, C]uaudo 11m tlil·cHo pt•ivn!lo ,j aJ'l'cctndo 
por uma ,quostfio do ordem politica, o .. Poder· ,r udiciurio pó de. 
om espiJeic, 'l'i!i:CriL·-se tt olla, mns a sun dneisão nunca poder:'i 
tmnspur as divisas do nssurnpto em litígio. 

De otMo modo sr!l'itt u iltversüG completa rio regimcu, a 
lll'eacüo do um podll!' omnimodo sobro os outros poderes da 
Hepublion. Si l'lvnssomos ús ultimn.s consoquencins u doutL·inn 
do nobre Senador, poderiam, 11Jllnnhii, dous, LL·os (IUU!.ro, ou 
seis Senadores, l'l'r.lamnL· do Supremo ''l'ribunnl um !taúea.1~ 
co·rp11s pnm garantir o sru diroito do locomociio, e o Supramo 
'fribunlll, so!J pretexto do garantir esse di1•eilo, reconhece!'ia 
tnmbcm u suu compelr.ncia pnrn presidir esta :.:l.ssemblón, como 
aliás esL~ se dando agoL'n no caso do Estado do Rio. ' . - ' ' ' . ' 

. . ....., _______ ., 
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São cs~os o.~ abusos wnlm os <Jun-cs lodo~ devemos clamar 
o nos insurgir, niío cumprindo as delN'rrlinu•;ões que os Liver·cu1 
por lmsc. · . 

. Senhores, não lm nesta Assem!Jiéu quem não conhcca o. 
auLigo e vordndeit·o bJ·ooai'do ,juridico tio que utão •im dei'eil.o 
maior do (JUC 11 l'ulla de comtwLerwiu, resultando dahi nullidado 
u insnbsisLonciu de Ludo ·quanto JH'ocetle de poder iucornp_c
LtJtlLe. 

''.L'odus as vews ,que o ,,;upi'el~1o Tt•iiJ~~:.Li, ussin1 comv oui.J'O 
qualquer tlos poderes da Repul•hcu, dccJda· llll esphera lliL sua 
comnetencia, devemos acatai-o; mas, <Juando qualquer dolles 
esJ;l'amalhar·, invadindo us ul.tribui<!Ões do. outro, incontcsla
vulmenLo ataca os in·incipios rJo Codigo politico que 1nos roge.· 

Disse o nolH'e Sonadot· pula Purahyba que !!l'Undos male~ 
de:mtJa1'ÜO subt'c a PatJ•in quando füt· dcsattrmdida uma sent,cnr:a 
do Sup1•omo 'l't•ibunal. 

Senlhorcs, a opinião public;1, a eonscitmcht uaeiouul cslal'itl 
. ao ludo de todos os que. resgunrdantlo as suas alLt·ilm iCÕIJS, 

impcrlisscm n sua linvusüo, viossu do onde vicssu. AllCrOscu 
mais <tuo pel'i!!o mniot· oOl'l'urill a ordom constitucional, su um 
lt•iüunal, uu,ia comp-otencia o ,ÍIII'isrliccão so t'lWl'<JCill cm as
su\mpl.os difl'ct'e<iles, Lr~nla~S•J pul'Lut'bal' a vi{la da Nuc.üo, t'a
'l.tmdo lll'CValeeot· OR suus 'Ut'C8Los e (I!Wisüe . ..; t11ll assumpto coru
vlcto.tnimtr. csLt·anlto á sua compotunoin. 

Mas, cu nüo J)rclendia roJ'eri.t·-rrw ao lwllo tliBcUl'Sv que 'o 
IuJ:;so elGquenle collr~ga, St.'. Senador pela Pur·ahyba, acuiJou 
tle-proJ:cril.'. lncidcni.Úm<Ynt.o J'ui levado a expor a .di~cot·dancia 
"m que e:;Lou, cm pat·to com o.~ qonccilos que S. Ex. extcrnou.: 
O •IJ~to me J'e1. vi.t· ;'~ LribunrL neste momento J'oi o impulso su
rwl'iot• 110 tlcsejo tlc mo al'ustnr·. dr.slo dcbaLe, forcando-me a 
cvntcstur a clouLt'iuu suoLuuluda pelo illusLro Senador por São 
Paulo o qtlll :l'oi abra~uda c amparada pelo integerrimo St·. Pru-

- dente de MOL':.Le.;, que tumbem era d-o opinii\o ·que o urt. ü• 
lJC'I'ia ser rogulamcntudo. 

Esta questão dou ol'ig-ciii a um <lc•IJalo nwmoravcl nesta 
àso•ombléa, no "]uni 'tomei [lUI'le, como hit pouco lembrou o 
illusLr·n :Scnulint· p~lo llio dc1 ifan-oir•o, Lendo cntt1o u ·fortuna, 
nosso tempo, do ler o :unpni'O. a collaboracão o a solidnrio
tlallo complelrL do illusiJ'IJ Sr. Scuaclor Glycot•io. 

Es~punho pot• islo l\llll o illusLt•e republico, <JUO ütlliio ül'll 
lcarlm· da Carnal'll dos· llcputmlos, o mais do .CJUC isto, chei'<J o 
l>l'Ochu·o ohcl'o {io' •l'!lJ.'Lido :nopublicuno Furlcr·nl, que tornou 
]11\l.'l.c IWJ.iva nt.slu •QUt\,;lfio qtuuHlo olla 1'ni tL, Gamara <los Depu
t.t~dos, se osquucosse tiío J'II'Onttll.nmpnlo <lo JusLr·o qt1n s .. Ex.· 
deu então aos dclmles o 1\ dit•ecuão vicloriosa quw impl'imitl 
na couL,nda [Hll'll iJ\Il! :l'oss" Lriumphu-nLc o pl)nlo do vista. que 
o Sr·. Senadot• Compos Sallcs dcfcndou com rnm ulocrucncia 
1m tribuna dosla Casa. 

O Sn. ·:t1n.INCISCO Gr.Y@IliO- Sempre sustenlol'i 11 uão rc
g-ulamontaoiio llO nt'L. W'. mas sempre sustentei 11 cnmpcteuuia 
do PodtJJ' Judicinl'io Jllli'U os conl'lictos cstadunes. Não mudei 
do opiniüo. 
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O Su. •PINrmmo liiAa!l.IDo- 'V. :E·x. cstú. equivocado .. 
Mudou u mudou l'adiculmonto, como vou ter opportunidado · de lembrar a V. Ex. 

O Sr. Senador Crumpus Sal! c~. CJU·tr'J'oi fJUfJm nos dirigiu 
na•quc!la ·campa.nha, urn memornvoJ ·discurso que constitue aLé 
hoje sobre csLe assumpto a cariilha dos rcpubJi.canos, sustentou 
então •CJUe o a.rL. Ü" não devia ser J'CguJamentado, que e1·am 
bastante claras as slins disposicões c L'cputadas da maxima 
impDL·Lancia 110r S. Ex., •classificando-as de co1•açiio da Republica, 

EnLiio sustcntOLl S. Ex., como consta dos Aumaes, a •com
potencia do tPodct• Executivo pnra ICJUusi todos os easos de in
tCl'Vilnciio, abrindo apeuas uma e.xccpçiio para o I'oder .L.egis-: 
lativo nos onsos de clualicladc de assembléns . 

.O' Poder .Tudiciur·io, meus illustres col!egas, não intervem, 
lavra sentenças. Si cllus ,nfio são o1Jcdec1das, J'Cclumn do Poder Executivo. ·o seu cumpr1mento. . :. 

Quem intervem é o Executivo, lfJUe tem a libc1•dáde de 
examinm·, pois 1) o unko poder 1'esponsav0J para VI!!' si devo 
ou não prestar mão forte ti decisão do Jlader Juditiiario. 

Esl.a ú a verdadeira doutrina ·C est(L ua lcttra c espirito da CunstHuiçüo. _. · 

(l ilJustro S•mador PO!' S. Paulo, .;ecJuxido pela doutri.nu 
argentina que niio ·tem absolutamente appJicação ao 'llOsso. di
reito constitudona!, tom encantos ·peJo i!1tcrvcntor . 

O ·s,t, IA>DOI;J>ll~ IGonoo- Não apoiado, 

O SR: PlNHlllllo M<~cu.IJJO- O inte.rvontor unioo. •LJuor so 
trato do decisões do •Poder Legislativo, fJner· do Judiciariô, 6 
scrnpro o Executivo. Si por· omissão o .Pode1· ~~xecul.ivo .deixa 
de cumpJ•it· uma àecisiio do J"egislnUvo, cl!e 1J passive!. de pena, 
o mcsmo-succGdcndo si se tr·ntnr do uma scn ~rm('n (lo J.>.odcr 
Judiciat•io, ·cm assumntos da ·eompef.e,ncia deste pode.!'. 

1() interventor nó no&so J•cgimen ú o Jll•oprio Ghel'c do 
Executivo, com rL•spousabilidndc, (Junndo uxorJJita das suas . funccõcs. . 

Nn. Argentina, ·como os nobros Senndm·,;s sauem, pela rll'is
toriu duquoJJn Jl.opubHca, o intcrvenlo!' . .; il'l'osponsnvo!; rlahi 
desmandos e m·JJiJ.mriedados regisf.rndos 'CJuasi sempre tJUando lllJi SI) dt\ a ÍlllLJl'\'Cll~fiO, 

.Lt\ COll!J)J'chcndo-se a nccessidndo dii 'lllll!L 1"' r~uo trace a acciío o compcl.cucia do intet'ventor. 
· Er·u.m estas as palavras •CJuo entendi di!YO!' rn•oferü• ao 

finnlixur esse rtcbai,G ria 'CJUcstüo do Estudo do Hio de ',Tnne"ir•o, 
não corno uma J•cfcrouGia a ·essa assumpto, mas como um •Pro- . 
testo aos ooncL•iLos cmil.tidos pelo meu il!ustre collcg·n, o hon
l'ado Senado!• ]JOJ· S. IP'nulo, Sr. Adolp'lio GoJ•do. (lllu.'lto bern; muito baun:) · · 

O Sr. Adolpho Gordo (pela m·dem)-CumpJ•c-lhiJ.<Jn.to umu 
resposta immedinto. no discurso elo hom·ado roprescntnntc do 
Rio Grande do Sul o Sr. Sennclor Pinheiro Machnclo, · 

·.11 i 
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RcgulnmcuLnt• o ur·L ii" •l m:eww uma 1'uncr,üo consti
tucional c curnpr·ir, no lllcsmo tempo, u 111 dever. 

O art. :14, a1s. :Ja n 3't dn. nossa lei fundamental, dispõe 
que compel.c no CongrrJsso decretar as leis c l'eso!uçõcs na
cessarias ao .ca:ar•cicio do.• JJndcrcs que )JCrtencem ri Uniiio e 
as !eis oraanicas JW1'a a eu:eclt!'iío completa. ria Constitu.ição, 

O omdor não pr·ctenrle •que ·se umplicm, so restrin,jnm ou 
so modifiquem as ·disposic;ües do nrt, ü", JJOrque L'egulamentar 
uma lei niío é um[Jiiul-a, restringil,-a ou modificai-a; 6 ligar 
o seu pr~incipio [t realidade dos factos, •í determinar·, no dizer 
de Pi menta Bueno, os dctaJ.h es, os meios c as providencias 
necessarias pnrít que essn .lei tcnlla boa, facil r.. fiel exccucão 
cm toda n extensão do pniz. Que quer· o or·ador'! Uma lei para 
a execuoão compl·cta, !Jôa, faeil o J'icl do urt. G": ,quer cumprir 
wqucllc preceito consíittieional. . 

E. pleiteando pum que a Constituição seJa l'iel o leulmcnto 
observada cumpr-a um dever de- patriotismo. 
- O ·nolJrc rcp.reseatanLc do Rio Grande do Sul recordou quo 
o illustre Sr. Campos Snlles só admHtia a competencia do 
Congrosso parn a intervenção no caso de dualidade de governos 
ou de nssembléas legislativas nos Estados. . 

:Ora, o ,que sill'nificn essa dualidade? A violação de um 
principio rcfol'enl.o :í fôrma ,republicana, E por que o. violação. 
de outms iustituir;ües fundumcntaos deste systema politico· 
não !ln ele ,justificar· Lambem nqur.lla ·competcncia? · 

Pois não é evidente, nfio. •l manifesto que a rcgulamentacão 
do nrt. 0", definindo do um modo lH'eciso n competencia dos 
poderes fedemos pam a inlcrv,,nciio da União nos negocias 
pcculia.res dos Estados, nos quntl'o casos diversos do art. 6", 
definindo. o quo seja «fúrma 1'cvu,blicana j'cdc1'ativa ), csolarc'
éendo a palavm duquellle dispositivo constitucional e decre
tando todas as medidas )JUra a• sua execucão, impedirá a 
anarcllia e ·os abusos? 

,Q: legislador or.dinario uiio inirJrprelar;\ authcntiéamente 
aquelle dispositivo, mas doutrinalmonte tcnbo em vista as 
opiniões elos publicistas dos paizcs regidos. por leis identicas 
ús nossas, tendo em vista a sua pratica o jurispr·udencia o tendo 
em vista especialmente as uossas .eir·cumsiancins cspecinos. 
· E si, poryentur·a, exorbitar, si cm lognr do desenvoh,er' 
a s)'núheso do ra·eecito consl.itucional, de cslllarecor a sua pa
lavra c de dcct•clur as medidas Jln!'a a sua llôa o l'iel execução, 
modificnt· esso prceeito, tal modiJ'icar;ão, como inconstitucional 
nüo poder!\ ser obserYncln, 'se.r·(t ti ela como nenhuma. · · 

tDopois do muitas outms considerncüt!" tendentes n de
monstrar· a ,necessidade da regulamcnlaciio do iu·t.. G•, diz o 
orador que n Republica Argentina· tnmb~m não regulamentou 
ató ho,ie os nrls. 5" e G" ela sua lei fundamental, e um notavel 
esc!'ipf,oJ·, apús haver· exposto lodos o.s males decorrentes dessa 
falta do Congresso, assim concluo suas obscrvnçõcs: 

«Emquanto o Cona1•csso .'mio th•cr a le·i 1'e{lulamcntm• dos 
arts. ü" a 6' da Constiluiriiu, a faculdarlc do Pode1• F'ede1·al para 
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ANNA1!:S DO ·sENADO 

'i11te1'VÍ1' saní um. iJeJ•iuo ·immineu'tc 2nn•a a ilianidadc c mt'to~ 
nornia das l'l'o·vinc·ias 2J01'q'l!e o sc'l! exercicio provoca abttsos 
q'Ua sú o ('reio da la-i ÍJodcrcí moderai'.~ 

O Sr. Arthur Lemos ('.l-Sr. Jl.residcnte, muitos Srs. Se~ 
nauorcs ,justificaram os seu~ votos nessa questão. Eu tcnlto 
ra1.õos ospeciucs para 1'a1.cl-o -igualmente; por obedecer a uma 
dellas, foi que disso cm aparte ao discurso do illustre se~ 
nador pelo Rio Grande do Sul que o Supremo Tribunal Pe~ 
de!'Ul não tem compeLencla pÜm decidir de questões mc1·a~ 
mente politicas o sempre que o i'i1.m' cx01•lliLar1i evidentemente 
de suas atLribuioiftJs, commettendo excesso de poder c pra~ 
ticando um crime l'unccional definido por leis jú. existentes, 
as quacs, si ainda uão foram votadas p~rtincntcmento pelo 
Senado, em 1•clacão ao Supremo ~rrilmnal, todavia já existiam 
no Jmpcrio em rela cão ao Superior •.rribunal do Jus Li cu .. 

Nem ha que estranhar nisso, si todos os.podores siio rcs~ 
J>onsaveis. Em um regímen ue atLribuioõos delegadas como ó.. 
o no~so não se poderá conceber a irresponsabilidade do Poder 
;rudiciul'io, por mais elevado que elle esteja no nosso edifício 
constitucional. 

Niio é'. portanto, uma heresia .politica n minha affirmaciio 
. de que niio se lhe deve rospeito ús decisões que evidente
·mente cxorbit~m das suas attribuicões; antes, nós Senadores 
dever~lhe-hemos tornar a responsabilidade eHectiva, porque 
Homos nós os seus julgadores, nos termos da Constituição que 
nos rege. 

E' um principio~cste que não púde soJ'frer contestacão •. 
Não envolve dcsr·espeito no Poder Judiciaria, implica o rcco-
!ihocimonto da sua responsabilidade. . 

Eu não quero fazer um discurso neste J'im de sessão a 
pretexto de .iusti·i'icar o meu voto. Este, cm questão conge
llCI'e, cm questão mmlogn, ,i:ú foi largamente fundamentado 
110ste recinto, logrando a manifestaoão fnvoravcl da maioria: 
!.los membros elo Senado, · 

Referia-me {L questão do Conselho Municipal do Districto 
~rederal, nu. qual varias nccórdúos do Supremo Tribunal in
.lorvicmm, decidindo sobre a economia Intima da constituioílo 
do poder municipal. 

Nest.n occasiúo, apoiado nas nuloridades mais conspícuas 
cm direito cons!.ilucional neste JlUi1. c na Amo1•icn do Norte, 
disso que o Supremo 'l't•ilmnal · eslt\ naturalmente, mesmo m1 
incxisLencin do. uma disposicúo expressa, impedido de inter~ 
l'oriv naqucllas nllribuicõcs, que cbnsl.itucm a . csscncin, pot• 
assim dizer, dn vida dos outros poderes poliLicos. 

tApoici-me cm varias autoridades cu,ias doutt·inns l'ornn:r 
largamente expostas no pnrecrn· alludillo o invoquei n maxima 
dentro todas as autoridades conslilucionues do nosso pniz, a 

I • 

:(') Este discurso niio foi revisto pelo orador •. 
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quoiri nós toaos sempre rendemos lwmenagens, o Sr. Senador 
pela Bahia, de (JUem reproduzi ontüo e a~ot·u l'eleio apenas 
u~te Lrecllo: · 1 · 

« Disput.am em um Estado a leg·alidade dous governos dif-
1'erentes -tome bem nota o Senado. E' judicial a pendencia? 
N:1o, porque o~ direitos orn lido são fundamentalmente po-
liticas. :r- • 

Assim, geuoralizaudo-se a a!'J'ir·maLivu, pódc-se assegura!'. 
que sempre (JUO os direitos em lide, os direitos que se plci
team, sejn;m do. indolc J'undamentnlmentc politicas, nüo cabe 
u i ntet·vcncão do Poder Judiciaria. . · . 

E' il'l'efutavol a affirmativa. r,Ie tão alta autoridade cnlt•c 
u~. . . . . 
• :Assim, si ua l!ypothcso de que se trata não SIJ cogila de 
outros direitos quo não essencialmente politicos, pois nüo co
u'beco profundamente a questão do Estado do ·Rio de Janc:iru, 
porquu ella se passou nos seus pl'imordios na minha ausencia, · 
e não a disliulo com plano conl!ecimcnto, mas apenas em con
ct·eto me refiro ao principio geneJ•ico estabelecido no pat•ccet• 
da Commissüo ora cm debate, ú these em si não é,· senhores, 
temcrnrio a!!firmur, apoiado em· autoi•idade inconteste, que 
!'ullcce ao Supremo Tribunal FedeJ•ul competencia para· de taes 
·di!·eitos decidir. . . 

·.N. questão é complexa, nós bem o presentimos, pela di
vcrgcncia ainda hu pouco, l!o.ie c hontem, suscitada a respeito 
nesta Casa, mas o que 'ai'i'irmo, visto aos meus proprios oNJos 
e aos dos meus illustres collegas que me acompanham na ap
JJI'ovac.iio deste pat·eccr, ,iustifica u doutrina que ainda agora 
del'eudo .explicundo o voto que dou ás conclusões .do parecer. 
ora em debate. · · 

1!'enho dito. 
Encerrada n discussão. 

~ 

Vem a !\lés a o seguinte. 

!UlQUEIUMENTO .. 
Reqtteil•o que· se ponl\a a votos o parecer que se liiscutiu, 

isto é, sua substancia e, suas r~speét1va con'olusões; e que 
essa votacüo seja nominmd. · · 

Saln daõ sessões, 15 de outubro de .1.914. - F. Mendes. 
de ~1!meida. · ' . ' 

O Sr. Presidente ;..... Não hnvenda numero para a vota-. 
''ÜO dàsle requerimento vou mundat• procede!' ii chnmnda., 
• Procedendo-se ú chamada,· verifica-se ;a nusencia dos 
S1•s, I,nuro Sodt·~ . Indio do :Brazil, Wnlfredo Leal; Rl!rymundo 
de 1\Iirandn. Gomes Ribeiro Luiz VinnDII:t, Bernardino Mon
teiro Alcindo Gununbnru, :Bueno de Paiva, Braz Ab~antcs t1 
Alencnt' Guimarães ,(lJ) .• ; 

.' 
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O Sr. Presidente - ncspondcrnm tí chamada o,pcnns 27 
srs. Senado1·cs. Não ha numero; fic.o. prejudicado o roque" 
r1mento c ,ndiada a votaêão do parece!'. · 

LICENÇA A OVIDIO LOUREIRO 

/ . 
2• di·scussão d11 proposição dn Gamara di)S Deputados, 11. 20, 

de '1014, autorizando a. concessão de 12 mezes de Jiccnca, com 
ordenado o cm prorogncão, a Ovidio l~oureiro, o!'!'icinl da. Fis
cnlizacão do .Porto do Rio Grande do Sul. 

Admda r~ votação. , • 

Cll<~DITO DE I. o\43 :548$ .\0 :IIJNISTERIO D,\ FMENDA 

3' ilisrmssão da proposicãci da Canmra dos Deputados, 
n. 23, do 1 !lH, quo abre, pelo Ministcrio da l~nzcnda, o credito 
do 1.413 :548$, supplomcnlar ú Yerba 12" «<mprensa Na'cional e 
Diario OJ'(i('i.alil, do orcamcnLo .vigente. . · 
. Adia{]a a votação. 

o Sr. Presidente - Nndu mais havendo a tr~Lar, :vou Ie.~ 
·vanLar a sessão. 

Designo pnr·a ordem do dia da seguinte: . 

. Votncão, 'cm discussão unica, do parecer da Commissüo 
de Constituição e Diplomacia, n. 70,. de 1\!11,, requeJ•ondo quo 
n mensagem uo Si'. Presidente dn Republica. l'ei'crento ;ís re
presentn~ücs do l'rcsidenLe c da Assomblt!n LogjsluLiva do · 
Eslndo,do Hio de Janeiro s~jn,_archivada; ' 

V o La cão, ·cm 2' discussão, dn proposição dà Camura dos 
Deputados, n. 20, de I 914, autorizando n concessão de I!l 

' mezcs de liccnca, com ordenado o cm prorogacão, u Ovidio 
J.ourc iro. official d:i Fiscalizucão do Porto do Rio Grande 

,. <lo Sul (com iJarar:cl' fa~OJ•avel da ,eommissüo de Finanoas); 
. Voluciio, cm 3" ,discussão, da proposicüo. da Cnmarn dos 
Deputados, n: 23, de i OH, quo abre, pelo Ministcrio da. Fn
zcndn, o cJ•cdl to de L. 443 :MS$, supplcmantar ú 'verba 12' dm
prcnsa. Nacional c Dfario O(fiaiab, do orçamento vigenLc (com 

. 'eilwnda da Commiwlo de Fina?l~as, ;id app1•ovarla). . 

Leyanln-sc u sessão ;\s .J homs e tiO minutos. 

' ' 

o ~ 1' ' ' ~ I . I ' 
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!20' SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1914 .. 
PRESIDENCfA DO SR. P!NHElllO lllACHADO, VICE·PRESJDElXTE, & 

AllAUJO OÓES, 1" SECRETARIO 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abrc-so t\· 
sess1io, ·a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Araujo 
Góes, Pedro Borges, Metello, Galll'iel Salgado, Teffó, ArLhur 
!Lemos, ,Judio do Brazil, Mendes de Almeida,· .ros1l Euzebio, Ur
bano Santos, 'fiiboil•o Gonçalves, Gcrvasio' Passos, Francisco 
Sá, Tlwmaz Accioly; ·rnvares de Lym, Antonio de Souza, Eloy 
de Souza, Epitaeio Pessqa, Walfredo Leal, Sigismundo Gon
çalves, Gonçalves FeJ•reira, Raymundo de lllirancta. Gomes Ri
beiro, Guilher·me Campos, k\cguiar e l\Iello, J.uiz V:ianna, Ruy 
Barbosa, .roüo J.uiz Alves, Nilo Pecnnha, Erico Coel-ho, Alcindo 
Guanabam, Sá l''J•eir•e, ~~ugusto. de Vas1!oncellos, Adolpho üordo, 
Francisco Glyccrio, Leopoldo d-e Bulhõcs, Brar. Abrantes, 
'Alencar ·1'\uimarães.c Ahdon Baptista · (40). 

· Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Gon
zaga Jayme, Silym·io Nery, Laura Sodré, ,Pires tFerl'cirn, Cun•ha 
Pedrosa, Ribeiro de Bl'itto, 10liveit•a Valladão, .Tosú Mm·ecllino, 
Bernnl'dino J\lontoiro, Moniz Frcii'C, •Lourcn~o BnpLis·l.:l, Bueno 
do ,Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Elli.~ •. rosé Murtinho •• o\.. 
A.1.orr.do, Gene.r·oso Mnr•ques. Xavier· da Silva, Horeilin J.ur., .Toa
quim Assumpeüo e Victorino ·Monteiro (19). · • • 

E' lida eposta cm diseussüo a neta da sessão nntoriot·. 

O Sr. João Luiz Alves ..! Sr. Presidente, pedi n palavra 
npcnns p·a.ra communicnr que deixei do comparecer ú sessão do 
!JOill.em por motivo do forca maior, communicacão quo faca 
Jeanto do dobat.o quo hontem se travou, sobre o qual quereria 
fazer.. consider·noõcs, que deixo de fazer hoje porquo sei que 
osttí insc1•ipLo no expediento o hom•ndo Senadot· por· Goyaz. 
Nestas condicües, peco n N. Ex. quo mo -inscreva para a 
sessão do amanhã. · · 

. E' apprt)vada a acta. 

O Sr. 1' Secr~tario ·dí1 conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrnmma .do Sr. · Mnrcondos de Souza, PrMiden'te do 
Estado do Espirita Santo, do teor seguinte: · 

«Tenho n honrn levar ao conboc imento V. Ex:, que . nest:t 
dat:t. instnllou-sa Congresso Legislativo Estado, em sua se· 
gunda sessão ordinnrin oitnvn legislatura, OOlJ\ n sulemnidado. 
de estylo, te1do cu lido· perante o mesmo mmha mensagem 
constitucfdnul;~ - Inteirado, · 

\ 
' 
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,OJ'~ic·io ilo Sr. PreJ'eit.o do Db;tricto Fedornl. l'OmoLtcndo 
no Sm~ndo a mensagem com que suhmrJtle. :\ sua. crmsiderncão 
as vnw~r, Qll•l o !cvnrmn a.· negar snnct'fio a ro.•olueiio do Con
selho Muqicipnl quo co~~ede, mediante condicões que estn
helr.r,c, 5eJs rnezes do !Icenca, com todos os v•mcimentos :\ 
D. Polvxenn Olympin Moreira Ferrão, professora adjÚnta 
do t• clnsse. - A' Commissão do Constituição e Diplomncin. 

O Sr. 2' Secretario procede ú leitura dos ·se~Ninté( 

PARECERES·· . .. 
. N •. 77 :._ 1914. 

Rúlacçiio final 'da 'cmimaa 'do ·~enad~ í.i proposir·ão 'da Ca
rnara dQ~ Deputado.~. n. 12, da 191-f. que atttin~i:a a aber
tura., pelo M-iwistario do Jntal-ior, de um 'cred-ito S!t.ppla
mar.tw• á vcl•ba 1ii• /io art. s• dn lei d(Jo . orramanto 
?ii(lanta, 1111 im.po1•tancla da 929:720$242 ' 

Onde se diz 4:, •• um credito· supplementar ú. v~rbn 15' do 
m•l;. 2• da lei de o~enmento de iD13,. na. impo;•tnncia de 
!l23 :720$2!,2, pnrn despezns que correm por diver~ns· consi
gnncõcs da Ttoporticão da Policia, da Casa de D~tcncfio, da 
Colonirt dos Dous Rios c da Escola Prémunitorin Quinze do 
Novembro ... », diga-so nss1m: « .. :um credito ~~pecial de 
SG4 :8'18$'17·1, para pagamento· dei' oxcesso do desprzas verifi
cado nas co!tsignacões da Rcparticãu;dn Policia, da Casa de De
t.onciío, cJa Colonia dos Dous Rios o da Escoln Prt•munitorin 
l)uinzo rJe Novembro dn rubrica i5' do nrt, 2' dn lei de or
~nmento do cxorcicio de Hli 3; revogndns as dispCisicõe~ om 
contrariO). . . . 

, Sala <lns Commissões, 16 âe outuhro de· Hi14" • ..:... Wal-" 
. (J•etlo Leal. - Gabriel SalgoiiLJ. 

Fie•. sobre a mesn, para ser discutida.. nn sessii'i scgu(nte, 
depois de puhlicnda. no Diario do Congresso.. . . · 

N •. 78 - 1014 

·nerlacção final fia emenda. rlo' Senado rí Jll'OJlOsiçtin da CanlaJ'a. 
dos DCJlU.tados 11. 2.16, de ·1912; qu.a tran~(m•r. para o Co·r)JO 
da Saude do Exercito, com honras da 2• lanentc, ns in(t•· 
?'iO!'CS que tenham mais da tl'cs aunos de 111'fl0n c .~m·v·iços 
profissionaes 

· .· Artigo unico. Os inferiores do Exercito e <la A~mndn, com 
qunlqu:e• doij cursos dos fnculdndes de medicinn· d11 Republicll, 
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hon conclue! r, eivil o rnilil.nt', r., pfJ!O rnr.nos, trcs nonos ·de 
prnca o ·um do sm·viços profissiouncs om estabelecimentos 
militares, ucrão aproveitados do proforoncia u quaesquoc 
<lutros concl!l.'rentes nas nomencüos no primeiro pr:sto, (I me
dido. quo J'o~em occorrendo as vngns nos quadros para quu 
so hnjam hnbi.lil.ado, obsorvnndo-se nns nomeaoüos a ordem 
de sua clnsqlfic·açüo ern concurso o· o direito do precer]cncia 
fios ennclidntos ,ii;í lrahiiHndos em eon1:urso untmio!' a indu sub
sistente; revogndus ns disposi,;iies cm contrario. 

Sala das Commiss,ies, Jli de nutullro do JOI!i .- Wal(rr.rla 
'Lmtl.- Gabriel Saluatlo. · 

. .li'iea sobt•e u mcsn, par:t ser discutida na scssfio seguinte, 
depois do publicada no Diario do Cortarcsso. 

O Sr. Leopoldo ·de Bulhões- Sr. Presidente, os dom 
ultimas discursos <Juo tive a honra do proferir nesta Cnsa 
foram rospQndidos na Camaru !los iDBputados o r:om'montados 
por· alguns orgãos de publiciuadc desta Capital o de S. Paulo . 

. Devo tomat· orn considom~iio as observacões que mo for~rn 
dirigidas c, especialmente, as ob.ieccõos Jovuntndas contra o 
imposto da ronda. ;\ntes, porilm, do. c1ttrar nosto nssumpto que 
mo tràr. ri f,t•ibuun. pcc.o Jieow:a ao Senado put·rt explicar o 
aparto com 1quo intct•t•ompi a rJt'n';ão do nobt•o .::>onador por~ 
S. Praulo, .quando dofeutlia o novo (undin(J-loau, celebrado rí. 
revelia do Congresso. 

~o\proveitarei o ensc,io pnt·n t•cspoitdet• no nobre Senador 
Pelo Ccnrí;, quo invnr:ou a minha opinifio sobro o assurnpf.o o 
a cuja intorpcllaoão não respondi immediatumcnte por não a 
ter ouvido. 

Sr. !>I'Csidcnto; cu Jlenso .. ,quo a lei 'll· 2.8:í7, do 17 de 
,iun:bo deste anno, nijo podia set• intot•prctadn como foi pelo 
Governo o wqui veios Jtobt·rJs Senaclo.ros poz• S. Paulo ·O pelo 
CoaríL. A nlludidn lei só nutorixn. o· tJlocJot• Exocutito a fazer 
~oz·acües do ct•odito pnra pagamento das dividas actuaos. parn 
snt.isfucão de compromissos immocliutos do ~.'besouro; niio co
gitou, nfto podia cogitar, elo pagamentos. por meio do titulas 
do divida fundada; emitf.idos pat•a pagar compz·omissos que 
se Yoneerlam cm iüi:i, 1flHI o Hl17, o muito menos em auto
l'izni• a susprmsüo uns autorixncões da divida o~Çtot,na. · 

O proJecto da .honrada Commissão do Jlinnncns, Sz· .. PI'e
sidonte, convertido ho,io nn lei 11. 2.857, no debato ICJUO soffrou 
nesta Casa e nn Gamnrn dos Deputados. não recebeu uma sü 
emenda que autol'ixassc semelhante intelligencin. 

Pelo contrario. a emenda quo triumphott lllll Cnmarn r. 
que foi aqui rc,icitada pelos motivos dados na tt•ibuntt pelo 
~1obro Senador por S. Paulo restringiu a applicncito do pro
dueto do cmprestimo no ·pagamento dns dividas elo cxer·cit:io 
r·cgisf.radns poJo '.rribunnl elo Contas.· . 

A hypothcse de um ('1trtc/:i11(1-loan surgiu posl.criormonto 
. no seio das Commissõcs Jleunldns dn ,Cnmnl'n e do Senndo, por 

oconsHto do estudo dn momtoriu ·Q do pr•ojccto ele çmi~sfio, e 
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foi levantada pelo Sr.· ~\m.tonio Carlos, Deputado por Minas, 
quando combati!l .n omissão, o a isso so referiu o St•, Carlos 
Peixoto na .cnt•ta publicnda poJa imprensa . 

.Sr. Pt•esidonto, V. 'Ex. disso .Jiontom U'QUi, recordando 
ll'quollo brooardo .iuridioo ,que, cm mntcrin de competenoia, 
a interpretação é stl'iati u.ris. Não J1ódo ser nmpliativa: Ora, 
nem a lettrn nem o espírito da lei induzem a crer que. o P•odor 
Legislativo tivesse autorizado a rünovar o accOrdo londrino 
de 1·5 de julho do 1898. 

IA morntoria, como o nobre Senador pela .Bnllia; meu. 
mestre, demonstrou cabnlmeute, não comprehende a divida 
publica, só se refere tis dividas particulares, ·civis e commer
ciaes . 

.Q precedente de 1898, invocado pelo nobre pt•csidonto' da 
Commissão do ICinnncas, nito aproveita á defesa do acto do· 
Governo. Então, o Governo se julgava autorizado a fazer ope
,racões do •credito em virtude da lei de 18~G. E' corto' que 
ha;via a questão das gamntins, o o 'Poder Executivo roeonhccia 
que não podia dai-as sem :iutorir.a~lio do Congresso. 

Aqui ost.:'i, .sr. J'residr.nte. IHt correRporndencia trocaà11 
entre o Sr. Campos Salles c o 81•. Berna!Xlino de Campos, re
collhecida a necessidade d(l intervenção do !Pndol' Legislativo· 
para a concessão elas garantias, do penhor das alfnnclegus. O 
Sr. Campos Salles, escrevendo ao Sr . .Bcrnm•clino de Campos, 
em ! r. de fevereiro de rl898, dizia: 

.: NilO sei si na !<li do ort)llJllCII1to existo autori?.ação para 
o emprestimo ·com garantias. Si não existe é preciso pcdil~a 
e obtcl-a ·do· Congresso. na proxima sessüo,"custe o que custar.~ 

Sr. Presidente, não foi solieil.ada a autorização do · Con" 
grosso, e em ou ~rn corrcsponden.cia se · eneontra a explicacão · 
do facto. Escrevia, então, do Londres, o Sr. Campos Snlles ao 
Sr. Berliardino de Campos: . , . · 

«O terceiro ponto quo supponho' não Jazei' pa1•to {]a pro
posta .que ano foi apr·eso.ntncla, mas rJue aqui se exigiu, foi uma 
lei do Congresso autorizando as garantias. Sot1tí dilatar indefi-' 

· uidnmcnto a realização de um acccil'l:io de caractet' urgente. 
Entretanto, a sif.uacão urgia c eu comprchendin a necessidade 
de apressar a soluc.iio .» · ' 

O Sr. Campos Sal! os, que representava o Governo em 
Londres, forcado pelas circumstnnoiils, fechon o nccOrdo ,'som 
que o Congresso t,ivesso autorizado .a garantia da ronda nlfan
dognria, mas. o Sr. Bernardino do Campos, á proposta enviada 
ao Cong1•esso para o 'ot•camento de 1800 juntou ci contracto 
do tundin(f ·para ser appro\rado. , . . . 

Conseguintemente,. a garantia foi dada ad ?'a(al'andum do · 
Congresso, e este t.omou eonlw.cimento do accôrdo o o approvou, 
.:omo se vô da lei n. 55!l, do 31 do dezembro do 1898. Refe
rindo-se no {mulí?lfl no art., 7•, diz: «O papol-moeada que 
em virtude ·do accôr.do de 15. de ,i unho do 1898 deverá ser 
depositado nos bancos designados nosso aocôrdo será defini
tivamente retirado da circulncão o incinerado. na Calxtl do 
Amortização :~>. · 

ii ' 
.... 
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Na lei n', MO, do H do inovombro do 1809, o legislador 
inscreveu até como LiLulo de receita- emissão do fu.ndinn do 
accôrdo com o contracto de 15 do .i unho do 1808, 

A nllcgaçüo elo precedente do 1808 nfLdo tem razqo de ser, ·\ 
não ,iusW'ica a roproducoiío da irrcgulnri ado. · · 

i\!ais convencidos ficaremos de que. o Governo não podia 
al!egar esse precedente recordando as cirrmmstancias daquel!n 
época. , •. 
· O traco caracLcrisLico da crise do 1898 foi a depreciacüo 
do meio circulante, devido o:ís omissões ·Continuas do papel-' • 
moeda. Os in'!lacionistas de onLão, como os de hoje, esbo
fnram-so na sustentaofLo ·de sua doutrina de que o papel de 
curoo Joroado não influiu sobre o cambio. O Governo, atri-' 
bulado pelos clamores da praça, pelo receio de um l>mk sempre 
annunciado c que nunca explodiu, fazia emissões, fundado na 
lei de 187.G, cm auxilio aos bancos c t\s industrias. A taxa · 
do cambio dosr:ia com i'lngrnntc desrespeito ela doutrina dos 
in!'lacionistas, quo cn.tão passaram a sustentar crue o que con
vinlm ao paír. era· cambio baixo. As clífficuldndes para o 
sot•.vir;o da divida externa m·csciam dia a dia. O ·primeir·.a Go
YI;t•no dvil começou n r•engir· contm essa politica- O Sr, Pru
dente do ilforaes, na· sua mensagem ele .1896, :clisse: 

. « Comprehcndeis quando perturba a vida dn·Nacão, 
uma tn:xa tão pobl'l) e a quantos sacri:ficos o!Jriga o 
'l'lwsout·o para solvct· .os seus compr·omissos no ex
terior. Essa situação revela quo ainda não lla com
.nlcta confianl;a 110 rn·edilo do puiz o que é prerJiso coln
batcr as causas que n produziram e que n toem ·ali-
mentado. · •. · 

Sabeis Cfl10 as causas que mais teem concorrido 
para perturbar n situação fi>nnnccira, provocando gran
des pre,inizcs· ú ·Nuçiio, abrin_do margem a criticas acer
bas o prcjudicines no novo regímen pelo ilrfluxo quo 
cxorco· no animo popular, a mais gravo c a que mais 
tem concorrido 11am a depressão da taxo. ·cambial 6 a 
C/UO provém das· desordens nu oirculacão em corisoquencia 

·· elo excesso elas emissões bancarias. · 
A's medidas .hl deeretaclas para n retirada do papel~ 

moeda cumrro addicionnr outras. que ·constituam um · 
plano capa:r. do prorluzil· o gt•nnde ot'foilo :cl'o normalizar 
n circulaoão. » · . . 

O Sr·. Prudente do Mornos em seguido. suggoriu u iclé!l 
dn oncnmpa(•iio das omissões hnncaríns o npplicnçüo elos lasLros 
ao resgate, co•ncluind?: 

« Tüo grande é a importnncia, 'dentro c fópa do 
piaz, que se liga, <!om justa ·t·nzüo, n tu elo· quanto se' 
prendo 1\ circulação monetal'ia que· um plano elo res
.gnto o a affirmnciio do quo o pode!' publico tom o pro-· 
po~ilo :(}c voltm· ú circúlnciio metallicn, ctasüleratum d~ · 

_____ ;_c___·l 

• ' . 

' ·. 

' '_. lt 

/ 

• 

' 



;: . ' •: 

. I,, 

• 

ANN,\RS DO SF.:-1,\DO 

l.oclos os C:ov~rnos l]cm .r,onsl.ll.uirlos, lião do conr.orl'ül' 
JJlll'!l mellioJ•nt• as eondir,rjr.s do nosso rm~rlil.o c J'orln
Jcccl-o.) 

. Sr. Presidente,· o Congresso deu-se pressa cm examinar 
o nssumpto, cm elaborar o .!lla'no solicitado, que ó o consl;anl.o 
da Joi n. 427, de O do dezembro do 180G. . 

Bollo programmn, St• •. Presidente, csl.c, que dá a medida 
. da capacidade dos homens que dirigiam os destinos do paiz ú 

do Congresso que. os apoiava. Esta lei n. 427' hmçou as bases 
da boa politica, aconselhada por Prudente do 1\Iornes, ex-Pro
sidentc da Constituinte; pelo Sr .• Campos ·Sal!es, Presidente de 
S. Paulo; pelo St·, Rodrigues Alves, ex-Presidente da t:om
missüo de Finanr..ns da Camara; pelo Sr. Bernardino do .campos, 
ex-Presidente da Gamara dos Deputados; pelo Sr. i\!anoel Vi
otorino, Vice~l'residente da Republica, e pelo Sr., .Toaquim 
i\furt.inllo, Ministro da Via cão e Obras Publicas. · 

A opinião esclarecida, Sr. .Presidente, elevou ;í mais alta 
magistratura do paiz os principacs collaboradores deste pro
gramma. Depois.do Sr. Pruclonto do llloraes, foi eleito o Sr. 
Cumnos Salles, e cm seguida o Sr, Rodrigues Alves, que ex
ecutaram o bollo programma, colhendo todos o~ resultados 
esperados, revigoramlo o nosso credito, elevando as forcas do 
pnir. o tornando-se eredores do reconhecimento dos hruzileiros. 

E' este o traco da influencia paulista na alta ndministracão 
do paiz, traco que me parece indelevel, mas que no momento 
actual parece desdenhado. , 

·O ·plano de 189G não pôde ter completa execução. As 
npolices dos lastt'Ds bwncarios não. encontraram oollocacão; as 
propostas para arrendamento das estradas de ferro não foram 
acceitas e o· resgate do papel só pôde ser effectuado. cm pe
quena escnln, com os ,juros de bonus, pagos pelo Banco da 
Itcpublica. O cambio C·ontinuavn baixo .c as dJfficuldacles do 
Thosouro persist.iam. 

O St•. Prudente de ,lrloraes, na sua mensagem de 1898, 
trouxe esse. factp no conhecimento do C~ngresso, dizendo: 

« Não se conseguiu o cquilibt•io orcamentnrio, tendo 
sido re,icitados o imposto sobre a renda o alguns córte;; 
indicados no or()nmento dn <lespeza. E' verdade quo o 

· deficit resulta unicamente da verba onorosissima da 
· rlifferencn cambial nos pagamentos elos ·compromissos 
cxt.crnos. São inndinveis providencias que garantam o 
desempenho de responsabilidades indiscutíveis, cm
hora tenha sido sempre mantida a mais escrupulosa 
pontualidade na satisfncão dos ,juros o amortizaciio. » 

Esgotados. to'dos os recursos, o Govet1oo tentou um om
.prcstimo de dllz milhões; o Sr. Campos Sallos trazia do São 
•Paulo ·Um plano de compra de titulas ou do su'a substituicfio 
por outros com garantias cspooines. Foram os credores· ox
terno.s quQ, como contra-proposta, ol'ferecernm. o plano .'do 
lunding, . .. 

, .. 
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,,;:.. 



. i SllSSÃO EM 16 DE ou•runno DE 1914' 235 

Consislia o (umlina no. suspensão das nmorl.izacGcs 110r 
1.3 annos, nu pagamento dos ,juros de l.oda a divida r.xtm·na. 
toda a divida em out·o, em l.ilulos de divida fundada enu1 
garantia da renda das alfwndegas, compromettorrdo-so o Go
verno a fazet• aqui deposito correspondente a osso pagamento 
no exterior, nos bancos, ou a recolher papcl-nioedo. a cambio 
de 18.: • 

O fundina, como disso, foi annoxado á proposta do or~a
mento para i890 o todos os docurn·entos a ello referentes foram 
publicados em :folheto pelo Sr. Bernardino de Campos. 

,Vêem o nobre Senador por S., Paul.o e o .nobre Senadoi• 
pela Ceará, cu,ia ausencia lamerito, que a situação :do 98 era 
di!'ferente da do 1!H4 •. A crise do !JS ora uma ct•ise de cir
culação, que se procurava corrigir pot• meio do resgate do 
papol"moeda. A crise actual .tem varias causas; 6 .mais vasta, 
mais profunda, o entro essas causas figura uma que não 
existia. no tempo do Sr. Prudente do Mornos- o excessp do 
dcspezas c de omprestimos. 

O Governo então estando autorizado pela lei de Ofi a 
encampar a emissão, como fez, ·ipso facto ficou autorizado, 
do accõrdo ·com a lei de 1846, a fazer operações de credito 
pat•a elevar ·o curso do papel. A ftmcoão do regularlor rio 
meio civculant.c tinha sido rostituida ao 'fhosouro. · 

Ora, Sr. ·Presidente, não se pó.do appcllnr ho.io para n lei 
do 46,. quo esl.(t, nesta parte, modificada pelas lois .de 100G o 
10JO, relativas :\ .Caixa de Corwersão, c que só permittcm que 
o Governo retire até tres milhões do ~undo do garantia para 
manter a taxa da emissão da Caixa. 

Nlio hn, portanto, ·lei jllgúma que autorize ·o Governo a 
Mlcbrar· um novo nccurdo \le (undfnu. Resta agora que pro
vem quo ostt~ revogado o art., 34, n. 3, da Constituicfi·o, que 
preceitúa: · · 

«Compete privativamentó no Congresso legislar 
·sobro ·a divida· publica e estabelecer os'mcios pnm sou 
pagamento. :t 

· Sr. ·Presidente, o nobre orador pelo Ceará honrou-mo 
chamando-me para o debate, nttribuindo-me uma autoridade 
que .nfio tonho o sinto niío ter, pot•que si a tivesse a poria n 
sorvi c o da boa causa financeira. · 
. S •. Ex.· leu um trecho da entrevista· que dei ao Corl'cio aa Manhã· mas esqueceu-se de ler• o 'trecho final, concluindo 
que a minha opinião era que o Governo estava autorizado a 
r·enlizar novo fundina-loan.. · 

. Ora, .Sr . ..:Presidente, essa entrevista prende-se n um dis
curso que ou pronunciei, creio que a 2i de setembro, no qual, 
·estudando o cxeroicio actual. verifiquei que o orc.nmouto papo!, 
nccusava um deficit avultado o pára cabril-o dispunha o Go-
:vcrno de 150.000:000$ de pnpel-moeda. · 

Encontrei deficit no orcamento ouro c suggm•i para ca
bril-o !I emissfio de lett•as po Thcsouro •. Tr.ntavn-sc de liquidnr 

.. , 
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o oxcrc!CIO actual, c para fazer- a 'emissão do letras .1) Gl)~ 
verno estava duplamente autm·izado: primeiro, pela lei. do 
areamento, que permitto qus o Governo omHta letras até ... 50 
mil rmntes, o segundo, pela nova lei ·de cmprestimes, que niio 
fixou quantia para a operacfto de Cl'üdilo destinada -.\s liqui~· 
dacões do exercito vigente.. , · · 

o"sn. FMNmsco SA-A emissão de letras 'nií·o é uma 
opernciio do credito? 

O Sn. I"EOPOLDO DE BUJ,uõEs-E' até considerada umq 
opernoüo do thesournria; é uma operacão corriqueira, quo as 
leis de areamento prevcem todos os annos. · 

O Sn. FlltiNCJsco SA dá um aparte. ' 
0 Sn. LEOPOWO Dll BULIICíES-Sem duv~da, 1\fas~ uma 

operncão do credito com garantia especial e abrangendo · tres 
oxer.cicios •não, se pó de tornar e1Tectiva ·som intervencüo do 
Congresso, escapa 'ás au torizacõcs · OJ•dinarias. · 
. O SI\, li'nNNCJsco SA-Em todo caso, cu acceito 'a ·Jn
torpretaçüo de V. Ex .• Julgava huver intorprr.tado seu peu
.snmonto; mas, d~sde que V. Ex. o in.tcr·prctc de modo diffc~ 
rentt~, aecoito. · . · · ... 

O Sll . .Lmiror.no DE BuLirúEs- Para liquidar o exercício 
actual, o Governo ost11va aut.ot•i1.ado a. emittir· Jet,rns do Thc~ 
· som·o. Eu sugge1•i um alvitt•e para o qual o Governo. estava 
autorizado. Mas o truuiinrt env.olve tres exercicio8, exigindo 
gal'UnLia especial; Si 'os credores. tivessem exigido garantia 
especial para as Jetms, o Governo teria do pedir autorização 
do Congresso para. dai-a. . ' .. · . . 

O plano de. emissão de letras para acudir :ís necessidades 
da divida exte1na, não só durante este exercício, como .. durante 
todo o ·período da conflaS'l'llCÜo europóa, foi suggericlo om te~ 
logramma do .Londres por um financeiro abalizado, que foi 
precioso •collabot·ndor da ndministraciío · Campos. Snlles-J\!ur
t.inho. A suggestüo foi acceita pel11 Commissão de Financns, 
q'uo. a in"cluiu em seu pro,iecto, mas esse tlrojwto nüo logrou 
a approvaoüo da Camara. 

· A Gazeta de Notwias,. sempre tüo amavel quo, mesmo 
quando critica, captiva seus adversari-as, disse que n solução 

. por mim ·proposta era poetica e do resultados mirificos. Mas, 
om ~cguida, i!Oni'rontando-n oom o romedio descoberto pelo 
Governo no novo fund·ina, verificou que esta· op·eraciio ncar-. 
rotava apenas uma despeza de ... 300·· mil libras i:to primeiro 
anno, de 'llOO mil lihrns no terceiro, ao. passo que n emissão 
de lott·as impo!•taJ•ia em uma despczn ·do 12 OLl 18 milhões 
esterlinos. 

Vê o Senado que poetion cl a soluciío encontrada pelo Go-. 
verno, e de mil·ifieos 1•esultados, porquanto reduz a 300 c 000 
mil libras â dcsp'eza de 18 milhões estm•linos. · 

A Ga:eta. da Noticias em sua edic.üo .do '12 Ide outubro . ,.. 
hout•ott-me ainda. com uma· l'CfOl'onciu, dizendo flUe eu só. 

. 
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nchavn ]Jons os actos JH'Ulirmdo8 pot• mim eumo ~[inisLt:o du 
Fn?.endo.. E' umu: injustir;u. At)piaudo todos os actos prati
cados de accôrdo com os bons principias, rmrlam elles de ad) 
versarias ou de amigos meus, J.ouvei os actos rlo Sr. Ministro 
da Fazenda quando tratei da sua proposta, os córtes que in
dicou, us ·economias quu fcr. o .. o apoiei na lribuna e na im
pre,nsa quando se oppoz ú omissão o promovia a t·el'orma. das 
tarifas. , 
. A Gazeta diz que o quatl'ionnio A!'l'onso .Peuna-Nilo Po
Qanhn ,dçixou _um _deficit de 200 mil •contos .. Sr. l'residen~!, 
a admm1slracuo Nilo Pc~anha tem uns algarJsmos e a admz
nistrar;ão Affonso Perma ·tem outro~. Não sei por que a re
sponsabilidade do St·. Campista )la de se estender ao Ministro 
do Governo NHo l'ecanlla. Nesse período a renda orclinm·ia 

·cobriu a despeza ordinal'ia. O deficit de :100 mil eonLos foi 
determinado pot· que? Por. -íO ou úO mil contos dG soz·vicos 
do constz·ucoão de csl.radas do l'ol'!'o, conLraclados antcriol'
mento; por 40 c tantos mil -contos; para pag-amento dos cm
prestimos vencidos de 70 e D7. O 'J~lzesouro escriptura r!omu 
despeza o pagamento :ele dividas· e assim avoluma .a llej"icit • 

.Si ou faço, Sr. Pl'Csidcule, referencias continuas :ís admi-. 
nisLraoõos anteriores, e especialmente ils dos Sl's. Rodrigues 
Alves 4 Nilo Pec.anha, ú l)Orquc acredito que essas adminis
trações se nortearam pot· pl'incipios que arJho que são verda
deiros. O mcn unico ·intuito ú mostrar a excollcncia da dou c 
trina l'inanceit·a que inspirou esses govcmos, não para glori
j'icar aos l\linistr.as e ·aos l'rcsidentcs da ncpublicn. l'etlso at&, 
c o digo sem modostia, que, si outt·o fosse o ministr.o dos 
pcz•iodos i 003 a :lliOü c de ·won a 1\H o, tendo, como teve, o 
apoio :tios Presidente da H'fjpublica, tendo mais a seu favor 
circumstaucius especines de prospcl'idudo, JlOderia fazer muito 

·mais do que cu fiz (niio a)Joiatlos), teria impedido a reforma 
da Caixa de Conversão, que elevou o deposito a t UO.OOO.OOO. 
. o Sn. FnANC!SOO s,\- In!'olizmenle, ,i:i eslava votada 

sinãó V.. Ex. a teria itn~edido, com alto proveito pnra ·o paiz_. 
: · 0 Sn. ·LEOPOLDO DE BULIIÕ"ES- 0 nobre Senador !pelo 

Coar(t disse que, no discm·so que ou proferi p.or ocoasião da 
discussão do cmrn·estimo, declnrara que· a nuLot•izacão era illi
mitnda. De facto é illimitadu em rclucão no_ qultntu.ni u lo
vnntaJ'. E' de praxo nestas occasiõcs autorizm·-sc o Governo a !c-

. · vantal' 'Uma scimma atú um maximo fixado. Eu IJU!l'nei pela 
l'ixnc{io da somma o então perguntei :~i o Governo não sabia 
a quanto )nontnvam os sous compromzssos. . · · . 

. O .DCJmtndo. po!' S. Paulo Sr. Cardoso do <Almeida disso· 
na Cumar·a que as letra~ do :nresouro, u que ou mo refct•i, im
portavam em uma ómi•ssão tlo papel moúdu, por,quo tinham 
o oncnbm metn!lico pura a sua conservacão. 

; S1· . .Prcsidr.ntr., cu Ct·ntava do letras. Sob o ponto do vista 
coonomioo, como~ sob o ponto do vista legal, niio se pódo con
fundi!• letras do Thesouro com notas bancnrins conversíveis 
o muito menos com papel moeda. Letras do 'l'hesou1•o süo ti-

-· . 
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lutos de credito, vencendo juros, com prazo curLo.· No antigci 
regímen, os 'l'hosouros Ilt·oviuciaes podiam emiLLiL• e emettiam 
essas Ictl'Us. No regi meu l'epublicauo, é cousa sabida, niío ha ' 
'l'hesouro estadual que nüo omitta letras, c o de S, Paulo tem 
omiLLido letras cm papel o letras em ouro. Ultimamente, o 
;,cnador Luiz Piza, no Senado ',de S. Paulo, propoz a emissüo 
do :100 mil contos de úonus para auxiliat· a praca de Santos · 
IJ a 'IVarrantagcm do cafú. üra, si letras fossem notas conver
síveis ou inconvcrsivois, o 'l'hscour·o de S. l'aulo nüo podcri~ 
usar deste recurso. 

I'odiu, St·. ·PJ•esidenlc, dar por terminadas as explicações 
sol.lt•o o meu aparto ao no)Jre Senador por S •. Paulo c crejo ter. 
respondia ús observu,;õos do meu illustre amigo, o nobre Sa
nador pelo Ceat'ú. i\! as, como este assumpto ó mteressante o . 
da ucLualidade, peco pcrmissüo ao Senado para. ainda demo
l'Ul'-llliJ sobro clle ulgunti minutos. 

Como o Sr. Campos SaBes e o St•. Joaquim i\Iurtinlio com-. 
Jll'elwuderum e executaram o [wulin(J de 1808? A resposta · 
oncontro-n nas llJcnsugeus de 18!19, 190·0 o 1901, e bem assim 
nos rclnlorios da Fazenda desse periode. 

O Sr. Campos Salles dizia: 

«A politica financeira tem sido e continuarú. a se~ 
a principal prcoccnpa~ão do meu gcrvcrno ••• , 

«A primeira questão que surge o que o Governo 
tem como a· mais importante no ponto de vista de reha
hilitacüo cconomico-J'inanccil·a, ó a da :valorizacilo d~. 
moeda.»· . 

Em seguida mostra-nos a necessidade da creacilo dos fun
dos de resgate o do garantiu u peue a suppressão da' lei de 187·51 
« pat·u CJUO antes· do tudo se ponha termo ao mysterio que tem 
envolvido o movimento da nossa emissão, o que tanto ha. 
concorrido para a dcploruvel depressão monetaria a que temos 
chegado. l'osta fóra dos seus intuitos .na applicacilo, esta. lei 
tem crendo uma verdadeira dictadura financeira, transfor..' 
mando cm recursos quasi ordinarios do '.rhesouro uma. med!d~. 
de natureza provisoria. o excepcional., · 

E· assim termina: 
. ' · « Süo estes os elementos que me parecem mais. se

l:>lll'Os pura a ,,ulori~ac.ão do meio circulante. Considero 
que cst.o ~Ct'ÍL o primeiro Jlnsso para o estabelecimento 
lia cil'culnciio rilclnl!icn o da 'J'undacão de bancos emis
sores de hllhotes conversivcis, p1•oblema qiw a 11epu

. bUca nüo· 11útlc nem de·vc. tlcüca'l' ele .1•esolvcr no mai& 
' bi'CVC CSJlUÇO de tempo, . 

O oxccs~o do pnpcl mooun do curso forcndo, quo 
r•eproscnlu o factor preponderante da nossa crise fi
nacoiru, ,actua .por. sua vez, como poderoso agente n~ 
llOSStl Cl'!SC OCOIIOmlCU.~. 
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::;,., PJ•esidunl.c, o :\Jliuisi,J'Il ;roaquim ~lUl'Linho foi mais 
oxpliciLo no estudo da CJ'ise, das sua~ causas, do remedia para combutol-a. · 

Disse J'ouquim i\Curlinho, depois do assignalar que o pro
grumma do 180H ol'a o 'n"lcsmo de 189G o que uão tiv'era execucüo cm 1897: 

«E esse programmn, de cu,ja rcalizaciio dependia a solução 
de todas as r.1 iJ'f'iuuldades de momento, oriundas da desvalori
xn,;fio da nossa moeda, parecia eondcmnado a ser posto á' 
margem pelo Govcmo, que tinha lutado cm vão cm lmsca de J'ecw·sos paJ'a executai-o. · 

.Foi ontfio Que os nossos ct·edores externos, certos do que 
os suus illlcl'esses se <wlmvam intimamente ligados iL rcstau
raciio das nossas l'inancas c, 110r conseguinte, á valorizuoüo do 
nosso meio uit·uulantc, u I!Onvenddos tumhem de que o res:;ato 
do papel era o "meiu mais proprio JlUI'a attingit• · aquello tles'i
l!r:mtnu,., ol'foreccram no Governo um cniprestimo de libras 
J o milhões, com tanto· quo resgatassem os papel-moeda corres
pondente úquolla importancia ao cambio de iS, 

E continúa: 

~O nccôrdo de 1G de Julho não foi, pois, um contr·acio impo~to p·cfos nossos credores para nos lmbiliiat• tão sómcntu 
ao pagamento do nossos compromissos extenrnos. 

SoJ·in uma imhecilidadc tia parte delles dispensar o pga
monto das uossns dividas dumnte tres annos, unicamente para 
aucumulat:ntos os rei!UI'sos noco.ssarios para o pagamento du
rante algum tempo c voflnrmos mais tarde de novo ao regil$n do suspensão. 
. O que queriam os nossos credores era ·exactamonto o que 
CJUot•ium todos os bt·axilciros: era a restauração financeira o 
economica do Bt•nzil. E' este o prisma pelo qual llovo ser• encarado.· a•quellc accOrdo., 

E termina: 

«A valoi·izacüo da nossn moeda foi o eixo, cm torno (lo 
qual dovorinm girar todas as medidns o a 1'onto de onde sa
IJil•inm lodos os hcneficios de que o puiz 11ecessita.~ 

Voem o~ nobres Senadores e o nobre Presidenta du Com~ 
niissüo do J~innncas quo o fundina de 1808 ei•a parte integrante, 
si não li principal, de um plano de ,saneamento da circulacão: 
habilituvrt o Goi'OI'IIO li rcsgn!m• 100,000 contos, papel; a elevar 
o eambio a ·12 o o vulot• da' drculacüo do iO a so milhões 
''slorlinos: 11iio nugmcntavn n divian publica, porquanto, á 
medida que orcscin n divida oxtornn pela cmissiio dos titulas, 
rliminuia a interna ~m Jlnpel,_ cOl!Sielorada a poior e n mais 
posada de todns; ilm1un, pcrmun!!Ja 11 CI'onciio elo imposto om 
ouro, elo novas J'_ontcs de rcccHa o 11 crcaoilo dos fundos de I'CSS'alo de gnrantm. . 
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l'!'I'HUIIlu PU: " novo /'UIIdin(f l.erú as me,;mns virtudes? 
'l'ral':'t a:; mo:'imn.s yanLugcns ou se li1niLart't a a'l'asLar os en1-
bm·a1;os . uctuaes du Thesouro, accumulando as dit'ficuldades 
put•a o J'ul.uro? Si assim l't)r, lct·emos cm '1017 a .divida externa 
augmentadtt .de I il milhões, a divida pt·ivilcgiada do {nndina 
elevada a :!0 milhões, n sr~rviço da divida externa augmentado 
anuuulmento de !lO O. O.DIO libms o a hypotheca das nossas al-
1'andcgas por mais do meio scculo I 

Não unl.ef!ipemos, poréru, Sr."Presidente, a analuysc do um 
i.:ontmdo, cu,ias elnusulits niio são ainda eonhocidas.Limit.cmos 
a nossa apreciat•ão aos' factos ,jú no domínio publico e quo 
podei' ::;e r eonl'rontados com os cln '18!18'. 

· Em :lH!lS snpprimiu-se a lei de :1875, estancando-se a 
fonto do papel-moeda; cm 'l!l:l.<l restaura-se essa lei, ahrn-so a 
tot•neil'a ria~ mni~siies pela quul j(t cs~orromm, para eome<;ar, 

.250,000 oontos; cm '1808 a sornma elo papél-moeda. -era ele 
778.000 eonlos; em :101·1, 1\ de 870.000 eonLos; cm :1898, o 
tmulinu linha por princival ob,iectivo o resgate; o· {undin(J 
do ·1 !JH, seg-undo me informam, não cogita de resgate; cm 
'1808, todas as dividas em ou J'O :/'oram comprchcncliclas pelo 
{undinu: cn1 I OU, ''xf!!uiu-se do {muHna o emprostimo para as 
obras do porto, .1:! milhões que, eom os oito milhõ.cs de titulas 
do antigo (muii'll{/, perfazem 20 milhões. · . 

Segundo o quo me inl'ot•mn,· não com certeza,. o nobre Se
nador por S. Paulo, Lambem sor(t nxcluidn do {'undina toda a 
divida dll ;, o/o denominada ?•oscision bonâs, no valor .do 'iG 
milhõc~ qtw, com os óito milhões dn conversão de ill10, por
fazem 21, milhõ<~s. Tsto quer dizer que l!.erca d:L metade da 
divida cm ouro, porto rlc 50 miiiJõcs, J'icar(t J'óra do novo {nn-
dfua. · · 

A ~i·ise rle J 808, oomo ,i:l disse, cru uma crise de circulaciío; 
a r:rise anlual, além das pcrtul'bações na.circulacüo, originadas 
pelas emissões rln eaixa e Llo papel; tem outras causas, salien
tando-se, cnLJ•e cllns, eX!lCSSO dn despezas, excesso do Cll111l'CS
timos . internos o oxtct•nos, excesso de tlc('icits, excesso {lo 
illcgalidarlcs, ex~csso de luxo c elo nrbiLrio... . , 
. · Para eu mula de dcs:;mca rebentou a gucrJ'a européa, que 

.vciu inLet·rompc!' as relações .do nosso commercio internacional 

.c l'l·~tringit· muil.o n 110ssa importnciio IJ a nossa oxportncão. 
A situação ,; nJ'J'Iictissimu, quasi quo desesperada. Razão 

dnma is para flUO ó Poder Executivo não providoncinsso soht•() 
c lia ~cm a col!allorucão . do Congresso. Teria o Govcmo o 
t•ccoin .do nüo ·encontrar apoio? 

E' t1mn hypothcse quo ou só i'oi•mulo pura argumentar, 
porque o Congresso nadn lho tcnl' neg~do. 

S1•. l'l't!sidcnLc, esta" polilica do cxtol'i!ÕOS. do IIJong-rcsso, 
. rio omnipotenciu c irrcsponsubilic!udc do Executivo cm as
sumpl.os l'innncciros como· poliLicos ó uma poliLica errada. 
Estas finnncns que nrru inam o nosso credito, exaurem as nossas 
forcas • nos conduzem no papel-moeda c ú buncnrrotn estão 
positiva menta condcmnndns. · 

• 
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Deixemos, porem, du lado as JIOl'sonulidadcs para enca
rarmos simplcsmrmliJ 0.1 J•l'inciJ!ius de acetlrdo com os quaes 
toem sido resolvidos os problemas ela nossa economia nacional, 
nestes ultimas unnos. Mostremos que esses principias siio 
falsos pelos resultados que p!'Oduziram, pela situacüo a que 
nos conduziram. 

· O que lucrou o puiz, SI'. Presidente, com n solução da 
continuidade da po!Hica J'inanceirrtem 1907? Com u reforma 
ela Caixa de Conversüo, em 1 010'/ Com a iilQ. celebrada e nunca 
assaz louvada J'ixacão do eambio, que não impediu que a taxa 
subisse a Hl e eahissoJ a •10? A resposta no l-a dão os factos: 
inJ'lnccfio, car•cstia da vida, augmento nas despezas publicas, 
de{'icits crescentes nos orçamentos, destr•uiciío dos nossos ap
parelhos de cleJ'esa o resistencia c, finalmente, emissões de 
papel-moeda e bancarrota. · 

•Si ;persistirmos neste caminha tortuoso e accidentado, o 
•que podemos esperar? A sorte da Grecia c da Turquia, isto é, 
resisr.<~rmo-nos á 1'iscnlizacüo estrangeira, á. perda da nossa 
autonomia financeira. 

Seja-me 11ermittido perguntar, ainda: Si o Sr. Affonso 
·Penna, que condemnou 110 seu manifesto inaugural as inno
vacües financeiras, que prometteu seguir• a politica anterior; 
si· o Sr. Marechal Hermes, que no seu manifesto e em suas 
mensagens pr·omrJUcu pugnar pela valorizaciío da moeda; si 
o Partido nepublicano Conservador que inscreveu esta these 
no seu. prosra!l1mn tivessem cumprido o seu deves tivessem 
satisfeito, u compromisso tomado parn com a Nacao, o pro~ 
hlemn monetarib não estaria resolvido, ou com a sua solucão 
muito adcanLada? Ouso responder que sim. 

A nossa riqueza t.em augmcntaclo, o nosso commercio in
terno e externo se têm desenvolvido ·C os ·saldos dos nossos 
bala11ços ecouomicos se accumularn de anno para anno. . 

Si V. 'Ex. mo permittc cu lerei os dados estatísticos ,que 
esclarecem este assumpto: · · 

A importaçito c n exportação, englobadas, cm 1899, expres-
savam-se em f 1i5. 0•00.000. 

Dez nnnos depois, cm 1900, um f iOO.OOO.•OOO. 
Esta somma se elevou em 1.010 u .C 110 .0·010. 000. 
Em 1011, em fHO.OOO.OOO, 
Em 1912, em f 138.00.0.000. · 
Como se vê o Senado, é uma nseencüo constante. 
Discriminando a importucrto c a cxportuoüo, temos: 
Importacão: 1800, ;C 26.000.000; i 900, i: 3i; 000.000, attin

gindo em '1010 a .C 1,7 ,000.•000, em 1011 .a .e 52.000.000, o em 
1013 a .c· 63.000.000. 

Exportação: :!899, E ~o. ooo·,,o,oo; 1000, f! as. ooo. ooo, tendo 
clupliet;do nesse deccnnio c sendo om 1010 Jl 63.000.000; 1911, 
.C üü.OOO.tOOO, c 1912, E 7!t.OOO.OOO. 

Snldo ele 1903 n Hl12, !:: '150. 000.000. Addicionando o 
saldo da imporlacüo sobro n exportncüo cm ospecies motallicas, 
no mcsn1o periodo, que foi de .C 35.000;000, verifica-se um 
saldo a fn\'or do Brazil da '185.000.000 de esterlinos. 
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Sr. Prcsidenlc, eu não compu lo nesla sommn os empres-' 
limos J'ederaes, ''si.uduacs ou municipnes; estes emprestimos 
clevurum-sc 11 perto de HO, 000:,000$000. 

. No período ti" 189~ a dfH4, contmhimos i5 cmprestimos 
externos para a União, nu .importancia de 7 4. 000.000 ester
linos. üs Estados, no mesmo período, levantaram no .estran
geiJ·o cmpl·cstimos no valor de J.: 50. 01)0. 000, e os municípios, 
no valor ue J.: J:!.OOO.OOO, o que perfaz um lotai de 1G5 milhões 
de libras. · 

Tarn!Je1n não r:omJ.llllo ou não deduzo as .despezas l'eil.as 
com esses mnprcstimos, nr!m tão JlOUI!O as remessas por conta 
do dividendos e lucros do companhias. Pazcndo-so essa de
ducçüo, vcrifien-so ainda um saldo avultado cm favor do pniz .. 

Ora, Sr. Presidente, si nós l.ivcssemos obedecido a boa 
·pulil.iea :finuuccira, em que situacüo estnriamos ho.ic'l Com 
o cnrrlhio ao par, uingucm o eonlcstará; com o fundo de ga
rantia I! I ovado a :lG m ilhücs. O Banco elo Brazil teria i'acil
mcnle cornp!etndo o so11 cnl!ilal, pura o •que teve \'arias· 
'JH'opostas, estaria habilitado :i fnzet• emissões convcrsiveis, 
teria e1•eaelo agerwias em todos os Estados, deste modo firmado 
o organizado o credlto, as condições de vida elo pniz seriam 
outras. .• , 

~l'ivessemos so:;uido essa politica bcmfaze,jn, e podcriamos, 
1w,ie, St•. Presidente, encarar n crise ria borracha, do cafó e 
n proveniente da conJ'Iograçflo européa sobranceiramentc. . 

o Sn. PI\ESlDllN'J'I~ Lem!Jl'o l\ v. Ex. I]Ue ~~ h~ra do ex-
pediente está terminada. · 

O Sn. LJ!orowo uc Bur.uü~s.:... Pe1:o a V. Ex. consulic o 
Senado si me concr!do prot·ogaçiio da hora. • 

O Stt, PmlSIDJlN'm ~Os senhores, que concedem a pro
rogauiio requerida CfUCiram se levantar. (Pau.sa .·) 

Foi concedida. (JJi'l'iiJindo-sc ao 81•. LeOJJOldo de Bnlhões) 
V, Ex. pó de continuar. . 

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr, ·Presidente, cu 1'a?.ia a 
apologia dn boa politica finnnccil•a, ujoslrando que si elln 
livosso sido se:;uida nestes dous ull.imos qt!nt.ricnnios, teríamos 
ehegado a resultados oxtrnordiharios, o Brnzil seria l!o.ie uma 
nação forlo, nu.innto. 

Esln politica, S1•. Pl·csidonlc, n polil.icn a que mo venho 
rrJJ'orindo, Ü'ltnsrormou em poucos nanas n 'siluaçiio descspe
mda que neson solH·e a nossa patrin em ·1808 cm uma siluncüo 
folgada, do vm·dnll11Íl'll pl·osperidnde, ao passo que a outra po
lilirm, que .Tonquim i\llll't.inho denominava politica do oxpo
dionto, nos eonduzin i'• silunuiio do \lS o agora 1í de iOH. 
R quando csln J1n!il.iel\ ú J!IJUrnacla n explicar n situncüo lfUO 
nos m·eou, nprwlla J1nT'n n gum·m doH Bulkans, pum a Jntr~ 
da Sorvia com n Aust.rin, pnrn os erros dos govet•nos ante
riores. Nilo S(li porqun nfio 1'nz dCilar esses erros dn arlmi
nistrnaüo do D •• Toüo VI. 

·-
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N:io estou fazendo obt·a de opposicionistn sysLemaLico. 
Qucl'U apenas tornar saliente, neste momc;nto tão cscu~·o :· 
1 ", quo a fullu de orientacão do governo contribuiu podero
samente pum u ct•isu; 2", que o a:;oro. eonLrahirlo não Lerá os 
mesmos efJ'eitos do {uudinu do 1808; 3",. que ha necossirlade 
imperiosa tio [tl'oJ'undos golpes na despcxa; ·!", .que as eco
nomias não .bastarão pura o cquilibrio c que Leremos de re-
eorret• tl IIOVOS impostos, . 

Sr. Presidente, a proposta ulabomda pelo Sr. ~~l'inisLro 
da J1axendu foi aprcsenladtt :i Cnmnru cm ,iunlw, antes da 
eonl'Jngt•a!lüo .curopéa. Esta )ll'OJ!OSta precisa sct• completa-. 
JlJcnl.o remodelada. .S. Ex. calculava· a rlespoxa pn pcl l!!ll 
388 mil contos o a t•cceita em 33.1, mil contos, dando um 
tle{iclt tlc Gl 111il eontos. Esta receita não cxcedcrü de :JOO 
mil contos o o·dufiC'il scrú, nüo de :i-1, mais de 88,000 contos .. 

O Ministro da lrar.cnrJa calcula a receita, ouro, em ·1·12 
mil contos c a 't!espexa ·cm 88 mil contos, deixando um saldo 
rJc 2.1 mil contos. A nossa J•cceitn diminuiu o a nrrec'ada(:ão 
deste unno, principnlmen te no senwsLJ•c corrente, não nu toriza 
ealculnr-se um mais de Gil. 000 contos a renda ouro. Por con
seb"llinLc, a renda ouro sudL apenas su:I'J'ici,mto para acudirmos 
aos compt·omissos ouro, nito deixando saldo que se possa con
vcrtor cm papel c reduzir o dcfidt. As economias que o Sr. mi
nistro aconselha c iudku na sua pl'opostn sommnm cm cinco 
mil contos; a.> ccon·omias .feitas pela Commissão de Finanças 
lia Cnmara ,i{t aLLiug·em a 17 ruir contos. 

Acredito quu nos ot·r.nnwnl.os da i\!arinhn, da 'Guerra c d!l 
Fnr.cnda ainda possa a Comrnissiio economizar 23 mil contos., 
llerlur.ido ficará o daficit a 1,8 mil contos. 

~ o~ novo~ impostos sobre o ai coo! PI'oduzirüo 12.000 
contos; sobro tecidos. l'u rnn, el c .. l.res mil contos, segundo as 
inforJJHH;ües que ciJIIJi. Pm•a J'nwr dcsapparccei· o dc{'icit 
superior a :JO. 000 conto~ a dar· base estnvol ús nossas finanças,. 
seremos obrigados tt vo'Ltu· o imposto sobro a renda. Estu-
demol-o pois. (iiLttito bem.) · ' 

OllDEM DO DIA: 

E' unnuncinda n vol.ar;iio, cm discussão unica, do purccm~ 
ria Commissito .do COJisW.uic.iio c Diplomacia n. 7G, do 101!1, 
l'l•querondo que a mensagem do Sr . .Presidente da Republica, 
rcJ'oronto ús rcp!•esentucõcs do Presidenta o da Asscmblén Le
gislativa elo Estado do nio de .Tnnciro, seja archivndo.. , 

O Sr. Mendes de Almeida (pela m·dcm) -Sr. Presidente, 
lendo surgido controvcrsia cm rolnofio. á mntcrin do pnrcccr 
da Commissiio do Constil.uir.ão o Diplomacia, ncccit.n por uns 
n conl.c~lada 1"'1' oul!'Os, c Jllll'll .CillO fi•qnc cvid0nl.o o' modo 
do pensar elo Senado em rclnr;ito a n~smupto filo :;t•avo ro
qunirn a V. Ex. eonsulto o Solindo solJI•o si consente lJUO ti 
volução sobre o parecer soja nominal. 

' . 



{) Sn. ·Anor.J>JW Umwn- :lia,<, voln-so apenas a conclusão 
do pare~ O!' • 

. O Sn. MENJms um ALMJ>JOA- Votn-~e o varc~et·. 
10 Sn. FnANCISCO SA- Vota-se só a conclusão . 
..0 Sn .• ~l~Nill'H 1m :'l.r.~mJo,\- J~u tlisse bem· claro que 

tendo SUl'gido' t:OUÜ'OVCI'Siu SOUJ.'C a r!ouLrina ele pat•ocet• 'o pal'U 
·IJUO J'iqun hem patente n 'tJensamcnto do Sr.nado sobre lodo o 
parecct•, requeiro vota,;fio nominal. . . . . 

O S'n. Fu,uicrsco SA- Nesse ~aso a doutrina do pm·ecer 
!levia ler sido S)"lllhclizadu na co1wlusão. 

O Sr. Ruy Barbo~a (pela· ordem) (") -•Sl'. Presidente, 
a proten1;ão· c!1J J'azct•-nos volat· a doutrina- ou melhor....:. 
os fundametllos do parecer os dcscnvolvinwnto,; em que o 
parecm· apoiou n ~ua eotlclusfio,. ,; nova. Nenhuma assembléa, 
nenh11111 eot•po rJclibcrantc vota. siuão conclusões. Si o se·
nado uos obrigasse a. votnl' nfio as conclusões mas a doutrina 
do pat·ccet•, ulls seríamos obrigados a. nrw votar; sct:ia, uma 
violencia, uma extravagancia. Seria, além disso, uma novi
dade, ficaria ~onstituindo um precedente absolutamente novo . 

.O SH. ·l'llESIDEN'J'Il- .Obscl'\'O a V. Ex. que esse ·reque-
rimento uür> tem discussão. · 

O Sn. FnANCJsco ·GLYCElliO- O honrado Senador pela 
iBahia r.slt\ eneam inhando a votação. 

·O Sn. RuY BAHBOs.\'- Preciso sahct· si· podemos ou não 
votar. H a duas cousas muil.o distineLas- a condusão do pa
l'cccr puru que se al'e'hive, a -rúonsagcm do. Sr. Presidente da 
Republica c a doutrina do parecer, citvolvcndo {lrineipios, 
idóas o opiniões 1:om as quuos nenhum dn nós póde ~oncor!lar. 

10 S11. PtmsmEWJ'E- O honwrlo Senador pelo . .Jlaranhito 
!'ai bom elai'O na expressão de seu pensamento. S. Ex. re
cordou fJUIJ houve no Senado dis~ussüo relativanwnto ·ti ma
teria constante do parecer •.. 

O Si1. RuY Ihllnos,\- Perdue-me. V. i~x. l!tlliio aclitL. 
poss ivrJl que vingue a opiuiüo elo hom:ndo Senador pelo Ma
ranhão de que não elevemos votat· sómente a conclusão do 
pm·ccet•? Mas isso é um rcquut·imento unLi-rog·imcntal, unti
purJamcnLnr, é 1.1111 absurdo. 

O Sn .. l\LJli':DEs DB Ar.~tEJD,\.~ J~u fot•limlci o roquct•imento 
cm termos bom claros. Dcse.io evitar quo os Srs. Senadores 
votem som uoccil.aJ' u doutrina do pnt•ecel'. 

Os que U!JJ'Il'OvanJ n doutrina do ptu•ceel.' votarão «sim», 
os que· nüo appl'ovnm poderão votat• a conclusão, rcsulvando 
~om tinm declura~úo elo voto. · 

(') Esta discurso uüo l'oi i•evisLo pelo omdor. 

' 
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O Srt. Pm~siDJPI'rE- O requerimento não ,é anti-regi
mcntal nem unti-parlumentar ... 

. O Sn. J\UY H,IIIHO~A- E' tiiJHI violencia i'ts nossas con
scioncitts ! 

O S11 . .PnEsmEli'rE- ... e o Senado ,; soberano para de
eidir, num ouso coiltroverLido, sem impor barreiras :i liberdade 
dn .'i•otação do nenhum dos llll'lnbros desta Casa. • 

V. Ex. póclo d9clarar que vota pela conclusão do !lareccr 
o não por sua doutrina. 

o SI!. um· B.UUlOSA- v. Ex.' ha do Jnll permitlir que 
cu deClaro que não posso concordar que o Senado soja so
berano. Não· admitto que numa Hcpublica hn.iu jtodCl'fJS so
beranós; A autoridade desses poderes est(J limitada rela Con
stituição, pelo Hegimento c pelas normas I)Si.abolcciclns. ·· 

Não ,; possi\'el. VV. J~gx, ctucrcm r.stabeloceJ.' tt liber
dade em rnatcria regimental. Nunca se votou aqui, a respeito 
!I e cada pare~et·, siuão sobre t\ sua r.onclusão. E' sobre a ~on
clusão dos fJarr.ceres que tem de rccah ir o voto elo Senado. 

··Si u nollt'fJ IRolatOJ' deste pal'•Jcct· queria que vot.assemos a 
l'!JSpeito das opiniões que nelle SUsl.euta, del'ia formulai-o 
cm eonclusões rlistini!Las, parn que sobre eadu uma J'01laliisse 
o voto do Senado. (tlJIO"iados.) 

Mas, scnhói.'es, desta maueira, quando votamos a con
. clusão· do rnre~er, segue-se que as doutrinas mnltiplas, in
sustentuveis, aLsut•dns fJUe clle encerra se cow;idrJrnm appro
vadas pela maioria ,fio Senado '! E' eousa que nüo se pódc 
CO!np!'ellendet•, . • · 

O Sn. PnESIDE!':TE- V. Ex. hn de me rermittir que eu 
diga que, é isto mesmo que procura conseguir o i ilustre Se
nador pelo Maranhão. Nu opiniüo de S. Ex., c acredito que 
na etc nn]Jtos membros do Senaclo, a doutrina por elle ex
pres,;n no pareeet• é 11 doutrina republicana. Na opinião de 
V. Ex. o do outros, esta doutrina estí1 infiJ•mada [lO!' erros. 
e senões. V. Ex. podertí nüo votar drJ hnJ•monia t'Om a dou-

. J,riun e do aceôrdo com n conclusão. 
,o S11. RuY BARBOSA -!Ficaremos nssim collocados na si-

tuação de não podermos votar. · 
Bem sei que a maioria 13 sempre republicana. A nós, 

~olvet· sobt·c f!Sle. assumplo, sob!'e o assumpto do que trntr~ 
nesta questüo do Estado do Hin de .Taneit·o, é simplesmente 
de abrir um precedente novo, 'nunca visto na vida parla
mentar. Si o Congt•csso Nacional •\ o competente para re
solvei• sobro este · assumpto, sobre o assumpto de ~u e trata 
o parecer, o_ quo lho competiu m·a, JlOr meio di) um projecto 
que passasse sueuessivmnonte nns duas Camnras, exercer t\ 
sua autoridade. O ·que se quer fazer, porém, é votar dous 
pareceres simultnnenmentll, um em cada Casa do Congresso, 
para se r;pnseguil• iudil'ectnmcnte uquillo que· dircct.nmonto 
não se poude obter. 
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Nilo estou discul.intln a lllalr.'J.•ia. mns n JJJorln por CJ110 se 
n. wllnea no~ lol'lll> o diJ•r•iln rio vnlo. :\'ris u~o IJ!Illos lilreJ•
·dadc para nada I 

' O .Sn. PnESIDllN'J'F.--, V. Ex., como cada um dos mcJu-
hros desta 01\SU, lem a libol'darlc de dcclarat· o seLJ voto con
trario á doutrina r!Sposmln pelo nobre Sr)mulor pelo i\Iarunlião. 

O Sn. Ruy BAIWOSA- i\fas eu lenho, nfio sú o direito, 
mas o dever de me opptrr a .que nesta Casa se esl.nlwlcçnm 
precedentes, que considero '.contrarias ;i proprin natureza rlo 
todas as deliberações parlamentares . 

. O Sn .. l'rmsmENTll-Nesto JJonlo, V. Ex. niw tem ra1.iw. 
Quando declarei que o Senado em soberano, referi-me ús 
decisões dos seus traballws intet'llüti. E' ncsl.e sentido que 
cu classifico de soberano o Senado. Ora, niio sei si o preec
denl.e tí novo. <O que me pnrr.r,c a mim rl. que, toda a vez que 
cllo s~.ia iwecilo pelo Senado, nllsolutnnwul.e niio infriugo o 
nosso regímen polit.ico, ·não tolho n li!Jorrladn n cada um dos 
Srs. Senadores de cxprcssm· o seu macio rio votut· rclaliva
mcnl.e ao assumplo. Parr•cr.-nw que ri eRio o ponll'l· osscucial. 

Peco Jicencn a V. J~x. pnrn declarar que estou J'nzendn 
·estas considoraçür.s não com o ob,iocl.ivo do rclmlor a argu
mentação do V. Ex., o r]uo não me cabe, mas sim do explicai' 
a razão por .quo a !\les:~ não podia deixar do nr,r•.t!ilar o reque
rimento do nobre Senador poJo ~Inranhiio. · 

O Sn. Ruy BARBOSA - rM as, senhores, a Mesa tem lambem 
o seu papel natural do cselarecor a .Casa, de. aconselhai-a, 
ele sullmettor-srJ' nos proecdonLr!s e do, ern 11m caso destes, 
dizer si se. trata renlmenl.e de crcnr umn maneira no\'U do 
dolillernr ou o quo so pretendo se estriba nas Lradições d!i 
~M. . . 

Eu aqui estou desdo quo funccionn o Seu ado drt. Hopublicn 
o r) 1t pt•iJneira vez· ·que ve,io ... , 

O Sn. Pm>SIDEN'rJ'- Não é um Jlrccodent.e novo. Podia 
sel-o si se f.ratassc pela primeira voz do assumpto. Mas nuo 
ll um precoclenlo novo, pot·~uo nQsla Casa sempre lJouvo ddcln
rnr.fio do vof.o. 

O >Sn. HuY BAnnoso~- V. Ex. desloca t1 ·questão elo seu 
terreno. J3rm sei que Rompro l1ouvc doclarncfio de voto mas 
o •Que nunen vi foi se volnl' os consldcranr/a cm voz do se votar 
as conclusões de um pnrr.cer. E' isto o que sustonl.o, é isto 
que digo quo ú novo o r\ conlrtt isto quo cu pro't.csLo. V. Ex. o 
a Casa são sobN·anos o 110dem dolil!Qrnr como entender. , 

. O Sr. Adolpho Gordo (pela ordem) (')- St•. PrcsirlenLo, o. 
documento que Lem o nome do parecer, sob n. 7G, do 1il14, 

' . .. , .. 
:(') Este discurso não foi revisto pelo orador.~ 
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compt.·olto!H.ll!: p!.'ÍIIWÍI'O, 11111 PJ'(1filllllllln: :-;ugundo, o Jli:·d.nl.'il~n 
dos J'uctos fJUC se rlnL'UJ!l no Ilio de .fnneiro o que det.et·
minararn 11 mensagem do Sr. Presidente da llepublica · Ler
coiro a cxposicito de doutrina consLiLucioual cm relai;iio u 
inLoJ.•vcnçüo chL Un iiw um negocias pccul iat·es dos :E:slados; 
rjuarl.o, tt·es r:oushlrn•t.lllllrt; quinto, finulmnnln, o pnt•cccr que 
esl.ú coneollido nos seguintes LcrJUos: 

(E' n Commis~üo de ConsLiLui<;iio c ~)iplomacia do 
Jllll'ecr.t· e J•cqtwt· que sc.ía nrcliivada a mensagem do 
.PodN· J~xccn !.i v o, dando-se conbccimenLo no St·. Pre
si'dcntc rln ltcpuhlica dessa rlelihcrnção.~ 

Tomo a Jibordnde de, untes de formular o· requerimento 
que deverei i'a~er (L Mesa ... 

· O Sn. PllRSJPENTE...:. V. l~x. por em quanto nüo pó de i'or
mular mqucrimento algum. O requerimento do .nobre Senador 
pelo ivfnrnnhfio não tem discussão. Depois de votado este re
.Querimcnlo, V. Ex. pocler.lL J'ormulm· um outro. 

O SR. Aoor.Prro Gonoo- Não estou discut.indo o reque
rimento; desejo pedir no honrndo Presidente da Commissüo 
de Const.iLuioão e Diplomacia alguns esclnL·.ccimcntos, afim de 
encaminhar a votação . 

.O Sit. PJmSJJJBN'I'J~- ALI.cnoilo. ,A votaoiio de um r c que" 
rimento dn ordem deste não tem encaminhamento. 

O Sn. PMNCJSCO Gr.YCEil!O- ~~odos os requerimentos. 
toem. (•12wiados.) · 

0 Sn. PnllSIDEN'J'J~- Não se trata de maLeriu sujeita {L 
'discussão. •O Regimento declara-o cxprcssnmcnLc. O nobre 
S~:nadoc i'orlllulou o seu rcquerimrmto, c só no Senado cabe 
decidit:. 

'Poi sempre assim quri o illust.re Senador pela .Bo.hin, 
quando 'PrcsideJJtc desta Casa, resolveu, no tomnl' conheei
monlo rJrr rcqucrinwnlos desta naLmc?.a . 

.O R11. RuY JlAHBOS.\- Mns nunca rcrmsei o direito a nin
gucm de pedir n paluvm jmrtt cnlmminhu·t· a votação. 

10 SR. ADOI.PHO Gonno- Eu lenho inconlcsLnvcl direito 
.'do encnmiRhnr u votação cm virtude de disposicõcs expressas, 
delerminnntcs do 'Rogihwnlo, eomo tenho o direito de rc
f')ucret• que n voln~iio se fucn por parte. Si V. Ex. me der n 
palavra depois do votado o requerimento pnrn a votncüo no
minal, cu pedirei entüo do novo a palav!'a pela ordem para 
1'awr as eonsidemcücs .que entender c submcLtm· um novo ro
(JllOl'imcn to :\ dclihot·n~üo dn 'Cnsn. 

O Sr. Francisco Glycerio (}la la m·llam.)- Pedi a pnlnvrn 
poln ordem pura oncuminlmr n votnciio. c-\ prnxo do so in
tÇ.I'I'ir, pedindo prévinmcnLc n 1mlnvm pura oncminluu: n vo-

I • 
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tacão, ó geral. Toda a niateria sujeita a votação está tambem 
sujeita á intervenção ele um Senador pal'tl encaminhar a vo~ 
tacão (aJJOiados), sem distincção nenhuma. Nito hn distinccüo 
no Regimento nem nas praticas desta Casa. 

O Sn. PnESIDBN~'E-Essa disposição consta dos proprio~ 
termos do Reg-imento. 

0 Srt. FMNCISCO Gr.YCEIUO- Perdôe~me, não está; Ó 
apenas no entender do V. Ex., que alilis muito respeito. 

Toda a votaoão póde ser encaminhada pela intervenção 
de um membro do Senado. 

o SR. Pf\llSIDEN1.'E- v. Ex.' parlamentar provecto, sabe 
perfeitamente bem que o encaminhamento da votação sempre 
dá Jogar a ensanchas para disc.ussüo que o Regimento impede • 

. O Sn. ·,FHANCisco GLYCEI\10- Não, senhor; todo o debate 
encerrado é seguido subsequentemente de uma votacrro. Pãra 
esta, qualquer· membro do Senado púd9 pedir a palavra para 
encaminhai-a. · . 

O Sn. PnESIDEN'rE- A .questão não é esl.a. Não tem dis~ 
cussão o requerimento do illustre Senador pelo !\[aranhão. 

O Sn. FRANCisco GLYagmo- ~las supponha~se que ha 
duvida, que a disposi(•üo nüo ó nítida, que ha. quem, como eu,. 
a entenda de modo di1'1'erente: o Presidente, um homem li
beral, naturalmente consentiriá que se encamirrhasse a vo~ 
tacão. 

· Por que V. 'Ex. lm de compromeLter a sua autoridade 
moral procedendo com tanta dureza ?-o Senado não tem outro -
interesse sinüo amparar V. Ex. com o necessurio prestigio 
para a dignidade desta Casa do Congresso Nacional. · ' 

· •O S11. PnESIDENTE -•Observo ao nobre SenadO!' que o 
prestigio na direcção desta Casa está, sobretudo, na cànducta 
duquelle a quem a maioria do Senado honrou com o seu·voto. 

O Sn. l<'I\ANCisco GLYcmuo- Não, senhor; o prestigio do 
Presidente desta Ousa eslií sobretudo no prestis·io c n11. con~ 
l'ianca que ello sabe inspirar u seus collegas. (A,poiados.) Ahi 
6 que elle resido principalmente . 

. , · UM ·sn. SENADOit- E' no exacto éumprimcnto do Regi~ 
menta, que é a lei da Casa .. 

• 

O Sn. PngsiDENTE-Attencüo. 
O Sn. FRANCisco GLYCEruo-Eu esLo~ .com a palavra. ' 
O Sn. PnEsiDilN~·E -l'vlas V. Ex·. me permittirú observar 

que não n1e pnrdr'e conveniente estnbolecer uma questão pes~ 
soai directamente com a direcção da .Mesa. 

O Sn. PnANCisco ·GI,YCEniD -·v. Ex., Sr. Presidente, deve 
ovilal' o debate emqunnto um Senador estivei· J'allanda, nguar~ 
d!lndo ·a occusiüo opporttma. V.· Ex. tem dos seus collegas 

I 
j 
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as provas as mais constantes e reiteradas do respeito tt suo. 
autoridade, não só como Pt•esidcnte clesLa Casa, t:onio tambem 
ria sua qualidade de ebefe dr' partido o membro do Congresso. 

J~stavu encaminhando a votar.üo-desculpe-me V. Ex., 
não sou capaz do- dar lona lidado vellemcntc :is minhas ex
pressões, sem immediatamont.e me vexar disto, porque um 
Senador dove se revestir, antes de tudo, da mais discreta com
postura. Quando sou obrigado a manifestar-me dando um 
certo calor tís minhas palavras, sinto-me constrangido. O povo 
que vem ouvir os debates do Senado, deve contar com a sere
nidade, com a moderacfío nas palavras, nas idéas c nos actos. 

Desde que a maioria da Casa, que pertence a um partido 
differcnte, CJuer dur uma ·qualquer Iei~ão ú resolução que se 
pretender valar, nada mais J•espoiLavol. De ·que se cogita? Da 
i ntervencüo no .Estado do nio de .Janeiro. Ali i o partido que 
tem a maioria desta Casa estú de uccôrdo com o que plcitôa 
em certo sentido. Nada mais Justo, nada mais de accôrdo com 
as normas· pflrlamcnlares, regulares, do systema \rept•esen
!ativo; mas o que o nobre Senador pelo . i\raranhão quer, 6 
obrigar os .que não estilo filiado> ao me~mo partido a tomarem 
a mesma deliberação. 

O Sa ..• ~fENDRs DE ,Af,MElllA- Não, senhor. Eu quero saber 
qual a opinião da maioria rlo Senndo sobre a doutrina repu
hlicana aprcscntadrt no pai'CCel', 'Ou t•lln ''· de nceôrdo com o 
parecer, ou pão. ~ 

0 1SR. Ruy BARROSA- A conclusão ·cJo parecer separa-se 
esseneialmente. Nós valamos a cônelusão do parecer por mo
tivos oppostos nos desse parecer. 

O SR. PnESIDEN~'E (d'i1'i(Jirulo-sa ao S1•, Frmwisco alyacrio) 
-V. Ex, acaba de vm·ificar praticamente que a Mesa at
tendcu quanto possível :\ formula liberal a que V. Ex. se 
referiu, permittindo que V, Ex, discutisse de novo, procurasse 
ahé indagar quues eram us intenções do illustro Senador pelo 
llfaranhiio apresentando o seu requerimento. l\!as agora me 
cabe appel!ar para V. Ex. afim de que possamos dar cumpri
mento exacto ao Regimenl;o, não mantendo mais a discuss~o 
sobre este assumpto. · · 

. , O SR. FRANCISCO GLYCEltiO- Vou sentar-me. Niío tenho 
elementos pura convencer o meu illustre amigo Presidente do 
Senado, Vou sentar-me; .que !lei de fazer ? · 

· Eu poderia fa!lnt· 10 minutos ou mais, 'Poderia perfeita-' 
mente falia r c V. Ex. m·a obriga elo morulmnuto a consentir 
cru o cu, continuasse na. tribuna. 

0 Sn. RUY BARBOs,\- Apoiado,' 
O SR. lFMNmsco Gr.YcEmo -.Mas, desde qun V. Ex. on

l.ende que não devo continuar c t.oma a rosponsabliidnde desta 
rloliberacfio, prefiro sentar-mo a tlnr ao publico o exemplo da 
rleso!Jedienciu. (Mu·ito bem ! muito be'lll. !) · 

• 
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O S1·. P1·esidento -.Rnu JlliJiln HJ'nl.o ,;,. J•roil.<•t•nflns dl!IIJIIII
sl.t·nuiícs de consiclcr·n!:fin cnm que me !honr·a n illusl.rc Senador 
por· S. Paulo, meu velho amigo, cu,ins lições Lenho sempre 
seguido. 

Devo dizer, por<\rn, aos m<!llR illusl.l'eR co!lcgns que jr\
mnis almsei ela :l'tmer;:1o que cxcrr;o pela lront·osn commissiio 
que me :I' o i cnnl'erida ]leio Seu ado, nfio .l'n~cnrlo i'n.vor a n in
gucm ern assim prncer.lcl', por·qur. <Í um dever Cj11e me é .im
JlOSI.o po!n. propria honra pessnnl o politica. 

Nfio importa nl.rsnlul.nmcnlo um vexame nos direitos dn 
meu ilh.1s~rc eolloga a decisão da Mesa sohrc este assnmpto, 
c nem •s. Ex,, acredito, tlnclcrrí. ·com scrcnirlnrle manter o cnn
coito .que lia pouco exlm·nou da lrihunn, de que poderia pcln. 
ordem prnlqngnr uma diseússfin sohrc um requerimento que 

I nfio tem discusRfio pelo Re~imrmto, consumindo a !10rn. rlesl.i-
nndn :\ ordem do dia dos frahnlhos r!cstn Cnsa. 

Niio frnln :t ~r csn r!n vcri!'i cnr si n l'nqu er i m cnl.o npre
sr.nl.ndo pelo illusl.t·e Scnarlot• poln Mnrnnlifio rl dnqucllcs f}lHJ 
nhmm um nnvo nrr.eedcnt.c, 

O nrt. 143 dispõe: 

« A'rt .. 13-1. Os requcrimcnf.os süo vci·bncs ou cs-
crip Los. . 

Serão vcrbacs e indepcnderão de npoitimcnto c 
discussão, sondo voludos com qualquer numero, os quo 
tiverem por fim: 

Divisão du cliscussfio e vol.nl)iio nn.'fórmn do Regi
mento,» 

Portanto, n Mesa não fe~ mais do que cumprir stricln
mr.nl.c a· lctt,J•n do ne~;imcnto, consm1Linrlo, cnt.rctnnto, libr.
rnlmr.nl.c que o nohn.Sonador por H. Paulo, Sr. o\dolpho Gordo, 
o nobre Senador pela Bnhin c u!Limament.n n Sr. Scnndnl' 
Frnnciseo Glyccrio, longamente rlisrmtisscm o t•equerimonto. 

Facn ostn obscrvncüo para to!'nar evidente que a pl'csi
'rlencia rlcsta .casa não usl.uholcr:ou nm processo novo ao lomnr 
a dcrdsiio a que no J'innl rio $CU discmso se re:l'criu ·o nobro 
Senado!' por S. Paulo, n Sr, Frnnuisco GI)'CCt'io . 

.Vae se vof.nr o mquol'imcnto. 

O Sr. Sá Freire -Peco n palnv.ra pcln ordem, 

O Sr. Presidente -·1:em a palnvrn o llomndo flcnnrlor. 
' 

O Sr. Sá Freire (') (1wla o1•dcm) -rSr·. Presiclcnt~,, n 
questão que ho.ic rlominn. n nttencfio rio Senado :l'oi Jcvnnlndn 
nost.o recinto pelo digno rcprescnt.nnt.c elo Gqyn~. 

(') Este discurso nüo foi revisto pelo orndm·., 

•· 
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I) 1111/IJ'ado paJ•IanwnlnJ', flllllJIIIO V. Ex. n!lnuneiou a di~
m.J.,oiio dn pnl.'i)eeJ' da f:onun is,;ão de Cons!.il.n ic;iin c Diplomaeia, 

· rleclurou que, J1fío tendo ouvido a lciLtJJ'a do parecer ela- . 
Jwrado po1.• CHSU digna Commiss:io, era J'orc;ado u \•oLar apenas 
]wlns eonelus•ics, dr onde dceoJ'l'e qun S. J~x. nclmva que so 
podem v o luz· no JJWSJlJO lempo os l'undamenlos do JlUrcccz· ... 

O Sn. ·LmPor.JJo '"' lJJa.JrJigs- l'i'ão apoiado. Nfío por! ia 
:votar· os J'undumcnlos rio ['arcecr por dcsconhccel-os. . 

O Rn. S,\ Fn~nú:- : . . c as eonelusiies do pm·ccez·, 
Sr. Presidente, J'oi em rlesnccàrrlo com a minha opinião 

Que S. :mx. nssim se manifr:>lou, Jlnrque entendo qne o Senado 
J.'ndm•al 11ãn é um nrgfín. nonsultivo, mns sim nm orgão doli-
hPJ'alivn, wio podendo opinar, s6 delihem. · 

O:·a, si o Senado Pedernl votuJ· fundamenlos, o Rcnado 
npinaní; cmQnnnto que, si o Scnndo Fcrlernl votar conclusões, 
o Ronndo· llcrle!'Ul clelibcrnr:L 

'Assim sendo, em!JOI'a a minha opinião sc.in quasi inlci
l'nmonte .rlo aeeôrrlo ·com os .fundamentos do parecer da digna 
Comm issiio, ou, no meu modo modesto do eomprehende1; a 
questão, cntr.nrlo que sú devemos votar eonclnsões, porque o 
Scnndo, J•opil.o, rí urn orgão clf!lihcrnli\'0, 

oQ Sn. PnEsfDEN'L'I~- V. J~x.· farú. a sua·dcclnraoiio rle voto 
neste sent,irlo. 

O Sn. Kt Fn!lllm-Sim senhor. 

O Sr. Presidente- Vac se volnr. Os senhores que np
provarn o rcqucrimcnlo formulado pelo honrado Senador pelo 
Maranhão, para QUC a vota~.iio se.in nominal, qucimm lcvnn
tnr-so. (.l'a.usa. ) 

Foi approvndo. 
Vno so procede:· :í volaçfio nominal. 

O :Jr. Adolpho Gordo- Peço n palavra pr.la ordem. 

O Sr. Presidente- Nfin ,[Ht nndn mn discussão. 
O Sn. Auor,puo Gonnn- Pcl'd•\c-mc; foi npprnvndiJ o re

querimento pnm qun a vnlncão sc.ia nominal o cn ngorn prc
t.onclo U]l!'cscnl.nl' um novo rcqucrimonl:o. 

O Sn. PngsJDEN'I'Ll- Tem n. palavra, JlDia ordem, o !Jon
rndo Bcnadoz·. 

O Sr. Adolpho Gordo (') ()lela m·dem)- Sr. Presidcnl.r., 
qunnclo V .. Ex. mo cassou a pu lavra cu pcrgunl.nva ao J,on
l'ado Presidonl.c ela Commissfío de Consi.Huiçüo c Diplomnnin: 

Que pretende ,V. Ex, ? 

(')Esta discurso não foi revisto pelo ot'ndor •. 

\ 

• 
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Que sc,in submel1.ido :\ volucüo da Casa exclu'sivamento 
o pur·ecer· ou ludo quunl~o cou~La daquella peça'? U)everú o 
•Senado volul o prcnmbulo'? Devei';\ votai' a exposi~üo de 
:!'actos, al'l'irmando peranlu· o paiz .que ludo quanto consta de 
tal eXJlOsiçüo é Vi'rdadeiro, om!Jora não tivessem sido publi
cados quuosquet· doctllllcntos a respeito al1l este momento? 
Dcvcr.:i votar a doutrina, al'l'irmando que o Poder Executivo 
,; o uni e o poder t:om polenl.c pal'U a i u tcrvcnc;ão da União rros 
negocias peculial'IJS aos :mstudos, cm qualquer dos casos do 
m·t. ü' ela Consi.Hui(;ãiío, seru excepção nlgumn, doutrina esta 
que S. Ex. niío acenila por Dsl~r· rle accth•do com a opinião 
de Campos Sullcs de quem, no caso de dualidade de ussem
bléas legislativas nos l~stados, a intet•vcnçiío só podet•:\ ter 
Jogar cm virtude de uma lei especial ? 

Devcrú o Senado votm· os rJmlside'ro:nr/n ? Ou doverll votar 
cxelusivamentc ,o pm•rJcer?, . 

Aguardo os esel:mwimenl,os .ilo :lwn l'tldo :Presidente da 
Commissfio de Consl.iLuicão e Diplomacia. Si o que S. Ex. 
pretende ,, que ludo .quanto eonsta do alludirlo documento 
sc,ia suhmoLI.ido ao voto rio Senado, c si V. Ex., Sr·. Pre
sidente, cncontmr no Regimento desta Gamara uma di~posição 
qualqw•J• qun ,justifique tal prclrnc;ão, onl.ão n por meu turno, 
J'NilWl'I'I'C'i que a vol.açfio sr.,ia :ftJit.a nor pnrt.r.s: votando-se 
nm JH'imeir·o lo:;uJ.• n prcamlmlo. a exposição, os faPI.os, n nx
posi~fio ela doui.J'hla o os r:onsidera.nda, c. em seguida, o pu
roem·, o que cot1stiluc ]ll'ecisnmentc o pareeer . 

O Sr. Francisco Sá ( •) (Jlela oJ•dmn) -•St•, Presidente, não 
posso votar o requeJ•imenlo do nobre Scnadm· por• S. Paulo, 
assim como não posso votar o requerimento formulado pelo 
honrado Prosidentc ela Commissüo de Constituição e Diplo-
macia. ~ 

Nós não podemos votar doutrinas, capitulas, historicos o 
opiniões que, muitas vezes, uiío siío opiniõ·cs dos membros 
rins CommiHsiics, ma~ opiniões pessoaes dos lriolatores, JlOrquo 
as Commissõcs nem sempre são r~sponsnvcis pela imtlressão 
ele cndn um rlrllcs, · · 

Segundo os usos. parlimientm•es, não se J10dem votar siniío 
conclusões; JlOI' conseguinte, u vola~lio nominal n que se vae 
proecclct•, sngundo n. interpretação muito liberal que V. Ex. 
acaba dn dar ;\ decisão ela Mesa sobro o requerimento do 
honrado Sennclof', não rxclue a noss:L dcclm·acüo dr. voto, o 
quo quer diwr que essa votnciío não tem signif'irmcüo nenhuma 
c que .rtualquer que se,in o voto do Senado nlio obriga o Se
nador n dcclat'nt' que votnu tal conclusão. 

Voto, pois, contra o requerimento do nobre Senador por 
S. Paulo, reservunclo-mo o direito de, na dcclnrnciío do voto, 
dizer qune~. os motivos por que assim pro_cecli. · 

(') Este discurso nüo i'oi revisto pelo ornaor •. 



SESS,\0 E~! !6 DE Ol!TUORO DE '19!.[ 

O Sr. ·Presidente- 0;; "'111181'1'' IIII<.' appro\'Uil'l• n l'CCJIII!
l'imelllo do St•. HL•nudol' Adulplw Gonlu qul!iram levantar-se •. (Pausa.) 
· · . Foi ru,ieHado, 

. Vuo se procedei' :i ro(u~:io nom111ul l'fHIUe!'idu pelo Sr. Sc-lludor polo lilnrun!Jfio. . 
.0:; senlwros .que UPJtl'ovam o ]JaL'CHJt~t· llirilo- sim- o os 

CJUc n rc.ieitifl'l'lll di~·iio- utio, . ., . 
Procedendo-se a ebarnacla, I'I'Spondem s~:m, '" :St·~. Aruu,/n 

Góe~. Porll'u Borges, Mel.ello, {iubriel Sulr;aclo, 'l.'cl'i'•', ,\rtllut· 
Lemos, ln rUo do· Bm~il, Mendes do Almei'ua, .Jos1! .Jiu~obio, 
Urbano Santo~. llilwir·o Gon~;alves, .Gct•vasio Passos, 1Franciseo 
Sfl; Thoma~ ,\eeioly,' :l.':ivares de Lyt·a, Anl.onio do Sou~a. Eloy 
do Souza, l~pilaeio' Possoa, Wulft•eclo Leal, Sigi~mundo Gon
çalves, Gonçalves FI!L'l'uit·a, Hnymundo du Mil'andu, Gomes Hi
heiro, Guilhet·mu Campos, .-\auinr o Mcllu, l~uiz Vianna, Jluy 
iBarbosu, :roüo .J~niz Alves, Erico Coelho, 1llcindo Guanabara, 
S:i Freil•t•, Augusto du Vascoucellos, Adolplw Gordo, .F'l'Unciseo 
Glyccrio, Leopoldo du Hulhõcs, J3ra~ Abmnles, •.-\lcncar Gui
marües ~ Abdon l:lapLisla. (38) , 

O Sr. Presidente- O put·ce,:r :fui approvudo ]JO!' :Jti votos. 
·Vcem á mesa u siio lidas as seg-uintes 

I 

DBCf.ollloi(!ÕJlS 

Declaramos leJ• votado ex~lusivamenl.c pela> conclusões do Plll'CCCI'. 

Sala dns :lessõcs, IG de ou lubro de :ln I .1, - Glyccrio. -
ilclolJJ/w Oo1•do, - lliúuh•o Gonçalves. - lltt/1 llw•bosa. - L, ele lJulhücs, 

Dccluro que votei uuim1menlo pGlll conúlusiío do parecer n. 76, de 1014. 

Sa.la das sessões, IG de oulu!Jro de 10.1.1, - Epi/acio Pessoa, 

Declaramos que o nosso vol.o, rio ~eri\J'd" ::nm as rcr;rns 
e usos pnrl:unentures, se limita a nppt•ovar n oonclu.<iio do 
pm·ccct• da Commissão de Consliluiciío e Diplomui,ia, sollru o 
ouso do !li o do Janeiro. 

Sn.la .clus sessões, 'iG ele outubro de !'0!4. F1:ancisco 
Sú. - Sâ Freira. 
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Dec:lnro, cm rclní'ií.o no parecer n·. 7G, do I o-u. CJ11C votei 
pela Hua couelusõo e ainda pelos cousitlerwula que imnwtliulu
Incutc procedem a dila conclusão. \ 

S:,llu. das scssües, iü ele oulub'ro de iOi-1. - A1•lhnr Lcnws. ' 
VoLacã-o, cm 211 discussão, da PL'OposirJãO da Cumarn. dos 

Deputados, 11. ~o. do HJU, autorizando u con1:cssúo do :12 
lllf.'zcs de Jiccn~n. com ot·clenado c cm proJ•ogacüo, a Ovídio 
Lout•ci!'O, ofJ'icial dn J?iscalizacão do Porto elo "!tio Gt•andc 
do Sul. 

Approvada. 
Votar.rto, _cm 3" diswssito, da rn·oposJçao da CanHll'a i/os 

Deputados, n. :!~1. ue HHiJ, que abro, pelo Jllinistcl'io da l''a· 
~undu, ·O m·cdito elo L:í~·í~ :5·'18$, supplenranlnt· ú. vet·ba 1!! 11 4lm
pt·cusn Nacional c Diariu O{fi~Jial>, do or(;amcnto vigcutc. 

ApproYnda; 11ac t\ Commissilo ele Redncciip. 

' O Sr. Prcsiá<~nte -Nada mais havendo n tratar, vou levan-
tar a sessão. 

-Desi;;no Jl!lra ordem do tlia du. seguinte: 
Uiscussão uni~a. da ]Woposic-ão da Camu-ra dos Deputados, 

n. 28, de 1011, que aQ,Jirova as rosoluoões c convcncões assi
gnadas pelos di!le:;ados do B1·aY.il :'t -\" ·CoJtfcr-cn~ia Jnlcrnnciunal 
:\rnel'icanu, rcnliímclas JJO~ rnmo:es de! .inllto o ago~to do 1010, lH~ 
~idarlo de Buenos o\drcs (cu·m, 1lfll'ccf11' f'rrvm·nvd da Cuuunisstio 
de Const-itu-ição e Diplomacia); · 

2' discussão da proposir;ão da Cnmn:ru dos Deputados, 
n. 2G, de HH-1, que nutot•iza u abrir, pelo Ministerio dn Mari
nha, o cPodilo supplomentnr de üüü :GaS$080, pnrn occorrer no 
pngnmenl.o da difl'crencn de 3100· para 365 dias nos jornaleiros, 

, diaristas o trabalhadores dos Arscnaes de Marinha' e Directoria 
ele Armamento, durante o cxel'cicio de 1911, etc., sendo :1 
ú03 :~liü$080 t\ verba «At·senaes - Pessoal e pessoal artístico 
o 103:272$ :\ rubrica 27' - •Pessoal, o ,pessoal urtistico (com 
2Jal'accl' {avor·aval da ConmL'issão de F-inanças). 

Levanta-se a- sessão ás 3 horas c 20 minutos. 

J$0' 's:mss;\0, E!ll '17 DE 0U1'UBHO DE 1üi4 

PllESIOIDNCTA DO Sll. PINllllrnO MACHADO, VlCID-PilESIOEN~'E 

A' 1. hora da lnrtle, presente numero legal. nbrc-so a: 
sossfio,••n tJUO concorr·em os Sr·s. Pinheiro Mochndo, Araujo 
Gúcs Pcdr•o Borges, Gabriel Sn:Jgarlo, Teffé, Arthur Lemos, 
Indio do Bruzil, M•cndcs de Almeida, Josó Euzcbio, .Urbano 

' 

• 
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Santos, Rihoiro Gouçnlvcs, Gervnsio Passos, 'l'llomnz :Acciúly, 
'lnl.ouio du· Sou?.n, Eloy de Souza, Epilacio Pessoa, Wall'l'cdo 
Luul, GollJc~ HibciJ·o, Aguiur e J\!cllo, Luiz Viunuu, Huy Bur
bu~u, Jon.o Luix Alves, Erico Coelho, A!cindo Guanabara, Sú 
Ft·cire, Adolpho Gordo c Ale nem· Guimut·ães (27). 

Deixam rlo comparecer com causa Justificada os Srs. Me
lello, Gonxaga Jaymc, Silvcrio Nery, Laura Sodré, .Pires Fcr
rcirn, Cuuhn l'odrosa, !li beiro de Bl'ito, SiA'isniuudo. Goncal
ves, llont;nlYes Pet•retJ•a, Huymu.ndo de Miranda Oliveira Vn!
Judãu. GUilherme Campos, José Mm·cellino, Bernardino illon
lcii·o, M·oniz l"rcire. Nilo Pcçanl!a, Lourenço Baptista, Augusl.o 
ele Vasco.ncellos, Bueno de l'aivn, Bernardo Monteiro, AlfrcciC> 
Ell i~, J..'J"OJH;isco GlycerJo, Leopoldo de Bulhões. Brax Abran
lu:;, .• rosé .~IUI·Linho,. A. Ar.ereclo, Generoso Mat'CIUcs. Xavil•r da 
Silva, Ahdon Baptista, Hercilio Luz, .Toaquim Assurnpcüo o 
:\' idol'ino i\Ionleiro (34). · 

1~' liclu, posta em diseussiio c, sem debate, appt•ovada a ucla, da sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario tlú CO·llla do seguinte 

EXPEDIEN1'E 

'l'ole~·L·nmm.a do Sr .. Tet·onrmo Monteiro, PJ·esidentc elo 
Con;:;!'esso Lc!:(islativo do J~stado elo Espirita Santo, commu
nica.ndo a inslnllnçiio dos lruhalhos ela presente sessüo e a elei
•;ão da respectiva mesa. - Inteimdo. '.. . 

O Sr. 2'· Secretario pL·occdc ú loitm·a do seguinte 

PAHEOER 

N.7D-19iol 

. A proposiuiio da Camarn dos Dcpu/.ndos n. 1 O, deste anuo. 
au/.orixa a nbcrturn, 11elo J\Jinisterio du Ji'a?.cndn, çlo credito 
c•xtt·uordinoz·io de 1.827 :23G$2!l2, papel,· c 177$777, ouro, para· 
JlUgamento do dividas de cxorcicios J'indos processadas nos di
YeL•sos ministAJt·ios . 

. Para este credito concorrem: 

O MinisleL·io da .Tusticn com n somma de 233:340$004; 
O Ministorio dn Marinha com a imporlnncin de 

ii> i ;.1US$7G2; . . . . • 
O Ministerio dn Guerra com a unporl.u.ncta do 30G :G20$,0GO, 

· O Minislcrio dn Vincfio com n sommn de 228 :2G1$888" ..• 
O llrinisterio ela Agricultura com n. somm~ de üO :277~?8V~; 

• 

1 

' 

' 

. I 

' 
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n ~linistcrio ua .Fazenda com a imporLt~ncia de 
2iíl :2~7$ü8ü o mais 177$777 ·Ouro. 

JToi so!i.cltnc]o o credito por mensagem do Sr. Presidente 
da Ucpublicn, acompanhndu: de cxpos,ição de motivos do Sr •. 
MinisLro da Fazenda. · 

A mcr;sngem é do teor seguinte: 

« S1:s. :\lembres tlo Congt•esso Na~ionnl-~l'rausmiLtin
clo-vos <I indusa exposiGrro lllil ~linisLro rla Fn~ondu, sobre a ue
cossidadc elo et'!!dilo de '.1.77$'777, ouro, c :1..827 :~35$202, papcl 1 

para ocorrer no pagamento ele dividas ele exurci<lios i'indos, 
peço vos digrwis de autorizar o qoverno a abril· o credito de 
que se truta, 

Hio de JunrJil'O, :J. do dezembro du J.Ul3, nz·· da IndC!lUll
clcnciu e 25" da I\cpublica.- Hermes 1!. du Fonseca. 

EXl'OS!Ç.\0 Jlg · MO'l'IVOS 

81·. Presidente da llepublica- Al'ilu de que se possa oe
torre L' ao pagamento de dividas de cxcrcicios findos, torna.-se 
ncccssario um credito nas importancias de 177$777, ouro c 
:1. 827 : 23ií$202, papel, assim discriminadas : 

MlnisLrcio rla .Just.ica · .. ,. 
Ministcrio da l\larinlla ..• 
Ministcrio ela Guc1·ra .. , . , 
l\linisturio ua Viucão ..... 
illinislcrio da Agricultura .. 
i\linistcrio cla Fazenda .... 

OurO 

O 'o O O O O O O O 0 O O O 'O . ............ . 
• ' ••• o ••• o •••• 

• •• o o ••• ' • o •• ' 

• o ••••••••• o •• 

177$777 

l'apol 

233 :340$09!1 
757. :·498$702 
306:ü29$0GO 
228:20:1$888 
50:277$802 

251:227$868 

:177$777 1.827:235$292 

AprescnLandQ-se as respectivas relações, orgnnii:ad::is de 
accürclo com o § 2" do art .. 31 da lei n. ·190, de iG de dezembro 
ele :1807, peco-vos providencieis sobre u. concessiío do reícrido 
credito pelo Congresso •Nacional. · 

l1io de Janeiro, 3 de dezembro de 1913.-R'ivadavüt da 
Cunha Co1'1'f:a. 

A'· vista do exposto pensa a maioria dn Commissúo que 
deve .SCl'· n.pprovndn n proposição, 

Sala das Com missões, 1G Llc outubro do i9l!t. -F. Gfu
cerio, Presidente.- Tava1·e.~ l/c L1Jl'a.- Gonçalves Fel~'c'il•a. 
-Erico Coelho. -Jotio L!t'ÍZ Alves, ·~-·S'<i P1•ei1•e,- Urbano 
Santos. 

,. 

• 
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l'flOPO~JÇ:\0 U.l ~.1~1.111.1 !lOS lli\I'IJ1'.\IJO~, N, 10, UE !UI.l, ,I QUJl Hl~ 
lllli'Jmg O l'.llll~Wlll SUPII.I 

O Cungt·es,;o Nueioual J'f!ôolve: 

,.\J.'ligo unieo. l•'ietl n l't·u.~illr.•J}lo dn llepuldi"n nufnl'ixado 
a alJI'iJ•, pelo i\linisf.l)l'iu da .l!'axendn, um ct•etlilu I)Xlt•uot•i)illaJ•io 
do 1.1t1::J;j35$~0~, papel, o ·J77.~777, OUf'O, pnJ•n JHlJ;ttmonto das 
dividas proeessmlas uns tliveJ•sos minislerios, de exercidos 
J'iudosi r·cvogadas a:; disposit:üt!S nm ~ulllrario. 

C:arOaJ•a dos Dr.pul.ado.~, .:!li dt• ag·osf.o dB ·J !ll.i,- Lu i: 
StiW't.'s do.~ Santos, Vl'f!:-iidnul.e ('111 ·.-xr.r·l!idu.- 'bmilwl r./1: 'J'o
ledo, :1. .. ~eer·nlado .iulel'ino.- A. Or:lai'ifl .J.Uaviunie·r,. ;; .. ~e~L·e
tul'io.- A inlpt·im it·. 

S;lo uorarnc•nLo lidas, postas rm diseu . ..;.-;flo, quu ~o enet•l'!'U 
sem de!Jal.u, l'ietuu.Jo adiada n YnlJH.:iio pot• !'alta de lltlllll!t'o, as 
J'NJUI!I;.ües fina1~:-1 das ornendas do SeuaUu :l.o; seguinle~ prupu
si~ür!s lia CumaJ•a dos Depuf.udos: 

N. ~:Jü, do 1!lJ.:!, I.JU(! tr.•ausf1n·e ptu·a n Corpo de Suudt~ do 
Exer·cito eom Jwnrus dt~ .2" tcnou/.1-', n~ ill!'t!l'inJ•os que tenliUill 
mais do l.res UIHIOS de JH'nça u suJ'\'j\:o;o; JH'ofi.o;.~ionaes; e 

N. :!:!, tle :I !li\, qur. uulol'ixa a allerluru, /H!Io :\liui.,lct·io 
do Tnlet'ÍOJ', d" um J:t·edilo Sl!Jlpi1JIIWnlaJ: ú Yel'iJa :Iii" do a!'l. :!" 
da lei drJ ot·cumenlo vigeulr!, 11a impol'laueia de !J:t:l :7:!0.$~-\:! ,· 

O Sr. João Luiz Alves -81·. PJ'I•sidl!!ll.l•, ills,J•ipl.o desde 
lJOttlern, pat·a neeupae a lribuua tia illlt'a liu ••xpedil'llle, Wlllto 
detioht·igat'-miJ· do df•\'tW que l.uuií!i JIUI'a enn1migo mu:-;mo. 

Na ses~iio dP quiuf.a-J'f!ÍJ'H Jlth;::;aUu, o lluiJJ•ado sl'/li1dO!' rn·Ja 
Par·u!JyJm; o omiuentn flHI'lallwlltut· SJ•. Epitai!io .Pessoa, di
guou-~o 1JOfll'l1t'-11Je, lomanr/o 1'/ll I:OnHidl!l'aciin as pulal'l'Us quo 
uqu'i J•t•of'r!t'i em. uma dt•I!IUJ'Jif;Jiu d1! Yolu s'"IJL·" o euso do l!;s
ludo do-dlin, ellf.iio 1!/JJ. rlehnle. 

Si .nw f1j1.'a Jieif.n apenas a;;"l'adur~PI.' n. ~: ]~x. a IJOm•a que 
I!Oili'IH'Íu ao o/Jseii/'(J nJ·adn!', alldi.Juiudo ás ~uas pnJavJ'as valot• 
suseopf.iv"l da eonll!slu\·iin do Sl.'l.t nlf.o espiJ•iln, eu JJtO limi
lll!·ia 11 isto. J\lns, i:i. :r~x., /ll'll"lll'nJHln dt•f'endiJl' o ~J.tPt'Otlll) 
~l.'t%unal tf''i!deral no af.uquo flUI) niio pl'uliqul!i, colloeou-rnll 
0111 Ulllu situa1:ão odiosa, qt.w 111lo o~tnt•ia uo .S1~u peusnmontn, 
mas que lt·nnS/Illl'fJciJ do seu di.~r"H'SO. · 

Do J'aclo, o .IJotu·adn ~f'lladut· peln Pnt·rdJybn, upaJ•lr.anrJo 
o disem·so dn liOIIt'tHln Kt.11Hldnl.' !i(!lu i\lal'llnlliio, ~J', HoJ'IIandn 
:\iendr.s, deelnmú qurJ n nl.ttrJud uo RupJ'I'/JJO 1.'t·ilmnal Í•'edt.!!'nl 
/lllt'liJ•u r:ln lnHnilrle Sr•mtdot· fll'lo ,E,;fadn do Espit·ilo Ra11lo. 

}~, 110 ;-;pu f/i~enJ•;o;n, dis.sn R. Ex.: «J~u :/'alio ~~ln tl1e.·w. 
!'III 1~asos l!ollel'l•/.n~ 1í lJüm po;O;sÍ\'1'1 quo o Supremn '.l'l'ilmnul 
._fl'rh•J·nJ PJ't·c•, mns h;sn Hão d nwtiyo pcu·a lllll l't!stl'ingil• a 
,JUt·isr.liec:io.eunslilueioual, 1/U/11. Jllll'lt nuwa("ll-" d" l!ar/l!ia, w•rn 
·pu l'a. qw, ~n ut•vm•cm ~~111 JH~eeudos, e~ennclnlosos e mol.'lnPs, 
ilesvws tí eompJJleueiu, que süo frcqtwutc~ uos ouf.ros J•umos 
do Jlaclor publico •.• ~ 

Vol, VI . . 
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Ot·a, lH!l'guntn ao Senado, ·quu ouvht a Jllin1ilu deelara~·iiuJ 
IJWJ no dia ~eguinle foi publicado ua Ua;eltt de NolitJias·e lio.ie 
.tJ·uusm•iplu, 'ipsis liUcris, no Dittrio do Conaresso, JlCl'f;ti11Lo uu 
·Senado eu1 que alaquuí cu a mujcslmlc do Sup1:emo' 'l'l'ibunal 
Federal, a t•espeilnlJilidudo dos ~cus membros' 

~·amuem '!'aliei orn. -Llwse, wmo o uoJJt·e Seuadot·. ?ífíu 
umeaçci, nem podia ter ameur;ado o Stipt·nmo 'J't•ilnuml de 
·r:ar/cilt, o uct·cdilo .que a pln·uso do meu pro~ado collega c umi:;o 
foi uma simples J'igut•a de rpthorica, J)OI.'CJUC nem do meu diif 
cut•so · trunspat·cec semelhante ·amouca ott qnalquct· outra, nem 
cllu cm passive!. 

Como· S. Ex. melhor do que eu sabe, a Constituição rlu 
ltepublica upenu~ JlormiLte ao Senado a decrotar;uo do impeaeh~ 
'llwnl, isto ó, a pct·da do c:ll':;o, c uüo a pena. de prisiio. ' 

'fnmbem fa!lei, cm lh,cse disse cu, pot'tlUU a minha ul'fir
mu~üo 1'oi csla: 

«Si lm annt•ellia politica, h a amu·ehia ,iudicitu·ia; ~i Jm 
exol'bilancia· do Executivo o do Legislativo, lm cxot·bilancia r.lo 
,Turliciat·io. Uns e outros 11odm•es são reproscnlados pot· homeus, 
todos falliveis, :;usccplivcis de.paixõcs c de preconceitos.» 

. Ha nisso ataque·? ~Ia nestas proposioõcs uma a:I'Jit·ma<)fio'! 
Si ha, lambem ha ufl'irmar;iio 'c ataque nn proposicão uo hou
l'tlllo Senador pela Paruhybn quando . di~ «que não so ·duvo 
:ti'Voi·ar cm ,pcccados cscn:ndalosos o montas desvios :í com- · 
pel.encia, que são ft•equmltcs nos outros ramos do JtOdCL' pu
!Jlico ». · · .. 

Nfío l'oi esse o pensamento de S. Ex., qut~ndo, commón
~undo r:ommigo neste c muitos outt•os pontos de doutrina, ~c 
l'el'criu ao Supremo Tt•ilíunal Federal?. . 

Como, Jlois, 'dizei.' que ataquei esse tl'ibunal, que o amcu,!ei. 
tli• cadcin? O que fiz i' o i estabelecer ]ll'incipios doutrinm·ios 
mn relação ao modo dn interpretar a Constituieiio da Hcpu
hliea, o que l'i~ J'oi rcclumal' a lei de 'l'CSponsahilida-dc do Stt
prcmo ~l~ribunal, cu,ia urgoncia todo~ nós reconhecemo; c sobt•c 
cujo oiJ,i.pcl.ivo vollut•ei dentl'o em poileo. 

E' anwacar, porventura, o· Supremo T'l'ilmnal, nüo rlc ca
d<:ia, mas de pt•occsso. exigit• que o Poder Legislativo cumpt•a 
um rlos seus primoJ•diues deveres, eomo 1í o de deerol.at• a !f•i 
relativa :'t respousaiJilidado dos Ministros do Supretno l't•ihunul·! 

Si ameaca existe, .essa amc::u;.o. não :roi :l'cil.a pelo oradot·, • 
ussa amea1:a foi feita JlOl' outros que tcom l'CIJ!amudo ln! loi, 
nssa ::unoa~a foi 1'ciln Jlclu Constitui!:iío da fl!Jpulllicu! Nlio 
ataquei, pois, o Supremo 'J7ribunul' Federal, niio o ·amiJal:oi .. 
Al.nquo podm•ia oneontra!-o, c o cncont,ro, claro c. evidente, no 
rlisem·so dn honrado Scnaclot• pela Puraltyba. Com el'foHo disso 
S. Ex.: « Pnt·u moslt!.•uJ.' a iscnciLD com que J'nllo nosct nssumpl.o, 
!lUl'tt moslral' que não sou m•t·ru~tnclo aqui pelo cspil'ito da 
;olidaricdado com o Supremo Tr•ibun;ll, doc!at•o ·ao S1:nndo que 
tne causou ·nui hn}u'ussüo, pela leilut·n do .lol'itnl 1/n Cou1.1/W1'ttio, 
o segundo halwas-r.Õi')m.~ concedido JlOt' aquelle ·tribunal 'IÍ i\ lesa 
da parciulidnclc du assomblóu que obcclcc~> :.'ts inspil·n~õos do 

' ... ,, ·' . ,· .. 



lrluu illusli'c an1igo Senadt~· pelo nio de .Taiicil'O, )Ir\ impressão, 
digo, niio pela :l'altn du eompcleneiu do ::iupr·r!rrJO Tribunal .l.•'u
deJ·al, put·quc a sun ·compctrmr.ia nesta malet•ia l'cpulo inclis~ 
eutivcl, ma., 110 louaut" ri Justiça da tleeisüo 11 IÍ wacipila(!ÜO 
com lf1W t:lla f'oi JJJ'O(erida ". 

illrí impl'essiio quanto ü ,iusli~a da decisão ! )Jú irrrrH·cssiío 
· iJUUul.o ü pt·eeipila~iio com. que foi ella Jll'al'et·ida.! lsta, Ll'a
du~idb em phrascs mais prnli:ms, ~ignil'ica que u hom·arJa Re
IIIHIOI' pula l'nr·alr~·!Ja eorrsiclem pmwn ,justa ou, !ligamos logo 
u pulavr·a- iu,iusta- a dcJJisiío do Supremo '.i'l'ilrunal na se
H'UIIdo ltaúeas .. nt'JliUi. iE, Jll·ai~. eon.-;hleJ'U lnl de~isiio uma prn
cipilar;rio, e a Jll'eeipilar;iío elo um oJ•gfio do poclcL' JlO!ilico, cupolu 
do 1·egimeu, se t!hamn levinudadB. 

· O Sn. gPI'I'.ICJcr Pr~sso.1- iii as .não ineompeLeate. 
O Sn. J'o,\o T.urz AJ.)'"s- .Pel'l'eilameute; chcgar•ei {L 

questão da ·I!Olll.fHJlrJneiu. i\! as, impL•es,;ionando mal. S. Ex. crunnlo 
ü ,iusticn, impressionando mal S. Ex. quanto ·ri. pr·ecipilaeão, 
a seu ten\'U a que iHJ r·e'l'oriu, r) o m(,sino que dizer que u 'J.'l'i
hunal agiu JH'ceipilaclànwnlo- decidiu sem ponderucrio ,, sem 
.JusLi(;a I . 

OJ•a, Sr. Presidente, não fui cu, ums o nobre Senador pela 
l'arahybu quem analyzou um dos accórdiíos cm causa, quuli
'l'iCando-o rlc inJusto e leviano. ;';úo fui cu, ]JOL"lanlo, quem 
atacou o .Supremo Tribunal Federal, pois dos meus labios 
.i amais 11artiL·am ou' rml'Lirão ccusm·as ús suas decisões, quo 
Jll'C~o e acato. ' . · 

J!!u não uw pnr•mi!,til.•üt a anályso des3as d1!ei~õos, niuda que 
rJl!as nw pudessem r·cvoll.a!' a oonsdcneia de .ilu·ista, siniio 
quando tivesse elo unalysul-as LJrJ proprio pt•clol'io onde 1'ot•am 
pt•oJ'm·idns. O que :l'i~, L'cpilo. foi di~cr, rJouf.t•inar.·iarneLLle. eom11 
penso cm relação (L lHJcessarin harmonia dos podCL'O.> polil.icos, 
~'omo penso em J•cln~üo ri compctencia :eonstiluciouul do Poder Judicint•io. .. 

. O que sustentei mn Jll'imeiro Jogar J'oi o sc;;uinte. ~No 
regimen que instiLuimos, modelado no amel'icnnn do norlo c 
110 uJ·genl.ino, J'oJ•çn ri distinguir entre as questões essclcinl
montc politicns c as que não a ~fio, JlUL'a que n harmonia clns 
poderes possa sulisisLir, para quo o; eonl'liclos se não veri
fiquem. Escapam, JlOJ.'tanlo, rí eompctencin elo i'odqr Judicial'io 
as CJI.Wstõr.s mor•anwntc ou cssoneialmcnto politieas ,, 
· Ora, esta tlicse, que, como .ití· tive ooousiiio de cli7.cr. ri 

mna Lhcse pacit'ieu de dimil.o eonstitucional umerionno, rJ a 
mosma que susLent.ou o homnrlo Senador pela Pn:t•alJy!Jn, rtuando 
dissu: «O rruu o Surü·cmo ~l.'rllmnnl ou. o .Podct· .Tuclicint•io n~o 
núdo f'a~cr ·r; .iulgnJ•· questões mct·amcntc, puramente c exeluôt-
vamcntc politicas». · . . 

Col'to, S. Ex. aiH!l'Csccntou .. fn~cndo uma L'est!'k~rio que 
'' rstava impliciln,' sendo clara, nu rleclul'ncüo de voto que pm

'l'i•J•i; oCL'Lo S. l~x. disse: (lmu/n) «Eu nüo di:;o siquor· quo r.Jln 
deve r·c,olvor as questões pnlilicus, snmpJ•o quo cllas !Ire ~o,ium 
sullmctLidns, simullancnmcntc, com questões de direito privado .. 
~ .. , 

' ' 



-.,--,c · ... , .. ·--.·--:·~:::~-;-;-
: ,• 

' - ' 

260 :~NNAES DO ·sENADO •.• 

I~fio. O ~uc ou 11i~o 1l que o Poder .Tudiciario nilo póLio dotcr-so 
doantc ria mutol'ia politica, si pot· acca;;o a olucida~üo della 
:I'M c~scnciul, neeessal'ia, inclisponsavel pa!'a amparo tlu direito 
wivudu a que pela t.:onsl.ilui<JilO olle tem de armclit·.» 

!\lu::;, 8r . .Presidente e Sr$. Sonndot·c~, nfio {!Onlc.s.tci semc
llraute vel'i.lade, que ennlwço lamhem. Dt!eiclit· soiJJ•o u garunlia 
de um direito indi'IJidual, CllliJor.•a olle lunlm de Jundur solJ!'C 

· wnu questão polilir:a, uão o decidir.• que;:;tão oxclusivameJJto 
'politica, é discutir.• llnJa qucsliio do dir·eito ·i'udivitlual. 

Ao tcl'minal' o meu discurso o concr·olizundo, eu porgun
tar·oi ;;i, no::1 eu~os que formulo, se discute questão do direito 
individual, com irwirlencia da questão politica ou si questão 
exclusivamente politica. · 

])isso eu, JlOI'Iím, Sr.·. Presidente, r]ue não ·contcstd a JH'O
posicüo do honrado Senador•, que aliús 11ão precisava, dada u 
sua alta ~ornpcteueia ,iuridica, datlo o eon.!Iecido cultivo r.lo 
.~eu e,;pirito, como .iur.•istn, como mngisiruclo eminente que J'oi, 
quu aliús n[io precisava tJ•uznr· cm abono du sua opinião quutr:o 
.ou rJinco nutores que citou, attrihuindo-rnc o :l'eio pecrmdo, que 
uão eornmetti, de Julgar .erudicão ele Jancuriu as cita1;ões de 
autores e publicistas. · 

l'ambcm eu os 'üOSttnno ·citar, quando vou JJUscar um üOil
ccito novo, tuna opiniiio que m<J possa pnrecet· ainda não ucücita. 
1m doutl'lnn, ma; os nüo viu buscar quando se trata rle disculit• 
aqu illo que 1í doutl'iua nnivcl's~lmcnte ucccila c incontcstuda 
por l.odo mundo. • · 

l\'1!SSC ponto ú que nüo costumo citar. 
Disse mr, por·rím, no ponto de vista cm quo se collorwu o 

Iwnmdo Senador• pcJ[t Pamhyba, al'l'ii·murJdo a compctcn·eia do 
.l'udnt• .Tudicim·io pai·a, r.Iol!idindo d:t ncccssal'ia garantia de nrn 
dit·llilo 'i'ndi'i!idnal, resolver ou entt·nr· no conhecimento tio trrna 
questfio Jlnlil.ica du quul resulta a violacão clessu direito, disso 
<.!U qu'o nt~:;~c ponto l'i-iln.varnos de aet~ttrclb. · 

De :l'aelo, o que ul'firmei na minha r.lcelnr·u~ão de Yoto :l'oi: 
(leur/o) « f!lW C!ocaparn ú '"ompnt.eneia do '.L'ribuuur us qucsl.lics 
rJ:<:clusi:tJmnenl'c, '/1/.l!l'l!munte JWlilicus » eomo S. J~x. turnlwm 
ai'Jirmou; que «na vüla J'llli'Ullli!llto politica da Nu1.'fio o dos 
iEstar.Ios, srl o ExcuuUYo c o Lng;islut.ivo icem iutcrfercticin; uo 
.Tuclicinrin sô :wmpcte oppOr barreira :í violucão dos direitos 
-indi'viduwJs J'üt•iclos pela àcr.,üo dos outr·os poderes». 
1 . ClaJ•o ,: que se me rcJ'ct·i a rlir•r,il.os inclividuans :l'cl'idns 
TIOln accãci dos outros poderes, imrliflitamnntc me referi ú .com~ 
JWtcneia do 'J't'ilJunal nar·n. na garantia desses r.lil·r.itos, tomar· 
eonher:imento da qucof.ão polil.ica, que 1h1 que resulta da aür;fio. 
dos outros JlOtlet·es. · 

Sendo a~i-iim, pos:o;o l!Oncluil', SJ.'. Presidente,. :i ov.idcncia, 
qun solH'e o Tlf'imriro ponto elo doutrina aqui 1.10r mim csta
holccido, o nobr·e Senador ;pela l'a'rahybu csl(t do pleno accôrclo 
commigo. 

Sustentei, rm seg-undo Jogar, quo os· nrcstos ;iurlicinrios 
dovcm ser' acaLudos pelos outros poderes, com o mais pleno 
respcilo ., 
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Não foi lamlll'm isto o que o honrado Senado!' pela .Pn
rnhyJm suslcnloll'! .Foi e v ideu/.rmwnte. .Logo, sohJ•rJ o :<egunrlo 
ponto do dou/.l'ina aqui !>1.11' mim cxpul/ditln, o hotli'Udo Scnadot• 
csli't do inleiJ'Il nuuôl'rio UOillllligo, '· 

Su»lclll.r•i, ''''' /.r)J'·I!I'iJ•o lugar, rpw (lenr/o·r « J•csponsnbili- · 
dados clefinidns 11~0 ns lemos pn1·a a Suprc~mn Ctkl.l\ eu,io;o) 
membJ.'ns ;:ozam alé IJO,ie dr; iJ'l'e:<ponsuhilirlnrJ" niJsolu la o ill
cond icioual ». 

Con/.e~laJ·ti n lwJa·udo Senadot• pela PnruiJr!Jn, eoulcslnJ•:\ o 
Senado, llOIII.I':<IaJ•;í. o JWOpJ•io Snpt·enw '.l'l'iiJUnaJ a vrm.Jatl" rlr.ssa 
pl'oposi~ão'! 

Hnvor·i't quem diga que rxisl.r, responsabilidatlo legal c e:l'
:l'oel.ivn pa/'a os llH!Iltht·os da :,iufll'onm Crlr/.r;'? Ou ri umrt vordntle 
inconlesLaveJ, alô oslC! momento e 111~sl.o rngimr~tl, cJn .:!:J nnnns 
rio govcJ.'no republieano eonstittwional, quo os Juizos. do Su
nrcmo 1'l'ilmnul sfio absoluta o in·contcsl.nvclmcnl.c irresponsavcis? 

Hnver:í. qurmo ronl.esl.e esta pJ•oposidlo, que ,; a ]Jasc da 
minlm rlcclaracfio do voto, POJ'fllW rm torno rlr.<la pr•oposicfio 
venho l'awndo, nfio uma campanha ri•' orlio~, nfio uma eamrnnlm 
pnlil.iea, mas uma campanha rio dri'P»a do:< pJ•incipios, que con- '' 
sidel'O· .intnngoiveis, da Conslituicfir> dr !!!t de revereil·o·? 

Havchí. quem contesto esta J1l'Oposiçfin diante do Jll'O,icelo 
fJUC ti\'o a. IJOnJ·a r:Jr aprcsonl.nt· no Senado, .i:í. rr•clamado Jllll' 
outra» 'vor.es, o aindrt agora reclnmar:Jo pelo lwnmdo Senador 
peJa Parahylm? (Pausa).·: 

Não, S1·. Prcsidmtl.e, ningucm conlcslar:\ que se felizmente 
para honm da magi,l.ratUJ'rt.!H·aziloir•n, r eom o!'g:ulho o digo, 
essa lei dn msponsnhilidadc n:io tem feito sentir· a sua falta, 
dnhi nfio se segue que a ·nfio votemos, enmplet.nnrlo o lrxto ela 
Conslitui~ão, or•ganiznnrlo o unieo dos ~cus podel'cs rolilicos 
it•rosponsitvol, duda a rt•sron;uhiliclar.le definida rlc todos os 
podcJ•cs neste regimen. · 

[J)a a:l'l'iJ.'HlU~ãn dessa it'l'CS]lonsabilir!nclo absoluta c incon
dicional, conclui, tmminliadcclat·ucão elo voto, f'JUG ora urgcnto 
o inclispeusnvcl eomplctar o apparcllio; pr•cscripl.o pela Con
slitn ioão, :votando a loi ele responsabilidade da nossa Suprema. 
Cur.t.c.. · 

Por vcnl.um, ainda ni,lo, divergiu de mim o honrndo Se
nador pela Parnhyha? Não, Sr • .l'l'csiclonlo. E quo disso S. Ex.'? 
Disso: (lendo) ~Se o Poder .Tuclieiat•io exorbita, (rl a mrsma 
pl'oposicfio da min!Ht dcclnrar;fio do voto), se no oxorcicio d!'S'rt 
Jli'fJJ'ogativn, que mo Jlat•cco. iJ•rceusnvol, commoll.o um m·mw, 
que se.ia Tlllllirlo, e, Jlni'a isto, ll'at.r.mos rio volnr n lei elo. I'O»
JlOnsnhilidnd() a rrtw IJOnlcm Síl rcl'or•iu o illusl.t•o l'Ofli'OHonlunl." 
rio Espírito Suitlo, n.lirís dm':r:rmdo c/BI'O o }lat1mte o· dl'.wuido l/ii 
Lcai.vlatlJJo nnsto ns,uJnpto, porque ú no Podei' Lo!;i.~lnl.il'o, e 
nfio no SUJH"omn 'l'l'ibunnl, que compele cloerol.nJ.' rsl.a Jni ~. 

J~sl.nnws, pnl'l.nnl.o, elo plono neeôr•dn no :)" ;• ultimo ponln 
doui.J•inurio tla minlin t!ccluJ•ncüo cle YOlo. 

•'·~·, •. : '' r., 
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. . Vot·dad'l ,; que o honmdo Senador pela Parahylm declarou 
que, si o Supt•cmo '.l.'l'ihunul eommcLt.c um "l'ime, sr>ja punido, 
(lcurlo) « niio pot• l.ct· lomaclo eonheflimcnlo dn uma ~ucstão 
politil:n, mas como qtwlqurt• oul.t•o l'unecionaf'io, pot• exeesso 
ou Jll'lll'nt'ieaafio no cxel'ckio rio :tl.lrilmif;ão lrguimu ». 

Sr·. l't·esidenle, onclo yio :;, Bx. flUO f'U quiwssc mais rio· 
que isto- a puni~ão, niw elo funecionario, ma~ do memht•o elo 
.Podt!l' Politif!O'I que é memiH'o do Supremo 'J:J·ilmnal Fedem!, 
all>m _daquillo que S. Ex. mesmo dr'l'lniu como- excesso de 
funecao'! . 

Senhores, ,; preciso que nos ~ntendamos. Ou a minhn in
tclligcncia ú cxlrnordinuriumcnte obscura c aquillo que leio não 
i'• pct'.I!Cbido pelo meu espil'ilo, ou !H~s estamos aqui. Ja~cndo 
,ioga de pnlavpas. · 

· Si se al'firma que (j l'ncló iuconlcsto que o Poder ,Turliciurio 
não póde clcdclir de um caso cxclusivamonte poli tino, uffit•ma-sc 
qu1J i•llc excedo rio suns l'tlllCI;õcs decidindo-o; c, si se aJ'J'it•nm 
que o Podo!' .Tudicinrio, f!Xl'.orlcnrlo dr suas J'unfJ~iir•s, enmrn,'tl.e 
um ei'iiM l'uneeional, aft'irmu-se que cllc é r,a·ssivel da p1!11a 
dr. responsabilidade, dcf!idindo a questão mr.rnmcnl.e polil.iea. 

Eu bem .sei quantos argumentos os custJisLico;; tln iuliJI'
Jll'ela~iio constilucional podem oppôt• a r>sla Jlt'oposil;ão, que ú 
elarn, nitidn r. Jll'ccisu . 

. :Não, dizem ellcs: s(, o proprio Supremo Tl'illunul p6do 
dizer se excedeu ou não 'do suas J'unnGúes, dociclindo elo unm 
questão cxclusivamr.nlc politica. Si as;;im 1\, rasgul'lllOS n Con
stituição, supprimn1nos o artigo que .lrala da rcspons:;tbilidnde 
llo Suprcfno '.r!'ibunal, tlOl'quo l.odns as vc~cs que olle exei!dcr 
de suas i'uncr;õcs diT'á: -·dDu não excedi o cxcreiuio de minhas 
Junccücs, cxel'ci uma J'uncr;fio que, no meu cnlondor, podia 
exercot• ! ! » · 

Si ,; doutrina Pt!cifirn, quacs são os casos c:r,clHKi1J011Wntc 
politicas; si o Supremo Tribunal não pódc defJidir do 'Casos cx
i!lusivnmente, cssenciulmcnlc poliLieos, ,., clnt•o CJU,e, 'l'n~entlo-o, 
.J!ommeLtc cxeesso de J'uncçfio, ineOJ't'e cm erimc de !'csponsn- · 
'llilidndo. . 

Essa ,;, a minha Llwse- Lhcse rloulr.innrin,' porque não a 
nppliquei Jamais, aeemnndo cm casos conct·ct.os qunlquct• do
eisüo dnqucllo at·eopngo de ;iurislns ou qunlq,uct• <.los sons. 
membros. · . 

Elssn foi n lhcsii que tü•ctendi sustentar no malslnado 
J1l'O,jcclo de rcsponsahiliclndc dos ,juizes do Supremo Tt'ihunnl, 
o qual, ao todo da ef'iLiea dos que niio o i!Ollhcecm, li!m soJ'J'rido 
a. m•ilica dos eompctcnt.es, de 'blin ou tln m:'t r,;, 

Cmweneido, SI'. Prcsidenlr!, nfio s(• JlCin. inspil'nção do meu. 
r.spiriLo, arf.eilo no cstmlo do diroi.L'o pnll'io; não s(, paln inspi
J'n~ão do meu C>'Jlil'ito, como homem pulllif!O, que deve eO!ril!ll' 
da solur;iio do lndos os pt•oblcmas pn.~tos :"! nossa mcdil.n,,:iin, 
ma~ tnmllcm •f!O .rno pnl'l.ifmlnt• que viu P lru ns J•e:clnmnf.:.(í,•s 

. 'JliU'lidns dos mniot•cs vultos df!Sle pu i~. 1:nntm 11 lnneha oxist.,JHirJ 
Jitl lugislneão lll'llZilúim sobre a questão da l'r.'spnnsnhilidarln dns 

- ~--- ---- - - __ ·,___ ------- ' 
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Juizes do Supremo Tl'ibunal, ,; que me nhalancri a formular'um 
pJ•o,ieeto, com() shn)Jlos base de estados, papa cucaminhm• a 
discussiio c solucão do pro!Jlcmn. · 

· Esse projecto, Sr. Prcsidcnl.c, ,j1í J'oi acccil.o, com modifi
r,aciics- algumas rn·oJ'undns no seu cnpil.ulo segundo n oul.rns 
de mera rcdner)fio- pelas Coinmissiies <I c Con,.l.ituiçiio o Di
plomaein c do Legisla~ão c .Tusliua, desln Camaru, tendo prrívin
nlenl.n mcroeiclo o voto do Senado, r•m sun pt·imeim r!isemsiío. 

Peco lieenr;a ao Senado- aproveitando a opprll'l.unidar!c do 
ilmn cxp!icncão ao meu honrado collcga, Senador pela Parahyba, 
1'111 relar;ão 'ti sua l'csposl.n ao meu modesto voto- peco Jicenra 
para ]JJ.•oduzit· Jigeit•as considerações. sobre o pro,icelo de lei 
"'' responsabilidade, visto como elle tem clara c immeclinln 
rela~fi.o com aR considerações que venho r! e· produz h·. 

E~Ro ]lt'o.ieelo, Sr. Presidente,' r:nmprchende quat.J•o capi
l.nJo;;- o primeiro r! o dns disposir)ões JWCiimiiJnt•es, cr'opia dos 
l.rxln.• constil.ucionaes, apenas n'r)!le ine!uidoR, eomo · mrdo dr. 

· i.oPnal' mais claro o pensamento que o ins[lii'U, nn malerin qnc 
se srgu e. ' · 

O enpilti!o 2" :foi n que mcPccou n cPil.icn mrdilnda e rrudiln 
rio meu honrado amigo ScnndOi' pop S. Pnnln, S1•. Adolpho 
nm•do. S. Ex., eomo ali:ís I!J'rio qnc ·n honrado SnnndoJ' pela 
.Pnrnhyba, rnlencle que nfio devemos dcl'ini1.' no prn,iee!o de !ri, 
os cpimcs de resronsnbilidndc rios ~rinislpos dn Supremo •.rri
lmnn!. 

.O Sn. Errr.1r.ro Jlllsso.~-E' .essa a minl1n opinifio. 
O Sn . .ro;i.o Lmz Ar.vEs-Pcnso qun SS. EExs. cnl.cnclem · 

que a definicão existe no Codigo Penal da Republica. 
Mas, Sr. Qrcsidcnle, ou pnl,li, ao m·gnnizm· n ]1\'0.icctn, rlo 

nm out1•o ponl.o de vista, orJ•onco cmboJ•n, 1101' 11fio considerar 
os ~linislJ•os do Supramo Tt•ibnnnl "'omn simples fuÍII!J!ionaJ·ios 
]1ub!ieos, 11nssiveis rins 11enns nu del'iniçõc;;. rir. crimes do Cc
digo Penal c por entender qur muitos dos crimnR 'funr.cionnrR 
n!l i dcfi n idos não poderiam RCl' n ttril.m i dos nos !\lin istrns do 
Supremo Tt•ibunnl. · 

O Sn. EPJT.ICIO PEsso:, -Este ,1 um ponto dr visl.n nl•i 
mn ilo Jibcrnl. 

O SJ~. ·.roxo Ltnz Arxr.s -·E' o que in dizer. O mru pnnlo 
rir \•ista :l'oi eliminàJ.• çln emuncJ•ar:ão do~ e rimes J'unecionacs dos 
!\1 inisl.l'OR do Supremo TPilmnnl lodos nqmlle.•. que, pela nnl.u
J'r?.a do seu cnJ•gn pe!n sua 'l'Lmc~ão po!iLka, peln c!ovac.ão •ln 
sr11 111 inisiNio, não lhes pudessem ser nl.tri!midos pr.Jo nl'hil.t•in 
d•• um l.rihunnl po!il.ico, r.omo. ,., o Scn_nrlo. Assim não onl.en
rl•'l'nm os meus honmdos ·~ollegn;. e cu. Lendo do rlnr pal'I'I!OI' 
lamlwm, no meu vol.o nn Commis,iio r!e Legislncão c .Tusl.iun 
r•m l'rln(.•ão :í mal.crin, doclnrei que, ~i o Senado onl.oJHlrJ' qur 
o r.npil.uln ~". 'que .rJct'inr os et'ilrws dr.< rospnnsnhilidnrl•'. r!rvn 
srJ• supprirnidD, pam .o .fim dr sr'J' npp!icndo o Codigo Prnnl, 
nos r.nsns dn •rrspnn<ahilirjndo dos !\linisl:rns do Supl'l'lllO• '.l'ri
lnJJ)nl, wmo J1i'OJ11ÍI) o 81·. Sennr!Oi' Arloltiho Gm•do, n:rslJ•acl.um 
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'do JH'o.ioclo nnrJn so:I'I'J·nr:í. nn e'senciu, Jit•ando apenas ampliada 
:t CllliiiWl'auão .Joo deliclo> :l'nnceionues. . 

J~u dissera nnle,; (lcmlo): « Considet•nr como deliclo do rc
;ponsallilidadn claquellr•s rnagi:;Lruclos·os que eslfio deJ'iuido:; no 
Coclioo Peual J'llll'a l.odo,; o:; J'uneeiumu:ios, •!. não si'• nivolal-os 
ao :l'unecionulis1no, quando são memiH•os de urn poder polil.iw, 
mas ainda abril' ao poder .Iulgarlor·, o Seuado, tribunal politico, 
u1n g·t·rutde at·!liLl'io. :\leu iuLuiLo foi eviLnr esse arbiLt·io, po1· 
lllllU !'C:il.l.'icla I! [H'OCisn UllU[Ilf!l'ilCflo fiOs :l'aclos SUSI!iJ[II.iH!ÍS de 
rlel.erminat· o. illlpi':WII!UIJIIL» rios nlinli<li'OS {10 Supt'CJ!I<J 'fri
liunul Ji'ecleral • .i'odeuw"' •!slnt· em cr.r·o, nms a noRsa intcw)iio 
J'o'i a. mais lilumrl .• som ol't'ensanu vo[o do liunt·adp St·. So!IIUdül' 
Adolplto Gordo. Com el'f'üil.o, pelo flill'eem· elo Sr. AcloiJihO 
Gordo seriio el'imcs cln respousnbiliduclu dos .iuiws do SurH·omo 
.~l.'l'ilmnnl l.ndos os dr!l'.inidos no Codigo l'üual, at•.L. :!07 e :JH »., 

As del'ini~:ões que eu dorn. i!J'am ~.;;uscepliveis. ele 4!I'ÍLi!~a, 
pela l'edae(•ão ou pela doutrina u foi o Jll'imci['o a deelarur, 
ao·· apr•oseulat· o projecto, quu era ellc uma simples .liasc tlo 
discussfio. Entendia, pot•rim, Sr. l'rr!sidonLo, c ar:t•edito quo elt
I.CIIJdia bem, que devia dcl'lui1.' o oxcr,sso rle :l'uu1:~ücs, J'IU!'ll im
pedit· ,iuslamcnle ao poflm· summarianle e ,iulgaclor, que é o 
Snnado, o dü·eilo elo applicaJ· a laLiLudc do Codigo J>enál, CJUil 
se li mi la a ddinir o el'ime rwsl.as palnvrns: « exeecler o.> li
mites ela 1'uuccão propria do empJ•u:;o.> 

· Que ó para o Supremo '.l'ribuual, I'Xeeder o limite da funcr)ãa 
Jll'OI1l'ia do empregot 

Ou wls definimos 11n lei ele ·re:;ponsnbilidacle o que " lRRO, 
ou ilamo~ ao Sr.nndn, que <í mn lo~·ihunnl poliUeo, o al'hitrio do · 
decidir em endn caso .corw1·elo .. ]~L·a is::-w o que rm não quorin. 

Considerei r:omo oxeesRo unieu das :l'une<;ür.~ .iudieiul'ias 
]'ll'OI'I•I.'il' dccisül'; soh1·e casos oxelusivamcnle J•olitieo~. 

O 8n. · Am•.nun J~E.\IUH -Apoiado. Eis o fJUu snsl.r.nl.o. 
O S1t .. To,\o LU17. Ar.vgs- Qui r. "olloca1.' o ~l.'rilmnnl deni.I'O 

da sua r•sphom eonsLilucioual, IJIW •í dn gni'UliLit· os dimilns 
individnans poslrl'gados, uimla que pum :;a1'anLif-o~ Lenha rle 
t.nma1· I'OIIIireimonl.o 1:om íínm rpwslfio· po!iUen, o que ,; muil.o 
dil'l'rt•r,ul.r' de decirlil.' do uma questão lllül'UIIlu11lu pnlil.icn. , 

O Sn. Art'I'HUI\ LE:IIOR-ApoindfJ. 
·O Sn. :ro,\o LU17. Ar.\'gK-Poi,; niin ,; J11.'el'orivol dizrr-sr, 

r:omo f'll diR.'e « uiin poídro ,julgut• llt'si.n malel'in, pn1·qur• .iulglinrlo 
oxcctln d1• suas l'une~i)f's » n deixnt• an ,iniz n inl.n!'PI'ol.nciin do 
Codign Pr•nnl, que s" limiLri n. punit• «n nxers~n df! :ftiiW0ÍJC~ 
Tll.'OJ'II'in~ do <'illpl'e:;o »'! ~ 

Quern dl'•ixn mnirll' nT'liiLI'io, I'U com n llli'U Jll'o.iedo, clnfi
niJH.io este Tll'iueipio, ou v•IH ouf.1·o~ q11r• qn•'l'l)is n Cot!igo Penal? 

f'i dr•fino mal, ,;i I)Xagni'O, que lllf'ihol'<~lll, do~m melhor do
J'iui~iio, mns urw tluiXI!IWOS o euHo ao 1\l'hii,t•io inl.t!I'PJ'eLnli\'O do 
l.rihunnl ,iul:;adnl' • 

. ~~~ minlln drol'ini<;iio, '~'el;lo qtliJ l1n r:nsM qur niio r•nhf'm n 
nuwm llnliit·üo sob o 1:c•qhocinwnlo rio SUJH'emo 'J.'I'ibunnl, oull'Os 

.·, 
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que ''llc podf.'r:í dicidir, como 'Cl.'IÍ. o ''onhr.dmr,nlo rios orgríos 
el'foclivos dn U1diio, dos Bsladns o munieipios. E~sp,.; nflenpnm 
ou não :í. eompcloneia do :';utn•cnw ~l.':·iiJUnal VedtH'ai·? Fnwnclo 
estn rcenniJC!LiilllOJJI.o, oxendn ott niío da:.:. sua.-1 J'UJWI'Ijf!S judi
eial'ia~. comnwU.e ou nfio um orimn de r•JS[IIHJSallilitÚtdl''~' 

AtiJII!IIo pa:·a todo~ os .iul'istas dosl.a CiiSIL o ele J'tí:•a dolla 
])at·a quo rnr. l.'t'."!pondnm negaLivanJont,e. 

(l .. emlo)-A. vel'il'ien(;lio dP podl!l'I!S dn r.•r.pl'r.~nnl.:trlt.,~s do 
paizP~ r:'!LJ~nngfliJ•o:.;, a fleelaJ•nt.:fio dn eum•J•a e e'eluhrnt.:fi,) da 
}HlZ.»- ,J;í f.lj,.;:;l~ fll.lü l~."iSf'R l!fl,~HIH llU!Wít elt{.~gaJ•iniH an I~OiliJOej
.Jll!!nlo do Snpi'PIIlfl TJ•ibunal .FndPJ'al, 111n:·i na fllllllllí~l'l\l't1o du 
:•asns polil.icns ufio quiz J'azt•t· lisl:t incornplol.a,, • 

O R:t •• ~DIJI.P.Iro GOHDO -'1>111 q uu ~aso.' o Ru premo ·TI'i
lanJnl Jo'odl'l'al p6d1J rJrelarat• guerra~ 

O Rn .• lo,\o J.UJ)I Ar.vEH- Em .f!aso nonllllm; Bst:í IJcm r•x
plii!llllo o,; o que. venho de rliw11 o .i:'t disso no meu pat·ceet•. 

(Lê) « Chll'O IÍ flUO esta CIIUITlüi'HÇÜO SÔ leve O elevado 
intuito rio mstringit• o arbítrio rio polii'J: .iulgudor. Si li f!l•rlo 
q:le·otouus dns cosos uwncionados 1/rmio :irínwis OJ.lportuuitlarl~ 
)Jarr. o 'i!olo rio 'J.'rilnmal, nfio (, menos col'lo rtu" eliminai-os, 
sori~ loi'JJUt' a cnumcJ:açfio incompleta.» Continuo, St· •. .Presi-
dente. . 

(Lr:udo)- «O l'l'eonheeinwnto da legitimidade do governo, 
'nos Estados n rnunieipios, quando disputados eul:.·e dnns ntl 

lllai;; )laJ•.eialifiades », CXIJI!de OU OfiO OS limitr•s da fllllCI;fio jurJi-
IJÍOrja '! · . 

D1!safio os rnrlhol'cs .iul'islas desta Casa 1.' rlc flÍI'ft rlell:~ 
!lllJ'a. qtw m·o eontH::;lnm a al'fiJ.•nJU(Jfío. . 
' ' (/.(}llf/n)- «Ap:·rei:wfio.da existeneia daJ',íl.'llHI repuhliunnn 
\'rdr.-r·nliva Pxigir/a 1wln ConsLil.nit~fio no:-; govot•nos dos E~ lados», 
m:-~n do •t·onqwtnnuin, do .PodrL' J.(•gi· . .;;·Jat,ivo. 

O Sn. PnESIIlJ,:->'I'E- LemiH·o a Y. Ex. qur n hom dn cx
J1Niienlc c>tú 1'indn. 

O Sn .. To,io LIJI)I Ar.vg~- Pe~o a V. Ex., emhnra nhn
snnclo da allcru.:<io do Senarln, qun ·eonsnllo a Casa si comcn~n 
na PI,'OI'f.!!o\ll<:fin ')a lrn1~t pot· mni~ '10 minuto~. al'im do I'OIIe.luir 
H:-1 ll1Jil/1Ufoi ·I~Oil~ldOI'HetW~. 

Posto a votos, ,:, nppt'OI':Hlo n J'PfllJrl'irn•!nto. 

O Sr. Presidente- V. Ex. [11ÍdP I!OIII.inuar. 

O Sr. João Luiz Alves- nc,tuni:•oi, S1•. Prrsidr.nlr. 0 
mru pJ•n.ir,etn, discJ•iln i11amlo r.:,; l!t'inw~ do rüsponsniJil itlnd'\ Stí 
t.uvn n inl.uil.n libe:·al dn lii'lll.' do Senado o UI'IJHI'.io da iulnl'
]11'ctncfin do Pndigo 1111 sua appli•,nr:fio r•m endn caso I!One:·r•to. 
Si nJ'l'O mdstn, ,i:í dr.•ll•• nw ponitPJWil'i. Concol'dei 1!0111 n SI', Rt!
Jiilllot• Adnlplin nm·dn r' Ol'lt en:wtmlo eom o Sr. Rrnnrlol' Epi
l.nr•in l'Pssoa na l'liminn,•fin do eapil.ulo :.!"do l)l'o,iedo, mnnlcndn 
fL!II'IJns o enpilulo :1". Yet•r.mos IIIJ l'ui.Ul'll, fJU.Od De/1,\' fll'f.''t'llll, 
I]UOill [(•YC 11111 is l'IIZfiO, 
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Nadn mai~ Jll'~r.iso dir.rl'. :'1. rlrl'rsa do I.Pihunnl fciln pelo 

mrn hnnl'ado collegu rJ•n rlcsncee>sal'io, pnPquc eu não n ata
quei. A .>un dcl'csa i.J•ansl'ormou-sr, infrli~mct!Lr, cm nceusa~fio, 
quando rlrela!'ou qur• umn das scnLcnr;a.~ elo Supremo '.rl'ihunnl 
,Frr./er•alnfio o!Jedrnru no sentimento ela .iusUca o 'l'oi prceipitntln. 

Na fJncstfio rlmlf,rinal'in estamos de pcrfciln ace<lr•do, ou, 
aprendendo c rcerbcndo lir;üc;;, mas eollahm·anelo l.amhrm rom 
o.~ r.onhceimcntos que, rlom muito rsfor•ço, tenho adrrnir•ido cm 
~;, nnno;; ·de .indientm•a, de mnr;i;;Lm•io, dr advocar,in r dr llai'-
Jamnnto. . 

Sem qnm'rl' rcrorit·-mc no vencido, mns :l'allando cm l.hrsc, 
YOll :l'ar.m· uma sr)r·ic do Jlerg'lmtns que ahi 'l'icar·fio dr p1\, pai-a 
c'rt'em rcsrondielas na or,.easifin nppopf.una. . 
· P1~dc o Supr·cmo Tribunal l~rclrr·nl, a prclcxl.o do r;nranl.iJ' 
n direito .individual de loeomociío, n rHrcitn r/e h·" vir•. rbeirlil' 
qual 1\ n Mrsa d11 uma Asscn1.!Jlrín Lnr;islaLiva eompctcnl.r c lc
;.:jl.imn pa1·n pt•r.sidit• os sr.us t.rnhallrns, conl.m b voto ela maioria 
drssn nw.onm ,\ssrmhl1\a? · . 

A pr•rsirlrtwilt dn uma asscmblén lcgislntivn 1!, por vrntum, 
nm dil'ciln inrlil!l'rlual que rlevn. ser r;aPnnLiclo Jlr.lo 8upl'cmo Tri
bunal .FN!rml ou~·, uma funcr;fio cxelusivamcnl.c polit.irm? . 

Tal JH'csirlnncia se eomprc!Jrndc no dirr.Un de ie c Yir•, 
rpw r·nmlli.criza o dil'r.ilo individual de Jocomocfio gamnlido 
prlo ha/J(Jas-r.nr)lus? • · 

DPr.irlindo-sc, dil'cr.tn o JlUI'nmrnlr, rln lrA'ilitnirlarlr rlr üma 
. Mrsn do Congpr.sso Lr:;iRinl.ivo, dceidr-sc ou não de uma qncsl.ão 

rxl'hl>ivnmcnlr. politica? .. . . 
\Pódn o Supt•rmo ~rl'ilmnal Jlr.dot•nl, o Podrl' ,TurHriario F1'; 

rlrml pr.sponsnhilir.nr']>n!' ·t!r•imc 1'unrr.ionnl um chr.fc de F.stnrlf\ 
anl.r.s da dcllrnl.ação do r•csprllLivo hii.Jlr.Ochmr.nl, rJn·a"f'l'1rrln cnru 
a ConsLil.ui"ão do l't'SPC!li.i\'o Estado? , . ' 

O Sn. Erl'l'.lf:IO T'JCssn.\ dú um aparte. 
O Sn •• To,io Lmz Ar.VEs-Vou rcsponrlrr ·no nolwn Sr- . 

nnrlnr·. Ao prp:;unl.nr .i:\ provia n oh.ir'r.çfi.o. Nfio pr.rgunl.ri si \ 
lHÍI.Jr!. mnnclnr· rrsponsnhilizar, prrguntci si pr'>dc mnnrlat' ron- I 
1.innar o lll'orrs8o dr. l'·rspnnsabilidadr eonl.ra ó' Pr·rsidnnl.n dn ' 

'Estn.rlo anl.r.s da Jircnçn rio :pcspci!l.ivo JWOrr.sso~ nnlrR rln rln
ct•r-lnçiio do hnpcm·hmcnt JlC!a nssr.mblr1n r.nm~lol.rnl.r. • 

. .'0 Sn. BP!'I'.IGIO PEsso,\ chi riutrr, npm•l.r. 
O Rn .. To.io LU!z JIT.YES- O SnJll'r.mo Tl'ilmnal Jlcdrrnl 

dr v r snhr.r qtw n ,,, idndiío n quem mnnrln l'CSJlOnsnb i I i1.m· t!nlll
mr.LI.r.n o rrimr. funt!r•.ionnl eomn rdw:l'n de •Estado: " cnmn a 
Consl.ituir•iio dn Estudo nfio pt'ldn sm• iA'nm•adtl pelo Rupt'Pllll> 
'l't•ihunnl'lledrml, não hn nct•t•ssidatln rln. invoenr;ão rl1' qunli
iJadc de chrfo cln Esl.nclo ou rln disposi1;fio dn Cmisl.iln it;fin rs
l.arlonl. 

0 S!L :81'1'/'.lr.IO. J1RSR0,\ ~ 0 ~l'l'illllnnl niío mnnrlon l'I'SflOll~ 
;;nhilizar o ]l!'rsitlcn!.c indr.pr.nrlr.nlrtnrnlr rio Jll'tiYia licrnr;n dn 
Assr.n1.JJ1tln. ij~ssn 1; uma das mui las ,•onl'nsücs cm fi III' st• eltlflor·n. 

I ,', 
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O Sn •• Jo.\o Lr11r. 'J\r.VI'R- Nfio nrril'lnri qur mnnclou pcr-
~nnLci H i ppclin mandar. · ' 

0 ~n. EPIT.ICIO Jli'RSO,\ rltí um npnrLr. 
O ~Jt ... To,'(o Lmr. Ar.VI'R- Eu lliín rlis:;r. qnn mandou. Dn

l:rrl.arh pelo ~rl'ihunal n rrspnnsuhilir.lnrl<' r.ln .I'J•n<irlrnl.r rio Es
lnrln, mnndnrlo' os papri:; no pt·nemnrlnr rln 11rpuiJ!ÍI'n, r•.<lr doWB 
J11Í1~jm.• o JH'ocr~~o .. Pôcln fnr.ttl-o, ~·· o quo !H~J·guntn, nnl.1~~ d:\ 
J'''""'lur;fin dn nsscmhl<1a lt~gislnliva, untes rio impcrrdtlllr"ill'? 

0 Slt. EPI'l'.ICIO .l'ESAD.I d;í um npnrlr, 
.. 0 Sn. Jo.\o LUIZ Af,VJ\S-Esl.on l'nllnndn ri0Uil'innrin-

l 'I!' I q ' mcn. .c:- ouc r . uzc -o. 
E' qtw V. Ex. Linha rir l'rspondcr· commir;o- nfin p<ír.lc. 

(f'nuw. )' 
O Sn. ErJ'J',icio PESSOA- V. <Ex. nfin TH'<dc i nlrrpt•'clnr 

·assim n meu silcnr:in. Trt1ho opinião mui ln ennhrt·.idn. ~i se 
I.J·nln dr llm cl'imc ela cnmpctenein rln ,iusLi(;n I'Pdri'UI, pt'Hln; si 
"'' Lruln rlr umer•imo r.lu .r:ompclrlll\ia r.ln ,iusl.i•;n lOi'nl, nftn pt'o1l:1. 

O Sn •. To.\o LUJZ Ar.vr.s-Firn nnnltecrndo ·a npinifio rln 
V. Ex. Si nntr.". n .cnnhr.eo~sc, nfio a leJ·ia pt·nvoea\lo. 

A .cli~Lirlef;ão, nn niio n. neeeil.o, cn niío n. l'n1,;o, pOl'fJlW nfio 
r•mJsidcJ•n o Snpt•emo 'l.'t•ihunnl Frdernl •:nm nr·hii.J•n dos dt•s
linos polilit!OR dos l~slnr.lns, eu.i:t Yidn t•f!pomn na :;ua nulo
llfltnin; nos termos. das l'P-Silrl!t.ivns i!Onstitnif;iirs, :;rgnndo os 
preceitos cnn:;l.ilueionncs da União. ' 

' ' 0 Sn. EP!'I'.\C:W PllRRO,\- Nrin o Pmlrt• .TtH.lieinrio ria 
TJniãn p•'ttle :l'il'at· suhot•rlinnlln ao poder !nr.nl. Set'in n í'Ub
\'ri'SÜO de toda a h irrarch i~ fmlerativa. 

O Sn .• To.\o Ltrlr. Ar.vr.s- Pnt·n o Pt•c;;ir!rnlr rln F.sl.nrlo 
Qtlr eommrtl.r• 11111 nimo J'uneeionnl, ali:'ts a ,int•i•>·pl'Jll!NH'in rln 
'.l'ribunnl ,it't existe, firmada pela dci!isiio, nn caso dn Cenrú, 
nnr!r foi ,iul::;nrla ueccssat·in a dem•nlnr;fin ]'11'<\l'in elo hnJwar:h
uu•ut para O JH'OCI}SSO do C:O\'et•nnrlot', 

O Sn. EPJ't'.\CIO PJ~sso:\-Pcrl'oilnnmctr. Eslon r.lnnrln n 
minha opinião n niio a do Supremo TL'ibunal. 

O Sn.,.Tn,\O'LUJr. Ar.v~ts-~r·. PJ•r.sirlcnl.r, ru acnln r. :;<'1 
•·omiÍlcnlntir.i no :;cu proprio ]1t'l'lorio, como disse, ns r!r•roisiirs 
rio SUJ1!'omli 1'rilnmnl. 'l'enhn nqni deronrlicln as tli'CJ'ogal ivn' 
rJcsRc Trilmnnl •• • : 

O Sn. Art'I'HUI\ Lll~lOS :._Como cu. 
O Sn •• To:\o Lmz )\r.\'Rs- •.• rm or,cnsiiío solrmnrs c•omo 

V. cEx. disso br.m ptlde •tlnt• trsi.Pmunlió. Quf'l'o, pot•tlm, qnn 
a. Conõlil.ukiin sr.in eumpr•idn. Niin nln~uci os illu>it'I'S )li
uisl.r•os.•ri!Hill<''lle Tt•ibunnl, no;; ~unrs, n •·ndn um r"'"naluwnlr 
" no Tl'ibunnl eollcrlivnmr.ntr, [J•illul.o n mnximn •·nn;;iill't'UI.;iin. 
Cnlld<•mlln n rxDL'hilntudn l'unreionnl nm Uti'Sr, pt·npu:;llanrln 
poln lei de l'Cspou;;nbilidnde, qtH' dri<i>,io que nuura ~<\in pt·r.-.. 

,/ 

• 
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ciso applicar. Quero que c!ln seja r1omo n da J•csponsabilidado 
do J>l'e~idenle da JlopuJ.olicu, e «o caulino de g-J•osso calibre, 
que :--1j em grav1~ Ol!easiilo se djspn1·a»; mas qlH~I·o que eJin 
r!xisla pomo eomtllernculo do no~~n rogimen cnnslilucional. 

IJuero, I.ina/Jill•u/.o, podct· dizei' ~~omo Bl'ycc, do nosso Su
Jll'illliO 'fri/Jumil, o quu ello r/i~se un Supt•emJI CôJ•/c dos JC;s
lnrlos Unidos: . 

«lWa dove J'r.sisLil' aos impulsos trausilot·ios c rc,islir
lllcs com /.an'J.n lllaim J'irmrJ~a quanto :/'or·,!m n/les mni:; yeJrc
meul.r~s. gnl!·inc/Jeinlaa J>Ol' tr:.r~ destes ilwxpus-nnveis Jm
luarl.'!~. e/la rnoslt•ar-sp-lm capar. dn dosaJ'iaJ', a um mr.sn10 
tnmpo, os aluques dos oull'Os podl'l'Cs e as sdu.ccrieo<, as ·mai.< 
JWI'i(lo.ws, }JOI' ,,·~rrr~n irnpalpawis tio scutiuwulo; po)lulcw.» 
,(Muito bem. Mm to IJcm.) 

ORDl~~I DO DIA 

· Discussfio uuica da p!'Oposjçfio ela Camnra dos Dr.pu/arlos, 
n. 28, de iQJI,, fJllC llPJlrova us resolur;ücs c conv~ncün~ nssi
g-nadas pelos clolegados dn Br.·a~il, ú 1, .. Conr,;r•cneia Jn/.ol'Jlneional 
Amcri~ana, ronlizadas nos mózes rlc julllo o agosto de iUi'O, 
na cidndo do Bucnos-A.ircs •. 

Adiada a vota~.fio .. 

Cfl/WI'/'0 Jlg (j(j(i; 538$080 ,\O 'llf/NfS'I'P.Il!O ll,\ i.\I,\nTNU.\ 

2' discmsão da propo;;ici'ío da Cnmai·a dos Dopulados. 
n. 12ti, de Wlt,, que autoriza n nllrir·, Jlolo illinistcrio da Ma~ 
rinlm, o cr·erlito ,;upplomcntar ci(l liüü :G38$08U, pnl'a OCCO'J'J'el' 
ao pagamento da dif.l'm•rJnça .do 300 para 3G5 dias nns .iO!'rm
loi·ros, diat•.islus e tmbalhndoms dos Al',;enaos rln ~lal'inlra e 
iDit•ec/oria elo Armamento, dm·anto o t'xet•eieio do ·tn·u, IJ/.t,., 
sendo: üti3 :~liMOSO (L verba « Arsonaos,- .Pr.ssoal o pessnnl 
at'lislieo c JO:l :272$ :'t ru!Jrien ~~·-«Pessoal, c pn>sonl nt·
tistico. 

Adiada n vol.ar)ão • 
• 

O Sr. Presidente- Nada mais hnvrndo a t.rnlnr, von lc-
vnnlar n sr.ssiío. 1 

Desig-no pura ordem do dia' dn sng-uinl.e: 
VoLução, nm diSCJlSSÜn m1ica, da rodnccfio final rln rmrnrJn·. 

do Sr.nndo, :'t JII'OJ1osicüo ela Cnmnrn dos Dcpuladns, n. :?:!li', d1• 
~ ill!l, que lJ•uns'I'IJl'O ]Jl\t'a n Cot'fiO rir Snud~ rio 'mxrJ'r~iLn, enm 
JJO/ll'US do 2" J.rnon/.rJ, os inforior·os que ton!Jnm mais elo J.J'es 
annos elo pr•nun J! sorvi~'os prol'issionncs: 

·.Vol.nçüo, om discussão mrien, da J•otlncciío final dn omcnriJt 
do Scnnclo, íL proposic1ío da Cnmam dos Doputntlos n. '12, tle 



SESSÃO g~[ 1D IJB Q[J'l'UDIJO Dl' J.DJ!i 
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1.0U, que autoriza a abcrtuJ•a, pelo illini~I.CJ'ÍO do Interior, elo 
um cJ.'O~iLo supplemonlnt• :i verba 1ú' do urL. ~" ela loi do ot·
<'amcnl.o vigente, na .importamia de 0~3:720•$2·12; 
• Volar;ito, em discu~~ão u11ica da Jll'O[Josiçüo da Camam dos 
Deputados, 11. ~s. de HIH, ~urJ approva as resoltH;ücs e cnn
vrn~~õc•s assiguadus pelos. dult~gatlo.;;l do Brazll, :'L 4" Gonl'crcnda. 
Jnl.eJ·nudonal Anwt·icnua, realizadas uos nwr.es de ,iuliJO e ag·oslo 
de I O lO, na eida~e de BIWIIOS-Ait·ns, (com. }Jarcccr j'ai)OI'al)cl da 
Cummis.viío de Coustituiçtio o Di11lomw:ia); 

Votação, em. 2" disemsão, da proposiciío q)l Cumam. '!os 
Dr.putaclos, u. ~(•,·de 1UH, que aulortr.a a alH'Il', .. Jlllio illinJH
tr.J·io ela Mal'i11hu, o ct'IJdiLo supplemcntar de üliü :ü38$0Rn, pnl'a 
oceorrot• ao ]JUganwnlo da rlirl'er•onr:a rio 300 pura ali;; dias 
ans .iorualcit·os, rliar.islas rt Lralmlhadoros ·dos Arsenacs de l\la
J•iuha o Dit·er:Lof'ia de Armamento, durante o cxereieio de 1 OJ.í, 
ele., Hendo: üü:J :2üliiiWSO, i\ vorha « Arscn:ws »- Possoal c 
JW~soal arListico c 103 :~7!l$, i\ J•ubrica 27'- «Pessoal> n pcs
snal at•tisLico, (r;om Jllll'ccer j'avumvel dtt CoJ/I:m'i8stío du Fi· 
nançn8,),, .J 

J,cvantu-se a sessão ú,s 2 Irot·as e 20 mi nulos. · 

131' SESSXO, E~! i O DE 'OU'lUBilO DE 10J.i 

, 1'1\ESrDENCJ.\ DO 511 • .111.\U,T O GÚES, I' SECIW'l'.\1110 

A' J hora da lal'Clc, PJ'·esentri numero legal, abre-se a ses
são, a que concorrem os SJ·s. Arau.io Gúes, Podi'O Borges, Gnn
r.:Jg·a ·.Taymc Gabt·icl Salgado, 'J'eJ'J',j, 'Lauro Sodró, ,\rthm• Le
mos, Imlin 'uo Dt·ar.il, lllcmles de Almr..idn, Ilibeit·o Gon~alves, 
Ger·vasio Passo.~. 'l'homar. Aec.ioly, 'l'avarcs de .Lyra, Anl.on i o 
du Souza. Eloy de Souza, Epilacio Possoa, Wall't•cdo Leal, Gon
r:alvcs FcJ•t•c i t•a, Iln~·mtmdo de Miranda, Gomes Ilibciro. Gu i
illl~l'mc' Cnmpos, Agtlim• c i\Jello, Luir. Vinnnn, nuy Barbosa, 
.Tniío Luir. Alves, l~rico Coelho. Augusto de Vnsconccllos. Adol
nho ÜOl'(!O, Bmr. Abrnnl.•~s. Alcncat• Guimarães c Abdon lln
pl.ist.n (31). 

Deixam ,Çio compnJ·eccJ' eom cnusn ,justificada os St·s. Pi
nheiro Machado. Mctollo, Silvct•io 1\et•y, .. Tosú Eur.cbio, Ul'lHmo 
Snnl.os. Ph·os .FcrJ·cim, Fmncisco Sli, Cunha Pcdt•osa, Hihoit·o 
de Hr·itto. Sig·ismundo Gon~nlvcs, Olivcim Valladão, Jos1l Mm·
~:cllino, Ber•nm•dino Montoiro ~loni~ Freire, Nilo Pcnnnhn. 
Lo~JJ•cnço Boptistn, Alcindo Guirnobnra. St\ FrciJ·c, JJuc.no de 
l'n1va, Bernardo Móntcil'o, Alf'redo guis, Fr•:JJJcisco Glyccl'io, 
Leopoldo do Bulhücs .• Tosú MmLinho, ·A. ,\~eredo, Genero::o 
Mnt•qucs. Xavict· da Silva. Hcrcil.io Lur., Joaquim ASSLlmpr•iío 
o Victol'ino Monteiro (30). · • 

E' lidn, ]Jasla cm discussiio c, sem drilntc, nppr·ovucla ti 
neLa da sessiio anterior.. · 
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O Sr. 2' Secretario _(sci·villllo tia ·/")' dtL conla c.lu se-
8ltinlo 

EXPEDIENTE 

Ofricio do Sr. Ministro du Viar;úo, tt·nnsmillindo a mun
~agern com quu n St·. /Pr·r·s~denl.o da llr!puhlicm n•f'tiluu rluis 
dos aul.ogJ•apl!os da r·esoluoüo do Congl'csso r'íaciona!, saue
donada, que couccuo seis mcws de lic;cnoa, 'a Emygdio J1i~
poli Filho, w·nlieanlu. do mnchinisla da Estrada de l!'el'l'o 
Contra! do Jlra7.il. - Ar·chive-sc um dos nutographos r; ru
mcltrt-sc o oulro :i Cnmarn dos Deputados. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de .2") declara que niio hn 
POl'OCC!l'CH. 

O Sr. Presidente ~ Continúa u hora dcslinndu no expe
diente. 

. I 
O Sr. Mendes de Almeida - Pcoo a p"tt!nvra. 

O Sr. Presidente - Niio posso dar a pnla\Ta a V. gx. 
por·quc se acha inscr•ipto o Sr. Senador lluy Barbosa. 

O Sr. Mendes de Alineida- :llaa o assumpto de que quvr·o 
tr·ulat• é do natureza urgente. 

O Sr. Presidente - A Mesa só podcr(L dar a palavra a 
V. Ex. si o. nobt·c, Senador pela Bnhia ccclct· a vez • 

• 
O Sr. Ruy Barbosa- S<'• · podei'I'Í ecrlt•J.• a palnvt·a ao no~ 

l>ro :"".ettndot·. depois f]l!C conhecer do nssumplo sobt•e o qual 
S. J~x. pretende lrn lar. · 

O Sr. Presidellte - Nesle caso tem a pulu\'l'a o h amado 
Scnndot• pelo l\fnmnhflo. 

O Sr. Mondes do Almeida -- St·. Prcsidentr., um dt~spac:·In 
l.•!le~;Tnp!tieo ncalm de nos lruzcr· a triste noLicin do "fallcei
mcnlo rio um S"I'ando estadista, do grande cida,Jüo urgcnlinn, 
o Sr. gcnct·a! .Julio noea. . 

. v. l,x,, Sr. I11'CSiclcntn, o Senado, todo o pa ix conhcc·~:n 
OH 111nl.ivos que tem o Bt•azil, ele amizade c gr-n"lialiio para r.-om 
o t;I'UIH!e homem Que neabn ele dcsapparccel' da sccmt dos vi-

.. vos. O gl!nrot•n! :ru!io nocn, ela sua pttssagcm pela tm•J·n, t!ei
xou um l.t·:1.1:o ·]uminoso, traço que é al.tcstado pfrlos progT!'~
sos exi.I·mmlinarios (]lW se opct•ar·am dut•nntc as duas ve1.~~ 
cm que S. Ex. occupou o cargo de Presidente da-1\epubl iea 
Ü'tllÜ. . . . 

Mas S. Ex. não pt•cslou sómcnlc scr•vicos no seu pni?- du
rnnle o tempo que :l'oi Governo. lo\\ra mesmo da aclrnimsll'u-. 
t;iio da ll~rmbliea, n sua acção bonel'ica foi conlinun e so:;·ura, 
.~·isando sempre csl.rcilnr cmla ve7. mais os ltH;os ele amrsurlc 
quo ligam· os dous paizcs, a Argcnlina c o Drazil, 
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. <.:om o{)es:~lll':u·eeiJrwnto do general ,.Ttilio llocu, Sr. I•r·e
~Jdeule, o :U::nz11 JlOl'do um dos seus maJores amigos. 

V.· J~x. comtJt•elwnclo, pol'úm, que, neste momento, pr:i:L 
rapidez com que eil.'lmlou a noticia do seu passumouto, n~o 
lllü ú possiycl collig·il' dado~ hiogmphicos para dusLu tribuna, 
cwnprida e curcliulmcnlo, dizer o que foi, cm viela, esse gl'uu .. 
tlc homem. Todavia, o que dcsap[lurcce, não ú um velho du. 
Ll'aimlhos clcscouhecir.Jos, em!Jor·a valiosos, é um corllemrJot·n
liCO, cuja vida c eujos lr•abni!Jos são conhccidoa do Dr·azil e 
do rmmdo, wnxrmc, Sr·. Presidente, os esforços por ollo un
vidndos para a ci'J'cclividaclc !ou! o ponderada ,ela amisuull 
qtw,. felizmente, ,j:\ é um l'acLo entre oa dous pnizc~. 

Na impossibilidade, JlOl'laulo, de fazer na hora pr·c,,clrtu 
uma eornp!ela !Jiogmp!Iia do grande morto, baslar·-nw-hin 
J•elcmhri.H' C!.uc nos 71 annos do sua vida, - rniJiL::Il', cuJn 
JJJ.·avura ~c Linha úcmonstr·udo ·desde a batalha do Ccpctla, cm 
:LSG\1, continuada durnntc a guerra do Puraguay, com as nus- ' 
.sas fm·~,;.us, ·cu1·2·1 do maio o· ow CurupaiLy, c, i'lnda essa g-10-
l'iosa glWI'I'a, nas lutas civis do seu pai~ - i'oi tambern tHil 
gJ·ande Ol't;atliza(lor·, como l\Jinistt•o lllt prcsid'cncüt AVL!Ilanc
da, IJrii!Jando na oGonquisla de! dcsierto• c cm oulros lt'iii.H1-
Jilos do ''nlor. , 

Prcsillenlc, do 1880 n 188G, nssignou os tl'nlados com .o 
Bl'nzil, pura o ar·bill'nrncnto de Misiones (Missões) o coni o 
Clr i lo o ele limites com esta ncpuhlicn. 

· Na p:a·te ,iuridiea de sua udministrur;i~o, i'c~ reformas das 
Cotlig·os .Penal e Pcnnl l\liJil,ar, o de l\linas, as do Codigo Com
Jill'r·einl o' do Pr·occsso Civil.· 

11 reslk~utc de novo, ma ·1808, voiu ao 11io C:o J'nncdro, o 
iodos'. eonhccemos u eordialidado o os ei'l'uitos de sua visita 
ao· !tio, na Prcsidcncin Cnmpos Sal!es. 

Assi111, Sr. Presidente, creio inlorpl'etnt·. i'ielmcnlo . os 
tienLimeulos do Senado Br·n~iloiro requerendo: • 

de Jll'OJ'ri:Jdn ·Ju, que sojr~ lovnntudn n. sc~3ii.o r!m signal 
pe~ur pe!JJ ·pas~mnonlo do gcncml Jnlio llocu; · 

:2", que se lulcgrapl\0 no Senado At·s-onLino apl'c:;cntnndo 
os seHtinwnLos de pezut• do Senado Br·n~ilciro; 

i3u, t]UC o Sonndo su dit•ijn. t't Lcsncüo .Argentina ncsLa Ca
pil.ul, a'rH·cseu lando ]Joznmcs por esse infausto aconte!.d mcn I.(J; 

, !J", l'imllrncnl;c,. que V. J~x., Sr. Presidente, .nomu1o uma 
Gomtni.~sãn f!Ul' t'Cfll'csenlo o, Seundo Bmziloiro iw~ cxequius 
tJUu ::!U J•onlizat•cm pelo gL'\Wtla morto. ~ . ' 

. O Sr. Ruy Barbosa -.Sr·. Pr·csidcnlc, associo-me c:or·di:d
llJCillo :'1s ltO\llCmlg·ens quer a1:nlm do propot· o nobr·u Sumu.ior. 
:\ )lopuhlica Al'gcnlinn, r1a pessoa do gr•undo. cidndão quo c\!:t 
aeafm ue !JOI'dC!' C, quo JllljlCJ tão lllllillelltll roprCBClllllll IHI>I 
t·ola')ücs ,ouLt·c nquello rmiz o o uos,o. 

Cedo, porLuuto, súmcntc f10l' eslo motivo, ela pulal'l'll t'JIIc 
.i:\ mo eslava· u:;sogur·ncl:\ pot• wnit inscl·iru;ão !'cita ,dusdo &a!J
budo, mus J'uço~o l'CCJUOl'CtHlo u V. Ex. que mo consrder·c dusdc 
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.i:í. insel'ipl.o pam nm:llillli, Pll!YJUC l.enhn Jll'CSsn ""' dar n rc
~po~ta flUO nw '!nile, ;\ iul'amia ol'l'ioinl, ilt~istente c rclup:;u, 
ll,~le contra .a :mnlm pessoa Stl. !'Jillnl.cm lm uns potwos >:lia~. 
Jo •. uma questao du holll'a; JH'CUJ~o dar uum J'CSJJOStJ\ imnw
d,mtn, unbu), e~magudora no Govm·no, ao Sr. Minisll'o da 
!.•ttm't'a c a todos os collnlJOl'ndorcs ucsta insislcnlo torpn'n 

·contra o meu nome. 
· PordlifJ-IliC V, :Jix. si inLcrromro uma mim.iJ'csLucfio clossa 
natut·czt\ com ns pnlavt·ns que .nen!Jo de ·Jll'DI'cdr. 

O Sr. _Presidente --' V. Ex. ficnrtí 'inscripLo pnra a sus;ão 
de umnnhu. 

Os senhoJ·cs que nprn·ovam o requerimento do St'. Men
des de Almeida, queirum se levantm·. (l'attsa.) · 

Foi uppromdo unnnimern~uLe. 

O Sr. Presidente - J<>rn virtude ela dclibcrauilo do S~-
Imdo, lovnnl.o n scssüo. ' 

A :ardem do diR pnm a sessüo seguinte ó a mesma já 
marcada, is lo é: · ' 

Volar.,fio, cm discussão unicn, da r.ecJncciio final da ememla 
rio Senado :í. proposição da Cnmai·a dos Deputados n. 23G, 
do 1.012, que transfere pura o Corpo de Snude do Exercito, 
com honras ele 2" lencnle, os inferiores que tenham mais do 
tres nnnos do pracn c serviços profissionaes;- · 

' Volaçüo, cm discussão uuica, da redhccüo final ela emenda 
(]o Senado íL proposir;iio ela Cnmam elos Deputndos n. 12, 
do 1ill.1, que :mtoriza a nberturn, pelo ~linistm·io do Inte
rior, de um credito supplemcnlar ii vet•ba 1ú" elo nrt. 2• da 
lei .do Ol'Oamcnto vigente, na importnnciu de !)23:720$24.2; . ' . 

VoLa!:iio en1 cliseu~siio uniea du. ·pJ.'oposi(,fio da ·camam dos 
Deputados n. :!8, de 1014, que approvu as rcsoluçüus c r:on
vc·u~ües ussh;ua·das JIUios clele~;ados do Bmzil ú !,• Co1tfet•e.Jwill 
ln!.cNlncionnl i\morieana, renlir.ar.ln~ nos mer.re~ do .iulllo ~.~ ngoslo 
do i !IIli, nn <!idade cJ, HlllliiOS A i t•rs (fJrJ/11. J)l//'eccr ftworavel tln 
Commissüo de Constitui~"io c DlJJlomacia); .• 

· Volar;iio, em 2" dischssüo, d:t proposição da Camurn dos. 
Dcptiludos 11. 20, do 1!Jl,l, f!l!C nu~orizn a abrir, pelo Miwis
lnrio da Mal'inha, o credito surplcmonLnr ele liGO :538$080, para 
oocorret· no pagamento ela dii'l'erçnr;a ele 300 para 3Gú ·dias 
aos ,iornnlcit•os, dinrisl.ns c ü•tll>alhadores dos Arsenn,o~ de 
Murinha c Dit·ccloJ·itL r.Jo At•mamcnio durante o cxeriJiclo de 
1!JU, etc., sondo,: GG~ :2UG$080 · t\ ycrba «f\rscn~cs - Pessoal 

·c possonl artisllcO) c '10:1:~72$ a .r•ubrwu 2r" «Pr.ssoul o 
pessoul' urtisLicO>- (com Jlarcco1: favol'llvcl da Com:1n·issiio dr: 
J."inanças) • 

r.ovnulu-sQ l\ sqssüo •. 

• 



1~:2" SESS:i.O, E~l 20 DE OU'J.'UBllO DE :lOH 

PJtESIDENC!A DO Srt •. Al~\U,JO GÓllS, 1' SECI\ll'l'AIUO 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a 
sessão, a que concort·orn os Srs. Araujo Gües, Pedro Bon;e~, 
Gonzugn Jarmc, Gabriel SalgurJo, Latn·o SodJ'<í, ArLhm· Lemos, 
Mendes de Almeida, Hibeil•o G'onr,alvcs, Gervasio l'assos, 'l'a
vnres do Lyra, Bloy elo Souza, Epitncio .Pessoa, Wall'redo Leal, 
Sigismundo Gou!Jnlvcs, Harmuuclo de ·i\lirauda, 'Gomes lliheil'O, 
Guilherme Campos, Aguiut· o Mollo, J"uiz' Viannn, Uuy Barbosa, 
;João Luiz Alves, Bm·nardiuo i\Iont.eiPo, Nilo Per;anha, J"c·ico 
Conllw, Alcindo Guannburu, S[t Pmit·c, Ai.Jr;usto de Vaslion
eellos, Bernardo Monteiro, Aldolpho GorrJo, Alfredo J~llis, 
Jrraucisco Glycerio, J"copoldo ele Bulhõr.s, Bt·az Abrantes, Josó 
i\Iurtinho, Alencar· Guimarães e. Jl.bdoa Bap~islu (3G). 

Deixam de compar®er com causa Justificada. os Sr;;. Jli
nhoiro i\Iachudo, i\Iotello, Si'lvorio Ncry, 1'1Jf1',J, Inrlio do Bt·azil, 
Josú !Euzebio, Urbano Santos, Pires lcerrfJira, i!i'oJ•ancisco i:iú, 
'J~homa~ Accioly, Antonio de Souza, Cunha J?ecil.•osa, JliiJeit•o elo 
l3ritto, Goncalvcs Ferreira, Oliveira Valladão, .Tosé i\!u['.eellino, 
Moniz Freire, Lourent;o l3uptlsta, Bucno de Paiva, A. Azeredo, 
Genct·oso i\Iurqúos, Xaviór da Silva, Ho.rcilio Luz, Joaquim .'l:s
~umpeão c Victorino Monteiro ,(25) •. 

E' lida, posta. om discússüo e sem debato approvdau a 
acta da sessüo anterior., 

O Sr,, 2' Secretario '(sci'Vindo da l') declara que uüo l1u 
ox.vcdientc ., • . 

O Sr, 4z Secretario :<sci'Vindo da 2·)· Jlrocede ú IciLtÚ'u do 
scsuiutc · · , 

.P.\1\~CEfl " ,r 

N.: S0-1014 

Jkdttcf.tio final il;! cnwniln do SN1ado 'â )iro)iosioao l/n Camm•ti 
dos Depitlndos, n. 23, de -19/.1, alttori:;ando a ;z/J,)i•lura tlt: 
u·m c•redito sUJJplame ntw· á ·vu1•ba ·12' do ;lliu'lstCI'io dtt 
Fa:;~uda ~ hn.m•auscz Nacional a Dim•io O([icial-110 valo1~ 
de ·I ,.f.f:J :iHS$000 

Em vez de «credito supplementuu, .dig!l-sc: «.credito es-
pecial».: . · 

Sala 'elas Commissões, 20 do outubro .do lQH.-'Gabricl 
Salaado.-Walf?#O. Leal .• : . 

~.~ ~ 
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:Fica sobre a mesu JJUL'a ser lliscuLida na ;;ussüo sc:;uiulc; 
llu!Jois de publicada no. Diar.io do Conal'csso .• , 

O Sr. Ruy :Barbosa- Sr. Jl,r~sidunte, o meu illustt•u amigo 
St·. Scnallor Alfredo Ellis deseja a palavra para J'u~~l' ~mm 
declaração de voto. . 

. Eu peoo a V. Ex. a bondade de lll'a concetlet•, lJrcmit
tindo qu0 então :vo!Le depois iL tribuna •. 

' 

O Sr,, Presidente- l'em a palavt•a o Sr. Senador .;Ul'rccto l!:llis •. · · · ·· · · · · 

O Sr. Alfredo Ellis- St·. Presidente, pr•evaloQo-mc da 
gentil e~ a do meu eminente ami;;o Sr. Senador !Ituy Barbosa, 
•JJilra :vir di~cr ao Senado quo, .si osti.vesse presente quando ~c 
votou o jltrrccer da Comrnissüo de Diplomilicia c Constituir;ão, 
l'elativumcntc ít 1\lensugem enviada pelo Pode~· Executivo a 
esta Casn, votaria pelilis couclusücs do parecer o 11üo pelaH 
considemuücs; porquanto absolutamente não concordo com a~ 
úoutriuas ucllas exaradas., · 

'Votar·ia •com os meus companheit·os de bancada. 
iElra apenas esta declaração, Sr·. J?residente, que pretendia 

J'a~er, para ·que ella constasse dos :Annacs do Senado., . 
O Sr .Ruy :Barbosa '(')-' Sr. Presidente, antes do ea

t:el.ar a ma teria do meu discurso, permittir-me-ha V. Ex., que 
diri,ia it 1\Iesa uma reclamação. So!Jrc o seu assumpto ,ül tivu 
occasiiio de. miJ entender com o illustro Sr. 2" Secrctal'io, 
o nnhre Senador; pelo Ceará, incumbindo-me· bondosamctllc 
1>. Ex. elo levar as minhas humilde;;· observações ao conheci
monto do Presidente dest11 Casa. Como, llOI'ém, da .convor

. sa(:ão que l10ntem, sobre o mesmo assumpto, aqui tive com o 
nolH'e Senador, não me ficou grande esperança de vm· aLLen-
elido o meu requerimento, rogo a V. Ex. licença para o 1'a~er· 
d11 l.ribuna, :visto como .o assumpto. comquanto se cnact·.t·e 11a 
uompetcncia das delibcraoõcs da l\lcsa, inlcrcs>a profunda
monte, 1m sua substancia, os maiores direitos do Congresso 
Nilicional: a pablicidadc ampla dos seus debates, o conheci
mento que o paiz deve ter, pt•ompto e completo, de todos os 
seus actos. · 1 · 

Até ha poucos dias, St·. l>t•esidcntc, a pi·axe adoptada aqui 
· a esse respeito consistia cm tirarem-se diariamente, cinco uo- ,, 
pias dos disulll'sos p~·oferidos nesta. tl'ibunu, copias que, ao 
nrhilrio dos oradores, se distribuiam, tlma sempt•c no Dittrio 
tlu Conrr1•asso, as .outras aos principaes orgãos <lo JlUhlicidadu 
desLtl mctropole. Fui informado, porém, St·. P.rosidenLIJ, do 
que, ultimamente, a Mesa, tomou a este respeito delibot·acão 
div.ersu, t•csolv~ndo qufl, de .ora. nm diante, se .n~o dessem 
Hr;us essas contas aos diffcreutcs joruucs •. 

!( *)! Este discul'So bã~ foi r•cvisLo nclo ornaor •. · ' 
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() J'unrJauwul.o dessa mudanr;a nas pJ•axPs Llu Senado c;lú, 
ao que mo di%Uill, nus rcclama0ües fuil.u' por alguns dos 
\::.irs. ::íe1mdore~ que se quuixam de uão /iavel'Oill os :owus dis
curso .... shlo puJJiicados uos~ns 1'olltn~ eom a dtwida I!XUcUdão . 

. PermiLta-mc V. J~x., Sr. Presidculc, oppot· a eslc uclo c 
ao seu l'unrlument.o as o!Jjeu~üe;; que mu oucut·t·cm r• vat•ecew 
deeisivu~ .. PJ•inwh•aJt~c~ute1 si o CJtU! ~w IH'etonde corn a uovu 
Jnr~f.JjcJa t'! snLi."ifUíWI.' aos nobt•t!S SL•.nallot•e::; queixados da in-
11Xild.idii.o eorn qtw a imprensa I'e!Jt'Odut. u.o; Sl!ll:"· ti i se ursos, u. 
resolu~ão tomada pela Mesa ufio J'UJlledeiu n ·~ssu mal. 

() Sn. Ar.FJtgJJo l~I.u~·- Apoiado. 
U SH • .ltr;Y ]3.\!lBOSA -Aul.ori%at· os diJ'J'et•eul.cs rupresen

laul.cs dtt illlJII'cusa a Lit•ut·cm, 1m S•~et·nl.ariu, copias desse;; 
disew:su.':'l, loJJge do sn.fJ~./'a;:ol.', 1on~e de ·I'tnnediut· ao mui ar
guido pelo.< nobres Senadot·es, niio ,; sinão nggraval-o. ]lot·
quuulo, evidcnLomeut.e essas illllxarll.iciües sm·ão ainda maiot·c,, 
dusdu que, em ·vox ele se eingirem ús copias fornecidas pelo 
::it~t·vi~~o laehygraphko da. Casa, os .iornacs se venham a guiar 
]ltdas nolas Uos sou.;.; 'i't.:JW1°trs. Ern segundo logal', Sl'. Prc
siclen Le. as queixas elos noJJms Senadores 1Íão so podem limil.aJ.' 
ü JlUblicação 11.as folhas parl.icularos; essas queixas. são ne
ccssariamenLo oxl.ensivas à pu!J!icaf;.ão do Diario tio Conm·es..a, 
pois que essa publirmcão su l'CSCJJI.u das mosnms incot•reccüos. 
· Ainda .ha JlOUcos dia,;, aluudiullo ou a um discurso do 

!tobt•u Senado!' pol' S. Paulo, o Sr. Fmneisw Clyecrio, onde 
S. :J~x. m.:Lrunhava I.Jlle .l'lll uma •lpocn de moJ•al.oria se csl.i
w;;sc so!ir~lando um CJ'Ctlilo do mil eonlos Jllll'll r.lespc%as po
Jieia•~s. o nobt•e Scuaclor por S . .Paulo me respondeu que la•~s 
1:ousas não !Javia dito, que l.aes palrm·as não !Javit~ pronun
ci:ulo, que uão ora l'espousavJ;l J'Hll' olla,,, Jlll!'CJUI~ nüo Linlm 
J•ovisl.o o scti disctu•so. 

Ül'a, o lópico a que mo rol'ol'im nüo o lN•a nas l'olltas 
indopondcnle>, tiuhu-o lido no Diario do Courn·,s.w, por mim, 
commigo, aqui tt·a%iclo. Do modo qul', Sl'. l'rcsidcnl.e, set•ia 
)H'ocjso que V. U~x., além d~: Vüdar a nnLI'üga das copias ih; 
J'oiiJas parLioulares, YcdassP essa mesma nnl.re:;n ao Dim•io 
Official, o quo seria a!Jsurdo. Lon:;o do se remediar o mal 
1•om, isso, Sr •. Prcsirlenl.e, o que .se l'nz é ]Jnoral-o, ·porque da 
lloncm·t·enoirt da: publicação dos dcbnLcs onLrc as folhas par
l.icu!aros c o ·IDlm•lb do Con(lrc.<so rcsu!La paJ•a os Lo o csLimulo 
''111 servil· melhor, em imprcmit• molhar os dcllaLos. Em t.c•r
CI'iJ•n Jogar, r•.'dU%it• os .iornncs desta cidade t't obl'igauão do 
eopim• na .soet•olurin os discursos uqu i. 11~ol'ol' idos •í conclr.nlllnJ' 
!!SSOR disem·sos a ufio serom mais puh!ir.ndos sit.lüo no Diw·io 
do Cilll(ll'csso. (,lpoiallos.) Ev irloul.emcn l.c, uüo ú possil'ri aos 
J•ept·osenlaul.cs dos di~ct·~nR ,iormws ·CO!lifil' na s~orclnt•ia os 
discursos Jmtis ou menos longos que lia sessão do di11. nenlmm 
dn ser pJ·oJ'ol'idos. O sorvion l.nehy;.:J·up!Ji.co dispüo dos tupn
'lf'l'iters, do upparclltos r.laJlLylr.gmphico>, modianto os quuos ·'" 
rlnsomponlm desse soJ•vioo: .V. K-.:. não pot•mif.Liritt quo oudu 
uma elas foi!Jus conduzisse HUI'll aqui os sous typ~w1:Ur:1:s •. 
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E 'conio não se Lrala Llo servico propriamente desses ,iotnac~, 
mas dos interesses do OonsJ·esso Nacional, porcruanlo o publico 
não lil os discursos. no D'im·'io .do Cona1'Csso, lij-os nas outra~ 
.folhas, com esta alteracão nas Jll'axes do Senado, annullatla 
osl(L para nós a pu!Jlicidade. (Apoiados.) 

Si o que se quer é attenclcr 0;5 reclamaoões de ulsuns dos 
::;t·s. Senadores, descontentes com''a publicuoão dos debates ntl 
Ílllprcnsa, ha a facuiLiadc existente sob· o reg-imcn anterior u 
este, que satisfazia perfeitamente, vislo ·como a cada um de 
llÓS cru dado pcrmittir ou não permittir que os seus discursos 
fossem publicados nas folhas particulares, autorizando. ou 11iio 
autorizando a entreg-a das cliHcrentcs copias a essas folhas . 
. Os nobres Senadores que não quizorcm a publicacão dos seus 
discursos nos j ornacs darão as suas ordens para que só o 
YJiario do Congresso. receba o trunsumpto tachygruphico ~os 
Llcbulcs. Mas, os outros que .so julgam nu necessidade do dut• 
oontn ao paiz do que aqui tiverem dito, como cu, que não faco 
·questão disso, uma vez que as minhas palavras se ropro
<.luzam, . cm substancia, exactas, esses devem ter o direito do 
sor ouvidos pelos seus concidadãos, pelos seus eleitores c pela 
opinião nacional .. 

E' neste sentido CJUO endereço (L Mesa a minha rcclumncão, 
esperando que V. Ex., reflectindo sobre o assumplo, se digno 
do,considcrnr sob a medida adoptada, cm bem não dos meus 
interesses, dos interesses dos jornucs a quo mo refiro, mas dos 

. interesses do. Cong-resso Nacional, dos interesses do paiz ·c das 
insLiLuioücs que nós representamos.: 

O Sn.1 PRESIDENTE- Peco permissão a V. !Ex. para inter
I'ompcl-o. Devo informar a V. Bx. que a praxe, quo 'h a dons 
:umas vigorava sobro o asst1mplo, era a do dar a tachysraphill 

· uos autores dos' discursos. as provas desses diséursos c fot·
mccr ·ú secretaria uma copia .de !los, porque, como V. Ex .. 
. :;a!H•, os discursos pct,tencem aos oradores, que pódcm dar-lhes 
:publicidade cm qualquer ,jornal de sutt prcfeJ•encia. Assim 
procedendo, tt illestt cm nada prc,iudicou a .Jllllllicidade, porque 
o autor do discurso pódo facultar• as provus do mesmo a todos 
os jornaes quo queiram publicnl-o. -

A secretaria ficavu,com uma <:ópia, porque podia se dar 
o caso do orndor dnr proferencin a outro jornal, o nesse caso 
ficaria prejudicado o Diw"io do Conrn·csso, e ser indispensavol 
constar dos Annavs os discursos aqui proferidos. J~stt1 ora 11 
;p.ruxe cruo lm dous unnos vigorava. Ull.imamcnlo permilliu-sc 
quo a ctuclylogmphio. J'ol'neccsso cinco cúpins aos jornucs, ro
sulíundo duhi a •rcelmnacão de alg-uns Srs. Senadores, a que h a 
JIOUco V •. Ex. se referiu, rcclumaoõcs justas c procedentes., 

O Srt. nm: B.1noos.\-Acaboi de demonstrar o contrario, 
.. O Sa.· PmiSIDEN'I'J~-Estas. reolarnacücs são ,iustas c pro

cedentes porque diversos •l'Oproscntuntes. da imprensa nfio se 
querem dar no trabalho da revisão' das provas, c dnhi resul
tava que o~ discu~sos .eram pulllicudos ineol'!'octument.e •• •; -· 

..... 
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O Sn • fiV'l.' BAnnos.~...;.. Como o são no Dia rio do COI1(f1'csso. 

O Sn. .. PnESIDEN~'E-: ••• com expressões menos exnclns, o 
·por vezes truncando intenções do orador. 

A i\Iesa resolveu então pôr tcr·mo a esta tolcrancia, ·cm 
virtude elo reclamações de alguns Srs .. i:lenadorcs, voltando í• 
praxo antiga, isto é: a !achy:;raphia ·entrega o discurso ao 
orador, si este o exigir, para dar-lho publicidaclo que entender, 
ficando com uma cópia na ~ecrotaria, parn. nesse caso não pre
judicar o Dia1'io do Conm·asso, com a falla da publicação of-
ficial. · · 

Do modo que com a resolução da i\!esa não so dú. nenhum 
prejuízo. O quo V. V. deseja é poupar um pouco do trabalho 
11 imprensa o dal-o :\ ínchygraphia; mas, ainda.assim, isso so 
pódo remediar, pois a Imprensa Nacional tem ordem perma
nente do fornecer provas dos discursos elos oradores, scmpro 
quo es~cs os solicitem .. Isso se tem dado muitas vezes c é da · 
mais antiga praxe. 

O Sn. Ruy BAnBOSA-Perdoe-mo V. Ex., Sr. Presidente; 
as razões do indcferimen'to de V. J~x. niio siio llcm fundadas, 
pol'que não augmenta cm cousa nenhuma o trabalho da tuchy~ 
grapllin, as cinco cópias süo tiradas de uma só :vez. 

O Sn.· PnllSIDEN~'E- Isto póde ser feito pelos represen
tantes da imprensa. 

O Sn.· RuY BAIWOSA- V. Ex . .comprellende que tenho 
IIo,ie de ventilar uma Questiío do honra e não hei de empregar 
todo o meu tempo nesta discussão. V. Ex. j{• deu as suas 
~·azõcs c lm de·me permitLir que eu demonstre que estas razões 
niio procedem, que as suas consideraçürs nüo respondem :\s 
minhas o!Jser·va0ües. Em primeiro logat· mostrei como não au
:;mcnta trabalho. 1\ tachygruphia, porquanto as cinco cópias são 
tiradas de urna só ver., c tanto faz tirar uma cópia como cinco. 
Em segundo lagar, não so trata de aliviai• trabalho :'t imprensa, 
mas t.ornnr possível ú imprensa a publioacão dos nossos dis
cursos. O regímen antigo, corrigido pela boa prnxe, praxe li
hera! aqui introduzida, este regímen. lornuva impassivo! a pu
hlicação dos discursos, espeoialmcnto quando se resentiam do 
certa extensão, Desde o momento que o orador só j.'Cccbe uma 
cópia tachygraphien, para fornecei-a a diffcrcntes jornacs, o 
(]UO succede <l que essa cópia lm de ser entregue a um só jornal . 
o esse ,iorrinl ha do mandar proceder ú. sua composiciío, qno 
l.crminnrl\ ;\s :!.•01 horas ou mais da noite, então, na hypolhcso 
mais favornvcl. li que são í'ornccidus nos outros jornaes n• 
Jll'ovas a que V. Ex.; !Ia pouco ulludiu. 

Do modo que, na gcnerulidndo dos casos, um s6 jornal pu
blicava os debatea o os outros ou não os publicavam ou o 
J'nr.iam muito mais incorrectamenlo do que estão fazendo. 
· Quanto ':is incorrr..ccões devo dizer quo nunca yi os meus 
1lisenrsos !.fio mal publicados como no JJ'im•io do Coll(ll'csso, 
Uio impcrJ'oitos e Wo cheios de incorrcl'r.õcs. 

.. 
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E' in.iusl.içn. queixarem-sr {ln. pnhlicnr;fio nos outros· ;inrnnrs 
rmra .innommtnr.· o Di rui o tio Crm{/l'f~NSO. i\ III~~ I i~wrwia nn J'(~
visiio fins [lf'ovn~. /.n nlo sn rllí nn Dim·in elo Unuur''""" f~Omn JlfiS 
nul.rns :/'olllas r.lrsl.n r:idnrJr, 

T~stn t! a VPt·flnrJn. Hnm. i'81t rir. n minlrn t•rwlnmo(:·fín. Rni 
que nfin Sf'l'IÍ. ntLf'fHiida. ,\ J'espo.</,rt prf'O!Tipl.nl'in. do nolm• .PJ·e
sidnnt.e do ~nnndo rnnstrn r~lm•nntnnl.n qun niín se nll.r!t'fi'I'IÍ. nwn·n 
n p1·nxn f~sl.n/Jelf'eidn, A mim JHI\II~n mn impol'in quo SI\ ./.PiiiJn. 
Ynltndo :í. pmx~ an/,Pl'ÍnJ', rrunnfln ·nrnn. nn\'n pr·ax~~. r~ nwlllnr· 
i; mn.i~ .liher·nl, /.r·ar. nmis J'r•nnquins no .congJ.•ns::;n. Niio SPÍ. 
pol'que nlmnr.lnnnl-n. Niín sr i pOI'fJlH• sr• volln nn nnl.igo cos
tume. 

O rjue vr.in anl.unlmenl.r 1i qne vamos nhnni.lonnni.lo lmlns 
n~ bons Ll'íHli(;üe:-~, todns n~ J)r.·axr.s lihm·nes pnr·n. l'eLr·orleder, pnr·n. 
rlrsnnrinl', pnm voii.!Li' no pns,nt.ln, POJ'f/JW tudo qunnlo ,., l·i
hrml l1o,ir inem'rl' sinfio no. odin, no n1enos 11:t HllHJWiln. on na 
rleseonsirlm·u~fio dos pmlrrrs eonsl.i/,uidos •. 

JJJI'rliwwnl.o l'efll'rsonlo apr'llllH al!;uns votos rio uma mi-· 
nm•ia sr.rn vnlol.' ahsolulanwnl.ro Jlf'lllium, .snlmnr.lo (]JJO lnrln' nH 
'Jiosssa ·l'ef~Jnmnuür.,~ ~nn JWI'dirlnR, mns que n dnvcw l'it:aJ•;í. Rn lyn: · 
·n se snhrl'IÍ. a 1/• md li ol'l's tom pos, q J.H' csprl'o nfio l.al'fln m m11 i I n, 
qnr n. mim :/'oi nngadn o dil'nil.n indr.•l'iuidanwnl.l', pam qnn o 
.l'Pnndo visso eslnlwlf'e.ir.ln n hoa ,waxr, medinnl.o a qnnl n Rllrt 
]Wnpr·ia illr1sa i.i'nlm l'i'f:nnlinnir!n .1werssal'in nll.rl'a·J', n.'l'im <ln que 
n pniz possa l.rt' conllf'eiuwnl.o nxael.o dos rlcl.alhcs drsl.n. r:nsa. 

' . 
Si r.•l.ns eousns mudnl'mn, l.nlvr7. nmnn!Jrí n pai?. vol/.n n 

f'nnhr.l~r.J' o que nqn i ~n pnsRn: si nfin BlLHinrr.m, n ·r't'ginwn dr' 
pulilil•irlarlr l'icfil'IÍ Hll,iPil.o ao :Oiario · 0/'{ir:ial, qur ,; o r.! r 11m1t 
Jlllhlicirladi: insui'J'ir.il:nl.1•, siniío mil la. Si 1\ rsRn o irlrnl rln nn<sn 
lti'J1nhlil•n, p(Jrle. ••lia limpar us mitos 1í Pnl'ürlc. 

O Sn .. ~\rJFnmlo ErJLlA- E' o .i ogo rln enJwn-r.t~gn, rsl.n
hrlrrirlo prln Mrsn flo Srnndo. 

() sn. nm: n.mnOR.I _. Pol.'mi/.l.n-mr ai(orn, V; Ex,; Sr . .Pl'C
sirlrnl.r, qur ru enl.1•c no aRsump/.o do meu disr.lii'RO, redanianrln, 
nniPH rlisso, os quin7.e minutos qnn prl'lli, niío rm mnl.rJ•in rln 
~nru ·intül'l~ss,~. 1nns mn maLt'rin dn :;wt•vif.!O do Sr.mndn, l'enln-

. mnnr!o ]1elns hoas pmxns aqui eslahl~!oeidns con/.m as mi'ts 
prax~~ rtnn agnJ•n. ~n introduzem. 

Pr.r.o a V. Ex. que f.omo no Ln. J10l'n os dr.vir.los rffnilos, dr 
rpw I'Ol111'r.o o mcn discurso quinzr minutns depois r!n !lll) l.r.l' 
lrvnnlnrlo J1fil'n fnllnr. 

O Sn. PnESIDIIN1'll- Devo ol1servnr n V. Ex, qnr n hol'a 
do rxpcrlirni.l' 'não ~r inl.m•rom]lf' por .iR/o on ]101' nquilln: 1\ · 
ront.inua, 1\ srmprn uma, sc,in pm/.a nrsl.n on naqurl11' nssumpln. 
V. l~x. ,hí nrcupon .os quin1.n minutos ria liOI'n r.ln rxpPrlilollf.r. 

O Sn. llllY R1nnosA- N•ís orcnpamns: Pll r V. "Ri:, 
tnmhom •. :urisn.) 

O Sn.· .PnF.SJDEN~'E -~o\LLcnçilo •. 

• 
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· · O S~.: fiUY BAnoosA.-Nôs occupamos. Digo agora o. V. Ex. 
tJilC ~.~l.ou. na Ll'ibuna ho.io )Jn,ra defcndct• a minha hom•n, c não 
me lJci. rlc ~enlar sem concluir a minha defesa •. 

o Srt .• PIII~SIDJlN1'B-Eu drvo CUillfll'Íl' o negimcnl.o. v. Ex. 
r:orneuon a :l'allur. a uma e um qunrlo. l'úde eouLillUl\1' enm a 
palavra pnr·a :l'nr.cJ.• a dcl'esn ria .~un hon l'll, rlom Lo da a libcr
rlnrlr que o llcr;irncnl.o lhe permiLLc. 

'. O Rn .• Jluy R11mos.~- Conl.in(JO, c esporo que não me lo
!lrrl'ão a Jlalavl'a delmixo r.lr um rrrotexl.n •COmll esse. 

O Srl. Pm~srnr~N1'1~- J\'s duas horas c um qnarl.o l.erml
rrar(L o lempo do cxpedicrll.c. Dr;>dc Jti previno a V. Ex. 

10 Sn. :Ar.Fnr~no Er.r.rs-E' uma srnl.rnçn. dr·aconiana. 
O iSn. rPnr~Rmll:>'l'll- Nüo ha smrl.en~n. drnc11n ia na ·por· rarl.c 

dn ~lesa. 
O Srt, ~nuY BArmns.\- Ri V. Ex. mo !.irar a palavpa, si 

V. Ex. mr irnpndir• ·a ennl.inua~ão ·r.la minlia r.lrf',•;;a, !,ornarei 
a -Jmlavl'a solwr quai<JUN' pr.·o.irmto ria or•dnm rio dia, " 'rlis
r:utir•ni o nssumplo, sr•jn .qual J'i'1t' n maler·in .-uhnwl.l.idn 11 
rl,.hale. 

O 81\, l\J,l'l1lEilO Er.r.rs-E' mnn. vinlr.nria f!Un n. Mrsn 
ncabn. do pl'nl.icar. , 

O Srt. 1nuy BAnnos.l ~Ri rslmnos rm uma oil.nncfi11 
drsl.ns.,. 

"Rrnhm·rs, não prel.r.ntlia Lrn7.n"J' a rsl.n. I.Pihnnn sinfio a lfl;n
lrr.irt"clo I]IIIJ me vou oceupnr·. Cir•emnsl.ancias posl.m•io.t·es :í r•e
.~ohwiín rpw neste srml.ido tomoi, delle mrJ tlmnovm·am, ohl·i
gantlo-nw n vir· trnwr.• no Srnnd(} uma l'esposLa crir (fLJC ellr 
,; pni'Ln inlr.ressadn, l.nnlo nmno cu, pm•qne não se f,r•nln da 
.fr.onr"·a prssonl, tral.n-sr. dn ·lroJH'\1 ,cJr. V. Ex.,-como Prcsidenl.o 
rli'HI.a flnsn, l.mla-so da. lrnrr/'1\ desln nugusln nsscrnhl,ln 'flUO me 
ou v r, · 

Não l'ni ol'f'r.ndido sinão ]iorquc Livr. a eorngem dr cum
pr·il• o meu -devo!'. O insnll.ado niio foi o humilde cidn<lãn ~~u~ 
tonr o meu nonw, rnns um dos r.mlra.ixndnres dos EHI.ndos, o 
r•rpi'I)HrmtnuLn da .B[l)friit .nn s~narlo, um memlH'Il 'dnsLa. Cnsn, 
li-llln -rr·nc(lilO •rln. nossa. inl.r•gl'i-rlade mo1'nl; rmr·n os ln Pspir•ilo 
rio Slllidnl'inda.dr. tlnllsLiLr:wiorml, 'PD•l'lt esl.o -cspil'iln rln em·r·r.s
JlOPsahilirlado 'moral, ·para osLo rspil'if,n do. honra, •P!ll'rt r.stc 
r•spii•ifll sem o qual as nssomblríns po!iLiens so nhaslnrrlnm, 

· sn nmn;;quinham n so nnnullnm, rí para. csl.n r.spit·it.o ·Qlll' JH!Sio 
mnnwuto ru npp~;l!o, Sr. .Pr.·esiden !.o do Senado. 

·o Rrt. lllr.Pmwo Er.r.rR-'A: deresn contra. um coice. 
0 Srt. HUY BMIDOSA-Cnnhr.lll'm os Sr·s. Scn~d01'·11R, innlo 

como r.u, a cii•mrmsl.n.nr.in rm qrw Tui sur·prc'hr.ndidn I'Ofll ll 
indrlrnlr -rio qun sn tl'ltl.n. 

No dia H •rlosl.o me~ uma dns 'fllllms gnvrrnislns, n1'f'i
ciosns o 'lrcrmistns desta Capital, publicavn, -r!om o; rlevirlo~ 

• 
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titulos, um insulto conf.t•n. mim, nssignuclo. pelo i\!inisl.t•o dn 
,Quanu, dcbnb:o .dn Júrnm ·de umn. curta que S. l~:j:. mo en
doJ•cr.,n.ru, mas 'fJUC :/'o i dndn (L publicirJadn antes drJ .umver ·clw
r;udo i'ts nüniHls JJJúos o flUO a. e:-~ tas não chegou sh1üo 110 dia 
om que n iu,iurhl foi pu!Jlicndn, ~unclo JlOl' ll1im ·devolvida· lllL 
nnnuhii. seguinte ao i\linisl.m dn Gucu·n, cm snllrecm·tu rc
gi:>trnda, ]lül\Cj\le UtJUC!IO }lU'[lCl ]lOdurin i'íOUJ' J10 ,iOl'llal, I11US 
ou não o guardaria nos meu:> a1·cllivos particulares, COJ)1 ·o; 
mous papeis preciosos, entro. as provas da cxistenci:\ houcsl11 
·•1o c1dadao a CJUI.!IIl a Hcpulllwa dovo mn1s do •CJUu a um CJllll 
11ilo tom eomo·f.itulo sinüo o pr;;o r/:1 csrmtla, das vrotcc~ões 
nu o o t·odcam, das amJzadcs Cjll!J o sust.cntmn. . . 

10 Sn •. ~\r,•·nmo EÚ.Js- O vnh.lr dn palmatoria. 
O Sn. Jlm: 13.\nnosA- •.rendo nóf.idn desta earla, Sr. •.PL·c

sldcnte, por. iul'ot•Jnar;ilo de um nrnigo, .Jlt\ tardo do dia i:l, 
l'espoudi imnwcliatamcntc,. 110 dia sc0u inlc, ao Ministm da 
Guerra.. 1 

·· 

. .vou relc1r ao Senado a carta do Ministro .dn ,Qum·t·a e !\ 
resposta do Senador, pam (JUO um •J outro documento l'Iquem 
nos 1lnnacs. 

A mirn ni\o itlYcrg·onhnJ•ít o meu. As in,iurins não onver
gonha1I\ aos .homens llonestos coutm quem se (Jirigcm c u 
rJu,ios pés so dcs1'azcm. . ·· 

· ~las era preciso, que, como amosLm expressiva dcsln 
•ípoca, da sua :rnorulidadc, dos seus costumes ·políticos, .rJo valot· 
dos homens 'que a ·domiuam,. esses dous documentos ficusscrn, 
como vão l'icat·, nos ,l.muw.< do Conal'csso ;Yadonal. A 1\lin'JH\ 
tt·esposla rcsavn. nssim, St•s. 8enn.dores: 

« O genm·al fYcspasinuo de c\lllUrJtWI'•CJllC dirig·iu 
l1onlem u, seguinlfJ caria ao Sr. SenadO!' fluy .Barbosa: 
«Havendo um ,itii'Jtul ·d:t tu relo. diJ l1o,io pu!Jlicauo o r·e
sumo do rliscut·so do Y: Ex. pt·onunciuclo 110· Sonudo, 
em <Jue deelam (JUU 'nas pastas .milHares se J'azcm as 
mais vorgorilwsus negociatas, \·r;uho arpr:llar !Hll'll os, 
sctüimcllLOH do JJrio c .(!igniuudc de V •. E;-;., s·i poJ• 
acaso. oxü;tenl . .. ~ 

Si pot• acuso cxislmn ! E' preciso mnsLignr csln in.iurin 
pal'n srmtit• dcnt1'0 ·em si o in,iurindo crescer no J'uudo cl:1 alma 
a SCllSil\;ii.n do .(je:;pl'0%0 })1~la afJ',ronta g'J.•tlf.uiLn, a sünf.;acão do 
adio aos p1·or:rssos violentos do podet· 'rl••senfr•t•tHlo, da J'01't;u 
lit·utn sent re;;ponsahilidade. · 

« •.• ;;i por acaso cxislr.m, nfim do quo V. Ex. 
doeunwnlo 11 inJ'umia •quo lll'Ol'et•iu. N:io 'CJUill'O que 
sobt·o mai;; um ~!inistro da llcpu!Jlica pese o lnbllo 
CfUO ·,\irisl.icli.'s Lobo lam;ou t'ls J'ucr.s do um dus seus 
eolfcgus ~. 

:Esto l10ll1CJll, fJUO appnllnvn pnrn os scnl.imonl.o.< Llc briõ 
o di~nidnrJr. Jnollô 11111'n (jUIJ cn dcn:uuH•nt.n~sc n irnpu!a1;fw quo 

' ' ... 
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lhe fn?.ia, irro:;nYa-mc a mim mesmo nesse mesmo i:JocunH:!nlo, 
urna impulaQ~.o ullra.iosn, nlio so juii:(nnrlo obrigado 11 (]O

. cwnentut-n. Mas vnrnos ndcantc: 

«Não rr;celli a ln! cnl'ia. l\las l.ranserr;\'n-n para nu
tnph,ologl'aphia rio que ,; tlnt ·MinisLl'CI da Hcpullliea 
destes tempos. 

Feliz rlc!lr;, si pudc~sr. responder aos seus dctrn
el.ot•cs ·como cu respondi ao laúdn de 'tristidcs Lobo, 
<~tno o mou nggres~or, eom tamanha ()cscnridatle pnm 
r:om n .mo1·to, mlcmiH'O agem. "t.risli.des Lobo nrguin
mç, num dos seus desmcmorinnwnlo carni!l.crisl.ieos,. 

., ·de me llll\'Or cmpenhadn na eompm do palaccl.e Jtn
mnraty; c cu ·rloi a ·PuLJieo immediutnmcnlc n. em·t.u 
sut\ auf.ogl'api!U cm que cll~. Ministro do Intcriot•, c"
trnnhando :L minha miL vontade, exigia esta compra.· 

J~is cnmo conscrrci Jtas J'nccs esse laudo. Vejamos 
agora si il nas minhas fi\W fi.ea o com que ·ho.ic mo 
hnnm r.sl.a hrulal arrmnotLida. ,\s palavras. de qur nw 
twguo o socrcLnrio do marecilml, niío são minhas. ~rodo 

__ o Senado, lodos os que •llOnlom alli me oavirnm, 
snl>om lfJUC não as prof,wi. 01 que cu ;rJissc r.stú no Dial'io 
r.lo C01l(J1'e.~so. onde se imprimiu esta manhiL o meu dis
curso. eomn sr!mpre, com a nol.n de que «11lio foi 1'01Jistn 
)lelo orarlm· >. · 

Eis, pnis, segundo n Ycrsfio :l'icl o nul~licnLica dn 
orgfio dos .rlclml.es do Cnngt·rssn, n do Jornal dn Com.
?nc1'do, n. do Correin da 11'/au/ui. a. •flo hu.parc'irtl., n. da 
EJinca, r•m wmmn. a rio l.odos os .iol'llar·.~ que o estam-· 
pnrap1, eis as minhas palavrns: «O pniz está indefeso, 
a m•gan izacãn militar csl!í, como nunca esteve, dcsor
'l'nnizacla. Nas pastas militares os abusos süo os maiores 
que a arlminisi.J•ao;iio lwnzilnil'n nclualmenle eonhcco 
lllas nin~ucm se ;f.IUCJ.' nllcsl.nr com o pllUnlasmn da es
pada, 'que, alitls, sü devo atemorizar c s6 pórJc atemol'iznr 
ar,s governos que csl.iío !'ôrn da lei, não podendo ter 
ont.ro apoio siniío da J'm·ça .. 

Mas rmqnnnl.o se nfin emprehendcr seriamente a 
,r.nducçiio dns desrezas milil.nl'f!S, no mr;nos pni·a qüc soJ 
não c:dravasnm m; rlinheit·08 Jlllblieos por caminhos es
cusas, rmquanl.o isso não se i'izer, t.odu essa parola ,que 
pm· .nhi i!Or•ro sobre [ll'Ofl'l'!lmma de economias n l'e
·•lncciío do· dc~przas J'if!n, el'frlclivnmenlo, rcduzirln. r.m 
Musa nenhuma>. 

1Wo inc.r~ri~i, .iú so vô, de• nr.gooinlrns ns pasf,ns rni-
lilnrcs. 

Tncmpri-ns •de nlmsos. · 
Jlicu, dcsl.'nrlc. rostabclccid:t IL Ycrcladc, rcll'nlndo 

pm• si mesmo n meu g·mssoiro insull.ador. 
· JlDRJlonrlo-lho fln.rtui. nfio dn Senndo, porrnw, r.m 
um incir!onlo qno cm pm·l.c• me ,; Jlrissoal, .niío iiCI'O SOl' 
cu quem ]l)llll.H·o no Scnnrlo os sous devores. 

' 
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Ainda qn.: houv~sse ·i rro~:trlo nns ~rcroLnrios m ili
Lnrcs tio Jlr·••sid•!lllll a -l.nelm tio JJI'flOIJialns Has Runs 
Jl?Slas, niio f.irl.flll I'RSil rnemhfn •rln .l'nrlot• ExomrLivo o 
cJu·orl.c> i.IL• (rc•lrr· r:onlns a nln mnmlwn do Coug-r·oRso 
Naeionnl r•m qunlir]ucr· Iom, f!llilllfo -rnais rrn du pnl.r·iill 
J'alhmdn a lnwio~. 

Ans lliJJig·os tiO GDVCI'llO ilfl<(U~Ifn Cnmm•n ,: filiO 
COlllJII!f.in ·dnl'ernllli-o, si o ,it.ilgnssl'lll r.ll'l'rnsavi•l. 

A agg-r·u!:i~fí.o ·dr! 'CilH~ nu :-;ou uivo ·Jriío 1J fHll.'l.nntn, nn 
rcalidatll', ~i·nfin 11rn ;hul.o ·nont.r·a o :p·ndPr· Lügislal.ivo .mt 
•JHJS:;oa dn 11111 nWIJli/JJ'o dn 8(.'tladn. ~i e~tr~'so nfio ~wntu, 
HLIU aflllil, >lllt JHlflllU, g,, ,:, ufw• mu niio intimido eom ns mandiin~ e os 
r•onmdor•es. O meu dcvt•r• 'lm rJ,. sr:r· eurnpr•ido;· sem' 
J.Jlll 1lll'll, nl.é o eni.Jo. 

Os al.n1sos das pnsl.ns mililarr.s, esse :ror·mignni 1'0 
dP alHr~os, ·lli'in nn~.l:larão Hf!nl n. sna llnrrr.Ja. ~Assi.m 1Deu~ 
pnr·n t!lla nw dô fol'f;.as. Hn du vit•, I! eahnl, 1nas OflJUli'
Wnanwnlr•, ·flllilllflo nu >l!llLrrN.let.• o nfiu ohNll'~~~~~~dn 'lL 
lJIIm. JWU\'O!.~nt.~fio rlrRor·icntadn .e :l'nnrnrr·nrw, gl.'al.uil.n n 
!!I' i 1111110~1\. 

nin, fi rle ouluiJr·o de J Qlo.l.-11111/ flm·úMII., 

jrr]lli r.,l.:í, Sr· •. Ppesidrnlr, n minlrn. l'rsrnsl.a; 1101' olln · 
:f'ir•on !IHllrr·ialnwnl.o demnnsll'Ur!o nnu lmvnr.' eu pr·ol'm•ido ns 
jmlavr·ns 1'111 que o ~·Jirrisl.r•o rln r:nror•J•a sn ,iulr;nn in,iLII'inrln; 
:nrl:lrrml.if'ioquri as ·pala\'l'aS qne ·frnvia pr·of'••l'irlo, niin srí r!0/11 
n l'''i'J'Odrw~~o do I.Pxlo rsl.:wrpndn rrn Diario Of{idfll, nws, 
ainrla, "0111 ns ntleslarlos, que solicilri o ':ir.r·am a puh!ien, .i:'L 
"'" sPrviçn lneh)'g·r·a.plr ien desta Casa, ,i ri. {]:t •lir·et~cãn .rln ./Jim•io 

. IJj'j'idnl, ~rJirnl.il'innndo ~JtW nem nosso dia nr•m nunea, no Wlll· 
l.r·a.r·in rio qu.o se pr•opalon nos I'OI.'l't'i.lnr•r.s da C:tmúa, <!1.1 r·o
.vir•n ,i(unais ns mer1s disl)\lt'sns ou mandam algul!ln irrCumhirla 
Jtr.,la ou nnquclln ensa dr. ns l'cvor. 

J)cmonsl.rr!i, pnis, R r:. Prr.sirlt•nlr., de um modo maLnrial 
rprn :1 eolt•r·a do nobr·o MinisLr'O 1fu IC::twr·t•a nnscrm de um 'f'al~o 

. 1lt'I'RllJ1JlOslo; que, d1J niinlm l.1oeen, ·niio hnvinm snlridn ns pa
lnvr•n;, a mim :ül.r•ifJllidns Jll!lo'r•r.sl!mo rio um ,ior-nal YnSpi•l'Lino. 

Ri l'f'nlmPnlr nma al'f'r:onLa se me ir•r•ogava, [IOI' sn consi
·rl~r·m· ill,illt'intfn O ·~filliiil,t•n ,r!it GtH!l'l'll, I(JUI! IÍ O fiii·C HCII tfnvr.r 
lho impunlrn- seu dever• do envallreil'n, dn milil.nr'. SPUS rlo
""''PS -dr. hnmrm, ~ouR drve1•r.s do conscicncin, Ri.!US dnvN•os 
rl•• lisnr·a -que,; o ''f\lll lhe impun·fm si não a l'CI.r·ctaciio, siniio 
'a rxplilo.u~rw. siniio .o l'Ct•.on!rro~imr•rrlo da vcr·dad•!, a· r>orrfissiin 
tia innnel•rll>ia ·rio lroml'm por• nlle g·r·aLuilnmNll.il in.inr•iatl.o'! 
«Jnnnrln ,; 'IIII' a 1:1111 f'issão dn rr·r•11, n l'rcnnlrceim••nl.o .da YCl'
·rlruln onvf~1·g·nn'l1nn nu1wn AR lliPI'Ú·rs·? Aos pll~ilnnirnrH, si·m: 

, nos eoh:ml••s. · ~im; aos hmnrns ,srm r•nnsr•.inncin, s•!rn d11virla 
n~nhnnm I ;\lns ans ''Cl'rlnrluir•os hr·avos, nn~ tlnlndos. ·rln wrrln
dPk:t ·I'Ol'fi.g'f~lll, fio Yf'l'd0{l0LJ'n 11H•r·nistnf) JIUIH'n ·flllVPI'g'llnlJOll 
n ''tlllf'is~iio ria wr·dml••. 
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o; Sn. L~.r.Prmnn Er.r.rR- Qnr ma i,; os elr•ra. 

O Sn,. !J1,11Y Rlllllf>A.I- i\"rt sua r·nrl.a, f;r·. ·l'r.·c;;irlrnl.c, dous 
nll.rn,iPs mo vi.ht·nu o~~·. ;\linistJ•n dn Utlei'J'il: ti III, llHi-1 paln\Til~ 
1~111 jque puolm PJII •dlJVida u nwu J~t•io ~~ a minlm dignidndl!, 
eomn Ri puclt·s~~· ''~nnLintlrLI' a ai~N'c/i!.at· .Jlrt sua duvidnndo rln. 
minlrn; liHI, na {llll'irla lt•l·auln'lla a l'"'l'''iln dn 111eu IJI'in, dn 
Jninlw clignidndP, twlo J'nelo dn n Jm,·rr• :we11sndn :-11'111 nH pr·o,·ns 
qun Plln C!Xight; 11111 onlt'l\ na ilnrn.llnr:fio dP llnYPL' t'\1. ~\on:;;nt· ... 
\'Ur./o lJaR faee."i 11111 lalu!o atit·rulo n. rn'im, Plll oul.t•os lcmlJ)n:-:, 
)"IUJ.' 11111 antigo f~OIIlj)UJJIH•ir·o ·do Gnvr!r·no. 

!\lnsi,J•r!i 'flltn o ,:-;, .. l\linislt·o ,dn. GttrJ•rn. sr. r~ngnnavn nas 
dunR j.mpu t:t~;iios: .mosi,J'Pi qur, nmbnR f!sl.ilo :l'ôJ·n dit ve•J•dru.ln; 
Jnosl.rt!i que l.amhr.m ''·lll J'eln(;ão nn~ <lous ull.m,j1!~ gJ'HLIIil.os, 
a PH~ns .duas inel'r~pn(:õe~. o 1\linisf.J•n dn. GtH!J'!'rt. nada ,iunlon 
qnn n~ comprc·wa~:-:·c~ . .AI'j'jJ·mou, n.!Jro11 a. in,il.ll.'ia, nada nmi~. 

1

.Agnr•n, prH'I!m, :qnn n. l-\Till.nidndn das ·impul.neõP.~ ~~~l:'t pn
l.r.utn f! l'ieou cJc_•monslJ•aUa, :qtw ~~. SJ•. Pl'csidPnl.t!, n qtJn J'l':-;111 ... 
I.HJ'ia da. lWI~tJSflt~li.o ao .~linistJ•o da GuPJ'I'n, do e.l'if.11l'Ío 1~om qttfl 
t•llr• quil. ,iulgn,. a lllinhn hnnr·a'i 

Qual ,; u l!l:ilel'in 'l'or·mncln prlo }linislr·o ria ,nrw:·r·a pnr·n 
,Í11IA"nl/' dn lllflll lwin f! dn minha dir.rnidade·? 

O •elo <illl!lll ·niio 1."111 lll'io, rwrn .rJi:;rridarlr, n .Jwmrrn :eprr 
n~~nr~n. a nuLJ'I'Itl in.inl'ias, 'halrlnos, :-!f'/11 n,q dnc·uJnrnla!', 

g" mo:;LJ·ei ff!to o uo!JJ'B ·1\1 in it-it.J·n da nuet'J'n. n:-;:;;:woll :í . 
. minha lrnrrr·a dous ados, flll" ruu :ll.ir·ou rlous till.r·a.ies, Rrm 
os l'nndnnwntn 1 t.' f•m doc~unwnl.n nlg11rn, 1'111 Jli'O\'ft ·dt\ nn/.ur·rza 
11nnJruma. :\;::. in,jur·ins qut• Pllr .rnr nl.ir:tnt fi<·nmrn ;•r.spnrrclicln.~ 
pelos J'aülos norn .fjlW i'lrn r•osporHii. 

Pr·ovn'rlo esl1í1 fllli\ n ~linisl.r.·o da. nurrT:t duas YtJl.•'o ol'
'l'nnclml a lwnm do um. ·honwm lronrslo, allrihuinclo-l'lw 'l'aeln;:; 
·drshnncslos rqrrr niio doeunr<'lllmr. ,\gora, ]Jrtlau lef/f!'/11. rruflu/. 
·ip.w frn:isti: appliqm• n MiniRIJt'n ·ela ,n.ur.r·r•n. a ;;i .IJIPsrnn o 
·er·itrrio por· pJJ, t'Ri.alwiPeido ennl:•a a minlra lrnlll'n. ,, lrr·:í a;; 
cnn;:;r.rJ:JCneias nnr·rs;ml'ias rins Jll'<!inissa; por· PIJP n:r,;mn J'or·
mnladnR. 

Si podia rlnviilm· do meu Ju•io r da minha .rlir;nidndc o 
7\linisll'O {ia Cuêl'l'n, JlOI'CJUr n aeeusei dr l'ado;; f.i,.snir•oso;:;, 
,,rm os dneumnnl.ar·, qu, ,; qrw l.t•mos o ·clil'eilo .do l'ar.Pl' r.m 
;r·,.lar;iio no ,\1 in isl.r•n fJllt! rln 'l'a!!l.os ·deshnrwslns aeensa 11111 Rr
ltadrll' Sf•rn Oi; o~leint· Nn dnrltllnonln r!P :qualidndB w~nl11rmn? 

~ln;; n nnlrr't\ Minis-l.r·o ·ria Grwr•r•n, Rt·. J''l'r.sidrnl.r. niin se 
limitou a ,.rnmwlr.et•r·. nn cnl.fin em liranlr, l.n.flos os dias, (r 
guisa ilo mnl'inn, nn-11MiSO gr·a1Hir or.•giio do puhlicidadr, a (~nr·ln. 
rninisl.twinl SP ·r·rpt·n'fhll. <:~lin a l'rg·uial'illnclP PI'OJH'in das.,. 
l'U hlic~nc:.ün~ orl'ieitH~R. 'rodos n~ dia i-i, toda:-~ n~ mnn hfis, r• .... :::a 
~·nl'tn, PSFm rln!~li111HHto do r~Pirnn .fio j\1 ini~tJ'n, rnmo si J'n . ..;:-;n 
ÜIIHl YttJ•gnn.ha, pn1·n.. n SPnnrlnr· ultJ•n.inl.ló. 

:Oo Srt, :\r.Frmno Er;r.rR- 'J'ndn 11 Wt'[l'Onhn :·renhr ~nhrn 
n Rrnailo. 

0 Rlt, nuy D.II1110R.\- Nfir t\ lnrinvia. lurln. Xr.."as orr·n
RiijeR, nl'nr]PnJ ~·~mpr·,. ans inlr•r·r.,sr.;; do JlOtlrt·, eollalitll'ndot·r~ 
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solicUos c nolorinmcnlo dcsintcr.cssaclos. No dia immnclinlo à 
llllblicacüo ela minlm curta, o mesmo .ioL·nal rJJ'J'icioso· anelo 
appm·e~cru. a in,iu•t•üt, odiLou um lihclln ini'nmnntc ·contra a 
minha 11esson, !'ornmlnclo, ao que se diz, •por um ·cmprcgnrlo 
publico, cm fé.ri as ou cm passe i o nes l:t rJü!ude. 

Esse documento nãó mct·eceria set• lL·nnscriplo nos tAnnaes 
do Smmdo si nfio completasse o incülenl.e du modo notnvcl o 

· não me viesse Jll'OJlOI'cionnr occnsiiio mais solem no de csmugnt· 
a villissima villeza de meus nccusa·dores, 

I'•erdue-me, J>Ois, o Senado rruc o :l'nca descer da sua ai
tum pa·ra ouvir a leilut'n do papuJ· cu,ins !Jnla\'l'as vac escular: 

«O yr:nvral Yv.~pasiano de ~4>lbuquo!'(f!tc e o consolholro 
1!uu Bm•bosa-· «St•. conscJ.Iiciro Jluy Barbosa. ConsiniLl- c 
.nüo lrJVc ·a lllal .que um vcllw c pobt•c . clie!'H dr;. familiu furle 
ao carinho da r;sposa o i'ilhos, que reviu, honlem, npós set.o 
Jongos mezes de ausencia, em ·eumprimenl.o do clevnr, o tempo 
nccessnrio 11ara avivar a memoria de V. Ex., inesperadamr.tllc 
1'nlha, quando prel·cndcu rcspomler ao eminente general Vcs
pasiano do Allmquerque, O easo dn compra do namarwt.y uiio 
interessava a c\.ristidcs Lobo, meu llonmr.lo tio, como insinuu. 
:V. Ex.» · 

O pnpel •Comcca mentindo clcsclo ,i:í. Eu não insinuam •CJUC 
o Sr. Aris~idcs Lobo 1'osso inl.crcssado nu compr11 do ltamaral.y. 
Declarei que ellc ]lOL' essa eompra se ;PLTIPeullnrn, o que r,rn 
natural, eomo' Ministro ela pasta a {Jtlll o negocio pertencia, 
dcS'cle >rruc desse negocio :l'a~ia •qucsliio o Chefe r.lo Estado. A 
:palavm )101' mim ernJH'·eg:rrln rl a Jlalnvra CIII.JJCn4wr c não ln-
tercs . ..,yo•. , 

«O fnclo rl oul.ro (di~ o mru rleLmclor) e se passo ti as~im: 
•nesolvidu pelo GoveL•no l'rovisul'io a arJquisir)iiO do palaeele 
Il.amaraLr, fiou della incuml>ido o MinisLm da Fazenda e ·en
carregado o elo Tnl.criot·, de mandar propamr o aviso de 
abertura elo credito para ]1Ugamcnl.o do ]H'CCO do r:omprn. Iu
Risf.inrlo o Clwl'e do Governo pela urgenllia •de cstallrlleccr a 
residonciu ofneial uo niais rJut·l.o prazo, Aristides Loho soU
elton dr: 1'. Ex. qru: Jn•ocw•assc a}n·essrn· a ncrtociaçrío. i\é. ~~x., 
:poueo tempo Uo)Hís, mandou d iwr no seu collcga de Gover.·no 
que podia manclm· prcpara·r o aviso de et·edito pela quaulirr. 
de qunlroccntos contos da 1'6is. 

«Peito o nccc.í'sario c:cperlicnlc a ,;nvlado ao Ui· 
nlstm dn Pa;cnrla o documento d1; crar/Uo, foi ib•ist-idc.~ 
{..obosm'Jll'chcmlido ?lo dia scaninlc com um. rccadá 
dn 1'. 1':.1:., "i?l(orm.ando que lr.mwr.ra qnaa.nn no Jli'Cço 
!lodo Jllll'lt a cD1lJ.Jl1'a dn ltmnm•al/1, Jli'CfO que ora tle 
sei.~VIJII./.ns eontos cm 11c: da quatroce1l tns, > 

« Convirú V. :mx. (JU~. npc~ar do dcsmemorinrlo, 
At·isl.idr.s Lobo ti.rJC!'SIJ notado quo esse equivoco ria ci{r!! 
el'a. u.m r1aso estranho! · · 

« Snldrr c\·l'isLirlos Lobo do Oovm•no .Pt•ovism·.io o 
V. J~x. lcmlJrn-w que lhe onvion um J.clcgramma, 
lnmcnl.nndo-Jhc a rcsolucüo, no mesmo Lempo .que CI\-
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vütva ouLro ao Sr. Cestwio Alvim, afJirmando <Jilll 
SUIÍ1Jll'C desc,iúu vel-O IIOSSO ]JOSLO fJUl'll C[UU cnLl"UVlL 
suüsLi Lu inr.lo o velho propugaud is ta republicano.» 

«iPaHsaram-su os Lempos. Um dia, DemosLhcucs ila 
Silveira Lobo, meu t,io e sog'l'O, cm viugwn cm Lt'Clll da 
UcnLr·ul, onvht que, nnlre eornpnnhciros occasionacs, se 
travava cliscussiio so!JJ·o a ·IJO!lCsUdadc dos .JJUrncus r.la 
Jtupubliett e ::<e apet'r.f!bcu í]ue, cm dcfcsu ·do Ministro 
da J.~;w:nda, um dos .oiruurnslautes ilmrcpava a Al'isLidcs 
Lo!Jo a inl.crvençúo 11u. eom]ll'll do ItamaraLy, attribuin
·do-lhc a pcrcep~iio de .dmonlos uunlus de commissüo 
nessa l!.·ausuuçüo. 
. « Dcmost!JcJJcs da SiJv.cit·u. Lobo, declinando o seu 

nome, 'Íil,fOI'IItOn fiO (Jmlnito calnmuiadur de seu. 'ÍI'lltúo 
que tal. com111'a (Jra feila pelo modo tnw aqui 1'c(eri. 

«Sabedor do i'a~Lo, Aristides Lobo 1'ez publica de~ 
ularu('iiO tal ~amo narrei e que V. Ha:. allcm, para (uuil• 
a mn dorido lauJo. · 

«Creia-mo, St·. consollwit·o, que o mo r lo lwmado 
uúo )ll'ccisn clt: caridade de •ilcncio, aíitda mesmo no 
muio dos tqtw sú acreditam uas virtudes <lo V. Ex.~ 

«E' um nome que 110s ó pulrimonio c ati cinzas 
quu l'epousam cm cóva raza, no ·ccmiterio ·de Cachoeira 
do Mac:1cú, são um deposito sagt'tHio de llotH'a pum 
es[u Ucpublicu. (]tio V. Ex., com lodo o ·seu talento c 
sabedoria, aimla não conseg·uiu vilipendiar t.anlo tquanl.o 
l'Ora neccssario pam lei-o uo supremo mundo.~ 

«tO,s homens do '!mm, os JH'Obos, não são altingidos 
JWIO V·encno que propina V. Ex., cm intermil.Lentes 
revoltas conlt•a as prctct·icucs de •que so acredita :vi
cLima,, 

Ha, S1·s. Senadores, um nome cm .baixo dcslc papel, mas 
!Jüo sou obrigado a conhecer ucm a conservar o nome ao 
lacrtío .que me fet't'll nos saltos •elo sapato a farpa envenenada.· 
Ouvi mm VV. E'Ex. · l\ accusncão .. ]~' um aranzel <le preta 
mina, ó um mexerico do comtull·cs. 11'ios o sobrin1tos crua 
ucodem cm del'csu do sou .par•!nlc, narrando \una lhisto•·in, 
a:;eitada nos interesses da fmnilia. 

Eu lÍ quem havia ele ter ficado com ~~ incumbcncia da 
· · eom!1m do pahwio {]C Ilumat•aly, .quando cu era o Ministro da 

Pazcncln, a .quem essa ncg·ooia•·üo niio competiu, quando a 
mataria desso <Joulrur:to cru 'llo compoteneia-rn·ivuliva elo i\!i
nisLt•o ·do lnlcriot•. 

Por que eur~,;us d'uguu so huvinm llc tet• invcrLido os 
papeis, ficnudo cu incumbido dessa ncgocinr,iío, cm vez do 
tocar no 3linistro elo Interior, !lO!' cuja JlUStn lcgnlmcnle devia 
corrcr9 . -

•Tncumbido, porém. Cll u,iuslt'Í n 'comtl!'!l pot• .wo eonlos, 
do quo fiz seicnlo o ·MioisLt·o tio Jnlorior,' Jl!ll'U, clins depois, 

· munclar-lbo dizct• que importava não cm 100 mas cm 000 
contos a ucquisi~üo duqucll~ Pl'oprio •. 

,, 
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Em [Jl'OVtt Lli5so, uadu, uudu umio do que as aU.cgacüc~ Jo 
tio, do :;o!Jriulto, du:; pureule:; da família e do:; inLcres~uLiu:;. 

Clwg-úmos n. la! mh;critt UIOl'nl uesle l)aiz, lnvcrLeNuu-su 
de lal modo a:; JJUsi~üe:;, que IJa:;la ullrü· a ]Jocca t1 um úc
Lractur <Jualquor c dopcndenle do poder. um l1omem posto a 
suu ·~ervif;o. pura que u a quem ollu· accusa ::;o lenha do 'Vit· 
senltu• no bnueo du:; rúos. eomo si algUJqa uccusu~üo reulmeuLe 
:;úritt soi.ll'c ellc pe:;asse. Jít ti. pL'esump•;üu nfio ú de innocmwia. 
a Jll'CSUJJI[J~üo ,; da !Jandai!Jico e os censores {):1morul publica. 
o::; vingat.Iores Un. hout·a wwional, o::; orgãos ela j usLicu, são us 
individuas que, para coill'Ü' ele Jamt1 a cuilcca dos mais auLigos 
sorvhlol'l!o do J,;slurlo. elo:; 11mis curregado::; de ::;ervi~ó, daquolles 
fllliJ rnai.::; se desvelm·tun uo scL·v.il;o publico, não tcem ~jufiu 
lJLW ti]JJ.•h· a hocea c espalhar a ~ua lama. 
· }'elit.meutc•, ~rs. SeJJadot·P~, J'elh~HH.mLe I(JLJC o::;lu ·caluuwiu. 
11fio L\ uo\'a, felizmeule que· ella renasee ·:H auuos depoi:-:; de 
lUliiÍl)LI i latia, e eurn Ll JJW81I)IJ ÚOtlllllüllLO (JUO hu ~~ UllllOS el\ 
a a1111iquilei posso tot·naL' a anniquilal-a llo.io, deanlll dos 
uol.ii'I!S ::lenadot·es, <mt'tWliJI'i~aulio a iul'umi:;::;ium iuJ'amiu, .ti 
Lut·pissilua lOL'fJC~a do:; detJ·actot'I!S deslo: carla. 

!Jtmndo o SJ•. ,\J.-islicles LoiJO prcLettdcu nolioat·-uw eom 
a inqmlu~iio de que Jalla i> ;eu parente e que levanta do cilfio 
agora o :llinisLL·o da UtWl'l'a, etl, pelas eolumnas do Joma,l do 
lli'll8il, em selemhro Li e J ~!lil, !III! respondi nestes lermos: 

l'e<;o ao Senado a nmiOJ' utlew;fio JlUt•a todos os lopicos 
de•LL> escripln, quc ,., um tceido eo11Linuo do ·,Joeumcnl.os h·t·e
i'l'al;(nvds. JuLil.ula-sc o·mt•u ai' Ligo por mim assig·nado: Uma 
~' ~uoo. · 

.l~l'a, r~unt el'.l'eito, lJIII dos nmi:-; UXJH'es:üvos cm·adcrlsLi,~us 
daqLwlla (~pot~u. Nessa tlifl'amttl;iio J•ocelJia eu o prcmjo de tor 
8nh o lll'imeico ~·oi'UI'IlO lllilil.al·, soJJ a dictadut•a do l\lurccllUI 
Flnriano, r•unido pelo~ !H'incipios eonslitucionaes, que as mi
nhas llt·cnr;as· de nnLigo libcml c .de J•cpublicuno sincom me 
olJl'i~ItYam a dol'eudcr. 

. Foi uma puixüo <lo i'lol'iuuisnw, Joi o sentimento poliLico 
cxa'"'rlmlio p<!los odios daquello tnnJpo o que induziu o num 
aul.iHo "ollt•ga a snrll'il'icnl' a verdade, ·pm·a int'amar o com
pnnliuiJ·o 0111 rclau~o ao qual, Llurantc os tempos do Governo 
.PJ'OI'isol·io. nüo tinha l.ido na JIOSsa intimidade sinfio cxpressücs 
da mni::; ultn admiração c rcconllccimcnlo. 

Eiô u minha duJ'csa, Sr:;. Senadores: 
« U~IA. D.~ :J~POCA ;__ EnLrc as rm\Jiicur;ücs uult·llli

nlmda~ 110 Jomol do Co·Jn:nuJrvio, do :lll t1r1 me~ rmssado, 
nl'ultum sob o l.ilulo Al'istitlvs Lobo a llJt'IJlJCtruosa esta 
i lllUIIII!SI!I\ III! ia ]'> Ul'U Ji!llla : 

• Coulinuu o ausl.el'O l'I'[>Ui>lieuul1 a rlni'PIIdi'l.' a no .. 
publica ... Do governo rctmlllicano cllo ·.(Aristides Lobo)~ 
« t·ulirnu-sn pot• motivo da eonrtn•a do l'a!Jwio ilu Jla
lllUI'aly. E:<tll po11l.o <'• quu "" ''""''ipi.OI'C~ do R1·. lluy 
Bat'l1osa Llevituu Lli~cLtlir. EsttL clul'O q\IU uüo dirüo LJU• 
Juvru » .• , 1 
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Eu podia lut• esvut•mnllo inmwdialamcnl,J o l'u
I'UIIculu com o~ iusl.t·unwnlos que f.inlm ti mão, Pal
lava-nw, pol'ém, nlguus tlados, cel'Lns datas, ~~crtus 
clerncnlu.~ de i!luuitla,;iio, que dü11Ulldiam do husua cm 
parwis nutigo~ u um colleecõcs de varias ,iornaes, a quo 
o IIWU JaJJuLnt· esl.es dias, na impt'Cilsa, no Senado c nos 
Lribunaf!s, não me deixava lazer para mo entregar in
con Li n e 111.i • 

·Posso agol'U :l'azcl-o coin mais completo aceurnulo 
rlu JH'OI'as, prrJ,juelall(lo o J'úco da verdade ltistoricu, nrn 
toda a iulul!sidndc ela. sua luz, solit•o essa vil insinuu,;ão,. 
ainda a tempo de não deixai-ti urnpolhar. 

A aeeusaçüo pr!rtcnue no numet•o desses pt•otltwto~ 
du puhlicitladrJ verml que, pula ~ua il'l'espousa!Jilirlude, 
luum eahido 110 rnai~ tr·.islc flescredito. Como, todavia, 
o usiH'iptot· J'l!pollltl eonLru o meu nonw com nllusG"s 
i111'amante~ ao mau pr·ocrJdinJCIII.o no governo, indivi
dua!ldn, pat•a me deli·ahit•, um :!'acto pr.cciso, e innLili
zmJ·do-su desse l'alllo pat·a tecei.' (L custa .da minha rupu
l.a<;fio uma apologia ao seu idolo, não me devia IJUlar, 
tanto mais quanto a invencão ó um:~ das •que, pela snn 
g1·al.u idade absoluta, melhot.' uat•autorizam a feeundauo 
urniea dt•s,a leprosa raça. du cadcllas da mentira. 

Até ngol'a, nas mais despeJadas c furiosas cmn
Jiillllms rio doLraccfio contra a mi11ha vida, uingucm, 
pal.'lir,ulat· ou pulllicamenlr, ousam envolver-me cm iii
., .. ,.,,Pa';':ir.s !l (JI.'O[IOSito di~SSC acto, (flUI núo CO'!'I'Cit )JfJlO 
nwn 'mhu'sff:rio l' :::O]Jl'f! o tqual nfío L1XPJ'(~i. a JrHJilnJ• ini
l,~ialiva. J~:-;f.avn ·r~ospr•vaclo noi; ngingr.·apl!o:"l das vir .. tudes 
dt~sl.a c!pol!a dt• . ..:l.!oiJl'ÍJ'CJll a nr·le do prel!ouizap os sm1s 

· ]JI'IIIllYOI!tur·ados, tJ.'!lllspot•Lando pai'!\ ~llUS advt'I'SUl'ios 
. o mcrilo dos Illuis nolol'ios feitos dos seus amigos. 

Boa ou m:'1, a eornprn elo Palncio ILumaraty unda 
tem rJom as minhas responsabilidades na udminisLração 
da l•'azJ:rHiu. Bo1t ou mli, nucla tem que ver co um exo
nel'a~ão do St•. Aristides Lobo . 

.A osut·ipLurn de ncquisiJ.;iio desse pt•edio foi lavrada 
aos ~li do dczemllr·o de 1880. O Sr•. '\ristides r.nbo teve 
a sua dcm issiio de r~IinisLro do Interior cm 10 de fevc
reit·o de iSDO. 

Qtllll't'llla " sels r/ia.~ eonLinuou S. Ex., pol'Lanlo, :t 
~l!l' l\rinisl.t•o dl!pois claquulltt Li:ansuccão. '\indu qua!Hio 
R. gx, nfio l.ivcssll Jllll'i.o IHHJUOI!o auto. nüo ptu·cuc nd
mi...;sivfll qw~ o seu mclinrh·o cat'fJIJOsso do seLe sumanns 
flill'll dosperl.nt•, Assim f(U" o simples confronto nntt·c as 
duas· datas hasl.nt•ia pnm desmascm·ur a artimnaha. 

Domais, não houve, na oceasião, ''1uern não souiJes,;IJ 
nuo S. Ex. se despcdim do Govm·no por mol.ivn hrmt 
diverso. A J:ausa da sua do~Litui11iio :l'oi, manif,.sta
mr.mi.P, a dissirlcnein I~I.'Pnda Plll.t•o o ·i\1 h1 isLI.'o o o 1GlwJ'u 
do GoY<•t•no PL'Irt violeutn in.instiça do !1l'irnniro III\ rl:or
gnnizncüo do se!'Yico çlc hygicnc, Uol'ql'm!l!luo esse !'amo 
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tia nclmildslrat;üo, S. Ex. varreu dollc todo ·ou quasl 
lodo o IJCssonl uuti!!o, •:m cu,jo seio havia clireilos rcs
pcil.uvei,; pela antiguidade c pela compctcnein dos f,ilu
lares. Os prejudicados, reunindo-se logo na manhã cm 
que o Dia:rio Of(icial deu R lume as novas nomcacõcs, 
t~Ol'l'CL'aJll á prcscuua do l\lurccha!. Alma cheia de bon
dade, u~ccssivcl sempre ús queixas dos perseguidos, 
impucicnl.c na aur:icdndc pela repnt·acüo .tL in.iustica, o 
ilh'tstt·n lll'azilcit·o promeLt.cu no mesmo ponto rceousi
rieml' o assumpto, ·e consta-me que nesse sentido cs
et'OI'CU ao seu Ministro. ]~stc uüo acccdeu e pediu a sua 
cxoncrac.ão, que 11üo se ru)de evitar, apezar da interi'c
roncia coneilindora dos Srs. Den,iamin Constant c Quin
tino Bocnyuvn. pot• não se demove!' o dcmissionario do 
seu inLcnto. :lilin lwuve si:;illo sollre essas circums
taneias, de t:u,ia summa as J'olilas deram conhecimento 
nos seus leitores • 

O Pai:, 1101.' f'xemplo, no seu numr.t·o de 10 tliJ fe
vereiro .de 1800, dizia: 

« Consln-nos rJur. as pulllica~ücs que h ontem rmlJ!i
cÍimos, para o serviço sanilnrio ela 11cpulllicu, lcrüo de 
sofJ'rct• algumas modil'icat;ücs ou ulf.craoücs.». 

:Ntúttanhi'l seguinte acet·cscctllava clle: 

«O Sr. Dt•. ,Arislitles Lobo, Ministro do Interior, 
divergindo tio Cl1cl'o do Govct•no Provisorio cm oll,jccLo 
de sct·vico da sua pasta, pediu ltontem exoncraç.üo dn· 
'f]uclle Clll'r;o, sendo aeceito o seu pedido.» 

Foi, porúm, a Ga:ata da Nofia·ias quem relatou por 
rniudo o caso, dizendo, soh a rubrica « Ministcrios », cm 
nrtig·o editorial, na folha de H : 

«l1esi~nou o cargo de Ministro do. Interior o Dr.: 
A.ristidcs Loho, cm consequcncia do uma divcrgencia, 
cm questão de' aclrninisf,J•açi1o, entre aquclle cidadi1o c o 
Chefe do Governo Provisorio .. 

Segundo estamos informados, foram as recentes no~ 
rnoaeücs o cxoncrnt;ücs do pessoal da Inspectoria Geral 
ele Hy::;ienc que .dctcrmiuat·am a retirada do St• • .'\.ris
Lides Lobo. 

Enl.rc os r.xonürnrlos (clolcgados ele hn;-icnc)' nlgumi 
conlo.vum mais de vinte tmnos do servicos cm repur
ue,jes snnittll'ins; c. natumlmcntc, os quo assim viram 
rmtl l'Ct!'ihuido todo o seu t.crr.lpo de scrvioo pu.blico 
sem quo ao menos a lei . os pudesse compensar do nl
~uma sorte com a nposrmtndoriu, dirigiram-se no Chefo 
do Govct'!lO Provisorio c pcclirum-ll!e quo lho fizessem 
justica. , · 



\ ... 

' 
' O s·encral Deodoro acolheu-os perieiLarnenlc, c, 

·convencido de que do .i usli~a era a rcclamaoão, dirigiu 
ao Sr. ex-~linislro do Inlcrior urna c ar lu, convidando-o 
a revogar o seu aclo. O Sr. Aristides Lobo, manten
do-o, resolveu pedir u sua exoneração. 

Consta-nos que vão- ser rcinlegJ.·ados nos cat•gos os 
delegados da Inspectoria Geral de I:Iygienc,, exonerados 
por aclos de 8 do corrente.~ 

Alú aqui a Ga:etct de :Yoticiàs. Agora continuava a minlm 
defesa: 

'«l\es:>ll meio tempo e:1Luvu. eu llJJI ·S. Paulo, onde 
me chamara antigo compromisso, para examinar a Al
J'andega de Santos, cu,jn capacidade se duplicou com as 
obras que, por essa occasião, alli mandei execulnr. 

Os nelas do Sr. Aristides Lobo tinham sahido a 
publico no Dim·io Official no dia O (pag. 6'17). Eu 
segui para S. Paulo na madl'Ugada do .dia -10, regres
sando na noilc de H. Nesse inlcrim occort•elf a exonu
racão à o Sr. Lobo, no dia -10, o convite tclegraphico ao 
Sr. Casario "\!vim ll!t mesma data e a posse deste no 
dia 12.» • · 

. Eis, senhores, JlOl'lunlo, reslnbelecid:t a vcl'dadc rtnnuto ús 
causas reaes que dclcrminarnrn a oxoncra~fio do SI'. Arist.ide~ 
Lobo. 

Alheio -fui a Lodas as circunJSLancias que a re;;pcito c.lella 
se passaram o sobre elht não iufluiu ahsolutamonte a com)H':t 
elo Palacete Itnmm·aly, eompt•a ;l'te semana;; anle!·iot· ti. exo
neração do S1·. l\linistro da ;Justiça. Deveu-se esta exoneração, 
como acabacs·dc ver, uo acto do violenciu, uo acto de violencia 
extrema commettido por aquellc administrador, homem de 
hoas intencCics, mas sem nenhuma cxperiencia, que, emprc
llcndendo a reorganização de um serviço publico, entendeu 
poder varrer de um só golpe lodo o funccionalismo, todo o 
pessoal do serviço das rcparliçücs occupadns com este ramo do 
actividade administrativa. · 

. Agora, senhores, a compra do Palacete Itamaraty. Não 
esquecaes que, .segundo o laMa famoso, por mim ha pouco 
lido, fui cu o negociador dessa acquisicrto, fui eu quem esti
pulou o seu prcco cm 100 conlos ele !'IIi;;, fui cu rJucm depoi;;, 
elevou a 000 contos esse prcco, fui eu, porlanto, o i\linistro 
sobt·c cuja responsabilidade correu essa negociação o essa a~-
,quisioüo. . 

Agora os doeumcnlos, Srs. i:lenudorc,;. 
Vae vêr o publico a minha paternidade nesse facto e a 

revolta • do Sr. Lobo ·contra ellc. 
Porque, senhores, n verdade ó esta: Ministro que se oppilz 

n essa compra foi o ~Iinistro da Fazenda, que contra clln re
calcitrou, que onv i dou contra elln todos os seus esforços o 
que a ella nüo cedeu sinüo porq11C dessa eomt1l'tt fazia qu••;l:i" 
~~ w 
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o Chefe de Estado, com essa compra estava de accOrdo o Mi
nis~ro do Interior· c o l'IJSI.o do Govo!'llo J'l'Ovisol'io não divergia 
dessa compra. E hoje, o unico Ministro divcrgeutc naquellc 
tempo da ucquisicão dessa compra é que se indigita como seu 
responsavel . 

. 
Vão, porém, falllll' por mim as documentos: 

Ministro da Fazenda, não me competia ingerir em 
assumpto quo entendia essencialmente com a pasta do 
·Interior, nem aom ellc Mll J::NVOLVJA JÁl\l:AIS, por mais 
esl'orcos que para esse ·fim se envidassem. 

O marechal Deodoro debatia-se na mais terr ivel 
crise por quo passou a sua funesta enfermidade. Via
moi-o expirar a cada momento. Os mais babeis facul
tativos Pl'Ognosticavam-lhe morte imminenLe. Seus 
assistentes insistiam na urgencia de o remover dos 
aposentos do llot9! cm que elle agonizava, sujeilo aos 
vexames de uma residencia destituída de conforto e do. 
decoro indispensaveis (L sua dignidade e á. natureza .dos 
seus padecimentos. Nessa al'1'1ictissirrl11 situacão era na
tural que o Governo se sentisse ap!•essndo em attendcr
lhc aos reclamos da i'amilia e delle mesmo, dando a 
casa que as suas prefercncias indicassem. Essa casa 
era a de que se trata. E, para .associar os meus esforcos 
aos dos meus collegas a bem da satisfucão desse desejo, 
recebi cu do general, pelo seu secretario, a carta se
.guinle, cu.i,o autographo, sem data, conservo entre os 
meus papeis: 

«:Ao eminente cidadão Ruy Barbosa: 

O Aiarechal continúa a passar mal, deseja sahir de 
Santa 'l'hereza, logo que lhe seja isso possivel, e, de 
todas as casas, sobre as quaes se lhe tem fallado para 
l'esid?nCia, PHEFJlRE, BEM COMO SUA SENHOHA, O PA~\CE'rE 
DA VISCONDESSA DE ITAMAMTY, 

Os trabalhos da secretaria c o seu estado de saude 
me inltibcm 11 .tlenjora, privando-me assim da honm de 
pussoalrncnLe entender-me comvosco a respeiLo. En-
tretanto; EXPOS'l'A ASSIM A VON'l'ADE DllLLE ••• ~ · , . . 

Exposl.tt assim, Srs. Senadores, A VON'J'ADI~ DEI"I"~: 

« .•• rogo-vos que cop1bineis com vossos collegas e 
doli!Jcr.eis a acquisicão do predio, a que alludo, no menor 
prazo passivei; 

Ellc vos confia essa incumbencia o espera de vós 
favor. 

Snude c fraternidade. 
Ao cidadão Ministro da Fazenda.- Fonseca Hermes, 

secretario civil.» . 
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,Jtí v cem os nobr.·1,s Senadores que as negociacões ·partiram 
da· vóntarlc exprimiua pelo Chefe do Estado naquella época; 
que da sua vont.uue ucpondoLl a acquisicão daquella casa. Vão 
v~r agora que, upczar do desejo manifestado pelo Chefe do 
GrJVeruo .Provisorio pura que eu me incumbisse dessa negocia
ção, cs~u negociação continuou a cargo do Sr. Ministro do 
Interior. E' o que vou provar com o primeiro documento cuja 
leitum vou pr·oceder. 

Não obstante, CON1'1NUEI A DEIXAR ESSE CUIDADO AO MI
N!S'l'HO C0~\1 I'F.'I'I.lN'J'E, O Sr. Lobo, COM QUEM CORRRERAM AS 
NEGOC!.\ÇÜES, CU,lO JtgSUJJI',\DO S. llX. Mil NOT!l'!COU NA SEOU!NTE 
COMMUNIC.Iç.~o. ele que, por felicirlade, não perdi o original: . 

~ Gnbiuete elo Ministro do Interior. 

O Sr. Ministro do Interior cumprimenta muito af
·flccl.uosnmento o seu collc:;a da Fazenda, e communica
lhc •Juu o cidadão Joaquim Navarro de Andrade VAE 
l.I'VAit-l.lfE ,\ UTJJ'J:IT.\ P.~LI\'Il\ SOBRE A TRANSACÇÃO DO 
P.IJ..ICE'I'E l'l'.I~L\It.I'J'Y, de cu,ia venda se acha encarregado, 

Sande c J"ral.ernidade. 
Jlio, H do dcwmbro de 1889.~ 

Era, portanto, o Sr. Lobo que transmittia «A ULTIMA 
l'·IL.Wn.l > ace1·ca do ne:;ocio do Itamaraty. 

A ultima palavra, portanto, senhores, foi dada na nego
ciação p~lo cidadão J oaquJrrj i\ a varro de .. Andrade aq ~!inistro 
do Inl.m'JOJ', commumcaçao que era fe1ta pelo M1mstro do 
Interior ao da Fazenda. 

Era u ultima palavra. A ultima, e a primeira, como veem 
os nobJ·es Senadores. 

Aqui estú. como foi o Ministro da Fazenda daquelle tempo 
quem neg-ociou a compra do Itamaraty. 

Niio fiC mo J•eset•vava, pois, a mínima liberdade de intervir 
nu i.I':IIB:IC~ÍÍO pro,icetada, cujos Lermos APENAS ME ERAM COM
~WNfCADOS N.\ srr.\ EXPRESRXO DEl11NfTfVA. Está claro, portanto, 
que o ·meu papel eslava reduzido ao de simples payado·r. •Ainda 

·assim, porém, não dei um passo ao encontro dessa resolucão. 
Agmmlava cu que olla mo fosse certificada ·<Jelos tramites re
gularbs, eom a devida solemnidude. E' o que se deu no dia 23, 
em que o Ministro do Interior, o Sr. Lobo, me dirigiu esto 
aviso. 

«')finisír.rio dos Negocias do Interior. N. 669. Rio 
de :raneiro, 23 ele dezembro de 1889. Sr. Ministro: · 

Tendo o Governo Provisorio resolvido comprar poJa 
quantia de seiscentos c trinta contos (630 :000$000) ••. ; 

·Seiscentos e .trinta cbn Los, em cursivo e em Jet.tras de 
conta I 
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c ... o palacete Itnmaruiy, siio ú rua Larga do S. Jou- c 

quim; nesta cidade pura t•csidcncia do Chcl'o do mesmo 
Governo, rogo-vos rquc providencieis u'fim do que pelo 
minisierio a vosso cat•go se realizo uqtiella compra, in
cluindo-se o diio pulaccio no numero dos proprios na
cionaos, ao serviço deste ministerio. 

Saucle o fraternidade.- 11'rlstü/as da Sil·va "Lubu •. 

:Ao Sr •. ~Iinistro da Fazenda.~ 
O Sn.. tAr.FnEDO ELLIS- Isso é esmagador .. 
O Sn. nuY BAIIIlO~A- Aqui está, senhores I Entretanto, 

segundo o final da caria do Ministro da Guerra, segundo a 
opinião dos seus auxiliares o do· difJ'amaclor cujo nome nem 
quero sabot•, eu tinha por t,oo: 000$ a compra do palacete Iia
maraty; cu é que clov(tra css·c preço para üOO :rQQ,O•$ e dcanlo 
desse mou equivoco, desse meu engano é que accorclou a cxtra-
nheza do ~!inistro do Intct•ior, .. 

«~rendo o Governo l'rovi~ol'io J~osolvido c~omprat· ·polu. 
quantia de scisentos o trinta contos de réis (3G :000~) o pa
lacio Iiamuraty; rogo-vos que providencieis aJim de que pelo 
nnnislor·io a vosso cargo se realize aquclla compra, incluindo
se- o dito palacete no mC!l'wro dos proprios nacionues .-A '!'is
lidas da Silveira Lobo.- Ao Sr. Ministro da Fazenda. 

• Só então, ·quando· Jião havia Binão ·Que regularizar a 
transacção, jít l'eclmda, e saldar-lhe o preço ó que intervim na 
especie ·com cs~c despacho: · 

«a directoria do .contencioso, para os devidos cf-
J'eitos. · 

Rio, 24 de .dezembro de 1880.-Ruy Barbosa:» 
. ·~ 

Ouvida essa roparticão, ~elclirou-so a cscriptum compe-
tente, quatro dias depois. . 

llfais .tarde (em 15 de março do '1880) a i • c 2' contadorias 
- da directoria s-erul da contabilidade, tendo-se de e1'J'.r.cl.um· o 

JlUS'amento, consultavam sobre a verba do orçamento do '~l'i
nisterio do Interior, por onde se devia oscripLurnr a dcspozn .. 
O barão do Rosario deu esta opinião : 

«Parece-me cOJJYcnicntc que se escriptilt•e a des
JlCza rm verba especial do Ministério do Interior .. Di
rectoria da Cont:lbilidud~, 17 de março de '1890 .
Rosario.» 

!Ao que despachei assim : 
eNa f6rma do parecer. Rio, 18 de marco·,cle 1890,

Ru.!J !Barbosa.» 
O meu papel nessa questão foi. como se vt\ processar um 

cont.raotG a,iustarlo na Secretaria do Interior, acquicsccnclo :i 
l'OCJuisiçüo do seu ~!inistro. 
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'SESSÃO EM 20 DE OUTUDM DE 101ft 

Esse ministro ern o .Sr. Aristides Lobo. 
,~gorn o~ seus nmigos entendem que eu '' que teria in

ll)l'Cssos em 11iío ventilar o assumpto. 
Dê MliJI'tl o publico a e~sa lóCnlo o nome rJUil merece, si 6 

(JUC lm nome para isto. Rio, !i de setembro de 1803.-R'Uy 
Jlm·bosa. ~ · 

O Sr. Presidente- Obsct•vo a V. Ex. que a hora do ex~ 
pr.dir.ntc est:'L J'inda. V; Ex. teve mais· um quarto de ha.ra.: 

O Sr. Ruy Barbosa- Isso ·é mais um .sorrhisma. 

O Sr. Presidente- A .Mesa nüo quiz interromper a léi
tura que V. Ex. estava fazendo. V. Ex. póde ·requerer a pro
rogação da hora. 

O Sr. Alfredo Ellis- A ,11esa està se abraNdando. 

O Sr. Ruy Barbosa- Requeiro a prorogação por meia -
hora 

Consultado o Senado, concede a prorogaçüo requerida .. 

·O Sr. Presidente- V. Ex. p6de continuar. 

O Sr. Ruy Barbosa (continnando)- Quer-me parecer, .Sr. 
Presidente, que nunca um homem . insultado esmagou mais 
completamente (apoiados) a calumnia vil, uma calumnia gra
tuita, uma calumnia absurda. Eu poderia pagar a essa cspecie 
do gente para semear conLm mim diffnmacões dessa ordem, 
fornecendo-me assim occasiüo, como esta, de fazer a desaf
fronta do minha honra·, mostrando o cuidado, a lisura; a ho
nestidade com que, em toda a minha vida c, gracas a Deus 
até bo,ie, tenho procedido .. 

Não lamento. eu, pois St•. Presidente, a aggressão brutal, a 
aggpossí\o infamo, a aggrcssüo estupida, que neste papel quasi 
unonymo se me :l'nz, si n elle se não viesse associar o Governo 
da rrtepublicn pelo modo como deixou correr n in,iuria contra 
mim irrognda por um de seus membros; em vez· de salvar a 
sua responsabilidade, cm vez do condemnnr n aLtitude indo
:fcnsavcl do ministro imprudente, o Chefe do Estado lhe mandou 
significar a sua solidariedade cm umn visita solemne, de que 
dr;t•am: noticia os ,iornacs desta Capital. 

O Sn. Ar.t'nEno Er.r.rs- Tsso era de cspcrat•. 
O Sn. Rtiv BAnnos,\- No dia seg-uinte, sabia o publico 

todo quo o Ministro da •Guerra, por nãà. haver tolerado n um 
Senador da Republica o exercício livro do seu mandato, respon
rlendo :í indcpondcncin desse Senador com um punhado de in
,iurins grosseiras, recebera a visita solemne do sogro do Chefe 
da Nncüo, sogro dn RepubJj.ca e, si mo não engano, tambem 
membro desta Assemblén ''(Risos.) Sogro ou archi-sogro, Se-
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narioJ• ou .nrchi-SrnadoJ•, nn rrnnlidnrlr rir ~Jliado. prlos hl(:os 
do parentesco, no mnrcehal Hermes, o sru r•JnL<~ui·in, visHanrlo 
o Ministro da Guerra pela violencia com que insultara um 
membro do Senado, aLt.estou eom isto a co-rcsponsnbi!idado do 
Presidente no acto do seu ministro, 

1Comparemos esta 6poca com outra, Sr. Presidente. He
corda-se V. Ex., .que ú desses tempos (não são muito antigos), 
recorda-se V. Ex. da att.iLudc com que, cm enso 1mrHo menos 
grave, se a10uve um Presidente da Republica.no nrazil com um 
funccionario que 1'allara -com o devido respeito a um dos mem
bros desta Casa, inJuriando-o Jlela imprensa. 

Presidia o Governo da Nação o :':it·. Prudente de Mornos •. 
O Sn. ·ALFREDO F.u.rs- Ah I ..• 
ü Sn. Ruy B.11nnosA- Alma nobre (apoiados), conscioncia 

Tecla (apoiados; mu'ito bem), cidadão integ-ro, um desses re
presentantes da verdade republicana (OJiOirlrlos; mu:ito bem), 
cu.ia existencia nos parece, ião remota, perdida jt\ na noite 
·dos tempos (apoiados), tão longe estão as praxes, os senti
mentos, os actos dessa época, dos actos, dos sentimentos das 
praxes de hoje. 

Era adversaria desse Governo o Sr. Bernardo de Mendonoa, 
que todos conhecemos c que lhe fazia drsahrirla guerra da tri
buna elo Senado. Em uma das suas invcst.idas, os golpes do 
honrado Senador por Alagôas J'oram ferir um general, parente · 
do Presidente, o general Carlos Soares, commandantc da· Po
licia desta cidade. Era um homem culto esse militar, uma in
telligencia prompta c viva. um cidadão csUniavel, uma pessoa 
Rympathica, por muitos títulos.' Mas, nessa occasifio, 'perdendo 
o tino dos seus deveres, doscomediu-se na resposta no membro 
do Senado, offendeu-o na réplica estampada polos jomars clr.~ta 
cidade. Nessa mesma manhã, o Presidente da Repulllien, nüo 
aguardando que lhe chegassem :\ casa os ministros, por tcle
phonc, chamava o general Carlos Soares (t falla para dizer-lho 
que estava demittido. « Demit.tido cop1o, por que, Sr. Presi
dente '/ » «Pelo modo eomo acnha de proceder para com um 
Senadot• dn Republica. O Sr. não tinha o· direito de llle fall.ar 
ao respeito.~~ Mas, fui offenrlirlo por o~sc Senador I» «A ma
neira da sua defesa era outra. Como func<Jionario publico, 
tendo de dar contas ao Senado, ao Congresso Nacional, niLO 
tinho. o senhor o dircit.o do offendeJ• a um dos seu R membros, 
qualquet• .que fosse o. linguagem usada por e li o.» E a exone
i!'açüo se manteve, c o Sr. general Carlos Soares foi demit.ticTo 
por ter faltado com o respcif.o n um Senador ria Republica. 

Ho.ie nüo ó um commandante do Corpo do Policia. mas o 
Ministro da Guerra quem ntirn a sua espada no meio desta 
·casa para me embargar a palavra, pura mo amedrontar no 
uso dos meus direitos, emlmrnoar-me no cxercioio do meu 
mandato. O President.e da Republica elmma-o para ngraclecr.r•, 
congratula-se o saúda-o pela ncoiío heroicn que acaba ele pra
ticar. 
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O Sn. Ar.l'nmn Er.r.rs- Vr,inm que conl.rnsl.e ! 
O Sn. fiuy RmnosA-Em boa companhia estou, Sr. Pre

sidente, não sou cu a primeira victima da violencia inccicr
civel do Minist.ro da Guerra, dos seus instinctos uggresivos, 
ela sua sanha tantas vezes provaria. Não hn muiLo tempo, um 
dos mais notuvcis magistt•ac!os rJn: nossa terra, o ,iuiz Pires " 
'Alhuquerquc, teve que pagar cnrn a isenção com qne clist.rihue 
a ,iust.i,;n, ohservando a lei nas suas decisões. 

'.l.'eatava-so de um menor .que, recrutado contm as leis mi
l i !.ares, cm r tm c lias fura a! is fado n.o Exercito hrazilciro. Ten
do-se vcril'icndo essas violações palmadas das leis militares, :~ 
l'l'c!am:w:ão dos JlUCs do menor, cu.io consentimento não fura 
o!Jt.ido flUl'!L esse ncl.o, o juiz, -mediante ordem de habaas-co1•pus, 
requisitou do ministro a presença do paciente. Mas o ministro 
rccusando~th'n, devolveu a sua requisição como si fosse um 
papel ignohil, um papel índcconte, um papel criminoso, que 
não se podia conservar no archivo do Ministerio da Guerra. 
Com a mesma !Jrnl.ulidacle com que era tratado o .iuiz federal, 
ü tratado ho.ic um membro da Gamara dos Senadores. 

F.oz muito bem o Ministro da Guerra, está executando o 
programma do sou chefe. Esse progrnmma não está, nem nas 
plata'f'<lrmas; nem nos discursos c!eitoracs. Está na oração 
do Piquete, que celebrizou para sempre o tacão da bota e o 
rchcnquc do homem a quem depois os interesses do Partido 
R.rpuhlicano !Conservador haviam de entregar o Governo do 
Estado. Somos levados a tacão. do botas c a rebcnque. O Se
llaclo com isto não estremece. Trata-se de um amigo do par
l.iclo dominante nesta assem!Jiéa, o Ministro da Guerra ó um 
secretario do marechal, o marechal tí uma crcatum do Par
tido ltepublicano Conservador. 

· Que somos nós, membros da. minoria, que somos nós, 
Senadores dissidentes, para exigir que cm nós so,ia respeitada 
a honra do Senado ? 

E era aqui, Srs. Senadores, qtle h ontem se clamava pela 
rcsponsahilidadc legal dos juizes, aqui mesmo que hontcm se 
perguntava onde estava. para os juizes, nesta regímen, a rc
spousahilicta·cto. Para os juizes é que se quer a responsabilidade. 
'Por que? Sinão porque nas sentenças desses juizes os intcr
,essos pm·Lidarios desta sit.unçiio toem encontrado tantas vezes 
obstaculos insuperaveis, esses o!Jstnculos da Justiça, que a 
t·azfio publica. apoia c que a opinião nacional sustenta. · 

ncsponsnhilidad!l ! ! ! Mas, onde está, neste regimcn, á 
rosponsnlliliclaclo para nin;uem ? Começo cu a perguntar: onde 
ost:í, para nós mesmos, est.a responsabilidade ? I Onde, a res
ponsabiliclnrle pnl'n os Senadores c para os Deputados? t 

Para os membros das duns Camnras do Congresso Na
c ionnl, si neste regímen se acabou com a elcicão, si Senadores 
e Depulndos somos nomeados cada um pQ]o partido dominante 
cm cada um dos ramos .do Congresso Nacional ? ! Onde está, 
para nós, a responsabilidade, si a rosponsnbilidado se devia 

-------------·--------
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CXct'CCl' mediante a inl.crvcnçiio do povo nas Ul'nUS ? Mo"' 
dlmüc os votos livres rlo clciloraclo? E, neste pai?. nlio' •h a clci-
1ornrlo, niio hn lll'nns, niío 1m libcrdnrlc polil.icn, não hn rliroil.os 
Jllt/ilieo~; ha ~l.lllllit':ls de uma inst.iluiçfio nunca respeitada! 

Oud'' P~l:'t n , . .,,,ponsnhililfnllu paJ·:t...,o,; minisl.roil do .PJ.'f!• 
silfcnlo ? Onde n i'I!Spou:<abilidadn p~rn n ~I inisl.ro da Guerra, 
depois da ag·g·t•essiio I.H'Ulal ~om quu n cnbn d•l of'l'cndor o Se
nado •. emho1'a usl.e se não dôn, cmbom csLc se não CJUOixc, 
embora Psle se niio eslromo~a. embora üslc se t•esignc, omu
rJQcido, a uma siluaçiio que o lmmillm '?I Indigno um Con
gl'r:sso :l'aeionnl, c~pecinlmcnle a Cnmnt·a dos .SJ•s, Senadores, 
onde um dos seus membros tí al.neado unicamente por~ essa 
libci·clade eom que se acoslumatl a c!ir.er aos ministros a ver
dade. O )ll'illcxlo foi a in,iuria. 

Serviu de pretexto esse que me nlLribuinm, de uma.pa
lnvra oi'J'cnsiva conLrn o minisLt•o, DcmonsLrci que essa 
palal'm niio Litrhn cu proferido. O Minisl.r·o da Guerra sus
t.entn. a inJuria, mantém a provocncão, reprodu?, todas as · 
manhas o ullragc, e nem nesta Gamara, o nem na 9utra, ha 
um movimento do rcac~üo eonLt•a essa· aggressão humilhante, 
contra essa silua(:ão penosa, contra. essa ·suppressito da li
herdado parlamonlnr, pela espada elo ministro 'de um Presi
rlcnlo militar. 

Onde oslú, senhores, a responsabilidade pal'n eslo Pre
sidente ? Quem tl .que ,iú· a pediu ? Ao conLrario, quando a rc-, 
clamam, em nome das rnr.ões de Estado, oO dir. que a rcspon
snbi lidado cslabclocida na Consliluicão ela Republica se não 
devia app!icar, cmbom os crimes dosLe Presidente, embora 
o~ al.tentados pmticados pelo seu Governo fossem de onor
midado incomparnvcl. Era preciso deixai-o passar, fazer vista 
grossa, ouvidos r.Je mercador, o lodos esses crimes, os peiores 
"t'imes, m·imcs contra a honra da aclniinislrncão, crimes conLra 
o emprego dos dinhcims publicas, crimes conLra todas as Ii
het•dados conslilucionacs, crimes de violencia e de sangue, todos 
ficaram impunes, ningucm se lembrou de pedir a rosponsa
hilidndo pm•:t o Presidente, todos a recusaram. Agora, é que, 
se quer a responsabilidade para os ,juizes. Para quo! Para 
que não nos rosto a nós, os oJ'fcndidos, os inJuriados, os amou
cados, niJin siqucr o abrigo da .TusLicn, para que, ·ao menor 
Jll'I!Lnxto, os Juizos seJam arrastados :\ barra do Lribunal po
liLico o uhi su,ioilos ús oxigene ias elos interesses -do partidos,, 

Si eu tivesse tempo, si uiio csl.ivcssc n cOJ'!'Or o ponLoiro 
inexornvcl do rclog'io du •Casa, 'ou mostraria a V. Ex. não com 
as trndi~'<ies dos pnrlameulos mais livros do mundo, mas com 
as pronrins Lmdicücs elos parlnmenl.os mais limitados na sua 
autoridade, com as rcminiscencias do parlamento a!lomão, do 
parlamento prussiano, como alli a nutoridado legislnLivn elas 
Cnmaras soube reagir conLra Bismark, conLra o Ministro da· 
Gucrt•a ·Cm· :!863. Juslnmento quando nlli se dcbal.iam as ce
JebPes· lois mililaros. Nos incidenLcs mais mcmor·aveis, mais 
apaixonados, mais violenLos, o grande chanccller foi obrigado 



S ESS.~O F.M 20 DE OTJT!JDTIO nr. j 0 ).1 

n rocuar deante da nuiMidade r!iseipliundrt da Cnmnra rlns 
Depul.ndo~. e o ministt·" \'ou non, o· general nnini~Lro drt 
Gtwz·J·a, eliamado iÍ u1·detu Jlf'I(J l'rt~sidr!nl.e daqucll:.t Cusa, tcvo 
rio VI'J' qu,. al'.ima ria anlmidarln do J'ei, :H'ima da autoridade dos 
lllinisl.l'os de Ulll gur~;I'IIO <]ue niio o1·a pn1'1amenlar, eslava 
u dignidade das Camarus, que l'Cpresenluvarn o povo, 

Aqui estamos nu JlupuiJlica .• \qui todos os dias da ca
deiJ'Jl prcsideneial desta Uasa, das tribunas desta. assemhlúa, 
.unrJ!remos a !Joeea ao pr•ofur·it' .estas solcmncs r.xpr"ssües de 
JlepuiJUca, de l'rJI'ma renuiJliennn, do Vlll'rlnde rcpuiJiieana, elo 
idúas rcr,ublicanas, de tradições rcpuhlicanas quando as tra
dições republicanas são isto- a n<!gação do l.udo quando con
sliluo a llcrulJlicu, o Governo popular, n · drm1oet·acia, a obser
vancia <!a lei constitucional. 

Senlrorcs, nüo é ele mim que se Lml.a, nüo ü por mim que 
. l'üclamo. Sal.isl'cilo rstou cu demais, c!" sobm; niio preciso 

.do outras recomt1CI!i<~ls, A ltopuhliea tom me dado tudo quanto 
podia, Deu-me· csto Jogat·, que lodos sabem o que mo eslú 
eustanclo e o rtuc me tem custar.lo, Nada mais sinão aquillo 
que me veiu do novo- mandato de Senador que devo (, minha 
terra, tL exponlancicladc constante e quasi universal do seu 
elciloraclo, esses votos, esses 300 mil votos com que lia quntro 
annos a opinião braziloira me designou para exercer .neste 
puiz a chefia elo Estado. Estou mais que farto. Depois disto 
as injurias, as aggressões dos ministrós, o adio elo poder, 
tudo isto nüo vale siniio nam avultar este salario, que j(, ú 
rlcmasiado para liio pequeninos servicos, 

Sómcntc !amonto que este regimon tenha descido tanto .. 
E pergunto si na honm das suas instituições, si no eora~fio 
da nepublica não ha mais um ponto sonsivel, si a Republica 
ó renlmcnlc este regimcn que amarra ao pelourinho os seus 
i'undnclores, os seus ot•ganixadorcs, os seus bemJ'cilores, que 
nmarrn ao pclourin'ho os homens de bem o J•c!JUbilitn os IJa
cu.r·âos. 

Púgunlo si a nopublicn '' com efl'eilo este rcgimen 'onde 
sú se tem parn. os ·que defendemos a realidado legal das 
nossas instituições os dentes dos cães da matilha do Governo, 
ao mesmo passo que se innocentam os criminosos, que so in
dultam os assassinos, que se santiJieum os proval'icadores, 
J'm•gunl.o cu ~i isto .: 'llepuhlica, .si com este rcgimen é que 
nôs ganhamos, abandonando o outro para nos inscreverem 
·entro o numero das nações que se prexnm de estar abraçadas 
eom a dcmocruciu, · 

SeniiOJ.'es, cu dixia, não pu~no POJ' mim, n;1o pugno pela 
minha dignidnclc, não pugno prln minlm reputação; não pre
ciso rlo mo defender, 

O Sn. ,\T,PI\Jmo Er.r.Js- Mui lo bem, 

O Sn, nm.· B,umosA- Hu vinte c clnco annos que tenho 
r·csponcliclo a lodos os bolos dn caluninia o com as rebatidas 
mais Lriumphant.es, 
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Si nl.r~ lro.ir, pnr f'Hi'r 2ri nnnos rlc RCJ'Vi(;ns n este rcgimcn, 
pnr Oi-!SPS 2rí annog rln ~nr·vi{;os ao paiz, aqui o fllru do!Je, pol.' 
e.'IS(~S ~G nnno.~ de sel·vir;os {t eausa flOpulal't IWL' esses 2ti armos 
rio I mllallrr• intlf'i'r·.,n, rio saeril'ieio ria rnirr!Ht saurle, de nlrrli
ençií.o de l.odos r,.; meus intnl'f!SiiP~, da minha vir/H, eu ainda 
11i1o rni~J'PI'i.' (I t'll!tn(d/,o do fiOinf'!n hnneF-ii.D, maldito er;/,r, I'P
:drnP/1, A minlra coJJ..,cirmcia PsL:í, ncirnr~ dolle: niio pl'ceiHo rnB 
rlcl'r•rrr.lf't', pl'efir·rr nlranrlrrmrr· esta ewfeir.·n, Ll'lll:t~.· ria r,rfttear;fio 
rlos meus fillrrr;;, r.lo.< int"l'f'SSrs rln. minlra l'mnilin, fHJI'fiÍJU n 
rninlla palnvJ·a nlio pôr!l~ eflnl.inllfll.' n fntignr·-so nm viiu POL' 
urna t•nu~a ~'"' que nfto NteonLJ•fl, HlliiHoJ•in, quo niio neha 
llU[fllf'llcs rpt" n rlnvinrn lllflf'l[ll'rtr· ns scrrs 111rtumes pr·otcetot'I'S, 
por· 11111a r·ntJ.;.;a Pnr I'HVIJJ' da qual ~'~" r:Jama irl!r/,ilmnnl.u seu1 
qun o::; vig-ins nn.I.Hraos do ro~timcn r1ueirarn de modo nc
Jrltullr rti.ll'llrieJ' '' vir: t!!rt auxilio dr nrna rreccsBirlnrle !.fio ur-
gente. , 

Vou l.r•r'tllinar·, 1,\r·s. Senndor·es. Tnlur·essn-me 'pela ltonrn 
·do HPnHdn, pnht lH:lrrr·a dn Con.~r·r_osso Naeionul, pnln. inrlopon
dmlidl! 1/P~~a trihurw, P r-;(t isto mo ar.·r.·usl.ou n. rf.lso debato, 
POJ'.fiiJr•, pnr•a nlinlln. dl!l'n~n, pr~npl.'inrner!Le, ns enh.1rnnng f.la 
intpt'l•tr.~n rne hnslnvnrn. 

O qun nãn f[UP/ 10, o qun niin rruoritt 1) quo o Snnndo possn 
ser.• rlesrcspeHndo itrrpu11enrrttle flOJ.' Goverrros, ministr.·os n 
:rg·r11l.es tln porif'l'. ifl qrrn 11fin queria G que n mnis nngusl.n rins 
l'l'fit'r•srllt:t\:üros ria srrlrernnia nncionnl se Clmvcrl.esse numn 
rsrp1i11a de eidarlr• s11jn onril) .qualquer· tr·nnseunt.c sn r.Jcsnl'ogn 
:i. l'rlltlndl' rln;• swts nrr•.essir.Jnrles c snLisJ'nz uns Rf'tts insl.inetos 
ualrrr·nro.s .. (Jiuifo '"'III,) 

(· Na anl.i~a llnmn. Srs. Sonnrlor.•cs, nn. Homn nntign, no 
l.rntpn rio intpPt'arirrt• Vespnsinuo (1·iso) ••• . 

O Rn. Ar,Pttmn llrMs- Jll'll o ~~spndngõo. (R-iso.) .. 
c r ·811. lluy llHtHtnR,\- ... n.slnlwlr.ceu-so nns 'l'uns dn 

\'l'lltn l':tpilnl drr tttunrlo 1111\:t. I'Spor~in dÍ1 g-r·rurdos arnpltnr·ns rlo 
f.rr•t·n,•nf.n, ~onrnlltmtl.rs na s11n fr'>rrnn a 11m tonel Lr•11nrmrlo, 
rptr' a ndntillisi.J•açfio nmnicipul rlnsl.in:l1'n n ,qcrvil' de rniel.of'io 
:í. r~idndn. ~ohrn i•~sn HIH'VruLia p11hlir~:1. eobt·ava n rJJ•nrio 'irn
Jll'l'in 1 11111 impnsl o, donrln vcin Jicnronrn, pulo uso rntlJlir,\o, dn
sig-nndns nrfUI'lins nmpltOJ'nR pelo l,lrrtnn do vrspnsianns. (Iliso,) 

O imperador nfi.o so ofrcndcu cnm rsl.n nppliençiío do nnrnc 
de um Dl'ns~snlw V. Ex., Sr•, Prl'sidrnlr•, qnn o rrnm lmlos 
os Cr~nl'•\s l'nrnano.'i- com a ·nppJiea~ãn rio urn nomrJ divino 
n uma r~ow.-a do appli(~ncfio lão haixa; o a Frnncn. rnai~ l.nrdo, 
nn secnlo pnssado, a ·snn .nrlminisf.r•nç.üo municipnl, scr•vitJ-se 
do •mrsmn nnntn Jlnrn nssns sm'VI'HI.ins· rln puhlicn nn eidnrlo 
rio Pn ris. 

Eis ahi, poi~. 81•. Pr•psitlf•lliP, n qun ou nfin qur.ro- r:1 

qno a sobcJ'llltin JJ:tcional, '' ll\W a r.onsl.il.ui~ãn Hnpnhliennn, 
(• CJlll' o nos~o Cong-t'r~s~o n:io vnnlla a sr)J', drnn/.o dos hrul.nrs 
inslinrl.o~ do Go\'eJ•no c elas suas noccRsidndcs, rnnis da· .quo 
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tmm dr)~sa.'l vr·~rwsinnns ..• (risos) qnr sr• P.·qmr~nvarn nn!-1 J'lln~ 
da nnl.i;.;n llnma I 

:m: a i:-;~o f(tH! '~" rnu oppnnho, Esl.ou PtHmnndo pela 
limpo~a rlusl.u {:nsn (hi/n·J•irlarlt:), pela nossa lilt~•J'riarf.,, pf!lo 
rr•.~;jpnito qrw He dr!vn ao Unn::r·~~~Rq Nnt~inrml • .1·:· j.-;~1o rpJP t!ll 
lfnfenrln l 

QtJaHto nn lllai~, n lllf!ll HnlaJ.'io, is:Hl a llrp11illir~a ,i:í. ~~~
I.H!,illmPIIto m'n I.Pnr rindo 110s I.J•nltallln~, nns dt!enpt;til!s, na~ 
armwg-tll'a.-, dc·~lf.es 2il annns c1n Cfllü, quar-:i iJWPssant,.rr~t~ntP, · 
nw trmho viRto nlvo das HllRpnll.as, dns ÍJJ,iiiJ'ias I! d:tK ag-.... 
gJ·o~."iiír.c; rio!=! inlüuladn~ der,~nr·HH'OH 1Jo J.'flg-hwm, IHII'Il 1~11.ia. 
OJ't,mnim(;õo r:tHJI.I'ilmi l.nnl.o qtrltrJI.u os que nr:ris eonl.f'ii.Juir·:~orn. 

rOuf,-J•o Hnla[•io niío. qner·o, pois, rwm OSJWJ'O. Aer,eito a~ 
IIA'A'I'PRS!Íf:'.~, tHI in.itn·iu~, neeeiLo":"nH 1~0m ltom•n, 1:nrno n.~ nni1~as 
difll.inc(;ÜeR ·fJIIO esl.e l'egimrm pôrlo d:u• no.~ Hntt~ Jltornen.q rlf! 
/rJIH'L'r:imenl.n o rJe lionosl.idnrle. A nlinhn r:onseiurwia Jrrr: a"
.~e:.;t/1'11. fL I.J•anrtuilirJnr.lo mornl do ffl.HJ 1'11 pr·r•eiso Tllll'n. vivr:r· 
o pnrn ,qoJ• ltnrnr!m, PCnquanto :J'ôr vivo. 

Ilnslarn-nH• ,,,so enrwtln r: n r·ecol'dnr;iín rln pnlnV!'n rln 
nposl.olo rins ~enl.os quo disso: « '.l'odn o IH:m qrro f'iz•·r·rlr:s do 
KPn h fi/' l'nl~f' h(~ I'!Í ~ • U/1 U.'o'f/ ,,.;,'U /1W (III nrlU11 {f1U! hnn u 7f/, r r. r: r: r i 1.. luw 
1'r!r_!luü:t- a JJomhw. J\Palw.rJs r.• rwelama~·ar:s 'lUIS rmlnrias. O 
orador ,; 'IJI/Idlo cn1n]n'luwntarlo JWr ·mwios Srs. Smrado1'cs.) . 

ORDEM DO :DTA 

E' nnnuneinrln n vnl.nr;iio, ern diRmH;siio trnir·.n. rln. J'ell:!cl;iío 
final ria fHnnurln. dn HPnadn :í pr•oposir:ão rln. Carrun·a. dnH Dop!J
InrJos 11. 2~H\. rio Hll~ •. quo i.J'fiiJsfoi'IJ rrnrn n Cnr·po dn Saurlr: 
fio ]~Xol'eil.o, eorn 'IIIJ/H'HS d1• :!.u I.IHJflllte, OH infcriorns f/llf~ l/!
niJtilll JnlliR do !.!'f.'H llllllfl!-\ dn Jl/'fi((ft o Sf)I'V.Íf;OFI PI'Ofis~innnr.•.Y, 

O Sr. Presidente- Niio lmwnrln nrrrnorn no l'eeinl.o, vou 
Jnftnrlnl' proenrlr.t· 1J. eltnrnnrln. 

Prnr:edrmdn-Fw ;í nllnmnf/a, VfH'i l'icn-sn n n11smteia floq 
Rt•s, AT't.1111r Lm11os, 'niheirn nnnr;alvP.~. (irwvnsio Pmum.'!, 'Jln
vnt·e~ do :Lyr·n, JDpHrwir' Pr~;,;.;,;na, \Valfrnrln Lf~al. nornrH Hi
lH'ÍI'O, ,'foiío Lui~ ·Alves, All'irrrlrr rlrrnnabar·n, S(J Fr·ei!'e n Au
gusto de Vnsconeellos (I J). 

O Sr. Prosidonto- fieRpnndrr·nm ft chnmrHJn. npcna!i 2:i 
Rr·R. ~rmnclorpg. 

Nfin lm nurnnro; firm arliarln a. vol.nr;ii.o. J 

Nnrla rnni~ hnvenrln n lr·alnl', vnn Jevanl.ar a seR.~:rn. 
Dosi;.;no pnrn. nrrlern rlo rlin da segninl.n: 

Vol.nr;iio, rJ!'i rliscuRsiin nnicn, rlrr r·erlal\çiio final rla. orrrrnrb 
rlr, ·SCnnrJn, ·ti propn!-\ieiio da f!nmnt·n f]n_q Dr!plltarJns n.' !3:Jri, dn 
1111~. que l.r·nnHI'rm: fl/ll'ft o r:rll'pn rio Sanrln rio F:xer·r·il.n, cnrn 
hnnl'a~ rle 2'' l.encnl.c, nR infcr·im·c.s que l.enharn mais de lr·e~ 
·nnnos r.lo rrncn o ~orvir;os jlrofissionaes;_ 
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V o tacão, cm d ismJs3ão uni c a, dn redacção :rinnl da omendn 
elo Senado, á .Jll'oposi•.:ão da Cumul'u. rios Deputados n. 12, de 
1011, que autoriza a abm't.ma, pelo .:11 inisl.crin do lilf.eriO!', dr. 
um m·odil.o :mpplcmentm· :í. vol'IJa uo Ul'L. :l" da lei do or-. 
r-amonto vigdnlc, na importancia ele 023 :720$242; · 

Votação, cm 2" discussão, chi. proposieiio da Gamara dos 
Deputados, n. 28, rle iOM, que approva as resoluções o con
venções assignnclas pelos delegados (L 4" Conferencia Inter
nacional Americana, realizada nos mczes de ,iul·llo o agosto do 
1!HO, na cidade de Buenos Aires (com. ))ah!ccr {avo1·avel da 
Cornmisstio tlc Constitui('tio c Diplomacia) ; 

" Votação, cm 2 diseussüo, ela proposição da 1Camnra dos 
Deputados, n. 2G, do 1014, CJUe autoriza a abrir, pelo ~finis
f.erio da •Marinha o credito supplcmentur do GGG :538$080, vara 
occorrer ao pagamento ela dil'J'crença de 300 pura 3G5 dias 
aos ,iomaleiros, diaristas c l.rabalbadores dos Arsenaos ··de Ma-· 
1·inha. c Directoria de ,\rmamenlo, durante o CJ.:crcicio do :1014, 
etc., sendo: 5G3 :2G6$080, (t. verba « Arscnnes)- ,Pessoal o 
pessoal artístico e 103 :2i2$ :\ rubricn 27"- «Pessoal:> e pes
soal artístico (corn parecc·t• (avoravcl da Compn·issüo de Fi
nancas). 

Lcvanta"se n sessüo íts 3 horas c :!G min)ltos. 

:133" SESSAO, EM 21 DE OUTUBRO DE !OH 

. . 
PMSIDEliCIA DO Sn, AnAUJO GlÍES, i• fmr:nrrrAR/0 

'A' 1 hora <da tarde, presente numero !egn!, abre-se a 
~~ ssão, n flUO concorreram os Srs. Araujo Gôe~, PcLli'O .:~orgcs, 
h!clcl!o, Gonzaga Jayme, Gabriel Salgado, Lauro Sodr6, Ar
lillll' Lemos, Inclio do Braúl, Ribeiro Gonçalves, Gcrvasie> 
Passo~. Tavares do Lyra, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Wnl
J'rcdo Leal, Sigismundo Gonr,alvcs, Gonçalves l<erroira, Ray
mundo de Mirnndn, Gomes Hibeil'o, Guilherme Campos, Ruy 
Bnr·bosa, João Luiz Alves, Bernardino Montcir·o, Nilo Pecanba, 
Erico Coelho, Aldndo Guanabara, Bernardo Monteiro, Adolpho 
Gordo, Alri'orlo Ellis, Ft•ancisco G!ycorio, J,oopoldo do Bulhões, 
Brn1. Abrantes, .Tosó l\!urtinho, Alencai• Guitmirães e Abdon 
Baptista (31). .. " _ 

Deixam dr. compm;eeer I!Om causa Justificada os Srs. 
Pinheiro Maclindo, Sllverio Nery, ~roi'J'é, Mondes do Almeida, 
,ln~ú Euzr.!Jio, IJl'bnno Santos, Pires, Fer~eirn, J?rnneisco Sú, 
~('homaz Accioly, Antonio ?J~ Rouza, Cunhá Peilrosn, Ribeiro de . 
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BriLLo, ,OlivciJ·a .Va!lac!fio, AguiuJ• o Mcllo, Luiz Viannu, Josú 
i\lnrccllmo, Mon1~ .l'rOJre, LoUI'cnço Baptista, Sü J?J·cit·c, Au
gusto de Vasconccllos, Bucno du l'aivn, A. ,\zeJ'edo, Gcneroôo 
Marques, Xavier da Silva; Hcreilio Lu~, Joaquim A:;~~uriJH'iio u ,Victorino i\lontciro (27), • 

' 
E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvada a 

.acta da sessão anterior. 

O Sr. 2' Secretario (se1·vindo ria 1") dN:int'tl qur, núo ha expediente. 

O Sr. 3' Secretario (servindo de 2") declara quo não ha pareceres. 

E' novamente lida, posta cm -discussão, que se cnccJ·ra " 
F•1m debatP.. a rcclncção :!'ina! cltL cmcncla elo i:iunadn 11 Pl'opo-
~iç.ão da Camara .dos Deputados n. 23, de· JOH, autorizando 
a abct•tura do um credito supplcmcntnr ú vcJ·ba 12" do Mi-
11isterio da l!'azcncla - Imprensa Nacional c Diario O{[icial 
- no valor ~!c' :l . .\>13 :G.\8$000. 

. O Sr. Presidente - Não havendo numero fJUra u vola~ão, 
vou mandar proceder á c!Jnmada. . . . 

. Procedendo-se ú chamada, voril'ica-so t) auscnciu dos 
f!rs. Eloy <I~ Souza, Guil!Jcrme ·Ctlmpos, Aguiar e Mello e Ruy 
J-iarbosa (.;, :. . • 

· . O Sr. Presidente . Respondcmm tí chamada apenas 31 
:.:ra, Senadores. Não lm numcr·o; fica adiada -tt votncüo. 

O Sr. Ruy Barbosa (')-Sr. PJ·csidcnte, o meu intuito 
vindo ho.ie tl ll'ibunK consiste 

1 
unicamente om submetiA: r• r\ 

approvucão do Senado .cJous requerimentos de in:l'or•mncõcs, pe
dindo ao Governo o csolarceimcnto de factos concernentes üs 
pastas militares. 

Não me deri10rarei cm jusl.ifictll' esses requerimentos, por 
duas razões, a pr·imcil·a, é que cllos se .iusLil'icam por si mesmos, 
pela sua simples leitura. A simples leitura dos topicos quo 
constituem esses dous rcqucrimontos basta para mostrar ao 
Senado a imporlancin dos assumr1tos com que ellcs se occu]1aiiJ; 
a segunda razão é qilc não qucr•tr antecipar a censura ao con h c
cimento ol'l'icinl dos 1'aclo$ fJUO desejo examinar .. 

Vou, pÓis, ler·· ao i;!énaclo os meus dous requerimentos. 
~l) -

, :(~) Eslc discurso niío foi rcrislo pelo Ol'ador, 
... 

'. 
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Voem tí i\losa, são lidos, apoiados, postos succossivamentil 
cm discussão, r]ue se ünecrra sem dobaúo, ficando adiada a 
votur;~o por J'u!La do numero, os seguintes 

HEQUlll\IMEN'l\OS 

N. 5- i0i4 

«Requeiro que, por intcrmcdio dtt Mesa, se requisitem as 
seguiu tos ini'ol'maoõcs do Sr, Ministro dtt Guer·ra: 

a) a quanto monta a quantia despendida pelo 1\linistcrio 
da Guerra, de iUH até .a presente data, com o transporte dos 

. oJ'J'ieiu·es, inferiores e pracas; 
'' 

ú) qual o •saldo da verba votada para o actual exercício; 
c) qnnes os o!'1'iciaes, inferiores o prar.as u quem de .'!OH 

alG ho.ie tem o Olinisterio da Guerra fornecido, por term o 
mar, passa!;ens c quaes os seus nomes, destinos er.commissõcs; 

d; si esses officiues, in!'el'iores c praças viajaram acom-
rmnhados de suas famílias, qual o numero de membros de cada 
uma c quaos os seus nomes; 

e) qual u quantia despendida annualmente, de 1909 até 
hoje, com u gazolinu destinada aos automoveis ao servico das 
diversas dcpendencins desse ministerio; 

f) desde quando dispõe o Ministcrio da Guerra de auto
mov.eis para os seus multiplos serviços e o seu numero; 

y J si o Ministerio da Guel'l'a cunipriu a disposição do 
art. G3 da lei n. 284, de 31 de dezembro de 10i3, que manda 
vender cm hasta publica todos os automoveis destinados ao 
transporte de pessoas; . 

h) si essa diSJlOsicão foi cumprida, que preco alcançou 
cada auLomovel, e quaes os nomes dos seus arrematantes; 

'i) qual a· lei que autorizou a rcconstruccão do edifício do 
quarto! general do Exercito na praça ela Republica, e qual a 
quantia por e!la J'ixada; 

:i) si essa I'I)Construcoão l'oi mediante concurroucia publica 
confiada u algum pa!'Licular ou executada por engenheiros mi
litares; 

/.:) si essa obra J'oi executada pO!' ·engenheiros milHares, 
quaes os seus nomes, o tempo da sua permanencia nessa com
missfio é os motivos por que df!lla foram dispensados; 

l) si com essas obras de reconstruccão o edifício preenche 
os fins á que o destinado; 

m) qual a lei que autorizou a construccão das villas mi
litares •c qual a verba por e!la estipulada para essas obras; 

n) quando !'oram essas obras Iniciadas c quando aca-
buram · . · 

o)' si foi essa construcção, depois de satisfeitas as exi
gencius da lei, confiada a particulares, ou executada por um 
,engenheiro ou com missão de engenheiros militares; 

'"\' ,, "i 

~: 



~~SSÃO EM 2f DE OU'l'UDnO DE :lU14 :J03 

Jl) si foi executada por parLiwlares, quacs os seus nomes, 
o orçamento c prazo pat·u. a eorwlusão; c,· ~i por engenheiros 
ou eommiss:io do c•n:;f.mlttdl'tJ:i 11iilitares, en1 quunLo orc;urau1 as 
mesma-s o qual a gmLifieação esLipulada para cada um; 

q) quanto despendeu o 'l'hesouro com essas construcçües; 
7') em quanto montam os orçamentos approvados para as 

construcçües de quarteis cm rnatto Grosso; 
s) quanto .itL dcspr.ndcu eom ussas obras; 
t) si essas construcçücs ·estão terminadas, ou, se foram 

interrompidas, quaes as providencias dadas pum a eonscr-· 
var;ão do material adquirido; 

n) do que modo foi despendida a verba do orçmncnto então 
em vigor. para a viagem do ~linistro da Gucrm, lllureuhal 
Hermes, li Al!emanha; · . 

v) qual o teor do contracto p<clo qual o ~linistel'io da 
liuur·t•a u.i.u~totl com a firma Gino & Comp., o estabelecimento 
de uma Escola do Aviação, quanto com isso gastou o Thcwuro, 
que vantw~cns clalti colheu o Estado, c que J'im Leve essa 
escola. 

Outrosim, requeiro que se requisHeUl do ~linisl.cl'io da 
Guerra: 

I, o inqucrHo a que o Governo mandou proceder pelo ge
neral Souza Ag·uiar, no Rio Grande do Sul, sobre os factos 
occoPriclos entre o :;onera! Bittencourt c o g·enerul Mesquita; 

lT, o relalorio do genet:all\!csquita sobre u sua expedição 
contra os ,jagunços do Paramí. 

Sala dM sessões, 21 de outubr•o do 1 OH.- RttY Bm•bosa. 

N:. 6- !9!4 

~Requeiro que, pot· intcrmedio ela mesa, ·so t•oquisito do 
l\!inisterio da Marinha: 

I, o ·inquerito a que mandou proceder• o actual Ministro 
r!ossa pus!.a sobre u administração dos l\finistros Marques (]o 
Lnfi.o. Dclforl. Vieira c Alexandrino de Alencar; 

TT. iul'ormnção exacta acm·r,a das grat.ificnçõcs dadas u earla 
ttllt elos membros da commissiTo incumbida pelo Governo dl1 
proceder a esse inquerilo; 

III, communicncão dos moLivllS por que o Governo s6 dc
!ilJerou responsnbiliar o official do gnbinet.o do Ministro Bclfort. 
Vieira». , · 

Sá.la das sessões, 2:1 de outubro de 19'14.- Ruy Barúosa. 

O .Sr. Leopoldo do Bulhões - Sr. Presidente, nas con
r!ir:iio~ nntuneR do pa.iz, · n org-anir.aoão do orçamento pnr•n o 
ful.lli'O cxem.ieio ó um problema que recln.ma seria nltcnoiio, 
detido estudo e que n todos •preoccupa. 

I 
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j\ provu.~fi,o por que ynssa neste momcnlo n vitln. nneionnl 
r.spcro .. tJ•m•a ''nnlnge.~Js J~discutivcb: n de nbriJ·-nos os .olhos' 
a d,c J orçar a mod.J! 1ca~ao das nussas cOJldiçõcs ceonomicns' 
a de O[Jl'Jgnr a T,Jnmo C OS J~slactos n. rnociificn.t•cm os seus 
systcmns LrJbulnrws c .a cstructurn dos seus or•·.nuJCntos. 

Sr. Prcsidcnt~, viv.Gndo a União de impoStos udunncit·os 
o os Estn;dos de. I!JlJ?OStos. de cxporluviio, ficam immcdiatu
rncntc S)JJcllos !l mllucnCJn uns pcrlurJJaçiics dos mct•cnclos 
cstrange!I'os, solfrcm o choque violento das crises cxl.crnas, 
r o mo ora succccle. Pnralysada n- importação, restringida n 
cxpm~tntlfiO, tl União e os Estndos, privados de suns prinei
paes rendas, como poderii10 cuslcUI· os serviços n seu cargo 'I 
Dahi continuas so!JJ·esultos; crises frequentes. · 

O areamento precisa ser nlimenlnclo de rocursos que, no 
menos cm pal'te, não dependam tia cntrnda c sailida elo pro
duetos. 

Isto quer dizer que a revisiTo das tarifas nll'anclcga!'ins 
c a rcmodcln,,úo dos inlJloslos de consumo se impõem, bem 
como n crea•;üo de impostos directos que os substituam ou quo 
o~ completem. 

Sob o ponto de vista cconomico, Sr. l'rr.sidcntc, os priu
eipues elementos de vidn do 'paiz se resumem nu horrachn o 
no cn,l'é·. A lmix:t ele um desses productos, ou d'o ambos. clc
lcrmina uma pc!'tur!Jn•;ãb que afl'cbla as !'innn•;ns do alguns 
Estados do noi•t.) c do sul, bem como as dtt União. 

Urgo que volvamos ·a nossa ul.tcnção, a nossa aetivicladc, 
· os nossos capitncs para a cxploraciio elo outms l'oulcs do r~-

quczns que nos acenam com reôull.aclos seguros, como n. crcacao 
do gndo cm larga escala, as carnes congeladas, a eullum 
do cacúo, do nlgod:io, dos· cer·eacR, c a industria sidcrurg·ic_a. 

A ultima eslntisl.ica publicadtt ]leio M inisterio ela AgrJ
eullura registra u cxistcncin no pai'~ de 30 milhões ele ca
llecns de gado vaccum, que assim se distribuem: 

llio G·rando do Sul ................. ; ...... . 
-1\Tinns Gcra·es ••..•..•.•..••...•..•••.....•. 
Bn.hin. ...•.................... . f~ •• ., ••••••••• 
1\Iatío Grosso · ............................. . 
Ooyoz .................................... . 
S:to ·Paulo :·.· ............. ! •••••••••••••••••• 

Cabcçns 

7.200.000 
0.800.000 
2.000.000 
2.500.000 
1.800.000 
1. :JOO. 000 

Sendo que', Sr. Presidente, este ullimo Estado .i:\ Cllsnja 
üslnbclecimentos J'rit;ot•ií'ica, pnrn o preparo c cxportaeao 
de carne. . . 

A industria pecuaria Sr.· Presidente, quo enlt·c nós dis
põe do tantos elementos rmtumes, que ultimamente tem sido 
auxiliada pelos poderes publicos, rlil·cctmneuto para J'nvorecm· 
importacüo ele rerlrorluctores c· inclil'ectamenlc pelas J'azen~ns 
modelos, pelos postos zootcchnicos, !JCins escolas vctcrinarms, 
;1inclt1 pcrmitlc a imr•orlnçüo elo sacio c ele xarque. 

•,' 
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Em HHO, importamos H mil ·~n!Jei;ns dll .gado vnccUJn. 

Em 1012, ü3' mil, 1111 importanci11 de 3.288 coutos. Foi de 3:J 
milhões do kilos o xarqwe importado cm lOto, na importnnci11 
de 15 mil contos. I~rn I !H:!, importamos ~3 milhões de kilos, 
1111 lmpor·tancia ele 13, !JOO contos. · 

01•a, Sr, Presidente, w.io ainda nos dados I!stntisf.icos, 
que os generos destinados ti alirnentaolio J'o1·am importados 
pelo Bmxil, cm IDf:!, n11 e!In·adn somma rle :!~U mil contos: 
trigo c.J'arinha de trigo, 80 mil contos; diversos artigos, a saber·: 
ar·r·oz, J'ei.iilo, batata, alho, eeboln, toucinho, manteiga, con
servas, 7ü mil contos; bncalliúo, :!0 mil eont.os; vinho, 30 mil 
eontos. •rodos estes gcneL'os JlOdcmos produxii', put·a eonsumo 
e paL·a cxporta~ilo dentro do paix. 

Quanto :i industria sideJ•urgica, ,iá estudada nos trabalhos 
de Pnnr!i{t Ca!ogeras. :;cnem! Souxa Alfl'lJiar, Clodomil'O da• Oii
\'eira, Gonxaga dtJ Gainpos o out1·os muitos, tem um J'uturo 
extraordinnrio, porque as nossas .iazidas de minerios são 
incxgotavcis c drJ alto valor mclallico. Creio, Sr. Presidente, 
que, sem vrc,iuizo dos estabeler:imcntos que se fundarem para 
prodtwclio de artigos de pax tl de guel'l'U, podemos e não de
veremos •ernbamçar a CXfJOI'taç·ÜO de minoria, que IllUitO púdo 
Mntribuit· pam o cquilihrio da nossa balança cconomica. 

i\las, S1·. Pr·esidcnte, nlio venho ít tf•ihuna tratar· de fJUestõcs. 
cconomicas o sim do· oJ·camcntu para i!l'l!i, . 

A proposta do Govcmo orça a receita papel cm 33!, mil 
·contos o 11 despc1.a em :J88 mil eontos. Ha um deficit dr. ·5'!t 
mil contos .. Pal'a fazer· ·dcsapparr:c<!l' esse IÜJ{ieit contava o Mi
ilisf.ro da :Fazenda com um saldo 110 or1;arncnto ouro de 2.'J mil 
contos, quo convertido no cambio de 1fi, pr•oduxir·ia 42 mil 
contos. O ile('icit fic111'in assim r·eduxido, e o foi, na ·flL'opostn, 
11 12 mil contos. Mas, Sr. Presidente, nlio podemos contat· 
com este saldo· no orçamento om·o depois que a m·ist• so 
aggravou com a conflagmção curop11a .. Com a llnix11 de onmbio, 
pela lei .v~gentc, jrí não podem ser· cobradas ns taxas de iJO % 
c tão sómcnte as de 35 %, não mais ao eamllio de lli mas ao 
do 14. Conseguintemente, o m·~arneuto ouJ·o r!Sf.rí pr.r·tul'hado, 
não dnPrí os 11esullndos CSfHJI'Udo~ o Jlf•ovavehnente não doi:xa.J•;í 
Rnldo nenhum. O de('io'it, Jlois, na l't!eeitn papel, seJ'ú. dr.• ii!t mil 
c~~. . . . . 

· O S1·. l\linisLt•o avalia os titulns da l'Ccr.ita pcht ll!t~r.lia 
nos' illcs uliimos exC!'eit:ios, sâlvo a I'l!nda dos impostos dtJ 
importação, que foi caleuluda, pela arTecadai;ão l!e 1 !llll. 
O Sr. Ministro t!spera dos impostos do impol'ta~fio J.'Jü mil 
contos. 

Orn, S1·. Pl'osjdentj\ n. JWOpostn -conJ'o:-;~a Qun e~ln I'P11dt'L 
diminuiu de tiO mil cnnt.os no~ ei1wo JH'imci1·os m••zi•s dn 
r.xcrcieio, J~st.a. diminuit;iio mais :weeniuou-sc depois da A'U•~J'J'I\ 
curopéa. 'l'cnho em mãos um <ll)Udro que dti iúúa desta de
pressão. · · ' 

ill:m marco do corpente anno, por exemplo. n renda papel 
foi de !lü mil contos; cm jul11o cJ.c'i1 mil· contos; cm agosto• 
~.~ m 

• 

• 
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de 11 mil contos; cm setembro de nove mil contos .. E' certo 
que estes algarismos. de ,iull1o a setembro, só representam a 
l"enda das alfandegas, da necebectoriu tio llio de Janeiro e das 
collectorias de S. Paulo, mas servem para a minha argumen
tação. A renda da Alfandega do Rio de Janeiro, segundo pu
blica Q Diario O({kial de hontem, de 1 a 10 de outubro :l'oi 
de ctous mil ~onLos, quando a u'e igual pcriodo do anno passado 
tinha sido de 5.500 contos. Quer dizer que se arrecada ho,io 
apenas um pouco mais !lo tcrco. 

Orçando, pois, a renda do importação em :!20 mil contos, 
isto é, ~G mil contos, abai"xo da Jll'Oposta, creio não ser pes
simista. A proposta orça om Hli mil contos e ou apenas a 
reduzo de 2G mil contos que, accrescidos ao dc{idt de M mil 
contos, pcrJ:azcm um deficit de 80 mil contos. 

Para combater este dcj'kit respeitavel !Jl'Ceisamos de eco
nomias e novos impostos. As economias feitas até ho.io pela 
.Commissão da Gamara soi:Jem a 22 mil contos. A~rodito que 
essa Commissão, que se tem mostrado incansav,el. c na uiLura 
da sua missão, consiii'Hl reduzi!' mais uns 10 mil contos nos 
oreamentos da Viação o da 1\larinha. 1'eromos assim 32 mil 
contos do economia,.l'icando o deficit reduzido a 48 mil contos. 

O Sr, Ministro da Pazenda, ainda na sua prilpos.ta, indica 
alguns impostos: 120 réis por litro do aguardente, 60 róis 
por litro de alcool, a scllagem de tecidos de algodão, eh ita, 
soda e linho, 5 % sollro r1remios c seguro, etc. 

Examinemos, Sr. Presidente, si o .. mleulo de S. Ex. é 
Mguro. S.' Ex. espot•a do alcool c aguardente 20 mil eontos. 
Em falta de elementos oi'l'iciaes, recorri ao retl'Ospecto do 
Jo'l'nal ao. Com.meJ•cio, onde vejo que, cm 1913, entraram no 
llio de Janeiro 1L257 pipas de aguardente. Pela circular 
n. G, de 31 de janeit•o de 1910, as pipas devem conter 7~0 
garrafas. i\!as, fazendo o calculo em litro, as H mil pipas 
contcom ü.8''3~3GO litros a 120 rúis o litro, teremos L'éis 
·821 :203$000. E' a produceão conhecida no Rio de Janeiro. 
Elevemos essa importancia 10 vezes mais, para corresponder 
á proclucção dos Estados, o teremos . para :Jio"Uardcnto ~.·óis 
8,212:000$000 .. 

Quanto ao alcool, pelo retrospccto do Jomal do Corn
mcrcio, entraram no Rio do Janeiro H. 71~ pi~ms, Q que 
t]uer dizet• 7.M1.000 litros de alcool, a 60 réis; ~58:Hi7$000. 
Elevada esta· somma 10 vcr.es, que é a base adoptada para os 
nossos calculos, para corresponder ít produccão dos !BsLudos, 
teremos: ~.liSo\ :000$, quo, com os 8. 000 contos .da aguardente, 
f.iüo-noH o t.otal de j 2, 790:000$000. O Sr. Ministro, porém, 
"ncontrou ~o.ooo contos. · 

~l'ecidos, O Sr. Ministro ua :Fazenda lembra a conveni
<lnciu de ampliar a scllagem aos tecidos de. lã· e algodão, . 
nhi!,u, ~eda o linho. ,Sr. Presidente, o § 17 do regulamento 
11, 5.8\JO, de 10 de fevereiro de Hior., lmia· os· tecidos do algodão 
c lã, bem assim os ele chita, que núo são outra cousa mais elo 
que algodão rslampa<lo, 

, . I' . .. 
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O St•. Ministro suppõc IJllll e~Lc tecido está isento do 
scllo. Nlio ha La!. Já paga sello; apenas os tecidos de seda e do linho ·continuam isentos. · 

Ora, s·r·. Prcsidcnt.c, eôstJ novo imposto pouco renderá, 
porque o linho t.om produc~iio diminuta. lia algumas fabricas 
de seda no puiz, que ho,ie Ll·a!Jalham irregularmente. 

osr:. Mini.~LI.'O tu~hem propõe ~ reduccão do imposto 
so!Jrc o J um o de SOO ruts pam ·100 ró1s, estendendo-o a todo c qualql,l'N' fumo. · 
· J?rcl.endc a proposta eompreheudor os l'umos em rolo 'ou 
ülll i'o!Jtati'/ São matct·ütti Jlrimas. O fumo em folha so trans
forma em charutos nas fabricas e os charutos pwga.m impostos; 
o fumo em rolo destina-se a set• picado, miga.do, e assim 
paga o imposLo quando ,; vendido. 

Os cinco POJ' cento sobre os premias rJn seguro e o scllo 
lfns conlwcimentos de carga licrúo de t•esultado <Juasi nullo. 
Não rliroi n mesmo rio imposto sobre os Vleneimcntos, cuja 
progJ•t•ssão do ires alô 20 o/o .ar;ho ~xaggerada. ' 

Tratarei desse imposto mais adcante, porque ellc nada 
mais •í do qu.e uma modalidade do imposto <fe renda. 

Calculaudo que os nov;os impostos· indi•cados na proposta 
pr·oduzam 15.000 contos e sendo o da{'icit de .\8.000 oontos, 
ficar li este reduzido a 33. 000 contos. 

O imposl.o sobre a J•enda, St·. Presidente, fará desapparecer 
o tleficit, servirá do compcnsa~.fio (t Lributacão indirecta de 
quo temos usado c abusado, sobr•Jcar·rcgando as classes t.rahul hadoms. 

Dará eslabilidarlo aos or~amcntos, evitando as clevaoões 
bl'uscas de renda em tempó de pr·osperidade o que estimulam 
os gastos,· bem como as ·g·randcs depressões, om períodos de 
crise, l)uc nos forçam a recorrer M credLio, para supprir 
di:fic'its, e ao 11ape! moeda. 

Disse o Sr. lluy Barbosa que üssc é um imposto combatido 
c applaudido cm toda parte. Na Inglaterra, que ó a sua patria, 
clle foi considerado por Gladst.onc «como um escudo de guerra 
da inglatorra, mnchina de um poder gigantesco para renlizat• 
ns grandes problemas nncionncB.;;. Robert Poel, que o com
bateu, declarou-se vencido l'm lll12, convertendo-se em ,seu 
I•ropug·nador c fel-o de novo iw:luit· no qunclro dos impostos da 
nação inglezn. • 

Todas as uacõcs civilizadas o tom adoptado o rcntre nós 
<í reclamado desde 1867, lendo cm seu favor as opiniões de 
Jcquil.inhonha, Itnborahy, Beliznrio e outros. 

A primeira questão quo sm1ge c que foi levantada pelo 
.lm•nal do Corn.mcrdo em sua edição da tarde, na secção dos 
To1J'if!ns, tí a rln constitucionalidade do imposto. 

Sr. Presidente, ó uma questão vencida desde a consti
tuinte. Na sessão de 1 i de novembro de 1891, debatia-se a 
divisão dns rendas federncs c ~staduaes. O St•. Ministro da 
Fazenda, conselheiro Ruy l3ar!Josa, tomando parte no debate, 
<foclarou quo o imposto .das rendas nã() estava eontido no art. &• . 

. . 
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mas sim no art.. 12 d!l projecto de Constituição, elabomdo 
pot• S. Ex. O Sr. Rosa o Silva, respondendo, concordou .eom 
o orador, que .de facto o imposto da renda eslava incluído no 
art. ·12, mas que os Estados não· podiam dollo lançar mão, 
porque attento o vulto q'uo tomavam as dcspozas fedeva~s. 
seria ello mais hoje, mais am,llnhã, um titulo de receita do 
areamento federal. 

Duas emendas additivas foram cn tiío apresentadas. Uma 
do Sr. Laura Sodré, mandando que se incluíssem no at·.f .. 8", 
como renda estadual, o imposto de industrias c Profissões; 
outra do Sr. Muniz Freire, mais ampla, mandando que se con
siderasse no art. s•, niio só industrias c profissões, como as 
rendas ·do capital, as rendas.pesMnlls c industriaes. . 

Por occnsião da votação o Sr·. Muniz Frcir·e pediu pre
ferencia pam a sua emenda. O Prcsidenbe da Assembléa Con
stituinte, porém, disse que ellas, contendo matcr·ia distincla, 
deviam ser votadas separadmente .. Foi approvada n emenda 
Lauro Sodré c rc.icitadn a emenda Munir. Freire. . 

O.primeiro areamento da Republica já compr·chendcu o 
imposto de 1 1,t; o/o sobre dividendos c foi ellc cobrado, então, 
c incorporado ao imposto do sello. A lei ·n. i!l6 A, de !li de 
novembro de 1892, separou do sello o imposto do dividendo, 
elevando a taxa. a 2 % o/o. Assim foi ellc mantido c cobrado 

· om 1893 e 1894. ' , 
'Em 1895 (art. li• da lei n. 35.?, de 30 de tlc:mnb'ro), foi 

esse imposto extensivo ás companhias estrangeiras com séde 
nos Estados, c, pelo art. 4" da lei n. t.S!l, de 15 de dezembro 
de 1895, tarnau-se 1cxtensivo. ús companhias nncionaes com 
stlde nos Estados. 

Algumas sociedades anonymas · rccaJ.citraram, na Buhia fi 
s; Paulo . propuzcram accão perante a .iuslicn federal, para 
nnnullar .o imposto. como inconstitucional. O accórdam do 
Supremo Tribunal Federal n. 165', de .12 de agosto de 1896, 

. resalveu pela· canstitucionalidado dessa imposto. Em 1903 
ltouve· nova campanha por parto de companhias bahianas, que 
obtiveram então sentença ravot•avel do ;juiz da. primeira in
stancia; mas na appl)llacão o Supremo Tribunal, cm accórdam 
n. 828, reformou a sontenca c declarou legitima a imposiciio. 
JJouvc embargos que foram desprezados pelo nccOrdam <la 
15 do julho de 1903, confirmando a dooisüo. · 

Nada mais h a a aécrescentiu.-. llorna louúta cst. O imposto 
'é ICJgitimo; púdc ser explorado pelos poderes !'cdcraes:' 

. O Sr. Edwin Seligman, professor de economia poli Lica: 
na Universidade de Columbia, na sua substanciosa monographia 
sobt'o o imposto da. rendn. estudou essa queslão a fundo, mos
tJ•ando que essa Jórma dn imposicão, tendo uma baso muit.o 
larga, não convtim aos Estados, só devo ·ser explorada pelo 
G()verno Fodcrnl. Ess~ obra prodyziu tal ,impressão naquolle 
paiz que a clla se deve n votaçao da lm de 3 do outubro 
d~ 1903. que l'Cslnbclc.r.r.u o imposto s<lllrc a rcndn nos Estados 
Unidos. 

' '' 
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• 
,. .Podmnos, pois, coneiiJit· que o imposto é eonstil.ucionnl· 
e a União só en1:outm uma rcstriccilo no uso da faculdade d~ 
taxar a renda, cm todas as suas modalidacles: não póde taxar. 
os titulas emittidos pelos Estados, porque o nrL. 10 da Con
.sl.iLu i1;ilo o véda, . · 

S1·. Pr•esideute, essa fóJ•ma de tributação tem sido ob.ieeLo 
dn profundos estudos cntJ•e 116s. Todos os nossos finnJtcistns 
se tiJom revelado a favot• dn sua adop\:ão. · 

f\uy Bai·!Josa, no seu rclatol'io ·de 1801, escreveu um bello 
trabnliho sobro esse imposto. c, definindo o seu caracter, diz 
elle :· « 'fribu.tacão sobre os proventos da propriedade, das pro: 
fissões, do commc~cio o dos orricios >. Estudo proficiente
monto a r1uestfio da incidcncia, das isenções, tio processo dos 
Jancamcntos, das taxas, etc. 

Viveiros de Castro, no seu «Tratados de Impostos,, faz o 
historico desse tributo entre nós e no estrangeiro, respon
dcnào ás ob.ieccões contra elle formu.ladas. 

Vlciga Filho define esse imposto: • Aquelle que incide 
propm•eionalmcntc sobro toda~ as vantagens obtidas nn mo
vimcntaçãG de capitacs r. IW exercício da actividade indus
triah. · . · ' 

« El'fcctivamente, accrescenta, esse imposto é mais demo
cratico· c universal, mais visivel c franco, mais equitativo e 
moral do que qualquer outro, como pmticamente beem· de
monstrado todas as nacões civili7.adas, como a Inglaterm, por 
todos reconhecida como a patria do imposto da renda>. . 

S1·. Pt•csidentQ, a questão .iá. foi ventilada no Parlamento .. 
Em 1979 uma Commissüo Ilai·lamcntar oJ•ganizou um .pro
.i coto de imposto de renda, que foi rejeitado pelo Senado .. 
J~rà um csboco tímido c incompleto 'do imposto de renda e 
a .propria Commissão não tinha idéa bem clat•a desta fórma 
de tt•ibÜtacão, confundindo-a com imposto territorial, com im~ 
posto de industrias c profissões. . · 

Em 1883, porém, uma Commissão administrativa, incum
bida de ·Classificar as rondas 1gcraes c provinciaes, terminou 
o seu trabalho formulando um projecto de imposto de 11enda, 
.i~ bem caracteri7.ado, mais ou menos inspirado )10 income tam 
dos inglczes. · · · 

No. projecto de 1883, entre outros, figuravam. estes dispo-
sitivos: . 

1", da renda <le terras, fazendas, de todos os immoveis, 
por natureza paga pelo proprilitario, 1 %; 

2•, da renda dos mesmos immovci~. pelo seu goso, paga 
pelos rendeiros, 1 %; 

~l·, proventos ou lucros industt•inos, commercia.es, ,iuros 
do lol.ras, -depositas ~c caixas cco~omicas, sommas dadas por 
cmprcstimos a particulares, salnrJos, ganhos, todas as per
ccpcões pcsson:cs a titulo de tJ•a!Jnlho profissional ou indus-
trial 2 % · · 4•, Jlcnsües, annuidades, dividendos ou rendas de ,titulas 
[publicas, 2 .% ; 

•' 

• 

! 
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5', subsídios ou vencimentos, 1 %. · · 
Declarava isenta de impostà a renda inferior a G00$000; 
Em 1807, o Deputado pelo Pará Augusto Montenegro le-

vantou de novo a idéa do imposto sobre a retida, apoiado pelo 
Governo. !Esse projecto foi mais ou m0nos vasacto nos moldes 
uo do 1883, c um dos seus dispositivos àctcl'minava que o 
Govot·no na sessão s•~guinte api·cscntassc um projecto defi-
niLivo c .completo de imposto sobro a renda. · 

O Sr. Bernardino de Campos, então Ministro da Fa~cnda; 
escreveu no seu relatorio: 

«A: tentativa do imposto sobre a rrenda oblld eceu a 
uma esclarecida orientação. 

As circumstancias actuacs aconselham a ·rcnovaQão 
(lo pro,iecto <lo. taxa directa, cuja neéessidade como im
posto de compensação c~l,á sobc,iamentc justificada. 

Esse impost,o está destinado a supprir a deficicncia 
da arrecadação do imposto de importação. :o 

Sr. Presidente, h a ainda uma ob,i•ecção que esqueci dei 
responder. ' 

Allegam contra o imposto dâ renda que e!lc será cobrado 
no Districto Federal e nas capitaes tão sómentc. . 

O Tbcsouro, devo dizer om t•esposta aos que assim pensam, 
graças as ·reformas ultimas por quo tem pas~ndo, está appa
rolhndo para a arrccadar;üo desse imposto. Em todo o ter
ritorio da Republica est.ão restnbclecidas as collcclorias, estão 
·restituidos á àelegncias as Juntas do Fazenda o os procura-
dores fiscnes. . 

E' natural que a arrccadaoão desse imposto seja mais 
avultada ·nos grandes centros, ando so agglomeram ns · com
panhias, as fabricas, onde o movimento de capitnes é maior .. 
Quanto ao Districto Federal nenhum escrupulo devo haver cm 
ad()ptar-se o imposto, porque o!le, pagando mais do que outra 
qualquer circumscripcão, · não mais faz do que restituir no 
l'hesouro o que de!le tem recebido e cbntinúa a receber. · 

E' sabido, Sr. Presidente, que, contra eJ.:prcssa dispo
gicão constitucional, correm por conta da União quasi todas 
as despezas do Districto Fe!fural, quando osto Districto tem 
uma renda do -13 mil contos. Pagamos a Justiça, pa1gamos a 
J>o!icia, o Corpo de Bombeiros, a Illuminnoão. Quasi todos os 
SOI'Vioos Jocaes estiio hoje a r,argo da Uniüo. 

O Sn. 'ALmNDO GU.'INAB.~RA- Snrn que o Disl.ricto tenha 
·culpa disso. • 

O Sn. r.noPOLDO DR Bur,Itúlls- Sem duvida. Nem eu o 
estou condemnando. Registro um facto c aproveito o ensejo 
para lembrar que ultimamente pas~ou para o Distl'il:lo a ronda 
do imposto do transmissão elo prop!'icdndc, qüc era cobrado 
poJo Thesouro. · 

Sr. Presidento, não posso dr.~envolver um assumpl.o t.iio 
vusLo como est.o nos osLrcitos limites ela hora dG expediente.: 
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1\!.~s não me C(l}Cro retirar da tribuna sem dat· a. minha opi
ruuo sobro. ,a Jurma por qu'e deve ser estabelecido o novo im- . 
JlQslo. A I ut•ma nova, adoptada em Fmnca ultimamente e cm 
eu,io rn·o,ie~to se ins.pirou a lei americana do 3 de outubro do 
til 1 :!, nstabelcoc o Imposto ccrlular com o imposto comple
mentar. O imposto global não dará resultado. A tributação 
t>m cada ramo de rcnqa scrtt justa c equitativa, e o imposto 
complementar, como d1z a propt•ia palavra, corrigirá qualquer 
.insuJ'J'icicncia, qunlqucl' iniquidade do systema cedular. · 

O imposto americano tem os seguintes característicos: 
'1", rcc~an sobro difl'crentcs categorias de rendimentos· ú o 

· norr_nal.; ~", o irnp~sto complementar r•ccae sobre a renda global 
do mdJVIduo o nao das socwdades, desde quo este rlesrructo 
ronda superim• a 20 mil dollars; 3", o imposto complementar 
,; progressivo; 4", o imposto il pessoal il sobro a ronda liquida; 
ú', as rondas do capital c do trabalho sãC> taxadas do mesmo 
modo. 

- Esta, Sr·. Presidente, parece ser a fórmn. mais adequada 
ao nosso meio o que melhores resultados darú.. Terei opportu
JJiclado, na discussão dos orcamentos, de voltar a es~e assumpto 
c -desenvolvei-o convenientemente, dando por finda, hoje, a 
minha tarefa. (Muito bem; muito bem. O m·ador é cumpri
mentado.) 

o Sr. João Luiz Alves__, Sr. Presidente, pedi a palavra 
apenas para. t•equercr a V. Ex., que mande publicar no jornal 
da Casa, para que fique constando dos Annacs do CoDJgressO,' 
como assumpto que eu leria si o tempo me permittisse, a 
hrilhante rlofnsa do honrado Sr. Ministro da Fazenda, pro
duzida contJ·a accusacões de que tem· sido victima. 

E' agradavcl sempre aos homens políticos vêr que os 
ministros da Republica sabem se defender com verdade c com 
brilhantismo como fez o honrado Ministro da Fazenda. 

O Sr. Presidente -·0 Sr. denador João Luiz c~lves acaba 
de requerer ao .Senado a publicação, no Dia1•io do Conaresso, 
ela del'csn produzida pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

Os senhores que approvam este 'rcquerimentp queiram 
manifestar o seu assentimento. (Pausa.) 

Foi approvo.do. · 
Q 

ORDEM DO DIA: 

o Sr. Presidente- '1'< ordem do dia ;const:t apenas 'de :vo
tacões, c nilo h a numero para effcctual-as • 

. . Vou, pois, levantar a sessão, designando para ordem do 
dia da seguinte: 

Votação, em discussão unica, da redaccão final da emenda 
do Senado t\ proposicüo da Cumara dos Deputados, n. 23, 

i 
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âe 1ni.1, auLor.i?.nnrJo a nherLul'a de Úln m•eu.iLo supplcmenLar 
:í. verba :12' do Minisl.rrio da Fazenda- Imprensa Nacional o 

.lliario Of(icial- 110 valo:· de I Jd3$5t.S.~OOO; 1 
Vol.:u;ão, r:n rliseussão unieu, do reque:•imento n.· 5, ·de 

1 !li I. solirdl.nndo diver~ns in'l'o:·m:u;ürs no ~linisl.r!l'io da Guerra; 
\'ol.n<;iin, <'III rlism:s"ãn nnien, dq rei'JUCI'imento n. G, de 

10!.1, snli!!il.nwJn rli\•p:·sus inl'o:·rnnr;<i••s ao .~linisi.J>T·io da Ma-
:rinlm; . 

VoLar;iío, 'em discussfio unicn, da T•cdae(•iio final da emenda 
do Senado, ·:i J1rOposir;ão da Ca:nara dos Deputados n. 236, 
de 1 !112, que transfere. pat·a o Corpo de Saudc do Exercito, 
eom honras elo 2" tenente, os inferiores que tenham mais 
de t1·rs annos de ]lJ'a(•n n se:•vioos profissionacs; 

Votação, cm discussão unica, da redacção final da emenda 
do Senado, A proposkão da Camara dos Deputados n. 12, 
de !!JH, quo aul.ol'iZII :t abertura, pelo .~l'inistcl'io do Interiol'. 
de um lll'Nlilo ;;upplcmcnlar :í verba 15' do ar·L. 2' da lei 
do orcan1cnl.o vigente, ua importancia de !J23 :720$242; 

Votação, em di~cussão unica, da proposicão da Camara 
rlos Deputados, n .. 28, de I!JH, que approva as resolucões c 

· convenções assignadas pelos delegados do Bra?.iJ (L 4' Confe
rencia Tntr.rnncional Americana, realizada nos mezcs de .iulho 
n agotso· de !!ltO, na eidndc de Buenos "ires, .(com,. parecer 
favoravel da .Cornrn:is.~l!o de Constitu.i('ão c DiJJlomacia) ; 

Votnciio, em 2' discussão, da proposic;ão da Camarn dos 
Deputados, n. 26, do !!l1-l; que autoriza a abrir, pelo ll!inis
f.crio da Marinha, o credito supplemcntar de fl66 :538$080, 
para oocorrer.• ao pagamento da diffcren(•n de 300 para .365 
dias aos ,jornaleiros, diaristas c t.rabalhadores dos Arsenq.es 
de Marinha c Dircelol'ia de Armamento, durante o exercicio 
de HH 4, etc., sendo: 563:266$080, :í verba. « Arscnaes ~- Pes
soal c pessoal nrtistico c 103:272$ tL rubrica 27'- «Pessoal· 
o pessoal artistico » (com pm·er.cr. (avoravcl da .Commissão lia 

· F·inanças) "- · . · · . 1 

I l . • . " I "0 . t - 1 
.cvan a-se a sessuo us ~ 10rns r. ~ mmu os, 

- " Publicação feita por ordem da Mesa, em virtude 
de deliberação do Senado 

IAS MINHAS CASAS 

« ... J'áz que para os limpos todas ns coisas sc,inm 
limpas.» 

Padre Mt.Nom:; BllnNt.nDES • 

Tomei por norma, cm toda minhn vida, não deixar passar 
i!m silencio a menor nccusacão ou rofeJ•encin que, mesmo 
do longe, pudesse ferir n minha honra •. Por isso, ricstcs quatro 

' 
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nnnos, em que me foi dado eollnborar no governo da llcpu
Llica, todas as vezes que a impr•ensa Ie:: allusões 'ou censuras 
a actos meus, que se prestassem a desairosa intcrpr·et.a~ão, 
corri pr•essm·oso a cxplienl-os e 11 esmagat• 11 incipierlt.e ca-
lurnnia. · · 

Uma vrz, l'lll ~n de maio de J!ll~, o Cm•r!!lo da Noite, 
ou tão redigido •]leio mm1 pall'icio Dr. Orlando Lopes, dou 
cm I'SO, fel izmenl.e pura mim;· a accusacõ<Js qu tJ a . malediccncit1 
murmut·ava a p!'OposiLo de umas· easas .que comecei a con
struir untos de· sct· ministro, emprazando-rne ·a demonstrar 
a of'igem dessa supposta fortuna. 

A defesa prompta c esmagadora não se fez esperar 21 
l10ras, porque; no expediente da sessão da Camnr:a dos Depu
tados, do dia seguinte á publicação do artigo, o meu primo 
e -amigo Deputado Flores da Cunha, pronunciou documentado 
discurso, dcante do qual o digno director do Co,h·e'io da Noüa 
declarou, nobremente,· que a minha honra estava a salvo das 
miseravcis caluninias sussurradas. 

De toda a parte me chegaram applausos c congratulações, 
pelo modo prompto o categorico por que . Linha aniquilado 
a trcda investida contra o meu bom .nome. 

Um adversaria, o talentoso advogado Dr. Evaristo . do 
1\loracs, escrevendo no jornal A Epoca, sobro casas para opc
mrios, nssin1 se expressava em 10 de setembro de 1913: 

« Ninguem melhor do que o J10nrado Dr. Uivadavia subo 
que esses negocias, quando realizados com lisura, são satis
!'actot•iamente rcmunerativos. 

Fomos dos que ha tempos admiraram a Lelleza do gesto 
de S. Ex. «singular nesta Republica do enriquecidos>, vindo 
a publico explicar com a maiot• ft•anqueza como se fizera 
grande p'roprictario. 

Pois bem:· o systema particularmente adoptado pelo 
actual Ministro da 1l•'azenda não foi dil'ferente do que po
derão adoptar as associacões constructoras, perante as Caixas 
Economicas. S. Ex. Lambem tinha boa vontade de construi!' 
om grande escala; dispunha de alguns_ terrenos, mas não pos
suia fortes capitacs.- Que fez então? 1\luito legitimamente 
contrahiu cmprcstimos hypotbecarios c; coni louvava! tena
llidado foi, a pouco c pouco, realizando o seu proposito, po
dendo, cm poucos annos, esta!' livro de compr•omissos c no 
goso descansado do I•cuda invcjnvcl». 

Dcanto do 'uma· publica o cabal oxplien~ão, quo a todos, 
inulusive aos proprios adversarias, satisfez plenamnnto, ora 
do esperar. que o homem · publico que assim tão aberta e 
l't·ancamento expunh-a .a sua vida particular ficasse a caval
leiro de novns c mesquinhas arremettidas, a proposito do 
factos amphimente elucidados. · 

•Infelizmente, assim não acontece: resurgem na imprcnsl\ 
·9 no Parlamento, malignas insinuações, veladas referencias., I 
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·. · Pm• isso, entendo de meu dever, reproduzir o discurso c 
os documentos que o Diario 0[/"icial de G de ,junho de 1912 
publicou na secçfio destinada aos i.ral.mlhos do Cong-t·esso. 

Aesses documrmtos acct·oscento apenas as csct•ipturas de 
quilar;ão parcial da divida lhypoli][lcaria, que contrnhi, c uma 
Hova eonta corrente no .Bunuo du l'roviuuiu. do 11io Gt•ande do 
Sul, d(lmonstrando o meu debito para com ellc. · 

l'or esses documentos se verá .que o «grande e opulento» 
proprieturio de til pequenas easas que, eom o t•especLivo ter- · 
!'Cm> c um velllo predio, eusLnt·nm 350 contos do réis, ainda 
devo: da divida llypothccuria, H!l :800$; cm couta ·corrente, 
no banco, 5G :098$:130, ou um total de 205:808$130. 

Nada mais possuo, salvo umas terras om Paranapauema, 
, no Estado do Paranú·, havidas por herança, em f8!lO, c um 
terreno em Caxambú, que custou menos de tim conto de réis; 
se algum dos ,mil demolidore~ do reputações alheias podei' . 
J'are,inr· qualquer outro haver meu, desde ,iú me nomprometto 
a delle 'l'nzor-lhc gratuita cessão, cm recompensa do csforco 
que vae despender. 

Algucm ds~rcvcu algures que, quando entrei para o· Go
vet•no, vivia em casa alugada; saiba, pois, esse alg-uem que 
na mesma casa continuo a viver o n pagar honesta e pontu
almente a renda mensal de duzentos e cincoenta mil réis. 

Neh'Uem-me tudo; atnqucm-me sem piedade; mns, res
peitem aquillo que não podem destruir, em prelio digno o 
nobre- ·a minha honrn pessoal. 

Seguem, o discurso e os documentos a que mo referi. 

Rivadavia ela (Junfta Co'l'l•IJa. 

-
DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 3 DE l\IAIO I)E 

1!l12 

' ' o Sr. Flores da Cunha -Sr. Presidente, não ·•I a primeira 
vez que a imprensa dos ,jornaos dú inserção cm suas columnas 
ás mais trcdas o insidiosas murmuracõos, cscassn.mento co
llticlas no buJi.cio das ruas, c ·com qne a mnledícencia, om 
todos os tempos, procurou enfuscar a reputncfLo dos nossos 
homons publicas. 

Do BenJamin Constant, cm. memorial dircurso, pronun- ' 
oiado no Srnai.lo, disso o genial S~. Ruy Barbosa: 

. 

«O mais puro dos corar;Õos, a mais santa das almas, 
o mais incorruptível dos' cnt'actcres, a mais benigna das 
consoiencias, perseguido at.rl ao,J'undo dn sua pt•obreza 
domcsl.ien pelo odio anti-ropublicano, careceu do vir ' 
a publico com o eadorno dns compras do armazem, 
para desfazer impu tar,õos abjectas~. · 
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Em sua edicão de hontcm, o Correio da Noite não só deu 
curso a graves accusacões contra o Sr .• ~nnistro da JUstiça, 
como tàmbom o emprazou a fazer de publico a domonstraçfio 
cabal dos meioH empregados para emiquerlCl' !.ln. noite pat·a 
o dia. · · 

Cabe a mim !Jo,ie, a gralissima incumbcucia de. trar.cr uo 
conhecimento da Camara e do paiz os documento~ que provam, 
do manoir11 iuilludivel, a absoluta integridade do Sr. D. Ui-
vadavia Corrêa. · · · 

E os titulos o escripturas, que aqui trago, fazem PC!'- · 
feita consonancia com todos os actos de honradez da vida do · 
Sr. Ministro da Justiça. (Apo·iados.) 

0 •SR, l'LORJANNO DE Bn!T'l'O.~ Homem dignissimo. (Apoia-
dos.) · 

•O SR. l'LOnEs oÀ CUNHA- Ao ter de tratar de assumpto 
tão sério o melindroso, .Sr. Presidente, refiz-me das maiores 
t·eservas de sm·enidade, convencido, como estou, de que a sô 
leitura c publicação destes traslados bastarão para assegurar 
amplamente a lisura de conducta do Sr. Ministro da Justi~a, 
de cuja rectidão ainda ninguem ousára duvidar. 

lOs documentos de que sou portador, e orn cxhibo á (;a
mara, tornam convictos do calumn'ia os autores das accusa
cões infundados, de que foi victima a boa fuma de S. Ex., 
·que,' por fortuna, des·ccnde de uma casta de gente cm que o 
sentimento da honra, cultivado com rigor c esmero, eon8tiLu•) 
o unico motivo da vida. . 

Provindo de uma raca forte, cujos representantes foram 
sempre homens de alma nobre e coração generoso, não seria 
a ambição injustificavel de pingues .proventos ou dr. mise
ravcis bens materiaes, que havia de vil toldar a tmnquil
lidade de .sua conscicncia lisa e serena, como não se i ii C o 

·será a dos que engendraram a «violenta erupção diHa
matoria ~ rio sua honra. (.Apoiados ue.racs.) 

Não attingem ao Sr. Dr. Rivadavia CorrCa as insinuações 
cmvilosas com que se procurou atassalhat· a sua honestidade. 
•1\o contrario. S. Ex. é um homem que trar. a fronte crguidn 
c as mãos alimpadas de quacsquer nodoas que o ·pudessem dc!
gradar aos olhos (lc seus compatriotas. 

0 SR. BrJENO Dll ANDMDI> -.V, Ex. dil: licença para um 
aparte? Conheço o Dr. Rivadavia Correa desde moço:·- Ello 
·iniciou a sua carreira politica cm S. Paulo.o foi sempre um 
bom, um honesto. (Mu·itos a)Joiados.) 

O Sn. FLOHIANNo Dll BRI'I"l'O- E' um caracter sem Jaça. 
0 Sn. NICANOil DO NASCIM~N'J'O- Immaculado • 

. •O Sn, FI..OHES DA CUNHA- Sr. Presidente, qunsi que sus
peito pura <lizcr da invidualidado do Sr. Ministro tln Justiça. 
confio c esporo que a Cnmnru dos Deputados torá na devida 
fJOnLa, não as minhas palavras cmpalliclccidus, mas a robustcr. 
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das provas irrcJ'ragave is que ol'fcreco, a :I' é absoluLn que fazem 
as escripluras e demais documentos exllihidos. 

Amigo leal o scl'vidor· dcvoLarlo do lll\nemerHo Governo 
que felicita o meu pniz, não sou incondicrJional, .que Ludo apoia 
o que com Ludo CHLi\ de. ucr!urdo. 

Não· deixarei, porém, de declarar e rceonhcLali', c penso . 
que commigo estarão gregos c troianos, governistas c oppo-

, sicionislus, qun, na a !la. govcrnanein da Jtepublica, estão ho
mens de ·conducla J•eeliliuca c honradez incon'spuJ•cavol. (Ca-. 
lO!'OSOs apoiados,) · ' · 

.S. Ex. o Sr. marechal llermes da .l"onseca, além de ad
ministrador· operoso c cheio de r.clo, é o typo representativo 
da lealdade pessoal o poh

1
'tica. (Apoiados; muito bem.) 

S. Ex. é auxiliado por rniuistr'os diguissimos, probi-
dosos, trabalhadores. (Jifu'ito bem.) -

O Sr. Ministro da Justiça, J'oi asam mcltido :i bul'ha 
pelos contumazes dctmctorcs do alheio renome, •i o mais es-

. crupoloso passive! na gestão dos negocias do sua pasta. Não 
existem negociatas no seu min isf.erio, c as proprias verbas 
orçamentarias não teem sido a!li esgotadas. São consideraveis 
as economias obtidas por S. Ex. tendo conseguido ultima
mente wntractar a l.crminacão da coustruc(•ão do quartel des
tinado ao corpo de eayallaria da Brigada Policial, pela quantia · 
~o .mil setecentos contos, quando disnunha de um credito 
votado pulo Congresso do dous mil o trezentos contos de ré is 
para essas mesmas obras, que foram ainda accrescidas de novas 
no valor, possivelmente, de mais de dur.entos contos de réis. 
Conv,é•m af!'irmar, de passagem, que o novo· contracto foi ajus
tado e assignado com o pi'imitivo empreiteiro o contractante, 
Sr. Dr. Leopoldo Cunha Filho. · · 

Isto ó do conhecimento do todos c de geral notoriedade. 
S. Ex., o Sr. Dr. !ltivadavia Co~:rtla vive modestissi

mamoute, sem apparato e sem fausto. Bens de fortuna, S. Ex. 
não os tem, não os desJ'ructa. Os predios c demais edifi
cações que mandou ·construir no longiquo bairro do Engenho 
Novo c que serviram de pedra de escandalo aos boatos ca
lumniosos, a que venho de referir, estão quasi todos ainda 
por pagar, .conforme a demonstração que passo a fazer. 

- S. Ex. ad[!uiriu, em 3 do fevereiro de ilHO, uma grande 
chacara com o respectivo prcdio, sitn ú rua Barão do iBom 
Retiro n. 2\l, antigo, pela quantia de trinta contos de róis, ' 
por compra feita a D. Eugenia Marcondes .Fobim .Porto. 

Tratava-se de uma velha vivenda, quasi, patriarchal, eQm 
:vastos terrenos, dando para duas ruas: um explendido ne-
gocio que S. Ex. fez. · · · 

Para comprovar· esta assercüo o!fcreco o primeiro trans
lado da respectiva escriptum do compra o venda. e requeiro 
que seja o mesmo publicado na intcgm, ·conjuntamente com 
os demais doctl!llCntos, que, ú suciedaclo, elucidam csto as• 
sdmpto •. 



:H7. 

:Adquirido o t.cr·rcno, S. Ex. J'c~ l) primeiro contr·acto 
de construccão de onze easas com o crnprciLciro Sr. Joaquim 
Seabra Rillmalho, cm ao dn maio de 1Dl0, pelo. qu'anLia do 
setento. .. c sete contos de róis. 

Essas edificações são Lypo de habita~ões populares, mas 
com g·rande asseio, rnuit.a 'hygienc, illuminacão clectriea, agua, 

' esgotos c o suHicicnte para pequenas famílias. 
1\lo.ndou, depois de Heu regresso da Europa, construir mais 

10 casas, mediante contracto ·com o mesmo empreiteiro, la~ 
vrado em 27 de J'ever·ciro de HJH, cm notas do tabellião 
Ibrahim Machado, c pela quantia de setenta c cinco contos 
de réis, typos de casas cm Ludo semelhantes aos do primeiro 
contracto. 

,Mais tarde, c pela tcrccirn. ver., conti·actou com o mesmo 
empreiteiro .Toaquim Seabra Ramn.lho, n. construcção de trinta 
casas pequenas, pela quantia do cento c sessenta e oito contos 
de réis, Ludo na r:onJ'ormidadc do contracto lavrado cm 16 
de setembro de 1911, cm notas do já referido tabcllião Ibrahim 
Mac'hado. 

Igualmente offerc~o. para serem publicados, os transladas 
desses trcs contractos. . 

·Para pagamento do primeiro contracto, is\o é, a con
truccão do onze predios, levantou por emprcsl.imo, a quantia. 
de oitenta contos de róis, da Sra. D. Rosina i\lichcl, por in~ 
termcdio de seu procurador Dr. Leitão da :Cu \lha, conformo 
escriptura do 19 do ,julho de 1910 lavrada pelo tabellião 
Ibrahim Machado. . 

E, ·como o primitivo prcdio c terreno da chacara não 
offereciam garantia sufficientc, a importaneia desse cmpres~ 
timo foi sendo !)ntreguc na proporção da .consLrucçiio das 
obras. 

Para pagamento do segundo contracto, isto é, a con
strucção de 10 predios, conseguiu. mediante as lettras, as res~ 
pectivas importancias, do um amigo e do Banco d:~ Provincia 
do Rio Grande do Sul. 

Para pagamento de terceil'O contracto, isto é, a construcção 
de mais trinta predios pequenos, levantou um novo cmprestimo 
de conto c cincocnta contos de róis, d11 mesma D. Rosina 
Michel, por intcrmcdio do seu pror:urador, DI'. Nina Ribeiro, 
fezconl'orrne escr·iptura lavrada cm notas do tahcllião. Ibrahim 
Machado, em 16 de setembro de 1!H!. 
· Devo, dir.er, como usclai'l'eimenlos, que o dinheiro obLido 

de um amigo c do Banco da Província .do Rio Grande do Sul, 
para a execução do segundo contracto, t'oi pago com a im~ 
portnncia de um novo emprestimo cm conta corrente, que lho . 
fez o mesmo Banco da Provinda rlo Rio Grande do Sul, ao 
qual deve, $Ogundo se vti da conta cm·rent.o que r.xhibo e 
peco seja publicada, quantia appr·oximada rle setenta contos 
do réis. · 

Comparando-se a. importanoia despendida para ~~~ con
struccão elo todos os Jlrcdio.s, no valot• do Lrr.zcntos ü vintq 
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um contos de róis, com os cmprostimos obtidos de D. no
sina Michel, c a divida do Banco da Província, emprestimos 
o divida no valot· de Lrezcntos eontos, temos que o Sr. Dr. JU
vadnviu Comia, para. essas tl'i1nsaocõos cnti•ou do seu bolso 
com u quantia apenas de vinte c um contos 'de rúis, product.o 
de suas economias, de' seus subsidias como deputado, durante 
JoniJ'OH annos, rle seus honorarios de advocacia c renda dos 
primeiros prcdios construidos. 

Eis, em surn:rna, delineado, cm toda a sua simpliciuade, 
o quatlt·o da fortuna do Dr. llivaduvia Carrila. 

Não pode germinar, ainda desta vez, a semente viperina, 
que outra coisa não ó a calumnifl, na expressão judiciosa 
do padre Manoel Uernardes. 

Como é visto, foi para mim tarefa a um, tempo grata 
o i'acil, a do deduzir, perante a Camara, esta defesa, em cujos 
articulados rehilha, mais fortemnetc do que a i'órma que os 
reveste, o sentimento da verdade. 

Lamento que scmelihantcs vilanias tivessem oncontrad() 
abrigo nas paginas de um orgão da imprensa, cu,ia funcção 
prirrmcial ''· inilludivclmenLc, a de informar com fidelidade, 
a opinião publica,· dirigindo-a no bom sentido. . 

Porque a calumnia, no!-o assevera mestre conspícuo, 
c dcYe sr r rli ITicilmentc crida e severamente castigada,, 

Conjecturas perversas, architccl.adas vela infamia e pela 
inv,~.ia r:1rn a obra da dil'fnmacão sortida e do descredito, não 
deviam. dr encontrar i)CllO no publicismo patrício, que tem, na 
del'csa soeial, unel1hor r.nmpo para suas elocubracões. . 

Terminarei, Sr. Presidente, repetindo cst.as brilhantis
.~imas palavras do incomparavcl Sr. illuy Barbosa: «O tempo 
ha de passa!' sobre essas miserias e lavai-as, como- o oceano 
lava o lixo das praias a orla sempr·e alve.iante do séu azul.» 
(Mu'ito bC'In; muito bem. O o·rador é viva c calorosamente 
!Jbl'n{'ado. ) · 

·lliiCU~lEN1'0S A QUE SE REFEREM O SR. OEPU,TADO FLORES O!i 
CUNli!i 

EsCJ·iptlll.'a uu venda> do predio c terrono ~·rua Barão do 
~3om lletiro n. 53, moderno, 29 antigo,· ouLr'ora 21, que faro 
D. Eugcnia ?llat·condcs .Jobim Porto ao ,Sr. Rivadavia da Cunha 
Corrêa. 
· Saibam quantos esta vir'cm quo no 'A.. N. N. S. J. C. 
Hl10, aos l.res dias do mcz de fevereiro, nesta cidade do Rio 
do Janeiro, Bm mou cartorio, e perante mim, tabollião, com
Jlnrecerum como outorgante vendedora D. Eugenia Marcondes 
.Tobim Porl.o, propriet.aria, viuva do vereador •José Ferreira 
Porto. com quom foi casada, com escripLura nntc-nupoial do 
completa Rcpumcão de bens, de 4 !la agosto de 1851, Iavradn,_ 
em notas do tnbellião Fialho, dcstn capital, residenta em Pe-
1.ropolis, Estado do Rio de Janeiro, de passagem nesta cidade 
:e ·como outorgado comprador o Sr. Rivadnvia da Cunha Corrên, 

. . ..... 
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advogado, residente nesta capital, c conhecidos como os pro
JH'ios pelas. Leslemnnhas iul'r·a-nomeadas c assig-nauas, sendo 
uslas de mim l.aLellião do rpw dou fé, bem como de me haver• 
sido esla escr·ipluro. hoje distribuída. E pcranl.o as mesmas 
Lusl.emunlms disse-me a oul.orgaule que ú legitima senhora e 0 
uuiua possuic/rJI'a do prcdio e Lm·reno proprio •Ú• rua .Bal'Üo rlo 
Bom Hcliro, á Jt•er;ue1.ia do J~ngcnho Novo, soll n. 53, mo
dm·uo, !20 antigo, ouLJ'1

0I'U. ~f, o f1Unl é de sobl'ndo, tem do 
frente J!l'",20 e de fundos, no corpo da casa, 11'"',7f>, o mais 
um puxado wm l'/1",:10 de eomprimenlo por 7"',05 de lat•gur:a, 
a~ fm·mar:,ão da ,ensn dB pcdnt e cal, •caril uma porttt B SClS 
jancllas 110 pavimento Ler·r·co " sele .iancllas do peitoril no 
sobrado, e seis ,ianellas dn I'Ur.ia Indo nos clous pavimcnlos, 
tudo com porlucs d<l madeira, com divisõc~ internas de tijolo 
c esf.uf]uc, para residoueiu, o puxado, Jormado de pilares e 
pot'tal de Li.iolo, com uma parla c Lres .ianellas de cada lado 
no pavimento Lcrreo, com portadas de madeira, divisões in
ternas ·de tijolo com um com modo debaixo do marlciramenlo, 
c com uma ,ianclla do eada lado; no fundo da casa um corpo 
do casas, uma dr. l/as com mi<·a11lo em máo ·eslur.lo, dividida cm 
rmminodos e mais uma poqullua easn ao ludo, separadas; outras 
eusas; o seu l.eJ'J"eno mede do frente sollrc a rua !B:wão do Bom 
Rn/.ir·o, 88 mlllros Úll largura, nos fundos llf>'",80. c rlc com
pl'imenlo de J'ren/.e a fundo, por ambos os lados 250 mef.!'os 
mais nu monos, eorcnrlo f!O!II eercas de vams no lado <l fundos 
e eerea du nspinlro do out.ro lado; no ccntJ'O do !.crrcno, pr.lo 
Jadn (' fundos eom quom de dir.·r.il.o c pelo nn/.ro <•om a rua. 
de J'erro, com porLiio, eom pilaslrn~ de cantaria, confront.nndo 
pela frcnt.c com a cilada rua Barão do Bom Retiro, POJ' um 
lado c fundos eom quem du direito o pelo outro comnrna 
Senador .Tobim, por onde Lambem faz frente; que adquiriu 
)JOl' hemnr,a do seu finado pai, o .Senador José Martins r/a 
Cruz Jobim, confol'!ne inventario processado pelo ,juizo de 
direito da. 1' vara nesta capilal, parLilha .inlgada por scn
l.cnca de '10 de novembro de 1870, do respectivo .iuiz Dr. Cne
J.ano .Tosrl de .Andrade Pinto, conforme fez certo com a· <101'
tidüo cxhibida, do que dou l'ó; que a referida propriedade 
nelrn-se livl'C c desembaraçada de t.odo e qualquer onus ,judicial 
ou exLL'a-.iudicial, bypot.heca legal. ou convencional c de rcs
pon~abilidaúe, sem !'Mo ou pensão; que vende no ouf.organlt' 
a Jll'OprierJnde descripla <Jom tm/n o seu /.ermnn, demais hcrn
J'ci/.nrias, dr.pcndencias <' servidüc~. pelo prcco de ~O :000$, ro
<:ebidos neste aclo JlOio on/.orgnnl.o do outorgado cm moeda 

' corrente, contado c certo pcrnn/.e mim tabellião o as l.csl.e
munhns, do que dou fé; que assim paga de preço ou venda, 
dava no outorgado compr·adot• plena o rnza quitaçiín, cedo e 
trnnsfcro-lhc l.od(\ o direito c aceito, dominio c posse f!UC tem 
n Pf'opriedade vcmlidn, a possn omil./.ida d<!Sde ,h\ por peca 
<leste /.i/.nlo 1• pm· viJ·tude da e/nusula conslil.uinle obrign-s(j 
ú saranlin e 11 oviccão c a fazer a venda boa, firmo c valida 
t1 todo o tempo por si, seus hcrr.Ir.ii'OS ou successorcs, pondo 
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o 'compradO!' n paz c sal\'o do duvidas ou conlcsta~õog fulurus., 
Pelo outorgado foi dito que acceHava esla cscriptura como 
cst:í concebida. N. ií!O. Itcccbodoria do !tio de Janeiro. Im
posto do transmissão de propriedade, cxerdcio de i!HO. Im
posto, i :\JS0$000. No livro de receita fica debitado o Che
soUI·eiro pela quant.ia do i :!l80$ recebida do Sr. Dr. ~livadavia 

:a da Cunha •Corr<la, correspondente a 0,6 o/o de 30 :000$,. por
quanto comprou 11 D. Eugcnia Marcondes ·:Jobim Pinto, o 
predio e terreno tí rua Barão de Bom Rotko n, 20 antigo. 
!tio de Janeit·o. 3 de fevereiro de 1\J!0.-0 fiel do thcsouroiro, 
A. Peixoto.- O oscriptut'lll'io, Lu i:: ·tia Silva Reis. 13". districto, 
!'Is. i 7. N. ·!tO. 7\JL Iteccbcdoria do Rio de Janeiro. Imposto 
de consumo de agua, oxercicio de 100\J, contribuicão, 5!t$, 
multa de 10 o/o, 5$1100- úO$.'tQO. Certifico que a Sra. Eu
gania Marcondcs .Tobim Pinto deu a quantia do 5.\$, imposto 
do consumo do urma penna de agua concedida llara uso do 
predio n. 2\J dn rua Barão do .Bom notil·o.-)·Roccbcdorin 
do Rio de ll'aneiro, 3 de ,iulho de 1909.- O esuripturaJ·io, 
L. Vc·i{Ja. Recebi ·cm 30 de dezembro de 1000 .-.Pelo cobnidor, 
Pimentcl J)luu·Le de Azevedo, .cobradot·. O prcdio I·e~'el'ido 
est(l quito dos impostos municipacs desde mil oitocentos e 
·noventa c .quatro a mil novecentos c nove inclusive, como so 
vê do termo de quitação n. 3 •. 2GO cxhibido, do que ·dou J'é. 
Assim o disseram e me pcdit·am que lavrasse cm minhas 
notas a presente cscriptura, a qual, sendo lida üs partos o 
ús testemunhas c achando-a conforme, acccitaram e assignaram 
com as mesmas testemunhas .Tosú .B'loem c AlfrcUo J3. .P. 
Pinto. Eu, Mario Queiroz,. escrevente ,juramentado, a escrevi. 
Eu, lbrahim Carneiro da Cruz Machado, tabelliüo, a subscrevi. 
-Eusenia Mareondcs de Jobim Pinto.- Rivadavia da Cunha 
Corrêa.- J OSié Bloem.- Alfredo !B. 1'. Pinto. 'fmsladada !Jo,i e. 
Eu, llirahim Carneiro da Cruz .Machado, tabcllião, .a sub-
screvo c assigno cm publico e raso. . 

Em tcstcJmurlho dn verdade (estava o signal publiéo).
lbrahim C(lrnciro da Cruz .~l'achado. 

Hio, 3 fevereiro de Hl!O. 
Registro Geral c das I:Iypolhecas, i" distr·icto. As uotas 

:vão cm appenso .. 
Extracto-.Fregur.zia do Engenho Novo -!Rua .o numero .. 

·' Rua. Barão do BKJm Retire n. 5:1, rnodcrn'o, 2!l antigo,· ou-
k'oro H. . 

•Caractoristicos do prcdio o terreno proprios, c:ujo prcdio 
o de sobradà, tem do i'rcnt.e 19"',20· o de ·rundos no corpo dn 
casa 11~,75 c ínais um puxado eom H'"'~30 ele cumprimento JIO:' 
7"',!l5 de largma, n. formação da cnsn. de pedra e cal com umn 
porta e seiti .innellas no p:rv~mento tcrroo c scln .ianolln~ de 
ncitoril no sobrado c seis j'ancllas do cada lado nos dous pa
vimentos, tudo com por•taes do madeira, com divisões internas 
de tijolo c estuque, pnrn rcsidencin; o puxado formado do 
pilares c fronlnl de .li,joll), com umn porln e trcs jancllus de 
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wda Judo, no J•nrirn,.nlo l.er·r'Nl, eonr por·tas du nnHieirn, di
risõe:; interna' t.IP li,jolo, ''"111 Ulll eOillllliH]•J debaixo do nm
deil•am•~nlo, eorn !JIIl:t .ianelta rle endrt lado, no fundo da eas:t 
um eorpo dB .ca~a:;, umu dellus I!Olll',JOir.'uHll!, l!lll múo esLado, 
divididas em eonHnodOô u !llais umn perrueua en;a ao li\rlo 
u l;UJIUT'tH.lns uuli·ns eusu~: u :;Pu Ü!l't•eno mndu do l'J:onte so!Jrc 
a nni Burilo do. Bom lll'lii'O HH nwti.'Os, di.' largul'n, nos fundos 
Srl"',l:W u de compl'i'lllr.nlo de J'l'l.'llle a funuo ]JOL' amlllls os lados 
:J50 mcL1·o~ mui:; ou JIWJJo.s, eeJ•eada eom eeJ.'cas d1~ varas aü 
lnt!o o fundos u er.rcu de PSPinlw tio ouli'O laclo; uo cent.r·o 
do lel'l'Cno pelo Indo da l'lln !,3a1·fio do Hom llr.til'(l, um pal·a
peiln I!OIII g1•adil d•! fm·1·o, eo111 prJI'liío, pilusLt·as d•! 1:utrl.u1'ia 
wr1J'ronla111111 pela 1'1'e11Lt• eon1 a· eitndu r•ua Htu•iio do Bom llf~- · 
til'O, ]HJÍ' UJJI lado " fundns eort~ qu•;m d•• dir·uilo' o pelo uult·u 
eom a rua :'r•lladjll' Jolrim, pOl''oude l.am!Jem Jm: .fi'Cilli! • 

. Adquirr•nte, DI'; Hivadavia· da Cunha Cüt'l'I)U, uuvogadu, 
residonl.e nesla CupiLal. . 

'J'ransmi!.l.l!lllt!, D. Eu;.sunia ~laJ•eondcs.. ;rolJim Poi·to, yjuvn, 
Jll'UPI'ii.'luria, J•esidillltrJ 1!111 Pcll'Opolis . 

. , Titulo- Compm I! v•nHia. 
J..'r\t·ma do tilulo-gser·iptura publica dr' :J di! 'J't'\'el'cit·o 

d" /!l/0, Javmda nas notas do labelliiio IIJL•u!Jim ~/achado. 
Vulol', 30:000$000, 
!li o, G de :l'cvcl'cit'o de tUJO. -l'or !Jt'UC\li'U!:ÜO, Joao Tones· 

dr.! Silva. · 

~lodrdo 11. I -1\egiHI.J•o ~r•t·al e dus h~·pol11eens- 't" r!i;;
t.r·icto..:.. Xulus J:r!l'el'IJnlc., ri. eseripi.Ul'il de :J tJ,, J'ovei.'I'Íl'O rl.u 
I \IJO, em noLus do ri" ol'l'itdn, r•m que ;;fio oui.OI'il'UUll' D. gu
~unia.Jiarr:oirtll:s .Tnhinr Jlorlu '' 'onlol'gado, o Dt·. Hivaduvia 
da Cunhn Cot•t·ea: , 

N. ~lUSO.- PaginrL .ar v.-Jll'nl.oeoln u. I .K.-Apt·n
sPnlado no dia G de J'Pvüt'f.liJ'n dr1 HHO, ria.-. ti ti:~~ ·12 horas. 
~ulJ~eriJ\'O e n:>signo, ~O o/'J'if!ial, /{){ÍO Jí.opk!!, . 

]legisi.J•ado 110 livr·o :1 T. dn. l.l·uu.-.eripr~ão~ dos immovois, 
n pagina :3..:~3, soh o num,•J'n dr. nl'dt~rn :n .~ü!'.), Hio do Janeiro, 
r, d1J f••1weim de J !lI O. Suhsr,r•evu u assigno.- O o/'ficinl, João 
Rop!w. . • . . · 

Crr·l.il'i"n qun /'ui jmgo o inli">;;l.o rio t.r·ansr:t·ipr:ão, na im
JlOI'luneia do :J:Jiji, Wlli'OI'rtll! ll I!Oitilf!l!illli!IJ[O 11, :J!)/, llll J1r.
t•e1Jepol'ia <F1•dr.J·nl _1!111 Jula .cl~ l1o,je. 

Rio dP .TatHdt•n, ri de fe\"PI'rdr.·u llC 1010. Sul1screvo o ns
signo.- O ,nl'fil!ial, Jmio J(opfi,}, 

Emulum,.ul.us t•r•;.;irwJnla"s li-1~~00, (in,lllimln o imposto 
,J, l.l·anser•ip,iiu) '"'-~sé!lt[a u quuli'O mil u duumlos réis.-
l(OJJ/te, . 

!li o tlc J'uneüo, ú de fe"verciro de !DJO .-Ko]J1w. 
Vol. VI 21 
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PrcfoiLurJl · do DisLriclo l''edcrul- N. L ~li 1 - Exct•c)do 
de 1\ll:! -o\ valia<;fio de irnmovcis- Jmposl.o de '10$000. 

O Sr. Dt•. llivndnviu Lia Cunha Col'l'êa JlUflOU o imposto 
de '10$, correspondente (t avcr!m,•flo elo Jll'eclio silo (t rua Barrto 
do Dom BeLiro n. ú~, uuligo n. ~ü. 

A pcLicão pum averba(•flo J'oi entregue ncsla secuüo sob 
o n. · 

I" secção de Sub-directoria de rondas, '' de abril de lUlU. 
~o escl'ipturul'io, Ivo Nayau'il. O recebedor, Pcrreim Gomes. 

N. \1.•782 -Sub-dil•ccloriu de !lendas- Imposlo de cxpc- · 
'diente-Exercicio de lü ... Us. 1$000. 
· O Sr. Dr~ Hivadaviu C. ·Correu eleve a quauLiu adma, 
de um mil .rêis, proveniente do Ílll!lOsto do cxpcdicnLc de 1 
do COl'l'elllC, < 

Disl.riclo l?edcral, 1 de abril de HllO .-ü cscl'iptumrio, 
Scbastiüu C. Pt·citas. Recebi cm H de àbt•il de 1010.-0 l'e-

. ccbcdor, C. Alves J!úlc. ' 

. necebcoria do 11io de Janeil•o- Modelo n. 2~- N. 221 -
Imposto de transmissão de JH•opricdudc- (.Decreto n. 2. 800, 
de Hl de janeiro de :1.808) -lllcgisl.t•o geral elas hypotltccas
Exercício ele '1010-Imposto de 33$000. 

. No livro da receita l'ica debitado o thcsourcit•o pela quatiLia · 
de Lrintu c tres mil J'lÍi8. · . 

Bcccbidu do Sr. Dr. llivadavia da Cun'hn. Cot•rêa, col'
J•espondentc a O,H pot• cento ela quantia de 30:000$, vulot' 
'pot· ·que comprou a D. Eugenin Mm·condes Jobim Porto o 
1ll'eclio ú· ~·ua Barão elo Bom UcLi.ro -u. ú3.' 

nio de Jancit·o, ii de J'cvet·ciro de lDJ0.-0 1'icl de l.hc-
8ourciro, A. l'ela:oto.- O cscripttüario, Pidulcino ~·. Çuú • 

.. 
:conLracl.o que, para construceüo de ~asàs, cntt•c si fnr.em .Joa

quim Scal!t•u numalho, Clll[1l'CiLeiro de obt·as, residente 
(t rua do ',l'hcaLro n. :L, ti'estn Capital, c o Dt•. llivuduvüt 
dn Cunha !Co!'l'êa, advogado c pt•oprieturio, rosidcntc nesta 
cidade ú rua Macedo Sobrinho n. _ 21, ·na J'úrrna abaixo 

, . 
. I 

\ 

. O primroit•o· <!ontraltcnto .Toaqu im Srnhm Unma\ho obri
ga-se a constt·uit• cm terronos da Pl'OIWiedadtJ do sci;undo con
trahentc, silundns (t run Bat•iio de Dom llcLil'O, no l~ngcnho 
Novo, '10 casas para residcrwiu, mediante as clausulas c con
dições seguintes : 

• 
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II 

A~ eusas .>crüo constl'llitlus de aecurdo inl.uit•o eom u planta 
que, inr.lu pot• amuos os eóutraltcutcs assiguaclu, J"ariL parte 
intc!:ll'UHlc tlcsso contmcto. 

III 

A construcl;.ão das ca~as obcdeecn•(t ús seguintes cxigcnf!ias 
n prescl'ipcõcs, ús quacs o JIL'inwit·o conLrahentc não poderá 
J'ug"ir, um t•aso ai!;"Ltnl: I", LtJt•rnlllcnagcm, de modo que as aguas 
tenham curso nutut:al pal'a a nm; ~", os alir.crees sct·ão de 
perJl'il. ••rn mula~<ies, collocadas, matando .iunLn, IJem eul~ados, 
e lerão oitenta ccntinwt1·us de la!'gura por setenta ccntimiJLt•o;; 
de t•t•ofundidude; O> alieet·ees dos muros <J ['lUxados .sm·üo 
lambem tlu pedt·u e LiJJ'fio ,;esscnta eentimetros de lat•gura c 
setenta tle pt·ol'undidntlrJ; nãu podendo o •!rnpreiLeit·o endtct' 

·as :l'uurlaçúrô som fJUIJ estas Lcn!Jam sido examinadas pelo 
fis~al ún,; oln•a;; :l", os hnldrnmes serão de pedra aLú o viga-
Hwnl.o, n terão cin·cocnla centimctros de largura; ~', a arga
nmssa S<JL•IL do tun cal riu mariseo e Lt'Cô ele saibro, tanto ]JUra 
as paredes do ti,io!o como 11ar.a as fundações; 5", n supcl'l'ide 
do sólo c lias alieerees, lcvn)'Ú uma camada de concreto do 
quinw eclitimfJLt·os ele espossurn. J'rJiLo do um cimento, tt•e:; 
de at'<Jin lavrada o cinco de pedra lH•if.ada, de aeeôrdo com o 
<I'egulnmeul.o dn eonstt•ucr;lio e ·eom o art. 1 O l rio l'O!lulamento 
r:le !Jygicnc, Rendo n cimonto a emprogur 1!/lt toda a obra de 
uma das· .Rf!guintcs mn.T'rf~OI.':l: J~ongu'Hy, :Vi~m·gui.,;, ou ··Sol;· 
ü", serão de canlul'ia lwm lavrada todas n;; soleil'Us; 0", os vi
gamentos se1•ão de pinl10 de Higa, de :J X li, Ires pm• seis pol
legadns, eollocarlac' a eineoenta centimetros de eixo a eixo, 
com os topos ulrmntroados, levando cada casa uma madr·u du 
pinho do niga de quatro c meia ]JOI!egadas, por nove polle
gadns, ou uma viga de J'm•t•o, no sentido AB, da rlanla, de 
vinte dous ccntimett•os: 10", o;; soalhos (o I'Oda-pé.>) sct•ão 
de pinho de fiiga, em l"l'isos de nove centímetros de largura 
o uma pollegada de gpossut•a, de macho c J'emca, pregado no 
macho, isto é, pt•ego invisivcl; o; roda-Jl<ís não :let•ão do pinho, 
como se disse acima, mas de <!Unella, de vinte c dous ccnLi
mctros, presos cm tacos. u pequena distancia, sendo estr.s 
al>catroados; H •, as pu redes set•ão du LU o lo do boa qualidade, 
c terão a> dimensões indicadas na .Planta; as inLcJ•nns set•üo 
do nwdeit•a de lei, cm fl'isos nunca maiores db dez cenLimett•os, 
·com l'ipas do coquoim, .t:it!Lns de travamento, bem picadas c 
tllteins com at•gamassa, deset·ipta acima; 12", o revestimento 
interno serú de cal do mat•i:;co e cimento, na JH'O[lOt'rJiio du 
um ele cimon to JlOl' lt·cs de cal; 13", a csquadt•iu Pxtct•mt obc
t!ceerJi ao estylo da planta •J scr(L Lia pinho do nigu, ul'JnoJ'u
dndu eont pinho wosterwick, colll fJOstigos t!u t!Cdl'O; u:;' lu
bcit•as ou uoucoeiJ•tt-; serão llo Lres ccntimctt•os uo miuinw. 
cslu csquadl'iu soríL Jll'Qsu .cm marcos do ninho do 'Riga, IJO!' 

., 

. ' 
·~ 

.. 
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• 
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' t.res duhrui.l.il:ns cm euda l'ulha o lerá piugatloim; os pcilmü 
:-;et·iio de peJ•olJn, de Campos ou f!alwlla de pl'iimet•u . ..;; J .'!", a e~
<Juatit'iu. .iulorua ~or:'t allllol'ndada de duas 1'olhu8 c dos motimos 
1linhos; os po'l.'taes st~t·rro de !linho de ltiga, ou'rovestido~ pelas 
duus J'aces, loYaHclo eimalhn, ottde UlllU cOU00Cita de 3 X '' IIG" 
eom hito JHl fit•t.•~la; :Iii", l.ocla a ferrugem ;o;!!l'Ú de JJoa qualiLlude; 
08 l'cttlws da.; do!H·udjcas de l!m!Jul.it· ,t ao ü!ll'ance pet•J'uilo 
da miio; os putiligos lcl'nrão duas largclas de nwtul branco dll 
no\'e ccnlirnolros; w·, os l'orros o barrotes 8C!'ÜO de pinho de 
1\iga de cinco ou 1!oucooit•ns, de macl10 o i'omou, apparci!Jados 
<!Olll Lite no c1•nLro; 08 barrotes serfw de fJU:lli'O cm coucoeira; 
lodos os com.modos lerão abas do vhllo o dous ocnLimcLros, 
cimalhu. do si!Lc conlimclros de llnlan~o c acriforos (gregas) 
de 7 c . ..,-Jc largura; '17", o madeirumcnl.o scrú de pinho do 
lliga; linha elo tesoura· c pondurues de 3" X !)". l'rcicbaes o 
iert:as de 31111 X.~ 1h,• cumieiras du 3111

' X l!'m, ripas de 20 cm 
eoncoeiru; a iollm serú, J'runccza legitima- Roux .1/rércs ou 
Pier.•t·a Saecoman n; as los ou ms Jeval'iio brue.nd cit·as de :forro 
balido; ·!~".as calhns u condtlclot·ü~ .$oriio de cobre tlc 12 linha~. 
assim éomo todos os canos du esgoto de agitas, as voltas serão 
em curva, não em ,ioclho; Úl", :i instu!Jacão de agua e esgolo 
serú fciln como indica a )llanln, !IJvundo cada bacia um tampo 
de. machdt·a tm\'L~t·nhmda; entla casa tot•ú ui11a. euixa Ut~ agua 
com a cnpaeidadc do sciscrmtos litros, della saindo toda a 
ramil'icução, do accórclo com o regulnmenlo das Obras Pu'
blieus, cada cozinha tet•á uma pia de Joucu ·Clark a. 2, em 
mc~a cum lamptt do mm·moro com trGs cenlimctros de fll'Os
sm·a, eorn resulto, com torneira de sete por oilo (7 XS); 
cada •rmsa lnr:i um lavalol'io para mãos nó Jogar cruc o J1l'0-
111'ielario indieat• c 1~huvciro de cobre de :;el" por oito (7-x 8) 
com puxador dn cnt•rentc; o fogão. do cor.inlta Sl!t':í" numero 
eiiii!O, cnm eunno do ferro .galvanizado c cada cor.inha tcrú 
praleleir·u;; no Iogm· indicado; 20", luz para inslallnciw dcclJ·iea 
eom mal,•rial amcl'kano, norrenclo na faehadu. cnlt·c a ar
ehitJ'a\'IJ '! a eimnlha o tubo de metal J'lcxivcl, dentro da 
parede. Deslt! tubo sah irão o;; fios ]JUra cada casa; cada l!Olll
modo lev:mí um pendente do fio :l'lcxivol com roseta, abat-:imn· 
de porccllnna, arunlm c soc/wt de metal com chaves c Iam
pudas do vinte o cinco volas; 2:l ", a pintura scr:'t a· olco, a 
trcs ele mflo, cm tudo que fôr madeira;. 22•, co1.inlws c lillrinns 
serão eaiadns: a pintll!'n cxlorna scr:'t a fl'esco, grades de ' 
aluminio; o a!yaiadc' $er:"t Villc l\Ionlhignc d1J pvimoira qua
lidade;·o,{Jleo Blandel Sronce genuíno: os nós serão queimados 
r! uns vezes eom verniz Kroking; de. Jlrirndra; a fot'l'UC·ÍIO scr:'L 
r.óm o papel dr• mil c quinhentos ·!'Iii,; para as sala~ c al.1l 
nm mil -róis para os ouLros eommodos: ::!2", as culcndas in
ternas cm redor das··casas. serão bcm··c,imcntnda~; ns da 1•ua 
srriio feitas tio twct,rdo com as cxigcnr:ias da l'rcfeif.urn; o 
muro de l't·cnlc ser:\ do JlCdrn alô. o, niycl do só lo c diJJiois 
do tiJolos· os outros muros, assin.l··como n ombnssnmcnl.o das · 

. easns Icvnrüo um reboco ele cimcnlo c areia (-! X .ti) (t vassou
rinhn. •. 
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• rv. 
' O primeiro con~rnltcntc olJPiga-sc n não allm•nr as dispo-· 

sicões o exigencins aeinm cspeciJ'icallns, 'o/J vena de dcmillit' 
o que tivet• feito fôr.a rins condições do fll'I)Senl.c eonf.mnto o 
~la plm~ta DUo {, do mesmo [Jar·to integrante, >Pnt dit·eito n 
mclcmnJ~nc.ao algumn: n!Jrign-sc ao pcl'J'ci~o ncabamcnto -da.;. 
obras c, IJOt• :isso, fat•ú o que, por omissão, não cou~lar deslo 
·COil/.l'aelo: o/.H'ign-sn a submclf.m• ti apt·ceillf)tio rJo" Pt'OJII.'ÍO/tll'in 
~tL ::w1_1 ri:-;enl l.oclo~. ·os mntot·inf.~s, nnto:-~ do os ~~rnpr.·n~;aJ·~ não 
JWdontlo suiJ-ClllJll'OJlnr quulqUcJ• lias olJt•ns con~rnctntlus, 

v 

O primeiro oonf.rnlwnto· obrign-so .a pngm• quin?.r. mil r,;is 
POI' dia c POt' ensa, pelo ~ompo que· nxcerler· no pmzn para a 
r:ou~Jnsfio ria~ oltl'll~ o entrega rins ·clta\'oR, o qunl é rir' sei' 
mor.cs, n I!I.IIJia!' dn dnl.n dn Jir,:nr:a. 

YI -

Por conl.n rio primnim coniJ•nl!cnlo oorrol'iín ·todas ns li
cenças, plantas c multas. 

VII 

·o segundo conLl'alwnl.c oiJJ•iga-sc a. pagnt• pclns ohrns eou
l.l'nel.adas 11 fJl!UliLia dó ""l.oula o citwo eoutus de I.'IÍh (iã:OtHI$), 
peJa .J'Ól'l11il SC!;Uiii~C: 

' i"), quinr.c por ecnlo, quando r•st.ivnr ns>ouJ.,: o vignnieulo 
o I'CSJ1aldndo, osLnudo ns prcdios scgur•os cm COIIlJ1Unltia inrli-
r:nda pelo Jll'bpric~ario o pelo Yalot· dus o]H•ns; . · -~· 

. 2"), quinr.o pol' ecnl.o, quaurlo osLivot·om eolwrtns Iodas 
ns cnsns, com as onlilns nssonLbs rl na Olli'U os frisos do snni!Jo 
.expostos n s~>ccnr; . 
. :i"), vinl.o J1Dl' conto, quando cs~ivr>rbm os r~nsnR rliYidirhJ.<, 
j'orl'l\das o assoai hadns o rH mmos Jovantndos; · · 

!,"), vinte c einco ]101' crnlo, quando toda n csqundt·in e~
tiver nsseute, nssim como as S'I'!Hlrs c porlõcs ll insf.allarla a 
lnr.. clcctricu; 

li"), vinl.o o cinco 110r conto, quando rill.ivrrrm JH'nmplns 
com o Jmhitc-sr> ela J:lygfllno dn l>rofcnlll'a. 

•'soJJ nenhum prot.cxlo, o primoil·or eonLr·nlwnl.n JlOdr.i'li 
exigi!• qunlrJUOL' oqtt·o pn;;nmr.nl.o ou a indcmnir.nr;:in l'llt•n rio 
(JIHl v no posiLI\'Uillr'n li: rs,wei J'ieadn un elnusu ln n ulol'iOJ'. 

g ti" enmn ll.~Silll a.iusfnl'nlll o eottlt·uel.nmm, fi~Ol'll111 n 
prcscn~c, que, ~cnlio escr·ir,~o fiO!'' um dos coul.t•nlwnLcs, vnu 
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· por nmJJos nssignnclo e 11elns Lcstemunllns, e cm· clous excm
J1lal·es, dos l]nacs um dcvidnmonlr. .scllado. 

Rio de .Taneil•o, :lo do mnio de 1010,-Joaqu:im. Seabra 
llamalhn. -llhwrlcwiri. da Cunlw CorrOa. 

Co'mo tcstcmunJws: Al/Jm•ico Diag de Moracs.-'Antonio 
Nnaro.. · 

· ,Reconheço as firmas dr. .Joaquim Sonlll'n Ramalho. 'llim
dnvin dn Cunlm Corrtla, Albcrir~o Dias de Mornos .c Antonio 
J\f agro. ' · 

Rio de .• Tnnciro, ü de .iulho rlo 1010. Em f.eslemnnho rla 
vrrclndc (estava o L~ignal publico) .-Ibraliin Ça1•neíro da 
Cunha Jlfacharln. tabcl!ião. 
· · Escriptura ·de contracto que; para construcciin do casas, 
mllrc si, J'azem Joaquim Seabra Ramnllw c. o D1• •. Rivadnvia 
da Cunhn Corr~a. . 

Saibam l]uanlo~ esta vil'r.m que, no anno do Nascimento 
dr Nosso Senhor .Jesus Christo, dr 10H,. nos 27 dias rlo mr1. 
de fevereiro, .ne.;;tn cidade do Rio de .Taneil'o, cm meu rai'I.OPio 
c perante mim tabcllião, compareceram como outm·ganle:' ·rr.
ciprocamenln outorgados .Joaquim ScabJ•a Ramalho, emprei
teiro de obras, residente a rua do ThnatJ·o n. 1, ·nesta rnpilnl, 
e. o Dr. Rivadnvia da Cunha Corrôn, advogado o proprictar•io, 
residente nr.sln cidade, :'t t•ua Macedo Sob!'inho, n. 2!,, rr.ro
nhr.cidos r:omo os p!•oprios pelas testemunhas inrrn nomr.ar.Jas 
c assignadas, seni:Jo estas dç mim tnbelliFo, do fiU!J dou :rt\ 
bem eomo do mfl hn,ver stdo esta ·cscrq1Lum ho.1c dcstri
huidn. J~ perante as mesmas testemunha~ disso!'am-me os 
oulo.rgantcs, rcciprocamrnto outnrgado:', . IJUC toem ·enLJ'O si 
n.iuslndo far.et• um eonlrncto, para exccueão de obras sob as· 
c:Jnusulas seguintes: 1", O r~ontral!enLo Joaquim Senb!'a .na
malho obriga-se a consL!•uir cm terrenos da propl'icdadl\ do 

· 2". contJ·nhenLo, situados l't rua Barão do Bom RcLiro, no En
genho Novo, der. casas, de ac1ltlrdo ilom a planta mcncioi1adn. 
2". "\s ca~as sr.rão consLJ•uidns do 'inteiro nccôrdo com a planta; 
que indo po!' ambos os 'eonlJ•ahcntos nssignnda, .J'ar1í parte 
intcgrnnl.c dr.~ te eonlracto ,) 3". A ·eonstrucciio das casas obc
(]ccer:'t :Is seguintes cxigcncias o proscripr,tics, as rrunes o 
1" contralwnle não podcr1í fugir crn caso algum: .1•, terra
plenagem de modo l]ue as aguas f.cn ham curso natural, 11111'a 
n rua. 2", os nliccme~ s~rão de pedm em mn•tuauõcs, collo
.r,ndos, matando .iunln c lJcm calçados, o Lrrão GO eentimtcro~ 
rle largura ]lO!' 70 centímetros do Jlrofundidadc, não podendo 
o empreiteiro encher as úmdar,ões Süm que estas lenham sido 
üxaminndns peJo :risrml elas obras; :l", .M haldrnmes serão rio 
JlCd1•n ató o vigamento o terão r,,o ccnlim.ett•os de lnrgl!l'n; 
:.•, na Jachacln. tcrfw sapatas de cmftaria col'l'idn, collotmr!ft:• 
acima do niv()J do passeio, dnhi nlf'• a allu!'n do vigamento 
sorão de pcdl'n («opus neerlum )), eom ns ,iuntns tomnclns n. 
cimento; sobre n parte assim feita, cor1'crú uma srmalhn de 
eantarin, seguindo-se depois a parede de ti,iolo; ú", a m•ga
mnssn scri't elo um de cal de mnt:i.,co c l!'CS de 'SUiJJI•o, tanto pnl'n 

·' 
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ns paredes dç tiJolo, como para as funccõcs; G", n• supcrficic do 
Rolo c elos· ahccrcos Jcvnr;í. uma camada de eoncr·cto de '15 ccn
timcl.ros elo ospos.•ura, feita do um de cimoulo, Lrcs de ::u·oin 
lavada n cinco do Jledra lll'iLada, de nccôrdo com o rcgulnmenlo 
rle "onsl.t'll!'Cfio o eom .o at·t. -tO! elo rcgulanwnlo do ltygicnc, 
sondo e cnncnLo a empregar· cm Lodn a obm du uma das 
scguintcR mnr·r,ns: J,onguity. Vism·gis ou sol; 7", untos elo 
asscnlmnanl.o dó' cmwrr.Lo, o solo scr(t baLido, colloenndo-sc 
<'nlfio csl.ncns. elo 113 ecntimeLi•os, para que n camnrla sr.ia uni
·f'ot•mo, não poderão J.•oecbr!t' o assoalho sem que a Hygicne 
Lonlra nprn·ovado o conet•eto: R", scrito de canlnr·iu ·bem ln- · 
VI'!Hia todas as soleiras c mn!'lmninos da faclúhla; 0", os porlõcs 
r. gpadcs dos mer.zaninos serão' iguaes ou idenLicos nos dos 
pr.cdios ela rua Conselhcir·o .Tobim, c n gosto do proprielal'io; 
ns portas internas Lerão· ehuvcs; 10", Jad!'ilhos. serão da 'fa
hl'icn('fio naeional de quatro c<i!'OS, os das varandas (entradas) 
dn duas r:ôres, porém, 'eom desenhos os doS outros eompni'Li
mcnlos, inclusive paredes. o .. >o r:ompartimcnl.os a laclt·ilhnt· 
S<!l'ão af,or·t·ndos c levarão a r:nmarlá ele concpol.o cl1! que ~r·nln. 
n eln.usula scLima. A• solcims das duas pol'tns do enlmtla 
sm•iio de murmorc de 3c.; U.", os vigamentos serão de pinho 
rir. H.iga de :l X ü pollcgaclus, eollocados a 5G e. ele eixo a eixo, 
eom os topos nlcaLrondos, levando cada nma ensa urna madrn 
dn pinlrn de Hi:;a de r,. % pnlle:;'nclas. X !l pollc:;udas, on urnn. 
viga dn l'cr·po, no sontirlo AB da planta dn 22c.; 12", os so
allrns " r•nrlarHís Sf!t'iio do i1inho rlc lti;::a enrft•isos de !lc. elo 
largura ·c uma pollcgada de grossura. ele maclw c fcmea prc
g·acln no macho, isto ,;, prego invisivr.l; o~ rodnplis uno serão 
do pinho .como sr. disse aeimn, mns .de canella de 22e. pro>n" 
em tacos. (t pequena dislnn.ria, sendo csl.es nlcaLrondos: 1:l", as 
pnJ•edes serão ·rlc Li,iolo do hoa qualidade c lerão as dimensilcs 
indicadas na planta; ns intet•nas sm·no de madeil•a do !ri ~m 
ft•iso.~ nunca maiores de 'iDe. com ripas de coqueiro, cintas 
'de l.rnvamento, llcm picadas c ehcia rlc a!'gamnssa descripla 
aeimn; H", o rcvesLimenl.o interno ser(t de cnl de marisco o o 
mvcstinwnto cxLCI'llO de cal d~ marisco c cimento, na prn
pm·cão de um de cimento por Lrcs de cal; o rcvcsl.imcnlo rins 
fn1:hndns scr!Í. a ,cimento c nt•cin, um pnrn trcs, nppliendo sobr•o 
o r.rn!Jor;o; Hi", a CSfTUndrin cxl.eJ•na ohedeecrrí o cstylo dq planl.a 
c .>crÍI do pinho de Higa, almofada. 1:0111 pinho de !lign, nlmol'nda 
eom •. djgo 'Mm pinl!o wcstc;wic!;, com pnstigp~ de cedro, us 
l.abctrns ou .coucocll'ns sm·no de 3e. no 11111111110; esta cs
qrmd!'ia SC!'it prcsn cm mnreos de pinho do Jlign por f,i•cs do
hi'Udicns 0111 cnda folha c lol'ÍI pingndch•a; os. poi.Loris sm·ão 
rlc pcroha elo. Campos ou cano canelln de prJIUClra, n~ es
qnndl'ins scrfio todas fcitns na ob!'a com mndeil'n, qnc rlcvo 
estar silrmda, nlmofadus, coucoeirns o pivasios na oln•u, ~uando 
l'iit' paga n ~" Jl!'cstar.ão; 1.0, a. ~~qundrin interna sor(t nlmnfndn 

. rlc rluns folhas r. dos mesmo~ pinlros; os JlOrl.ncs sr.riío rir pml!n 
de niga on revestidos pelas duns 'l'aMs, levando n r.irnnlhn. 
on do uma coucocir·a do .3 X I, 'lo .,•om hit.o na aresta; :li", loda 
a 'l'cJ'I'ngem sct•ú dr. boa r]unlidnrlr.•, os fccl\os dr. dohrndir;as d1.1 

' 

' . 

,, 
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emlm/.ir, ao olcnncc pcrfcil.o dn.-mfia; os postigos Jcval'ilo ·duas 
targetas do metal hl'nnco de Oc.; '1·8", o.> J'ôrros o harro/.os 
sorno de pinho do lliga de ti cm cour,oei!'n do mncl10 e fomca, 
apparelhndos eom lJit.o no c:rml.l'O; os harrotcs sot·ilo de .\ t•m 
eouçorlirn; Lodos os eommollos l.er1io abus de' ~2 e.; eimalltn 
rle 7tJ. de bnlnncn, o twril'ems gt•cgns de 7e. do lnr·gum; :lfl", o 
1uadeiramento set·;í. do pinho· de llign; linlin de tesoura o 
JlC!ldlll'acs de 3 X !1, lrcc/nws·. eACI'CUS de :J X 1 %, <:umiril'as 
de :J x .li ripas de ~o rm <JotH;o·eíl'a; a tolha se1·ú ·.rrnner.~a le
gitima do Jloux-Frt1t•cs ou· Piül'rn Snceomnn; as l.<~souras. !c-. 
varuo ht•a•;ar!oirns de J'ert•o llntrdo ~11.) J\s calhas' ll condu
etoro;; sct·fio de eobrc dt• 12 linha;, _assim f!Omn'torlos os 1Ja11os 
do o.~got.o, rJr, agua~. as voll.a~.·-sl•f.•fio em lltH'\'11, nlio em joelho, 
2:1.".) A installar;-iio do agua u.esgo/.o RCI':\ :l'rita.eomo ifi[Jimt 
n plnnl.a, levando r~nda llncia um tnmron de madrdra cnvtJt•ni, 
~ada: cnrlà casa trmí uma ~enixa dn-'agua · eom n enpncidndn 
dn ano litros, dolla saindo. toda n l'hlll i'l'ieaçfio; dr. nccMdn 
l'.orn o mgnlnmcnl.o rins Olll'liS Publicas: encln rJo~inha. trl':'L 
uma pi:t de louca (]lark n. ~ • .-,m nwsa IJ{)tn ~ampõ do ru:trmorr, 
com tr~s enntirnülros de gJ'O:'Slli'U, com um resulto eom tor
neira do· i X 8 oada ensn l.üf:\ um lavalol.'io para ·mão,, no 
Jogar que o propriotario indieal', n chuveim do cobro do 7 X R, 
com puxador r/1! ·corrente: o fogão da eo~inlla ·se.r:\ do ~inco,. 
IJOill IJano 1le forro gnil•ani~nclo, '·' eada casinha lcl':í nrnl.r.IeiJ•as 
no log-m• indicndn: n hanhciro set•:j dn fei'I'O ''small.adn, com 
tJin1•o JHí~. :!~".) JAJ~. J1tr:\ iusl.nllncão olüctrica com mnt.orinl 
nnHH'iemw, cot'I'I!Jlrln na :l'nchndn · tml.rn n ape!J itt•avr: c a I• i
malha ll t.uho-dn Jlltl/.al :I'Jexh'el: deste luhn sni1'ilo ns 'fins ]larn 
t'nda easa: eada eommodo •. l<wnr;í um Jlfllll.len/.r. de I' i o· 'flexivr•l.: 
com roseta, abnt-;imt-r do· .JlOI'CCIIana nt•nnlm r ~aehP-1., mrl.nl 
r:om ('!mvo e lnmpar!as rln 25 vrln~. ~:J",) A pini.JH'n snt·:í a 
nll'o a trcs de mfio, nm,l.udo ~111' fot• nHirlnil'n: as unsinhns n 
Tiíl.t• i nns srt•fio en ia rins: n Jl i nt111.'n nx I r r na sorú a ú•r•sco; W!'J.'ndos 
do alnrninio; alvaiadn SIJt'IÍ dn Viilo Alon/.ui~ne, dP pt•lmeir•:i' 
~unlidtHie: ·o ol<!o Hlnnrll' Spmiee genuíno; os Jlf'os sürüo qm•i
mndos rlnns vcws, _mm VPI'IIÍ% Knrkin~;, dn pJ•imr.irn: a J'rir
rnç:in si!J'IÍ eom JlllT>ül do J~;;on· pnrn ~~~ salas o nl<í ·1$ pnt•a 
os oul.t·ns r.ommor!os, 2!,",) As r~nlr,ndns 'ini.I•J•nas rm redor das 
·1,asn' .•r•l':in IH•In JJirnenl.adas: ns dn I'Un R<'J'i\o fritas de arJr:i'ol'rlo 
~!om as PXig-nnrdns da Profeit,Ul'n; n~ muJ.•ns n~sim (!01110 o r.m
llnsanwnln da~ "n,;n,; Io,·nl'iio 11111 l't'hor:o de eimnn/.n r. al'nin 
('I X fi) IÍ \'US<Olll'Íf\)Jn, c\ l'l!n, fllll'a a 11\'rJIÍdn, 1'11Llll'a, além doH 
pns~r.inB, sr•t•;í r•.nlçudn; !,•, O I" -wni-l'lldani.l' nlll'i~n-R<' a nün 
allora1' a H di~posi~õr' o r.xis/.I'IH!ia no i 11m c•spnl!i'J'Icndns,. snli 
pnn:t dr. dt11)10)ÍI' O (JUii i.ÍI'O.l' i.r•i/.n, fríl'a fins f!OIIlJif.:ÕüR do. !11'1•
~IOillr. eDnl.rnf'lo o dn n.lnnln que ri rln mo~mo·pm•le in/.ogl'nnlo, 
Hf•m dirciln :'1 indrmni~nt•iío alguma: nht•iga-sn no pnl'rnil.o aen
hnnwnln dns nhl·as r, Jlllt' i,;,;o 'l'ili'IÍ o que, por dr.mi>siio,. 1iio 
r•onslnt• desse ennL1•nr•lo, o]Jl'ign.sr a ,,ubmnl./.m• 1í ll/ll'cdnr;iin 
dn lll'Ojll'ietnrin, nu snu fis1·nl. todos ns mnl.rriars, nnl.i•s d1• ns 
Plllfirrga ,., niin nor!Pndo 'uh-r•mPI'rdlnr· qunlqHrJ• dns nlirns r•nn
trnclnclaH; r.". O /" coni.J•nhonl.r; nlwign-sr n pa~ut• ln~ po1.' dln 



• 

SESSÃO ll~\l 2:1 DE DUTUBnO DE ·1Qi4 329 

C PO!' flnSU ]JOIO LClll)JO em que CXCCclcr UO jli'UZO ]ÍUI'a a COll• 
.du~ilo dus obJ•u;. ~~ eJJI.regn das ehnvus, o qual r\ do -sois mows, 
n eontar da dnln da licença. !i". J'nr wntn do 1" contrnlwnle, 
e.or.•ret>iío todas a . ., Ji.cnnr;n.~, Tdnnlns n nmlt.n.l. 7Q. ·O ::!'' con
f,mlwnte obriga-se a pagac· plllas obras eonlraclarln~ n·qunnlia 
dn :-;cttmtn (~ eirwo contos ele L'IÍis·, pPia .l'órmn :;eguiute: -1", :lú '7o 
quando c•Hliw•1• us:-;euto n viganwnlo o rnspnldmlo, ~J:;;t,nndo oi-l 
'flJ'Nlios scgnl'os e/Jl roompanllia indicni.la pelo Jli.'Oili'iet.al'io, c 
JHllr.> valor r.las obras; !!", 1lí 'lo quando~rsLivoc·cm eohcrlas 
todas as ·r:asas cnm as rmllias assenlü.> " na o!Jl•a os :l'r·i,~os dr.' 
:·wnlho ·uxpO~tn.~ n ~cr.·t:ar•; .:J!•, :.!11 'ln quando ü;.;ti\·erern ns eni'n~ 
r.liYir.lidail, .I'OlTndas o assoai!Jadas " os JJH!I'OS lcvanlar.los; 
.'Jn, ~:i 'la qwwrln toda a osctunclria nsUvrr assenLP, n~~im t~orno 
a foi giiadr.s, ·por•t.õ,~s, o installadn a. luz olect,t·h:n; fi\ 2:-J 1r· 
quando csl.ivet·rim prompt.ns "Ofil «lmbilr•-sc » r.la llygi,•nr " 
da Jlm:l'eiltll'a: 8". Sob nenhum J'll'OI.c~lo o 1• conlt•alwnlo pn
fim·i't .oxigit· qunlqtwt· outro JIDS'nmonlo ou inclomni7-nc.fio l't'IJ'fl 
rio qu11 vni po8il.ivamenlc o·sper:il'ieadn, na elnusula antel'iOJ', 
:Finalmonle, pelo! outot•gantcs, .foi r.lil.o ·I!Ufl, por rslarern rlu 
pleno aeMwr.ln wm as osLipular;üns supra, ar:coil.nmm a prn
R,)Illo f!srn·ipturn, r.omo csl.:'t:. mdigir.la obriganclo-sr. carln um 
J!OI' si, sr.us IJordeiJ.'O~ ott suecossoros a 1'n7.et• n proscnt.c cs
riJ•iplw•n lloa, l'il'llW o Ya!iosa n lorlo tempo. Pagon-se. '''' 
>r.llo 8~$500. Assim o di;,'Sf>l'alll> r mr. pocliJ·nm qtw lnvmsso 
rm minhas notas a pmsent.e. osct•iplm.·n, a qual, sr•nr.lo lida, :'J" 
jlM·los, o :í~ tesLr.munhas, n nt:11nndn .. a conülrnw, a uceeiLnt.·nm 
r. nssignam nom ns mesmas t.osl.r!munllfis J\lhoJ'jeo Din" rlr. 
~Iom"~ r! .lo;io •roJ.'t·rs. dn Silm. J~u. AII'J·r•dn Bnt'reto Pof'ciJ'It 
Pinto, r,;c/'f•l'r.nl.n ,iummcnlncln, 11 egcrcvi. E cu, :llal'io Qucit·oz. 
lailr•lliilo inlrJ•ino, il su!J~crm·o. Tiio dr~ .TnnriJ~o. :!i dn frvrrniJ.•o 
rlnHIIL .Tnnquim g,)nhm 'ThnmniiJO, IUYadnvin rln Cunl1n CnJ·r·r\a, 
:\lbcrieo Dias. do 11oracs, ;rofio Toi'J'Cs ela Silva. (lnut.ilizadas 
rdueo osln'mpillms no !.ola! elo R2$500). · ~l'mn,qJndarla no mesmo 
dia, mcz c anno do ·~1.m dnln. i8 ou, Mnrio Queit'07., l.ahollifio 
iul.criuo, a· subsct•cvn c ns.•iguo ••m pul:ilico o 1'1\~o. 

Em l.m<l.cmuniJo da ·vcJ.•tlnrle, cMnva o signnl · pu!Jlico.-
Morio tle Q11oiro:. · 

J.i,.t'll n. Hl7, fn.liJns n, .\/l- E.lcJ•ipluJ•n do r~ou.li:wln nnr 
pal'n eonsl.rtwçfio da casa, r.ni.J't' ~i J'nzr•n1 ;ronquim SeaiH'a lln
mnllin, eonst.t:uctor ,j Dr. llivndnvin dn f:nnlm Col'/'111\. 

Snihum qunnlo esta vit•f•tn qun 110 ;\, N. N. S .. T. t:. · 
1\ll·l,.nõs ·.lli dr dcwmlH·o, nnsla ,drlnrlr! do nio do .Tan'ril'll, rom 
meu eurto1·in ri llúl'afllo mim lal.wllifio, r~om.put'cccram eon1n 
nulot•r;nnl.r ;ronquim S. nnmni!JO, eonslt·uctor, msideulr' ;i l'llll 
N. S, tln Copnmthrmn, , uosl.a Cnpilnl o nomn nu!.oJ·~ndn n 
.D1•. Hi1·arlnvin dn Gunhn CoJ'J''\n, ndl'ognclo o pJ'Oflt'ir.lnrio, 1'1'
>ir.lrnlr nesta r;idndu 1\ · run :O,Jn,•ndn 8o!JI'inlin n .• 2:., J•rr"llilll'
cidos ·eomn ns ]lJ'OiWins poln.~ I.Ps!f'JliUlllms· inf'J•a. nomNtdns n 
nssignadns, snnrlo 1•sl.ns rln mim tnlir•llifio rln fltll• don r,:; hr111 
i!Olllo tln mr ltnvr•J• sirlo r•sln rsl'l'ipl.uJ·n lw.ir• rti.~lJ•ilinidn. l~ 
JlOl'lllllo ns mo.•m~s leslomun!1a,; cli,srHilr.• <J rJulurguulr! que 

-' 

·, 

'. 
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tem .Justo c conLractndo com o outorgado oncn!'l'cgar-sc dn. 
consl,rtw!!iiO ele 30 casas sob aR clausulas e condi1:õr.s seguintes: 
:l". O contrahcnto ohriga-so n 'eonsLruir cm terreno do Jll'O
)Jricdadn do 2" contruhenLc :'t rua Barão de Bom ncl.im ns. 1·1r. 

:o ~117, no Engenho Novo, :JO cnsns pnrn .ro.sideneià; 2'\ As 
r'nsas serão construirias da inteit•o rigor, digo, inteiro ncr.twc!n· 
com n plan/.a, quo indo 11nr amhns os eon/.racLan/.rs nssignac.Ja, 
J'at•:í parta inte;;r·anl.e des/.c eonl.mr,to. ~." A conslt•twciio das 
r~nsn~ · obodr.eorú i'1s ~soguinl.e:.; r.xigPncinR e p't'C'RCI'l11t\ürs l1R 
quncs o t'' conLmhcnLc não podcl':'t fugir rm .raso algnm; 
·!" tcrraplnnngcm de 111odo quo as nguas tenham r.mso na
Lnml pn.t·n a t•ua c Jll'aca, l.cndo rsLns declividade ]lat:a o rio .. · 
A c.lcelividndo pnrn o rio Rm•:t m·•.rs da cnnsLI•tH.!I~~iín mm•endn 
]Jclo proprietario, regulando-se PDi' cllu a olevaçãn .clns' soleiras 
dns r.O!.<ns c respectivo aLc.rpo dos quintacs;· 2." Aliccrcrs
Scrão dr pedra cm matar)õns, collocarlos, matando ,iunl.a e bem 
calcnrlos r /cl'ão 0"',70 rlc lurglll'n por 0."',70 de profLÍndidadc, 
os aliccJ•cr.s dos pm:ados 'scl'fio cons/.t·uidos"]wla mrsma l't'>t•ma 
o terão 0"',fi0 X 0'",li0; os dos mu.ros 0"',1,0 X O"',iJO de lll'O:fun
(Jidarlr niío podendo o eons/.rucloJ• encher as fnndar;.cics ~·rm 
fJUC csl.as tenham siclo examinadas tlclo fiscal rins ohl'n,. 
~." BalrJmmrs- Srirflo dr. pedra nt1í o vi:;amr.nl.o o /.criío O~",r.n 
ele largura;''·" Argamassa-Sm•tí. de 'i do enl do mn.risr•o pam 
3. dr snibt•o, tanto pam ns narcdr.s dr /.i,jolo como para ns fun
clnr;iír< .. Tnnl.o no nmassndotn•o o PiHJll'r.i/.cim /.rr:'t sempl'C um 

./.t'OIJO dr snilll'o c ·cal, na Jlt·opnrciío, pmp'nrt'iío acima rm nrn 
volmnr nunca menor de .10'"',3; i'i". A stl]lr.t•l'icic do solo c 
dos alicerces lcvm·:"t uma nnmnda de concreto de om,·/5 dr r.s
]Jrssura, feito de 1 crn/.imclró, 3 elo arcin lnvndn r. 5 de perll'a 
lwi/.nda, ele acr,ôrdo com o rcgnlamonl.o da consl.rucção c .rir. 
l1y;::ir.ne, sendo o rdmrntn n r.mf\t'o;::,w rym t.nda a obra rlc nma 
rins" Rrgu inlcs ním·nas: Longu/Ly Virslll':;is ou Rol. C.'. Cnn
lnt·in,..:..SrJ•ão de eaninl'in bem lnvracln !.odns ns csrnorlns dns' 
:l'ar,liadas r as soleiras de !.orlas as porlns que rliío para o exte
rior rios p1•edios; 7". G,parJcs- Serão de fcJ•ro baLido ns gmrlrs 
dos meznninos; 8". Ladrilhos- Serão de f'alll'icar:ão nacional 

'o 

•• 

de duas •elirrs, por1\m, com desenho. Todos os cpmpar/.imrnl.os 
n lndl'ilhnr scJ•flo atc1warlos o· al'mallos MJ. 'fert•o r. lrval'iin n. j' 
camada rlr conel'elo rio que lra~~ n clnusultt n. r,; 0': Viga-
mento- Srt•iio de pinl1n de ni:;a 3 X G, a pollrgadns pnJ• G, · 
r·ollot,nllos a 0"',50 de eixo a eixo, <!Oll1 os lopos nlL•alroadns,- j' 

'lcvnmlo cadn mnlt mndJ•c de' piúho dr fiign rlc •i V:: polégpdns · 
por n; ·10'. Soalhos-Srt•ão de ninho de nign, cm frisos do I 
0"',/ n' dr lno)'gmn :1 pnlicgndn dr g·t·ossm•a, dr mnehn .r.. :l'rmrn·. 
pregado no mnr,lJO, isto é, nrrgo invisivrl. Os rorlnp11s scPãn 
rir canclla dr 0"',22. presos rm /acos·: :í JlNfur.na rlis/.anrin, I 
soniln cssrs nlca/.rondos: H". PaJ•rclcs....::scJ•iio rlr Li.iolo rlr J.>on , 

' qnnlirlndo r lrl'fio· as dimrns1ios indi1•adas nn ]llnnl.n. As in
IMnas serão dr mndeil'ns dr lei rm I'J•isos nunen main.rrs, i/r 
0111,·10, r~om l'ipn.~ ele cnquoirn~, einln do t.rnvnmrnl.n, húm ]ii
••nrlos r r!hrio~ eom n nt•gnmnssa lli'SIJrip/it acima; :12'. nrvos
litncn/.o exlrt•no- SL'I'tÍ rlL• cnJ' de llllll'isco .e o dns f!ÍI'hndas 

.· 
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Mi'!í, ile 1 de cimento pr~r 3 dr nl'o.in npplicndn solll'r o ·rm!ioco; 
··l:l". Hovcsl.imrnto intol'nn-.SPI'iio do enl do mnt·isen: J.\". Es
~undrins- A c:d.c!'lla ohdcr.ct•:í no cst~·lo dn planta r, sri'IÍ elo 
pinho cio Hi:;n, nhnol'nt!nrin com pinho wo .. <l.r.rwir·k r·om J1osl.igos 
rir r~cclt·o, ns l.nhr.il·ns ou couco<'ii'UR serão de 0"',0:1, no minimo; 
rsl.n. CSrJtindrillm Sfli'IÍ. PI'CRU a llllli'COS rio pinho rio Hig-a, ]101' 
:J riolmuJiçns om endn J'ollr.n r, l.or:i pin:;adril'ns, os prilnl'iR 
srrão rir pol'ohn de ·Campos ou dr ennclln de -L". As osquadr·in~ 
,,ri·ão feil.ns • nn obi'n eom mnelr!irn, qur, eleve ostm• senarln: 
nlmoraclns, r.onçnei.t•os c pinngios, nn obm, fJuando fttr pnm n 
!)" prr!sLnt•ãn; 1 ii.". Esqundl.'itt internn- Süi'IÍ. nlmnradnrln rln 
2 folhas c dos mesmos pinhos; os porlnr,s serão rio pinho dr 
llign ou rr..,.cslidos pelas duns :l'nees, lr,vanelo eimalha, ou rio 
uma •r.nnçocim do 3 X 1,. 'h r!om h i te nn m•osl.a; tô" . .Jirl'rng-e.n~ 
- Sr.rãG d~ hon qualidade os !'~eh os dr, dohrndi~a~ r! e r.mlml.i.r' 
r no alcn·nco dn mão no postigo, levando ~ l.ar:;~tns dn metal 
hrnnco do O c.enlimotl.•os (0"',110); 17". ]corro>. c barrol.os.
Scrfio do pinho de nign do r, om concoeil·a de maf•ho c fcmr.n, 
npparr.lhndo com hitr .no ecntl'O; os' ba.t'I.'Otrs serão de .'J r.m 
nonçocirn, lodos o~ eommodo~ Lerão nhn;; rir. 0"',~~. rimnllrrt 
dr oui,Oi dt1 halan~~o. o nm•iforo:=:. .(S'J.'('i;n~) de 0111,07 do lm•gurn; 
1R". l\ladoil'nmonto- Sm::í de pinho de Higa, linlw rir lr:wurn. 
r• prndurac,s de·~ X ·D, l:l•r.iilhnos r. l.r.rr;os r! e ':l X " %, r!omir.ims 
dr• 3 X O,· copo;; dn 20 rm. eour;ocil'n; a tenha sor:í fi'Unr.or.n 
lr.gil.imn Jloux FJ'r'res ou PiC!'I'C .Luer.dcmnn, rts. t.csnurns lr.vn!'ão 
IJJ·a~adr.im~ do l'etwo lmlido; 1 0". Calhas e conduetm·e.s .- Sr.rfirl 
do ·cobre ele 12., linhas, assim .como lodos ns canos dr r.s:;ol.o 
de aguas; M voltM serão, cm curvas niio cm ,ioollw: ,~0". Tn
slallnção de agua c esgoto.- Sc1·:'t foHo. eomo indica a plunla, 
Jrvnndo r.ada bacia um tampo dr. mar!cit·a onvr.rnir.acla, radn 
r·a~nr tcr:í umit enixn da:;un com a cnpacidndn de GO!l lii.I'ns, 
rlr>lln sahindo !.orla a mmiricnciio rio nccCrl'do com o .rr:;ula-· 
monto das Ohi'ns .Puhlirms; cndn r.•osinhn I.CI':Í uma hncin, rir 
lour;a Clnrk n. 2, cm mc~n ·cilm tampo de mui·mot•c, cqm 0'",fi3 
dr grossura, eom rcsnHn de lorneil'a de 7[8; r.ada cnsn ler:í 
um Jn\•atm•io pnm müoãs no Jogai· qttr o pmnrictnrio inrlrinr. 
ChuvoiJ·o. As 1:nsag pr.quenn::~ lr.t·fio fogfio n. n, nR gt•anclcf.l n. G, 
com cnno de 'l'rt'l'o ga!mnir.udo: r·nr!n co7.inl1a tct•:\ pmtclcil'ns 
11n Jogar indicado; 21".-Lm. 1'c1•:í in~tnlht(;ão r)Jccl.picn com 
mal.oJ•inl americano, rlor.rcrirlo sun !'achada ontrr .n nnhit.rnvr. 
n a cimalhn o tubo do metal l'lmdvcl dentro dn pnrcr!r, r n 
nsl.r tubo ·servirão os 'l'ios pum r.·nrln casa; enr!n commorln Jr
VUI':í um pendente d~ fio nrxiYol, r.om J•osctn, alwt-;iom• rir, 
J101'cellnnn, nrnnhn c .snehct do mlr)ni eom r!Inn• c lamparins rir 
!)ü velns; 22".-Pinturn. Scr:í a nicou Lrr~ de mão cm. Lndn 
que fôr mndciJ•n, as cnsinhns r. lal.l'inns SCI'iio cniaelns: a J1in-
1.uPn 0xtornn see:l. n fJ•nsco, grac10:õi a ·nluminio: ns nl1::; .'lPI'iin 
qur.imados duns vezes. com vct•niz, Kmoking· de primrim. A 
J'Oi'I'U\'Ün SCT'IÍ l'nm papel dn 1$500 pnrn snlns r atr' 1$ pnm os 
oul.ros commodos; 2:1" • ....L Cnicnrlns inl.ornns. As enlcnrlas cm 
t•cr!nt• rins •ensns so!'ün bem llimcnl.nr.las, nssim eomn as rln 
Pl'u(:n o runs. 'A pl'nr;n c runs ~el'ão enlçndn8 n pnrnllr•lrpiprr!os 
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·.tendo uo ·Centro uma columnn do dois pendentes para ilhimi
na('iio clcctricn, com ·chaves independentes o marcador proprio; 
~W .-Muros. Serão elo pedt;n alú o nivol e só lo o ·dorois do 
t.ijolo de urna vc~; levarão umn barra ele uinwllto e ut•citt 11 
vassolll'inhn um por cinco. A mumlha de suslentnciio' scrli 
de pedra, cimento c areia; c lot.•ti 0'"'',70 de largura com extensão 
iudicada nn planta,' os ali cercos Sl!t'ãó fritos do accrlrdo -com 
as cxigcucias do lcrt'IJilO; :!il".-0 i" ··eonlt•nhcnlc o!Jl'iga-so 
n não allcrat• as disposicüos c cxigcncins acima 'Cspccil'imllas 
sob ]1enu de dcmólir o quw tivet· J'nilo l'úm elas com}icücs, do 
presente contraelo e da plnnln e dn mesma llUl'tc integrante 
sem llimiLo a .indcmnixação alguma obriga-se ao pcrl'oilo aca
bamon lo das nbt•ns- contraet.adas c JlOr isso -fará o que Jlot' 
omissão não llO!lslc deste contraeto; obriga-se a submctlm· 
a aprccia~.ão elo propriotario on do um fiscal lodos os mn-
1.criaos antes de se.· empregar não JIOdonclo sub-cmprcilnr 
que estas tenham sido examinadas_ pcl ol'iscal das obras; 
(JUalqu,!t' das obt•as conl~actndas. 5,' () .1" cont.rahonto obt·i
ga-se a pagar ·J G.~ .JlOt' dia o por ensa prlo tempo que exceder 
ao pt·aw pal'n a cmwlus.ão das obras e clüt•cgu uns ehnws, 
o qual. 1í, elo oito mozcs a qontar da data dti liccncn. G." 11ot• 
•conta rio 1." eontrnhonle co·t·r·ct·iío to,Jns as liccn~as, nlantas 
o muUas. 7," O:!" contrnhcntc. oiH•iga-sc a pagar pelas obms 
eontt•actaclas ·a quantia ele J üS :000$ pela 1'1.\t·ma scguinln: 
:l", :lu % quando estiver assente o vigmncnto e respaldado, 
estando ns Pl'Nlios MJgm•os i!IÍ1 compnnllia indicada Jtelo pro
priulal'io '' pelo I'Uior tias obl'tls; :2", Jú ·'7o qunnclo est.ivet·cm 
llObiJl'ias-, todas as ensas, eom as enlhas assentes o na obra o;; 
:1'1:isos do soalho expo;;tos a seccar; 3", 20 % quando osli
\'ercm as en;;a;; div.idiclas, l'orrnclns c nssoalharlus .c os muros 
c a •muralha levantados; !,", 25 % quando toda 'a esquadria 
osLivet• assente, assim eomo as gt•ndcs o portões n installada 
a lux elecl.l'il!n; ú", :!ii '7o ~unnclo esLivot•cm pt•ompl.as com o 
« hullHc-so » da J:T~·gieuo e da Prcl'eHm·a. 8." Sob nenhum 
pmtr.xlo o :l' r:nnl.rnlwntc ·r1odct•:í ~~xigir ,qunlcn.tct• outro pagn
monl!t ou inr.lemnixa('ão fMa do que vaiJ positivamente OSfll!
cil'ienclo na elau;;uln :ís tostemunhns c ac'llnndo-a, nontralwnlo 
mo l'oi dito qur,, J'IOl' cstarcin do pleno necl)rdo cotu ns esl.i
Jlulnl;iles supra, ncce.il.nram n presento escriptum como se 
nchn l'cdigicln, obr•igando-sc Mela um pot• si, seus herdeiros 

· o_u successores a 'l'amt· a· Jll'fJscntc· cscriptura a qual, sendo 
lida ·:ís fl!ll'i.ns o .ús l.ostemunhas e nchnndo-n eon'l'o~mo, ac
lndtm·nm I! as~igimmm I!Oill ns mesmns lnstomunho.s, digo no 
li\'r.o. :\ pr•opl'.irdadr on.clo vão srr· l'nnstruidas as easns ncima 
rel'l!l'irlas n1.•ha-~r. 'quito elo imposto Jlrcdinl do 1" somcsl.t•r. 
rio cot·t·rmli• nnno, "on1o se \'11 do eonhoclmcntn soh n. 1,7. i,SH, 
rlo que dou !'(•. l'ngou.:;ie do srllo 181,$800. Assim o dissor·nm 
o mo reclir·nm quo lavr·nssc cm min·lms notas n presento es,.
nt·ipl.lll'n, a qunl, sendo lidn :ls pnr•tcs o tís tesl.omunhns o 
uclmndo-n conl'nt•mr, nccritnt·nm o nssi:;nnmm eom ns mosmns 
l.rstomunhns Alhrt•ico Dins do ~fot•ncs e .Tncintho M. 1~. Cunha. 

\......~· -.--~--
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Eu, ,;\I 1'1'1-'UO ]3. P. .Pinto, I'SCI:i,\'011 te ,iurnmenladci, a CSCl'CI:i •. 
J~u. ~lal'io Queit·oz, f,afwlliiio inLBrinn, u suiJ:Hlt'•JVi. !tio de .la
Jtuit•o, ](i "" ~CI.I.'Illlii'O dn lOJJ .-Joaqul·m Seabra Ramalho., 
-lii<.'adavia lia Cunha {)orl'r'a. -iVIJcrieo 1/Jias dr: Jloraes,
Jaciutho JE. 1'. Cunha, (lnLll.ilizndus cslumpi1'has no total do 
IIH$800.) ~l't·aslutlada IIIJ,ie, Jlu, ,\laJ·io Queiroz, lalle!lião in
terino, a :-;ubsct·e,·i ... o as.-:;igno Ulll puhlit:o u J•uso. E·m toste
muuho du nrdude (eslava u signal publico), -~llariu IJtwiru;. 

Bxtractu 

Ci·cdot•a -D. Ilnsi!Ja .~lichcl, eapitnlista, residente ctn Fttnii~·U. , 

· DtJYfJdor- Dr·. llivudaYia da Cunha Cm•J•êu; casatlo cOJH 
D. c\l!u·iu Umbeiina da Cunha Col'!'êa, segundo n l'l.'gimen d" 
sepal'açiio de IJr.tts, por ••scJ·iptura ante-nupcial, lawada nestas 
no/a.~. t•m ii de maio dt• Jnoo. " com otltoJ·ga tlu mesma, fn·o
J•rirl.arios, J·c~id•!utes nestn cidade. 

~l.'i/,trlo-Eser·iptut•a publica de :I!J de .iullto do llilO, la-
nada 11as no/as dn, LaiJc!lilio lbt•aflim ~laelmdo, 

Valo!'- HO :000$ e ma i~ '12 :000$ de pena <:onv.:ncional. 
Veneimcnto -Eú1 J!J de .iullto do J9l5. 
.Juros__, Dú :lO % ao nnno, JtUgaveJs por SúlJliJSlres ven-citlLIS, ' • ~ 

J1't•egue~ia-~Do l~ngcniJo N11\·o. 
Hua e JHÜnt!t'O-IJluu .Bat·fio do Bom lh•Li!·o n. 5a, nn

tig·o 20, A outr'orn .2J, na esquina da rua Conselheiro .lohim. 
CaJ'tWLet•istieos- O pt•edio. n. 53, antigo !::0, edificado 

di'/J/.J•o de um ttJJ'I'I.'no que mede 88 metros de 1'rcntc para a ruo. 
Hnt·:io do .Bmn llciiro, l'nzendo eaulo com a rua CouscUwiru 
.lnllim, POJ• .onrlo lcm ·~:iO ml.'[t·os d1J :f!•cnt .. , é (],, sobrado, 
•'nnt seis :ianellas o uma porl.a no andar Lcrt•eo e seLo .iunella$ 
11n sniJrnclo, r>ót·l.aes de madeira, l..:ndo um puxado fotmlado 
de pilal'rs de l'z·onlal di.' tiJolo, eom JluJ•La c t.res .innellas do l'~du lado e out!'n~ rlepent.fcm:iu~. eont'ronLando pela :frente 
eom a eil.ttdu rua !Barão.do Bom llntit·o, POl"l.l/11 Indo c fundos 
com rtucm do rlireito, n pelo oulrn com a rua ·Conselheiro 
.lohim, 11or onde lambem J'nz fl·t•ntl), hent t:onio· as d•JmaiH 
r·nnst.r·ucL•üos que nos LeJ'J•c,nos .:sliio fazmzdo c vierem de fu-turo a fazer, · 

Conta do iilulo que n Comput\llia Amparo Indu~tl'iul, com 
s•\dt' ll•Js/.a cidadiJ, ct•ot.io!'a elo outor;.:nntc dovoriol'; pela CJtwn/.ia 
rle :!O :000$, gm•antidn t•om h;vpollwea dos· immovcis udma 
dr.<eJ•iplos, como /.udo eonsl.n da o~cl'iplul'u do a do fcvel'eiro 
elo COt'J•cnto unno, la\•rndn nestas· nol.as, c que, tendo recebido 

110 acto n z·cl'criclu so:mma, hem como os seus juros, dou no 

,, . 

' 

' 
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.rel'el'ido clevcdOl' plena c msn quitu,;ão da divida, uulorizando 
o cancellamenlo dt~ inscripçúo da referida hypotl!Cca no 'He-
r;istt·o Geral Jl~·polhccul'io do 1" disll'icto.. · 

Rio de Janeiro, 2:J de ,julho de 1011.- Por pt·ocuracão, 
M. ;lbrcl!. · · 

:Escriptum. de 'divicla com obrigaf}Ües e hypollwca de im
moveis, que J'awm ·o Sr. llivadnvin da Cunha Corrêa c sua 
mulher a D. Resina l\lichcl, m~ J'úrma abaixo. 

Saibam, quantos esta· virem que no am1o elo un.;cimeulo 
do Nosso Scnhot• Jesus Chrislo, ele 1010, aos 1\l do jttlho, ncsla 
cidade do lUa de ;raueiro, cm meu eat·Lot·io o pcranle mim 
lu!Jelliiio, compareceram ,JlUl'lcs justas ,_. con~rndadas como· 
oulor•guntc dcvr.dor o Sr. Jlivaduvia da Uunlm Correu, cnsndn 
com D. Maria Um!Jclina da Cunha •Corrên, segundo o re:;imen 
do scpu.t'U(:ão ele bens, por· es~t·iptum a,nli-nupcial lavrada 
ueslns notas, em '17 de maio de 1 flOü, o como outorgado du 
mc'i_ma, proprietario, 1•esidente nesta cidade, c como autora 
1:reclom D. nosina 1\lichcl, capitalista, residente cm P,rancu. 
neste allta representada pelo seu hastanle ]ll'Ol:lll'ador o Sr. JoHI• 
Maria Leilão da Cunha, em virtude elos pouercs cln proemn,;üo 
que cxhibiu e se 'regisll'a nesta daln no livr·o de registro res
pectivo deste car·tor·io, do que dou l'il, os presentes ~·eeo
ultecidos como os propl'ios pelas lcsternunhns infra nomeadas 
o assignadns, sendo estas Llo mim tnbellião conhecidas, do qu1: · 
dou %, bem como de me haver sido esta c'scriptura ho,ie dis-
1.ribuida. B, perante as mesmas teslcmunhas pela outorgante 
me J'oi· diLo que, precisando ela quantia de 80 ;000$ para oc
eot•t·er ao pagamento da constr•tlCf;fio das. u: r:asas que mnndon 
•conslt•uir pelo llOnslruclor .Toaquim Seabra namal:ho, nos lnr
rcnos que clesmembron da ehacilrn ·ctc sua exclusiva proprir.
dadc, silu{lda á rua Bm·üo do Bom nctiro n:· 53, antigo 20 
o outr'm·a · n. 2:l, a• pediu por· emprcstimo ,,~, outorgada quo 
com ellc cmwordou emprestai-o debaixo elas ·eondil'ÚCS que 
adiante se estipularão c pelaR .QtHICR pc:;cr-sc-hu o referido 
cmprcsLimo durante a vig-cncia de seu prazo· n saber: i." O 
Jlt'esenle emprestimo se cf.rcetuará por Jl!'cslaçõcs c pela se
guinte fómnn; a '1", de 3:000$, que o outorgante eonfes,;a 
lm' J•c·cehiclo neste acto, em moeda corrente fJOntnda n certa 
JlOl' mim tnbbllifio c as lestcmunlias do que dou i'é, a 2', dn 
H ;550$, sct·á paga no outorgante quando estiverem assentos 
o vigmncnlo c respaldados os Ll predios que acima forem 
prcsct•iptos; a 3", ·d.e quantia cgunl (L 2" pr~:stação, se c'l'l'l!
ctuartí quando estiverem cobertos ·os sobreditos 1 '1 prcdios 
c com as suas calhas assentes o CX[10stos a scccar os frisos 
11nm -os sonl•hos dos mesmos pr•cdios; n ~· de 15 ;qQQ$, scr:'t 
11aga quando· estiverem :l'cilns as divisões dos '11 prcdios for
rados c assoalhados o levantados seus rcspr.clivos mm·os; a 
5", do 1\l ;~tiO$, se i'tn·t't cfl'eclunr quando csUvercm assont,:s 
toda t~ esquadria assim coma· a;; :;t•ncles c porl.nes do J'crt•o 
do cada um dos prcdios c concluidtL a insl.allar;.fio para n luz 
.elcclricn de .CJUO sc.rüo e!lcs proviclos; a ü" c ulL.imn tumbcm 

.. 
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do IV :~GO$ cl'J'c~luai·-se-hu quando fH'omplos lodos os prcdio8 
o depois du entrega clu8 respectivas chaves e wm el!us o ~ur
l.iJ'iuuclo -elas auloriclnucs sauilat·ias e muuiciptws, aulorixaudo 

·a .JJU!Jilaafio, De cada Ullla das so!Jredi tas preslar;úes dut·ú o 
oulorgunlc rceibo ti oulot·gaúu du modo que possa esse Jll'Ovat· 
por meio deslo, havct· pago fnlogt·ulmenle o omprcslimo do 
I:! O :000$, que ora é Jeito ao ouLorganLo, Não obstante acha
rem-se assim clelcrminadas as épocas que se tomarão el'fc
clivos os pugamcn.los ·elas sohrcclitas pt•csLacúc8, resct•va-8o ú 
outorgada o direito de mandar examinar JIOr p<!!'ilo de sua 
conJ'ianaa, e antes do pagai-as, si as oht•as de conol.t·uccfio dos 
nlludidos prcdios estão scuclo foiLas lie acctlrdo com as eou
dicües do rcspcelivo conLt•acto de empt•eilada c oi lal's t'"ec
bimenlos o1Jcdece111 ao que ncllc se csLipulou. :.l". O )ll'UW 
]<ara o vencimento do cmpt·oslimo ri de cinco anuas, a r:unl.at· 
da data da /H'cscnle escriptum, dc\'endo o :pagamento set· 
feito cm ]ll'OsLu~õcs aunuacs do 20 o/o soiH'C o valor do e.m
]lrestimo, podendo no emlanlo ser remida a divida de num 
sú .vez ou nwsmo,umorlixndn com som ma sur1erior '•ti• que aeinm 
ficou convencionada, ;J," A Ílll!IOt'tancia mutuada vcncorü 
desdo ,iü os Juros do JO % ao anno, png-avcis pot• prcsla~ücs 
scmcstl'Ucs, vencidas c com Lodn a ponLualiclaclc nos seus t·cs
JlecLivos vencimentos. ·L" ct falta do Jlagrumcnto dos ,juros nos 
sous voncimonlos da t•ú logm• ú rescisão da presento escriplum 
para l.nrnat·-sc exigível desde logo a divida por inteiro, sendo 
POl' la! molivo elevada pam 'iii %··no anno a sua luxa nu
nua! dos ttwsnws ,iut•o,q atrl .final Jiquidnt•iio da divida. 5,' O 
oula!'[;anl~ obrig·a-sc a i!~nset·vut• ~m pct'l'f!ilo estado os Ill'e
cl i os que m·a var' hypol!heear, :l'awndo nclles todas as o!Jt•as 
o J•cpuruçries de que venham n. carecer; eumpl'ir todas as exi
gcncias que lhe J'm•em noLil'ieaclas pelas a.utoridadcs suni
l.m•ias ~·municipacs; pagar· t\ bocca do coi'J•e todos os impostos 
a que elles eslüo ou vierem a estar sit,ieilos, quct• l'eclerues, 
quer· municipacs; tel-as. sompt•e quites do pt·ctnio ·conl.ra os 
l'iscos elo inccndio, raio ou suas consequcncins, sondo o scgmo 
feito cm companh'iu ele intcir·a confinn~a da outorgada. E' 
licito ü outorgada l'nzct• qualquct· dos pagnuncnlos constantes 
da presento clausula ou mesmo cumprir c pagm· qunlqurt· 
dns outras obrigacrics u,:lln contidas, dr.srlo que o outorgante 
nfio as faca. bastando acharcm-su os con hccimcntos o recibos 
cn1 JlOc!N· da oulo!'gncla pum provar esta a divida eventual 
figumda, n qual scrtí aer!!•cscida 'ao capilul para vencer igual 
TJJ'umio, ii." Siio conferidos ü oulot•guda e. pm• este mesmo 
insLnuncnto plenos, c l!Spccines poderes pum todos os fins 
da clausula ú" c muis os do Jll'oem·acfio cm cnusu Jll'Oprin pum 
no caso ele sinistro nos pt•cc!ios hypothermclos rerlcilct• ela com
panhia segw•ac!ot•n a imporlnncia scgut·udu, pagunclo-sc eo:m 

·o !H'ocluclo li<J tal t·cccbiuíenlo do ludo f)uanto lhe e'live1• 
drJvonclo o outorgnnLo por motivo dns condicücs du pt·eseill.o 
csr.r•iplut·u J'csLiluinclo-llw o snlt!n 0~1 recltunando tlnlle qunl
.Gucr dil'J'crcncu .Que .occusionar possa n liquiducüo dn divida 

/ 

• 
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:1'1Jit:t pot• tnl moliyo. 7.• No caso do iueonclio do~ prcdios ora 
IIYJlfltliecados O l]UIJ 1\ CO/li]'IUililiU RIJI-;UI'UdOI':i }Jl'Ci'il'U l'UCO!l
Sl!'U.il-OS em vez de flill!Ul' u irnportancia seg.ura~J, niio ·ucs
snrilo nor tal JnoLivo os pagamento~ dos .iUI'o:; tia divida du
rante o PJ'Il~O Ue J.'eeousLruccãu, devewJo :;er• I!Sles sempre"~ 
pagos nas épocas dos seus vencimentos, de accõrdr~ .com o que 
se convenciouou pela clausula ~· tlusl.a escriptura. !:!.' Não 
obslaute o que acima J'icou convcnciouado,. Jiavr!'l\ Jogar pa1•a 
,rescisão a pt•esc11le escriplura o seu rr.sp,Jel,ivo prazo, desde 
que .so wrii'ique quulquet• dos seguintes casos; a) impou
tualidud'' elo pagamento dos .Juros da dil'ida nos seus resru!
ctivos vcnci111en los; ú) J'nlla .rJ e eu 1m pr i uwn lo de fJ ual que r das 
obrigações eonstuntc;;· da elaus~lla ii"; 1:) qualquer execução 

• movida eontrn o ottlOJ'gante, a t]uul pos~u recair sobro os 
ilnmon•is cm hyjJoliJeca JlllJ' e~ta CSI;I·ipl.m·u ou acções J'Ci<Ci
SOl'ias intentadas eonLJ·a o me;uw; d) r)l:supmpriur;lio dos im
moveis no seu todo ou <'lll partu quer por utilidade ou pol' 
outra •Jualquct· .euusa. n." O outorgante elege o l'ôro do prc
scn te IJOJ!I.raclo pu 1'11 n e li e 1'1!8 pondet· pela (Jivida, dos istin do 
tlosdo .i:\ de qualquer outro que ele futuro possa Vil' a ter. 
10•, Si, J'IUI'U n .r;oiJJ'ançarJa divida no vendmcn.l.o rle seu pmzo . 
ou pt.ll'IJliiJ l.eiJllil sido este J'cst!indido fiOl' rmlpa do oulol'-

. gante na ilif'ract;ão· de qualqwJJ' r.lu:; alinea~ da elnilsulu 8", 
livm· a outorgada ncr:r.ssirladn do emprego rio Júeio:i ,iudieiucs, 
obriga-se o outorgante a. pagar :'t outorgada, ulúm dos ,iúros 
da mórn c custas, mais \una multa ele 'IG %, contados sobro 
o vnlm· do el1Jprost.ilno a titulo de pena· couvencioual a,ius-· 
.tadn e indr.pendenle cJIJ inli!l'tJella!:ão judicial, multa essa ora 
avaliada r.m 1~ :OQ0$000. 11'. Pum gmanl.i'l· o intcgr•al paga
mtmto da ,divida, ,;eu;; juros,· mc\ra, multa,·· cilstn;; e dernuiR. 
di'Spezas. J'eil.us ·pela outorgada pam. coJU']lif'la ·se:,o;uJmnc;a do 
,;eu direito t:reditorio, lrypoLlwca-IIH•. especialmente o· oulor
,ganto os predios n l.r.l'l'enos d1J.' sua t~lwlusiva JU'OPI'it•dudo 
situados ü r·ua Ba1•fio do Bom tll,JtiJ•o n.5:3, ant'igo 2!l r) ou-
1.r•'ol'l1 21, na esquina da· rua ConselheiPo :robirn, J'l'r.gur;zitt 
{jo Eu:;cnlw Novo, que arlquil.'il.l'.J10l' wmpJ•a qun faz a D. En
gonin Mnrcnudc•s de :rohim Porto, ].101' c.>sct·iptui'U do 3 cJr.. !'r!
veJ·ciro do cJol'ren te mm o, luvl'Uda nnsfw; notas, helll eo.mo as 
demais cnnsl.ruccües que nos J•e:f'er·:ic.!os lel'l'enos se estão J'a- . 
zendo (' VÍIJI'em dll J'uturo 11 J'nzcl', .O J1l'ellio u. iJ3, nnli~n ~!l. 
cdii'.icadn denti'O tio um tr:n·eno, quo 1norlt! 88 molros t.lc 1'renlc 
pura u J'UU Bru·fio do Bom nel.iro, :l'nzoudo c:anlo IJ0111. a rua 
Conscllwiro .Tobinl, T>OI' onde tem :JGO .metros drJ J'J•mür•, ,; do 
sobrado eom ~o.is .innellns o uma poJ•ta no andn1.' l.crrco, sele 
;iancllas 1io sobJ•udo, put•lues de. mat.!oiJ'Ü, tendo um vuxurlo 
J'ormado dn pilui'f'S dr! J'l'Ontal do ti,iolo eom p'oJ•las o i.J'I)S ja
lll'llas de cada Indo o outras dupeudoncins, confrontando pela 
:fJ•cnte t:(liH a t:itadll.l'Ull Bru·ão uo llom nctii'O, }lO!' um Judn 
rsquerdo com qncm r.ln direito e pelo outro, eom u ruu :Scnudo1• 
.Tohim, por oudfl larn!Jcm :f'uz frente. Dnelnrou o oul.nt'ganlu 
qnc cí casnrlo pelo J•ogimcn ele sopurncilo do hcns, que não tem 
rbsponsubilidudo uls·umn dctcrminutivn de hypothccus loguus 
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OU ,judiciaes (jUC jlOSSaiiJ· Ul'li'l'lll' as [!l'O[Il'iCUUIJe:; Ol'U !Jypo
t!Jecudas, as quaes se ael!illll livre" de c]aesqucr onus, pcnsito 
ou fôro, a cxccpciio da IJ)'pOtiJcca de que acham clles gra
vados c que a!Jaixo ú rlisll'Uclada- PI'cscnl.e a este acto a 
Companhia ,\mparo Induslt·ial, eom sride IH!sla cidade, neste 
acto representada fiOt' seu director-presidente St·. ArLIJUI.' Le
andro do Arau,io .Costa, este conlwcido pelo propt•io de mim la
!Jcllião c das •mesmas l.csl.emunhas do que dou fé, por c!Jc 
me foi dilo perante as m"smns testemunhas que, tendo a 
supraciLada companhia se constit.uido credora do outorgante, 
pela quantia do 20 :000$, garantida a divida com a hypolJJcca 
dos immoveis acima dcscriptos, como ludo consta da e~cl'i
plura i:Ic 3 de l'cvcrciro do corrente anno, lavrada nestas 
notas e .que lendo I'CCe]Jido neste acto c em moeda conenlll 
a rol'et;ida somma, bem como os seus Juros, clava ao rcl'o
·rido .mutuaria plena c !'asa quitu,•ão da divida, autoriznndt> 
por este insLt•llmcnto o cancellamcnlo da inscrip~ão da rei'IJ
l'idn l<ypothcca no registro geral !JypoL!Jecal'io do 1" districlo. 
Pela autora, POI' seu representante, J'oi dilo que acccitava a, 
presente cscriplura como se acha redigida. O immovel rct'c
rido não· cstú su,ioito ao pag-amento do imposto predial do 
1:orrenlc semestre, JlOI' estar com a no lu c vaeancia. Pagou-srJ 
de sollo 101$200. Assim o disseram c me podit·am que lan
rJasse em minhas a pr~scnlc escripturu, a quem sendo lida 
ús partes c ús testemunhas declarou em tempo o aut.or, que 
a pena ·convencional ser.í~ calculada sobre, a imporlancia do 
cmprestimo cfl'eclivamcntc devido na occasiüo da liquidar:r~o 
Judicial c achando-a conforme, a acecitarum c assignnmm 
com as mesmas testemunhas Augusto Casai' Guimarães e Ja
cintho T. Cunha. Eu, Mario Queüoz, oscrovcnlc Juramcnti!do, 
a escrevi. Eu, I!Jrahim Carneiro da Cr•uz ~fafl'hnclo, tabelliiio, 
n subscrevi. Rio de ,Janeiro, 10 de ,iulho de JDJO.-Rivndavia 
da Cunha CorrQa.-l\laria Umbc!ina da Cunha Corrôa.- .:Ir. 
Ar·thur L. de Araujo Costa.- M . .J'osé ,\1 nrin J,cilão da Cunl1n. 
-Augusto Cyn. Guimariir.s.-JacinL!Jo M. '.!'. Cunha. (lnu-
1.ilizndas estampilhas, no total de JOl$200. '11t·aslndorln ho.ir.o. 
Eu, tahelliüo, u subscrrli'O n assigno .em publico c mso. J~m 
tcstemunl1o (eslava o si:;nnl puiJ!il:o), ele I'Cl'clndr!.-Iúrnldu' 
Cama'iro da .Cru:: Machado. 

iExtracto: 
C1•cdorn: ·n. nosina .:\li c hei, capitnlisln, ·J•csidcnlc em 

Franca. 
Devedor: Dr. Hivndnvin dn Cu n!Ja CoJ•J•ôn, casado r:nm 

D. i\Iaria Umbclinn dn Cunha Co!'J'ên, segundo o J'egimcn do 
sepnrncüo do bens PDl' cscripl.urn antinupcial, lnvmda cm no!.ns 
elo tabellião Ilmihim 1\laelmdo. r,n1 'l7 de mn.io de IOflli, com 
outorA"a da mcsmn, propriolnl'ios residentes nr.sln ciciado. 

· Titulo: Escr•iptura publica de augmcnlo dr. divirJa com 
obrigação c hypoL!wcn do Hi do srlcm!l!'o ele 1011, Jnrrar!n 
em nnlns elo tnhrlliiio TIH·nhinl Jfnchnclo, 
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_ Valor: 150:000$, crrcctuiicto cm duas prcstaoücs, a pri
meira de 120:000$, recebida no· acLo, c a scgumja, dentro do 
prazo de ·Cinco mezcs.da· data· do tiLulo c de ~0:000$, c 15 o/o 
de pena convencional, avaliada 'cm 32 :G00$000. 
· Vencimento: Em :lü de setembro de 1!l2i. 

Juros: 8 o/o uo anuo, pagos por prcsta(•õcs liemcstrues, 
:vencidas. . 

Freguezia: do Engenho Novo. · 
Rua e numeres: llarão de Bom Retiro n. 53, antigo 20 

e outr'óra 21, actualmente ns. 115 c 117, na esquina da l'Uil 
Conselheiro J obim,. 

Caracteristicos: 
10 predio n. 53; edificado dentro de um terreno que medo 

88 metros de frente pa:ra a rua Barão de Bom Retiro, fa
zendo canto com a rua Conselheiro J obim, · por onde tom 2ü0 
metros de frente, ú do sobrado, com sois janellas c uma porta 
no andar terreo e sete janellus no sobrado, portaes de ma
deira, tendo um puxado formado de pilares de frontal de tijolo, 

'.com porta e tres janellas de cada lado e outras dependencius, 
confrontando pela frente com a citada rua -Barão de Bom 
Retiro, por um lado e fundós com quem de direito, e pelo 
outro com a rua Senador Jobim, por onde Lambem faz frente, 
bem como ·as 21 casas já consLruidas no· referido terreno 
o ainda mais t.odas as construeQões que de futuro nelle fizer, 
de orá em deante. · · . 

Consta do titulo que, já sendo· o Dr. Rivadavia Corrê a 
devedor á mesma credora, por escriptura de 1!l ·de julho de 
1910, em notas do mesmo tabelliüo Ibrahim, da quantia de 
ü4 :000$, por saldo de 80 :000$, visto ter a:mortizndo :lü :000~ 
conforme a escriptura de :l!l de julho do corrente anno, nas 
mesmas notas, divida garantida com a hypotheca da mesma 
Jll'Opricdadc acima descriptu · conforme· a escr'iptura de t.!J de 
:iulho de :!0:!0, acima menciormda; ficando estipulado que os 
64:000$ da divida antiga continuam vencendo o juro de 
10 o/o ao anno e que o prazo de 10 annos, para o pagamento 
do augmento dá divida, é Lambem para o pagamento da pri
mitiva divida, a contar desta ,data, sendo o· paga:mcnto dos 
·~uros o amortização dolla nas mesmas épocas e na mesma 
proporção de :lO o/o, fixadas para o novo emprcstimo. 

Rio, ~1 elo setembro de :l!JH.- Por procuração, M •• .t.:ú1•au • 
. EscrJptura do augmeuLo do divida com obrigação de hy

~pothoca que J'azom o Dr. [tivalluvia d!l. Cunl1a CorrêU: ·o ~LUL 
mulher a D. llosinu ~\fichei, mL i'úr·ma abaL'I:o: 

. Saibam quantos esLa virem que no anuo tlo Ilascimeul.o 
de Nosso Sen'hor Jesus Christo, do :!911, aos Hl do setembro, 
n~sta cidad~ do Hio de Janeiro, em mel! cartorio e perante 
mrm tabellJUo, camparecer•:uu partos ·jusats e contractuntes 
como outorgante devedor o Dr Hivadavit~ ela CUnha Corrêa, 
casudo com D .~ Ulllllclina ela Cunha Corrilu, segundo o re-

I . 



gimen de scparacito de bens, por cscriptura ante-nupcial, 
lavrada nestas notas em li de maio de 1006 c como. outorga 
da mesma, pt•oprictario, . rcsirien te nesta cidade, e como ou
torgada credora D. Rosinu .~lichel, capitalista, residente em 
Franra, ucstn acto representada por sen bastante procurador 
o Dr: Emilio Marclter Nina Ribeiro, cm virtude dos poderes 
da procuração jú registrada a J'ls. 89 do livro n. 3G, de es
cripturus deste cartot•io, do CJUO uou fé; os presentes, ·reco
nhecidos oomo os :proprios por mim tabellião o pelas teste
munhas abaixo nomeadas, c, ussignadas que lambem conheço, 
do .que dou i'é, bem como de me haver sidG esta escriplura 
hoje distribuída. E quanto :ís mesmas testemunhas, pelG Gu
torgantc me foi dito pot• escriptur·a de 19 de julho de 1010, 
lavrada noslas notas se constituiu devedor da outorgada ela 
quantia de 80:000$, estando ho,jc essa divida reduzida a 
M :000$, pelo pagamento cn1 amortizar;iio de 16 :000$,. cGn- · 
stante da escriptura de 10 do ,julhG do corrente anno, lambem 
lavrad:t nestas no/.as, mas que, precis~ndo de mais 150:000$ 
para ocorrer ao pagamento da construccão de mais trinta casas 
quo conlractou com o constructor Joaquim Seabra Ramalho, 
em Um·unos que desmembrou da chacara de suu exclusiva pro- · 
priedade, situada :1 rua :Bat·üo do Bom RetirG n. 53, antigo 20 
e outr'ora n. 21, a pedir por cmprestimo ú outorgante que 
concordou emprestai-o, mediante, as condições adeante esti" 
puladas, a saber: 1.' O emprestimo se effectuará em duas 
prestações, uma de 120:000$ recebida neste acto pelo ortGr
gante em ·moeda corrente, contada e certa perante mim ta
bellião e as testemunhas do que dou fé; e. a 2' de 30 :000$, 
dentro do prazo de cinco mezes, contadGs desta dat!.l para 

. occorrer aos pngwmentos finaes elas construccões que consti
tuem o ob,ieclo desse omprestimo. 2.' O prazo para I) venci
mento uo r.mprestimo é de 10 annos,. a contar da data da 

· presente oscript.ura, clevendG. o pagamento ser feiro em pres
tacües anmiaes de 10 % sobre o valor do emprestimo, po
dendo no emtanto ser remida a divida de uma só vez, ou 
mesmo amortizada com somma superior :1 que acima :ficou 
convencionada. 3.' c<t impGrtancia mutuada vencerá desde já 
o juro de 8 % ao anno, pagavol por prestações semestraes 
vencidas e com loda a pontualidade nos seus respectivos ven
cimentos, ficandG entendido que os jurGs dos restantes 30:000$, 
da 2' prostacão do ·cmprestimo, só oomecarão a correr de
pois dolles entregues ao outorgante, 'mediante recibo, que farz\ 
p~rte integrante desta. 1,.~ A falta de pagamentG dos juros 
nos seus venciment'os dnrú lGgnr a rescisão da presente es
et·iplura, para se tornar exigível tlesde logG a divida por in
teiro, sendo por tal motivo ·elevada para 15 o/o ao anno a sua 
taxa annual dos mesmos Juros, até final Iiquidacão da di
vida. 5. • O GutGrgunte obriga-se a conservar em perfeito 
estado os predios, quer na hypotheca, fazendo nelles todas as 
obras e reparos de que ven!Jam a carecer, cumprindG tGdas 
ns exigencias que lhe forem nGt.ificadas pelns autoridades sn-

\ 

' 
. " '· 

... 

. . ' 

' ... 
.. 

... ' 

~· .. 

-.. 

, I . 

... 

'·.' 

• 



'' 

1: ' 

• 

nilmia; e municipues, pagar Ü· l.JoeetL do eol't·e Lodo• os im
postos O: que estão ou vierem a cslat• sujeitos, quer J'cucrtws, 
quer ·nmnicipucs1 tol-os sempre quites com o '.premio dos 
-riscos de incendw c raio ou as -suas conscqucncias, sendo o 
.seguro feito cm c01npunhia de confianr;a da outorgada. E' 
licito ú outorgada fazer qualquer dos pagamentos constantes 
da presente clausula ou mesmo ·cumprir c pagar quuosqucr 
das outras obrigacücs nclla contidas, doseie que a outorgante 
não o faca, bastando acharC<m~sc os conhecimentos c recibos 
cm •poder da outorgada par!\ provar estes a divida eventual 
figurad!l c que seríL accr<iscida do capital, pura vence!' igual 
premio. G.' São conferidos ú outorgada e presente o mesmo 
instrumento, plenos .o cspeciacs poderes para todos os J'ins 
da ·clausula 5' o mais os de procuração em' causa propria, 

·para, no caso .ele sinistro nos prcdios ]Jypothccaclos, receber 
da cómpanbia seguradora a importuncia segurada, pagando-se 
com··o producto de tal !•cccbimento do Ludo quanto lhe estiver 
devendo o ouLol'gante, ·por motivo das condições da presento 

, escriptura, restiLuindo~lhe o saldo ou rechimando delle qual-
. · quer difi'crcnca que occasiona·r possa a liquidacão da divida 
' feita por tal motivo. 7." No caso de incondio dos predios 

ora hypothecados o que a companhia prefim roconstruil-os. 
em vez de pagar a importancia segurada, não cpssaní, poc 
tal motivo, o pagamento dos juros da divida durante o prazo 
da reconsLruccão, devendo ser estes sempre· pagos nas ·épocas 
dos seus vencimentos, de accôrdo com o que so convencionou 
pela clausula .3' desta cscriptura. 8,• Não obstante o·. que 
acima ficou convencionado, dará Ioga!' á rescisão da presente 
escriptura c seu respectivo pruzo, desde que .se verifique 
qualquer dos seguintes :casos: a) impontualidadc do paga
mento dos juros da divida no sseus respeetivos vencimentos; 
b) falta de cumprimento de, qualquer dns obrigações resul
tantes da clausula 5"; c) .qualquer execução movida contra o 
outorgante, a qual possa l'ccahir sobre os immovcis dados cm 
nJypothcea, por esta csct•iptura ou acções rcsciso!•ias, inLcn~ 
tadas contra o llllesmo; d) desapropriacão dos immoveis no 
seu todo ou cm partes, quer por. utilidade publica ou outra, 
qualquer; e) n não conclusão das constru·cçücs ol.Jiocto do pr·c
,o;cnte emprcsLimo, dentro·doiO mezes. !l." O outorgante elege 
o f~ro_ do prcscnt~. contracto para nello responder pela divida,. 
dosrstmdo desde ,Jtl de qualquer outro que, de futuro, possa 
~·ir a ter. 1 o•. Si, para cobranca da divida no vencimento 
de seu prazo ou porque tenha sido rescindida POl' culpa do 
outorgante, na infracção de qualquer das alincus da clausula 8", 
tiv~r a outorgada necessidade do emprego de meios ,iudiciucs, 
obrJ:;a-se o outorgante a -pagar fr. outorgada, ttirlm dos ,juros 
da móra c cust.a~. mais uma mull.n de J5 % contadtl sobre 
o valo!'. do ernpre~Linw, a titulo tln JlfJIJll ·con~'cttciouul ujus
!~da C llldOJ!CildOtltU ,dn intcl'pcl'lação .indiciai, mullt\ essa que, 
chs:o, essa íôra avn!Judn cm 22 :500$000. 11'. Pura garnntil' 
o mtegrnl pagamento cln divido, sctls jtlros, mt1ltn1 custas () 
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'demais· despozas feitas pr!/n outorgndn para completa segu
mnça do seu direito cl'nditario, hypotheca-lhe especialmente 
o outorgante os prcdios c terrenos de sun exclusivaproprie
cladc, situados t\ run Bnr·no do H.om Retiro n. 53, antigo 20 
o outr'ora 21, actualmente ns. H :i c 117, na esquina da rua 
Conselheiro ;robim, J'rcguezin do l~ngonl1o Novo, deste dis
trieLo, que adquiriu por· compra que ~z a D. Eugenia l\fnr
eondes ;robim Porto, por escriptum de 3 de fevereiro de 1910 
lavrada nestas notas, bem comn a . .; 21 casas ,já construida~ 
no rererido terreno e, ainda mnis todas as eonsLrucoües que 
de futuro nelle fizer, de or·n.cm dcante. O JH'edio n. 53, edi
ficado clen~rn de um l.f'rt't'nn que mede 88 mel.ros de frente 
11ara u rua J3nl.'úo do Bom Bctit•o, fa~enclo ennto com a rua 
Conselheiro Jobim, ·JlO!' ond" tf'ln ~;:;o meLt•os ele 'frente, é ele 
sobrado, eom seis junella~ o uma pol'La no andar terreo é seLo 
,jancllns no sobrado,· po1'laes df' mndeir·n, tendo um puxado 
:l'ormndo de pilare~ ele froutal de. tiJolo, eom portas e tres 
.innellas de cada Indo 'o outras dependoncins, eonfrontando 
pela :i'l'cntc com a ciLada rua Barão de B:Om Retiro, por um 
Indo e fundos com quem ·de direito o polo outro com a rua. 
Senador .Tobim, por ,onde Lmni.Jem fn~ J'l'rn lo. Os I,UO :000~ 
da divida nrJLiga continuam vencendo o jum de 10 % no nnno 
tendo da mesma pago os juros vencidos nttí hoje, para a uni
foPmidnde elos pagamentos do ,juros por semestres vencidos 
das duns quantias. Declarou· o outorgante que é casado p,olo 
regímen do separ·noão de l1ens, que não tem responsabilidade 
alguma dclcrminaLiva de hypolhecas Jegaes ou judicincs quo 
possa onerar· ns propriedades om hypotlwcadas, as quaos se 
acham livres ele quaosquor onus, pensão ou fõro, ú excopcão 
dn hypothoca ,iú feita (L outorgada c que no principio desta 
se declara. Pela outorgncln, por seu representante, foi dito 
qqo ncceitnvn a ppcsrmte escriptura como se acha redigida •. 
Os idunowis ns. H :i e 117 c 11 das 21 casas ,i{L constt•uidas 
estão quites do imposto predial do primeiro semestre do cor
t•onte· exerci cio, como se vil dos conhecimentos sob ns. 47.057 
n. 67. GOG, inclusive o conllcr~imrnto n. G7. 51,3, sendo que as 

.:1 O ca,ns restantes ainda não t'ornm ·collectadns por terem sido 
alugadas este mez, elo que dou fé. Pagou-se de sello 190$300 .. 
Assim o disseram c me pediram que lavrasse em minhas notas 
a presente cscl'iptura, n qunl, sendo lida t\s partes e t\s tes- ' 
temunhnR, ficou l.nmbem estipulado que o prazo de 10 annos 
ó lambem parn o pagamento dn primitiva divida, a contar 
desta data, sen'do o pagamento dos juros c amortizacüo della 
nas mesmas tipocas e na mesma proporcüo de 10 % fixadas 
para o novo emprestimo; o achando-a conforme, a accciiarnm 
c assignarnm com as mesmas testemunhas .TacinLho .T •• da 
Cunha o Manfredo Abreu. Eu, c-\lforedo B. P. Pinto, escro
vcnte ,juramentado, a csct•ovi. Eu, Mario Queiroz, tabellião 
publico, a subscreva. Rio do .Tn11ciro, ·.lU de setembro do 101-1. 
- Rlvadavin da Cunha. Cnrrr!a,- Mm•in · UmlwUnn da Cnnha · 
Cm•t•r!a, -I?mllio M. Nina Ril;eiro. -Man(rcrlo ,l/;rcn, -Ja-
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ci.ntlw 1'. Cunha (inui.Jiizndus osl.nmpi!lmR 110 !ola! do HJO*OOO). 
\PrasJndado ho,ie. Eu,, Mm·io Queiroz, l.itbr.!Jião inle!'ino, 11 sub
screvo o assigno em publico e raso. 

Em .testemunho (estava o signal Jlllblico) da verdade.-. 
jl/ario Que·iroz. · · · . 

· · Hegistro geral c .tias hypothecas- J" districlo. . 
, Notaf! referentes a esc!•iptura de lü de novembro de LO!i, 
cm notas do .G" ofl'Jcio, cm que silo: oulcrganles devedores, 
Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa ó sua mulher, iJ outorgada 
credora, D. Rosalina Michel. · 

N. 29.528-Pag. 102 v.-Protocollo n. 1 K . 
.t\presentado no diá 22 de setembro do Hlll, das 12 ás 

6 horas . .-O officiál, João Kopke. 
Registrado no livro n. 2. LL, cla inscripr;ão osp~cinl, á 

pag .. 212, sob o numero de .ar· dom .28. 21l2. . 
Rio de Janeiro, 22' de setembro do 19H .-O official, João 

Kop/,e; , · 
Averbado o augmento, a que se refere :o' titulo, no livro 

2 K.K, da inseri peão especial, ú pa:;. · 2Q7, ·sob o n. 27. GG2-
!Uo de Janeiro, 22 de setembro de Jüli.- O ofl'icial, João· 
Kop/,e. ' · 

Emolumentos regimentaes: Réis, 52$300 (cincocnt.l c dous 
mil e trezentos réis) .-João Koplce. . 

Certifico que • 6 a constante do titulo a s~gunda hypoLhG.ca 
sobre o immovel, a que o mesmo se r'efcre, sendo a primeira 
do livro 2 I\K, de inscripoüo especial, á pagina 207, numero 
27 .GG2,· constituída pelo devedor pela oscriJ1Lum de · 10 ·de 
julho de 1010, em notas do 5• officio, cm favor da credora, em 
garantia da d·ivida do róis 80:000$ (oilen.La contos de rúis), 
reduzida a réis 64:000$ (sessenta o CJUntr·o contos de ré is), 
por esoriptura de quitação parcial de :!!l de ,iullio ultimo, nas 
mesmas nQtas.-Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1011.~ 
O official, João Kophe. · 

:'lo Rio de Janóiro, 29 do maio do 1912. Illmo. Sr·. Rivadnviá 
da Cunha Corrêa. Nesta. Em conto. com o Banco da Província 

, do Rio Gi•ande do Sul- Rio d'e .Tanoiro: 

. 1012: 

!l/arco '' njcommissüo de % %. SIR 
· :1•00 :000$. valor do cre

dito 11 descoberto .que 
lhe abrimos ho,ic neste 
banco ............... . 

Saldo devedor transferido 
ho.ie do .sua •clcorrente, 
sob nviso . .......... . 

:IS sJChe.que n .. 14.27:! .... . 

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

Dovo Itnvot· 

500$000 

1.1 :8G1$9QO: 
8:000$000 

" :•,.· 



1012: 

Abril 

Maio 

0Ul'O 

18 s Cheque n. 11•.272 ... . 
23 s Cheque n. J.1.273 ... . 
'l7 s Cheque n. 14 .27G .... · 

20:000$000 
7:000$000 

22:000$000 

Papal 

20 De JJninnço . ........... . 00:36-í$060 

ü9;364$0GO 09:304$960 

20 .Seu debito nesta data S. 
E .. ou !L.... . .. .. .. • GO :3G4$9GO 

Novos docu.rnent'Os 

L. iSG, fls. 48 N. Esoriptura do oquitnoüo parcial· e mt.i~ 
ficnoüo de hyp.otbeca que faz D. RosiM 1\Iicbel ao Dr. Riva~ 
davia da Cunha Corrúa. Saibam quantos esta virem que no 't~o 
A:.· N. N. S. J. C. 1011,. o perante mim 'tubellião, campa~ 
receram, como outorgante, n.. llosina Miohel, neste acto repre~ 

·sentada por seu procurador, Sr. Emilio M. Nina Ribeiro; patos 
poderes da pr.ocurucão, seguida a fls. 89 do Ii'l'ro de registro 
sob n. 35, deste 'cnrl.orio, do que dou fú, ~. como outorgado, o 
Dt•. Rivndnvin dn Cunha Corrên, ropJ'esentado por seu pro~ 
curwdor, .Alberico Dias de Morac~. pelos poderes da procuracão 
especial CJUO exhibiu c so registra nesta data no respectivo 
livro de registras deste cartorio, do que dou fú; aqucJla resi~ 
dento em Fraricn c este ncRta dcladc, sendo os presentes t•coo~ 
nhecidos petas ,proprias duas testemunhas infrn nomeadas o 
assignadas, sendo estas de mim, tabelliüo, elo que dou ftl, bem 
como de mo haver sido esta cscripturn hoje· distribuida. E 
perante as mesmas testemunhas· 'disse~ mo a outorgante, por 
seu representante, que recebendo nesta acto do outorgado, por 
seu representante, a quantia do 20:000$, sendo 4:000$, ,juros 
correspondentes no semestre ho.io vencido e 16:000$ de amor~ 
l.iznciio de capital, nos termos da csoriptura de 19 de julho de 

.1910, lavrada neste cartol'io, cu.in importnncia foi rocobida do 
Jll'ocurador dn outorgado, cm moeda corrente,. pela outorgante, 
por seu !'eprcsentante, que contou e disse certa, perante mim, 
tnbcllião, o as testemunhas, do que dou fé c dil que dei qui~ 
lar;ões ao mesmo outorgado, ficando, assim, o seu credito rc~ 
duzido n ül! :000$, garantido com n hypothcca do prcdio ú rua 
J3arüo do Bom Rotl!•o n. 53, nntigo-20, o untes 21, esquina dn 
rua ConselheiJoo .Tobim, ú freguezin do Engenho Novo, desta 
cidade, dcsct•ipto. na. alludidn csori.pturn, que ractificnm, a 
qual subsiste em inteiro e pleno vigor, e da qual a presente 
fica fazendo parte integrante para os offcitos de direito. PoJo 
outorgado, por seu representa'nte, foi dito que ncoeitnvn n pro~ 
sente cscriptura,como se nchn redigida. O predio referido estú 
quite do imposto predial do 1" scme~tr.e do corrente exercício; 
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como se vu do conlwcimcnlo n. <17. <188, cxhibido, 'do que •doU: 
li' é. Nfro paga scllo du quil.uQüo parcial, pagando-se ol$1t00 cor
J•espondenles.aos ,juros om recebidos, elo quo dou l'ó. Assim o 
disseram o me pediram que lavrasse cm minhas notas a pt·o
scnle osoriplum, a qual, sondo lida ús · pnt•tes o ús lclcmunhas 
4l achando-a conl'm·me, aoooilnt·am o assignararn com a,s mesmas 
testemunhas, Allwrto Bet•nardes da Silva o Jaeinl!JO l\1. '1'. 
Cunha. J~u, Alfi;eclo B. Pinto, csct•uvenle ,iuramenta•do, a cs
ct•evi. Eu, Mario Queiroz, tabclliüo ·interino, a soli&criJvo. llio 
d1.1 .Tnneir.o, .Jn elo ,julho do HHL-1'. P. do]), Jlosina i\licliCl, 
Bmilio M. Nina Jti!Jeit•o, Alborieo Dins do J\lomus, Alberto 
llet·uat•r.les da Silva, .Tncinlllo J\l. 'l'. Cunha. (Inulilizndns es
tnmpilltas 110 lotai do "*·lliO,) '.l.'raslauarJas ho,ie . .J~u. i\lnrio (Juci
"J'01i, Lal.u!ll ião .iillr!t.'iiiO, a subscrevo o asfiigno, em publiio o 
:t•azu. J•]/11 testemu11hiJ da Vl!rdadiJ, ~lal'io Queiroz. Inutilizadas 
~~~Lamp'illws l'nder·ues no valor• de l:ieiseonLos rt\iH. 

Modelo "· i,. JlcgisLi·o Geral c uns Hypotlwéus, 1" dis
t!'iclo. Notas rel'eJ'Ciiles ii avel'baiJão da cscriptUl'a de Hl do 
:iullw de HIU, em notas uo 5" oi'J'ieio. na qual são: .oulm·ganto 
D. Hosillu ~liclictl, c outor~;ado, o Dt·. llivaduvia da Cunha. 
Corrj)a. · 

N .. ~!l. H:J, Pagina JGO v, l'I'Otooqllo n. 1 K. Apresentado . 
110 dia !, de ag-osto de :LOJl,. das G ús J:t horas. O ol1'ir:iul, João 
J(nplw. Avot•hndo no livl'o :J KK dn inseripcão especial t\ pa
•gina ~07, sob o n. 27. üü2, o cunecllnmenio pat.•oial a que so 
l'lll'rmJ o titulo. Jtio dü .Janeiro, 1, de agosto •de 11H1. O oHicinl, 
Jntio J(op/w, Hio de .Janeiro, !, de. agosto de 1 OH .-1\oplw, 
sobre osturnpillms fedct'UIJS no valor de GOO réis. Bmolumcnto,; 
J•e~;irnenlncs, 'lilijHJOO, Dez mil r1íis.-Kopke. 

Averbacfio. l'cndo D. nosinn Miclwl, pot• llSCJ'iplura do 
~uitacão pat•eial, de J!l du ,ju'lho de :l!lH, lavrada cm notas tJo 
tabellião I. MudmdO', recebido do J)r. lUvadavia da .Cunha Cor
J•êa vinte I!Ontos (~O ;0100$), sen·do •I :000$ de ,ÍUl'OS CO!'l'CS(l0/1- • 
dentes no semestre ho,ic vencido c Jü :000$ de anwt.·Lizaçito de 
capital, nos Le!·mos do conLrnolo hypolhelmt•io de 10 de ,julho 
(]n 1010, lavmdo no mesmo lullfJ!lião. clc.'cu,iu divida lhe deu 
quitação, :l'icando, assim, o seu credito reduzido a Glt :000$, 
mesma quantia ·hypolhccnl'ia su!Jsislindo a JH'imiliva escri
plum, em plr.no vigor, como' ludo eonsla o melhor so vô cio 
titulo que J'az ob.ioclo oslo oxlt•acto.· llio, o\ de agosto de 1011. 
- P. P. Jotio T-orres da Silva, sobro csLampillia fedcrnl no 
valor de lrczonlos rúis. 

. Tbrnhim Carneiro du Cruz Machado, bacharel pela F~:rml
(]ndo do Dil'OiLo de S. Paulo, sm•vontuario vitnlicio do Quinto 
Oft'icio ele Notas dn Cnpilnl Federal da Reimblica dos :Estados 
Uni·dos do Brazil. Corlif.ioo que, reYcndo. o livro du no las dosso 
r.'lrlorio, ·sob n. I !JS, fls. 41, v., nohu-sc lnvrndn uma escri-· 
.pt.ura que OI'U me 1í pedida pm· eerl.idito, eu,io teôt• ú o set;L\inLo: 
.Escripturu de quitaciio purcinl c raliJ'icaQiio de IIYJlOLhecu enLt·c 
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D. nosinn ~lichcl ,1 o Dr. llivml:\vin rln Cnnhn Cal'!'ôn . .Sai11nm 
fiUanLns ostn vil'ütn, qtw no anno do Xn~·H~irnenl.o do Nos~o So
nhot· :Jesns Chrisl.o, de ntil nov~:eenl,os" doz;•, aos dnzusnlc ('17) 
do setembro, ncslo cidado dn !tio de .Jancit·o, l!lll meu cnl'Lorio 
·e pm•u.nLo mim, labcllifin, ~~~nmpnr·e,~cram, como ouLorganJ.o, 
]). Itosiím 1\Uclwl, cnpil.alisl.a, l'<.'sidenLu cm Ft·nn~.a·, ora rcprc
sen'luclll JlOl' seu Jll'Oeut·adnr, u llt·. gm i lia ~laliJhCt' Nina Ui
)Jciro, cm virlurle ·dos porlet·es da pt·ocurução rcgislrudo. a 
:folhas oitonl.a c novo do livro num<<ro Lrinla e cineo, dcsle car
iot·io, do .que dou :l'il, c, como oul.ot·gudo, o ·Dr. llivalinvin dn 
'Cut~ha Cat•run, pt•opriolurio rr!sidcnlu nosl.o. eidudc; os f!rcscnlcs 
rostdcntos nosl11 ctdndc e t•cconhcctdos eomo o:< pt·opt·tos pelas 
t.eslemunhas inJ'ra nomeadas o assignadus, srmdo esl.o.s de mim, 
tuhelliiLO, do que dou :1'1), bom como de me hnver sido osLu cs
.cripturo. lw,jc disl.rih\Jida. 1~. pemnle as rnosnmH teslcmunhas, 
disso-mo a ot!Lorganto que, Hendo cJ•oi.lot.·a act.ualmcntc do •casal 
do outorgado, de duzentos o quo.Lorze eonl.oH de 'l'éis (2lh :000$). 
setidQ sossenlo. o quatt•o eon~os (ül, :000$), saldo da osct·iptut•a 
<lo dczenove (lO) de ,iulliD de mil novecentos o dez (JOW), ao
,juros de dez por IJCnl.o ('lO 'Yo) no unno, o cento c cineocnlo. 
contos (150:000$), do cmprcslimo conlrahiclo pela escJ•iplUI'a 
de dezcscis (1ü) do sclombro de mil novcccnlos c onze (JOll): 
ao ,juro ·de oilo pat' eento (8 o/~) no anno, ambas lo.\'l'o.das cm 
:notas deste curlorio, cuJo tola! da divida nelm-se gm·anlirlo 
eom hypotlloca dos prodios c terrenos situados :'t rua Barão 
do Bom lleliro numero •cincoonla c 'l.i•f!s (53), antigo vinte c 
nove (20), c outr'om vinte e .um (21), lendo aelualmcnt.o o 
numoi'O eonl.o e quinw c ccnlo c dezcsclc ('IJil e H7), esquina 
da rua Conselheiro .Tobim, á J'!'eguozia do Eng-onl10 Novo, bom 
como do Lodus as demais casas ,j(L construida~ e as ·ainda cm 
consl.rucr;ão c ·rospcclivo lcrrcno, consto.ntcs dn ultima das es
cripl.urus referidas, c que rcecbendo neste acto do ot!lot·gndo 11 
{jUanlin de Lrintu contos c scisccn t.os mil ré is, sendo: umorLi
zacilo de dez pot• eonl.o do ambus as dividas, vinte c um contos 
.;. qunLroccn.J.os mil l'líis, !.J.•es contos e duzentos mil rríis, ,juros 
de dez por ccnlo do primeiro emprostimo de seis •contos, ,juros 
{)O oilo pot• conto do segundo cmpJ•cslimo, ,jlll'os üsLcs cOL'I'ospoti
dontcs U·O scmcslro vencido a rleznscis do cot.•rcnl.e mcz o nono, 
cu,io recebimento :J'oi Jeito em moorln corPonlc, eonf.ndn c ccrln, 
pomnte mim, ·J.nbolliiío, o as Lnstemunhns, do que dou '11\: dava 
por este instrumento quiluçi\o ao outorgado da o.mo!'tiznciio c 
.iui'OS ol'n rorJchirJos, Hcamlo assim o debito do casal do oul.or
·g~~:do reduzido a· conto o noventa c dous contos c seiscentos .mil 
róis, sendo saldo elo primeiro crnprcstimo cincocnla c sete contos 
o soi&conlos mil réis, c saldo do segundo, conto c trinta. c eineo 
contos de róis, subsislindo ~odus as demais clausulas das cs
r!J'ipttll'as cil.ndas, irtelusivl' a giLI·nntin irYP?t.lwcat·iu dos J•efo
riclos immoveis pum gamnlir ·os saldo~ dcvcdoJ•o;;, fuwndo n 
prescnJ.r. csoJ•ipluru pa1'lo intl'gl'nnle dnquclln pnrn o' ril'l'cit.os 
de direitos. Palo outorgado f.oi dilo que uccoito.vo. a pt•esenlo 
osci•ipluru, como se ucltn J•ndigidn. O immovol JWimilivo cslr.~ 
quilo do imposto predial do primeiro st•rncsl.t·o do eoncnlo 
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oxerninio, como se vu do conhecimento n. 40.030, oxhibido, do 
que dou f6 • • Pagou-se do sollo Hij\000. Assim o disseram e me 
pediram que lnvrasso em minbas notas a presento escriptura, 
a qual, sendo Uda ús partes o ás testemunhas, declaro, em 
tampo que a outorgante D . .Rosina J\fichel é nosto acto repre
sentada por seu procurador substabelcoido AlborLo Bernardes 
da Silva, pelos poderes da procura(;úo o substnbolocimento ora 
exihibidos o que fi.cam nesta data registrados no rospcutivo 
livro de registras deste cart.orio; do que dou fé o· não pelo , 
:procurador a pz·incipio declarado, e •de .novo lida . o achada 
confor·me a ucceit.arnm o assignnram com as mesmas teste
munhas Alberico Dias do Mornos o Muni' rodo Abreu. ;Eu, Al
fro'do Barreto Poveira Pi~to, escrevente' ,juramentado, a t~s
crevi. Eu, Ibrahim Carneiro da Cruz J\!ll!chado, tabellião, a. sub
screvo. nio de Janeiro, dezeseto. do setembro do mil novecentos 
e doze.-P. p. Alberto Bernardes da Silva, Hivadavia da 
Cunha Corrtla, Alberico Dias de 1\fot•ites, Jl!anfredo -Abreu.~ 
(Inuf.ilizadas estampilhas, no total de :11.$000) • Nada mais 
continha a ouLra cscriptura, do onde fui extrahir os ta cert.trliío, 
que conferi. Subscrevo c assigno. Rio, 3 de marco de 10:!3 ., 
Eu, tabo!liüo. a subscrevo o ·assigno • ..:.o.JbrahinL Carneiro da 
C1•n: Nacltarlo. ·Inutilizadas estampilhas' foderncs, na impor
tnncia de 1$200. 

E~criptura de quiLacüo parcial o. rntifionc.üo do hypotheca 
entro D. nosina !\ficho! o o Dr. Rivndavia da Cunha ·Corrêa. 
Saihnm qurintos esta virem que, no anno do Nascimento de 
Nos,,o SeniiO!' Jesus Cllristo, de 1!H3, nos 17 de setembro; nesta 
(Jiclado do Rio de .Janeiro,· cm meu cartorio o perante mim, ta
bclliiw, compareceram como outorgante D. ·Rosina J\fiohcl, ca
pitalista, residente em Franca. ora representada-por seu pro
curador Dr. Emílio 1\Ialcher Nina .llibiliro, c;r,-vi dos poderes 
da procuraciio· já 1•egistrada a 1'1 •. 89 do livro n. 3u do J•egisl:ro 

· .deste cartorio, do que dou fú, e como outorgado o il)r. Riva
davia da Cunha .Corrêa proprietario, e os' presentes,. residentes 

· nos ta cidade, reconhecidos como os ,p1•oprios pelas testemunhas 
abaixo nomeadas o assignaàns, sondo osta de mim, tabelliiio, do 
!JllO dou fé, bom oómo de me haver sido esta escriptura ho,io 
·distribuída. E, perante as mesmas testemunhas, pela OJJ.tor-, ·· 
gante, por seu procurador, mo foi dito que sendo ocredorn 

· actualmcnLc do outor;;ndo da quantida de 192 :üOOi\i, sendo 
'•2 :000$ salrlo do primeiro cmprestimo constante da cscriptura 
do 10 do ,iul11o de :IlHO, no ,juro d'e 10 % no nnno, e 150:000$, 
saldo do segundo cmprestimo contrnhido por cscripturn·dc iü 
(lo setembro de 1011, ambas lavradas nestas notas. cu,io total 
da divida se no h a garantido· com hypotheca· dos predios e ter
!'onos siLuados á rua Bnrüo do Bom' notiro n. 53, unLigo 29, 
antes 21, tcn·do nctualmento os ·ns. 11u o 117, esquina da rua 
Conso!11oiro Jollim, trcgue1.ia do Engenl10 Novo, com todas as 
novas construccõcs o J•ospcctivo terreno 0 que, recebendo nest(! 
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neto do outorgado o. cruanLin de 20:530$, senrln a de !li ;.100$ 
rle amortização annual vencida, 8:130$, de .i uro~ de semestre 
ora vencido, sendo do primeiro cmprestirno á razüo de 10 o/n, 
~:·1:10~ n rio scgnndn •;í J•ar.ún rle 8 'í'• no anno, isto(, fi:000$1 _ 

unjo rcaebimento 1'oi feito em moccra coi'rcrrtc, eontar.ht n em·J.n, 
perante mim, tnbelliiio, c as testemunhas, do qno rlnu r<í, rluvt\ 
.por este instrumente;> o !ln mçlhor J'ôqna de ~il·cit.?. quitnciln _ar~ 
outorgado da amort1zacno c .Juros ora rccelJJdos, iwando ass1m 
o debito do outorgado reduzido a 171:200$, subsistindo toda;! 
us demais clausulas das ·Citadas oseriptlll'as, inclusive a gn-• 
rm1Lin hypothccaria dos referidos immovcis para garantia dos 
saldos doved.oreo, fazendo a presento oscriptura parte inte
l'l'nnto daquollns, quo silo ratificadas para todos os effcitos do 
direit.o. Pelo outorgado foi dito que accilitava a rn·osente es
eriptura nos termos em que est(L concebida. Os predios allu
rlidos estão quites d<> imposto predial no primeiro semestre do 
corrente exercício, como se vê dos conhecimentos n. lt0.181, 
cxhibido, do que dou fó. Pagou-se de sol! o novo mil e nove
centos réis, relativamente ao juro recebido, rião 'pagando sohl'i} 

· a parto do principal recebida, por tol-o sido feito nas escri
.pturas a que esta se refere, .do que dpu fé. Assim o disseram 
o me .pediram que lavrasse em minhas notas a presente escri
ptura, a qual, sendo lida ás partes· o ás testemunhas e achando-a 
conforme, acceitaram e assignam, como as. mesmas testemunhas 
Alberico Dias de M<>raos c Alberto Bernardo da Silva. Eu, Ro
gerio do Freitas, escrevente ,juramentado, a escrevi. E eu. Tbru
llim .Carneiro da Cruz Machado, tabellião, a subs•crevo. l1io (re 
.Tanoiro, 17 de setembro elo 1913 -Eniilio i\1. Nina Ribcit•o 
(sobre estampilha federal, do valor de dez mil róis}-l1iva
dnvia da Cunha ·Corrêa, Alberico Dias do Moraes, Alberto' Ber
nardo da Silva. 'rrasladado. hoje. E eu, tabellião, subscrevo e 
assigno.-Jbrahim Carnai·ro da Cru: Machado, lh'ro n. 2H 
o fi. 98. 

iExtracto-Averbaciío~Donn Rosin~ Michel, sendo cre
dora do Dr. nivndavia do. Cunho. Corroa: da quanUa de 102:000$, 
sendo 42:600$ do· emprcsUmo contrahido pm· escriptura de J 9 
do .iu.lho de 1010, ao ,juro di! 10 % c 1GO :000$, saldo elo crn
prestJmo constante da escripturn do 'IG de setembro dn IOH,. 
ambas em notas do 5" offi.cio, cu,i<> total da divida se achá ga
mntAdo com hypotheca dos prcdios (Í rua Barrro· do. Bom Retiro 
n. 53, ·antig<> 20 e antes 21, tendo actualmente os ns. Hli c i17, 
esquino. da rua Conselheiro .Tohim, :t'reguczia do Engenho Novo,· 
com todas ns novas· construccúes, por esctiptura de 17 do se
tembro de 1'013, em notas do 5• officio, recebeu a amortização 
nmmal de 2:1 :400$, o rcspectiv.os ,imos do 8: 13>0$, desta quantia 
dou qui tacão; ficando assim o ·seu orodito J•cduzldo n 171:200$, 
sub~istindo todas· ns d'emais clammlns c condições dns eilnrlns 
oscrJpt.uras, qüo f<>ram rntifioada~. inclusive· a gurnnt.io. hypo-
l.hecnrio. dos a Iludidos immovofs.. • · , 

'Esoriptura do cn.ritacão parc·!nl o rnLiflcnção rio hypol.heca, 
entre D. Rosina Michel e o Dr1 •• l1:ivnd~t.vio.·dn Cunha Correu.., 

.. 
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Saillnm quantos csla virem que, no a11J10 do No.scimcnto i:lc 
Nosso Senhor .Jesus ·CI1risto, de 1!ll.!t, nos Hi dia~ do mcr. do 
setembro, nesta cidade do Jtio ·do Janeiro, cm ·meu cartorio, o 
J)(Jt•anto mim, l.nbcllião, compa.t·ccot·am como outo!•ganto Dona 
nosina Micllel, capitalista, residente em .França, ora repre
sentada por sou bastante procuradO!' nr. José Maria J~eitüo 
da Cunlm, r1:v-'Vi dos podm·es da pt.•ocuraé•fio registrada a fls. 80 
do livro n. 3G de rogist.ms desl,o curtprlo, do que dou J'é, c como 
<mtorgado o Dr. ll'ivadavia da Cunha Corr~a, protn•io; os pre
sentes, r·csi·dcntes nesta cidade, roconhcciclos eomo os proprios 
pelas testemunhas abaixo noml't;das o assignadas, sendo estas 
de mim tabclliüo, conheci eras,. do que dou J'tí, bem •Como elo me 
J1aver• sido esta escriptura lio,ic rlistrihuidu. E perante as mos

, mas testemunhas, pela outorgante, por seu Jl!'ocurador, me J'oi 
diLo que, sendo <Crcdm•n acl.ualmcntc do outogardo, '<lu quantia 
ele 171 :200$, sendO 21 :200$, saldo do pl'imciro em presUmo con
stante da cscriptura de -10 de ,i~o~lho de 1010, ao ,juro de 10 ,o/n 
ao anno, c 1ú0 :000$, saldo do segundo crnprestimo, contrnh1do 
POI.' csc!'iptum de 17 de setembro de 10H, ambas lavt•adas nestas 
notas, cu,io total da divida acha-se garantido cotn hypotheca 

. dos prc<lios o terrenos situados it l'UO. Bm•itO de Bom netiro 
n. 53, antigo 20 c antes 2J, sendo actualmente os ns, 115 c 117, 
esquina da rua Qonsclhciro Jollim, :f'rcguczia do Engenho Novo, 
aom todas as tlovns constrticçücs c respectivo t.m•reno c quo 
reccllondo neste neto do outorgado n quanUa de 28 ;4<00$, sendo 
a de 21: 400.S rlo amor·tizaoüo annunl vencida, c 7 :000$ de juros 
do semestre vencido, sendo do tnimoiro emprestimo :\ razão 
ele 10 '7n- J :OGO$ c do segundo ú ruzüo de 8 o/c ao anno, isto é, 
G :000$, cujo rece)limcnl.o foi feito cm moeda corrente, contada 
o ccr·ta, perante mim tnbclliü:o c as testemunhas, do que dou fé, 

• · ,dava .pot· este instrumento c na mellJOr fórma do direito, qui
·tnçiio ao outorgado da am01·Lizaoão c .iuros ora recebidos, fi
üanrlo assim ·O dohito do outm·garln·rodnzido a H0:800$, saldo 
do segundo ompresf.imo o pol'lant.o cxtincf.o o primeiro em
Jll'estimo constante ela cscriptura de 10 de .itJlho de 1010, subsis
tindo todas ns dernnis clausulas das citadas cscripturas. inclu
sive a gm·anLia hy,pothccaria dos referidos irnmoveis para 
gur·untia elo saldo devedor, fazendo a presente. c~criptura parto 
inl.egpnnt.e daquellas, que s(!i.o ratificadas pnrn os crfeitos do 
direito, .Pelo outorgado :l'oi dilo que nccoiluvn a. presente cs
oriptm·a nos tcr·mos ·cm que estú concebida. Os predios nl!u
didos estão quites do imposto predial no primeiro somcst~o do 
corrente cxercicio, como -se vfl do oonheeimento n. r,l,,23~. 
oxhibido, do que dou fll, Pngou-so de sol lo 8~800, rolntivu
monto ,ao ,iuro recebido; niio ·pagando sobr•c o principal, por 
tol-o stdo feito nns cscriptm·ns a quo esta. so l'Cfcrc, do quo 
dou f6. Assim o disseram c me pediram que lavrasse cm minhas 
notas· a PJ'escnto. oscripl.ura, que sendo lidn ;\s tcstomunhas, 
achando-a eon'forme, accoil.arum c nssignal'llm com as mesmas 
testemunhas, Alllcrico Dins de Mornos o Alfredo Barreto Pc
rcirn Pinto, Eu, nogm'io de FL·cil.as, cscrevonto jummcntndo, 
n escrevi. E cu, ·JJn•nhim Car.~ciro rln Cruz Mn•chndo, tnllelliiio, . 
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a subscrevo. Hiu, 1G de sdembt·u de HH·L-Dl'. J. Jl. Leitão 
da Cunha. (Sobro usLamtlilhus nu total de 8$800). llivadaYia da 
Cunha Cor•ri)a, All1et·ico Dias de .\!ornes, AU'retlo Bnt·t·clo Pe
reira Pinto .. 'J:mslududa hoje.· Bu, !abollião, subsel'el'i c as
signo.-fb'l'(thhn ·Cm·1wil·o• tia Cruz Machado. :Livt·o n. 22:!. 
)!,!,, Si :verso. 

:Banco da Província do Rio Grande do Sul 

nio de Janeiro, iü do oulubl'o de 1ug: 

O Ilhno. St•. Dr. JtivadavhL da Cunha Corl'êa. Nesta. Em· 
conta com o Banco da Provineia do llio Grande do Sul. llio de 
Janeiro: 

1D12 
Dutli Dovtl 

Maio: 

20. Seu debito nesta data, conforme 
-conta corrente............ GD :301$%0 

Junho: 

1..: Recebido ...... I •• I •• I ••••••• 

28. Juros de 7 % até 30 do cot•rcnle. 
28.: D~ balanço, ............... ···:··:. 

Julho: 

1. A ba.lanco·. I • I • •••••• I • ••••••• 

L Cheque. n. 11.~.270 ........... . 
O. llccebido .................... . 
u. Pagamento :l'eilo por sua canta a 

.Tosá Alexundt•o Teixeira, em 
Liógc, cm 23 de maio Pl'O
ximo passado, !'rs. 1\10,35, 
a $000 . ................. . 

1, Nossa commissüo ............. . 
17 .. nocebiclo ...... ' ............ . 
i7. Idem ..... ', ................. . 
21. Pagamento .reilo por sua ·conln a 

José Alcxundt·c 'rcixeira, cm 
Liógo, om 28 de ,junho Jll'O
ximo passado, i'rs. 408,G5, 
a. $000 • ................... •; 

Q" N . -..... :~.. essa comnu.ssuo . ......... •, ... . 

005$130 

70:300$000 

G7 :300$•000 . 
H:000$000 

299$üi0 
'3$000 

. . 200$1 ()0 
3$QOO 

IInvor 

3:000$000 

G7:3ü0$000 

70:300$000 

3:000$000 

1l :000$000 
13:500$000 

. 



' 
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3li0 . ANNAES DO SENADO ~ 

l>otn 

Agosto: 

2. Pagnmenlo como acima, em 2 de 
,junho proximo passado, frs: 
498,65, a $505 .... , ...... . ., 

~. 

s. 
30. 

30. 

N assa commissão . ....... · ..... . 
ReCebido ................... ,, 
Pagamento feito por sua conta 

a José Alexanpre Teixeira 
em Liége, em i do cor
re~Lc, f~s •. _ 500,4.0, a $595. 

Nossa comm1ssuo .. ............... · 

·setembro: 

o. Recebid:o •....•.. ,· .... -•..• ·.: •... 
10. Idem _ ....... _ ...... ~ ... _ ..... · ... . 

·.:f.i. Idem .......... ~ .. .'.· .... ." ..... · 
17. Cheque n. i 4.277 •••••• ~- ••••• 
27. Pagamento feito por sua conta 

a José Alexandre Teixeira 
'de Mello, em Liége, em 2 do 
corrente, frs., 591 a $597. 

27 •. Nossa commissão ............. .. 

Outubro: 

5,· Recebido ...• · ............... , .. 
30. Pagamento feito por sua conta 

a José Alexandre Teixeira 
de Mello, em ·Liége, em 2 
do corrente, frs. 500,25 
a $597 ..•...••...•. · . . : ••• 

Nossa commissão .• , ....... ·• • ••. . . ~ 

30. 

Novembro:· 

13. Recebido ..................... ·~ 
2ü. Pagamento feito por sua eonta 

a J.osé Alexandre Teixeira 
. de 'Mcllo, em Liége, em 11 
do corrente, frs., 4.99,75 
a $595." ••••••••••..••• · ••. _. 

2ü. Nossa commissão, ...... ·:· .... . 

Dezembro: 

.. 4. !Recebido .... : .............. . 
·7· .. Idem ..... ~.a ... -............. · .. 

[16.: .Jdem ·• .•....•• •I···· .. !.•~·T·····,.~ .. ·.·r·~·--·· 

Dovà 

206$700 
S$000 

' 3 :1000$000 

297$740 
3$000 . 

4:000$1000 
. • 7:000$000 

8:500$000 
30:000$000 

299$1.00 
3$000 

298$650 
3$000 

207$350 
3$00Q 

' . 

3:000$000 

2:500$000 . ~ '.-·<4 .~ .-

. 2:500$000 
1. o ;1000$000 
?:872$600 



• 

SESSÃO llM. 21 DE OU'I'UDIIQ DE 1014 3!j1 

D"ta - Devo liaTcr 

10. Choque n. 14.278...... ... . • . . 1:000$000 
~7, Pagamento fei'Lo por sua conto. 

o. José Alexandre Teixeira 
· de 1\Iello, em· Liógc, em 2 do 

corrente,· frs., 490,25 a 
$505 ......... o •• o o. o. • • • • • 1 :000$000 

27. Nossa commissilo.. .. .. .. .. . . .. 3$000 
31. Nosso. commissúo de lf.: • % 

100 :000$ valor do seu cre-
dito, vencido hoje, e proro-
:;ado pura 31. de dezembro 

·cte 1913.................. . 500$000 
31. Juros de 7 % até hoje....... 2:036$100 
31. De bulanco.... ... . . . . . . . . . . . . . 4G :4:l2$H80 

• 

Janeiro: 
1913 

' . 
1. A balanoo . .................. . 
lt. Recebido ...... • ............ • .. . 
o ... Idem .•..........•.•.•..•........ 

21. ·Cheque n. 1.4.279 . ..............• 
23.. Recq)Jido .· .................. . 
31. ··Pagamento feito por sua conto. 

· a José Alexandre• Teixeira 
do Mello, Liége, em 3 do 
corrente, frs. 409,25, a 
$596 •••..•. o·' • o ••• o • •·.• •••. 

31. Nossa commissüo ..... , ........ .. 

Fevereiro: . 
. ·-.. 

ü. ·Recebido .... ~ ... · ........... · .... . 
11.· Idem ................... · · · · · 
21. Idem ............... ·· ····. · .. 
27. Pagamento feito por sua conta 

a Josó Alexandre Teixeira 
,d:e· Mello, em Liége, om 1 do 

'· corrente, frs. 49&,65, a 
·$596 ••.•••• •·•.•·• •••.. ···.•. 

~7. Nossn. éomq:lissão .... ......... ·tJo· 

Maroc;>: 

6. Recebido .. · ............. · ...... . 
S. Idem ....................... . 

:18. Ohequo n. 14.280 ........... .. 

<' 

,·, . 

117 ;305$580 .117 :305$580 

46:432$9810 

3:000$000 

297$560 
3$000 

297$200 
3$000 

8:280$000 

2:350$000 
2:931$000 

2:580$000 

350$000 
3:050$000 
2 ;1000$000 

f :'841$000 
3:500$000 



Da. ta. 

10. nc,cobido ........ o •••••• ••••• 

25. Pagamento J'oiLo por sua ·eonto. 
a Jos1í Ale:mndi'O 'l'eixeira 
do Mollo, cm l elo corrente, 
:l.'rs. ·108,75, a $507 ....... . 

, 25. Nossa com missão ............. . 
Abril: 

3. Recebido ..•...... o .......... . 

ilt.· Idem ........... o •••••••• o ••• 

22. Cheque n. 2-i.GGL ............ ' 
28. Recebido . o : o o •• o o o •••••••••• 

28. Pagamento feito por sua conta 
cm Liége, a Jos1í' Alexandre 
Teixeira de Mello, cm ·1 do 
corrente, frs. /i08,üú, , a 
$GQ4 0 • 0 o 0 0 0 o 0 , 0 0 0 o o o o o o o' 

28. Nossa commissão ... • ......... . 
1\faio: 

-7 .. Recebido ................ -.... . 
o .. Idem ·· ..... o ••••••••••••••••• 

1.0. Idem ............... o o ••• - ••••• 

27. Idem ........ o ••••••••••••••• 

Junho: 
3. Pngamento feito !lO\' sua conta 

a José Alexandre Teixeira 
•de Mello, cm Liúge, em 2 
do mcz · proximo passado; 
frs. li!l8,75, a $GOO: •••.• : . 

3. Nossa commissüo ............. •. 
5.· necibido . o.· •••••••••••• o ••••• 

28. Pagamento feito por . sua conta 
a .Tosú Alcxanclrc Teixeira 
de M cllo, cm Liégc, em 2 
do corrente, frs. ~08,75, 

. a. $G04 .....•. , •.•...•.... 
28. Nossa eommissüo ............. . 
ao. Jm'os ele !l ')'o, alú lw.io ....... . 
30 .. Do balunoo . .................. . 

Julho: 
J. 1\ bnlnnco . .... , .... , ..... · ... . 
·'~-· ,Jlocebido .................... . 

'·i .. Idem ......................... . 
fl.: Idem ....................... . 

2·í.~ Idem .............................. . 

Dava 

• 

2!17$500 
3$000 

5:000$000 

301$180 
5$000 ., 

IInvor 

1:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

2:740$ü00 

' 

,, :000$000 
2:280$000 
2:780$000 
1:!)00$000 

2!l!l$250 
3$000 

- 780$000 

301$250 
31i>OOO 

I : G~8$8Ji(l 
20 :OI,!J$380 

GO: 155$!180 üCi: 155$080 

2!l: Ol,!l$380 -. ,2:000*000 
1:2H$02<0 
3:390$000 
1:780$000 

' ' 
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DatA 

20 •. ·Pagamento l'eito por sua conta 
· a José Alexandre Teixeira 

de Mello, em Liége, em 1 
do corrente, frs, 408,75, · a 
$603 . o o • o • '· • o •••••••••• o 

20. Nossa 'r;ommissilo. : . ..... , .... . 
Agosto: 

2. Recebido ..................... . 
o. Idem· ........................ . 

1:1. Idem ....................... . 
20 •. Pagamento· l'cito JlOl' sua couta 

a José Alexandrn Teixeira 
de Mcl!o, em Liége, em 2 
do corrente, J'rs. ··l.99, a 
$603 .•....•••.. o • o •• o ••• 

2G. Nossa eonubissão .. , ..... ..... . 

Setembro: 

2.: Recebido .................... . 
5 •. Idem ••.•.................... 
6 .· Idem ...................... ~ . 

Duyo l:lnTcl' 

3()0$750 
3$000 •1 

.. ' 

300$900 
3$000 

2:000$000 
J ;3.10$000 
2:851$000 

17 .. Idem ........................ . 
17. Cheque n. 2.\.002, visado.. .. .. . 29:530$000 
25. Recebido ..................... . 

J :30.1$000 
2:000$000 

.1!17$000 
": !20$000 

Outubro: 

4, Pagamento feito por sua eonta 
a José Alexandre Teixo ira 
de l\[el!o, cin Liógc, cm 3 
do mcr. pJ•oximo passado, 
J'r-s .. tfl8,7ú, a $U03o o o~ o o o o 

··i. Nossa. conunissão: ...... o .. · o. o. 
7 •. Recebido . o •. o .•.•• o o •. o ; •.. o • 

9~·:·Idem •o·•o·.~··::,···•oo••···· 0 ' 

~u •. Cheque n. ~4.00.,, ............ . 
31 •. Recebido . o •••••••• • ••••• o ••••• 

Novembro: 

11,·Reoebido ............... ·o ••.••• 

11, · Pagament.o feito por sua conta 
a José Alexandre Teixeira 
<le Mello, em Liége, cm 1 
do· me r. proximo passado, 
fl'$'. 498, i5, n. $GOO . •• I I I. 

Vo!, VI 

.. 

300$i,jQ 1 

3~000 

1:000$000 

300$750 

·1 :009$000 

l : 04:!.SOOU 
3:27:!$000 

2 :1tiG$0UO, 

2 ;·.160$000 

' 



,, ' 

' 

.. ' 

3ti4 :ANNAES DO SENADO 

:O•ta DeYe 

H. Nossa commissão .............. 3$000 
211. Recebido ••• o •• o •• o •• ' ...... o •• 

20. Pagamento feito po!' sua conta 
a José Alexandre . Teixeira 
de Mello, em Liége, em· 1 do 
·corrente, frs. 498,65, a 

300$900 $603 .•... o •••••• o ••••••.• · 

29. Nossa cômmissão . . ·.-.. : •!• ••.• ·•• •I ,1.3$000 
.:... . .. . 

Dezembro: 
5. Cheque n. 24.665 ... -~· ....... .. 8:497$DOO 

:17. Recebido· ............ ·····.·.·:·.·I· 
22.· Cheque n. 24.666 ........... •.•:•: 

-2:500$000 
26. Recebido ................. : ..... . 
31. Juros de 9 %, até hoje.; ..... . 
3i.· .De balanço ... . :··.·:···r···:··········· •. ·.~ 

1:202$220 

.73 :297$440 

i9i~ 
Janeiro: 

1. A balanço ... :.·.,,, ........... · •.. 33,:265$920 
5 •. Pagamento fe1to por sua conta : 

' a José Alexandre Teb:eira 
de Mello, .em Liége, em 1 
do mez proximo passado, 
frs. 498,75, a $603.. .. • .. 300$750 

. 5. Nossa commissão ........ ,. .. .. · 3$001] 
:1.2. Recebido .......... ~ .. • .. .' ." .. · .... ." .· 
:19. Idem I ••••••• ••••••••• o ••••• o'.ol 

28. Idem ................... ; ..... . 
28. Pagamento feito por sua conta 

a José Alexàndre Teixeira 
de Mello, em Liége, em 2 
do corrente, frs. 498,50,· 
a $603..... .... • ........ •. .. f00$000 

!!~. l')ossa commissão ••..•. :.: ..•... ·.: •3$000 

· Fevereiro·:· 
'4·., .Recebido .... , ................... . 

. '1.2,,· Idem ...... ~ .. , •... ." . .". · ...... ,1 

13. Idem ................ ~· ........ . 
.:17. Idem ................ , •.. ,·, ... ·: 

' 
Marco: . 

4. necebido ............... : .... o. 

6. Idem ·················-·····-·· 
1 9 ... Idem ··· ., ............ ··-·-··-;· ...... ! 

.• 

Banr 

3:866$700 

765$900 

?:948$000 

33:265$920 

73:297$440 

2:$19$000 
2:d00$000 
3 :006$3•00 

2 :200$1}00 . 
1:333$000 

725$960 
1:244$000 

3:000$000 
1. :·1,34$000 
4:000$000 

\ 
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SESSÃO EM 2! DJl OU'l'UBRO DE 1914 

;o. 

·o·. Pagamento feito por suu 00nta • 
a José Alexandi:c. 'foixeira 
do lviollo, cm Liége, em 2 
do mez proximo passado, . 

Haver 

· J'rs. 49S,iú, a $ü04 ....... ·: 
.o. Nossa: commissão . ... ·:· ....... •.•.•: 

'· 3•01$250 . 

1.4.. Recebido ....... o ••.• ••.••.•• o.,_, 

1ü. Cheque n. 24.667 ............ . 
27. Pagamento feito por sua conta 

a José Alexandre Teixeira 
. do Mello, em· Liége, em 2 
· do corrente, frs. 499,40, 
a $614. ..•...• o •••••••.••.• o. 

27. Nossa .commissão ................ , 
Abril: 

·40 Recebido .. ,·, ..... o o ..... •.•.•·:···J .. 
4. Idem . o ........ ·.~· ....... ·. o.··-:·: 

' 3$000 

7:060$000 

. 306$630 
3$000 

6. Idcn1 ...... .. o ••• o •••• •:o •• •.o. ···1 
22. Cheque n. 2.\.GGS ............. , 5:394$000 
27. Recebido ........... -· ..... o:o·, 

27. Idem o • •••• o o •• o •• •• o ••• ·~-· •••. 

27. Pagamento feito por sua conta 
a José Alexandre Teixeira 
de Mello, cm Liége, em 1 
do corrente, . frs. · 499,25, 

27. 
a .$G12 ......• o •• o'••o •• o ·i·j 

Nossa commissão ..••. -... ,.:. ·:··.·:• 
Maio: 

305$540 
. 3~~P9 

-G. necebido .... :o.············ o,'o'o:··· o o' ;·· -

n. Cheque n. 24.669. .. .. • .. ... .. • 1 :5Qp,ooo 
16. Recebido . o o • •••••••••• •:o .• •.••. 
250 Idem ..... •o• o o •••• o ••• o ••••• 

25. Pagamento feito por sua conta 
n José Alexandre Teb:eira 
do M ello, em Liége, em '• 
do· corrente, frs. 498,75, a 
$614 ..... o o o. o ...... :. o .;.! 306$240 

25. Nossa commissuo.... .... . .. . .. 3$000 
Junho: . 

1. . nccebido ...... o •••••• • ••••••• 

·s. Idem· .......... •·o •• o ••••••• o·• ,· 

:16. IdeJn ................... o •••• 

25. ·J>a~amcnto feito por . sua conta 
· · n· José Alexandre Teixeira 

de Mello, em Uége, em 2 
do cori•ente, frs. 498,75, a 
$005 • .. .. .. .. .. .. .. • .. • • 30t$60t 

2:554$000 

996$900 
90$000 

2:000$000 

385$000 
2:107$000 

2:000$000 

1:186$000 
1:604$000 

2:100$000 
1:623$680 
3:27~$0QQ 

.. . 

' . ·:. 

\ ·, .. ------~--------------~ 
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ANNA~~ l.lO SENADO · 

Data 

25. Nossa commissuo ...... ·.·~· ... _. 
30. Juros de 9 %, até hoje •••••.•••. 
30 .. :J>e b~lan~·-·. •.•.·:~ .. · .. - ··- .... :·.·; 

., ' " 

Julho: 

1.; A balanço ................... , .. ; 
15. Cheque n. 24.670 .••••..•••.•. 
25 ., Pagamento feito por sua .co~ta 

a José Alexandre l'mxell'a. 
de Mello, . em Liége, em 1 

. do corrente, fra. 497,50, a 
$610 ..•....••••... ~.- .. ;.,_ .. , .• 

9 5N ·-· ~- . assa. comm1ssao .• ... :•i·······---·.,·1 
29.- Recebido •.. _ .....•.•.• _._._ .......... , .... , ... . 

Setembro: 

:11. Cheque n. 40.861 •..... ' ..•.. -~ 
16. Recebido .•••••••••• o •••••• -..... • .. _ 

16. Cheque n. 40.862, visado ..•..• 
18. Reeebido o o o o o o o o o o ••• o o o o o o o ol 

23. Cheque n. 40.863 ............. : 
23. Nossa rommissão de 114 %, 
· 20 :000$, valor do PllBSe a 

favor de C. Torres & Comp., 
.. Porto Al6gre . ... · ......... 

24. Pagamento feito por sua contá 
a José Alexandre Teixeira 
de 1\lello, em Liége, . em 1• 
do mez proximo passado, 

24. 
frs. 4991 ~ $795 ......... · 

Nossa commmsao •••• ;.•1· •••••• , 

Outubro: 

Den 

3$000 
827$93(l 

Bo.ver 

9:053$620 

.50:236$460 50:236$460 

9:053$520 
1:000$000 

<\03$t,80 
3,$,000 

6:000.$000 

28:460$000 

20:000$000 

50$000 

:155$.000 

5:561$680 

3.:455$000. 

·' 

' . . :l 

,. 
.. ; 

396$710 
3$000 I 

·•' 

16 •. De bnlanco .... , ... .................. . 

.. 
l6. Seu debito uesta da.ta ......... 

56:098$130 

65:269$810 65:269$810 

5ti:098$130 

S. E. ou O . .:... Banco da Provincia do Rio Grande d'o Sul. 
-.-1. Islçr, ger_entc. _- · . 

,.• .. " ~ ~ .. ' . 
• • ,!,to. ... • • • t ' . 
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!34• SESSXO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1914 

PRESIDBNC!A DO SR. •IRAUJO GÓES, 1• SECRETARIO 

" · 'A' l hora da tarde, presente numero legal, ·abre-se a ses
são, a que concorvem os Srs. Araujo Góes, 'Pedro BDrges, Ga
briel SalgadD, Teffé, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos, Tho
maz Alccioly, Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy de 
Souza, Wnlfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Fer
reira, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Aguiar e Me.llo, Ruy 
Barbosa, Bernardino Monteiro, Erico Coelho, Alfredo Ellis, · 

. Francisco Glycerio, Alencar Guimarães o Abdon Baptista (23). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Pinheiro Machado, Metcllo, Gonzaga Jayme, Silverio Nery, 
Laura Sodró, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Mendes do Al
meida, José Euzebio, Urbano Santos, Pires Fe.rreira, Fran
cisco Sá, Epitacio Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, 
Raymundo de Miranda, Oliveira Valladão, Luiz Vionnn, Josó 
Marcellino, .João Luiz Alves, Moniz Freire, Nilo Pecanhn, Lou
renço Baptista, Alcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto do 
Vasconce!los, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho 
Gordo, Leopoldo de Bulbõcs, Braz Abrantes, José Murtinho, 
A. Azeredo, Generoso !\!arques, Xavier da Silva, Hercilio Luz, 
Joaquim · Assumpcão c Victorino Monteiro (38) • 

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

, O Sr. 2• Secretario (.!crvindo de 1•) declara que não Ira 
1Jxpediente. 

O Sr. Alencar Guimarães (supplente, 'servindo de J!•) pro
Cede á leitura do seguinte 

,. PAREclà . 

N. Si - i9f4' 

,.,. Já ile aehanao ilffeotos á Commiss!io ae Flnancas iiollB 
projectos sobre montepio, um da Camara e outro d<1 Senado, 
a Commissüo de .Legislação e Justiça é ·de J>ar•:Per e reaner 
que a proposiciio n. 36, de 1914; da Camara, sobre o mesmo as-
~nmpto seja enviado áquella Oommissiio. · 
• Sala· das sessões; 21 de outubro de 1914.r- Jo/Io tLun 
Alves, Presidente. - Epitacio Pessoa. - Si"ismundo Gon-· 
calves.- G. Campds.-Ant~nio de Sou:a.-A' Commissão. de 
Financas, · . · . . 

' 

., 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- A ordem do dia consta'de votacões e 
não ha numero wa effectual-as. · · 

Levanto a sessão, designando para mdem etc· d;a. da se-; 
gi,tinte: 

Yota()ão, em discussão unica, da redacr;ão finnl da emenda: 
.:lo Senado á proposição da Camarn. dos Depubdos n. 23, de 
1914, autorizando a abertura do um r1rcdito suppl<•mentar á 

. verba 12' do Ministerio da Fnzcnrln ·- Irnprnn~!l N::wi'oMl e 
Dia:rio Official .....: no valor de 1.413 :548$000; 

. Votação, em discussão unica, do requerimento n. 5, · de 
· 1914, .solicitando diversas informações do Ministerio da Guerra; 

Votn.cão, em discussão unica, do requcrill)!'nto n. 6, de 
1914, solicitando diversas informncões no 1\finis~.erio da J.lifa-
rinha; · · 

Votação, ~ discussão u~ica, da redacção final da emenda: 
do. Senado, á pro.p·osicão da Gamara dos. Deputados n. 236, de 
1912, que transfere para o Corpo de Saude do F.xrrcito, Mfll 
hilriras d·e 2• tenente, os inferiores que tenham mnis de f.J'CS 
nnilos de praca e serviços profissionaes: 

Votação, em discussão unica, da redacçfio J'in~J rla emenda 
do Senado, á proposição da Cnmnra dos Deputados n .• 12, de 
1914, que autoriza a abertura, pelo il!inistcrio ck Intrrior, t.le 
um credif.o supplementn.-r á verba 15' do art. 2" da !ri do or
çamento vigente, ria import.ancil). de 023 :720$242; 

Votação, em discussão unica, da proposição dn C3marn dos . 
Deputados, n. 28, de 1914, que approva as rcRolucões .e con
venções ns$i/;nadas pelos delegados do BrazH á !,• Confcrencla 
Tnternacional Americana. realizadas nos mczes de .iulho f3 . 
agosto de 1910, na cidade de Bpenos Aires (com pm•ecer (a• 
voravcl da Commissão de Con.ltituirão e Diplomada); 

11 Votação, em 2' discussão. da proposi.;ão rla Cnmarn dos 
· Deputados, n. 26, de 1014, que autoriza n nbrir, .PI" Ministerio 
da Marinha, o credito supplernentar rle 666 ·538>0~0. para oc
"()!Ter ao pngamento da ãiffcroncn de 300 purq ·w5 dias aos 
jóiftalêiros, diaristas . e trri.bri!hndores dos Arse11t.~" d11 Mari
rtliâ ê Dif~ctorln do. Armamento, durante o exercicio de 1914, 
etc.~ sim do: 563 : 266ijl080, á verba «Arsenaes)-Pessonl e pessoal 
ai'tisti~e 103:272$ á ·rubrica 27'-«Pessonl~ e pessoal artis
tioo (com parecer .fàvoravel ria Comm.isslío de l?irtanças). 
' . . ' ' - ' . 

Levantn~se 11 sessão á i hora e. 40 minutos. 

• 

. . 
' I 
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135' SESS;\0, EM 23 ])E OUTUBRO DE i!Jlq 
' ' 

PRESJDENCIA IÍO SR. ARAUJO GÓES, i' SECRETARIO 
• 

A' 1. ·hora du tardu, pl'Csente numero legal, abre-se :i 
sessão, à que concorrem os Srs. Arau.i o G6es, Pedro Borges, 
i\!etel1o, Gabriel Salgado, :Lauro Sodré, Arthur Lemos, Indlo 
do Brazil, Mendes de Almeida, Urbano Santos, llibeiro Gon
r,alvcs, Gervasio Passos, Frmwisco Sá, Tavares de Lyra, An
ioni•o de Souza, Eloy de Souza, Walfredo Leal, Sigismundo 
Gonr•alves, llayrnundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme 
Campos, Aguiar e M~)lo. J_oão. Luiz Alves, Bernardino Mon
teiro, Erice Coelho, Su Freire, Augusto de Vasconcellos, Bue
rio do Paiva, Bernardo Monteiro, Alfreclo ElliR e Alencar Gui
marães· (30). 

· Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Pi
. íiheirci. Machado, Gorizaga Jayme, Silverio Nery, Teffé, José 
Euzebio, Pires Ferreira, Thomaz Accioly, Epitacio Pessoa, 
Cunha· Pedl'osa, Ribeiro de Britto, Goncatves Ferreira, Oli
veira Valladão, Luiz Vianna, José Marcellino, Ruy Barbosa, 
:Moniz Freire, Nilo Pecanha, Lourenço Baptista, Alcindo 
Guanabara. Adolpho Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo d'il 
Bulhões. Broz Abrantes, José Mtirtinho, A. Azeredo, Gene-

. i'àso Mnrciues, Xav1er da Silva. Abdón Baptista, Hercilio Luz, 
.Tàncitiim Assumpção e Victorino Monteiro (3i) . 

. E' lida, posta <!Tn discussão e sem . debate approv'ada a 
actl\ da sessão anterior. . 

o Sr.· 2• Secretario (servindo de .f•) dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offició do Sr. Ministro do Interior transmittindo a men
sctgem coin que o Sr. Presidente da Republica accusa haver 
i'ecebidci a do Senado communicando a deliberacüo que to
mou acerca dtis rcj:Ji·ésentnoões elo Presidente-e da Assem
bléá Legislàtiva do Estudo do Rio de Janeiro. ~ Inteirado., 
. · 'l.'elcgrammO: do SI'. Dr. Lucas Ayarragaray, ministro· a!'
gontino, . agràdecend9 ao Senado as manifestações de pezn~ 
]!restadas ú memorJa do Sr. general Julio Roca, ex-Presi
dunte da Republica Argentina. - Intei~ado. 

O Sr. :i• .Secretario (servindo de .2') procede á leitura dos 
seguintes 

PARECERES 

N. 82- :1914 

.N. proposição da Camara dos Deputados n. 50, de :1.91:1.; 
resolve declarar .empregados publicas eivis, Pa!'R todos os ~f-

. ,···. 
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:l'oHoe, os commandnntes, sargentos, guardas (las nlfanêlegns li 
mesas de !'Ondas da ltopublicn e dá outras providencias. · 

Ac9mpnnham o JJJ'o.içpto uma longa cxposic.iio de motivos, 
mornOI.'Jnos o ropresentncues, que parecem mostrar que a me
dida rnm·eco npprovucão do Senado. 

De facto, os .gunJ·dns ,h\ gosam Ml.unlmonto da maior. parte 
{Jns J•ognlins o dos onus dr' l'unccionarios [luhlicos, oxccptuando-sc apenas o di1·eito do doJ'esn. 

l'm·u set·em nornondos devem se .habilitar cm concurso !(~rl. !,l.J, §§ 2" o G"; da Nov. Cons. das Lois das Alfandegas); toem 
du•eito a l'c/'orma CrJUivnJonl.o ;í aposentadoria, de accôrdo com 
o nl'l .. 2" do decreto n. LGtl!l, de 27 do ,iunlm de 1007, que disoõe: 
Os !IIUtrdas que lll!e·rem. 21; anrtOb' da a(fectl·vo .varviço, · li
qu.ütados na {rJrma da.v lcls da F'a:anda, podertio ser 1'cformados 
com, o .wldo por intclro, nos termos do m·t. 7!i da Constituicão 
F'erlcral; .contl•ibuom olwigatoriamentc para o montc.pio, como. 
qualquer• funeeinnnrio publico, ein o•bodiencia ao decreto 
n. !l42 A, dn 3.1 de outubro do i!l!O; prestam serviQOs publicos, :ra~cndo Jlnl'l.o do .im·y; pódem sct· qualificados eleitores. 

Nli•o se devo, pois, oquiparnr os guardas a pracus de (J)rot; 
!Pnreco Jusl'o r·ceonhocer a qualidade de empregado publico 
civil, uma vc~ que se não onconl.m uma lei quo propriamente lhes lrn.ia dofinido o t.ypo .funccional, 

A disposição .ÍJ\ invocada do art. 2• do decreto n. 1.662, de 
27 do ,iu.nho do 1007, basta para dofinir essa qualidade, nos 
termos do ar!. 7G da Constituicão F.cdet•aJ, que determina:· 
«a arosenl.adot'in só poclerrí sor· dada aos funcciona·rios pulili
t'os cm easo do invalidez no serviço da Nnciio». 

As r·ar.õcs prestadas pelo inspector o .gunrdn-m6r da alfan
dega, Jl'OI' inl.ermeclio do Minist,r•o da Fazenda, sobro um pro
Jccl.o do Senado quo tnmhcm resolvo considerar empregados 
civis ns gum•dns da alfandega não procedem. , 

·; Tnf01•mam aquelles funcdonarios quo pnrn «manter-se a: 
ordem o disciplina, imprcscinclivcl no corpo do guardas, at
tenl.as ns J'uncç,ics do que csl.ão encarregados o n importancia 
dessas funcçõos, nr1o convem, nbsoluLamonte, dar-se-lhos outra 
orgnniznclio divrJI'sn dâquella a que ostfio su,icitos•, etc. 

O nr·:;nmonto pnreco. conl.rnproducontc, pois qu.o n circum
slancin do ficnr·cm consid·cmdos empregados civis não impede 
que se ma.nt.cnham ns penalidades constantes do m•t. 26 da 
Cons .. das Lois dns Alfandegas, excePCão feita ·da prisão como JWaçn de Jll'el .. 

A impol'lnneia das fnnccõcs qu.c (Josomponham esses sor
vidOI'cs do l~>.J.nrln rlcl.nrmina quo se exclua n qualidade de 
prncn de pr·cJ, que os su,ioitn. n r•cgr·n.s dn diseiplinn auste~n, 
impede o exoreieio· de sua nccão com libOI:rlndo c indcpcndoncrn. 

A scgu.ndn Jllll'l.o rln m•o,ircto, rruo importa cm aull'mento 
dr: dc~pezn. a Commisslio opina pela sun t•e,ieicüo, pol(l que, 
c nttendendo ás considcrncões expostas, apresentn ns seguin-tes · 

···~~--
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llMENDAB 

1\.o arL. i" - Redi.in-se assim; ~Ficam os (JO.mmandantes, 
snrgcnf.os e guardas das alfandegas c mesas de rendas da Repu
blica considerados CmJll'Cgados publicos civis, .Pura Lodos os 
cffeilos, de livre nomeação o demissão do Ministro da I"azen
da, oxpodindo-sc-lhos os rospoclivos titulas, sujeitos no paga
monto do emolumentos~. 

Ao ar L. ü" - Substi Lua-se pelo seguinte: ~os vencimentos 
que aclunlmcnto porec!Jom serão divididos cm dous Lorcos de 
ordenado u um /,er·co de gratificacão~. 

Ao art. 7" - Suppr ima-sc. · 
Ao art. s• - Supprima-se. 
Sala das Com missões, 2~ do outubro de 191ft. -fi'. Gly

cerio, Pres.idonle. - Srl fi'?•c'irc, Relator. - Gonçalves Fe'f'1'e·i
ra. - Tavara.~ da Lura. - Brico Coelho. 

l?TJOPOS!Ç,\o DA CAMATIA DOS DEPUTADOS N. 50, Dg 1.911, A QUE 
H!~ ll!W!llm O PARECER SUPRA 

O ConhTosso Nneionnl r·osolvo: 

Ar i.. 1." Ficam os commnnrlantos, sargentos c guardas das 
alfandegas c mesas r!e rend.ns da Republica considerado~ em
pregado:~ publicas civis, ram todos os ol'f•Jilo&, exporlmdo
Jhos l.itulo de nomcarJiío o Ministro da Fnwndn o su,jcitando
os no pagamento dos respectivos emolumentos. 

Art. 2." A's nomeaçóes destes :l'uncciOnnr·ios prcced~rá 
proposta dos inspcctoros das alfandegas. 

A !'I .. 3." Os actuaos primeiros c segundos commanaantes,. 
sargentos o guardas das nlfandcfl'ns c mesas ,de rendas terão 
rospoctivnmonlo as SCh"Uintos donominai;ões: chefes e sub
chefes, primeiros c segundos offic.iaos aduaneiros. 

Mt .. ". "'Os cargos do clrnfos, sub-ehofos o primeiros ol'
ficiaes aduaneiros sm·ão providos por accesso, tendo-se cm 
vista a antih"U idade o o meror:imento. 

Art. 5." Os cargos de segunrlos officiaos serão accessiv0is 
a todos os hr·a?.iloiros maior·os do IS armos o menores de 2il 
habiiitndos por· concur·sú nas mal.orias exigidas para o nrovi
rnento dos empregos de primeira ontrancirt. 

J'arugrapho unir:o. A~ vaga~ que se derem nn quurlm rios• 
empregados do Faznnda de J" onl.l·anein scrlio preenchidas pc
los officiacs nduniwims que Uvrrcrn concurso. c, só na l'nltn 
dr~stcs, pol'os df•mais candidatos l1abilitados. 

Art. 6. • Os vencimentos ael.uaos, consignados nos der ro
tos n. 2. 087, de 31 de janeiro do 1898; n. t. 6ü2, do 27 do 

/ 
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,iunlln do 1007, c.nn nl'f .. J,fi tln. lei n. 2.221, rlc 30 do dczrrnbro 
do 1009, serilo divididos em dous tercos de ordenado c um 
Lere o do gmtificnciío. . 

Mt. 7." A t:rratiJ'icncflo nrldicional de que trata á lo i nu
mero ·I . Gli2, ele '27 do junho de 1. DfJ7, rolnLivn ao tempo do 
scrvic;o dos gunrrlns de nlfnndogas c inosns de renrlns da Hepu
hlieu, srm't equ ipn r·ndn r't quo por·eobem, n ns rnesmns l'Ondi
çüos, os 'l'uneciorwr·ios. dos Correios. 

Al'l, 8. • Fiea o Por! o r Bxeeulivo nt!Lor•izuclo n abrir os 
eruditos neeessur·ios rnrn occor•rcr.' r'ts dosiJczns elo quo Lr·nla 
11 pmsenlo lo!. 

Ar!, . D." Hevognm-se os d isposiçõcs em contrario. 
Camam dos Deputados, 2tí do wgoslo de i9H .-Bab·ino 

Bm·roso .lu:nim•, Prosidont.e. - A.ntonio Simcao t.lns SanlDs 
Lçal, 1" Srm•ef.aJ•io inl.erlno. - Eu.seiJio li'ranr:tsco cw ,ln
rll'aclc, 2" Secretario inl.orino.-A imprimir. 

83 - !914 

O credito oxl.raordinario de 500:000$ . n que so l'õft:ro 
a pr·oro~ic;ão da Cnm:n•a dos Deputados n. Hil,. rio HH 3, Joi 
solieilmlo pol' momagm11 do Sr. Presidente da Hepublica cm 
vil'l.urlo da sogu inlo exposição do mol.ivos: 

«81'. Presidente da ncpuhlicn - Achando-sr ha~tnnle 
ndcnnl.ndn 'a eonstr·ucção do edifício dostinnrlo a Ooneio~ o 
'J'clr.r.ruphos cm Nithor•oy, EsLado do nio de .runcir•o, e niio 
tm11lri slrlo manlidn pela vigente lei orçnmenf;o.ria n disposi(;ü.o 
consl.nnlo do n. JV do nl't. 32 dn ·lei n. 2. 356, do 30 do t!e
zcmhro rio HIIO, rovigomda na lei n. 2.5H, do 1, do .inniliro 
de l!ll2. cm virludo ria qual foi iniciada n cunsl.rucGiío do 
m!ifir.io, nem podendo sor.· upplicndo no caso vort.mlo o dispo
~itivo rio nrl .. o r. ria lei n. 2. 738, de lt de ,janeiro do coJ•ronte 
anno, cm visl.a das .cxig-encins no mesmo cnntidns, cabe-me 

· rêprescn ltll' a V. ITix. soh1:o a nocessidade do ser ~olicitadn uo 
OongTesso Nacional n concessiio de um credito r.xtraorrlinnrio 
do 500:0110$, imjlot•tanciu precisa pnr11 a conclusão do edil'icio. 

Rio de .Tnneiro, 21 de i:naio do 1013. -José Bm•bosa Gon- ' 
ÇalVCS·) . · 

A Commissüo do l!'inancns, i.cndo em eonsidernoüo 1 "• 
· quo as ohrns foram coucluidas, estando ,j1í o erlificio tendo 
utilizado pnrn o :fim a quo foi destinado; 2", que o Poder 
Executivo devo estar appnrelhado do recursos pura solver 
todos os compromissos decorrentes dos trabalhos rospeclivos, 
é de pnreccJ• quo so,ia approvada. n proposição. ·· 

· Snln das Commissiics, '22 de outubro de 19tr.. - F'. mu
cm•io, Presidente. - Erico Coalho. - Goliçallm.~ Ferreira. -" 
Sá F'1•ei1•e. - Tavares de Lyra. · . · · · 

l .• 
... ... 
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P!ÍOPOBIÇÃÓ DÁ CAMAIIA DOS DI~PUTADOS N. 65, DI~ ! 013, ,\ QUJ:l 
SE REFilRil O PARECER SUPRA 

O Oon,;resso Nacional resolvo: 

Artigo unieo, Fica o Prosidont.o da Republica nutorir.ado 
a o.brir, por inLormedio do Minisl.m·io da Vtnçii0 e Obras Pn
hlicns, o cr·r.dil.o extt•nor·dinaJ•io, na import.ancin dr. 5UII;OOO$, 
pam occot·rer ús dosp[!?.fiS com a eonclusão dus oil!'us do ••di
Iicio dostinnrlo a Cor·r:oios e Tolographos orn Nilhor .. y, J•:s
l.ado'do Rio de JanoiJ·o; revogadas as clisposir}ões em conl.l'nt·io. 

Cnmurn. dos Deputados, G do novembro do : tH3. -l:iaiJ1.no 
!Jm•roso .luniur, l't·osideliLe. - Antonio Sirneüo dos l:ia.ntos 
Leal, !" Secretario. - Ranl rlc Moracs Ve1ua, 2" Secretario • 
..,... A imprimir. · 

84- t9U. 
G 

A proposição da Cnmnra dos Depu~ados sob n. 2·l, rlo 
· corronto nnno, nulor·i~n o Pt·esirlcnl.c dn llopuhlicn. a ahJ.•it·, 
rolo Mini.st•l.'iü do Interior, os crc(Jitos cspecines, nrt impor-

. lnncia do J W :G.f 3$0ü!i, para 01oeorrer· ris úeaper.ns nccr>:scillns 
uns consignacilos do Hispicio Naciortal do Alienados, o na do 
üü :000$, para pagamento de dospcr.as feitas com o serviço do 
lcvn.nl.amonl.o do r:adasl.t·o dos proprios nneionaos. 

Quanto n este ultimo, rllérn d1• não eonstar dos papeis. 
sujeitos ao exame da Commis'siio qualqu'ilt' r•oqutsi~iio do 
Poder Exaautivo, rl do notar quo se destina a serviço düpen
donto do Minislor•Jo da Fawncla o que, consoquontornonte, 
8Ct•in. irl'ogu!at· que fosso aborto pelo Ministerio do Interior, 

lleln.l.ivamcnl.o no PI'ÍfTI'iJiro, nstando ,iri oncermdo o ox-
creieio, entendeu a Commissão ser· eonvenionle solieital' in

. :rmmnções ao Sr. MiniRlro ela .TuRLil;a sobl'e o oxee,~o rcal
'mcnto vcr·ificado cm 1013 nns diversas eonsignações da l'U
ln·.;en. 10", «A;sistenci~ n alionarlos>. e, do nccOl'do com us.~as 
iufor·mnçiies, apresenta emenda modificando o qucmtum rlo 
cr·cdilo pedido. 

Assim, ó a Commissão de parecer que a propcsil;iio soju 
approvnda com as seguintes · 

EMENDAS 

.;Onde ~e diz «ct·editos especiaos~, diga-se: ~credito es-
pecial,, 'l 

cOnde se diz <na lmportancla de. 159:613$066,, dign-so:J 
orna impa.rta.ncia de :168: 442$792>, 
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· '«Oni:lti se 'diz ~despozas accrcscidas nas oonsigriacões íló 
Hospício Nncionnl do Alienados), diga-se: «dest~ezas accresci
das nas consignações rio Hospício Nacional e Colonia de Alie: 
nados), 1 

cSupprimam-se ns palavras «O na de 66:000$, para pa
gamonf,o do dospezns f'nil.ns "nm o serviço de levantamento 
do cadastro dos Jli'0!1J'iOs nncionnos>. · 

Snla das Comm issiícs, 22 do outubro do 1914. - F. Gly
cerio, Phlsidenl.r, - 'l'avrm:s de Lura, llqlator. - Gonçalves 
F'eJ'7•C'h•t!, - Hrico Coelho. - Sfi .fi're·ire. · · 

PfiOPOSIÇÃo DA CAJI!AIIA DOI;; DEPU'rADOS N, 2<1, DE 1914, A QUE 
BE HJ~Pim B O PAJmCJm SÍJPM 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica· o Prosi!J.ento da Republica autorizado 
li abrir, pelo Minisl.erio do Interior, no corrente exercício, 
os credHos cspccines (!lss.isl.enein a alienados), nn im~or
tancin dr. :I GD :ll 13*0GG, Jlni'a oecorrer ús d·aspezits nccresctdas. 
nas consignações do Hospil.ul Nacional de Alienados, ~ na 
do üü :000$, parn · Jlili<arnnnl.o dn dospezas feitos com o ser-. 
viço de I wa11 tament.o rio cadastro dos proprios nacionae.~; 
l'cvogndas ns disposi(;õcs om contrario. 

Gamara dos Deputados, l!í do setembro de 1914. - Lu.iz 
Soares dos Santos, Pt'2Rirlcnlc cm exercício, - Antonio Si
?net1o dos Santos Lca!, 1" Secretario . .:._ .Ttt.v~nal Lamartine de 
W'aria., 2" Secrof.ario interino.- A imprimir. 

8~ - 4914 

O gunrd:i-clúwcs ilc 1' dassc du Estrnâ:i âe' Ferro Cén!Jrnl 
üo Brazil Manoel Ft•ancisco Pereira requereu no ·Congresso 
Nacional um anno qe liecnçn, pm·n. f.ral.amonto de saude e com 
metade dos vencimentos que lhe competirem. 

A outt•n Casa do Congresso, examinando os documentos 
offcl'ecidos pelo poticionm•io, rins quwcs consta não só o exumo 
da Dirccf.orin Geral de Snudr• Puhlifln, que eomprovn n alle
t:aciio da molestin', como f.amlwm a inrormação prestada pe.Jo 
director dnquclla ferro-via rlc que o mesmo gunrdn-chnves 
obteve do. Go\•r•r·nn o nmzo rnaximo rln liconçn quo podia ·go
snr com o abono rl.n rlinria, approvnu o pro,iocto n. 29, cl~te 
:tnno, concedt:ndo-l!ro a lict•nt.:.a solkitadn, não com n metade 
de vcncimcn!os, mas com n dinrin que lhe competir. 

Es!ta Commissiío, eomiderando que o laudo de inspecção 
de snude. e a infOJ'mnr,.fio p1•csf.nda pela repnrticiío competente 

' ' - ·- .. ----

'• 
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ovidnncimn a necr.ssidude ur, ~<:J' c:onc,uirla a liconca cm 
questão, ó de parecm· que tic,ia approvuda <L proposioüo com ~ · 
sesuint.~ 

EMENDA_ 

Ao artigo unico Sullsl.ituum-se as palavms •com ·a 
diaria que lho compeLir• pelas seguintes: «com a metade d~ 
diaria que lho compçlil'». 

Sala di1S Comrnissões, ~~ de outubro de ,1914.
1 - F. Gl11cerio, Presidon l.e. - fJou(:alvcs F'eJ•re·i'ra, Rola to r. _, 

Erico Coelho. - Tavares de L'IJ1•a, - ~á il'ra'ire. 

PROJ.>OSIÇÃO DA CAMAHA DOS DllPU'J'AUOS N. 20, DE 1914, A QUE SE 
.. ~IlEFEf\E O PAllllCJlfl SUPHA 

O Congresso Nacional' resolve: 

Artigo unico. Í!'ica o Presidente da llepublicu autorizado 
a conceder a ll!anoel J!'rancisco Pet•eit•a, guat•cbl-chuves de i' 
classe da Estrada de Fet'l'o Central do. Bm~il. um anno de 
licenca., para tratamento de s-audc, com a d i:<wia que lhe com-
petir; revogadas as disposicües em contrario. . 

Camara dos Deputados, ü de outnbro de l!lH. - Salrino 
Ba'M'oso Ju.nior, Prcsidonle, - Elusio úu A.1•"uio, 1" Sec1·etario 
interino. - Juvenal Larnm•t"ine de Fm·ia, 2" Secretario inte-
;rino.-.A: imprimir.. · 

86 - !9{4 

, A Commissüo de Finan\'as, cxamiuando a Jll'Oposicüo da Ca
mr~ra dos Deputados n. ao, do -!OH., aulol'i~ando a concessão 
de quatro mezes de licença, com o oi•denaclo e ern prol'Ogação . 
daquella .em cujo goso se. acba, ao adminislmdor dos Correios 
:lo Territorio do Ac!'o, .José Ribcil'o SnJJack, é de p~·ece.r· que 
ella seja approvada, porque o r·crJUel'ent.e, quo estít sofl',rendo 
de beriberi, preencheu as exigencias da lei n. 2. 756, de 10 
de ja11eiro de 1913, e nas condições, POl'lrmto, de ser attendido. 

Saia das Commissões, :)2 de out.ubr·o . de • 1914,, 
-: F'. Glycerio, Presidente. - Erico Coelho, Relator. - Ta
vares de Lvra. - Sá Freire. - Gonçalves Pe'f'J'eira. 

P.IIO.I'QSIÇÃO DA GAMARA DOS Dlll'U'J'AUOS N. 30, DE 1914, A QUE S.!J 
. REFERE O P.\1\EC:EI\ SUPllA . 

O Congresso Nacionul resolvo: 
Artigo unico . .Fica nulol'izaclo o Presidente da 1\epubliiia' 

.a. conc.eder aQ ?dministr'<ldor dos Correios do Territorio dQ 
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:Acre, .Tosé Ribeiro Saback, quatro mezes de licenca, para tra
tamento do snude, com o Ol'dcmado e em prorog;acüo da em 

. cujo goso permanece; !'ovogndas as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 6 de outubro de 1914. ~ Sabino 

Ba1?'0so Junior, Pvesidento. - Elysio de. Araujo, 1• ··Siecretnrio 
interino. - Jwvenal Lamm•tine de Faria, 2' Secretario irite-
rjno.- A iiTJprimir. i 

' 87- :19!4 

A' Commissão de Finanças do Sen11do fo'i presente a pro
posição da Camara dos Deputados fixando em :100$ diarios o 
subsidio e em 1 :000$ a ajuda de custo dos Senadores e Depu
tados durante a legislatura de 1915 e :1917. ·Esta proposição 

. originou-se do um projecto da Commissãwd<e Constituição e · -
Justiça daquel!a ·Casa do Congresso, a qual justificou-o assim.: 

«A Commissão de Constituição· e Justica, incumbida por· 
praxe _inveterada da iniciativa do projecto de le! q!:Je regula 
b subsJdJO dos Deputados e Senadores, pensa que nao ha ra
zãoparu alterar-se na legislatura vinqoU!'a ô subsidio vótãdo 
p:ira· a presente; ITJaS; ilttendend_o ÚS cqndições prectirias ~rrl 
que se acham as fmancqs do pmz, entende que os representan
tes da Nação devem concorrer ·com todos aquellés ·que P,erce
bem dinheiros dos cofres pu~licos a ·qualquer titulo, por· meio 
de um imposto gora! e grndativo, para atteliuar esse mal . 

· Sendo o · estitb~lecimento desse imposto. de el2clusiva at
trilmição da Commissão do. Finnncns em lei que não a do sub
sidio, a Commissüo de Constituição e Justiça se limita a of
ferecer á consideração da C amara o seguinte projecto: 

' ,. .· 
O Congresso Nacional decreta: · 

. ' ' 
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PROPQSIÇ.i\0 DA CAMARA DOS DEPU'I'ADOS N. 31, DE 1914, 1.: QUE 
SE REI'Iln~ O l'AHllC~r. SUPRA 

O Congresso Nacional decr·eta: 

Artigo unico. O subsidio do Deputado e do Sénador para 
a legislatura de :1.9:1.5 a 1917 é fixado em 100$ diarios e em 
i :000$ a ajuda de custo; revogadas as disposições em con:
tl'ario. 

Camnra dos Deputados, 10 de outubro de ~914, - Sabino 
Ba'l"''oso htn'io·r, Pr.esidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, i' Secretario. - Elysio de A2•aujo, "2' Secretál'io. 
impl'imir; 

88 - :19:10, 

A proposição da Gamara dos Deputados sob n. 32 es-
tabelece o seguint~: · ' 

i 

«0 Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.' No período presidencial a decorrer de 15 de 
novembro de :1.9:1.-i a :1.5 de novembro de 1918, o Pt·esidente 
da Republica vencer<i o subsidio qe 120 :000$ annualmente 
é o Vice-Presidente o de 36:000$, um e outro pagavóis· em 
prestacões mensaes. · · 

Art. 2. • No caso de impedimento por motjvo de licenca, 
() Presidente -da Republica vencerá metade do subsidio. 

Art. 3,• O Vice-Presidente ou qualquer de seus substi
tutos, em exercício pleno das funccõcs presidenciacs, nos ter
mos do art. H da Constiiuicilo, pprccberú o mesmo subsidio 
fixado para o Preside;nte. · · ' · ' ' '' · · 

4-r't., 4,• ·Revogam-se as disposições em contrario.~. 
' - ·.' ' ' 

Essa proposição reproduz, serri alteração, a lei em vigor 
e a necessidade d.e sua approvação decorre do disno~to no 
::trt. 46 da Constituição da Republica, a saber: , ... ~ ... ·... ., '• ... '" . . 

· «O PresideptEi e o Vive-Presidente .da R~publica per
lleberi'ío subsidio, fi:tado p'e!o Congresso l]O, poriodo·pi·esichm-
cial aniecedent~. . · .. '· · · · " 

Isto posto; é a Commissiío de parecer ·que o Senado lhe 
dê o séil-.assentimento.; · · . ; , ·" 

... · Sala das Commissões, 22 do outubro de 191/i .- F. Glu
. c~f,i(), · f.residonte.- Tavares de Lyra, ·Rela:t,qr .~ Sá Freire. 
. "Poilçal:ves Ferreira.- 'Erieo Coelh,o., · · · · 

. ' 

' 

... , 

' . 

'. ' 



PIIOL'OSl()ÃO IJA CAMAIIA IJD~ IJEPU'.I'AIJOS N. ;;~, DJl 10!4, A QUJ! 
SE UJ~PB!m O P~\HECJ~H SUPH.A 

O Congresso Nneional deor.~tn: 

A!' L. 1." No período presirlcrmial a. decorrer de 15 de 
novembro de I !H" n 1r. de novembro de HllB, o ·P·i·esidcnf.e 
da Republica vencor:'t o subsidio do 1~0:000$ tmnuafmenf.c 
c o V ice-Presidente o de 30:000$, urn •J .ouf.ro paguvois cm 
)Jrcstacücs mensaes. 

Art. 2." No easo do ilnpcdimcnf,o por motivo de liccnca; 
o Prcsidcnl.c ·da llcpuhliea vcneor:í moLntlo do subsidio. 

Al'f.. 3." O Vicu-Pt•c,sirlcnLo ou qualquet• elo Hcus substi
l.uJ,os, cm oxo1'eicio vlono dns I'Lrnccües p!'esidcnciaos, nos !.er
mos do arf .. 1,·1 da GonsLiLuir;ão, pcr·ccbcrá o mesmo subsidio 
fixado para o Prosidouf.e. ' 

Arf .. "·" novogarn-so as disposições cm contrario. 
Camn!'a dos Depul.ndos, 10 de oul)lbro de 10!1, .-Sutn:no 

Barroso .lnu'irn•, Presidont.o.- Anton:io S'irn.mio lias Santos 
Leal, 1." Socrel.nrio .- Blus·io de Arau.jo, 2" Secretario. 
imprimir. 

89 - :1.9i4 

J•~m J'C(JUOrimouto que dirigiu n.o Congresso Nacional, o 
Dr. Augusto Linharcs, modi•llO ajudante do Serviço dos Portos 
do Esf.ndo do Amazonn.s, solicita um anno dlo licença, sem 
vencimentos, pum tratar de seus interesses. 

•.remando conlrecimenLo do podido, n Commissüo do Pe~ 
licücs e Poderes da Camara dos Dcpuf.ados intorpoz o se
guinte fllll'OCCI': 

«Com officio do Minislcrio da .Tusl;icn., na conformidade do 
arl. iJ" do ll~croto legislativo n. 2. 75G, do '10 de janeiro do 
mmo proximo passado, :J'oi presente a esLn. Commissão um re
querimento do DI'. Augusto Linlmros, a,judantc do Scrv.ico 
dos Porl.os do Estado do Amazonas, que solicita do Congresso · 
um nnno de Jiccnca, sem vencimentos, pnra tratar de seus 
interesses. 

A repartição a que esttl subordinado o funccionnrio re
querente o que· encaminhou sua petição nada info1·mu quo 
contrarie n prelencão d•e·ste, pelo que a Commissão do· Jlodo
l'llS é de parecer que seja concedida a 1icenoa solicitada., 

' Parn isto offerece o seguinte projecto: 

«0 Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. l!'ica o Presid@te da Republica autorizado 

a '<onc~d~~ um anuo de Jiccnca, sem vencimentos, pura trata~ 

. ' 
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de seus inl.oresses, no Dr·, Augusto Linhar·cs, medico n,iudantc 
rln Sor·vir;o dos Pol'los do E~lado do Amazonas; revogadas as 
disposir;ücs em eonlt'nl'iO.> 

O pr•o,icel.o pelo qt!al eonclue o parecer lr·anscJ•ipto 6 
lro,ir, u fH'OPOHiQão sob n. 37, c, desde rruc ollu não vne de 
o:rwonl.ro t't lei n. 2. 750, de '10 de innoir•o do nrlllo passado, 
o r:, sua approvru;fi.o não rosull.n inconverriento par·a o serviço 
pnhlifJo, 6 a Cormnissfio de purecct· que deve Lor o assenti
men lo do Senado. 

Su.ln du~ Cornrni~sries, 22 de. outuhr·o de 10J.I.- P. Glll
r:r:,•io, Prcsidonl.c. - Tavares de Dum. Helalor. - !Jow•alves 
Pcrreira. - Sri Freire. - 1~'-rlco Coelho. · 

PllOPOSIÇl\o IJA CA~I:AilA DOS DEPU~'AilOS N, :J7, DE ·191-1, A QUE ')Jl 
lllll'Jllm O PAI\IlCilll SUPIIA 

O Congr·osso Nacional re·solve: .. 
Artir;o · unifJo. Fica o Presidente da flepublicn aul.ori?.ado 

n c:onecder um anno do licença, sem WlnCilllXJnf.os, para Lr•n
tnr· do seus interesses, no Dr. Augusto T.inharos, medico 
njudnnte do Sor·vir:o dos Portos do Estado do Amazonas; re
vognclns as disposir;õcs em contrario. 

Cnmnrn dos Deputados, 10 do outul}ro do iütr.. - Sa
/riuo !Jarroso .lurt'ior, Presidente. - Antonio S'irrwüo do,, San
to,ç Leal, 1" Secr<!rtario. - Elysio de Araujo, 2" Secretario. 
rino. 

O Sr. Raymundo do Mirand•a ( ') - Sr•. Pmsirlcnl.c, n. 
eoudicüo elo nrnit;A que sincernmonl.o :rpoia o (:r.vorrro ltcLual 
1110 impõe o dever· do vir• tí l.r·ibunn. do Snnado pr·ovini1• não 
s(• ;10 Chefe rln Nnçflo, como no honrarJo Sr·. illinistro da Fa
:t.ondn., pnl'a quo, nviAados n.sAim, livrom fie 11m prr..iu ir. o, fllH' 
~r·r·:í innvil.nvcl. o ~rlwsnuro Nneionnl, 

O Senado subo que n lei quo nutor·imu a emissão de 2ii0 
mil eonlos pcrmiLLiu Lnrnlwm que se :fiwssorn ernpresLimos,mo
dinnte determinadas condições, a osLabelerlimento; bnnonrios. 
CorTo com insistenci11 r: ao meu conhecimento !eem chegado 
informações de que se trnf.a. de conseguir do Governo um em
pr·osl.imo do mil ou dous mil r!onto~ para o Banco de Alngoas. 

J~' preciso, Sr·. Presidente, declarar· desta tr•ibunn. pnr·" 
ennhocimcnt.o do Governo, que a orr;nni1.acão deste banco não 
·pcr·rnilto urna operação desta nal.ure1.u. 

O Banco de Alagoas ó um departamento elo ,Thesoul'O es
, tadual, fundado com um capital do mil contos, capital que .iá 
está profundamente desfalcado illosalmente pelo Governo do 

. · ;(•) Este discurso não foi revioto pelo orador. 
Vo!, VI 
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· Es~ado que não tem autorização do Congresso estadual para 
trtl operação de credito. Só o. titulo do obras cm uma parte 
da r.evada foram retirados 200 contos do capital do baneo. 
A siLuncfto em que se encontro. o Estudo, pelo doscalaiJro 
administrativo a quo Lcm sido arrastado o Governador, lm
bilita-me a affirmnr que a roalizacão de semclharJte oporncilo 
ser·ú um prejuízo inovitnvel paro. o Thesouro Nacional, por
que osso banco .jámnis poderá pagar um emprcstimo de quan
tio. superior no sou proprio capital, ou mesmo Jgual; e o di
nheiro irá servi;· paro. se manterem cangaceirtts o para se 
comprarem rifles, como toem sido os recurRos do Estado na 
administração do Sr. coronel Clodoaldo. 

Não ó que cu considere o Sr. coronel Cl~doaldo du Fon
seca um homem capaz do ent1·ar cm conluios puJ•a negociala8. 
Não; cu considero o Govemndor das Alagoas um homem ho
IIOsto. Mas,_ infelizmente, sou forcado n mais uma vez dr.t:larar 
IPero.nte o Senado que S. Ex. carece de capacidade para im
pedir o desnmntelo administrativo, que n S. Ex. l'allece trun
bem capacidade administrativa para o.mparar os golpes e parn 
evitai' os desatinos o desvios que se toem operado nu sua 
administmção, compromettendo o seu nome . honrado. Parn 
mim S. Ex. é um homem honesto incapaz do. pratico. con
sciente do uma traficancin, mas fálta-lhe a 'capacidade para 
impedir que o seu nome honrado· sejo. ctJIUJH'nmettido em 
negocios c que outr•os intervenham na pt•opria oribnt.ac:lo 
administrativa, que nilo ó de S. Ex. Consegumtemente, dando 
os te aviso, cumpro um dever de amigo do· Guvcrno da Repu
blica e no mesmo tempo diz-me o. consciencill. que- eu presto 
um servico ao Governador de Alngoas, d~claraudo, porém, 
desde já, quo S. Ex. no.da mo fica a dever com isto .. 

Este emprostimo, si se reo.lizo.sse - o que não acredito, 
e estou certo mesmo de que o proprio Governo ignora o que 
por ahi se propala - si se realizasse iria so:· de futuro m!!is 
um compromisso, mais um ponto sério de accusaf;ão á admi
nistração do actual Governo do. minha tm·rn, porque r. pr~
juizo do 'rhesouro Nacional será certo, porqur. sct•in umu opc
racilo illegaJ; a responsabilidade do Governador será pessoal
mente muito grave, e, uo mesmo tempo, ir(t de futuro tumbem 
comprometter o credito do :Esto.do em outra~ opel'llcões que 
se tornem necessarias. · 

O que ns classes· conservndora_s pedem pelo orgão com
petente da )\ssociacilo Commerciul de Mneció li n crenciio do 
uma agonci n do ·Banco do Brnzil, que só poderá produzir 
grandes vanl'.ngcns o salvará a grande sai'ra de ri.lgodüo; assu
cnr o out1·os productos, o que~ :~inda por sua \'CZ, reverter:\ 
em boneJ'icio dns reudus ostnauaes. · · • 

Com a agencia do ,Banco do Brnzil todos hicrarüo, nin
guem perderú; com 0 omprestimo illegal no 13nneo de Alugons 
todos perderão, t.udo seJ•:í sucril'icudo, ató o vcvo será 1:om 
mui$ rnpidez LiJ•ot.•Jlldo c fuziludo;-

Feilo este aviso sincero e leu I u que me julgo obrigado 
'l'Jcrante o Governo da Republica, ap~oveito o ensçjo para d.~-

. ' 
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•Jiurar ao Senado que, cmhom tenha interrompido o trabalho 
do db.;eea!iiio riu fJUe dr.• attut·mal c damnosu, não só 'á popu
lat,iio o ú:J da~:;"s eun:JeJ.•vauot·as da minha term, como lam
bem .de todo::~ u., IG;tado;; vizinltos, até o Cuarú, a Companhia 
Gz·oal. \V";;Let•<t eoutinua Hll IH'OJJOSito de mal set·vir á popu
Juvüo dnqueJJa zuJJi!, Jevantlu a sua audncia ao ponto de, sob 
pretexto ue eer.llwndu,, ü· eliminando Lodos os empregados 
nacionaes. 1~ au passo que u:; demitte os vuo substituindo 
pot· esLt·uugeiL·os, c au8ml'ui.ando eonsidcí·avelmeuLe os orde
nado;; IJU'e {ICI'ee!Júun os naeionaus cxonel'UdOH. 

J•;sl.e nt/Jn Lt·abulltu, verdadeiro éco 110 scn~ü· daB classes 
cousut·v<ll1ol'as u du povo que aqui represento, esL1í intcrrbm
pidó JJOt'quu a:;unt·dn o pareucr do illustrc Relatot· nu Commis
siio Mi~:l.a dto rosl.urJos ·r1e uoulmcl.os de csLt·adas de fer!'O. J~n
tl•el.unlo, HU[JfJI'il'f'i cssJ inLcl'!'upaiio denl.ro de breves C!ias, ol'
fcreuew.lu :i eonsiueraçiio do Senado um prnject.J que regule 
o modb de npt·ovuitanwnLo de cmpt·egados nuuionaes nessas 
eompanllias al·t·enrlaL:H·ias do osLrudas de 'fez·ro, porque o pa
triotisnw LH1s impül> o dcvnr de cuidarmos daquelles que são 
nossos, nfitll de cviLrtl'rrws que uma ou ouLra companhia es
tr·angeü·a usle,iu a d"nlii.Liz· os nadonaes para tet• o seu pes
soal eomposto uo c.,;Lrangeiros, com prejll!zo dos direito~, ho
nestidade, zelo u competencia dos nossos concidadãos. 

:mra o que tinhn a dizer por ora. (Muito bem; muito ,bem.). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pr&sidente - Uonstaudo a OI'dem do dia apenas de 
vota!iÜes c não hnvr.mlo nuinero, vou ~levantar a sessão, desi
gnando para a da seguinte a mesma ordem do dia, isto é: . 

Vot:11;iio, cm diseus~iío unica, da l~cdacoiío final da 
emenda riu BI!IIÚr.lo IÍ JH'Oposi•;;io Lia Gamara dos Deputados 
n. ~a. de I!J 11, autol'izando a abertura de um credito supplti
mentnl' IÍ vedm. 12" do Minisl.erio da Fazenda - Imprensa 
Nnciona! e Dim·io 0/'/'iL'ial - uo valoz• do 1.443 :548$000; 

Votar;lio, em .diseussiío unica, ~o requerimento n. '5, de 
:!OH, soliciLando diversas informaoões no 1\Hnisterio da GueJ•t·.a; · 

Votuofio, cm discussão unica, do requerimento n. 6, de 
H1l .;, solicitando diversas informações ao Ministerio dn Marinha; 

Votaoiío, cm discussüo unica, da t·~daé~üo finul ua o:mendu 
do SoJo~nolo ú nrnr.oiJSic~o da Carna1·a dos Deputados n .. 236, de 
:1012. (JUe /.i:an'J'r:t·e pat·a o Corpo de· Saude do Ex;ereito, com 
honl'as do· 2" .l.onente, os infel'iores que tenham mais de Lres 
.annos · de praça, e 'Berv icos profissionaes; 

\ 
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VoLnciio, cm t.liscussão unicn, dn rodacciíl) l'innl da emenda 
do ~enado à proposiçflo da Camm·a tios Deputados n. 12, do 
i!JH, que nuLorizn a aberLut•a, pelo MinisLerio do InLe•rior, do 
um credi·Lo supplemcuLar à vorbu 15' do nrL. 2" da lei do Ql'
oamcnLo vigenLo, na irnpot•Lancia de 023 :720$212; 

Votncüo, em 2' r.liscussrto, da p~Qposoicão da Cumara dos 
DepuLndos n, 2H, do HJH, quo nppt•ovo. ns rosoluoüos o cOJl
voncões assignndas pelos dolcgudos tL 1,• Conl'ot•.anciu InLomu
cionnl Amoricnnn, ronlizndns nos mezes do ,julho o agosLo do, 
1910, na cidade do Buenos Aivcs (com Jlareeel'' [a'VO'l'a'Vc! lia 
Cornmi.~~ao de Coustitn·içtio c Diplomada) ; 1 , 

. 'votação, cm :!" discussfto, da pl.'oposiçüo da Gamara dos 
Deputados 11. :w, tle 19ll•, que auLorizn a abrir, pelo Minis
tcrio da. Mn·rinha, o crediLo supplemenLat· de liüü :5:J8$080, rmt•a 
Qccorrcr no pagamento !.ln tlii'l'ol'<JOCll de 300 rmra 3ü5 dias 
aos jornaleiros, diarisLas o l.rubalhadorcs dos Arscnnes de 1\!a
rinha o DirccLorin de ArmamonLo dut·nnLo o c.xot•eicio da 1DH, 
eLe., sondo 5G3 :2!iü$080 (t verba - Arsenucs - «Pessoal c 
pessoal arl.isLico) ;C lO~ :272$ (t rubrico. 27". «l~cssoul ç pussoo.l 
arLisLico• (cO'/n )Ja'l'acm• {a'VOJ'a'VCl ria Comrn1ssao de FnwnçM). 

LevanLu-so a se~üo ít 1 hora o 50 miuuLos. 

13G' SESS.i.O, EM 24 DE OUTUBRO DE 1911' 

l'l\ESIDENCIA DO S!l, AllAUJO OÓES, 1" SECIUl'l'Al\10 

. A' 1 hora 'da Lurde, presento numero legal, abre-se o. 
sessão, a qu-e concorrem os St·s. Araujo Góos, Pedro Borges, 
MeLollo, Gonz~gn Jaymc, Teffé, ArLhm· Lemos, lndio do Bra
zil, ~lond~s Llc Almeida, ,lQsú Eusebio, Urbano SanLos, Riboiro 
Gon~.alvcs, Gorvnsio .Pnssos, Francisco Si't, Ta~·ares do Lyra, 
J~Ioy lll: Souza, l~pil.ucio Pessoa, Tlnymundo da Miranda, Go
mes llibeiro, Guilhcrmo Campos, Aguiar o 1\lcllo, Ru~ Bar~ 
bosa, llornuruino MQnteiro, Erico Coelho; . Bueno do Paiva, 
Alfr\edo Ellis, Francisco Glycerio, .Tosó MurLinho, A. Azet•cdo 
e Alencar Guimarães (2!l). 

Deixnm de comparecer com· causa ,justificada os si;s, Pi
nheiro !llachndo, Gabriel Salgado, Silvorio Nery, Luuro So
dré, P1ras Ferreira, Thomnz Accioly, AntonioO do SQuzn, 
Cunhn Pedrosn, Walfredo Leal, Ribeiro do BriUo, Sigismundo 
Goncnlves, Gonçalves Ferreira, Oliveiro. Valladão, Luiz 
Vianna, Josó Marcellino, JQiio Luiz Alves, Moniz Freire, Nilo 
Peoanha, Lourent~o Baptista, Alcindo Guanabara, Sá Freire, 
Augusto de Vasconccllos, Bernardo 1\lontmro, kdolpho Gordo, 
Leopoldo de Bulbões, Brn:r. Abrantes, Generoso Marques, Xa~ 
:Vier d~ Silva1 Ab?on Bal,lti~La, Ho1.1cilio L)lZ, J0!19Uim ,:As-.. 
su,mpQ~(} ~ iVrcto~l)l(} ;r.Io!ltgrro [(32). ~··· - · .. . . · 

..... 
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E' lida, posLn em d:i'scussüo e, sem i:Iebnte, ilppt'ovadn n. 
acta da sessão anterior. 

O Sr. 2' Secretario (sc~vindo da '1')~ i:Ití conto. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offioio i:lo Sr. 1' Secretario da Cnmora <los Deput.ndos. 
r.emettendo n seguinte proposicilo 

N. 38-1914 

O ConS'I'CSSO NnJ()ionnl resol'Vo: 
Art. 1." Ffcn o Presidente da RepubliÓn nul.oriza.do n 

abrir, pelo Minisl.erio dn Fazenda, um crodito oxtraordinnrio 
na imporl.ancin de 24:007$437, para ocr:orror roo pagamento, 
cm virtude do sentencn do Poder .Tudi:cinrio, no Sr. Pedro 
Rodrigues Barroso, 2" tenente do Exercito, compulsoriament.e 
reformado. 

Art. 2.' Sempre que a União fOr condemnadn. por sen
tença judiciaria, n pngnmentos resultantes de lesões de cli
l'aitos individuacs, o. Mini·stro ela Fazenda, na mesma occa
sifío cm que ordenar o pagamcnl.o, cnviar(t :'t aul.()ridadc com
petente os papeis respectivos, afim de ser proposta pelo rc
prescnl.anlo da Fazenda Nacional aceito regressiva contra a 
autoridade que deu causa á condcmnncfío. * 1." Tncorrcrilo nas penas do crime de prcvaricacão (Co
'di!!O Penal, 207), o Ministro que não fizer a remessa dos 
papeis ordenada. neste arl.ir;o c o rcpresenl.antc da Fazenda, 
quo, dentro do 30 dias, não propur.er n nccão respectiva. 

§ 2.• A acção criminal nos casos do parngrapho anterior 
pódo ser inicíada mediante representação de qualquer ci-
dadão. . 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario . 
• Cnmnra dos Deputados, 23 de outubro de 1914. - Sabino 

Barroso Jurn:or, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1" Secretario. - Jnvcnal Lamarlina da Faria, 2' Secre
fm·io. - A's Commi.!lsões do .Tustica o Lcgislacüo o do Fi
nanças. 

PARECEI! 

N., 90- 1914 

Ao exame dn Commissão de Marinha e Guerra foi su
.icil.a a proposicão n. 22, do corrente nnno, da Camar3 dos Depu
tados, que manda reduzir n tros mezes o período de apphca
çüo para os nlumnos que concluírem o curso da Escola de 
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Guéi•ra pelo regulnmonlo de Hl05, deli~,·min:mdo rm Reu rir!.. 2' 
que, ness~ POI'iOclo, e rlc :wr•l1·clo eorn o ~:ilado l'r:.ml:ll:ll•lllo. o 
f!nsino será ministrado de morJo intenRivo e sob asp•ccto ex~ 
clusivamente protico. -: 

O mesmo projecto concede p·m·missão aos nlumnos dia 
Esco·la Militar dependentes de uma cadeira do :l" anno do 
curso dr guerra (regulamento de 1.005) c que cmsnm o 1' an~ 
no do curso Jundnmental (J•egulamento de :lOOu), para presta~ 
rem exame dessa materia em época opporlunn, de modo quo 
om marco possam ser submettidos no exame das rlisci.plinaR do 
2' anno. Tumbem por disposição desse proJecto l'icm·ú redu~ 
zido o período do ap.plicacilo para os lcrcoiJ·os annistns de en~ 
genharw, que fazem o curso do nccôrdo com n plano 'traçado no regulamento de 1!105. 

Do esl;udo da wateria peiu Com.missiío, a.p6s audienciu dos 
i.nte~essndos o dos quó toem ll immcdinl.a J'csponsnbilidade 
pela lJoa direcção do ensino milHar, J"osull.ou ~ convicção do 
que não hn inconveniente em ser acccHa Pelo Senado u pro~ 
posicão, que faz o objecto deste paJ·ee•JJ', · 

' Do armos a osl,a parl.e tem lwvidn, eomn Ioda genl.c sabe·, 
diversos regulamentos, l:odos visando rlnr mclhot• orgunizaçfi'() . 
ao ensino milit.ar, sendo certo que nenhum dclJes, a comecar 
pelo que foi e·Iaborado .pelo sabio-mcsl.rc a quero coube dirigir 

. a pasta da Guerra Jogo após a p!'oclamaçiio da no.publ ica, 
chegou a ter complola exccucão, nüo lendo o tempo ensinado 
n hom conhecer-lhes as falhas c defeitos antes que surgissem 
uovas reformas. . 

Ainda hojo, no conceif.o-gm•a! dos que ensinam c dos que 
aprendem, o alvo collimado não. foi attin10:ido. 
· Ao Indo dos preceitos do novo rel':ulamento continnnm P.m . 
vigor as disposições niio revogadas dos regul:unenlos anf.eriores. 
Dahi resultam pum a boa ordem dos estudos e para a arlminis~ 
f.racüo manifestas desvantagens, sondo que ·h a ,i(,, vozes a rccla~ 
mar por uma nova organização do qual se ospRraria natural
mente a melhoria do estado nctuul dessas eonsas. 

O proJecto da Camnrn dos Deputados é o rcsulfarlo dessa 
situação, que nfio r. apenas um mal do ensino milil.nr, ·antes 
um vieio de que padece todo o ensino publico no Brnzil, não 
n.os tendo sido possível até agora sn h ir da phasc de ensnioo e 
tcntnth'as, que se succedcm cot·pori l'icndos r.m rcgulament.os 
e em codigos, quo pouco duram, nfin dando tempo a que se 
Julgue com scgurnnr..n dns suas vnntn~ons ou dPsvnnf.n.tr~ns 
pelos bons ou m:tos effeit.os, que dclles rlimnnan .. 

No pé cm que se acham as cousas do ensino. o pJ•o.iccto 
'da Cnmnrn, si nfío põe termo nos males, tnmbam níio os ng~ 
grava, encerrando dispos.itivos, que pnrcco niir. trnrfio in~ 
convenientes e valerão por nma concesRilo equitativa fr.iln aos 
que aprendem nns nossas escolas militares. Dnhi o vof.o ravo
rave!, que lhe dú u Commissão de Mal'inltn o Guerra.· . . . 

Sala das Commissües,23 de outubro de 191-I,_:_Lam•o Sbdré, 
Relator. - Gabriel Sal{Jado, ::- A. lndio. do Brazil. , 
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PROPO.SlÇ1ÃO DA' CAMARA DOS DEPUTADOS N, 22, DE 191'4, ~ QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta.: 

ArL. i." Fica. :reduzido ao período de .tres mezes, de janeiro 
n. marco, o de applicncilo puro. os actuacs nlumnos que conclu~
I'em o curso da Escola de GucJ•ra pelo regulamento de 1905., 

ArL. 2.• Nesse poriodo o de accôrdo com o citado regula-
mento, o ensino será ministrado de modo ii!ltensivo e sob o 
nspectCI exclusivamente pratico. 

Arl .. 3," Aos nlum.nos• da Escoht Militar depend·entes de 
uma cadeira do 1 • anno do curso de guerra (rr.:;ulamento de 
1005) o que cursam o 1' anno do curso fundamental (regula
mento do 1 013) ó concedido prestar exame da mesma na 
época regulamentar das disciplinas do 2' anno do curso de 
:;uerrn,podondo após esse oxame,e em março,prestar exame das 
disciplinas exigidas no 2" anno; e,bcm assim,é concedida a re
duccão elo período de applicncilo aos terceiros annistns de en
gcnhm·in, do regulamento de 1905. · 

Ar·l.. "·" Rr.vognm-sc as disposições em contrario. 
Cnmnr:t dos Deputados, 2 de setembro de 191r.. - LniZ 

Som•cs dos Santos, Presidente em excrcicio. - Juvenal Lamar
linc .:lc Ftwia, 1" Secretario interino. - Annibal de Toledo, 
\'alvcs. - G. Ccrmpos. - Antonio de So1tza. -

. O Sr. Epitacio Pessoa - Sr. Presidente, requeiro · à v: Ex. se di~'llc dar suhsLiluto pn:ra c Sr. Oliveira Vnllad'íío, 
nn Commissüo Mixla incumbida de csLudnr os cont.rnct.os de 
nrrcndnment.o de estradas de forro. 

O Sr. Presidente - Nomeio para essa Commissiío o Sr •1 
Eloy d<c Souza. 

OTIDEM Dp DIA 

O Sr. Presidente - A ordem do dia consta de votações •1 
Niio havendo numero, vou levantar a sessão. 

Designo para ordem ,do. dia cln scssilo seguinte· a mesma: 
j(, marcada, isto é: · 

Votncilo, cm discussão unica, da redaccilo final d1n! 
emenda do Senado (L proposiçiio da Cnmnra· dos De)lutados, 
n. 23, dc 1 OH, nuLoriznndo n nbt!,l'f.ura de um credito sup
plementnr :.\ verba 1 2' do Ministerio da Fazenda - Imprensa 
Nacional c Diario O{ficial - no valor de 1. 443 :51,8$000; 

Votncüo, cm. discussão unica, dn requerimento n. 5, de 
101<1, solicitando diversas informr.cões ao Ministerio da 
Guerra; · 

.. 
·' 
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Vol.ncfio, rm discussfio unicn, do requerimõnl.o n. (j. íJ~ 
1 D.l r., ~ol ieil•nmJo divorsns • inl'ot•mnr;tins no 'AI in isl.eÍ•io' da 
1\lrwinhn; 

Votncfio, rm di~e11Rsão 1111ien, du J•edncção finn.l dia 
omondrt rln Rnnndo :i JII'Oposição rJn Cnmnf'll dos Deputados 
11. !WG, dn Iii I:!, qun l.r·a11sl'rJI.'C pnru. o CO!'JlO rio Srtudo dÓ 
:mxor•eil.o, eorn lwm·ns de 2" Lononl.o, m. inl'criores que l.cnhnm 
mnis thl l.r·cs nnnos do praça o srJt'Vi(;os !H'ol'issionnos; 

Votação, mn 'ri•iseussão unicfl, ria J•odncçiio :final !ln 
emenda do Srmndo :i p1·oposicfio da Uumnrn dos Depulndos, 
n. :12, do 'l!JI.I, qno :ruLori1.a a :rhm·lul.'n, pelo Minislerio do 
Inl.rJI'ior•, rio 1.1111 '"'nd•ito supplomeul.m: (r. vcl'lm '1 5" do nr•l;, 2" 
odn lei do 111'r:,anH!IIto vigenl.e, 1111. ÍlliJWI'i,nncja do !J23 :720$24.2; 

Votnçfit•. 1'111 rl!:;euH~fiu unilm, da proposição r.ln Cnmnra 
dos Depuf.ado~ n. 2H, diJ HJH, lfUO ~pprovn ,as 1 osoluoücs o 
convonçüos us~ignnrl•ns JJolns dclrJgndog do Bl'uzil ít r,• Confo
l'encin flüor'llllfliftmd Ame1·icnnu, roalizndus nos mor.os do ,ju
lho o ng-osl.n do ·I DHI, 1111. eido,do rio Bucnoa Aires (com pa
''CCC1' [rmrmwf!/. da Cfl·m·mi,,,,an de Cu>rslUniçr1o a Diplornacüt) ; 

Vot:wn.o, ·em ~·~ discussão, ela proposi~~üo dn. Camarn. dos 
Dopul.ndnÍ<, 11. !!li, rio :1111!,, quo nt!l.oJ•ir.rt n. ulll'ir•, pelo Minis
f.orio rln ~ln l'inhn, o rll'eliil.u supplemcntaJ' de liC!G :53H$080, pnrn 
i.lCCOl'l'fll' 110 ]llli,OIItllOIIf.O r.Ja dil'for'CJII)II. dü 300 pllrll 3()5 dins 
nos jol'llaleiJ•os, dinr•islus o lrabnlhndorcs dos Arsr.nnes do Mn
rinh'a o Dir.>ucf.orin. do Annnmonl.o, du1•nnl.o o cxcrcicio· do 
1011, olr.., sondo: tíG:J :20ü$081l tt vor·IJ~J. «Arsmmco» -.Pessoal 
fJ possoal lll'lisl.icn O 'IIJ:J :272$ IÍ. l'UiJl'ÍCII 27' - «Pcssonb O 
pessoal nt'l.isf.ieo (com. }Jarccm• t'mJo·rrwel da Cornm·issão de 
Firranças) • 

Lovnnllt-so n RCBsflo :i i horn o r.r. minul.os,. 

, 1:17" SESS,iO, E~l 2G DE OUTUBRO DE ·LDH 

·l'llESIIJENCIA DO Hll, Al1AU.l'Q OÚilS, 1" SllCIUlT.InJO 

' 'A' 1 hot•n da larde, presenLil numero legal, ubr•ri-so n 
sessão, a que concorrem os Srs. Arnu,i o Gócs, P!ldro Borges, 
Jl!ctcllo, Gonzngn .Tnymo, Gabriel Salgado, J,auro Sodré, Men
des de Almeida, . Ribeiro Goncnlvos, Gorvnsio Passos, Tnvn
res de Lyra, Anlonio de S<luza, \Valfrodo Leal, Sigisn:mndo 
Gonc.alves, Gonçalves Ferreira. Rnymundo do Miranda, Go
mes Ribeiro, Aguiar c Jl!ello. Erico Coalho, Stí Freire, Au
gusto de Vnsconcollos, Adolpho Gordo, Al1'redo Ellis, Aloncn.r· 
Guimnrii.es c Ahdon Bnptistn (2·1). 

i." 
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Dcixnm ao compnrcect• com cnusn ,iust.ificn.dn. ,;j Srs •. 
Pinl10h·o 1\lncltndo, Silvcrio Ncl'y, ~rem.!, Al'l.hur Lemos, In
dio do H Par. ii, .Tos•l :llur.llllin, IJ•·hano Snnl.os, Pü·cs ·Ferreira, 
Jfr•nnr}iseo S(L, '.l.'llúmnr. Ar:eioly, ]~loy do Sou.zn, J~piLncio Pcs
~nn, C!llnlm Pndi'OSll, lliiH~ii'O dn llt•il.tn, nuillll)l'llln Campos, J...uir. 
Vjanna, ·;rmHj l\IHJ'erdlinn. lln~· Har'lHJsa, .runo Lui:t. Alvn~. Bor
JJnl'f.lino ~lonl.uir•n, Mnni:t. FI'I\Íl'P, Nilo .Po1.:nnlw, Lour•mu.:.o J3n.
pl.iHI.n, Aleindo Guanal1ra, Huenn do Paiva, nr,.·nat·dn ~lnnl.eiro. 
Yr·:utciRen Glyr~nr•in, il~jehpoldo dn HttliH1eH, Broar. Ahr·anl.es, ;rosll 
Murl.inliO, A. Awt•edó, Gci!OI.'OSo Mlll'fiLICH, Xavirt• da l'ilva, Hm·
eilio Lu r., :rrmquim Assurnpção e Vidn•·ino ~lonl.ciro (3(j). 

E' lidu, posl.n nm discussão o som debato n.pp•·ovndn. :i 
oel.n dn. scssiio nnl.cl'ior. ' . 

O Sr. 2" Secretario (sr,r1rindo da 1") cl(t conf.n. do seguinte 

EXP.ED'IENTE 
Telcgrnmmns: 
Um rio 81·: Denil.o Villnnucvn, prosidcnl.n elo Scnndo 'A•·

grmlino. aJ;r'nrieecndo 'as rnnnif'esl.ar;õeH de pct.ar pr~sl.ndn~ 
poJo Sonndo Hr·nzileiro (,. rnernnl'itL do Sr·. gcnernl .Tulio noca, 
cx-Prcsidcnl.o da llcpui>lica Argcnl.inn. J Tnl.eil'aclo. 

Urn do S1·. Scnntlor Olivniru Vnllndiío, eorrununi•wndo tr,r 
assumido 'o CXCI'Ciei,o do cargo de Pr·,~siclonl.e do Estado do 
Sergipe pa1·a o JH'OXimo fllil'iudo eonsl.il.ueionrd ·o romm
einndo ao rnnnriaclo ri e Snnaclor pelo rcf'el'ido Esl.arlo.- Tn
Loirndo; providcncin-so .Pnl'!L n procncldmonf.;, ria vaga. 

O Sr. 3" Secretario (servindo dr: 2") doclaf'n que não hn 
paTCCCT'CS. 

O Sr. Walfrodo Leal - Sr. Prcsidcn Lc, t.cnrlo renunciado 
n. endoir·a de Senador noJo :8.>1.ndo dn Slm;iP•l o Sr. general 
Oliveira Vnllndiio, segundo lologrnrnrna quo acaba rio ser Ji<lo, 
rogo n V. 'Ex., se dib"'lO nomwr· urn ouLr·o collc~a rrue o suh• 
stitun nn Commissão do Jlodnc•;ão r.lns Lois. · 

. O Sr. Presidente - Nomeio 'para subslit.uir o Sr. Oli
vorra Vallndão nn·· Commi.ssiTo de llüdnceão das Leis o Sr· •. 
Senador Aguinr f' Mollo. • 

OflDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A orrlüm do din r:onstn rl1• vol.aciíes, 
pnr!l a;; quaüs não hn nurnr,.·o. Vou lflvnnt"r· <.1 sessão, 
flesrr;nnndo para ordem do dia ria seguint.c: : 

• 
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Votnciio, cm discnssiio unicn, da redacçi'ío final dn cmcri• 
.. da do Sennrlo l't proposição da Camm·a dos Deputnrln~ n. 23, 

do 10H, autorizando n abortnrn dr. um credito ~UP!>lementnr 
:\ vnl'bn. 12" do MiniBterio da Fmendn. - Imprensrl Nnr.ionnl 
c Diario Of{iC'ial- no vnlor do 1.~"3:51,8$000; 

Volncii.o, om discussão unica, do requcrimenln n. 5, dli 
:IOH, solicitando rlivcrsns inf-ormnoües ao Mmislcrio da 
Guerra: · • , 

Vol.nciío, em discuss:io unicn, do roqur.rimcnlo n. G, do 
10:1 "· solicitnnrlo divc!·sns informações no Minisl.crio du 'Mn
J>jnJJa: 

Vol.aciío, cm dis~uAHúo unir.n, rln redncçüo final dn cmnndn 
do R1mndo :'t proposição da ·aamnm dos Dcputados-n. 236, de 
HH2, que l.i·ansl'nro para o COI'po de Snudc do .EX<!I'Idl.o, com 
honras do 2" tcnenl.c, os inJ'crioro~ que Lenham mais do J.rcs 
nnnos rle Pl'aça e sm·vir;os Pl'O'I'issionncs; 

Vol.nçã.o, t!m discussfi.o unicn, da redncçiio fiT'.al rh emenda 
rio Senndo :\ pl'oposição da Cnmurn dos Deputados n. ·J 2, do 
10J.I, qno aulm·izn a nbcrl.urn, pclr Ministcrio du lnl.erioJ•, do 
um credll.o supp'lcmcnl.n!• :\ vel'hn 15" do arl .. 2" da lei do or
carnonto vi~r·nl.e, nn. irnpm·l.ancin de !!23 :720$2,li1; 

Volnr;iio, cm discussão unico, du proposição da Gnmnm dos 
Dopul.nrJos n. 28, de :1 !JJ :,, que Ol.>Jl!'ova ns J•esohJr;o1es e con
venr,õos assignadns pelos• delcgnd'os do Bmzil 1í. 1' Conferencia 
Tnl.e.J'nneionnl Amei•iennn, mnlizadns nos mczcs de Julho o 
ngosl.o rle t !lJO, nn eidnde de Buenos Ai!•e,s (com Jla·rcqc·r {a· 
?!01'11'111:l da Comuâssao de Constitw:~,íio c D'iplor•,w·in); 

Vol.ncão, em :!" discussão. r.,t proposiuiio da Camn1'n dos 
Dl!flUI.ndos n. 2ü, do HlJ.I, que nnt.oJ•iza n nln·h·. pr:Ju Miriis
I.CI'io da Marinha, o fll'odilo supplementnr de üM :ú38$080, 
pn1·n or:eol'rcr ao pagamento da rlil'forcnr;a de :{00 pura 3G5 
dia.~ nos ,ionmleims, diaristas o i.r:lbalhndores dos Ar·st•nnes do 
Marinha o Directoria. de A1.'mnm~nl.o, durante o oxol'cieio do 
1 !lJ t,, cJ,e., sendo: 5GB :2GG$080, à voJ•ha «Ar'sonne~» - Pessoal 
o pessoal arl.istico e 103 :272$ · <t rubrica ?.7" .. - <Pr.ssonl o 
pre.ssoul nrl.isl.ico~ (com pm·cccr {aiJomwl da CommMsüo da F'·i· 
nmwns): -

·· 2' ·diRcussão da proposição ela Cnmnrn ·dos Dcipufndos 
n. ~~.de J!JH. fixando o subsidio dos Srs. Sonndnrr~ o Depu
lados para a legislntnl'il do 1015 a l!H 7 (com )larcr:er favo-
·ravcl rla Comm.·issüo ele Finanças); · 

2" discussão dn proposicüo an Cnmura dos Depul.ndos 
n. 32, de lOH, fixando o subsidio dos Srs. Prosidonto o Vice
PresidenLL• da fiepublicn pnrn o P0l'iodo conslil.ur.ionnl de 1011; 
a :1 OJ 8 c dnnrlo outras providencia~ (com pm•ccer {(JVora·vel da 
o(Jom.nrissüo de Pi11anças) ; .. 

2" discussão do. proposição da Cnmnrn do~ Deputados 
n. 10, do 1011,, aul.orizando n nhJ'ir, pelo Mini$lrrio dn Fa
zenda o c;•edil.o cxt!'llordina!-io elo 1.827:235$292, pnpol, e 
177$777, om·o, pnm pagamento dt' dividas proccss'ldH~ nos di
versos ministerios, do exercicio~ l'indos (com pm•r,,,•er {avo~ 
ravez· da Commis.1ão de Finançasj; · 

• 
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3' discussiío dn propoRiçiío rln' Cnmnrn dn' llcpul.ndns 
n. 20, rio 101.1, nutori~nrHin n c·orwessiío c! r I? mr.z~s do 
licença, com ord·cnndo e em pro•ogação, n. Ovi;iio Loureiro, 
offir:inl rlu Fiscnlizncão do Pm·to do !1.io Grande rio Sul (com 
)Jarccr:r {111J01'nycl da. Cpm.missrlo de F'·inanças). 

Levanta-se' n sessão ú i hora e 40 minutos. 

138' SESSÃO, E~! 27 DE OUTUBRO DE HHit 

PfiESIDilNCIA DO 811. AnAUJO OÓES, 1" SllCIIE'I'ArliO 

A' 1 hora dn tarde, presente numero legnl, abre-se a ses
são, n que concorrem ·os Srs. At·au.io G{ros, Pedro Bor~;es, 
ir!etcllo, Gahrirl Sa.Igndo, LnUI'o Sodr1l, Artlrur Lemos, lndio 
do Bm~il. \1endcs lfo Almeida, Ribeiro Gonr,nlvr.s, Francisco 
Sú, Tavares de Lyrn, Antonio cio Soma, Epit.ncio Pessoa, Wal
!'rr.clo Leal. SigismunrJo Gonr;alvcs, Gonçalves Fcrreir·a, 1\ay
rnnrrdo dl' Miranrla, Gomes llibciro, Aguiar o :l!ollo, Bemnrdino 
Monteir·o, Nilo Poçnnha, Er·ico Coelho, Sr.. Fr·oii'IJ, Ang-usto do 
Vnsconccllos, Bornmdo Monteiro, i\dolpho Gol'dn, Alfrodo 
Ellis, Frnncisc(l Glycerio, Leopoldo de P.nlhõcs, .To~é Mlll·li
nho, A. Azcr~do, Alcncm· Guimarães e Abd011 Bnplisla (33). 

Deixam de eompaiecer com cnusn ,iust.ii'icadn. os Srs. 
Piri!Joiro !linchado, Gonzngn .Taymc, Silvet·io Nory, 'reffl\ .Tos6 
'Guzehio, Urbano Sant.bs, Pir·cs Formit·n, Gcrvnsio Passos, 
Thomaz Accioly, Eloy <lc Sou~11.. Cunha Pcdrosn, 11ibeir·o dr.. 
Britto, Guilher·mo Campos, Luiz Vianna, .Tos6 ~Jarcellino, !tuy 
Barbosa, João Luiz Alvos, Moniz Fr·cir•c, Lourcnoo Baptista, 
Alcindo Guanabara, Ducno de Paiva, Braz Abrantes, Generoso 
Mar·qucs, Xavier rla Silva, Horcilio Luz, Joaquim Assump('ãO 
c Vict.orino Monteiro (27). 

E' lida, posln cm discussão e sem debate npprovnda a 
aet.n da sessão anteriór. 

O Sr.· 2' Secretario (servindo da 1.') dá: conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Prefeito do Districlo Federal rcmeltendo 
n m·ensngem com que suhmcttc :í considcracão do Senado ns 
mzões no t•éto que oppo:l (t resolução do Con~olho Municipal 
que mnndn .contar:, pum os effeilos rln nposentacüo, no Dr. 
Girondino Esl.eves, sub-comm issnrio de hy:;icne o n.'sislenc.ia 
publica, o tempo de serviço que menciona. - A' Commissüo 
de· Constituic!io e Diplomacia. 

•· 
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., f:.· ~NNAgs DO SENADO ,' 

o Sr, 3' Secretario (sc1•vindo de 2') i.lcclnrO: quô não h !i 
pareceres.· 

O Sr. Adolpho Gordo diz que tendo sido <Jbrigndo, por 
motivos imperiosos, a ausentar-se desta Capital durante alguns 
dias, só hoje lhe ü licil.n occupar a tribuna afim de tomar cm 
considcraQão uma \'m•in do Jm·nnl do Comrncrcio,' relativa no 
requerimento que o governo do Estado de S. Paulo dirigiu ao 
Sr. Ministro ·da Vinção, relativo ao caso elo prolongamento do 
cáes ele Santos- do Outcirinhos ú Bnrrn.. 

Eis o requerimento ( lB) : 

«S. Paulo, i8 de setembro de :l9H- Sr. Ministro aa 
:Viacão e Obras PubHras: 1 

Em requerimento dal.ado de 3 do agosto de HH2, firmado 
pelo Secretario da. Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
em nome do Sr. Presidente do Estado, foi solicitada da União 
para o Estado de S. Paulo, a concessão das obras ele melho-· 
ramentos do porto ele Santos, de Outcirinho, ponto cm que 
termina o actual cúes de que .,j concessionaria a Companhia 
Docas, até a Barra, nos termos das leis n. i.74G, de :12 de 
<Jutubro de i8G!l, c n. 3.:311•, de 1.G do outnbi·o do i88ü, o mais 
disposições em vigor. · 

Tomando essa iniciativa, o governo d·J Estado do S. Paulo 
teve cm vista atl.endcr :ís reclamar.)ões do commcrcio c da la
voura contra o regímen de pesadas taxas applicadas pela actual 
omprcza encarregada dos serviços do ·carga c descarga de mer
cadorias no porto de Santos, prestando igual al.tencflo a alta 
convcnicncia de prover, em tempo opportuno, ao alargamento 
dos ditos servicos, cuJas insuffi.ciencias ,iá se tornaram pa
tentes c não poderil{) mais, 'dentro de poucos annos, satisfazer 
ao crescimento rnpido do movimento de importnofio e expor
tacão que se cffcctua pelo dito porto. 

:Atlendendo a essas circumstancins, o Congresw Legisla
tivo do Estado, pela lei n. 3.69, de 28 de dezembro de :19:12, 
autorizou o governo a realizar as obras ncccssarias para (} 
m'elhoramento c augmento do capnciduc!c' do porto de Santos, 
podendo para esse cffeit.o entrar cm nccôrdo c,om o Governo 
Federal c ,com elle celcbrnr contracto, e d'cvendo tnmbem pro
videnciar sobre ·OS estudos, pro,i celas. c orçamentos para cx-
ecucão dos trabalhos. . 

Acha-se, assim, o governo do Estaçlo legalmente' habili
tado para contractar a cxecucüo das obras com a União, de
pendendo ·apenas a celebraciío do r.ontrncto da resolução que 
cabo ao Governo Federal. nos termos da nlinea VI, art. 65, 
dn lei n. 2.81,2, do 3 de Janeiro do corrente nnno, a qual au
toriza a outorga aos Estados que o requererem, de concessões 
para melhoramentos dos portos siLundos nas respectivas costas, 
com os onus c l'avores da lei :L. MG, do ·13 de outubro de :1869, 
decreto n. 3.3:1.4, elo iG do outubro do 1.886, decreto n. 6.368, 

• 
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de i4 do fevereiro ·de '1007, e mais leis o clocrclos actualmento 
em vigor, rospoilados os clil'rJilos rcl'tJridõs, dizemos, adqui
~·idos. 

Ao Governo Federal não cscupur:i, <:erlamenle, tt necessi
dade de não ser demo!•udo o proscguimeulo das <Jbl'Us de me
lhoramentos do porto de Santos. 

Ninguem desconhece o rapiclo c crescente desenvolvimento 
que de anno para anno accusu .a movimento commcrcinl do 
diLo vol'lo. Todos sabem LJIII! ""c Jnovirnenlo ainda virú a ser 
mais accelcrado •ú proporQiio que forem avunr;amlo os trilhos 
das vias l'erreus' de penetmoão, que lccm seu ponto de partida 
neste Estudo, e !.eem como ob.iccLivo atravessar os Estados 
IimiLrophes e alcançar as fronteiras do paiz com as nacões 
vizinhas. 

A questão não se rcvcs!.c tão ;;ómcn!.c de caracter regio
ual, ou de interesse exclusivo uc S. Paulo. l~lln tem, princi

'palmonte, alcance nacional, porque si uiio se cuidar cm tempo 
d'c ampliar os mclhoramenl.os elo porto de Santos, de modo 
a tornai-o capaz de satisfazer ao rcecbimcnlo c ao escoadouro 
das mercadouias c productos que consLiluirão o inlcrcambio 
das vastas regiões servidas pelas estradas de l'ert·o alludidas, 

·a crise que dahi resultará não s·erú exclusivamente paulista, 
mas sim principalmente, nacional, afl'ectando sériamentc a 
regemoniu que o nosso puir. pódo exercer no commorcio inter
nwcional sul-americano. 

O peso das .. mercadorias carregadas c dcscarrcgfrdas no 
porto do San lo~. ·que t'1lm de 3HG. ilGi. ~ii 1 kilo,;, 1.•m 1888, ele-· 
vou-se a 2.Hl0;:12G.720, em 1013. Quer dizer que o inter
cambio de mercadorias expresso nessa medida, o que necessitou · 
d<Js servioos do c:.íes, sextuplicou cm 2ü rumos. 

Mas, para melhor apreciarmos . o Cl'Cscirnenlo do inter
cambio commorcial pelo dito .porto, verifiquemos qual foi o 
seu movimento, por quinqucnnio, de 1~88 a 1013: 

Qu.inrtt!c1mlos - fl101•eadlorias cm•t•eamlas e. de.<carrcrtadas 

1.888-1892 .... O O o 0 0 o O O" o O O O O o· o, O O O o O o O o O o o o o 0 

1893-:1.897 ·~· .......... ~ .. o • ••••••••• o ....... o 

1.898-1902 ..... o •••••••• • •• •••• ' ••• o •••••••• 

1903-1907 0•0 o O• o O o o O 0•0 O 0 o o o o O o o o 'o o o o o o o O o O 

1008-19·13 .... ~ .. ·-·.o o o ••••••••••••••• o ••• 

Kilo.g-rnmmns 

2. 550. ooa. !HH 
·3.5G4.087.7u2 

1Í. 785.773.505 
5. 7!JG,521.332 
8.·H5,883.180 

Ei-~Les dados esf.al.i~Ur•.o:-:, ,Jn llHllt pJoqut~Jwia f~~mngndorn, 
atlcsl.am o crosaimonlu extrnlll'diuario quu vn" ,offrL'ndo o 
volume das morcudorins dcscaJTcg·aclas o ~arro:;uclus cm San
tos, nmca~undo-nos, om breve tcrmC>, com u lli'iso dct.ermi
nnrJu pela insufficicncin de mies, eriso de que ,jü. sentimos os 
prenuncias Lcmivcis de 1Dl3, quando ntrnvnncado o c:.ícs, ·os 
navios pm~nani)Ciam por longos dius no porto, :í espera do 
Joga~ pura alrncnt•üo o descarga. · · .' : 

. . . . •• . I ·• • "'" '' J 
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,,\IIIR nitO ti sórneuln sob osso nsporllo que ao devo con
sidural' a qucsliw. A su11 suluciiu irn~Gc-so l.urnbem pela urJ
cus.4iumle de ul.lendur· u. relevuul.es inl.eJ·esscs ecouomicos, qur! 
e.oWu Hellllo .~IW!'il'ieadus. 

As l.tLxus que sito uclualrneul.o euiJmduH vulu Gompnnlliu 
Duea.4 de i':\nnl.us siiu excessivumonle posadas, niio havendo 
r!ApeJ.'IIHr;ns r.le Vl)l-us J'edu?.idns se1n quu so esluurJleca a con
rJ\II'J'l!IIUitJ. na rJxplorar.;ilo dos set•viçus u acu cut·gu. 

Uu1n ol'J'eil.u, uíiu uiJsl,flnl.u u lll'eseirnoul.o IJxl.mol'llifllll.'iu 
r:lrw t·enr.Jns rio duJ,4, dolet·minndu [lulu dosonvulvimcnlo con
sl.nul.o do inl.eJ'eaud.Jio, ubset•vu-se que, cm voz de sor rodu
?.ir.lns, us i.llXIIH l'oi'JtJn o IIHtnluom-so sernpm Jl!;l5l'ILVIldas. 

O Guver11o Liu :I~sl.atlo ]Jl'ccisu, pois, iusisUt· ,iunl.o ao 
Uuvu/.'1111 da Uniiw para que a queslTw du mel'llorarnenl.o uos 
set•viçus do IIOJ'I.o do Sunlus loulm urmL sohtçt1o curnput.ivcl com 
os gt'llllliuA iul.uresses cconornieos que estão ·sendo sucrifi
catlus. 

1~' u que vu111 Jawr, [Jcla pt'esenlo pel,i1.:iiu, que submollo, 
cm no mo do i':\J' . .LI!'. V ice-.Prcsidcnlo do r~slaúo, cm e~torcicio, 
conl'it'tllnnlio l!H coJHli!iÜ!!s da proposln ,iü cil.atla, de 3 do ugosLo 
r.Je J!H~. as qurHJS sul'iiu rcuovuuns ou ainda rnelltoradas em 
oonJHJI'J'OIIUii•· pul!licn, si o Governo Federal onloncler quo deve 
ulJJ•il-n, pnra ntl.undm• de melhor modo aos interesses e di
reit.us lllll .iOf.li.J ua qucslão. (Assignado)-Pa!l.lo tle iltm·aes 
Ji]a.1'/ 00S, > 

·Aemnpanha o requerimento o SCb'Uinte memorial (lB) : 
«Na pt·upo~la quo o Governo do Estudo apresentou ao Go

VOl'!IO .J.Ioliot'Jti, solicitando a concessão pnrn const.ruir o pro
Jon!l~menl.n r.ln cúos, de Out.cil'inhos até tL Burra, com todo o 
appÍlt'IJl.JiaiJJOJI Lu l.eelmico exigido pelas conrlicões nctuacs c 
IlUIJr!ssidadus :i'ul.ums do porl.o de Santos, inclusive a oon
si.J'l/1/Çiío rln diquo o :t possihilidado para atrncncão para navios 
do uiLo all, li ntei.J'os•de calado, su,ioilou-se a Administracão 
l'uhliea J;:sludual :ís Keguinl.cs condicucs cspeeiaes, que roprc
aouLam um consülumvel br!no'ficio parn o publico, em compa
ração cun1 "~ favores do que gosa a Companhia Docas: 

u) n eapil.al, para os ofl'cilos tlc conl.ruct.o, não será o que 
consta dos oJ'ç:utwnl.os, embora appl·ovados pelo· Governo l"c
dcml, mas sim o que se verificar it'J' sido effcctivamonto gasto 
nns obras; 

b) a revisito da t.nrifa o a roduccão .geral das taxas não ,.· 
ficarão dependentes d:t conclusão final de todas as obras, mas 
sim de a ceei t.açiio definitiva dellns pelo Governo da União, 
sendo a primnirn. do llinco em cinco annos, contados da ap
provacão ou da ultima revisão; e a .~egunda quJtndo, sem at
tenc.ão a qualqu~r prazo, so verificar que os lucros liquidas 
Lcnhnm oxJ!crlidn do 12 o/n no anno; 

c) a taxa ,[,J nrmn?.enngem só ser:i rlovidn sobre merca
dorias que J'or0111 >lft'cctivamont.o armazenadas nos armnzens; 

d) n taxa do capat.azins não será devida sobre n exPor
~cão dQ Eotado. 
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Dissemos quu os Las cond icões especiaes l'liprcsenLam Cot\
shlel'nvnl lleuol'it:.io pm•a o JHJ!J!jt:u ~~~Jl eompai'IÚlfio com os fa
vot·os de que gosa u Doca~ . .1•:' o qno passtuttos a ilemonsLrar: 

.Segundo o couLrael.o, u t·edw:çãu gorai lias taxas pagas· 
pelo publieo depundo do~ luct·us liquidas da ernprezu. Ainda 
1:onl'ormc o mesrno coni.J·ael.o, o pJ•et;o do resgaf.,., Hi o Govorno 
resolver enear11par· lL empt:uza, será o do capital fixado, 

.Dalli se vü a importmwiu. mtm·rno pat•a o puiJiieo da ri
gorosa ·J'ismdizur;ão do eapi!.a! J.'P~;onheeido pelo GnvorJJO; qnal
qnm• quaut.ia a mais do que a ''"ai ne•:çili1 pelo GoviH'Ifo t•orno 
napil.al drt r.lOfllllllrJ!hin, eoJH~OJ'l'r~J·:i pura dernot'll.t' a appliea1;ii.n 
r.Ja eondiciio da t•odue,;iíu ~;ot·al tias la:ias ou para dil'l'ieuw.u· 
n. oncamptu;ii.,. por dernasintlnmoni.JJ onerosa. 

Om, no ''"l>imeu ost.abelccido filll'U u. Doens, o capiL:\1 
reeonilecilio pelo Governo niio ,; o ~uc se vor·ifica t.or· sitio 
rcalmenl.o I.HnpJ.'egado mts olll'ns pelo exame das conLas do 
fJUHI.o das lffesmas. O cupil.al fixado ú o consl.anl.o dos on;u
Jnetlf.n., appJ'IIVUdos pelo Oovcl'llo. 

VIl-se bem quo, o capital :fixado por essa maneira p6dn. 
t.leixat.' dn set• oxnggomdo, pois os 01'1;amentos sií.o urna avn
liw;üo do pl't!t;n a rruc poderão elcvm·-sc us obms, avalia1;üo 
sernpt·e l'cil.a eom eorla lnrgueza, convindo al&m disso rof!ect.ir 
que os Ol'f)fliiHJIII.os são elnhomdos pcln wrnpnnhia, crur. t.em 
ini.IJrosse cm t.JIIe o sou capital t·econhucido se,ia sempre o 
mais elnvado, niio si, pam nfi.o ser· obrigada n. roducçiio get•al 
das Luxas, como l.runlmm para d il'fulsar o rcsgat.c. 

Porl.anJ.o, ,; obvio que a condição offorccida em sua pro
posta poJo Governo llo Estudo, de nill) sor o capiLul fixado 
pelos orcamont.os, mas sirn poJo que se verificar ter sido 
effect.ivnmont.c gast.o nas obras, J•oprescnt.n umn vanLngem para 
o publico. . 

b) A roducçií.o geral das t.axas sempre que os lucros li
rru idos excerlercrn de 12 %, não devo ficar llepondonl.o de 
ouLt·ns condições que a t.ornom sophisrnavel. 

A unica condit;ão devo ser: a verificação da oxisLencia 
de lucros líquidos excedont.os de 12 % em qualquer tempo. 

Foi esLo o regimen que o Governo do Est.ado se prompti
ficou a ncceitar na proposta que apresentou ao Governo Fe
deral, conlrnst.nndo com o IJUO vigora para a Companhia Doca~ 
de Snnl.os, a r1ual s6 sm·á obrigada a reduzir· as suas taxas 
quando os seus lucros J iquidos excod'orern de 12 % depoi.! da 
·conclusão total das obra&. 

Essa restriccão tem clr!do Jogar a que o fJÜhlico s,, ve.ia 
indefinidamente privado do beneficio da reducção geral da 
taxa, visto rrue a conclusão das obras do cães de que é con
cessionaria a Companhia Docas, foi sempre dilatada cm eon
sequencia de -novas concessões para prolongamento do c;j,,s ,, 
do prorogações para a sua const.rucção. Si a clausula pro
posta polo Governo do Estado vigorasse para a Companhia 
Docas, o!la já h a. muito teria sido obrigada a fazer a re
duccfio geral de suas taxas. 
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" A rcnrln bruta t.ln Compunh in Dorms foi em 1012, do 
23. :.!~7: J 20$201. 
, '.l.'endo sidó esl.abnlt!cido quu n r•!nda liquida tlussrt om
iH'eza HUI':'t. a tlorrespondcnt.o n üU •y,, tia renda hruLa, i~egue-so 
que .,m :l!ll~ a rrmdn liquklrL tlu Docas loi do 13.!Jali:272$172. 
· :mm 1!112, o enpil.ul reconhecido 11elo Governo Jledorul cru 
tlc ·11 J. r,u 1 : !18G$7 r.2. 

Nilo Lendo Ritlu publicado uiltlln o r'•)laLul'io da Cornrunlriu 
tl)orms rmt't'CSJJOtlllonl.o a t!JJ ~. 'não Hahomos ainda ol'ficial
monLe qual foi a r·endrl IH·ul.rt da oompanlria nesse rmno, nem 
qun.l sc.ia exnct.anuJrllrJ o eapiLal tia cmprczrL rcconliccido poli! 
G.avcruo Jlcr.lcml, ai.(, o l'iru daquclle urnuJ.. Ha, onl.reLanlo, 
quem affil•mc que a remiu hrul.tL da .Docus ·dn San'tos, crn 1013, 
subiu a 2ü mil •couto8 do rúis. l'or uul.t•o lado o capiLal reco
nhcoirlo podrJI'ia, talvez, Ler sido elevar.lo a 117 mil contos. 
Consesuintemcntr( si os dados 11üo l'alham, conforme ,já se 
dera em 1012, a ronda liquida d11 Companltia Docas, no anuo 
JltiSsarlo, excedeu rlc 12 o/o. 

O publico, orli.L•cl.nnlo, nüo lJenificim•(t Lão eedo desse ex
cesso de remln, que se deveria Lra.nsl'ormur · immedinl.amenlo 
cm J•cduer;i\o geral tias taxas, si a Companhia Docas csLivcsso 
suioitn :\ wndiçiio que o Governo se propoz noccilm para o 
prolon::;amenl.o rio ct'tcs de Outeirinho a Ba!'l'n. · 

a.) A Companhia Docas cobra a taxa ue eapul.uzias sobre 
todas as mercadorias carregad~ s ou des·cm•r•egndas no seu cúcs, 
quer se.ia preslado ou não :Is r.lil.as mercndor·irts qmtlquer ouLr.o 
servir;o al•írn dos do carga ou descarga. 

A taxa do eapatuzins não doverin. onePlH' sinão aquellus 
mermvJorias que, para serem caT•rcgudns ou dcscarrosadus, 
precisassem permanecer no c:'tcs ou rlenl.t•o, dos :ll'lnnzons do 
mesmo, afim de sofl'rcrcrn exame para despacho. Mas, apczar 
dos ]ll'OI.osl.os tios inl.eressados. n Uompanllia Docas conseguiu 
osl.ondcr a cobrança rht l.axa do capal.az.ias a l.odas as merca-
dorias, (llll qualquer hypo'l.hese. · 

Por essa fórma todas ou quasi !.orlas as mercadorias dr. 
c:-.-portnçfi.o c um~ ~;J•ando parle das •cl'e impm•Laçfio estão sendo 
tmmilas ]lcla Companhia Docas indevidumcnLo, pois, sondo parn 
~1\a:o; o 1tnh~n ~t'l'Vit:o p1·nstadn pt~ln, llucnH n rle ~~nr~m ou dos
oarga, ancnns deveriam .pagar a l.axn de cnr~-;"a o de.scnrgn, 
o não esl.ú c mais a do cupal.azias, como esl.:í aconl.cccndo. O 
café. por exemplo, para ser embarcado 11fio precisa do cúcs 
da Companhia 'Docas, sinfio lllll':t· sim,Jlcs opcrnç.ão de carga, 
pois passa immedial.amcnl.o •rlo vehicnlo cm qnc foi transpor
tado ao ~cne~ 11:\ra o navio a qun t~llo I)St:í. atraearlo; t.lnvel.'ia 
estar su,icito tão sómcnte tí tax:t do cnrga, isto é, no ]mga
monl.o :í Docas rlc 2,5 r•\is 1101' kilogramma. oü se.iam $'150 por 
sueca. Ao cnvor. clisso, •como a Companhia Docas eobra tnmbem 
a taxa de cnpatnzias, o nosso ]lrincipal producl.o de exportação 
fica indevidamente onerado com rnnis $300 por saccll, suppor
iando. assim, uma dcspeza 56' de embarque du c.are-tt om Santos, 
pe $450 :po~ saooa., · · 

' 
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O governo do :Estado fll.'opond'o-sc a J'aw1• .o nmharquc de 
toda n exporlnr;~n no c:ícs a wnsi.J•uil· do Outcil·inllos ú Barra, 
rml.ll'nndo apenas a ·taxa l!u ~r, l'l)is por· kilog'l'amma, não stí, 
orl'ul't'ce nma ~;mnde vantagem ll<l publico, a qual para o caf1í 
,; T'IJIH'csrml.ada por um alml.imr.nto do 300 J'líis por sacca 1ms 
duSJIIJr.as do embarque, •r:a,mo tarnhcm, crn grande par.•tu, r:on
eor.·r·n pnrn que, srJ se dê ;í. taxa do enpal.azias n sua vor'da
clrira o legal npplienr;ão. 

A noncessiío rJn e:'tes rle Santos foi i'rrita pulo Governo .im
perial, tendo por fins fJI'.Oprios a carga c od'csenrga o nrmaze
llngern de memndorins .no l'rJferido porto, segundo o rcgimen 
(]a lei de 13 de ouluhr.·o de 18GO, rio accOrdo com a qual, 
ar I .. · J ", ~ G", :l'ol'llln approvndns pelo Govorno as J.nxus que 
podin n resperll,iva omprezn. cobrar, as qunes se refm•iam a 
estas ordons do servicos; occupaçito dos m\es.·polos navios que 
ahi af.mcassem, rmrga o descarga das mcrc!lirJorias c armaze
nagem elas mesmas. 

~raes eram os J'ins proprios substantivos da emprezn. De 
aceCor.•do com estes fins, podin ella consl.iluir-se c funccionnr· 
em cnrncler permanente o normal, não pl'ecisando, para viver, 
qualquer oul.r•o ramo rio l.r·abalho, ainda que em correlação 
com os sorvi!)Os a seu cargo. 

Entretanto, dispõe o nrf .. 1", § 7", da lei rle 1860: 

«O Governo :poderá encarregar <.s companhias do docas 
os ser•vir,os. das capataz ias o armazenagens das alfandegas~. 

Utilizando-se das faculdades que lho eram assim •conce
didas, o Governo eslnbclccou no conl.rnclo de. concessão do 
cáes rlc Santos que os concossionnrios fm·inrn o servico das 
1111pa'Lazins ficnndo ollcs por' isso· .~ubrogndos nos direitos ria 
alfandega a percebe!' a l.nxn flue' rJsl,~ Jtereehin pela execur,ão 
de tal servir,o. · 

, Ora, cm quo consisl.o o serviço da~ r:nrnl.nzin~ rlnR nlfan-
(Jegns? · 

Definindo n serviço das cnpntnr.inH, diz o nrt. 1.7ri 'lrl 
Nova Consolidação das Lois rias Alfandegas: 

«O scrvico das capataz ias sorfL feito ror ndminist.rar,ão ou 
nrrcmntncíio. ·, · 

iEsso sorvi c o consistirá:· 
1", na doscnrgn, r()cobimenlo, conduécão, segurança, depois, 

:l'inl guarda, aeondicionamento, henoficio, aproveitamento e en
l.r·er;n. de t.orla.v a,v 'ffwrr:adoriru r: ·nalorcN n. l:lli'(IO rln. n.l(andeflrt; 

2•, em lodo o sorvico o t.ru!Jalho bracaJ que demandar a r•:
mocílo do movimento dos volumes ou mercadorias par·a sou des
pacho, exame o· quaesquer out.rns fins, na fórma da legislação 
J'iscnl, rlesdr: 11 sua llcscar(Jrt atf: ri sua sah.ida. ~ 

Pclns disposições cit.ndns, vê-se clnrnmente que o serviço 
• rins cnpntnzins das nlfanrlegas, referindo-se ás opomçües a fJUn 
est~o su,ieit~~ as. mrf·eadot·ins 11 r.w·un drt alfautletta. par~ n~ for·-

v~.~ • 

' 
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rrlllliiln!loR •rio eunl'm.•mrrJin 11 rlespnclro, niJsolul.nrnenl.o nuàu l.om 
1:umus JH'ouucl.os tlrJ oxpor•l.rtçfoo Llu .JI:stnrlo, us rJurws, trunsil.urulo 
polu por•l.o do l'ltml.os snrn osl.nr•rJ!fl su,inlLoA 11 rwulrurnn r:onfo
:L'urrulu OU duspucilll, JJUI' Jlll!'i.e dn I'OJIUI'i,Jçfiu llUUILIIIJil'll, llllllll!l 
J'IJOJIIIIllll'lllrJ O IIOIJI l'OIJillrflflfJJ JJOIIiriiiTI AOI'VlÇU liuAAil l'fJJIItl'i.lçfiu 
nurJn Loutlll eorrr ollu, rJ, pois, unun dnvmulu pugru·-llro. · 

. :m si LitOB Pl'·OliUIJI.US 111111011 dopolii]OJ'Illll, nem rlepeudem rln 
All'nudogn do l:lunLos, uomo púrlo a Compnnlr ln Ducns, 1111 suu 
qu!LilrJniJo ilo m•rorrutl.nnl.o do soJ•vlco rio rJrtpnLrt7.ins, c, pois sirn
fJhJBIIIOIII.o auiJJ•ogmlrt nos dlroii.rJA rln nll'nuriegn o por olln 
mcucul.umlo o sur•vlco nduuuolro rlo rmpul.rt?.IIIA, .luigrtr-Re omn 
lliwil.o '' co!Jr•tu• " oxtJur:lionl.o do enpnl.nzlns !lu caril, o wais • 
pror:luel.os r:lo oxprlrtnclio r:lo :msl.udo? 

F.:li o Oovoi'IIo poriir1, corno tlispüo n loi de 18011, •eonl.!'llOLnr• 
oom os conoossioruu•ios rJo cCws o serviço rlo fJitJJnlmins, rJorno 
do Jncl.o conl.rnçl.ou, l.rtrnlrom podin doixnl' de ouul.rlwl.nr·. Ot·n, 
si i.nl nconLocllsso, osLnrlu u ompl'ozn iulr.ilridrt do fmcr· o mn
hru•quo do cnf•W JG fnr.ondo tal um!Jnr•quo1 nfio coiJI'Ut'in si)llrerll.o 
11 l.rLXIL do etu'J.(I• osl.nbuioolrln 110 erml.t•rwr.o? ID' ovldoul.e. 

Cumpr•o t.innhmn niio tlelxnt• rle ul.l.cndor.· 11 rJue os inl.or
ossos dn irnpori,JLQiiH srto iguttlmculo oppt•.imidos pela imm do 
Cllprll.tt7.lns imievi!lnmo11l.o cultl'tula tinA mm•cntlorltts rJesprwlm
dns sobl'o rLgUit, ns ltnrtes, fioundu livros e rJosomiJrll'llCildns rln 
nlfrmrlogrt rtinrilt 11 lJo['(lo dós navios, o, pois, undn mnis l.ondo 
oom 11 r•opnrl.icl\o nr.lunnolr•n, ~no sm•nrn rlosernhm•cndns esl.iio 
por• isso mo~rno livr·os tle qunlqum• Lnxn un 'l,f'ibul.nçfio àn nifnn
dogn ou do quom quor quo n r•opr•osonl.o ou n,in om nomo rlolln. 

Jilrn roin.r;fio. 11 l.nos rner.•cruinrlrts, quo siio tiosonrr'OI;nrlns pot• 
l.!'llnahúrrlo dlr·ccl.o rlos nnvios pnrn. os vngüos rln crins, seguinrln 
hnrnodinl.nrnnnl.c pnl'n. o r.lr!sl.ino, ri ovirJonl.o flUO lt Compnnhin 
Docns s6 p6do prosl.m• os sous sot'Vi!)DA. no rogirnon tln ioi 
do IR!\0, isl.o é. como simpioa crnpr·ezn rln eru•gtt o rlesrmrgn, mo
dirml.o nR lnxttR do sou oonl.r•nul.o, niio •inl.er•vhnlo no onso. no
nlmmn funccno r.ln cornpnnh in ont sou rmmcl.or do nl.'l'tJmn
f,flnl.o rios srJt'VÍ!iOB do onplll.~?.ins. 

Nfio olml.nnl.o, •cobt'l\ ollr\ ·n f.nxn de onpnl.nv.lrts rlo lnns mor
fl!uiorius f\IJIIH> si l'ussrJ!TI tloscnr.'L'or;'nrln~ u co.t'l/0' drr rrl(wrrd'J(Ifl., 
quo 6 ninrln rnnis dnmm·oso, npo1.tu·· do au,iuil.nl-ns Ito prtgrtrnenl.o 
rio tmur. rHJVIl n JH1Hnlin. 'l.nxn, do 2111 pul' J.unnlru.ia, pnr•n oRI.o J'irn 
nl.ó n lirrhn div.isor•in tlo c(ws flom os l.or•rrmoH dn ostmdtL dll 
forro. 

Cornprolrondo~so qno 11 Compnnhin DocnA colJro-rt Laxn. rio 
t!•flnsporf.n dosl.ns rnorcndorins n:l.rl <• RUIL onl.rogn nn nxl.romldnrJo 
do oúes1 dosdt• quo nüo osLnnrJo ullnR n cm'f/O ri~ al{andcoa no 
l!orom aosorn•r•cl!nrllls, o, pois, nfio so nchnndo su.loil.ns no oxpo
dionto dns onpnLnzins, no sorvico, o do t.rnnsporf.o no cács, re
r•.lnmnr umn romunorncl'io. 

O quo, por·óm, do modo nlgum se comprchendo o torna 
u onso vordndeiJ'I•monl.o iniquo, 6 a compnnhin •cobrnr-lhcs 1\ 
tnxn do l.rnnsporl.o o. ninda de sobrcoarrognl-ns com o cxpc-' 
dionf.~ dn~ cnpnl.n?.iM • 

• 
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• 
, ;11í usL(l suifinionLornuuto Jllllorll.uado que 11 taxa de capa-

tar.ias, 110 fiOU IJIIJ'Itelm• uo tnxn llil'nndcglll'Íll, nfm l.em nhi ne
JiiJUIII IJUhiliWIJtu, /llliH O /IUP III/li~ llll Uel!Rlll'lll' 110 llli~O é a 
(Jupli_1:nLa dt~ l.nxa par·a 'I'Pilllllll'l'lll' 1110 só o mesruu sel'vil;o. . 

Uum ui'J'eiLo, ~li u. uru.•r'ut_;iio da dcseru•ga t3 pugu ,-lula tuxn 
IJU/IJ,I'JlllLUILl rJusJ," 11111111' IJII" I'I,'IJIU/IIll'll, WIIIIJ O HIJI!t\t O dll pa
IJLV/'11 o di~, -u Ll'nli!Liill> "" I,J'IIIIHI'el'lr· u llHJreutlol'ill "'''' hordo 
par·n ter·r·n; I) f.:i IIJIIa Vl..tl. dl~:;;eaL'l'ugadu a mcH'I.mdol'il1 nos 
VUgÍÍI!H IJIIHII!il IIII CIÍO,,, 11 1111\ill! Sl!I'Vil)IJ •l(UO 11 CIJillfJIHLIJia JIJOS 
J!l'I'HLn ü u '"" iiiiiiiiHJiutu l.r'II,IIHJIIJJ't'; nlé onde eumer1·n o ter-
1'1'1111 tia usil'ilda riu 1'1!1'1'11, qnal nlll.ilu " ser:vir;u quo 'lea purn 
sol' l'f!IIIUIIIJI'arlo pulo Luxa do eapal.u1.ias'! :n:vidonLemoril.o 
Jll)llllll ffl • 

J•or·l.unl.u, o '')Uil l'u~ a DueuR 1\ Rilfi/JiesrnenJ.JJ su.ieHtu• as 
JJif!l'JJlitloriu;; ""' qllusl.iiu 11. Ulli!L dupllenln. de. Ln;xu. 

Dn r·nsLu, si frJsi:ln Jegalmc11U~ enüivol, IJCJ cnso, n eolH'UTICfl 
du l.axu do ImpHla~iaB, ""'l.iío a taxa ,qun nenliurnn, l'lt~iío t.l!l'irt 
J!iLI'It ser· IJI>ill.'llilu, '"''la 11 l.axa IJspceiul de tt·nnsrlof'f.es, pol'
f!IIUIII.u, no sor·vi1;o liu CltpaLa~ius, cuufomrc rlcfine o arL. 115, 
d11. CJI>Vu r,:,,n,;~,lirlit•;fin d11s Lois das AlfandCilOS, quo ,iú tivemos 
o ens11.io do eiJ.aJ• -u,4IA eullrprutwruJitla a f:orulucçao, tlu,q rnar
"w.lurias ul'' '11 srw !JIIll'nl/ll, ludo o lmlmlho o rtrtc drmwndar 
rJ. rom.oçúu n 'IIWI!inwnlo t/u,q volu:m.cs rlc,qtfa a .mu desaarya até 
a mta sah'icla. 

Mas a i n da não (l tudo. As rnereutlor i as ,tlespnchadtls sobre 
agua, u!Mn rle mLtu·om nne•·ntlnR com a Luxa de dragagem do 
pMil>, rl11 qUe ""' tr"npo nos onellpru·crnos, a r·nl.iío de 1$ por 
J,f>nnlalla, uJ,;m ,,,., l'"r::li'Nn, n.inda qne imlir·eetnrnont.e, a t.axa 
tlf~ rtl,r•rwa~iií'' nr., naviu, ar,·~rn rln .-;o tHJ.Jinrnrn sujoitJts ft. f.axa de 
r\e~r~tll'f(IL, '''''"' "" pngfl/'fl/JI H Lnxa diJ IJJLpnl.nzin~. e rwr IJima 
a t.axrt dn I.J'HI>~f>"''l,f· ril>. •·.;'oes, ainda sfi.o 11brigadns rt pagar 
lima I.Rxa~>ilfllllllfla rln I:Rl.iva, 11 1·n~ão do 1$ por lmwlada. 

Não lmveTJIIn "'"'vir;~>. '"' caso rln que nos ocoupamos, que 
niío osl.o.ia r·cmllner·urlo P'''' urna l.nxn. IJOI'f'espondenLe, sendo 
nnl.cR rle noi,Jir· que llfl,, •liffm·enL!JR cont.ribuiçõos cobradas das 
mcr·rmdorins desenr·r·f:f(ndns dn hnf'llo para os 'vagões, ,iá ha uma 
vnrtlrulnir·a rJupli~>ata rln J.rtxns. a r:onclusno a t.irnr•, a proposil.o 
rln Laxn do IJRI.ivn, ,; .qun no r~aso não tm só uma duplicata, 
hrt n.nJ.cs umrt l.riplieal.a, corn r• r,.ggr·avante de não ser a taxa 
de est.ivn.- apezar 1le cohr·ada norn o me.~mo rigor que as 
{)ernnis o invrorin,wdrrr•,nf.e de lndns nH mercadorias descarre
gadas sr.hf'l~ o., vagÕIJ,, no r:\,,,, -uma t.nxa auf.orl?.adn pe!R 
Joi, pelo conl.rnct.o 011 pot· !Jtlfllrpwr act-o rl.o. Governo. E' nmn. 
exl,l'flsccncir• rJtHJ na,rla fl,hsoluf.arncnl.e ,JUSf.tflcn, poi"que an es
l.r.belecer-se a t.axa do desm•rga, no contracto de concessão não 
podia deixar de ficar ahi comprehendida a remuneração de 
t.orJo e qmdrJUIJr t.rabnlho mncanico e braçal reclamado pela 
op.r.:ra.r;ão. Um::. opr~rnr;fir, de dc~rar~a de facto não presr.inde. 
por r[lldborcs fJlll' ,,njarn o' appn.relho~ mecanicos empregados, 
o auxilio ou suhsidio do esLivarlor. 

Mas, porque t.em a p.'\gar ao r.stivador, a .comnal)hia oiio 
;póde, menos ainda, por sua propr1n 11 e:.:clusJVa deliberaçiio, 

' 
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cobrnr da morcarlonJu cm descarga uma contribui cão arl hoc. 
:A ter J'undament.o scrnelhanLe rcsolucão, 011Liio JIOdcda clla 
com o mesmo ·diroit.o esLubclccer · Luxa especial .pum rcmu
uorar o rnuchinisLu (JUO ·dirig·o· o Lmbnlho do seus guindast.cs c, 
como csLa, uma inl'inidudc (lo out.rus. 

Gomprohcndondo JQUII'Ill.o lm do ir.~•egulur ern sou procodi
monLo, a ·companhia .iulga-so isenta tio ,c]ualquer· rcsponsn.JJi
Jidadc, collocundo, cm sua LuboiJa de eont.l'ibuicúcs, a t.axa do 
esLiva .enL)•o as ICfUll remuneram os servicos que cllu rcconlwco 
não comprohendidos nos conLracLos ·~ <leflial'll .l'acnlt.aLivos no 

· commercio c á mwcgucü.o, como, JIOI' exemplo, o fornecimento 
do agun, lnsLro, cuer.gin clecLrica, eLe. 

Gom isso, poróm, não nLLenua a irrogularidado do facto. 
E' !QUO a aguu, o lasLro ou a energia eleoLriea, quant.o 

seja J:ornecimenLo fcHo pela companhia, deve ser pago pe\a 
l.axa que ella bem cnLonda -csLubelecoJ•, po·l'CJUI~ do La! !orneCI
monLo não cogitou o conLracLo. 

Gom o sorvico· do esLiva não nconLcco o mesmo, POI'CJUO, 
exocuLando no navio ou. no vagfto, ello consl.iLuc parLe inLo
grtlnLo e indcclinavcl das opcracúcs d-e carga c doscar.ga, o a sua 
remunoracão ú :l'oiLa pelas taxas officialmcnLo insLiLuidas para 
remunerar Laos operacõos, não sendo JiciLo á companhia ·aggL·a
val-as, a seu arhiLrio, com quacsquer IJOnLritmiçõos oxLra. 

Que so diria da estrada do ferro que, conLrncLando o 
transporte de mercadorias mediante .cleLerminada Lnri!'a, en
troLanLo, por sua livro o exclusivã (JelibcraoiiD, passasse a eo
brar obrigaLoriamonLe, para fazer o RIJt'vico eonLruet.ado alúm 
da Lnt•ifa o!'J'icial, uma .ecrt.a Lu.,'l:a cspeciul, .com a ·dllnomirmcão 
do estiva ou qual!tuut• uuLra, sob pret.exLo do que Loti1 u rles
JJUUdet• eom l.rabnlharlores, com rcrnocüo o arl.'nmacão de mcr
~adorias nos vagões? Porventura sm•in o abuso Lolerndo'l E 
para fi.car 11 faiLa desculpada o passar a consW.uil' direil.o, bas
taria 'que a nm]H'ez:t declarasse ser a Laxa l'acuiLal.ivu embora 
<lo !'acto a eobi'IlSSIJ compulsol'inmcnLe de Lodos? 

;rtl Yimos a maneira irJ.•cgulm r1or que 11 companhia uppliea 
:t Lnxa do eapal.azius, aggravando-lho os onus cxl.rnorclinuria
m<.mLo; .iít vimos a ct•cacão exLra-conLl'ncLual ·da· La.'l:a de Lrans
porLo om vagões, cobmda simultanearnenLo com n Luxa de capa

. tazias das mercadorias despachadas sobro asuu; .i:\ vimos o 
que occorru em uma La.'l:a do ·osLiva, uma Lt•ipJi.cnLa a onerar 
a carga o descarga, uma ouLra taxrt,que a .companhia conseguiu 
(JUXCI'Litr na immerisa •Cadeia de conLribuicões com C(tlO opprimo 
o commei·cio tributaria do porLo do SunLos -a taxa do dra-
gagem. · 

Ha cerotl de ~O nnnos, cm umu uutori1.açüo, si não nos 
:l'altha a memoria, incluida na cauda orcamcnLaria, vem a Com
panhia Doens cobrando 1$ do cada Lanolnda de mercadoria, que 
entra no porto do SanLos ou dello snc, corno applicncão ít drn· 
gagem o dcsobsLruccão do por Lo. 
· Gomo se vê, trnta-so do um Sllrvico publico, para o qual o 

Congresso votou vorbn e de que o Dovcrn~ federal, nfto sabemos 
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pai' quó' aCto nem cm ,quo condi~ões, cncarl'egou a Companhia 
iDocas.. · · 

O •rruo sabemos a ia I respeito 6 .quo :. 

a) para empregar n:t dragagem o desobstruccão dD canal 
'do Santos, a Companh in. .Do~ns .iú arrecadou do commcrrlio o dtL 
lnvoum de S. •P'aulo algwru1s dezenas rio milhares de contos dCl 
l'ÚiB; 

ú) o produclo ·dessa ~onLI·ibui~ão ascende agora a cerca 
de 2. 000 contos de róis por anno; 

c) essa ·contribui~ilo não J'igu·m nos relaLorios publicados 
pula companhia; · 

d) · não se sabe a maneira por que tem sido c está sendo 
app!icada som ma l.ão elevada; · 

c) ó tanto mais cxLranhavcl o caso do se não applicar o 
producLo annual da taxa o sua appJi.cacilo, •quanto ó cm'Lo que, 
estando a Companhia Docas a dragai· c desobstruir o canal do 
San Los •h a cerca .do 20 annos. c devendo ,i:í l.cr gasto neste ser
virJo algumas dezenas de milhar de ~onLos, acontece que, por 
mais -dragado o -diJsobsLruido .que Lenha si-do o porto, portanto, 
por menss .que rrJsl.e r1 fazer rJm tal sentido, enLrcl.anto, o pro
dueLo da arrecadação cresce sempre, cresce rlada vez mais, pois 
que l.endo sido a principio ·do menos do 1. 000 contos de róis por 
anno, ho,io ascendo a ccr·rm elo 2. 000 contos do I'éis por 
anno, o, nossa progressão montarlt cm breve a 3. 000, c talvez a 
~.ooo .contos; · • 

f) isto, cvir,lenlcmonl.e, csl.il a pedir um termo, um para
doiro ... Não obstante toda a lama que ha, ou antes, que havia 
no porto do Santos, ,iá ú tempo de estar o canal inteiramente 
dragado c dcsobstruido, cm visl.a da .somml\ fantasLica que se-
molh.anLo serviço tom custado; · 

a) si apczar de Ludo, ainda •lm ali i que dragar e desobstruir, 
aJJsolutamcnLe não pódo ser mais d() •quo havia; por forca hn. 
do ser menos; 

h) e si ·ha de ser menos, evidentemente é tempo de reduzir 
a taxa de ·dragagem, por.quo transitando actualmente pelo porto 
do Santos cerca de 2. 000. 000 de toneladas cm mercadorias, e 
este algarismo tende a crcs~er ~orno o telflpO, 6 intuitivo que ·a 
l.axa do dragagem produzindo incomparavelmente mais do que 
,iú produziu póde c dev() ser consideravelmente reduzida, não 
sondo cabivcl para um servico cm constante progressão de
crescente so destine uma verba ilm ·continua progressão cres
cente o quo ,ió. attingo a algari;;mo elevadíssimo, verdnde~ra 
enormidade 'J)ara o caso. 

Niio é exacto que a eompanllia Docas tenha privilegio !Obre 
o porto do Santos. 

Em primeiro Jogar, ó de considerar que a concessão das 
ohrns a cargo tra companhia foi fcil.a no regímen da lei do 13 
de oul.ubro do 1800, ique não deu no governo faculdade para. 
pcrmitLii· a monopolizncüo dos serviços de dócas. 
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Em segundo Jogar, Únporta ponderar que o liecreto da 
'concessão de· 1·2· de .iulho de· 'l888 csta!lel~eeu foi quA os con
cessionarias teriam o uso o goso das o!Jmo .que conl.t·aelavam; 
constantes do pluno dos relatorios confeccionados relo enge
nheiro Domingos .de Sll!boia e ·Silva. cóm·os onus c vanta~ens 
esf.abelccii:lns pela lei de 13 do outubro de 18G9. 
· · ·E para· mais claro ficar que na concessãG assim feilu não 

se envolvia o. privilegio do porto de Santos, estatuiu -a clau-
sula ·7"·'do· proprio contracto n. -disposição seguinte: · 

« Os concessionl1rios terão pt·eferencia, cm igualdade de 
condições; •para a execuoíio-cle olJras semelhantes, que durante 
o prazo desta concessão so tornem neoessarios no porto de 
Santos,,· 

· De resto, ,justificando o contracto que celebrara o Mi
nistro -referendaria elo decreto àn concessão, Sr. conselheiro 
Antonio Pr'ado, em discurso proferido no Senado do Imperio, 
acilentuou, entre as--vantagens· da proposta escolhida 'que do 
contracto que firmára, a do nlío consignarem o privilegio dos 
servicos de ca1•ga e- descarga, ficando salvo o nort.o· de Santos 
de semelhante monopo!io. · · 
· Decorridos dous annos da da'ta do decreto de concessão, 
voltou a empreza a tratar -com o governo c delle obteve nu
torizacão para prolongar o cáes, então cm via de e:-;ecuoão, 
desde a alfandega af.é ·ao Jogar denominado Pwquetú, sendo
lhe concedida lambem a prorogar,ão do praw para o uso e 
soso das referidas obr!IS por DO annos. · · 
· ·' ,o decreto que ·fez esta concessão é o de n. 966, de 7 de 
novembro de 1890, do teor seguinte: · · 
· . ·· « O· generalissimo· Manoel Doadora da FDnseca, chefe do 
Governo Provisorio da Rcpublicn dos Estados Unidos do Brazil, 
constituido pelo Exercito e pelu .'\rmada, em nome da Nnoão, 
i'esolve, .deferindo ... ll! represent.aoiio J'eif.n pela Intendencin 
'Municipal da cidade de Santos, no Estado de S. Paulo, auto
rizar a !Empreza Constructora das Obms de 'Melhoramentos 
.do -Porto· de 'Santos a p1•olonoa1· o cáas, cm via do c:;:ocuoüo, · 
desde a alfandega ató ao Jogar denominado· P()quettí, conce
-dendo :ti mesma emp1·eza n prorogaçíio do prazo parn uso e 
goso das J•eferidas. obras por 90 nnnos, contados rJa presente 
daf.a, tudo do accôrdo com os decretos ns. 09.919, de 12 de 
.julho de 1888, e ·lO, 277,-do 30 do .iulho do 1889, o nos termos 
das clnusulns ,que com este baixam assignndns · p·or FrunciRco 
iGlycerio, ·Ministro o Secrotarin de J~slar!o dos Negocias d11 
!Agrioultura, ·CommOJ.'cio e übras Publicas, ,que o faoa executar . 
Sala d!IS sessões .. cto · íGoverno Provisorio, 7 do novembro do 
.1890 .~ Jfanocl Dcado1'0 da Fonseca.- Francisco Glucerin. 

Como se vê da inLrega do rlecret.o de 7 de novembro do 
~.1;10,0, oitad~ pela. Compaphi:\ pé,ca~ dr. Santo~, como tendo 
:ror~a 't!e"'Ih1· c dnn:do.:J:htJ n 'lll'nrllcgro do· scrvJCO de carga e 
tlescnrstt no poi·f.o de. Santos, niiD ú vcrdnrle que~trtl clocr~f.ri 
H10 t.imhri·'1'cito' semclhnnto concossiíD. ' · · . · 
. . ()' re.ferido dccre.Lo apenas dispõe sobro rluns medidas: o 
prolon·gnmont_q ,~!9,;9fiB,~ ~~.é. ~o· Paqu.otá. e _n_ f!l'oror;w:iío do prnr.o 

,, . 
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para o uso c g:oso das obras, dcclnrnnclo exprcssnmcntc serem 
estas duas conccssíiüs :l'r.ilas dn ncetl!'rlo. norn o decreto do 1~ 
de ,julho rio 1888. oCJLW .:, o da "oncessão primeira, no qual não 
figura o privilegio sobre o porto de Santos; ac> contrario, se 
estntuc que os concessionarias simplesmente terão preferencia 
cm igualdade de condir;õcs, para. execução de obras semelhantes 
que, durante o prazo de sua construcoão, se tornarem necr.s
snrins ao porto de Santos. 

O privilegio de carga c descarga no porto . de Santos 
consLiLuindo cxLJ•aordinaria medida de cxccucão, contraria ao 
l'egimcn d;t lei de 18G9, ú claro ,que só podia ser concedido \ 
pelo IGovcrno IProvisorio por disposição expressa em termos 
definitivos. Ora, nem uma nem .autra cousa se <Jncontrando 
no corpo do decreto de 1600, é incontestavel, é evidente que 
tal concessão não foi feita ú Companhia Docas de Santos. 

E' verdade que em duas clausulas que acompanham o 
decreto de 1800 é empregada a palavra privileaio. 

I 
Na clausula G', diz-se: 
« Gozarito os concess'ionn,rios durante todo e prazo do seu 

1lriv'ileaio que fica elevado a 90 annos .•. » 

Na clausula s•, diz-se: 
·c Findo o prazo de P1'ivilea·io, revert.erão para o Estado 

Federai· todas as obras ... » 
Está claro qnc a palavra privilegio· empregada .cm cada 

uma das referidas clausulas precisa ser entendida em termos 
habcis. Elia não póde significar privilegjo de cargas e descargas 
no porto de .Santos, cm primeiro Jogar por.quc ·Si tal fosse o 
sou alcance, então nüo poderia o deorot.o deixar do referir-se 
a matcriu. Lúo importante, c não só para estabelecer .como para 
definir a concessão monnpolizadara. Ora, jtí se vju que nada 
disso existe, por•quanto, do decreto firmado pelo generalissimo 
Dcodoro nem siquQr se lê n palavra privilegio, que só so en-
contra nas clausulas ,que o acompanham. · 

Em segundo Jogar a palavra não póde ser tomada em tal· 
sentido. parque clla ó contraria ao que .dispõe o proprio de
ereto de ·JSOO, que declarou explicitamente ser autorizado o 
prolongamento do cúes e a prorogaciío do prazo da concessão 
nos termos do contracto do 1 ~88, o os Lermos deste contracto 
excluem o privilegio no port.o do Santos .. 

Posto isto,. ó incontestavel qu<J a palavra privilegio foi 
nt.ilizada nas clausulas 7' o s• do contracto elo 1800 como se 

·referindo á concessão onl.orgr<da ú cmpreza pelos .contrar:tos 
tle i888 c i890, ·Com os direitos, vantagens e favores 1quc só 
ella podia e póde gozur, no numero dos quaes ha a mc.ncionai· 
o direito do r1onstruir as obrns constantes do projecto Saboia 
e depois ns do trecho da alfandega no P~~;quetá, o .direito do 
perceber as taxas corrcspondontcs a taos servlcos, a prcfe
rencin em igualdade do condicões para entras obras no porto, 
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a subrogncão no's direito da alfandega ]1nra cobr•nnca das · 
taxas de capntnzias, a isonciio de direitos uduUllleir•os a fn.vor 
à os materiaes impoJ·tadn~, etc. 

'rodos estes di·reilos n favores applicados ús ouras con~ 
cedidas :í companhia eonstituom realmento .. um :l'ormidnvel 
!Jlrivilegio, pois que uinguem mais podo protondel-os na zona 
occupndn pela compunllin, cabendo a elln e só a clla o uso o 
gozo de tnes obras eom as prorogntivns 'ostabolecldns nns leis 
e nos contractos. 

1\Ins, por muis J'ormidnvel que se,in osso privilegio, com
tudo, elle não representa um monopolio ele direito sobre todo 
o porto de S!lntos, .como. o pretendo a companhia. Este, nem 
clla nunctt teve, nem a lei pormitLe que nlguom o tenha. 

IV 

· No requerimento 'lJUO apresentou no Governo Federal, 
solicitando concessão para construir o pr·olongamento do cáos 
de Santos, ·de Outoirinhos ·a Bmirn, solicitou o Governo do 
Estado, além dos dimitos, j'avm·e.~ c onus que cabcnL á Com~ 
Jlan/t'ia das Docas de Santos, cm v·i7'ttulc das leis, decretos, 
avisos e contractos que re(fulam snas 7'Claçücs com o Governo 
dn União, mnis'os de que .trata a. lei n. 3.314, do Hi de outubro 
de 1886. . 

A lei por ultimo citada dispõe: 
« O Governo podonfL estabelecer em favor das emprezas 

que se organizarem para melhoramento dos portos do Im~ 
perio, além das vantagens a ,que se refere a lei n. 1. 7 46, de 13 
do outubro de 188!!, uma tnxa mmca maior de 2 % em refe
rencia ao valor da importação e de u.m porcento no da ex
portação dé .cada um uos ditos porto~. c\S taxas destinadas 
áquelles scrvicos serão nrrccndndns directamente pelo !Estado 
e calculadas do maneira que não c~cednm o nccossnrio para. 
o juro correspondente no capital das emprezas, (L .razão de 
6 % no anno e para respectiya amortizncüo no mnximG prazo 
de 40 annos., 

Mfirmn-se que o Estado do S. •Paulo pretendendo os fa~ 
vores da lei n. 3. 314, citados, isto é, as taxas sobre a impor~ 
tacão o a cxpor·tac.ão, que n Compnnh ia do Docas não percebe,. 
tornou a sua proposta ·onerosa ao commercio pelo porto do 
Santos, fazendo assim desappnrecer as vantagens dn dita pro~ 
posta. · 

Essa nffirmacão não tem fundamento, como é facil :ve~ 
.rificnr. · 

Em primeiro lognr, por sun proposta, .a Estado só podo a 
raculdade d!l pm·ceber as taxas legues c não todas as taxas que 
a Companhia de "Docas actualincntc pe!'ccbrJ, s'cndo que nl~ 
gumns como ,ir\ vimos representam dup.Jn o até t'1s vezes triplico 
remuneracüo pcln cxequcüo de um mesmo c unico sorvico., 

,·. 

' 
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. Accr~sce uind~ •que as Laxus au.to:·izadas pela. lei n. 3.3H1 
ml.ndu, nan JlOdcrao se1· culll'aclas SlflaO emquanLo a renda do 
cúes explorado pelo .Governo do Estado Jlúo dil J•cnda suffi
cicntc para o .iuro eot·rcspondcntc a li "/t• do eapitnl empre
gado pum a rrspeetivn •nrnortizaoão no vruw maximoo de ·h O 
tlU!lOS, , 

Quer isto dizer .que a cobrança destas taxas só será úffc
cliva durante o periodo da consl.rucção do primeiro trecho 
de cáes, pois que ultimada a .constmc!)ÜO a renda do dilo trecho 
deverá ser sem duvida mais rl'o <'lU" sut'l'iJli,mLe para nssegurut• 
o serviço de ,iuros c amorLizaçüo do capital ne!le empregado. 

Os onus que recallircm para esse período limitado sobre 
o oommercio pelo porto de Santos serão sobe,iamente com
pensadores pela diminuição dos encargos do dito commercio, 
logo •Que o c;ies a construir pelo Governo ,do Estado esteja em 
condições de permitl.ir a carga e descarg-a das meracdorias 
mediante as taxas ,que vigorarão para concessão ao mesmo 
G:overno, o que nprescutnm consiclemvel rcduc~.ão das des
pezns que actualmente são exigidas das mercadorias que tran
sitam pelo (J:ies da Companhia ·de Docas.> 

O Jo1'11al do Comrne1•c·io, em uma de suas Yar'ias, de 22 do 
corrente, ataeou rudemente o Governo de S. Paulo, por ter re
querido, de accõrrlo com contractos li lei em vigor, que fosso 
!lberta concurrencia publica para as .obras\do novo cáes de 
Outeirin'hos a Barra, cotttrariando interesses C!a poderosa com-
panhia Docas de Santos. . 

Eis as principaes incr{)paçõcs constantes da Vm•ia (la) ,. 
«Mas ninguem J•azotwclmente póde imaginar uma dupla 

eoncurrcncia de servi1;os da,mcsma natureza em um só ponto. 
Seria praticamente um absurdo essa concomitancin de ex

ploração commereial da mesma cousa, no mesmo Jogar, lado a 
Indo. E' uma hypoLhese .cru o o bom senso ,ropellc, sobretudo 
quando n companhia, que. iniciou o trabalho, lmnbem cobiça a 
sua oonclusüo c se propõe a realizai-a.» 
••••••.••••••••••••••••••••••• o •••••• o ••• o ••••• o • o ••••• o •• -· • 

«A producçüo paulista, o comn1r.rcio estadual c a riqueza 
quasi inaudita d:~que!las mna~ fcl'tcis r. ndeanl.adas devem me
recer nttencões especines do Governo Federai; mas não é isso 
motivo para que se recalquem as prerogatJVas da grande cm-
preza constr,ctora.» · 

o o o 0 0 0 o o o o o o ooo o; o'"" o o o o •·• o•• o o .. • o•o o~o o o o o o o,o o o 'I' o, .. ~, o,.o•o 0 Jo•o; 

«S. Paulo .i•ll de uma feita pediu, além da taxa do~ 2 o/o, 
ouro, « todCJS! os direitos, favnrcs c onus, que cabem á Com
panhia Docas de Santos, cm virtude de leis, decretos, avisos o 
contractos que regulam as suas relações com o Governo da 
Unilio.,. 

Logicamente, não tem, pois o direito do incriminar agora 
esses favores excessivos. Talvez o se.iam de facto. Mas o re
curso p1rn corrigir issn só· pr\dc estar na troca do compcn
sac;úf!S mtrc o Governo e a prnpria Companhia das Docas, 
~1unca m intromissão do um J;oncurrente novo, embora esto 
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advogue o represente interesses dignos da maior aLtenclio, que· 
niio devem ser sacrificados o podem SOl' perJ'oitnmonLo al.ton
didos do outra maneira.» 

Em synthcse: o Jwnal do Commei'Cio taxa de absuJ.'da a 
pretencão da administração publica pa),llista' porque considera ~ 
absurda a dupla concurrencia de servii;os da mesma natureza 
o cm um só ponto, c julga ainda essa pretençf1o in,iusta e in
conveniente, não só porque i'ere direitos e prerogativas da 
.companhia Docas de Santos, como ainda porque, pedindo, além 

< elos direitos c favores quo competem úquella companhia, ainda 
a Luxa de 2 %, ouro, quer uggravar os onus que pesam sobre 
o ·Commercio e a populaoão daquelle Estado. 

O Senado ouviu a leitura .do re~uerimento o do memorial 
,iusti!'icativo o essas pecas demonstram, de um modo cabal, que 
o Estado de S. Paulo, dirigindo o requerimento. alludido ao 
Governo da União, lião só exerceu um direito legitimo o in
contestavol, corno cumpriu um dever. Essas duas pecas tornam_ 
evidente que as· arguições dó importante orgão da imprensa 
nacional carecem de qualquer procedencia. · · 

Sob u cpigraphe «Caso das Docas~. o Cone·io Paulistano 
d1J hontem deu a seguinte resposta á «Varia» do Jo1'nal do 
Comrnercio (lê) : . . . · · 

«O .Tornal do Comnw1•cio, nos commentarios que entendeu 
dever fazer, em uma de suas «varias» de 22 deste mez, sobre 
o requerimento que o Governo do ·Estado de S. Paulo acaba do 
dirigir ao Sr. Ministro da Viação, renovando o seu pedido para 
solução do caso do prolongamento do cúes de Santos- de Ou
teirinhos ú Barra,- qualifica n attit.ude da administração pau
lista de .iJI'ogica, inconveniente c absurda, porque, pretendendo 
para si a concessão do tal prolongamento, pede que lhe sejam 
concedidos favores que .iá classifie~ira de excessivos, c porque, 
desconhecendo direitos o prerogativas da Companhia Docas de 
Santos, visa estabelecer a concurroncia do servioo de docas no 
mesmo porto ... visa «a absn1·da concom:itancia de ea:plomção 
corn.mer•cial da mesma' cousa, no·nw.çmo loua1', lado a lado». 

As increpacões formuladas pelo grande orgão da imprensa 
nacional são dcsl.ituidas de qualquer fundamento e parecera 
inspimdas, exclusivamente, na necessidade de defesa de inter
esses menos legit.imos daquella importante companhia. 

O requerimento que o Governo de S>. Paulo dirigiu ao 
Sr. 'Ministro da Viaciio e o memorial que acompanhou esse 
documento of!'ici!ll tornam bem claros os intuitos da admi
nistração Jlllhlica paulista c as valiosíssimas razões em que 
clla se funda. · · · · 

O decreto legislativo n. 1. 7,46, de 13 de ·outubro de 1869, 
autorizando o Governo a contractnr a const.ruco5.o, nos diffci
rcnf.es pontos do paiz, de docas o armazens para carga, des
carga, guarda e conservaoiio de mercadorias de import.acão o 
expot·lnciio, nrw lhe deu faculrlade para permitt.ir a monopo
lizncüo elos serviços de doons. O decreto n. O. 979, de 12 de 
Julho de 1888, autorizando o contracto para ns obras de mel•ho-

... 
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ramento 1do porto de Santos, expedido de nccOrdo com aquclla 
lei, nfio concedeu e nem podia eonr:eder nos r:oncessionurios 
privile~ios de carga c degcar3a nesse porto. O contracto niín 
~ontóm, cffcctivamcnte, clausula alguma em virtude da qual 
caiba á Companhia Docas de Santos o rlh•eito cwclusivo de con
struir c e."{plornr obras o servicos para carga e descarga no 
mesmo porto. 

"\. unica prerogativa que, por esse contracto, deu {L com-
panhia ó ·a prdfercncia em iaua/Llade de concli~úes para a con
struccão c exploração do prolongamento do cáos que construiu 
.e ora explora. 

A clausula 7", a que se refere o mencionado decreto nu-
mero 9. 979, está concebida nos seguintes termos: 

«Os concessional"ios tc1·ão 1l1'e(erencia, cm i(JUalrladc ile 
condil;úcs, pam a e.7Jccução de obras .Yemclhantes, que du-
1'ante o pra::o da concessão se to1•nem ne~essa.ria.Y no 1J01'to de 
Santos.~ Posteriormente nenhum acto ou decreto concedeu o pri-
vilegio: o decreto n .. 966, de 7 de novembro de 1.890, fnlla "m 
priv'ileaio, mas este privilegio é referente rxc:lusivamcnte ú~ 
concessões de que .iá gosava a Companhia Docas de Sanlol. 

Os termos dn !c i e dos decretos. são bem claros c pooitiv'ls. 
Ora, o Governo de S. Paulo, na petição que acnbn de di

rigir ao Governo Federal, absolutamente não desconhece 
aquellc direito de preferencia que compete á Companhia Do
cas de Santos; pede, com apoio em leis e contractos, a aber
tura de concurrencia publica para que o prolongamento do 
cáes seja adjudicado a quem melhores, condições of{crceer. 

Essa companhia ,iá é uma' empresa organizada, c csf.á, 
por isso mesmo, cm condicõcs muito superiores a qualqurr 
outro. pretendente, para offct•cccr as melhores condições cm 
uma concorrencin publicn...· Offercça el!a ·condicões mclhoreR, 
ou pelo menos igunes, c ter:í o direito ··de ser preferida. 

O Governo de S. Paulo núo pretende exclun-a c núo con
testa a preferencia, de. modo que está nas proprias mãos dn 
companhia obter, cm . concurrencia publica, concessão. 

SI, poróm, as condições que ofl'erecer não. forem as m~
'lhores ou pelo menos iguacs ús. de outra proposta, si forem 
tacs que tornem inacceitavel n sua proposta, devendo, aRsim, 
a· concessão sor .feita a· outro tJOncmrent.e, não hnver:\ absurdo 
ou inconveniencia cm que so estabeleçam e t'unccionmn du~s 
l'mprezns encarregadas do servir; o do porto. Os servicos desta 
nnt.uroza podem ser perfeitamente cxecut:tdos por mais de 
uma emproza, determinando, mesmo, r~ concurrencin, consi
doravois beneficias para o commercio. E assim o teem ve
rificado vnrios pnizcs, introduzindo tal rcsimen cm srns 
portos. 

!1. cxtraorclinnda Lmporl:ancia do movimento comm~rcial 
do porto do Santos cadn dia mais se. accontun c, sr.ndo o pro
lon!l'nmonto do m\cs uma obra q110 consulta os intr.resst~S 
oconomicos não só do S. Paulo, ~omo de Estados Jimilropl1os, 
causa pro!'undn cxtrnnheza a nttitude do J.ornal do Comme1·r.io 

.. 
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pugnando pelo monopolio para uma cmpreza que tem acnbru~ 
nhado o publico, a luvour·a, c o commercio especialmente, com 
taxas illegaes e pesndissimas. 

Si os illuslres rcdaclor·cs dnquellc noLnvcl orgão de pu~ 
blicidadc tivessem lido o memorial que acompanhou n peLicfio 
jtL alludida; não tuxnl'inm de illogico o procedimento do Go
verno de S. Paulo. 

r~· de simples bom sonso que este Governo não poderia 
. pretender a concessfio do pl'O!ongatncn lo do c(ws de Santos, 

com o intuito de ohlür' as mesmas taxas que n Companhia Do
cas do Santos nclnalmcn).e cobm. Gosando n companhia de 
pre{ercncia em iau.alrlwle de condições, é evidente que o go
verno de ::;, Paulo s'o poller·(L ter· a concessão, si se propuzcr 
a fazer o servi~.o com taxas inferiores, mais brandas, c si 
nquella companhia 11iio ofl'er·eccr iguaes vânlagens. 

Quer do roqucrimcnl.o apresentado ao Governo Federal 
o quer• do memm·iul ,iusf.ificntivo, vê-se claramente que o go
verno de S. Paulo s,', pretende as taxas laaaas e não as ta
xas exorbitantes aclunlmenle cobradas pela companhia. 

Em rela~ão ú Luxa ele dous pot• cento, ouro, o que o go
verno de S. Paulo r,retcndeu c consta da primei~a proposta 
feita no Governo dn União, não foi a• taxa integral. mas 
a parcelln estriclamontc neccssnrin para garantir o juro cor~ 
respondente a li por <lento uo cnpiLal empregado, tn..·m essn 
que só vigorai':\ durante um perior10 que não poderá oxcedel' 
o da consLrucção co primeiro trecho do ctíes. 

Mas, mesmo durante o periodo em que estiver em vigOIJ 
essa taxa, o commcrcio c o JlUh!ico serão grandemente bene
ficiados pela circumsl.nncin de não cobrar o governo de São 
Paulo taxas· illcf(aes, r.ntre as quaes avulta a de capntazias 
para ns mer·carlorins do cxpm·tação e uma grande parLe dns de 
impor·Lnção, taxa esta que produz milhares de contos,de róis 
o que representa a parle mais consideravel da receita da 
Companhra Docas de Santos. 

Aceresee qnr., nllerta a concurrcncia requerida, o governo 
de .s. Paulo podm·(L meiJJoPar ainda as condicões da sua pri-
meira proposta. . 

1'ndo isto ficou amplamente demonstrado naquelles do
cumentos c é r!c estranhar·, por isso, que se venha dizer que 
o Governo de S. Pau lo, pt•otcndenclo a taxa ele dous por cento, 
ouro, sobre a imJlorta~ão, quer· .aindu aggravar os onus que 
pezam sobre o commercio de imporLaçlio o exportação I· 

O governo r!e S. Paulo quer precisamente o contrario: 
deseja nlliviur esse commcrcio.' Não pretende preJudicar 
quem quer que se.in r. nem offendcr quaesquer direitos ou 
prerognLrvns; pugna Jlara que seja restabelecido ·o regimen 
da lei o para quo n:io 1\0nlinuem a ser sacrificados interesses 
economieos de la! imrrot•lancia.~ 

A i·esposta é ''~muL(•.Hiora lornnndo evidente que a Com
panhia l)ocas de Saul.us nüo tem cfl'ectivnmento privilegio so-
bro esse porto. · 

·. 
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);;ssa ·companhia tem lido exlt·not·diuarios favores ·e e:t
traordinurias eoneussü,Js, ma:; nuJwtt o!JL,vo la! privilegio. 

A üonüost;fíu dt~ 1quu guza foi l't•iLa :;uJJ o regímen da lei rlt~ 
ia de oululmJ eh: J S(j!l, qtli' niio dú ao {:11\'t'i'JJu fawldado paru 

.permiWr a moJJopoli~ar:i111 rio seJ'ViJ;o dns dueas. O decrclo do 
concessão, de U de jullw de ltiSH, esluhelei:rJu que os concos
~ionarios Lul'iam os onus e VUJJta:;·eJJs eonslaJJI.es daquella lei 
e para Lornar bem · clam que uüo l.r.•J.'ittm JJrivilcsio sobre o 
:vorlo de i:ianlos, di~ a clausula 'i" do conlruclo: 

«Os conccssiowl'J'ÍO.< tcrtiv prcj'crencio, em irrualdadc de 
condiçÕ•lS, 11a·ra execução !lu uúJ'as sum.i!lhanlcs IJ'IIC dnmntc o 
prazo deste contmcto so l01'11CnJ, ·u.cuessa·rias no 11D1'to da 
Santos.» 

Se, pois, para as nova~ o!.JJ·u~. a Companhia. Docas ·do ' 
Santos apenas tem prcrm·crwia, cm igualdade diJ condir;õcs, não 
tem privilegio sobre o pol'lo. 

O conscJ.lwiro Antonio .Prado, minisLt'u rcful'endario do 
decreto do concessão, ern discmsu pr·ot'l,rir.lo nesttt Casa, .ius
tii'icando o .seu acto, aeeentuou a ~;rand·~ vauta;;cm ,tJc não 
consignar o eonLr·aclo Jll'ÍI'ilcoio, ricauclo o parLo de Santos 
sem esse monopolio. 

Poslcriormenle, o GO\'ilJ'no JlJ.'OYbol'io, pm· decrolo do 7 
do novemhro de IHOO, autul'iwu. aquella eumpanllia a prolon
gar o c(lllS que esl.ava construido al.ú o logru· denominado Pa
quettí c prorogou, por· 00 unnos, o pmw da concessão, mas não 
deu-lho privilegio ;;obre o poJ·I.o dr: ::ianl.os, e antes (Jcclnrou 
qur! estas concess,ics eJ·am friln;; de accôrdo com o decreto 
de 12 dr• Julho .fln '1.888, tlecJ'Pln fllli', como J:'t mosleou, excluo 
.por completo o peivileg·io. · 

k\ companhia Lcm tido cxtmol'clinar·ios tl'avorcs o con
cessões, mns nunca ohtew, cumo niio podia ol>LCI', privilegio · 
sobro o porto de Santos. 

Quer o Senado conhecer alg·uns desses favores? 
,;,. sua concessão inieinl Linha o pra~o de 30 annos, con

tados dn data do eonlracto c devia, pois,· expirar, esse prazo 
cm 1027, ·revertendo para a União, sem indemnização alguma, 
as ·Obras,. Lerrenos, c beml'citorias. · 

Em 1800, porém, o Governo :Provisorio prorogou essa 
rpmzo por 90 annos, cont~dos da {!ala {lo mesmo decreto, o que 
fez elevar o prazo n ma JS de !l:l annos. 

Para bem vcrifiear·-'c a impoi'Laneia excepcional dessa 
favor !'cito ú .cornpanh ia com .a Jll'IH'ognção, lmsla eonsirlerar 
que, si a renda hrnla d:t JloJnpan.Jiitt 1Í ·!toJo supnrior a 23.000 
contos o a sua ·ronda HquiLla SUJil'I'iot• a hí. 000 contos, do 
1927 ató f080, poriodo' da peoeo~;aoiio, a renda Hquirla ser(<. 
considcravcl, gruons ao clcscnvolvinwnto assombroso do mo
vimento commercíal do Santos, c lodu essa renda que repre
sentar(< uma enorme somma o que, pela. primilivn concessão, 
portoncin li, União, o doem lo do Gowrno Pl'ovisorio deu, sem 
,componsaoüo nlgunw, (L Cornpnnliitt Doeu$ ele i3anlos ! 

• 
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·Para bem verificar quues os lucros l~quidos c regularizar 
as ·rOSJICetivus tariJ'as, Lillha o Govemo que fixar o oapitul da 
companhia. Diz o memorial ha pouco lido: 

«A i'ixncüo do capital pura os cffeitos do contractD é cousa 
de summa importaricia c que el'igo ·o muximo rigor de fiscu
lizacüo, porque ahi ~e encontram cm jogo, de um ludo os. 
intet•esses geraes do publico c de outro os interesses da em
pt·eza .que explora o cáes de Santos. Segundo o contracto a 
roducção geral das taxas pagas pelo publico, depende dos lu
cros liquidas dn emprcza. Ainda conrorrnc o mesmo contracto, 
o prc,;o do resgate, si o Govct•no t·csolvor cncampar a empreza, 
senl o do capital fixado.) 

Em rclu,;fto n todas as emprezas ·que exploram servicos 
publicas, o capital que deve set· reconhecido é o eupital que 
tiver sido cfl'ectivamentc dispendido cm suas obras. . 

Para a Companhia Docas de Santos; por,jm, deixo.u de 
prevalecer essa regra; o seu capital-não é o •QUe cUe' dispendcu 
nus obras, mas o quo cons tu de orçamentos por ella proprio 
01'tJani;ados e su,icitos ú approvncúo do ·Governo, e 11 campa~ 
nhia, diz muito bem o alludido memorial, tem interesse om 
que o seu capital reconhecido seja sempre o mais elevado, 
não só para não ser obrigada tL reducciio geral das taxas, como 
para difficultur o resgate I . 

Pura regularizar os mesmos ci'fcitos reguladores das ta
rifas, os luc1'U8 Uquül~s da empreza deveriam consistir na 
quantia ·que representasse o saldo effectivamcnte apurado da 
receita solll'e a dcspeza. !Em. toda a explorucão commercial, 
industrial ou ugri.colu o lucro Ji,quido é representado pelo saldo 
ef!'cctivamenl.e apurado da receita sobre a despeza. 

A Companhia Docas de .santos, porém, obteve um .regi
mCíl dii'J'eronte: o lucro liquido lliLl'il c lia é uma porcentagem 
prefixada sobt·c a: sua receita bruta I Si essa receita é hoje 
de cerca de 23.000 contos, poderá ser, posteriormente, uttento 
o desenvolvimento commercial sempre crescente de Santos. 
de 30, 110 ·ou 50.000 contos. E a despeza embora importe em 
4, 5, ou 1 O. ()00 contos, será sempre a que fôr determinada por 
aquella porcentagem I . 

Si quizessc enumerar todos os favores obtidos pela com
panhia e fazer uma crit.ica sobre o seu proce.dimento,, teria de 
fntigat· por longo tempo a nttenção do Senado. Não foi, para 
isso, porém; que veiu á tribuna: voiu lêr nquellcs documentos 
officinos que hinonm intensa luz sobre o ooso, tão clar'n é a 
exposição nclles feita, 'Líio r•ositivos e terminantes são os 
textos das lois c contractos citados e. tüo pro~edentes são as 
razões c nrgumcn l.os invocados. • 

ltcpeLc: a Companhia Docas de. Santos não pôde obter 
privilegio sobJ•c esse porf.o. E, aBsim sendo, n administracão 
publirm pnulistn, Pequr.rcndo n concnrrencia publica, não of
fenrJc quaesqucJ~ direitos ou prei·ogntivas' dessa companhia. 
Elia só tem um dit•eito - o de obter a concessíio dns novas 
obras em concurrencin publica, si as condi~ões de sua proposta · 

) 
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forem melhores ou pelo menos ig-uacs ús do qualquer outro 
concurrentc. S. Paulo n~n · rlr.snon!J.cco tal direito. 

A companhia osttl cm condições do poder oJ'i'orccer me
lhores vantagens do quo qualque1· outro concurre.nte: está, 
pois, cm uma si~uação excepcional,. pois quo poder{• obter, 
si quizcr, a concessão. . • · 

Apresento uma J'ropotita melhor àu idcntica {, de São 
Paulo, c a concessão :;or:'• sua. J~stc ó o seu direito resultauúa 
do conl.t·acto, c r.ssc diJ.•cito ningucm contesta. 

Si quizcr, porém, co:.liuuat• .10 rcg-imen da taxas ill..:;.tcs 
c pcsurhssimas, c tii vl'l'eroccl' uma proposta absoluLam.ntc 
inacceitavcl, bavcrú cm Santos duas ernprczas explorando 
o servi !lo do docns: a companhia, explorando o cáes, que jli 
construiu, \l outro conccssioilario, exr lu:ando o cáes qt.o V <la 
construir. ' . 

Esta coiwurrencia poderá, na opinião do Jonwl do Com-· 
me-reio e cluquolla companhia, ser taxada de absurda, do uma 
cousa, !JUC n bom senso 1'Cpclla; mns\,S'arí• altamente boncfico. 
pum os in !.cresses do commcrcio. li: nem constituirá uma 

·novidade, pois que, cm grande numero do paizes importantes 
da Europa, tnlt concurrcncia existe cm seus portos. 

' Não· ú cxa'clo <JUo S. Paulo pretenda, além dos favores 
o direitos do que ~;osa a r-aferida companhia, ainda um im
posto de 2 "I'. o mo. Si ta I pr.etondesse, seria absurdo o seu 
pedido para a concurrenciu publica o bastaria que aquella 
companhia mnnl.ivesso, cm sua pt•oposta, as ta."'l:ns que ora 
exige, pura obter ,, concessão 1 

Não I S. Paulo quot•, da renda desse imposto, a pnPcelln. 
indisp·ansavel pura ,;:u·anlir juros ,correspondentes a G "I" do 
cnpiLnl empregado, " o cobrnrtL dumnte um•periodo que não 
oxceder·á·o da constJ·uc!)üo do primeiro trecho do mesmo ~ú~s. 

Mas, mesmo ,lmnnlt. osso período, não cobrando o Es
tado as Luxas indevidas '' illc~;acs,' que a companhia abusiva
mente cxig-0 c cu.ia rcc.da constitue uma parle importante 
da sua rec·eita, evidentemente, o publico será muito benefi
ciado. . 

Dopoi·s do outras eonsiderucües, acerca dos conceitos da 
nlludida «varin~. di~ o orador que o Governo de S. Paulo não 
tum ~ intuil.n de offcnder quaesqum· r'' :itos ou prcrog-ntivns 
da Cornpnnhin Docas dn Santos. 

Modifique a companhia o rcgimcn que tem mantido; nãn 
para !'Cnunciar os gr:.udes i'nvores o concessões tlilC t·Jm 
eonscguif.lo, mas pm•u nhr·.ir· mão de tnxns illcgucs •a elovndissi
mas, c 1'n1:n uma pi'Oposln. siniio mclhOI', poJo menos idcnt.icn 
(, do S. Pnulo, o niugucm deixará do reconhecer o seu di
J•cilo ' :í concessão. 

O auc n ndministrnção publica de S. Pnulo nüo pód'l 
lolcrnr •l que· r.ontintlc um r•cgimcn, quA constitue um verdn
dril'n nttr.ntnrln cnntl'n impo/'t.nnlissimos interesses des~r. o 
de outros Esl.ndos. E pa1·n que e-sses interesses nüo continuem 
n ser sacrificados," :.m\.ludo quanto as leis do paiz lhe P'dr
;miltircm. 

.. 
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O Sr. Presidente da Rcpubliea é chamado a dcciuir uina 
estranlm e <JUJ'iósa conLcnda: de um lado, figum como pu r~ c. 
um dos mais impol'tnntcs listados lia União, que, .bn,seMo 
cm leis c eontr:wt.os crn vigor, pede a concmr.cncilL publica 
pum a execução d,; obras ncecssurins c do alla importanciu, 
ol'fcreccndo desdc logo condições vanLa,iosissima•s para o pu
blico fJ cspccüilmcnlc para o commcrcio de uma vnstn zona 
do paiz, o do ouLJ'fl, figura uma companhia, que se oppõe tí 
concm·r·cncia o solicil.a n concessão p:u•n si, afim de muntm· 
um pt•ivilgeio sobre o parLo de Santos c um nefasto regimcn 
de cxoJ·bituncius c illcgnlidudcs. 

O Governo de S. l'nulo espera que o pl'imciro magistrado 
da Nnçüo dctcrminal.':'t a concurrcncin publica, !'~sLnbelccendo 
nssim o regimen da foi e do direi Lo, c prestando ·um rrssignn
lnrlo serviço publico. (Muito bem; muito bem.) 

O .Sr. Alfredo Ellis - Sr. Prcsirlen te, o meu nobro amigo 
e oollcgu; Senador por S. Pnulo, occupou quusi que Lo da a 
hora dp expediente, nn brilhnntissima exposição que fez a 
proposit.o dn representação do EsLado de· S. Paulo no Go
verno Federal solicitnndoQ n concurrencia publica para o.s no-
vas obras do porto do Santos. • 

ErtL meu int;u·il,o, jt'i hn dias, discutir esse assmupto, não 
o tendo feito, porque uguardnva justamente a solidariedade 
do meu EsLado c da sua. rcpresentncúo. Ella acaba de se ma
nifcsLat•, Sr. PresidcnLe, apoiando a cnmpnn'hn que duranta 
cinco annos cu fiz destll tribuna. conLrn. a cmpreza clus docas, 
refcr.indo ao Senado, minuciosamente, os gTnndcs abusos por 
o lia praticados no exerci cio de suas attribu ir;õcs; · 

Lembro, porém, n 'V. Ex. que a hora do cxperlientó <!st:í 
qunsi terminada 'e que us considcracõcs que cu terei dil fa
zer nntumhilcnt.e abrangerão mais que o tempo que me é 
pcrmittido pela. pt'orogaçito. Solicito, portanto, da benevo
lencia da Mesa a inscripção do meu noma na hora do ex
pedi,en te da sessão de amanhã. ·. 

O Sr. Presidente - V. E.'t. será attendido. 

ORDEM DO DIA 

V:otncão, cm discussão unicn, da redacção final dn 
emenda do Senado á ,proposição da Cnmarn dos Deputn,dos. 
n. 23, de .,1 OH, autorizando n abertura do um credito supplc
mentar á vcrbn ·l2' do Ministorio · cln Fazenda - Imprensa 
Nacional c Jliar'io O((iwinl - no vnlm· do ·t. 1,1,3 :518$000. 

App!'ovndu; vnr. ~('!' <lcvolvidoa :'t Cnrnnrn dos Dcputnclos. 
V:otar:iio, cm discussão unicn. do rcqberimento n. 5, de 

Wi!t, solicitando diversas informacões no· Minist~rio da 
Guerra. 

A pprovudo. • 

• • 
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Votncão, em discussão unicn, do requerimento n. 6, de 
:1914, solicitando diversas informações no Mmisterio da ll!a-
rinha, · 

Approvado. 
Votncão1 em discussão unica, 'da redncc~o final da •!menda 

do Senado u proposicãn da Gamara dos Deputados n 23C, de 
1Ul2, que l.ransJ'cre para· o· Corpo de Saudc ·do Exercito, com 
honras de 2' tenente, os Inferiores que lenham mais de tres 
annos de praça c serviços pr()J'issionnes. 

Approvada; vue sm· -devolvida :\ Gamara dos Deputados. 
VÓtução, ein discussão unica, dá redacção final. da emenda 

do Senado ú proposição da Gamara dos Deptitndors n. 12, de 
tnllt, que autoriza a abertura, pelo Ministerio do Interior, de 
UI!U)redito supplementur á verba 15" do art. 2" da lei do or•:a-
monlo vigente, na importancia de n23 :7:20$2~2. . 

Approvada; vae ·sel' devolvida á Gamara dos Deputados. 
Votaciio, em discussão unica, da proposiciio d~ Camara dos 

.Deputacloô n. 2S, de 'i9J.I, que appr·ova as resoluções e con
venções nssiguadas pelos delegados do Brazil á 4' Co•Jferencia 
Internacional Americana, realizadas oos mezes de· julho e 
agosl.o, de 1010, nn cidade de Buenos Ail'es, 

Approvada; vae ser enviada á sanccão. 
Votação, em 2' discussão, d& proposição da Gamara dos 

Deputados n. 26, çle :1911•, que autoriza a abrir, pelo Minis
terio da Marinha, o credito supplementar de 666 :538$080, para 
occorrer ao pagamento da differença de 300 para 365 dias 
aos jornaleiros, diaristas o trabalhadores dos Arsennes de Ma
r•inha e Directoria de Armamento durante o exercício de 1914, 
etc., sendo 563:266$080 á verba cArserines)- Pessoal e 
pessoal artistico:. e 103 :272$ á rubrica 27'- c Pessoal e pes
soal artístico ) .• 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) requer e o Senado concede 
dispensa do interslicio.para a s: discussão. , 

SUDSIDIO PAliA A 9' LEOISLATURA 

2' discus~ão da proposição da Cnmarn dos Deputados nu
mero 31, de 1914, fixando o subsidio dos Srs. Senadores e 
Deputados J;>ara a legislatura de 1915 a 1917. 

Approvada. 
~ 

O Sr. Mendes de. Almeida (pela ordem) requPr e o Senado 
concede dispensa do interstício para a· 3' discussão. 

SUBSIDIO PAR.\ O PEniODO PnESiilENCIAL DE 19!.1 A 1018 

2• discussiio da proposicüo da Gamara dos Dcpularios nu
mero 32, de 191!!, fixando o subsidio dos Srs. Presid,~nte e 

Vol. VI 2a . 
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Vi~o-P'resident.e Lla JlepuiJiica pnl'u o pel'iodo consliLu'cional 
de 191•·1 a .1018 o dando oulrns pl'ovilloncins . 

. Approvadn. 

. O ~r. Mendes de Almeida (jwla cm/<'111) rNJUt)I' o o :lanudo 
concede dispensa tio intN·st.ieio parn H :l" t.lis~ussüo. 

2' discu,sfio da propo8icfio da Gamnt•a dos Deputados nu
mero '10, de HH··I, autot•i1.:mdo a abrir. pelo i\linistcrio da· Fa
zenda, o e!'odiLo n:draordinario de :1 .1:!27 :235$202, papel, c 
.17·7$7/ii, OUI'O, para pagamento de dividas processndns·uos di
:versos ministcrios, de exercícios findos. 

Approvnda. 

r.ICF.>.:ÇA ,, ovm1o 1.ounmno 

n• cliMJussão da pronosicãn da Camara dos Deputados nu
mel'o 20. tle !Dili, autorizando a IJOncessiío de 12 mezcs ele 
licrmr.a. e()lll ordenado c tJJn prorogacão, a Ovídio Louroil·o, 
ofJ'icial da Fiscnlizacão do Porto do Rio _Grande elo Sul. 

,Approvada; van HCI' su!JmeWda á sancoão. · 

O Sr. Presidtnte- Nada mais havendo n !.ratar, vou le
vantar a sessüo. 

Designo para ordem do tlia da SIJguinle: 

:l• rliseussão da JWonosição da Camara dos Dopul.ado;; nu
met•o 26, de 1911,, que autoriza a uhrir, pelo Ministerio da 
lllarin.Jla, o cr(!{]il.o supp!ementar de GGGt:ú38$CSO, para ·occorrcJ• 
ao pagamento da di'l'J'erenca dr 300 para :lG5 dias aos ,jorna
!fJiros, diaristas e trallnl·hadores rJog Arsenaes do Marinha e 
Directoria de Armamento, durante o exemicio de 19H, ete .. 
~endo: 51i3 :2G6$080, ft verba « Arsonaes »-Pessoal e pessoal 
artist.ico- o 103 :~·72$, .;i. rubrica 27'- Pessoal e pessoal arlis
tico (!!om JJa.;•ncer favrmwel da. Com.missão da Ji'inanras.); 

3' di:~cussüo da l?roposição da 9~mara dos Dc[,utados nu
mero 31, dr l\114, f1xando n suhsHho dos Srs. Senadoras e 
Deputados 11ara a legislatura de 19Hi a ·1017 (1:nin 1Jm•ece,• J'n
·noravel da Cnmm.issr1o da Jó'ina.nra.~); 

3' discussão rln proposi~1ão da Camarn dos Dcputudos uu
nnero 32, de I ntr,, fixando o subsidio dos Srs. Presidente c 
Vice-Presidentc da Republica para o período ~lonstitucional 
rio 1.9:14 a 1918 c dando outras providencias (com. parece!' 
favoravel da Commissáo de Finanças) ,; · 
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2• diecussão t.la proposicão da Carnura dos Deputados nu
mero 50, de 1911, que manda conBiderar ernprcgarlos· publicns 
civis o& commandar.Lcs, sargentos, c guardas da8 alfandegas 
u mesas de rendas du ficpublica c dú outras providencias 
(com 11Ul'ece1· du Crnnm.isslio rh· Pinançru o{fereccndo emen-
das); · 

2' discussão da proposicão da Gamara. dos Deputados nu
mero 65, de 1913, que abre, pelo Minisl.crio da Viação c Obras 
Publicas, o credito extraordinario de 500:000$, para occorret• 
ús despezas com a .aonclusão das obms do edi:l'icio destinado 
a Correios e 'rclcgJ.•aphos na cidae do Nic~heroy (com pa
tcccr (aV01'a?!Cl da Cornuâssüo de Finanças) ; 

2" discussão da Jll'oposição da Gamara dos Deputados nu
mero 22, de 10f.í, que manda reduzir o período de applicacão 
para os alumnos que concluírem o· curso da Escola de Guerra 
pelo re;ulamenLo ele 1005 (com. 1mreccr {avoravcl da Com-
missão de Marinha •i Guerra); · 

2' discussão da proposicüo da Camara dos Deputados nu
mero 2•, de 1014, que abre, pelo mnisterio do Interior, os cre
<lilos especiaes de 159:6138066, pura occorrer 'ás despezas 
nas consignações dn Hospício Nacional de Alienados, o de 
na :000$ parn pagamento de dcspczas feitas com o serviço de 
levantamento de cadastro dos PfOprios nacionaes (com pa
l'cccr da C01nmissão de Finança~ of{c1•ecendo emendas). 

Levanta-se a sessiío' tis 2 horas o 20 minutos. 

130' SESSXO, ÊM 28 DE OUTUBRO DE iG•U. 

PRESIDENC!A DO Slt. ARAUHJ GÓES, 1' SECRTlTAI\10 

A' 1 hora. da tarde, present.e numero legal, nbrt?-se a 
sessão,. a que concorr-em os Rrs. Araujn Góes, Pedro Borqcs, 
~lt;t.ello, <ionwga Jayme, Gabriel Rrtlgado, Lauro Sodré, fndio 
(Ic, Brazil, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gcrvnsio 
Passos, ·ravares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy de Souza, 
:~!pitacio Pessoa, Walfredo Leal, Sigisrnundo Goncnlves, 
Gononlves J.\~rrcim, Gomes Ribeiro, Guilherme flampoR, 
Agu int• e 1\lello, · Luiz Vinnnn, BPrnardino . ~font.eiro, Erico 
Coelho, Augusl.o de Vasconcollos, Bu••no de Paiva,, Bol'llardo 
Monteiro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Frnnc1sco Glycerio. 
,Tos,; 1\furt.inho, A. Azeredo, Alencar Guimarães e Abdon Da- \ 
r-t.istn (33,1. 

Dei:mrr rio comparecer com causa. ju,~tificada os Srs. 
Pinheiro l~fachndo, ~ilverio Nery, Teffé, Arthur Lemos José 
Euzobio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Francisco Sá,' Tho-
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maz A1:cioly, Cunhn Pedrosa, Ribeiro de Brit~o, R~ymundo 
dó ~lil'linr!n, ,Tosé ~lni•celliliU, Ruy Bnr·bosa, Jouo L~11z Alves, 
Moniz J!'reire, Nilo Pecnnha. Lourenco BapLJsLa, Alcmdo Gua
nr.bara Sá l!'reii·e Leopoldo de Bulllõe~. B1·az Abrantes, Ge
neroso' lvllrques, Xavier• da Silva, Hcrcilio Luz, Joaquim .A.s
~umpcão e Victorino MonLeiro .(27). 

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

O Sr. 2' Secretario (servindo.de /') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio ·do ::~r. i" Secretario da C amara dos Deputados, 
rt,mettendo a deguinte propusicão: 

. N. 39 - 1914 

O Congresso Nàcional resolve: 
Art.igo unico. Fica novumenl~ Pl'OT'OS'ada a actual ses·· 

sàc lcgisluf.iva at<í u dia 3 de dezemb1·o do corrente nnno. 
Camara dos Deputados, 27 de outubro dil 1914. - Saúino 

lJnrrosô Janior. Presidente. _.:. Antonio Sim.eá<J dos Santo.,' 
Leal, i'' Secretario, - E~IJ.Iio de Araujo, 2" Secretario. -
Fica sob1·e a mesa pnra, como ma teria u1·gen te, e de accõr
rJ, com o Regimento, ser discutida na sessão seguinte, . 

O Sr. 3' Secretario (servindiJ de .2') declara que níio ha 
pareceres. 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente, bem sabe o :::;,. 
nado a violencia da campanha a que encetei desta tribuna cnu
Ll'n n Compan h in dns Docas de Santos. 

Durante cinco nnnos, Sr, Presidente, só, isolado, forta
lecido apenas pelo mandato que lmvia recebido dos meus coi
legas de representação, arquei com todas ns difficuldades, 
com os odios, com a prcpotencia dn poderosissima empreza, 

No dia ·12 de novembro de 1910, Sr .. Presidente, encer
rava cu a discussão do nssumpto. nnalysundo um pl'ospecto 
que a companhia, por intermedio de uma casa bancaria hnvia 
espalhado na Europa para valorizar as suas acções e Ôs seus 
àcbcnturcs. · · • · 

' . · Nesse dia,' Sr, Presidente, nessn sessão, com esse do
cumento em mão, vinha nnulysnr todas as arguições que hnvin 
feito ti rel'o.ridn empreza e, pnra demonstrar que cu ·niio tinha 
sido movido por odio, nem por sentimento pessoal mesquinho, 
trazia a palavra dos directores da empreza, confirmando todns 

' 
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' as minhas arguições, confirmando todos os meus argumentos 
rto que lançara mão para demonstrar que esta empreza, que 
cu havia 'denominado do polvo, era de facto uma vasta ven
tosa applicada no dorso do Estado de S. Paulo. 

Dei por finda (L minha missão, tanto m.ais qu~nto, ~r. 
Presidente o Chefe do Governo passado havia reahzado um 
accOrclo inutilizando completamente tres sentenças do Ru
premo Trib.unnl, tres sentenças irrecorriveis, que obrigavam 
de àccôrdo com a lei a dit~ empreza a prestar contas do ca
pital e((cctivarnente empregado, sob pena de pi•isão. 

Esse accôrdo, Sr·. Presidente, declarei nullo desta lri
Jmmi- porquanto. sendo, con'Io é, o Governo Federal interes
sado 'na dita empreza, por isso que· lhe lhe cabe o direito d~ 
;,ncampa I' as Docas de Santos, dez annos depois de conclui dos 
os trabalhos, o Lendo o direito de reversão no fim do prazo 
da concessão, claro era que a União precisava manter esse 
privilegio. · 

O Governo passado, abrindo mão desse di~eito, excedia da 
sua esphcra de competencia, porque. quer o Presidente da 
Republica, quer o Ministro do Viação, nenhum delles póde 
nbsolutamenle dispOr de uma parte siquer, por minima I'JÍl~ 
se.ia, do patrimonio nacional. Só no Poder Legislativo com
petia regularizar esse nccôrdo. Entretanto, por acto de 4 de 
outubro· de 1900, o Governo transacto entrou em um a•'·c•'H•d•), . 
EM UM ARRAN.TAMllNTO pre.iudicialicissimo á União, onero
sissimo no Estado de S. Paulo e a toda a população, vassnb 
do. empreza das Docas. 

Ao iniciar-se o novo Governo recordo-me de· ter elabo. 
rndo um mcmorandu.m que confiei ao meu illustre amigo, 
Senador por Matto Grosso, cujo nome peco licença para decli
nar, o Sr. Antonio Azeredo, para que o encaminhasse ás mãos 
do actual Presidente da Republica. · ' · 
, Neste memomndum fazia eu, Sr.· Presidente, a synthesl! 
dê toda a questão o. solicitava providencias no sentido tio 
PJ•csidente dn Republica considerar nullo o neto do seu an·· 
tecessor. principalmente porqtie elle affectava. os interesseq 
c o patrimonio da Nação. 

Excusndo é dizer,' sem offensn ·ao Poder Publico, que essr 
mam.orandum não teve solução, confinuando a empreza da~ 
Docas de Santos a gozar de todos os privilegias e de todas ns 
conçessõcs que lhe hn>:iam sido, licita ou illicitamente. legal 
ou I!legnlmento, concedidas durante o lapso de existencin qu~ 
e !la tom, isto ~. 1 de 1888 até n presente data. 

NcsLo monirnto. Sr. Presidente, faca um nppello no hon
J•ndo PrQsidente dn Republica c peco que S. Ex., considerando 
o_ nssumpto, rcsolv~-o nttendondo nos altos interesses dn. Nn
oao e tambem ·nos mteresses de S. !'nulo. quo não esf.!io des
li.gados nem sfio incompatíveis com os da communhfio nn-
CJ on a I. · """-

. Dovo dizer que,· apezar da cmpreza não ter até hoje con-
clm.do o trecho de r;ncs dn ultima concessno, conforme em 
obrigada, com a matar sem ceremonia vem agora solicitar 

.· 
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o trecho que o Governo de. S. Paulo s~ ~repõe a construir, 
isto ó, o LJ·echo comprr.hcndtdo entre Outermhos e a bat•ra de 
Santos ! , ~ 

PorvcntuJ•n, Sr. Presdente, un:w empreza. gue tem P.ro
ced ido como estn pó do met•ecer muJs favores n wm fios mUitos 
que tem recebido do poder. publico '? . 

Pócle o Poder J~xccuLtvo cerrar os ouvtclos e vendar os 
n!hos dennte da siLuaçüo orendn pela emprezn das Docas cm 
i·cla~ão (, Aeonomia, :'i exportação e 1Í importação do . Süo 
Paulo ? 

Não deve o Governo veril'icm· tlOJ'(jue motivo essa enl'
prezu que r!evm ser ncariciadn, estimada pelos serviço;~ 
quo Cem prestado ao Estado de S. Paulo, .ao envcz disso n~
nhuma sympathia tem a seu favor naquella parte do terrt
torio nacional ? 

Sorri erivei Sr, Presidente, que, sem nenhum motivo 
jus ti ficado, apcznr do~ beneJ'icins por essa em preza pt•rstado, 
u odio collcel.ivo contra clla se levante? 

Sct•ú c!'ivcl que cRsa animosidaclrJ existisse si a empreza 
r'in qucst1io sr. limitnssc a cxcrcm· honestamente o seu man
dato, dcn t.ro das normas, nas elnusulas do seu contraeto ? 

Nüo se r!stú vendo que só doyido a abusos ll a cobrnncas 
illc::raes, c exborbitantcs, cluplieadas, quicá triplicadas, de ta
xas, se explica a raztio do ser desse odio collectivo, pois que 
essa emp l'CZrt visn, ao que purece, tolhei' o progresso do meu 
J~st.ado '! . · 

Realmente, SI'. I>r·osidcntc, a cmpt·ez!l Docas de Santos 
J'eprosenta para o Estado de S . .Paulo um verdadeiro sapato 
rlhinez; ao envez dr! favorecer o desenvolvimento do traimlllo, 
da economia e da pr•osperidado de S. Paulo, esse POLVO re
presenf.n para nós um vr.l'r!adeiro clemenf.o de cornpre:ssão o 
de supplicio. 

O poder publiiJO deve at.tender a esta cil·cumstancia, por
que não é crivei que. todo o Estado de S. Paulo se insurgisse 
eontra elln si por vnn llll'll e !ln se cingisse a eumprir cstric
tnmente o .que determinam as clausulas rio sou contracto . 

. 0 Sit, ADOJ,PH(l Gonoo .:_Apoiado, 
O Sn. :ALFREDO ELLIS -Eu precisaria,. Sr. .Presidente, 

fazer <Imu synthesc de t.odn a cruestão debatida por mim no 
Senado, durante l!inco ·annos. Mas isso tomaria um tempo 
cxtraht·dinar!.o. !Portanto, hiw drJ porrnil,tit· os Srs. Senadores 
que cu, nas obscrvacões que pretendo fazer, n1io gum·do o nex() 
necossnrio (L bOa nrsumcntnciío. • . · 

Para demonstrar, :Sr, ll'TesidenLc, a J'6rma pela CJUn! a 
mnprcza procedo, não pr.ociso mais do que trnzar ao conbe
~~imcnLo do Senado· ns duns provas- uma do sua astucia o 
nutra ·ele sua uenero.vidadc. · 

!'ln actualidade, ,quando o IG'ovorno do Estado do S. Paulo, 
auto!'rzudo pelo Congresso, J•esolveu snlvnguar·dur• os grandes 
n ultos int,lrossns 'CfLlf! lho estilo con1iudos, pr•oponclo no Go
verno Frrlrl'nl u ,;on"OI't'enein publicn pum n,; novus obras, 
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,justamente agora· é que n emproza se lembra <lo diminuir umn 
parLo np.cnns ela laxn do r:apatazias, que e lia, . indebita, illi~i-
tnment.e, cobra soht•c I. o do o cafrí exportado. . . 

'Declarou ellu. •quo ·da taxa do 300 rrtis, que ·recebe do ca
pnla.zias, aJ~!n1 .cJe de I riO r1ji...; de earga r. de::warga, (!.:;taria dis
posta. a JH'ocedor•, n diminuir·, 'li corl.at• 150 rríis por ,saccn, de 
J'órma que, em Jo~:nr· da tle:<J'II'Za ~r'l.' dr: 1r5ll J'rÍiô, fieariit ~enrlo 
dr. :100 t•l\;s. , 

:m· então, para ,iusLil'iear• essa luxa indebil.a r: illil!il.a que 
nlla tem coht•ndo " •Jue J:!J{! t.orn tr·azirlo ia! ver. mab dt• IrO mil 
cuntos. desclr' ·189:!, nt•í .flo,ie, olla diz rrur. tt taxa a1it0 r•er.ahu 
sollr·r• o Jll'oduiJLor·, pol'<Jlle parte rJella- os ·filO rríis {]n cnrr;n 
e clr~ca.rga.- é J)tlfHl peJos t•ompunhins de navegação; e a. tnxu. 
rln eapatazins, ele :JOO rrti~. o ri pnlo portador, oomn >i todns 
ella~ não J•ccahissr;m ·,;obt·e u prodnclor. · 
. llecorr!o-me, a propnsito, em f.r•mpos ido:;, de f.er· visto 

., assistidr.> a um deputo enLre um cart·roit•o e um pequeno 
lavradot•. O enL'J'niJ•o tin~IJn. eonlt·::wtaclo o seu caJ·r·o eom u IW
qucmo lavrador· par.·a l.ranspot·le {ln rncrendor•ias. gste, atlrn
voHnndo-sn do l!'Ulo, quiz solJr·ucat·t·er;ar· o can·o. As t•ecla
mar;(oes do ear•t•eiro, rlizi;t ellc: • X fio teu:; J•azão, peda!;o •le 
a,.w, flOl'QUanln ~ssu soiH'rJcaJ.·r;a tJflo pesa à boiada, pesa sobrn 
1.1 cnrro.» O carreiro relor·c]uiu: • O paki\o diz isso pm•qtw 
rtão rí boi. Si n boiada. fnhtssr•, r.'ll!t lmvin do dizet• fflW torht 
a em-gn. ú elln qw~ ,puxa.» 

DfJ I' neto, Sr, Prcsidl)utc, a IJoinda não fnllavn, não podia 
l'eclnmal', assim como o vovo não o pódr, fazer·. J'or isso me 
r:onsLitui orgão ·ileste povo, r(jue niío l'ullil pura di•monstt•at.' !JlW 
todas esoas taxas, duplas, Lriplice,;, rer~llf'rn ~xclmivnrncnln 
:<obre o povo. ·· 

Ha.iu vista o que disse uiuda !ta pouco,; dias o illusLt•rJ 
Devutado ao Cong!'rs~o e~ladual, Rr .• roüo Mat•tins, r•epJ•esen
lando o Governo si ,itl havia providcucindo para oblct• a I'es-
1.ituicão da taxa illicita r.• illegnl por i!SSr! mesmo gnver·no pa>ra 
tí.s Docas rJrJ Santos, . . 

Só de eapnluzias, · pnlo slor:k da valoriza!Jão. efm:a do · 
n.ooo.ooo de sar:eas, o Governo dr' S. Paulo pnr;ou :is Docas, 
11:1 rJxporta~ilo dr;s~·e ~mi'l-, l:erca de :, .1.100 eontos de ré is. 

J~ntrotanto, :Sr·. Pr:esidenLc. ,quando o engenhr!it·o Edum·dn 
do Saboya, foi f'.flviallo pelo Governo J<'edcral .pura fazer· os 
ostudos c ot·oamentos necessarios pal'lt. a consl.r·uccão do cries 
de Santos, disse o seguinte: « Bt•cw o povo de S .. Paulo ficur:í 
~atist'eito, porquanto, pagando actualmente 80 .réis por saccu 
de unfó, com oR guindu;;tcs e nppal'f!lhos modernos, porloril. 
r•ssrl sorvico ser J'eduzido a 20 ou 3tl réis.» . · 

Foito o cúcs, ossas cspcmn~•us se desvaneceram rJ " povo, 
rlr.silludido, voril'ieou •i!Uü, crn logH!' dns pontes antigas de cm
Jmmue e desembarque qur. cohravum ílO J'r\is, essn müsmo cnt'rí 
ef)m o 1rovo OiÍLJs l·em ·de pugat· pol' seu cmbm'QUt' .\50 :·rlis. 
Quando 11 tonclndn dr mcreHdoria paguvu, naquelln rípoca, dou.< 
ou t.res mil r1'íis POl' ,c,"firga ·OU d'~!-wm·gu·, nagu, ngorn. th; Docn~ · 
dr• Snulns. dr.' 'IO'i n J ~$:l00 ·! · ·• 

• 
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'Pergunl.o eu, Sr. Prc•sidcnte: qual é o povo que onerado 
por essa fórma, púde prosperar? !1. concossão ·foi feita á 
Companhia Docas de Santos como meio ·que o Governo en
controu para creação c formação de Crcsus, ou foi para bene
ficiar c concorrer para a prosp-eridade do povo do Estudo? 

A directoria das Dor.ns de Santos niío cogita disto: sabe 
que t.oda a. produccão- do Estado e toda a importação hão 
de passar por seus cáes e, em lógar de concorrer para chamar 
as sympathias e fomentar a prosperitlade da região que -lhn 
dá e. lhe assegura a riqueza, procura consolidar, occultn o. 
sobrepticiamente, sua forca com emendas ao orcatncuto c p-e
didos, frequentando as secretarias rlo .Governo para conquiste!' 
mais favores, mais privilegios, além dos muitos de que· .iá 
goza: 

Quer V. Ex. prova disto e •que demonstra a astucia felinn 
da directoria daquclla empt•cza? Vou dar-Ih'a. · 

Em uma cauda orçamentaria. com uma ~imples. emenda, 
a companhia conseguiu .que se lhe d•lsse mil .réis por tone-
lada, pelo trabalho de dragagem do porto. · · 

Ora, esta empreza, Sr. Presidente. J.;l. tinha a taxa de 
carga e descarga, já cobrava illegalmente a taxa de capata
zias, tanto sobre exportação como sobre generos despachados 
sobre n:;ua; .iá cobrava uma de estiva c, nll!.m disso. procurou 

· onerar· a mercadoria com mais uma taxa quadrupla do dra
gagem do porto. prorluzindo esta para a Companhia Docas de 
Santos dezenas de mill1ares de contos. . -

Mas, Sr: Pr~sidcnte, a omprezn, quando cogitou de fazer 
o cács, por1•Pntura, nfio tinha vei·ifi.cado a necessidade do 
dragar o canal para,mlC os vapoi·es pudessem atracar ,a esse 
mesmo cúrs'l Era ml" não era clla obl'i~nrln a fazer esse ser
vico independente de uma tvxa c~pccinl? Seria lan()nr dinheiro 
fórn, si poi•vcntura clla fizesse um cáes que se tornasse inac-
cessivel á navesacão. , 

Mas o que é curioso é que ficou estabelecida umn taJCa 
de mil róis por tonelagem de mercadoria para a dragagem 
do porto. ficando a companhia obrigada a dragar, no mínimo, 
um milhfio rlrJ metros cubicos por anuo. O que se verifica, 
Sr. Prcside]!te, é que nesses 20 annos, á medida que a dra
gaA'em decresce, a taxa se torna maior I Para melhor disfarçar 
a liar.ire:a incorporaram-na a de carga e descarga .. 

Nilo é crive!, Sr; Presidente, que um porto dragado du
rante vinte nonos ainda n~c~ssite de um serviço constante, 
e si o necessita, ,será um serviço menor do que no inicio. 

'O Sn. AoOLPHO Goiloo- Essa taxa produz nelualment~ 
• 2.000 contos. · 

· O Sn.ALFREDO Er.LYs- Chegamos, Sr. Presidente, a este 
absurdo: pagarmos uma taJCa cadn vez maior, ao passo que o 
Rervico. cada vez rliminue. De maneira .que, n proporcfio .que 
o serv1co se vae tornando menor, a taxa vao crescendo I 

Quer isso dizer que s6 essa f.nxn do dradngem produzirá 
para o thesouro rla ~mpreza 20 Tl)il contos por anno. si por-
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ventura o trafego de Santos attingir a 20 milhões de tone
ladas. 

Creio que não prealso dizer ou nccrescentar mais· uma 
unica palavra para demonstro.r a gananaia, a astuaia dessa 
emJ?rcza, que visa exclusivamente a sua rl•queza, a SUíi pros
peridade, em detrimento da communhão paulista, ·Que concorre 

·e trabalha justamente para que ella tenha· <Jsta prosperidade 
e riqueza. 

Ouha prova do astuaia da. empreza: quando, por oaca
siiío da revolta de 6 de setembro, durante o Governo do ma
rechal Floriano, iniaiava êlla o primeiro treaho do cães, foi 
convidado o então Ministro da Fazenda, Sr. Dr. Scrzedello 
Corrêa, para assistir á abertura provisoria dos 270 e tantos 
rnetJ•os ele cães. Aprovei/ou sorrateiramente a occasião para 
dcalarar ao dito Ministro que nüo lhe era passive! aonlinuaJ• 
com as obras por·quc o cambio havia M.ixacto. E desse modo, 
obteve, de müo hei,jda, a d1.1plicacão do seu capital primitiv~ 
o mais 50 % para os serviços feitos á noite, ·serviços cxtra
orr/inarios, estragos nos ut~nsilios o nos instrumentos <lr. !.ra
halho. 

O· primitivo contracto, portanto, desappareceu, e em Jogar 
do capital empregado. CJUC devia produzir 12 o/o, sendo du
plicado e accrescido de mais 50 o/o, ficava a empreza assim 
autorizada a retirar 30 o/o. E' inconcebível.' .Sr. Presidente. 
Bastariam estas considerações para se poder medir bem a 

· dila tacão do estomago daque!la em preza. 
Diz-se, porém, •que esse contracto esteve á disposição do 

Estado de S. ·Paulo, durante annos, e que elle o repellira. 
porquanto a sua execução importaria na sua fal!encin. 'Vou 
responder a esse· argumento. 

A então província de S. Paulo, em 1888, tinha uma receita 
insignificante, e, dada· a centralizacüo do tempo do Tmperio. 
não possuin recursos absolutamente para uma cons/.ruccão 
dessa ordem, não go?nva de credito no estrangeiro, r nem 
dispunha, como a emyreza, do Banco do Brazil. . 

. Essa emprezn nao t[nha lambem o capitnl. Elln o foi 
buscar no Banco do Brazil, e, conforme eu já disse, e ~cm 
contestação, dest.n tribuna, só o Banco do Brazil lhe fm·neceu 
20.000 contos a descoberto. De .que modo a empreza dns 
Docas de Santos os pagou? Emittindo debentures de 2001S e 
fnz<lndo o seguinte contracto com a directoria do ·Banco da 
Republica: ó Banco da Ropnblica se obrigava a acceitnr osses 
dcbentw·es de 200$, por ·220$, e para· o resgnte a omprezn só 
era obrigada a dar 180$ pelos mesmos 'dcbcntures, •que haviam 
sido recebidos por 220$. Quer isto dizer que o Banco da R r
publica perdia 20 % na oporncão. · 

Sr; Presidente, si o Estado d<l S. Paulo, de accOrdo com 
os editnes, tivesse feito o contracto com o Governo J!'oderal. 
cumpririn. a sua palavra, cumpriria os seus dispositivos. sa
!.isfaria as exigencias e os onus exnrndos naquol!e documento. 

Pergunto eu_;, a emprezn o fez? Não. absolutamen/.o niio. 
tanto ,que no. primitivo edital não existia c nem consignnvu 

.. ' 
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as elevadas c almsivas taxas ho;ic em vigor. E' <Jrn conf.rasLe 
examinar-sr o •fll'imitiw• nrlilnl, chamanrlo rJoncurrc~tcs .pm·a 
as ohrus do pol'ío r.l•l Ranl.o;; <' M <JOllÍI'nc.l.os Que .hO,JC a em
pre);l\ tom pnm a sua l'~i'LII:!n D de ;;eus ·dll'er.lol'C;;. . 

Quacs e1•am as oln•Jgtu;ul!~. qunes t'i'UIIl os onus lmposl.os 
fHH' BSSe rdilul '! 'Emm ll'r'". PI'inw iro, elausuln que est.ipulu. 
.o capital exacto pa1·a os 1!1'fnil.os tia l'l'rlucr;iio de .Luxas c en- . 
campncão por.• p:u•f,o .. dn Govel'n_o; sugun.do, l'upucçfio ·dcs.sns 
taxas, qunndo st• Y!!l'lflcas;;r. l'I'Ct\lln HliJlNIOI' a :l..l %: LC!'I!nJrn, 
rtWL~rsfí.o an Uoverno tlnl'l niH·ns no :l'hn 1lo p1·ar.o de n~ annos. 

Sr. · ·l'resirlenle, •quando a emm·nza olll.rwo r·Pcursos Uo 
Banco do J3J•uzil par'll a ennsít'lll'!)ilo das obras do porl.n de 
!:ianios, l'mittinrlo dcbonl:tu•es oara n pagatn<Jnío dn~seR ·debito:<, 
rJomo fez 11 li,quida~iio'! Tinha a. \itulo [1l'Ovisori~, nberlo ·ao 
trnl'ego um p~qurmo trecho riu "aos. Desde enlao, nunca a 
•'lllJll'eza deixou de pagat· J~ % sobre o capital que havia sido 
r:lupl i c ado u aec•J•f'scmtiado tle riO %. ;\tas o ·CJUI) é Y·erdade (, 
que, além desses 12 % rtuc t)l!a .rJeu " !.em dado .~emprc ao;; 
,..;nns necionislas; aindn. ohLinha sobras 11a sua l't~edLa ptil'a o 
pngttmen\.o dos .iui'OS e amoi'Liwc•io dess(•s tlebr.nl'tn·•:s, n mais 
uincln uum vu!'lla ram conLiiJuaçiio tlas olH'a:;, •DI' maneit•a 
que a JH'OPI'ia r·cnrJa excessh·a ia-se eonsolirlando ·ilc 11ovus 
obras pai' li o el'l'eilo de SL' eobrar sobre •!lias a taxa ele 1:: %. 
Eis a I'Ul.iio. Sr. l'residení(•, pela .qual Illmea a emprezu rJuir. 
submuttut•-sn 1í~ exigencius do GoYornn para \'erificar a sua 
osul•i plu " :<ahot'-~1.' quu I ·era o eup i La I nHo•eliYa nwn I e empre
gado na execução das <l!Jras. 

O primeiro aelo do Governo, St·. Presidr;nte, reclamado por 
mim .rJ,;sla t.l'ilmnu, chamando •í. rmlo;m e IIIJ r!UIIlPI'imento dos 
sem dovcres a cmpJ·em das Dn('n:<, foi o do Sr·. Ln mo Müllcr, 
cm 7 tlc llOVClll!lrO de 1 OOG. . 

:'. Ex. nquella dal11 'hnixon tHn uyi;;o ,, uma portaria 
IJ(IUl instrucções sn]H'C .o modo de .se NlliSt'~'Liir a JWestnoãfl do 

'contas ria ''mprer.a Docas dn Santos. · 
.l'ura não cansar 1t alt.un~ão do Sr•undo. -deixarei de ler, 

uurnJll'indo-mc apenas ohset·var •que, no sou contrnclo ·&r. .vc
J•il'icu llJLW ü ernp1.'1~zu ora ·Obrigada n l'e,·m· Lur·ifas dt' clnen (!'JlZ1 

cincos mtno.• -cou.m qu.e, aUris, clla ·Jur.nca {r!:! 
< ~ il." Os r.mprcznrios :poderüo pcrcche~· JlC•los seryicos 

prcsl.ados om seus cslnbelecimrmLos lax:us. mguladns pcl!' ínrifa 
proposta 'pelos tlffi'JW~zm•ios 1.' npp·royndas ·pelo Govrmo· Tm
J1Crinl.» 

Ghnmn a al.l.t.•n0ãn parn u Refminl.n JWJ·iodo: 
( Sr.rri ·re1Jisln essa lal'i(a )lr!ln 11o'llr.1'11o l~II.JWI'ial da clnco 

mn cinr.n 111111os.: mns a rrdu~ciin das lnxns só poclm•t\ ter lognr 
quando os luoms li·quidos da empreza oxccdm·om de '12 % .». 

Est.a ei'i.l a clausula VIT .r]o cnnf.rnr!to dr JR88, l'cit.n fJ~lo 
eonsolhcirn Antonio .Prado t'Om a J)l'imitiva ompi'<'%11, consli
lu ida pot• r.inco directores. 

10 St·. M inistJ•o du Vinçfío r.lr. r•n tão, o Sr.· Ln mo ~I üllor, 
.baixou uma parlaria d~Lr.rmim(urlo. nm mPio, um mor!o rle 
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tomada de contas c !iscalizaçi:o d:l. escripta da .c:nprcza. Esta, 
porém, não• se submntlcu. No dia ü de junho de ·J.uo·:, o 

. entiío MinistL·o d.n \~inr,>iio, SJ•, Mif.'UCI Cnlmon, haixou um de
<:relo de 18f)(l, quB llnelurou m:plidtument.e "~'· autorizado o 
<:xamc dos ;;cu.> livro~. Contra tJssa rnr.rJida, ''r. P·r~sideu!c, 
insurgiu-se ubertameule a empre1.a. 

. ·Travada a luLa, :5r. Pre~ideni.<J, o •Uo\'f!rllo J'n:;olveu lJater· 
ús portas do 1Poder .Tudiciario, para. Cfll<'. cif• nnm vez pnl'll 
sempre, :l'icnssn dii•imida rssa questão. sf•nrln qur• nenhum 
orgi,ío da ,iusliça publica a~coilnu as ruzii''" ,. ns fundamentos. 
du. cm]irezn pura se nx,:usm· -clu ollrigaçiJo, :que lhe eJ'a impostn 
por lei, de Jarm!tar o exanw do ,;uu csel'i!JIU. '.l'i'OS sentenças 
do Supl'emo 'l'ribunnl, trcs sentenças i!'l'ccorriveis, Sr. Pre
sidcnt<J, J'ol'arn dadas e todas as LJ·ns ohJ·i!'a!Hin n ompreza ú. 
cxllibicíio elos seus livros. 

11'enho fliQUi o ultimo rwc0J•dão lll\'l'ado r•eln eminr;nto 
Sr. Amaro Cuvalrmnti;, do qual sr! vú que o Porlot• •Publico tem 
oiH•iguoão, tem o devet· ele J'isenlizat• as l'tJ!IIJus d•; .qual<tucr 
Pmpreza, .itmtnmcnte 'J]ara salvngunrrhH· o,; inlorüsses publicas. 

Anima dos interesses da ''illJli'CZa .. estão ns interesses col
Jeeti\'{IS, sendo eu1·to q Ut' a <Jinfii'CZll não podia, legalrnentn 
J•etil'fll' do S1~U eapii,nl rlivi<.l<mdn ~l!Pf>I'ÍOI' lt I~ 'lr SI'IU ·i'Oill!Zil' 
lnrifns. 1 • 

Qual o meio de que dispunha o Govomo pam saber si rlo . 
:I' neto a nmrH·eza tinha ou n:io rol.irado rtividenclo superior uo 
eapil.al IJU1J J.he CJI'U mnrcudo sinrw e;mminando os ~cus livros'! 

E tanto maior é a obriguoiiu du !Governo quanto do Cllm
pi·imcnl.o desse clisposiLivo resul!nria a .r·cduccão de taxas. · 

A cmpreza, porém. lan<;ou mão de lodo> u,; sophismas, 
ehegando a declarar ICJtll> tJIIa R<.Í sr•r•ia olll'igarla a t•ecln~ir tnxns 
depoi.~ ck cmwl·widas as obras. ' 

Om, Ii<is estamos I'Cndo, S1·. J>residen'Lc, que .,,;;;;as obras 
mmen srJ eoncluiJ'ÍlO: pot•qt.w mo>'mo ngnrn, quunclo c lia ainda 
niio li!r.mino.u o l.i'''eho nlé OuLeirinhos, ,iú vem J'cclam:tl' o pro
longamento do eács até n Barra. O contnwto lu\'raclo i.'lll JSSS, 
alé' Itojo ·ILinrJ:t não cstú conc.luido. Xiio so ve por u.hi que o 
pr.nsnm<mto océulto da cmprcut é nlio bnixn·t· as turifas .... 

O Srt. :\nOJ.PHo Gonno - Apoindo. · 
O S11 ... Ar.r>nrmo Er.r.rs .- ... J)OJ!Linunr u 1Jlprimir c u 

Rll/l'fll' o povo? ,Fosse a r:ornpanliia IJoncsln, não lllc St>ria facil 
allri.L' os :seus li\'l·ns c dcmonsl.t·ru· ao Gover·no c(uc, do facto. 
lmvm cmprc~aclo tal ou lal sommn na o)Xecu~iio da, obt•:Js'? 
Por•lm, c•lln sf!fnprn se oppi)z a issn. Exigo qu,; o GrJ\crno J•c
".nnlieca t:omo l)fljlil.al ef(ectit•anwlll" emprrgarlo a somrnn elos 
Oi'CUIIll!llt.OS. 

~lns QI!Om J'n~ esses Ol'çnmenlos ? E' n rmpr·rzn, O Go
·;or·rw, pot·renluJ·n, .fiseulizn 'I Niio,·::;,., Ppc>idenle, n•em o po
dt•l'in. J'u7.CJ', t'nl ú n rrepotcneia, lnl o podm•io <ln' Docas. Do 
J'ucto, esses· m·came,Itos t.oorri sido Jeitos sempr•c ronr gr•tmd<J 
lm•t;LJezn, O podo!' pnhli"o Jl<ir. 11111 o;nni'Cla ú pnr•la tlt! l!llln ILt-
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vernn pnrn guardar e fiscalizar os reslduos de um incendio· 
entretanto abandona por completo a fiscalizacão ilns obras d~ 
porto de,SnnLos, de modo que o povo paulisln fica entt•egue· 
como mi~et·o t·ehanho ú ganancia, á gula insailiavel do lobo. 
E o que r. vr.rdadr. tí que, apezar de lres accordiíos do Supre
_mo 'l'ribnnnl Federal, a companhia obteve do PI·esidonle ela 
Republica a sancção dessa abuso que vinha ,p!'ej.udicar a 
União, que vinha chumbar aos pés do povo paulista, dos 
vassalos do porto de Santos n calceta. · 

Nüo teremos reducçüo de taxas porque a emprc~.a só sn 
,iul:;a olJJ·igadn u lrntar desse assumplo d•epois que ns obra .. ~ 
osf.ivoJ•em concluidas, o ellas nurnca o serão. Essa é a porspe
diva que nos npavOI'a em uma situaoão destas, quando o en
pi!~! da empJ•cza ,i:\ J'oi dupl icudo indebitamentc, tendo o pro-
prio Ooyerno san~r.ionado o es~nndalo de se acceitnr· como ca
pital rlefinilivo a somma dos orçamentos, de fórma que sobre 
essa somma a emrll'oza r·otirará os 12 •!" que a lr.i lhé faculta. 

J~sse enpilnl não foi effectivamente gasto nus obras, mn' 
o facto é que nunca teremos reduccão de tnxns; continuiii·r-· 
mos a pagar a cxorbitancia de 10$ c .12$ por tonelada, quan

,. do não exislc porto algum no mundo, excepcfio feita dos ou
J,ros -Estados dn Fcrlora~.ão, l.ão onr.rados por taxas tão Ms
merliclas. 

A emore?.a diz quo nenhum porto do Bmzil é mais barato 
c que trs tnxns cobradas pela Empreza das Docas no porto de 
Santos siio as mais moderadas dns qur. teem· sido cobrarias 
nos outros po·rtos do Brazil. 

O Rn. Anor.PHO Gonoo - Mas isso nfio é verdade. 
O Sn. Ar-Fm~oo Er.r.rs - Ainda que fosse. Pois então fn

~cmos ohr·as, melhoramentos, empregando cento c tantos mil 
contos nn. conslrueção de menos de cinco kilometros de mies 
oorrirlo, para se continuar a cobl'!l:r taxas scmelhaut,;s ou 
igunes ús de outros portos da Republica? "Por que n cm preza 
não p!'oeura fazei' o confronto com as de qualquer outro porbo 
do rinrnd.o ? Temos alli perto o de Buenos Aires, o de Ro
sario, ,iú nrw fnllnrrdo nos porlos da Emopa, nnm dos Estado;:, 
Unidos. Si se disser nn Europa que se paga aqui no porto de· 
Santos 15 sh illings por uma tonelada ele mercadorias, ficnrfto 
nssombrudo" ,, nfto comprchendorão como 6 possível um povo 
'!)rogredfl' dPante de taxas desta ordem, dennt.e de ta..,ns pro
llihilivag. Pngnmos, Sr. Presidente, de 10$ n 12$ pol' t.onclada, 
quando, entretanto, ouh•'orn, nós pagn.vnmos de 2$ n 2$50.0, 
qunt110 v~zcs menos, untes de termos o cncs do Santos. Nrt Eu
ropa. e nos Estadog Unidos n t.nxn rle 2$ por t.onelndn é nina 
tnxn pesada; r.ntrr.tnnt.o, a omproza rins Docas cobra-nos cincn 
<:' sr. i.s vezes mais. · · . 

Dcante destes fnct.os, Sr. Presidente, e t.omnndo rm r:on
~irlrrncfio o rlr.sP.nvolvimcríto do Eslndo, f'JUC infallivclmon1.0 
~tlf:l'IT!e~tnrl\ com a~ linhas r:le penetraçfio, o gov.el'no do Sfi,o 
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Paulo, cauteloso, previdente, ontcndeu pedir ao Governo Fe
(]CJ'nl autorizaçüo [llfi'U um novo porto, por·quanto, daqui a 
poucos nonos os ·I. 780 metros de cáes da Empreza das Docas 
nüo set•fto suJ'J'icient~ para o movimento e para o lt•afego de 
mer·cadorias uaquclle porto. A em preza immediatamente re
clamou para si, o prolongamento das novas obras. O Estado 
ile S. Pruulo nüo desconhece os favores da Emprc~a das Docas; 
rebolia-se contra as ta.;tas elevadas que constitumn .um em
Laraço p:wa o seu desenvolvimento c prosperidade e vem pe
dir ao Governo que ponha em concurrencia os novos tra
balhos. 

O Estado de S. Paulo, porventur·a, deseja ser o concessio
na·r i o das novas obras, do novo porto 'I Não, Sr. Presidente. 
S. Paulo pede u concurrencia para apz•,ésentar a sua proposta. 
Si a Empreza das Docas, tendo, como tem, a proi'erencia para 
essa constl'tlccii.o, se resolver a abaixar as tarifas, claro é quo 
o Estado de S. Paulo não tem interesse algum em guerrear a 
em preza e levantar capitaes para essa obra nova. 

Resume-se, IJ)ortanto, nisto: pede S. Paulo no Goverao 
:J!'ederal ,que ponha em concurrencia esse serviço, no sentido 
do dar-lhe meios· e recursos para se defender contra as taxas 
pesadissimas, illegaes e. illicitas que a Empreza das Docas 
continuará a cobrar sem esse recurso. · 

Entre parcnthcsis. Em uma va1''ia do Jomal do Com
mercio allude o director da:quelle orgão matutino como absurdo 
o facto dessa concomitancia da exploração comrmel'cial da 
mes1na cousa, do mesmo louar, lada a lado. 
~ Diz o cmínente orgão que é uma hypot/wsc que o bom 

senso repelle, sab1•etudo quando a companhia, que inicio!! o 
trabalho, tambem cobiça a sua conclusão' e se prop{le a 1'Ca
lizal-o. 

Sr. Presidente, a directoria do Jornal do éommercio que 
mo perdOe. co\ppello para o ·director daquelle orgão, Sr. Dr. 
José Carlos Rodrigues. que é um homem experiente, que é 
um ·homem viajado. Com certeza .S. Ex. não póde assumir a 
responsabilidade 'de semelhante conceito. 

. Deve saber, como eu e todos nós sabemos, que s·e tmta de 
um .seNiço ,que não póde nem deve ser entregue a'>uma em-

. preza exclusivamente para monopolizar todo o trafego do 
·porto. E tanto isto é verdadl'l .que S. Ex. talvez não possa 
contar um porto no mundo inteiro do valor do de Santos go
vernado exclusivamente por uma cm preza. Em Londres· ha 11 
East India Docks, a West India Docks, a Victoria Docl;s e 
outras. Em Nova York h a 300 kilometros de cães pertencentes 
11 urna infinidade de .emprezas, pol'que nos Estados Unidos 
Sr. Presidente, essas emprczas todas estão sujAitns á con
ourrenoia puhljca, bem como as cst.rndas do ferro . .Da h i nunca 
lhes veiu mal; ao contrario, condições de prosperidade. Sem 
a concu.rroncia publicn, nat.urnlrnonte, as emprezas tendem 
para o abuso. A concurr·encia é correctivo e si nüo fosse a · 
ooncurrencia; não fossem os fretes bail;os e as ta.1:as ínfimas 
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das cmpl'CZas que oxplol'am ''"'" sm·,·if;u nos Esl.ado:< Unidos 
não podia nquelle na i :i I.+ 'I' Jll'osporat!+"+ como Pt'osperou. 
(:1)JO'Íados.) . 

ü Braxil vive, S1·. i'l'rsidente. eoiH•J•Lu du flil'l'tJ:i, +llllll 
a. g~rgalhciriL do !nonopolio. O pmduolor ln'nzqciro paga dez 
e vmio voze:; ma1s do •qm• o Jli'(Hiucl.oJ· uJ'I;enlmu, dn (]LW o 
productOI' :unol'icano n +li!I'OJlP.LJ. Como ,_: Jl+J:'"iv+:l pr(J>'fJOrtll'
so, Sr. PJ•osidenl.e, quando n [IJ'oduei+JJ' ufio tom a mininm 
cspernnca elo lucro? 

Qual o J'esnllado·i 
Crear-sP uma dasse du iu:wLi\'o~ lWio::r nus.so~ sel'lõe~. 

Não fossem us laxn:' +:lrvnrla:', natm·ulmcnlu haveria o estimulo 
do lucro. 

lfalla-·s,: um polycultuJ'a, uomu· si polreu!Lum fosse !JO::;
sivel em um paix cm íJJJr se coura $~00 THJJ' toneladn ltilomt•
irica. Não é passivei. Só er.r:t.oR geJWJ•os· 1.' eerlns PJ'Orlur;Jn, 
supportam uma luxa dessa natureza, 

O S11. lr. GI.Ycmuo -Em IS. •Paulo lemo,; um duplo mo
nopolio, o das Docas ·e o drt S. Paulo Jlailwuy. 

0 Sll, AI,PiliWO ]~I. !.IS- E' verdaúo. A SCJ'em Y.úJ'tladeii'OS 
os conceitos da ·cm•ia do .T m·ual do Comuim•cio, uiío podíamos 
absolutamenl.+l eonsenLil· r.rn urna nutra ostracla rle ferro qtw 
percorresse mais ou menos mesmo tr·echo e fiZ+!SSn concm:
renciu a ouLm •C]uu ,hí estivesse funccionanclo. 

Pergunto ao director ela ernpreza si, porventura, ua ~~u
ropa ou uos Estados Uni·dos não existem linhas diversa:; e 
companhias diversas de r.st.raclas de Jol'l'O parl.inclo do mesmo 
ponto e chegando a ]JOnl.o' idenLico? . 

O Sn. PnESIDEN•rg --.Lembro ao noiJJ'IJ Senador que a hom 
llo expediente usL:'t finda. 

O Sn, Ar.l'lliCJJO Er.L.IR- Sr. Pl'esidcnlc, .não lendo eo11- · 
cluido as obRcrvaçües que me trouxeram ú tribuna, peço a 
V. Ex. qno eonRull.r o Senado si mo nonr~ed+! meia •hora do 
11rorogncflo .· 

(Cou~ul.fw./o, 11 Sl~l/l!dO COIICede llllUÜ./. /10/'n tlt! )JI'Ili'IJ(/IIntiO 
requ.m·ida Jln.lo St•. Sl"ill.lllor Al/'J•r•d~. Blli.1.) • 

O Sr. Alfredo Ellis (emttinuanrlo)- Com a~ taxas eluvá-
. dissimas uas I'S].tadas rle foJ'l'O r das Docas de Santos, +qnc e,;-. 
perancas porlcrfio l+!i' os noh1•cs Senadores POl' Mntt.n Grosso, 
para a exporl.nçüo dos pt•oductos rJo son l~stado'! Por ven
tura u. produei.OJ' maLt.o-gJ'+)SSensc, apczar :de ter uma estrada 
de ferro lir;ando-nos ÍJ•queiJ.o grande, rico e :fert.il Estado, po
derá cogitar de r:xporLar qunliqucr mercadoria para o estran-
geiro? Pergunto no nohrc Senador que ainrln lm pouno acabou • 
tlc perlustrar ttl]tll•lla wnn vustissima :<i isso ú rpossivel sem 
uma reduccão ele taxas. 

lO• SR .. A. AzlliÚIDO ~ Lo\JlOiado'. · 



o Sn. ·,\u.vn~oo Er.us-0 Br·nzil J'rJrr·esr!lrl.n, rru actuali
dade aqucllc tlwsoumiro do !lei de Siito, que, rro1· engano, fe
eliOu' a por· ta do llwsour·o c l!í ficou cnclnusur·ado, llahi Ira 
dias quando url'ombnrnm a pOt·lu, cnconLt·ut·arn-no. d,nbr)lcarlo 
sobre as r·h]uczns c pedra rins, rl)or·t0 :\ :fome. O _.Br:az11, " uma 
IHWão riquissimu. Nenhuma cxrstc no mundo Lao bcn1 dotuda 
pcÍtL 'natureza; errll·ctanto, 1!1)/D :!1 ou 2:! milllücs de hubit.an
tes rn·odui mm1o; do que u At·:;cntinu com seis ou sete. 

' A que JlOdomos attl'ihuir• 'I Ao monopolio. 'l'ernos umn 
.judustria. que vive ít sombra de uma. tarifa unica no mundo ... 

0 Srr· A. AZilltEDO - Apoiado. " 
O Sn. Ar,prumo ]~1.r.l~ - ... lemos uma iudustria arli

ficiul, pum sú curiquecel' n meia duzia do millional'ios. 
() Sn. A. Azwmoo - l'onsnm que isso ri proter:cionismo. 
O Sn. AnoLPHO Gonuo - Não é pl'otcccioui.smo, é um cs

candalo. 
O Sn. ALI'fiEDo J~LLIS - Em L'elação ao nosso systema 

:rerro-viario, o que se vü li que as taxns são tão elevadas que• 
se tornam prohibitivns. · . 

o Sn. :ros~-:' MuH•rrNHo - Apoiado. 
' ' 

(J SH • .:\1.-PHEDO ET .. T..JH - .1.!:111 r•claçüo LIO put•l.o de RanLo . .;, 
n IJUe SIJ vê rí o abuso clamoroso. lC' o nroprio .Estado rle São 
Paulo, ri o povo paulista intllil·o IJUC S1J insm·r;c pedindo re·· 
meclio, pol'que cm lor;m· r.le beno!'Jciar o povo a empre~a só 
cnriqucr>e n meia duzia dos seus directores. 

Porventura, Sr. Presidente, estou avançando alr;um• 
Jll'Oposicfio f[llO não possa provn·1· '! N1io. Que documentos te
nho pura .aJ'l'irmar· todos os eonceilos que tenho emittido ;! 
'.l'enho o documento tio presidenta da 'cmprczn .. ~coo licenca 

' ao Senado c chamo a sua a ttcncão para osso clocumen to, que 
é impol'l.nntissimo c que é do propl'io presidente. 

· Tral.n!se dr. um .mnnifcsto cscripto em fl•nnecz que n 
Companhia dns Docus manrlou, por intcl'meclio ciiJ um banco. 
di;tribuir na EUJ•opn,. com rJ l'int rle facilitar· lit a collocncfio 
de suas acç;iíes e, sobretudo, a vencia das debenlu1'es rJUC r.lla 
ainda tem em cnrl.ciL·n. Este mnnil'csto eon1'irmn. repito, 
todas as rniühns nccusacões, l~' assim, St·. PL·csidcnl.e, qne cu 
tli'f~rmoi SúJ' oxec.~ssiyn a quota do IJQ o/u qn. renda brutn que~ 
n Governo do Sr·. Nilo .Pe~.anhu destrnou as clcspczns <ln cus
Leio da r.mpr·r.zn. Pois bem. Diz a. !ll'Opriu companhia: 

«l~n égm:rJ aux instanccs du Gouvernemont, un ARfiAi'WI> 
l\II~Nl' csl. intm•venu consncl'é pom· un dócret 1lu Présidenl. de 
ln ll,ríPullliqur~. cll! !, octobrc 1090, ír. ln suite de fJUOi, :'1 
vuz•Lrr du I .1nnvwt•, la lll'Oportwn dos clépenses aux re
vonu; bl'uls a t1t.ti J'ixéc :'t •\0 'I". quotil1í sur Jngucllr• lu r.om
pngnio pm•ail. tlevoil• Hf~;\J,tzmt o'APPJUlCLIBLEs !lc:oxo~rms.». 

Mus, como poderá. fazer a companhill aaonom'ias clPl'C
qia.vais na. quota destinada ús sua$ despezas de custeio, siniio 

' 
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por isso mesmo que com ellas não despende nu realidade 
40 '/" da renda bruta, sinão porque esta percentagem é, como 
daqui disse, ewce~·siva ? 

O Sn. l!'MNCISCo · Gr. YCEIIIO - E eu lembro a V. Ex. que 
esse accórdo não foi ainda approvudo pelo Poder Legislativo. 

O Sn. A.LFIIEDo ELLIS - Diz bem• o nobre Senador, e foi 
Besse sentido que eu enviei ao actual Presidente da Repu
blica o mcmorandurn a que hn pouco me referi, porque esse 
accórdo não foi, como devia ser, approvado pelo Poder Legis
lativo, 0 unico poder· competente para resolver· sobre o caso, 
visto como, conforme dise no inicio do meu discurso, o Po
der l~xecutivo não póde abrir mão de parte do patrimonio 
da Nação. 

Sobro este assumpto, que é importante, não me posso 
furtar no deso,jo de citar palavras de uma autoridade de no
meada, o engenheit·o mmer CorL!Je!l; que assim se oxpJ·imc: 

E' gemlmcntc conccido, diz elle, Qlte as despezas de cus-· 
teio do porto de Santos ncio são supc1'i01'CS a 2/i '/' e que, nos 
ultimas amws, não tcern sido mu'ito superiores a 20 'I"·» 

Isto é terminante, St·. Presidente; entretanto, pelo arran
ye'/fwnt feito pelo Governo passado, a quota distribuída parft 
custeio Lia r·enda I:Jruta é de ·iO "/", c isto justamente quando 
um especialista vem dizer que esse custeio niío •Póde ser su
perior a 20 "/" da renda bruta. 

Assim, Sr. Presidente, adoptado esse systema de ~o
phisma, nunca as tarifas actuaes soffrerão reduccões. 

Affrimei que as taxas cobradas pelas Docas de Santos sfto 
Jnuil.o elevadas. · 

l1ois bem, a esse respeito escreveu o proprio presidente 
da I:Ompanhia: 

~En géuéral les út·oils el taxes sont POI\T ÉLÉVJ!S.»· 

1\'ote V. Ex., Sr. Presidente, que é o presidente da com-
panhia quem assim falia. • 

AfJ'irme.i ainda que ll companhia nunca declarou, no lla
lanco, quaes os lucros liquidas, · afirn de ·impedir a ·re.auação 
um·al das tawas, como manda a lei, e àe accllrdo com o con
tracto, uma vez excedido o limite de 12 'I'. 

Pois bem, diz 11 Companhia Docas de Santos, em seu 
rnani(cslo: 

«l;es tm•'ifs .wnt su.,iats á ttne 1•évis'ion quinquenallH. !ls 
pourront l!t1•e reduits si les béné('icas nets annuels d~passent 
12 "/' du. ,•api.tal app1'07WÓ pour le aozwernement en contre t•a· 
lcu.r das tl'Uvauw.» . · 

«C'ES'I' POUFl CETTE FlAISON QUE LA COMPAGNIE 
S'ES1' ABSTJ~NUE, JUSQU'A PFlESEN'l' DE PUBLU:Fl SON 
COMPTE DE PFlOFI'J:'S· ET, PEllTES·~ 

0 SR. ADOLPHO GOI\00 - Jú é audacia .. 
o Sn. ALFJIEDO ELLIS - E' _inconcebivel, Sr. Presidente. 
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E' por esta raziLo qur. a eOllliJUllh ia não Lcm até hoje pu
lllicado bulanoO:S exactos, .iuslnmcnlo pu.ru. que o Governo nãy 
saiba quac·s os lucros que clla Lem tirado o que conLinuarú 
A tirv.:r-

JDntrotanto, Sr. Prosid,•ntc, o Govel'llo transacto, CJUO 
111andou soldadoo guardat•cm portns de um armazem inccn· 
diado, contenta-se eom o Jmlaucclc annual que a cmp·t·cza lhr
manclarú, si cpuâzer. 

•.)mo! é, Sr. Presidente, pergunto, o meio de que dispõo 
o Governo para sabet• · oxadnmonlc qual a renda bruta da 
cmprcza pwra o e1'J'cito de ·rcducoüo das taxas ? 

Como podcrú o Govcmo sabct· si os 1u~.ros da companhia 
!Permitlem um dividendo superior a 12 "/"? 1 

Si a emprezn J'ôr honesta mandat'tL um boletim exucto; 
si pensar do modo conLmrio; si quizer illaquenr a boa fé do 
Govemo, o que tem succedido; si quizer occultar a renda 
real od'a compan·liia, de que meio poderá o Governo lançar mão 
fJaJ.'a verificar o que de l'aclo n empreza arrecada ? 

l'íaburulmcnlc fiscalizando a cscripta. 
dilas quem não sabG que o Governo passado abriu mão 

dessa direito, direito que, aliús, o Supl'Cmo •rribunal mand·OL! 
que ficasse. do pó, impondo tL omprcza que consentisse no exa
me do seus livros, sob pcnu de prisão dos directores d:as 
Doons? . 

. Pódc-se presumir honestidade? Não. Honcslida,de não 
se prc,sumc. 'l'ra/.a-se de uma clllJl!'CZll suborúiuaúa a c! e r Lu~ 
e dc/.cl'minadas c:lausulns. Ao Governo compete a fiscalização 
r! o ~umprimonlo dnsscs · dr·v~c.'iJS: porque. (•!la l.~m r.~gnliil>l 
devo /,er onus. l\las nfio os /.cm. J~' a Jlflic;i r.mproza no mundo 
que l.em regalias, tem p·riv i lrJi;iO:>, /.om cone~ssGes u não tem 
um só onus, nem ao menos o l/o JH·cstar contas. 

Si oll:t fosso uma ompt•r.za honosl.a n!Jdt•ia sons li\'l'ns o 
mostraria ao Governo CJU;Il o ca.p-ilal c!'fcc/,ivam•m/,o mnpt•e
:;udo cm suas obras pum so!H·c esse cupital l'ulirar os 1~ "/", 
que a lei lhe faculta; clla se rccu•sa, porém, a isso c exige que, 
o Governo reconher.n, como scH capital, a somma de seus or
cnmonlos. Pergunto: Pois quando essa cmprczn faz oroa
mcnbos pódc suber cxnctamcnt.c si cncs serão Lodos exactos, 
cm vintens, cm dezenas, cm centenas elo mil réis c cm contos 
doréis?· • 

O Sn. il. A~Eilrmo- ~la,; ahi o uu·tpado foi o GovrJc•no. 
O Srt. Af,l'JmDo Er~c.rs - ~IM o f/111~ eu f/LlOl'O dizet· ú filiO 

es>n •CillPI'OZn, como muila hom tlissl! honlont o meu illu~I.!·•J 
companheiro do reprcsenl.u~ü.o - tmn tido todas us l'Ci,;alms, 
f.om obtido todos os privilegias; nunea lhe recusarnn! oo, \r;o
vomos Lrarvsnctos co.usa alguma, o apeznr de Ludo rsso c !la 
continúa a mnntc1' tnxn~ prohi!Jitivns, taxas que impedem o 
dest'II\'Oll'imcnto do Estudo de S. Paulo. 

1'ol, VI 

' ... ' .... . ... . . .. ~ ... . .. . .. 
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O Sn. Anoi~PHo G'oltno - Alsumws, como a do cnpnLndns, 
phsolu tnmcn Lo illogues. 

O Sn. ·A. A%llltllll0 - As iHegai;s não elevem SC!~ pagas. 
o SJ•n. ALFmmo Ju.Lrs - E Ludo isso é confessado pela 

j1ropria direct.oria dn empreza: , 
•Cest pour cette rnison que Jn compagnio s'est ahstenue, 

:iusqu'it presenL, do publier som compte de profJ'Ls el; portes.» 
O Sn, Rmmno GoNÇALVES - E' a confissão da :fraude. 

. O SR. AumEno ELLIS - Não est~ ahi a confissão de que 
.::t roduccão gemi dp.s taxas e a revisão da tarifa não dcperià'em 
~a conclusão das obras, como pretende a compan!J!a, ma.1 
apenas - a primeira - do excederem os lucros annunes de 
:12 •1• e - a segunda - do decurso de cinco annos ? 

Affirmei igualmente, Sr. Presidente, que a companhia 
Docrus de Santos tem retii·ado uma r.endn liquida supe1•ior a 
12 'I', 1sto é, maior elo que aquella que«lisamente» póde au-
ter:ir. · · 

Pois bem, ella o confessa, dizendo: 

«Pou:r des raisons d'opportunité la compagnie n'a pas, 
jusqu'à présent, formellement énoncé dans son bilan las im
po?•tantes ?'ese1'Vi!'s qu'elle a pu se créer.:~o 

E não o diz uma só vez; ao contrario, repete:-o: 

« ... elle s'est déjà créé de la1'(Jes 1·ésm•ves latentes». 
Sr. Pr·esidente, pois si a companhia confessa que tem dis

tribui do os 12 'I' de dividendo que a lei lhe l'aculta, como é 
que ella ainda tem r•es·ervas latentes ? Nal.uralmcnte porque 
tem Udo lucro súpcr•ior a isso; tem retirado sommas superio
res n 12 "I", que passmn a rcsm•vns pum uão incidir no dispo
sitivo terminante de 'reduccão da Luxa, quando os dividendos 
excederem de 12 "I"· Ahi estú a ruzüo da creacão dessa ·reserva. 
Intente, porque com estas reservas pagava os ,iuros dos delml
ture.l, pagava a amortização destes títulos e ainda continuava 
com as suas obras. '· 

· E quer V. Ex n prova do que acabo ele dizer ? Como foi 
consLituidc o cnpiLnl da emprezn ? Além dos vinte .mil contos 
aue o Banco do Drnzil forneceu, elln não i'ez chamada de ca-

• pil.aes. EntrelunLo. de 20 mil contos, elln elevou o seu cnpi
tJJI ·a :.o, aliO miJ.contos, dentro dn 18 horas. E desse facto eu 
<i•~i tesl.emunllo, l.rnzendo ptn·u .u,;l.a t.l'i!Junn, co!llo Lrouxo, 11s 
c.loliumr.ntos ot'J'icütes. 

• · Naquella época o cupitul da emprezn ül'[l & 60 mil con
tos, hoje é de 1 J 2 mil, e ella poderú ir elevando .este capital 
ad Ubiturn. tanto qunnto fõr neocssario para continuar a co
brar estas taxns pro.bibiLivns, c01•Ln de que o Governo nüo n 
jmpugnn.t'll, N!l'l.n de qnr o Governo não lho pedirá contns. 
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~las, si conforme declnrn n. directoria no PI'OPI'io m<JJni
feslo, l.em a eompanllin rlisl.ribuido, desde J893, divi.denclos 
nnnuaes de ·12 "i", eomu ,; !JUe dlu póde accumului• l'CrSCII'VUS 
importantes, Hinüo porque os lurJ·I'O~ liQ'u•idos temn sido su
perim·cs a ·12 "I", o que, uli:ís, negou a companhia até hoje'? 
JD porqtJc csl.as rcset·vas ainda 11ão foram uwncionudas em 
huluneo 'I Em virtude do •mt~oõca clu OPJlOI'tunLdade, di~ o pt·e
sidenlc da companhia. l\Ius, quem nilo vê que se trata. de unm 
oolossal deshonc•stidade, pois que a lei e o seu eonL!'aeto não 
permittcm de modo nenhum que o:; luCJros da empreza. e:xc·e
dum de JZ "I" ao anno '? E é por isôo que a companhia tJsla
heleco umu distinccão entre a amortizaoilo legal e a. fcit:L á 
.~Llsta· dessas reservas, i·sto é, entre o fundo de amori;iz<wão, 
constiluido de uecõrdo com a lei e o contracto por quotas 'cto
duzidns dos lucros liquidas de -12 "I" e o fundo deshonestamente 
nrmn.iado com o que excede desta porcentagem. 

Ar firmei ainda, Sr. Presidente, que a quantia obtida por 
meio das sommas dos orcamentos é superior tí effectivumenlll 
cmp!'Of;Ooç!n nas obras . 

. Pois bem, a companhia ni'firma isto, tanbo que, depois de 
asseverar, como acabo de mostrar, que tem importantes re
servas, accrescenta : 

«Elles (les reserves) rrlsul1tent de la décompositLon des 
différents chapitres du Mlan et notamment.. de l'evaluation 
I'Úduüe portée en com.pte pour les construe"Elons e.ffectuées.~ 

E' n confissão, Sr. Presidente, de que a somma dos orça
mentos nilo I•epresenta o capital effectivamente empregado nn. 
consll,uccão das obras. Mas como é isto possivel.a nilo ser· que 
a impot·tunciu dos orcumenlOti seja maior· do que a effectivu
mente dispendida na execu(;ão das obras ? E como sommwr os 
orçamentos, si o capital da companh.in é constituido pelas 
quantias realmente gastas ? • . 

Affirmei tumbem que, sommando os orçamentos, o Go
vernó leva o Estado a pagar, por occasião do resgate, mais do 
que aquillo a que. é obrigado. 

Pois bem, confirma-o a oomplinhia quando diz que, caso 
à Governo resgate as obras, o fará 

« ... dans des conditions PARTICULillREMENT favO!·a
IJle.~ llOUR LA COMPAGNIE~, por isso que o preco será' cal
culado de modo u produzir u renda de 8 'i'· 

. «du. capital APPROUVE' cn eontre-·vaZcu·r rles travatt3:», 
isto ó, do orcado, e não do elfecti1Jamente düpendido. 

Ainda não é, porém, tudo. 
A e:xecur)ão completa das obrus e a eJq)lor·acüo simultu

nea de todos os seus privilegias assegurarão, diz a compu-· 
nhia,, cries appoints de bénr!{iccs DE PLUS EN PLUS imp07'-
tant,l!b. . · 

Mas, ·si os lucros liquidas não podem exceder de 12 "I'• 
e si esse limite já foi attingido desde 1893,. como esperar cdes 
appoints de b6néfices de plus en plu.s imp~rtànts~, sin1i<1 por-
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que, de um ludo, a quota de 40 '/" destinada ás duspezas do 
custeio deixa, por excessiva, sob1•as importantes c, do outro, 
o capital sobre que são calculados os lucreis líquidos de 12 "/" 
é m·uito superior ao effcctivamente empregado nas obras, pelo 
que a remuneração do dispondio venha a ser, na realidade, 
maior do que a de 12 "I" ? , 

E é justamente por isto que termina a companhia o seu 
manifesto dizendo que «On ast amané ti conclw·e l]tt'au {ur 
et à masttra da l'acltiJvamant eles constrnctiuns. se ·rrutl
tlplieront lr:s· chancas tl'un ltAPPORT PLUS ELEVE DES 
ACTIONS». 

Nestas condições tenho ou não o dire:ito' de dizer que to
das a;; minhas accusucões formuladas desta tribuna i'ornm 
confirmadas pela propria Companhia Docas de Santos ? Tra
ta-se ou não de uma confissão ? 

Entretanto, neste recinto, Sr. Presidente, quando me· le
vantei para defender os interesses do meu Estado, conculca~ 
dos pela prepotencia da emprcza, wiu-.se-me dizer que eu 
tinha odio pessoal contra a cmprczn, aLtribuindo-sc-me a 
defesa que fazia desses interesses a um sentimento mesquinho 
e baixo. . · 

Não, Sr. Presidente, a conliss·ão foi feiLa pela propria 
empreza. Não articulei uma· unica accusa(\ÜO ·que não esteja 
confi·rmada neGses documentos que acabo do ler ao Senado. 

E é uma empreza que procede por esta fórma que se in
surjo contra as leis que não lho dão o monopolio sobre o 
porto de Santos o vem pedir no Sr. Presidcnlo da Republica 
a concessão ampla para escravizar aquello povo. Nlio se 
trata da escravização do uma gerncão, trata-se da oscraviza
~ão das futuras gerações. 

O Esta.do de S. Paulo apenâs pede isto: que o Govci·no 
F,ederal, pesando bem lodos os interessas, ,quer os d:t cm
preza, quer os publicos da Nacão, ;resolva de fúrmn equita
tiva c ,justa, de accõrdo com :L moral administrativa, ·man
dando por cm concurrencia publica a.s obras do novo porto. 

O Sn. Anor.PHo Gonoo - .Pode a execução. do uma clnu
onlu. ~do contracto. 

I 

O Sn .. AtFrmno Er.r.Js - A companhia, melhor do que o 
Estado de S. Paulo, p6do concorrer e apresentar condições 
mais favoravcis, poj,s ,já oslá estabe,Jecida e, como clln pro
pria confessa, tem «rQservas Intentes importantes>. 

S. Paulo niío pódo hesitar, pede por meu intcrmedio, 'por 
intermedio de sua. representacão unanime. . . · 

Os Sns, FMNCISCO GtYCEniO Jl ADOLPHO GORDO -
Apoiado. 

O Sn. Ar.l'REDo Er.Lis - • • . no Sr. Prcsidenl.e· da Repu
blica que l'C~licta o p·rnti!lue esse neto do ,iusticn, mnnclando 
p6r' pm ccmoorrencia publica as o~r.a.s do. no:vo porto. •. 

... .. ' . .. ..• . . . . . .. . .. .. , .... 



'( 'sEàSjjol EM 28 DE OUTUBRO DE 1914 

Os Sns. FRANCISCO' GLYCERTO E ADOLPHO GORDO -
Muito bem. 

O Sn. Ar.rnEno Er.r.rs - O polvo lnnoou mais um tenta
cuJo á consciencia do pl'imciJ•o magistrado da Nação, mns os 
paulistas confiam que S. J~x. Pl'Ofol'irú. Ler o seu nome bem
CJUi~to, não só por esta ::;cra<;.ão, mas pelas gerações vindou.ras, 
tt fwar aprisionado na burra, dos millionarios • . (•lluito bem 1), 

ORDEM DO DIA 

CREDITO DE 666:538$080 AO MJ:o;JSTEniO DA :>fARINHA 

3' ·discussão da proposicão da Camara dos DeputaJios 
n. 26, de 1914, que autoriza a abrir, pelo 1\linisterio da Ma
rinha, o credito supplementar do 6GG :538$080, para occorrer 
lliO pagamento da differenca de 300 para 365 dins aos jorna
leiros, diaristas e trabalhadores dos Arsenaes de Marinha c 
Directoria de Armamento, durante o exercício do 1914, etc.; 
sendo: 563 :!:!GG$080, á verba «Arsenaes, - Pessonl e pessoal 
artístico, e 103:272$ ú rubrica 27" - Pessoal e pessoal ar-
tístico. · 

Encerrada. 

O Sr. Presidente -· Não havendo, no recinto, numcrD parÍl. 
a votnciío, vou mandar• proceder :\ chamada. · 

Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. 
Gervasio Passos, Tavares de Lyra, Guilherme Campos, Aguiar o 
Mello o .Luiz Vianna (5). · 

' ' 

O Sr. Presidente -Responderam á chamada apenas 28 Srs. 
Senndqres. Não h a numero: fica adiada a votaciio. . 

SUBSIDIO PARA A NONA J,JlQ!SLATUM 

3" discussão da. proposicão da Camnr•a dos· Deputados 
n. 3·1, de 1914, fixando o subsidio d.os Srs. Senadores. e Depu
tados para a legislatura de 1915 a 1917. 

Adiada a votnciio. • 

SUBSIDIO PARA O PERIODO PRESIDENC!Ar. DE 1914 A 1918 

3' disàussiio da proposiciio da Camara dos Deputados 
n. 32, de :1914, fixando o subsidio dos Srs. Presidente e Vice
Prcsidente da Republica para o periodo constitpcional de 191<! 
a 19·18 e dando outrnil providencias. 

Adiada ri votacüo. 

. 

• 
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2' di.seussãl) da proposieão da Camnrn dos Deputados 
n. 50, de i9H, que manda considerar empregados publicos 
civis. os oommandantes, snrgenLos o guardas das alfandegas 
o mesas de rendas da R·~publica o dá outras providencias .. 

Vem á Mesa, ê lida e posta conjuntamente em discussão, 
com a proposigão, 11 seguinte 

EMENDA 

Sub-emenda á c1nenda no urt. i'- Depois das palavras -
su,ieitos ao pagamento dn emolumentos - accrescente-se o se
guinte paragrapho: 

• * São tambem cvnsidemdos empregados publicos civis, 
Jlara' todos os effeitos, o~ aclministradore$ c esci·ivães das mesas 
de rendas das Alfandega~ de Porto Velho e Itacontiú.ra, no Es
tado do .Amazonas. 

Sala das CommissõcR, 28 de outubro de i91 ,~,- F. Gl'ucerio. 
- Gonçalves Ferreim. - Sá Freire. - Ta·vares de Llyra. -
Erico Coelho. - Bueno de Paiva. 

Adiada a voto.oão. 

CREDITO DE 500 :000$ AO MINISTER!O DA VIAÇÃO . . 

2" discussão da proposição da Camm·a dos Deputados 
n. 65, de 1913, que abre; pelo l\linisterio da Víucão e' O~L·as 
Publicas, o credito extraordinario de 500:000$, para occorrer 
ás despezas com a conclusão das obras do cdifici·o· destin<~do 
a Corveios b Tr.;egraphos na cidade de Nitheroy. 

Adiada a votaoão. 

' 
PAVOR~S AOS ALUMNOS DA ESCOLA Dl' GUERRA 

2' •discussão dn proposição da Camnra dos Deputados 
11. 22. de 1914, que manda rcduúr o perioclo de [i,pplicnr;ão 
para os nlumnos que concluircm o curso da Escola. do Gu·erra 

pelo regulamento de 1905. ·· 
Adiada a votação. 

,. 
GRP.DITO Dll 1 tiO :61~$060 AO MINJSTERIO DO INTERJOR 

2' discussão du proposição da Cnmnra rios Doputnd<'ls 
n. 24, de 1011f, que nhre, pelo Ministerio do Interior, os CT'l'-

• 
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sr·:R8,\o rnvr 28 nrc ut"l'l'Brro m: 1 :r l·i 

dilo,q r.spr.ciuc~ diJ {GD :fi 13$0Gr., pnl'n occOJ.'t'er :'rs despczus 
nas consignaçõ~~ do Ilospicio Nnciomtl de Alienados, e de 
GG: r:oo~. para pagamento de dcspczas feitas com o ~o)rvico de, 
levantamento d~ cadastro dos proprios nacionaes. 

Adiada a. votação. 

O Sr. Presidente -'- Nada. mais hnv.endo a tratar, vou. xc-; 
vantar a sessãD. 

Designo para ordç.m do dia cl,t seguinte: 

Discussão unica da PI1opos•JCão da Gamara dos Deputados 
n. 30, de 1914, prorogando nuv.unento atê o dia 3 de dezembro 
elo corrente anno a actual sessão legislativa; · 

Votação, em 3' d;scussao, da proposi~ão da Camara dos 
Deputados n. 2G, de 1914, que auto·riza a abriz. peJo MinisteriG 
da Marinha, o cret'ito ~upplemrmtar de 66fl :538$080, plll"a oe
correr ao pagamento da diffcrenf'a de 300 para r65 dias aos 
jornaleiros, diaristas e l.rabdhado'res dos Aro,nae.q de Marinha 
e Directoria d~ Armamento, ducante o exercicia de 1914, etc .. 
sendo: 5G3 :2~<r.$OSO, ú verba <tArsenaeR• - .P~.•soal e pessoal 
artistico, c 103:272$ '(L rubrica 27~_; Pessoal e pessoal ar
tístico (com ·•nrece1• favm·avel ~a Commissãc d~ Finanças)·; 

Votação, em 3' discussão, da p'roposi•;íío da Coroara dos 
Deputados n. 31, de 1914, fixanclú o subsidio do Srs. Senadores 
e Deputados para a legislatu•ra de 1915 a 19·17 (com parecer. 
,favoravcl da Commissão dr: Finanças) ; . · 

Votação, Nn 3' discussüc., ·da proposi~iio ~a Gamara dos 
Deputados, .1. 32. do 1914. fixando r> subsidif\ dos· Srs. Presi
dente e Vicc-Prcsidente· da Republica para o periodo <lonsti
tucio.nal de :Ul;, a 1018 n dando outr:LR prnvit1encins (com pa• 
rcccr (avora·vcl da Com.missão de Finanças): 

Votaciio, om ~" discussiw, da proposi~ão d" c.nmaru dos 
DopuLndos a. 50, de 10l:l, que mnndn oor.1Jif'crar empfegados 
publicas civis os communduníes. sargentos e ~u~rdas das al
fandegas e mesas de rendns d.n nepublicn e dó. Nltras provi
dencias (com 7Ja·i'CCC1' ria Oommissüo de F'inan(·as o(ferecendo , 
cm.erulas) ; • 

• Votaoão, cm 2' discussão, da proposicã'l) da Camara dos 
DepuLnclt's n. 05, de 1013, quo abre, pelo M:inist:em• da Viação 
e Obras Publicnr:, o CNJdito extraot'dinnriu d,, Jl•tl :000$, para 
occorrer ús clespczas <Jom tt con<Jlusão das obra~ do edificiG 
destinado a Correios o Telographo~ na cid.a~e de Nithoro;y: 
(com. parecei' (aV01'avel da Commissão de F·iiJanras); 

Vobncão, en. 2' discussiio, da prop·()si,;ão d: Camara dos 
Deputados n. 22, do 10'14, que rnnnda reduz!r L' .período de 
npplicncão pnrn os nlnmnos ·qu~ conolu.iram o cuz·so da Es
cola do Gucrr·n pP-lo rogulnmentc de 1005 i com parecer favo• 
mvel ria OoHnmssüo. de M al'inha e G11erra) ; 

' 
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VoLncüo, e1~1 2' discusLüo, dr~ propos·iciL(J dn Camnro. dos 
Deputaqos n. 24, ~~ 1 Ol 4, que abro, pcl<> nfi'l i~terin do Interior, 
os crcrhl.os r•Sf1CC!MS do !iiU ·613$060, para ocrorrer ás despe-. 
?.ns Ms con~•e~nncücs do Hospício nncionnt do A!icnados, o dcr 

" nr. :000$, parn pn~umrnto do dospezns feitns com o serviço de 
lcvnntnmcnto de cndnst.ro dos proprios nucion•!es 1rom. parecer 
da Com missão dn Finanças o(fercccndo emendas), 

Levanta -se a sessiío (Is .2 horas 50 mmuw~ 

140" SESSÃO, .EM 20 DE OUTUBUO DE 1!H~. 

l'ltESTOE!'iGI,\ 00 SI\, ARAIJ,TO GÓES, 1" SECOE1'ARIO 

'A' l horn. rlu tnJ·dc, presente numct•o legal, nbrc-so a ses
são. a que coneorrem os Srs. Araujo Góes, Pedro Borges, 1\!e
l.el!o, Gonzugn Jnrmc, Gubz•icl Salgado, Teffé, Laura Sodré, Ar
thur J,amos, Jndio do Bt·a1.il, Mendes de Almeida, Urbano San
t.os, lliberio Goncnlvcs, Gorvnsio Passostl~rancisco Sá, Thornnz 
Acciol)', 'J.'nvares de L)'rn, Antonio de Sou1.a, Eloy de Souza, 
Epitacio Pessoa, Wnlfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gon
çalves Ferreira, Rnymundo rlc Mirundn, Gomes Uibcir(), Gui
lherme Campos, Aguiar c Mello, Lui1. Viannn, Bernardino. nron
toiro, Nilo Peçanhn, Erico Coelho, Sá Freire, Augusto de Vus
eoncellcs, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, 
P.rnncisco Glycerio, ,Tosó Afurlinho, A. Azerodo, :Alencar Gui.,. 
mnriícs u Abdon BnpLista (!,O). · 

. . 
Deixam do compm·eccz·, com causa justificada, os Srs •. 

Pinheiro Machado, Silvcrio Nery, José Euzcbio, Pires Ferreira, 
Cunha Pcclrosn, Ribeiro de Bril.to, José Marcellino, Ruy Bar
bosa, .Toüo Lui1. Alves, Moniz Preire, Lourenço Baptista, AI
cindo Guanabara, Adolpho Gordo, Leopoldo do Bulhões, Brnz 
Abrantes, Generoso Marques, Xavier da Silva, Horcilio Luz, 
JMquim Assumpc.ão c Viclorino Monteiro (20). 

E' lida, posta em discussã·o: o sem debato n.pprovndn. a 
neta da sessão anterior. 

• 
O Sr. 2• Secretario (servindo de 1') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Tologramma do Sr. Senador Josó Eu1.ebio, participandCI 
que por se nehar onfm•mo, tem deixado de oompnrecer ás scs
s•ies. - Inteirado, 
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~ESS:\0 F.M 29 DE OUTUOnO D!l 10f!i 

O Sr. 3' Secretario (satvindo da 2") declara que não ha 
pareceres. 

O Sr. Alfredo Ellis (') -Sr·. l'r·csidenLe, não deve re
ceiar o Senado um novo ·<Ji~r:nt·so da minha parle n proposilo 
do mesmo assumplo do li ontem. 

' Volto á tdbunn por· ·uno se ncho r· pr·e,;enle o meu digno 
collegn o prezado amigo, Sr. Adolplro Gnl'CJu que, natural
mente, si .aqui estivesse, responderia ao nrligo publicado hoje 
pela dirqctoria das Dôcas ele Santos, no qual se attribuem a 
S. Ex. phrases c conceitos que niio ernittiu c so emprestam ao 
Estado de S. Pnulo inluil.os que o seu governo não tem c delles 
'Obsolutqmcnte não. cogita. · 

, O Sn. I<nANcrsco Gr,Ycr.mo - Apoiado. 
· O Sn. ALF'nJmo Er,r.rs - ncfiro-me ao principal argumento 

do artigo que diz que,. si, porventura. o Estado de S. Paulo 
pretender fazer um novo porto, nfio dispensará, entretanto, as 
mesmos taxas illicilas, illegaes, c exorbitantes que a actual 
empreza cobra c vem cobrando desde 1802 nlil hoje. 

Custa crôr, Sr·. Presidente, como audazmente se vem n'f
firmar um desproposito desta ordem. Pois, si f?i o Estado 
de S. Paulo que, pal'n se vêr livre das taxas exorbitantes, cla
morosamente injustas, que a empreza actual das dócas cobra, 
resolveu pedir· no govemo que puzesso cm concurrencia as 
obras do novo porto como o unico meio de salvação do Estado, 
como rl que se lhe vem attribuir o pensamento do cobrar taxas 
idcnticns c opprcssivns como ns que actualmente vigoram na 
onrpreza em questão ? 
. Nüo,. Sr. Presidente, feita u concurrcncia, de nccôrdo com 
a mornlidnde publica c a lei elo 13 de Julho de 1888 quo não 
deu, nem podia dar o monopolio do porto de Santos a uma 
unien emprezn; o Estado de S. Paulo apresentará a sua pro
posta C,· naturalmente. elln ser;\, concebida cm termos tacs 
que admit.tam a possibilidade de continuar o Estado n prospe
l·ar, sem pesarem nos seus habitantes as taxas o as tarifas 
que actualmente existem. 

Como hontcm l.ive occasião do dizer, cni termos claros o 
positivos, o governo do Estado de S. Paulo, autorizado pelo 
Congresso :gstadual rara fazr.r ns novas obras, só tem um pen
samento: não o de guerrear a cm preza actual, mas o de con
tei-a dentro de um limito que dê npcnns os 12 •J• que n lei 
lhe faculta sobro o cnpit.al ofrcctivnmento empregado. 

Claro 6, portanto, Sr. Presidente, que o Estado do S. Pau
lo, si do facto tivesse autorização c· a prcfcrcncia cm virtude 
do melhor proposta, no lovantnr o cnpitnl necQssnrio pnl'n a 
construcçfio das novas obras. limitnr•-se-hin a cobrar taxas 

(.*) E~f.e discurso não foi rovi~to pelo orndor. 

. ' 
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qlltl Jlic dessem para a snl.isfat,,flo dos juros c umorLizn~üo do 
capital empregado. 

Os portos nüo são melhorados para produzir riquezas; 
ao contrario, todas as naçües cogitam do reduzir ao minimo as 
taxas ele car•ga o descarga, porque assim directa o indiroct.n
mcntu fomentam a sua prosperidade. E' evidente quci taxas' 
exorbitantes oneram por tal fórma a mercadoria que na con-
currcncia a Nação sert\ vencida. · · 

Cogitam todas ás nações, em r;elacuo ao so!'Viço de portos, 
do mellwral-o ,c ao mesmo tempo diminuindo os fretes marl
timos e facilitando o intercnmbio internacional do todas as 
mercadorias. 

Mas a emprcza, om logar de fomentar a prosperidade' do 
Estado que, a!ittS, tem concorrido para a crcat;üo desses C1•esus 
c das maiores fortunas deste [JUiz, como ou !Jantem disse aqui, 
não cogita absolutamente deste ponto principal. Ao contrario, 
quer a conservação das taxas e procura na ante-sala dos Mi
nistros .conseguir, com novas clausulas, novas concessões, op
primir ;linda mais o povo, que é n parte mais· interessada no 
assumpto. · 

Si o meu nobre an1igo estivesse presente, viria dizer isto 
c melhor do que cu, porque elle leu, ela tribuna, a petiçilo for
muladtt pelo Estado do S. .Paulo acompanhando o requeri
mento, no qual solicita do Governo a concurencia publica. 

Outros pontos contidos no referido artigo, ,it\ tivol"am am
pla c m1bal resposta no meu djscurso de hontem, •• 

0 Sn. FRANCISCO GLYCEIÚO - Apoiado. 
O Sn. Ar.Fmmo Er,Lrs - ... e eu desejo poupar ao Senado 

n rcpctit;ão dos mesmos argumentos que empregue!. m sen
tando-me, Sr, Presidente, devo accentuar bem que nenhuma 
das accusaçües Jeitns por mim eles tu tribuna, deixaram 'de ser 
confirmadas pelo documento que 1!, fornecido pelo presidente 
da directoria daquella em preza. · . 

Mais nadn tenho n accrespentar. 

O Sr. Sã Freire- Sr. Presidente, em 12 de dezembro 
de 1\112 oJ'fercci ú consideracüo do Senado . a soguinto in
dicncfio: 

«<ndicamos que na discussão o votaorto do projecto do 
Codigo Oommorcial sejam ollscrvlldas as seguintes disposi
•Júos regimcnl~cs: 

1", impresso o distribuído o projecto, será iniciada a 
sua discussilo na pro~imn sessÜIO da actual Jegislnturu; ' 

2', no intel'l'ogno, n Mesa fará enviar exemplares elo 
pro,jeuto ús scg·uintes corporações e autoridades, convidando
as a remeltorem uo prazo de seis mezes ú Secretur·ia do Se
nado as emendas c observacües que· ,iulgarom convenientes; 
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a) Supremo Tribunal Fcdr.rnl, Juizes· sr•r,cionn•!S, iguni
menlu serão convidados. a mandai' ai'J'ixnr cdilac.l e pu!Jiical
os nus folhas officines, avisando do prazo ·os interessados que 
queiram Jormulnr emendas ou observações;. 

b) Lt•ibunacs superiores do Dislt•ieLo Feclernl c ,juizes; 
c) lribunaos superiores dos Estados; 
d) faculdades do direiLo; · 
c) Pt·esidenles do Estados; 
f) assoeiacões commcrciaes; 
U) Instituto da Ordem dos Advogados Brazilciros c ir;uacs 

·corporacões dos Estados; 
h) jurisconsultos brnzilciros quo julgue conveniente 

ouvir. 
3•, iniciados os trabalhos da ·sessão legislativa c termi

nado o prazo ele seis mczes, o Presi·dentc elo. Senado dcclarn1·ít 
que, estando distribuído o projecto, ficará sobre n mesa, afim 
de receber as emoadas, duranto 20 dias, terminados os qunes, 
o projocto com estas emendas e as it qüe se refere o n. 2, de
pois de impressos, serú submettido a .uma .commissüo do 
nove membros. 

4', a commissão será nomeada pelo Presidente do Se
nado c elegeJ·ú na p!'imeira reunião seu presidente e um re
lator». 

Orn, tendo sido approvada· esta indicação cm 1012, se
gundo as normas por ello estabelecidas o projectá devia te!' 
sido 'discutido na sessiío passada, o fJUP., entret.nnt.o, n~o ~e 
conseguiu até hoje. 

Acredito, Sr. Presidente, que n Scct•ctarin desta Camat•tt 
tenha tomado .todas as providencias no sentido de tornar 
uma realidnclc n distribuição do projecto do Codigo Com
merciaJ. 

Ora, St•. Presidente, trata-se do um assumpto do magna 
imp•ortancia c sendo certo tnmbem que cstl\ a Camnrn dos 
Doputados na presente hora empenhada n:t discussão elos 
orçamentos, bem podia o Senado-discutir ou estudar o pro .. 
. iecbo de Codigo Commercial; assim cu pediria a V. Ex. que 
me in~ormasse quaes os motivos, ponderosos com cert.ezn, 
que 'determinaram o adiamento desta mnterüt· e, mais ainda, 
si of'foctivnmente foi feita a distribuição dos exemplares do 
pro,jeclo tis autoridades e corpornr1ões n quo mo referi. 

Sr .. Presidente, ninguem contostar(L que é necessnria o 
urgente n reforma do Codigo Commercinl o foi por isso qur, 
o Poder Legislativo resolveu autorizar· o Governo a csgolllcr· 
qjm jurisconsulto que elabornsse um pro,jccto de Codigo Com
mercial, de fórmn a ficar npparelhado pnrn âar umn soluciio 
immedinta. · . · 

Parn. prová r n v. Ex. que 0 nosso Cocligo. Comm.crcinl 
cnreco de reforma urgente o immcdintn, bastara cons1dcraT' 
que si esse projecto .ití 11ouvcssc sido npprovàdo o convertidO 

. om lei, a crise que rebentou entre nós encontraria. nelle so-
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' ' Juciio Clc níicôrdo com as disposições dos i)od!gos modernos, 
independentemente da vot:ncão de uma lei de occn:s·iã·o, t1.s 
pressas, como a'couteccu n!Limnmente, com· n moratorin. 

O JIJust.ro ,iurisconsullo incumbido do elnhorar as bases 
do nosso ,tt•abnlho. ,i;\ deu cnbnl desempenho ;\ Slla missão, 
resta a nus ultimar n nossa. 

E' com este intuito que solicito tries informaçn•lS ú ~lesa 
do Senado. (Jllu:ito bem.; mu·ito bem.) . 

O Sr. Presidente - Satisfazendo aos desejos d·:> honrado 
Senador, cabe-me informar quo n Secretaria' d•est.a Gamara 

· duo inteiro cumprimento :\ deliberncüo do Senado. 
r•entro de dous ou Lres dias, segundo me informa o 

dir1Cclot·, deve estar conclui da a remessa, pelo Co:Teio, dos 
exemplares do projecto a que o honrado Senador alludiu, com 
os ot'ficios dirigidos aos destinatarios dos mesmos e:x~em
p!ares. 

Esse serviço ,iú e.staria conc!uido ha mais tempo si niío 
fúrn .a dcmorn havida na impressão do projecto. Logo que 
esta foi ultimada, a Secretaria cuidou de fazer a compcOOilte 
distribuição elos volumes, trabalho que, corno já disse, estará 
terminado cm 'poucos dias .. 

Creio que assim tenho satiSfeito o pedido do honrado 
Senador. : . 

O Sn. S.{ FnEmE - Agradeço a V. Ex. n inforrnnoão. 

OfiDEM DO DIA 
' 

PROROGAÇÃO DA • SllSSÃO T,EQ!SLATJV,\ 

. ' 
Discussão unica da Pl'Oposi,çüo da Camara do\\ Deputados 

n. 30, de 1014, prorogando novamente até o dia 3 de dezembro 
do corrente nnno a actual sessão Jegis!nriva~ 

Approvada; vne ser enviada ao Sr. Presidente dn Repu-
blica para a publicação. · . 

Votação. crr. 3' 'discussão, dn proposição dn Carnnra dos 
Doputadoe n. 2ô, de i OH, que nuto.rizn a abri,•; pelo Min:isterio 
da Marinha, J credito supplcmentar do 66G :538$080, para oe
correr no pagarr:cnto da d·iffcrenca de 300 para 365· dias aos 
,jornaleiros, diaristas e trnbalhadures elos Ars·enaes de Marinha 
0 Directoria rlc AMUamento, .durante o exercir.JO de 1914, etc .. 
sendo: 563 ·!?ti6$080, á verba' «Arsennes~ - l?essoal e pessoal 

· nrtistico, o j 03:272$ á rubdc~ 27' - PessOa! e pessoal ar-
tístico. · • 

Approvadn; vae ·ser submettida ft snncçiio. 
votnçilo,. ·cm 3' discussão, cln proposi~iío da· Camnra dos 

Dopuludos n. ~H. de 10U, fixnndü o subsidio dos Srs. Senadores 
o Doputnclos para n Jegislnturn de 1015 n 1017. · 

Approvndn: vnr. ser submet.t.ida t\ sanccüo, · 



Votaoüo, em 3' discussão, da proposição da Camarn dos 
Deputados n . .32, de i9H, J'ixawJo o su!Jsidio dos Srs. Presi
den.te c Viee-Prcsidontc du Rcpu!Jlica ,para C! per iodo consti
tuciOnal de 101·1 n '1018 c dando outras providencias. 

Approvadn; vao ser su!JmotLida tL saneção. 
, Votacão, ern 2' discussão, da pt•oposiQfio ela Camara dos 
Dep~tnàos .ll:. GO, de 1 01!, quo manda considerar empregados 
publicas c1v1s os communduntcs, sargentos e guardas das al
fandegas e mesas de rendas da Ilepublica c díL outras provi
dencias. ' 

Approvada. 
São igualmente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. i"- Redija-se assim: «Ficnm os eommandantcs, 
sargentos c guardas das alfandegas o mesas de rendas da Re
publica considcrn·dos cmprogndos pu!Jlicos civis, para tgdos os 
effeitos, de liwc nomeação c demissão do Ministro da Fazen
da, expedindo-se-lhes os respecLivos Litulos, sujeitos ao p~gn
mento do emolumentos,, · . 
· · Su!J-cmenda ú emenda ao art. i • - Depois das palavras 
«Sujeitos no pagamento de -emolumen,tos:>, accrescenle o se-
guinte paragrapho: , 

§ São tambcm considerados empregados publicas civis, 
para todos os cffeitos, os administradores o cscriviies das me
sas de' vendas das alfandegas de Porto Velho o Ilncontiúra, no 
Estado do Amazonas. 

Ao art. 6° - Substitua-se pelo seguinte: «Os vencimentos 
<JUe ac.Lualmentc )>crccb'em scrito divididos cm dous tercos de 
\Jr.ctenado o um ter"o do gm Lificaoão. 

Ao art. 7'- SÚpprima-sc. 
Ao art. 8' ;_ Supprima-se. 

. O Sr. Abdou :Baptista (pula o•1•dem) 110quer c o Senado 
· concede dispensa do intorsticio pam .a 3' discussão. , 

Votnr.üo, cm 2" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 55 de 'i!H3. que abt•e, pelo Ministerio da Vincão 
o Obras Publicas, o cred'ito extruordinario de 500:000$, :~.a~a 
occorrer ús despozas com a conclusão d!l~ obras do. cdt1tcl0 
destinado a Correios c 'felograpllos nn c1dadc dt~ N!Lhcroy. 

Approvnda. 

O Sr. Tavares de Lyra (Jlela· 01•dmn) .vcq"e!~ e o Senado 
con'cede dispenso. de intcrsticio para n 3" Ç1~cussao. 

Vo!Jaciio, em 2" discussito, da propOSl\lUO da Can)arn elos 
Deputados n. 22, do -!0·[1,, 11ue mnndn r~dtll.:l' " pertodo ,do 
nnplieinr.ão !lni;n os alunmos que conclllt:r''·m o curso da Es-. 
cola elo 'Guerra polo rcsulamçnLo do 1005 ., 
·-· 'Approvnda,.: '-

.... . . . '"' 
, .. 
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Votacfro·, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Dcputa~los n. 2<1, ~e 1014, que abre, pelo .MlnislerJO do Interior, 
os crcdttos cspec•Jacs do 15ü :GJ~$066, para uccorrer ás despe~ 
zas nas consignações do JlospicJ() Nacional de Altr.nados; o de 
ôô :000$, pa!'ll pagamento de clespezas Jeitub t'!lrn u servico de 
levantamento de cadastro dos proprios naci·onaes. 

Approvadn. 
Süo igualmente approvadas as sesui•ruiAls 

EMENDAS 

«Onde se diz «creditas especiaes~, diga-se : •cr.cdito es
pecial», 

«Onde se diz «na importancia de 159: 613$066~. diga-se: 
«na importunei a de 168 :442$792». 

•Onde se diz «despezas accrcscidas nas CO!lJSiignucões do 
IIospicio Nacional de Alienados», diga-se: «despezas nccresci
das nas consignacõcs do IIospicio Nacional e Colonia ·de Alie-
nados». . · 

· «Supprimum.:Sc as palavras ~c na de 66:000$, para pa- · 
gamento de despezas feitas com o serviço do levantamento .. 
do cadastro dos proprios nacionaes~. \ 

O Sr. Tavares de Lyra (pela o1•dem) · requer e o Senado 
concede dispensa do intel1Sticio para a 3' discussão . 

. O Sr. Presidente - Nndu mais havendo a tratar, vou lo~ 
vantnr u sess•1o. · · 

Designo para ordem do din tia seguinte: 
2" discussão da proposici1o da Camam dos Deputados nu-

. mero 20, de 1!li4, que concede um anno de licença, ·llom a. 
dinrin que lhe competir, a Mnnoel Francisco Pereira, guar~a
chnves da Estrada de Ferro Central do Bruzil (com parecer 
da Com.misstio de Finanças, o{{crecendo emenda); · 

2" discussão ela proposicã·o da Camarn dos Deputados nu
mero 30, de 1014, que concede quatro mezes de licença, com o 
ordenado, c cm prorognção, n .Tosr. Ribeiro Sabacl•, udminJs
trador dos Correios do Territorio do Acre (com: parece?' tavo
l"aver. da Commissüo de F'inar1ças; 

2" discussão dn proposiciio da Camnm dos Deputados nu
mero :J7, rir. 1 nl.4, qnc concedo um anno de Ji()encn, sem vcn
t' imcn tos, nn Dt'. Augusto Linhares, medico ajudante do ser
viço dos Portos do Estado do Amazonas (com 11arecer favora
vel da Cmnrnis,çüo de Finanças); 

3" discussão da propoaicão dn pamurn dos Deputados pu
mero 50, r!e :tüH, que innnr!a cons1dernr empregados publwos 
civis os commandnnt.es, sargentos c guardas das alfandegas o 
mesas de l'endas da llopuhlicn e dú outras. providencias (com 
-,:mendns ria Comm·issão de F'inarv;as, jd approvad;:zs); 
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3" discussão da proposicfi.o dn Cnmnra dos Deputados nu
mcl'O Gü,, de 1Dl3, quo alli'C no 1\linistc~io da Viação e Obra~ 
l.'ublicns o credito cxl!•nu;o~iiuat·io rk GOO:OOO$, para occor1·er 
as dcspczns com a conclusão dns obras do cdficio destinado a 
Correios c ~rclcgrnphos nn cidade de Nit!Jcroy (com parecer 
{avo1•avcl· da ·Commisstio ·d,! FinanQas); 

; · 3' ·discussão da Jll'OJlf!siçiío ela Gamara dos Deputados nu-
mero 24, de 1DJIJ, que abre, pelo Ministerio do Interior, os cre
ditas cspcciacs de 150 :!il3$0!iG, para occorrer fls despezas nas· 
consignações do Jiospicih l'íacional dn Alienados; c de GG :000$, 
para pagamento de despezas feitas c·om o serviço de levanta
mento de cadastro dos proprios nacionnes (com emendas da 
Commissv1o de Finani;as, já approvadas). . 

J,eval)ta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos. 

141' SESS.:',O, Eilf 30 DE OUTUBRO DE 19f.l 

1'1\ES!DENCIA DO ~n. P!NHE!flO MACHADO, VIC'Il-PRESIDENTE 

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a ses
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro Mncliado, Araujo Góes, 
l'cdr-o· Borges, Metello, Gonzagn Jnyme, Gabriel Salgado, Ar
'thm• Lemos, Im!jo do Bruzil, i\fendes de Almeida, Pires Fer
reira, Ribeiro Goncalvcs, Gcrvasio Passos, Tavares de Lyra, 
Antonio de Souza, .Eloy de Souza, J~pitncio Pessoa, Wa!J'redo 
Loal, Sigismundo Goncalvcs, P.aymunuo de Mimnda. Gomes 
Ribeiro, Guilherme Campos, A:;uOtr o AleiJo, Bernurdinl) Mon
Leit·o, Erico Coelho, Augusto de ·Vaseoncellos, Bueno de Pa1m, 
Bernardo Monteiro, Alfredo EJ!is, .Francisco_ Glycerio, Leo
poldo de Bulhõcs, José »rurtinho, A. Azorcdo, Alencar Guima
rães, Xavier da Silva c Abdon Baptista (35). 

Deixam de comparecer. com causn-.iusLificuda, os Srs. Si!7 
veri'l) Nm·y; ~rcJ'fé, .Lauro Sod!'é, .José Euzebio, U1•bnno Santos, 
Francisco Sá, Thornaz Accioly, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Bri
to, Gonr;alves Ferreira, J,uiz yinnna, Jos~. Mnrccl!ino, Ruy 
Barbosa, João Luiz Alves, illon1z Fr01re, Nil'o Peçonha, Lou
J•cnco Dnplistn, Alcindo Guanabara, Sfl ~r!liro, Adolpho .Gordo, 
H1'az ,\bmutes, Generoso Marques, Hercl!Io J,uz, JI(J,aqul!n A~
sump<:ilo c Victorino Monteiro (25). 

E' lida, posta cm d iscussiio o sem debni:o_ approvada a 
nela da sessüo anterior. 

O Sr. :!' Secretario declnrn quo não hn expediente. 

.· 

• 
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O Sr. 2' Secretario procede íL leitura dos seguintes 

PAI\llCEI\ES 

N. 01 - -!OH 

O baclwrcl 1\Inthius Olympio de i\Iclio ú juiz municipal do 
i' termo da comarca de Senna Madureira, no 'l'crritu!'io do 
Acre, c, estando doente, obteve do Presidente do 'l'ribunal de 
Appcllnçüo, do nccõrdo com o disposto no § ·1" do art. 1" da 
lei n. 2. 756, de IO de janeiro do anno passado, um urino do 
licença, pura Lt·aLur de sua saude. · 

Sendo, porém, inS\li'J'icicntc esse prazo pura uWmar o 
seu traLamcnLo, conforme demonstra com o Jaudo d[l inspc
ccüo· a que foi subrnettido na Directoria Ger[ll de S[ludc Pu
blica dcsl[l Capital, cm 18 de setembro proximo passado, di
rig-iu-se ao CongJ·esso Nnciorml solicitando que este autorize 
o Governo a conceder-lho por mais um unno, u prorogução da 
Jicençrt cm cujo goso se acha, logo que esta. termine, o que so 
durá .iá depois do encerramento du nctunl sessão legislntiyu. 

Estando comprovadas a moJestia do requerente o a ne
cessidade que tem de prolongar o seu tratamento, é a Com
mi5são de Jlnrccer que o pedido sc,ia deferido cm purL~, isto ~. 
que se autorize ·o Governo a conceder-lhe u prorogaçao da !J-

, canoa solicitada, nius apenas com o ordenado que no 'rcrrito
rio do Acre cOr!·csponda a um tCJ.'''o dos 'vencimentos, c não 
com dou5 terços deste, eomo pediu. Pura osso fim, submcttc á 
considcrnoüo do Senado o seguinte 

o' ... 
PROJEC'ro 

N. 13 - 19'14 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar Ligo un ico. Fica o Poder Executivo autorizado rt con
ceder um anno de liconca, com ordenado, em proro:;acüo da
quellu em cu.io go•o se acha, no buchurel MnLiuas Olympio de 
'.1\Iello, juiz municipal do 1' lermo da comarca de Scnnu Ma
dureira, no 'l'crriLorio uo Acre, para trutumcnto de sua- suude 
onde julgar convcnicnlc; rcvo•·udns as disposicües cm con-• p . 
trurJO.. · 

Sala• das Commissücs, 20 de outubro do 101r.. -.P. Gpu
CC1·io, Presidente. - 1'avw•cs de Lyra, Relator. - Sa Fre·p•e. 
- ·Erico Coelho. - TJueno de P,d·va. - Goncalvcs Fcl~'e'l1'a. 

, ...., A imprimir, · · . 
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N. 92 - 1014 

, A Commissão de F.inanças, Lendo oxamin:do. o projecto 
do Senado n. 9, de 1·007, que .,:onsidcl'a empregados das al
fandegas, parn Lodos os. r.ffcitQs', ·os guardas da; medmns al
fanaegas, vtrifillou QU9 essa provtdcncia jít foi adoptada oel~ 
proposição Ja Cumara dos Deputados n. 50, do 19ll, sujeita 
nc. voto do Senndv c eom pnr·3ccr dcstr. Commissão offet·;;-
condo emendas. · 

· Por este mol.ivo, n 1:ommissüo é de parecer que se,ia· re
jei.ado o projecLú. 

· Sala d:to Commissües, 29 de outubro d~ 1914. - F. Gtu
~crio, Presidente. - Sá Freire. - Gonçalves Ji'e1•reira. -
Erico Coelho. - Bueno de Paiva. - Tavm·es de Lyra. 

PROJECTO 00 SENADO N. 0, DE 1907, .1 QUE SE REFERE Q 

PARECER SlJPM 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o Ficam os e;uardas das alfandegas ,da Republica 
considerados empregados dns n lfar,degas, para todos oe ef-

· feitos. 
Art. 2." O Minis~ro da l<a~encla expedirá ti~ulos do no·· 

meacão, sujeitnndv-os uos .pagamentos elos J•aspectivos emo
lumentos. 

Art. ~.o n.wogam-§e as disposições .. em contt·ário. 
Sala das sessões. 26 ele julho do 1907 . ....:... C. Barata Ri

beiro. - .1lt(lltsto de liascOiwellos. - Fl!1•raira Chaves . ..:... 
liteira e Sá. - E rico Cocllto. - A . .Indio do Bra:il. - Vir
tlilio Dama:.io. - Coelho Li8b0a. - Ji'elippe Sch.midt. -. 
Pires Farrt.ira. • • , .. · ·. • 

O Sr. Alfredo Ellis·- Não pt•etendia, Sr. Presidente, vi!' 
á tribuna pnra di,scutir, de novo, um assumpto ,iá tão debati
do nesta Casa, q)lal o· das ·Docas de Santos. No discurso -que 
ant~hontom proferi tenho cet·~e~n de hnver ferido os princi
paes pontos o demonsf,J•ndo os abusos r:ommottidos do longa 
data por aquclln cínprezn, sal.ientnndo, no mesmo tempo, o de
ver que t.em o Estado de S. Paulo do resguardar os intc
r~;sses da sua JlOpulncüo e elo se oppt\r rio monopolio odioso 
que a rei do I 3 de otlt\lbro de i8G9 n1ío sunccionou, ao con-
trario, prohibiu. . 

Com n lei o no intuito justamente de ·evitnr n cscravisn
çüo nüo ~ó dn S'Ct·acfio. uotunl, como dns gerncões vindouras, 
l'oi que o Estn~Õ ele S. Paulo se julgou no dever do vir pedir 
no •s-ovet•no . .t'odet•nl n concorroncia publica para as obras do 
novo porto, c, se o :fez, 1'oi porque julgou, o julgou bem, que 

'Vol, YI . 28 
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om este o unico meio flUO lhe r~sLava pnm quebrar a gargn- · 
llwirn de ferro que a cmprcza das Docns lançou ao pesco(io 
dnquelle povo parn oscravisal-o. . 

A esse ·discurso respondeu ho.ie a Directoria das Docas.· 
far.endo, como fez, uma pallida defesa aos ataques • di·recLos • 
~ documentados daf]ui dirigidos contra os abusos inveterados 
dessa nafastn ompreza. ·· 

Niío fosso osso artigo publicado ho.io nos «Apedidos:~> do 
Jornal do Comm.err.io c, por certo, eu niio esto,ria agom nestll. 
tribuna fatigando os meus honrados collegas do Senado. 
(Nüo a1Joiarlo) .Claro ú porém, que deanto dossa replica eu 
nfio podia deixar do vi1• novamenle nccentuar bem os factos 
e mostrn.r ao paiz a ganancia o a astucia da emproza cm 
quesl.ão. . 

Quando >Í. primeira vista lancei os meus olhos sobro o 
artigo, observando o número de assignaturas, no J'im delle, 
pensei (]Ue fosse subscripto pelos Sete Infanl.cs de Lara. Ve
rifiquei depois que os directores ()!'nm cinco, cinco, Sr . .Prc-. 
si dente, reprosen tando os cinco dedos, cinco dedos longos, 
compridos e experimentados, duros como l.cnar.e·s da mfio do 
forró calenda de pellica com quo a empreza asphixia o gar
ganteia o Estado qu.c tenho a honra de representar nesta 
Casa. · 

A defesa 6 pallidn. Vê-se quo n Directoria das Docas 
procura esgueirar-se por um alcapão escuso: 

. Elia tome a luz; c !la teme a discussão. Em primcil•o Jo
gar, Sr . .Prc.sidente, disso ellá, repetindo a mesma ladainha 
de todos os tempos, que ns suas taxas são as mais baixas das 
que são cobradas pelas suas eongenercs neste pai~. JWa não 
n, porém, oapnz de dizer que existe um porto no. mundo l'órn 
do Bra~il que cobre taxas tão cle'Vadns como as suns. E' 
curioso que, tendo o !la gasl.o H:l mil contos ele I'éis. para 
construir ~.720 metros de cúes corrido, venha dizer que cobra 
c mesmo que outras congenores. Mas, Sr. Pr.esiclenLe, uma 
sommn destas, empregada cm meU1oramcntos de um porto, 
com nppnrelhos modernos movidos a electricidade, devia pelo 
menos, produzir l.rabalho tlio perfeito que ·a companhia po
daria perfeitamente concorrm· com todas as outras emprozas 
estrangeiras, congoneres, reduzindo u,s suas tn.xns. Niío l1a, 
portanto, vant.agem alguma ~m so despender 1.12 mil conLos 
em melhorar um clios para so continuar a pagar o mesmo 
que n outras emprezas, que nfio, disponham de idcnticos l'O
cursos. 

O que a Directoria, porém, nlio diz 11 que antes dossea 
melhoramentos, antes del!a tomar a si a construccão do cúe·s, 
fazia-se, pelns antigas pontes, o serviço de importaolio o ox
portncão dnquelle porto pela qunrtn o quintn pDJrto do que 
hoje .e!ln cobra I . 

Por que, Sr. Presidente, gastar-se 112 mil contos pn:t•a 
onerar a produccão do Estado, cobrando taxas prohibitivas 'I 
Não seria melhor, então, que não se fizesse essa obra de cáes 

' 
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de porto ? Niio estaria mais alliviado o productor, o impor
tador, po.gando apenas 2 mil ou. 2$500 por tonelo.da, do que 
hoje, que se di>spendeu uma immcnsa fortuna para o melho
l'amento do porto, e em que se cob!'a .4 ou 5 \'ezes mais ? 

Dizem os directores que a alles::~cão sobre a qual a com
panhia deseja chamar a atLenéüo do governo e do publico é a 
seguinte : 

. «Que no anno de 'lU~ i o ministro da V!acão, ~r. Dr. Joa
qUim Jos6 Seabra, ~c d1gnou mandar ouv1r a directoria da 
companhia sobre uma dClllunciu, alitís, anonyma, que J•ecebera 
e na qual se ullegava· a distribuição de um manifesto na Eu
ropa pela propria companhia, ou pOL' seus directores, apre
goando favores escandalosos o illegaes recebidos do goveL·no~. 

Vom então a defesa. das Docas repellindo a autoJ•ia desse 
pl'o,iccto. 

A defesa, Sr. l'residonte, neste ponto, ó muito calva, nüo 
nüo tem por onde se lhe pegue. . 

.Pergunto : J!"oi ou nüo i'oi esse prospecto distribuído na 
Europa. por uma casa bancaria ? Não podem contestar. 

O exemplar que mo foi remetLido, o amigo que m'o man
dou,obteve-o do uma casa bancaria da Suissa. E' crive!, S1•. 
Presidente, quo uma cns11 bancaria conbecesso os poJ•menores 
ua escrtpturncüo das Docas do Santos Quando ella obrigada 
pelo governo, obrigada pelo Supremo 'l'ribunal a exhibir seus 
livros, nunca o fez '! Como poderia o representante europeu, 
fosse banqueiro ou corJ•otor, devassar os segredos intimas da 
oscripturação dessa cmpreza? Como poderia sabe!', Sr. Pre
sidente, rlo accÕl'do entro a empreza c o governo transacto, 
accordo illesnl c nullo, do 4 de outubro de 1 !J09 ? Como pode-

. J•iu conlwcor seu nlcaucc, as van tagon.s que a cm preza auferia 
om virtude do facto do Ler o governo aberto mão da fa.culdade 
do fazer examinar seus livros·? Como pode1·in saber que esta 
ompreza tem I'esec·vns !atontes '!·Como poderia saber que esta 
omproza liuba obtido 40"1" da l'endn bruta para seu custeio'! 
Gomo poderia saber que esta empreza desde 1893 tem distri· 
buido dividendos do 12"1" ? 

E' claro, Sr. Presidente, que si ho.ie a direotol'ia .repelle . 
a su,a assignatura a esse documento representa a confissão 
dos abusos praticados pela dita empr.eza. E, depois, Sr. Pre
sidente, isLo da negar· assignatura, até certo' ponto é muita 
commum ;· os millionarios o fazem. quando lhes conv~m. 

Sr. PT'esidente, eu não tenho aS'Qra em meu poder o 
prospecva ·que me foi enviado da Suissa, tenho-o no me\,l ar- · 
cllivo, em ;;. Paulo. Comprometto-me a trazei-o ao Senado 
para de novo analysal-o, demonstrando que não era passivei 
que nm banqueiro alheio á situar.iio financeira da empreza, 
pudesse Juncar um documento daquolla natureza. 

Demo.is, denunciei desta tribuna o facto no dia l ~ do no
vembro de 1910. Porque, pois, a empreza não se insurgiu 
contra essa denuncia? Por que nüo tomou medidas criminaes 
contra· c autor ou autores· desse documento ? • 
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l\'fw o J'ez, Sr. Presidente, porque. uaturalmcnt9, O· banco 
n5o podia deixar' do e~Lnr ani.Gl'izndo pel!l dn·eclOl'Ht da em
JH'czn ·pa1·a tlivul~nt• somelhnnl.e ·prospecto. . 

Diz mais a direc~orin no seu artigo de hO;/e, que os argu
mcnLos. por mim udduzidos desta tribuna, de ha mui~o tempo 
Jm·am rebatidos pelos illustrcs ScnndoJ'es SI'S. Ham1ro Bar
eellos c Victorino Mon~~i ro. 

Em rchu;iio ao pl'illlL'il'O, Sr.· PJ•csi·dcnl.c, rl~yo dizer o qu·~ 
se pasSIQu a rcspc i Lo. · · · 

~. Ex., toman~o a ;;i a d·~l'i!sa da ri il'IJdot•hHias Dr!eas, ]lrO-
- nunciou neste rcmnto um dtscurso de ... ULJ11l ·semana. 'Logo 

que S. Ex. terminou o seu di se urso tratei de lhe responder, 
-c du.rnnte o dê bate, cm a parle:; com quer mo holll'ou, S, Ex. 
anuuncinva que Jlle ·havia dr responder. Perguntei-lhe : 
quando ·? S. Ex. t•uspondeu.:mc:. quundo V. Ex. publicar os 
seus discursos no Dim•io elo' Con(J1'csso; 

Acccit.,ndo o ~opto de S. Jnx., sem demom fiz a remessa 
desses discursos ao D'iar'io do Conm•(·.~.ço, quiJ cm dous ou tres 
llUmCl'OS OS repl'Oduziu . 

. Pasi<rtdos dias. nii.o tendo o homado Senador .Pelo Rio 
Graride do Sul Yincto, eonforme havia pt•omeLtido, dar-me. a 
resposta. rlé•sln lrihuna inl:ci'pe!lei-o, perg-untando porque 
não o fnzia. • 

O t'nntn ·t', Sr. Pt•esidcnte, que esses IÚ(Hls· discursos fica
ram sem l'rsposta: o hom·ado Senador pelo nio Grande do Sul 
!'enunciou n s'm ma-ndato, não mais .9ecupando a cadeira Çlllú 
tanto honrou. . . 

Para prer.nelwr a Ya;;a deixada pelu renuncia do Sr. Ra
miro Bareel!os, ~o i eleito mais tarde o nosso .cá !lega, o Sr. V.i
ctorino Jllon~.!iro; cu,ia ansencia neste momento deploro. 

Reconhecido Senado!' pcl,o Rio Gmnde do Sul, já com 
a~senlo ne:-te l'ecint.o, S. Ex. o ~~· .. Yid9l'Íl\O Monteiro, set·-

. vmdo-so dos dados que lhe oram Jornee~dos pela empre~a. 
i!t·atou de defendei-a !Jontm as · a1·gui~•ões leYUJtt.adas destlt 
tribuna durante os eineo unnos da -minha campanha contra 
ns Docas de Santos. ' . 

Mas, S1·. Presidente, o facto ó qu~ os meus discursos fi
_c;itõam sem l'osposta, porque, por maior que se,ia o talento do 
que dispõe S. Ex .. ll que eu ·rcconhecoo, por mais sympathias 
que S. ~x. I)JaniJ'cslasse pela Empreza1 o meu nobre ·collega 
nfio poclla -de1xat· de t·ocoultecet• a verdade dos nrgum~ntos que 
eu adduzin pm·a prova{' a extorciio de que oramos vietimas. 

\ lllais turde. hn dous annos, creio cu, -o nobre Senador a 
quem mo rofiJ·o, eom a lealdade que lhe ó curncteristicn, de
clarou em di~cur"o que não tomava mais n defessa desta cm
preza neste l'Ccinlo, e que si alguma cousa lwvia J'cito neste 
sentido era deddo no fncl10 do ser nmil!'o -pnrrticulnr de um dos 
dos directores. • . . · ' 

Posso, portanto, Sr. Presidente, dizct• desta tt•ibuun, o 
fa~o-o com altivez, que noo foram r.ebntidos os argumento.s 

• 
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por mim npr~scnl.udo.s pnrn pr·o,·o·t· n gnnanr,ia, n csíuJlCucln 
ganancia dn rlirecLoJ•ia dtts Doeu.; do Santo~. • 

· E depois, Sr. Presidente, ha. alguem, neste recinto, por 
ventma, IJIW possa conc•e.ber· um meio .de se conquistar Iici-
1.amcnle urna fortuna eomo n dos dH·ucLorcs das ·Doca.; ? 
EJics fazem bem; dofondern n·mina rlc ou·r·o que lhes per
tence; cu eston defendendo o vint.mJ do p·obre. o rutut'O da 
minha tcrru; a prosperidade da llupublica'. 

Di?.cm ellcs que niio devem favores ao Banco da llcpu
lllica. Mas, porguuío cu: <Jndo Je,•antaram os capif.aes pm•a 
a consJ.ruccfio das Docas, si não J'iz~:ram chamada de capital 
e si n não tinham, onde o obtiveram sinfio no Banco· do · 
Drazil, hoJe Bunco da Il:êpublicu '! Claro é, Sr. PJ·csidentc, que 
n'ão lenho meios nem dnc.umcnf.os para fll'OI'Ul' que o. Banco 
da Republica fiJmeceu u descoberLo milhares c milhares de 
r:ontos Íl dil•cr:tor.ia dn cmprezn das Docas. illas, Sr. Presidente, 
conheço, tenho irtade · sul'Iicicnle e JH'aLica do lllundoo para 

,conhecer QUi! .a ingmtidüo ,: muito commum, muito u>ual 
.;ntre aqucllcs que recebem· g:J•andcs favores o dt;poi> neg:nn. 
WJcusando ·\l rcc'<lnhecimcn~o que devem. 

Sr. Jlresidenle, ctous pontos·· t)U desejo firmar neste dc
llal.c: pr·imcit•o, ~ nstucia:capciosit du em preza, quuudo se lru
lava. cl'o seu interesse, não tendo, mliretanlo, alé lloJ.;, tido o 
menor laivo, a menor· srJcnleltut de g~ncrosidadc paz•a com (l 

povo, que lho cnehu as IHm·ns. l\'r..sf.e ponto, aliús m•íicularlo 
ern meu diolltll'SO. n llil'ectoria das Dut:OS pussou eomo galâ 
.por brazas; mns, lm pr·ova calml da 1\ír•ma pela qual :t cmJll'tlZtL 
das Docns :tugmonl.eu o seu capit.ul. B3sl.a i~l.o. Sr. Presidente, 
A construc~fio dos l.J·~~ /H'imtlir~os treeltos do cites de Santos 
foi oroa·da em G. ~;;o :Si7·~8S:J; mas os· refet·idos OI'Camen{·os 
for•11rn elévudos ·e /.í.ü27 :'lnr.$707. Dei/Os-chamo a :tl.ten• 
ofio do Senado-dr! .i:í coneluido <l eru trafego qunsi um terco 
(Jas obz·as orcndas . 

. ' Primeirnmenl.o dobt'M'am-se os or·oanwntos, · isto é, ele-
. vou-so a 5.850':877$883, ao dobro, ou H. 701 :751i :7ôü, c. tJll'l 

seguida, accrcsccnlnram-se 2ü 'I"· ou mais 2. 025:.\38$-9.11, 
para. romuneraciio do trabalho quil devia s••z· r.xer,nlndo :\ 
noito c que ludo pm'l'tlz J.l: ti~7: l (l.\$707. 

· Pcrguulo, .Sr . .Presr'd'cnl<l: -pois tí po.;sivnl que l.rcs or·ca
men~os- sejam insufficientes, justa c prer:isu.mcntri nu metade 

. da quantia .ncC!issa1•ia, de modo que ns orcndns devem ser uu
g-mentadns. elevando-as mnthtlmntieomenf.tl no dobro, ur.sde 
o milhm· de c<mtos a,f.,j o ultimo real ? · · 

1\las, Sr. Pl'esidnnle, se dohrnsse o r:npilnl úl'a · d11 cort
YI'Hieucin' dn Ntlfll'IJY.·n, poz•quí1, do Jll'im ilivn ·e lia 1·inhn z·c- · 
/.iz·m·, Jtiio 12 "I", mns 30 "I". Mus eomo obteve elln esto J'nvor, 
üstn conressfio? .PoJ• um pns~e citJ nt:t,t:icn. E eom~J J'oi ft)itu 
nsln magica? .Pot• r•sla J'ót•mn: f!xis/.o no nrchivo. elo Ministerio · 
du Vincüo ÍJ!ll memorinl que uiío foi in~ormucto nem pelo en
fW.nheil:o J'iscnl dns obras, nem por <Jmpregnd<J algum. da. Se- r 
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cre!nrin, memorial esse dntndo de 12 de julho de 1892, c quo 
foi reduzido n decreto, Ires dias depois, a 15 desse mesmo 
mez e anno, sob o numero 0~2. tendo sido as suas clausulas 
minutadas c assignadns por um dqs acLu01es directqres da 
Companhia Docas de Santos, como ·se vê no respectrvo do
cumento, existente no referido artigo. 

Eis ahi, Sr. Presidente, um memorial que entrou p~a 
a Secretaria da · Vincfio, sem a miníma informacfio de offr
cines da Secretaria, sem informacão do fiscal das ·obras, sem 
informacão do jardineiro da reparLiciío da Viacão, c tres dias 
depois f·oi convertido em decreoo; minutado por um dos 
actuaes directores das Docas I 

Pois então, dobra-se o capital orçado, augmentam-sc, 
além da duplicacão deste capHal, mais 25 "i• sobre o tol.al, 
som uma informacão, de mão !Jcijada, dando-se a esse cu
pita.! fictício o ,juro de 30 •j•. E' inconcebível I EsLe facto 

1 bnst.1ria pra nssignalar a «honestidade• dos directores da
. quella cmpreza, os «meios licitOS) que ·empregam para nu

gmentar a sua forLuna, á custa do suor do povo.· 
·, Sir. Presidente, o ponto ·principal, porém, não é este. 

Arroga-se a directoria das Docas o direito de monopolio sobro 
o porto de SanLos. Esta é que ó a questão, este é o ponto 
principal. . 

Pergunto: Assiste a menor sombra de direito a essa pre
ten.•llo ? Em que se funda ? Na lei? Não. A lei de :1.3 de oU
tubro de 1869' não dá absolutamente,· não podia dar, um mo
nopoHo de um porto ·a qualquer empreza. A lei 6 clara e ter
minante. Em Jogar de firmar o monopolio e lia firma a con
currencia. A empreza só tem pelo contracto que foi lavroole 
em 1888 a preferencia, que nós não negamos, mas que a lei 
nfio lhe dá. NILo contestamos essa preferencia absoJuta-
mente... . 

0 Sn. FMNCISCO Gr,YOI!RIO -Em igualdade de condições. 
. O Sn. ALFRllDO ELLIS - .•. em igualdade de condições. · . 
A pre(C!•encia exclue a idila do monopolio. · · 

·Mas, Sr. Presidente, ln claris cessat intel•pretatio. A lei 
é 'clara, mas quando paira uma i:luvida, quando ha no céo claro 
uma nuvem, por pequena que seja,' que faz o: representante 
do poder publico ou o chefe do Estado, ruo ser reclamada a sun 
intervenção, procurat• nas discussões ant.~rior•es o espirita da 
lei? Se nüo bttsta a .letra devemos ir procurar subsidio no 
espírito da lei, nns discussões hnvidns para a sua promulgn-
~ão. Tsto é evidente. · · 

Vou invocar neste momento, Sr. Presidente, a voz de Ita
borahy neste recinto. Hu 55 annos que aquelle eminente br~
sileiro, que· se pódo dizer quasi o autor do pl'Ojecoo, fal(lu 

., neste recinto, sendo claro, explicito c cn.tegorico. Vou lêl-o. 
. Na se'ssilio de 16 de setembro de 1869, um mez, portante, 

antes de ser promulgada a lei,.lo visconde de Itaborahy foi 
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interpe!lado pelo Sr. Saraiva, e a. essa interpellaollo o emi
nente brasileiro respondeu: 

«0 S1·. visconde da Itaborahy - Sr. Presidente, apenas po
derei responder· ao nobre Sanador, a respeito dos quesitos que 
me foz: i•, que me consta, ou antes sei que existem um ou 
mais projectos para a construcoão do Docas no porto do Rio 
de Janeiro. H a tambem proj.ectos para a construccão de Docas 
em PernambUco, mas estes sruo mais extensos, estão ligados 
a() melhoramento do porto. Creio que existe igualmente uma 
proposta ou projecto pa.ra a. construccão de Docas na pro-
;vincia do Ma.ranhão.. . -

- O Sr. Dias de 'Barros - Apoiado. 
,. O Sr. Visconde de Itaborahy - Mas, que o governo tenha 

faito exames, estudos ou calculado quanto possam render as 
Docas, a que- me tenho referido, ó o que não posso assevera.r 
ao nobre Senado·r. Creio que não existem estes estudos. 

O Sr. Dias de Barros - Ha de mandar fazer na occasião. 
. _ O Sr. Visconde de Jtaborahy - S~m duvida, quando fOr 
nocessario fa7lel-os. -

Pela minha parto, julgo que S'e deve favorecer a qualquer 
pessOa ou éompanhia que se mostrá sufficientemente habili
tada a. realizat· tão importante melhoramento (Apoiados) 
sob as condições do projecto. 

O Sr. Silveira da Motta - Q119d Deus a1Jertat. 
O Sr. visconde de Itaborahy - Quaes são !!JS concessões 

que o Governo ficaria autorizado u fazer .aos emprezarios 
por esse projecto? • · 

(Chamo a attenciio do Senado.) 
. Apenas a de so incorporarem ·como sociedades anonymas 

e dar-lhes a faculdade de poderem desapropriar, na fórma. 
da lei, os terrenos de que neccssita.rem para a construccão de 
Docas. ~ , . 

E que o nus so impõem ás companhias? O de cederem 
toda.s-- as obrRS" ·ao Estado no fim de 00 nonos. . 

Quo desvn11tagens resultariam para. o Estado e para o 
commcrcio ? Nenhuma, excepto nos portos em que a facul
dade de construir uma Doca ,equivale a um privilegio exclu
sivo. 

O Sr. Silveira da Motta -E as taxas de entrada na.• 
Docas? 

O 81'. Visconde. de Itaborahy-Até isso poderia o governo 
deixar tis companhias : n concori·encia estabeleceria as taxns 
razoavejs. (Apoiados,)>. 

Repilo, Sr. Presidente, é o ebc~e do governo, tl •J l'rcsi
dente do Conselho que declnrn, na tcrminncão das dlscussõl)~ 
sobz·e n lei do 13 ele oulubro do 1869, que a 1oncorrencin es
tabeleceria as ·taxas razonvcis, com o npoio do Senndo. 

I 

.. 

- -t.·. 
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cO Sr. Sarait•a-0 pro,ie~lo dú ao governo rt 'faculdaelc ele 
prover as taxas 

O Sr. VisnondP. de ltaborahu-Isso mesmo creio que não 
seria preciso umn vez que não houvesse privilegio exclusivo; 
desrle que uma Doca 'cxi,in mais do que vale o servil;o, os 
11avios não entrarão nr.lln, continuarão. a fazer ns ~n·r!l'as c 
descargas do mesmo modo porque o fazem agora, ou cons
truir-se-hão Docas que oslabelecam concorrencin com a 
primeira.~ . 

E' terminante, •! catr.r;orico. Pois se um espirHo SI1!J'·ll'Í01' 
que naquolle tempo dirigiu. o encaminhamento dns discussões 
sob1·e essa lei, se osso espirita, pronunciando-se no ':lrnado, 
firl)1au o. ]2rinçipio da concor,rencin! como ~- qu•c a;g9ra, para 
~e élefender o mtoresse proprJO e .riquezas· .1u adqumda.::, vem 
se pedir ao governo uma concessão que importa em dar
lhe um monopo!io per 'omnin scwla sccnlorum ? C•1mo· é, 
Sr. Presidente, que se quer •entregar o Estado de S. Paulo, 
de pés e mãos ntados, a uma ompreza gananciosa, com., essa 
se tem l'CVC!Indo ? E' ct·ivel, Sr. Presidenta, que n. JJO!Julacão 
inteira de úm J~stado, quatro milhões dç habitantes, se in
surja contm. e.~sa cmpt•cza sr. porventura fosso r~al o bene
ficio que elln diz 'produzir paru a prosperidade· do Estado ? 
Pode a!gur.m comprr.hender um . adio collectivo dtl quatro 
milhões do brazi!cit•os qu·~ se levtmtam contra os abu~os de 
uma emvrcza parlicu!.m· que os explora? l~sse odio ~ullectivo· 
nilo está revelando a indignacão e à ·revolta contra os abusos .. 
praticados por uma empreza sem piedade, imp!acavel e que 
nunca teve um .movimento de generosidade pam com n povo 
que lhe tem onçhido a burra e· transformaram seus directores 
cm Rockefellérs da Ameri~a do Sul. . · · 

Não, S1· .. PJ•esident•a, antc-hontem appellei pari!. o hon
rado Marechal Presidente, certo, conv.encido de ·que a con
sci~neia do Presidente da Republica nilo se deixará euvolver 

·pelos tentaculos dese polvo. Neste momento eu appelo para 
V. Ex., appcl!o para o chcf·a do Partido Republicano L•Jnser
vador. qub durante este qualriennio assumiu as Iiesprmsabi- · 
!idades e den seu· apoio· 410 governo. · 

Estou convencido de. que V. Ex. no seu intimo nos. dará 
. razão, niío tlonsent.il•ú que continuo n funccionnr automati

enmente nquella retot·ta intiema!, onrle o suor do povo entra 
'.para sahir transformado em ouro. 

Appel!o pura v. Ex. c é o povo inteiro de. S. Paulo que · 
.. secunda essa appello. ' 

Sr. · Pr.esidente, a directoria elas Docas comparece nll:Sto 
momento solicitando uma coiwessilo que, si fosse feita, alge
maria o povo paulista pat·a, sempre. A directoria elas Docas, 
constituidn por mil!ionarios ainda pt•esume ter direito de re
ceber um. lnrgo quinhão, o melbor, na herancn govei·namen
tnl. Faltam poucos dias pu•ra o Presidente da Republica eloi
xnr o paJ.ncio do Cnttotc. Nes1.e· pequeno. espnco· de tempo, eu 
se.i que elles procuram, por toelos os meios c Jilados, ·nrrilstnr 

' . 

.. . 

• 
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o Prosidenl.e da Hepublicn n esse ncl.o ele iniquidade, d•l' in
justicn. 

Clamo c c lnrnarei, porque a c] ui não ó o Senador, rcpre
sonl.ante de S. Paulo. quem clama; peln minha hocca clnma o 

· pov'o inte[l•o de S. Paulo. 
A proposilo, Sr. Pi·esideul.c, da dOGut'a 11 da lubin da em~ 

p1·eza, procurando fnzcr valer os servic.os que prr.stu ao Es- . 
lttdo do S. Paulo, naturalmente, considerando-nos. a l.odos 
!11\s, como 'ingratos a t.iio · ~randes favores, l'ecor·do-me de um 
caso que tem app!icn~ão ú actualidade, 

Passava eu por umu das ruas do cenli'O ln cidade, jus
tamente naquella época ncl'ast:t da r•evo!Lu, ~uando, altrahido 
por um 1;rupo do cidadãos que esbrav1),iavam, npproximei-mo 
e vi que um pobre homem, agarrado n um lampeão, oppunlm 

. n muior rns.iõlencin a 1.1'es ou quali'O ~oldados do Exercito, 
r(uu queriam levai-o preso. Voltei-me para a.s referidas pra
r;its e perguntei ·o que tinha feito aq1uel!e pobt'n homem. 
Respondeu-me uma de !las, n mais pernosticn: - «Saiba o 
Sr. r.!oulo1• que este voluntar·io ni"to quer, nem p01• 11acln, ir para 
o quarteb. Era no tempo do .recrutamento. 

Sr. l'residcntc, o Estudo ele S .. Pnulo lambem não quer, 
it• nura o quartel das DocttS. . 

Antüs do me scnLnt', devo dizer que, nLlendendo a um 
chamado .urgente, sou forcado a pa'l·Ur ho.ic para S. Paulo. 
A minbu dcroOI'a serú curta. E si POL'vcntlll'n faco esta dr.
!!laracão, ú para deixar o terreno largo c limpo ú dispos·icão 
da dil•ect.ot•ia das Docas. · . · · • 

O polvo resurgiu ü tona da agun; resurg;e tnmbem nesta 
tribuna o defensor dos direitos do póvo da minha tcr.ra. 
A minha nusencia scrit eurtn; elles podem ntacur-me,. mas 

1 podem ficnr convencidos de que, nesta. tribuna, r.m breve con
timwr·ci a tralor do mesmo assumpto. 

ORDEM. DO DIA 

t;Ct::ENÇA .~ :I!ANOll!. FIMNt::ISCO !'llnEIM 
" I ' 

2' discussão da proposição da C.:aronra dos n·eputndos n. 2!l 
de l!ll~. r]uc eoncede um nnno dr. licenr,n, com a dinria que lhe 
compeLir, n Manoel Francisco Pr.roira, guarda-chaves da Es- , . 
li'llda de Perm Central do Bt•nzil. 

Approvadn . 
. · 

E' igualmente approvndn n sr.>guintr. .. 

Ao nt•tigo unico- Substituam-se •as palavras «com' a diarin 
que lhe competir• pelas seguinte>: «com a m~tncle dn dinrin 
que lhe compe.tiu. · 

' 
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LICENCA A .TOSÉ RIBEffiO SABAC!t 

2' discussão da proposição da Camara. dos Deputados n. 30 
de 1914, que concede quatro mezes de licenca, com o ordenado 
e em proro,gacüo, a .r osé Ribeiro Saback, administrador dos 
Correios do Territorio do Acre. 

Approvnda. 

T.ICENOA AO DR. AUGUSTO LINHARES 

2' discussão da proposição da C amara dos· Deputados n. 37 
do 1914, que concede um ánno de licença, sem vencimentos, 
ao Dr. Augusto Linhares, medico aJudante do Sorvico dos Portos 
do·Estado do Amazonas. 

Approvadn. 

O Sr: Pires Ferreira (pela orclem) requer e o Senado 
concede clisp_ensa do interstício para a a• discussiio. 

GUARDAS DAS AT,I'ANDilGAS ll MESAS DE .RENDAS 

3' discussão da proposição da Camarn dos Deputados :a. 50 
de 1911, ·que. manda considerar empregados publicas civis os 
commandantes, sargentos e guardas das alfandegas o mesas 
de rendas da Republica e dá outras providencias·. 

Approvada; vae á Commissiio de Rednccão. 

CREDITO DE 500.:000$ AO MINISTERIO DA VIA()ÃO 

. 3• discussão da proposição da Camarn dos Deputados n. G5 · 
de 1913, que abre ao Ministerio da·Viaclío e Obras Publicas o 
credito extraordinario de 500 :000$, para i:Jccorrer ás despezas 
com a oonclusl!o dás obras do edifício dest.inado n Correios e 
Telegraphos, na cidade de Nictehroy. 

Approvada; vae ser enviadn ú sancção. 

CREDI~'O DE 159:613$066 AO MINISTERIO DO INTERIOR . . 

3' discussão da proposição dn Camara dos Deputados n. 24 
de :! 9:! 4, que abre, pelo Minlst.erio do Interior, os. creditas 
especines de :!59 :613$066, para· occorrer ás despezas nas con
~ignacões do Hospício· Nacional de Alienados, e de 66:000$, 
purn pagamento de despezas feitas com o serviço de Ievnntn
mento de cadastro dos proprios nacionaes. 

• 

' 

' 
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' O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, si não me en-
gano, approvámos aqui, no anno passado, uma proposição con
cedendo 200:000$ para o serviço do Patrimonio; portanto, 
surprehende-me que já se peca mais um cr·edito de 
66 :000$000. . 

O Sn. :rAvAnEs DE LYn..l - O parecer <la Com missão foi 
oontrario; . 

O ~R. PRESIDENTE - O Senado hontem approvou apenas 
a primeira parte dessa Proposição e uma emenda' da ·com
missão de Finanças supprimindo asell'Unda parte, que se refere 
a esses 66:000$000. 

Naturalmente o Senado assim deliberou pelas razões que 
V. Ex. está dando. 

Approvada; vae ú Commissiio de Redacção. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessiio. 

Desig~o para ordem do dia da sell'Uinte: 
3' discussão da proposição da Camara dos Depu ta dos n. 37 

rle 191<1, que ·eonccde um nnno dc.licenoa, sem vencimentos, ao 
Dr. Augusto Linhares, medico .ajudante do Servico dos Portos 
do !Estado dD Amazonas (com parP.ce1' {avoravel da Corn:missão 
de Finanças) ; · . 

3' discussão da proposição. da Camarn dos Deputados 
n. 10 àc 1010, autorizando a abrir, pelo Ministerio da Fa
zenda, <> credito extraordina!'io de I. 827 :235$292, papel, (\ 
1.77$777; ouro, para pagamento de dividas processadas nos di
versos ministerios, de exercícios findos (com parecer {avo
ravel da Com.missao de Fina:nças). 

Levanta-se .·n sessüD ás 2 hDrns. c <10 minutos, 

142' SESS.iiO, EM 31 DE OUTUBRO DE 1914 
' 

I'Rl!S!Dl!lNCJA DO SR. PINHEIRO MACFIADO, VJC!il•PRllSIDE'NT!t 

A' i hora da tarde, presen.te numero legal. abre-se a ses
são, n que CDncorrem <>s Srs. Pinheiro Machado, Araujo Góes. 
Pedro Borges, n!etello~ GDnznga Jayme, Gabriel Sal!:lado, Te !'fé, 
J.nuro. Sodré, Arthur I.omos, Tndio do Brazil, Mendes de Al
meida, Urbano SantoS. Pires Ferreira, Ribeirll Goncalves. Ger
vnsio Passos.Thomaz AcoiDiy,Tavares de Lyra,Antonio de Sour.n, 
Eloy de Souzn,Epitacio Pessoa,Walfredo Leai.Sigismundo Gon
onlvos.Gononlves Ferreira, Raymundo de Miranda,Gomes Ribeiro, 
Aguin~ e Mel!D, Luiz Vianna, BernardinD Monteiro. Erico 
Coelho, Sá Freire, Augusto de VnscDncellos, Bueno de Pa1va, 
Bernardo MonteirD, Francisco Glycerio, .Tosé ·M:urtinho, A. Aze
a·edo, Alencar Guimarites e Xavier dn Silva (SS) . 

t 
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Deixam de compnrr.cel'. com cnusn ju~f.ii'icada, os Srs., 
Silverio Nery, .rosé Eusobio, Praneisco St\, Cunha Pedrosa, Ri
beiro do Bl'iLt.o, Guilhel·mc Campos, Josó Mm·cellino, Rily Bar
bosa, João Luiz Alves, Moniz llr;;ire, Nilo Pecllnbn, Lourenco 
BapLisLn, Alcindo Gunnnbara, Adolpho Gordo, Alfr~do Ellis, 
Leopoldo de J3ulhões, Bmz Abrantes, GenC·l'oso Marques, Abdon 
BaJJ,tistn, I:Ier·cilin Lu i, J onquim Assumpcüo e Viclol'ino Mon
teiro (22). 

E' Hlln, posta cm· discussão e, sem debn'te, upprovndt~ a 
tlela dn ~'ossfio nntct1iot·. · 

O Sr. 1" Secretario dü. ~on Ln do segui n Le , 
EXPEDIENTE 

Ot'fieios. do 81·. 1" SccÍ·etm•iJ ·da Camnrn elos De pulados r~-
111~/.lendo as scgu!nlcs Jli'Oposio;õcs; 

N. !,0- 1914 

O Congw,sso Nacional resolve; 
MI. 1 ." Fica·. npprovada a Convcncüo. de Arbitramento 

enlr·e o Bt"azil c a Dinamarca, nssignada em Copenhague a 
~i dr. novembro de 1911, nslabeloccndo o nccórdo geral, visado 
pelo al'l. LO da Convcncão de llnyu, de 20 do julho do 1899,, 

Ai.'l'. 2." Jlcvognm-sc ns disposicões cm c(lntrario. 
Camal'n dos Deputados, 20 de outubro di) 19'14. - Sabino 

lhll'l'rmo .Tunior. Pr•eside: rlc: - Antonio Simeão dos Santos 
T.t•ffl, ·I' Secrr.ln rio. - Ju.venal Lamarthu: d" Fm•ia. 2' Sccre
l~r'iO' intel'ino.- A'. Commissüo elo ConsLiluir;iio o Diplomacia. 

N. li·t :- !OU 

O Cong,·csso Nacional resolve: 
Al'li!;o unico. Fica o P1•esidente da Republica autorizado 

n munda1• 1;csLituir, pot· quem de direito, a l\Ioysés Francisco 
da Mnllu. lhcsom•eiro da Administração dos Correios do Estado 
do !tio fl.o .Janeiro, a quantia do .71$786, c mais quo,rcnta. e 
nmn npo!iees.,com os-.iuros deeorridos após o deposito,<m o equi
vnlenlo das npoliccs cm dinheiro, que ó mesmo Moysés Fran
·eisco dn ~Jntt.a t'oi compellido n depositur: por motivo do des
lalque vcril'illndo un predita reparticilo u llclo qual está pro
nunciado 1.' respondendo o prrtLicnnLe de 1" r:lassc Anthero do 
Siqueirn .Lima; t•evogndns as disposicõcs cm contrario. , . 

Cnmnrn dos Deputados, 20 de outubro dt• :l914. - Sabino 
Jlnrro.M .l!tn'io1•, Presidente .. - ·Antonio Simccio dos . Santos 
Lr.nl. l" Secretario. - Juvcnnl Lamart-ine .de Faria, 2• Secre-
l.ni•io inlr,rino. -A' Commissilo dr: Financns. · 

., 
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O S1·. :1" ·secretario. procede ú leitura do~ seguintes 

PARECERES 

fled.acçcio (illtll dali emendas tio Senado á proposi~lio da Ca
. 'llutra rios Dcpnt(Jc/Oii ~~.·aO, de .f9U, que considera cm

PI'C(Jados 11ublico,~ ctcis os t:ommandantcs, sw·uentos e 
(laarr/as das al(andcaas 11 mesas de 1•endas • 

' 

Ao urt. I" - l\edija-so assim: «Ficam os commandantes, 
sargentos r! g·uardns das alfandegas e· mesas· de rendas da Ro
rpublica considerados empregados publicas civis, para todos os 
i!ffe.itos de livre nome!lção c demissão do Ministro da Fazen
da, expedindo-se-lhos os respectivos ULulos, sujeitos ao 
pagamento de emolumentos». · . 

~ Siio Lambem considerados empregados publicas civis. 
para' todos os r.fl'citos, os administradores e escrivães das mo- · 
~as do rendas tias all'ande:;os de .Porto V olho e Hacoat.idra, n0 
Est!ldo do Amazonas. · 

Ao ari. 6".::..Substit,ua-se pelo scr;uinte: «Os vencimentos 
qu·u actualmente percebem serão divididos em <lous terces de 
ordenado e um t.erco de gratificnciio.> 

Ao art. 7. - Supprima-so. 
Ao orf •. 8" - Supprima-se. 
Sala elas Coinmissõr.s, 31 de outubro de 1014. - :l(fltÜ%1' 

3fallo. - Gabriel Sal(fado; 
'• 

llica sobt•c a mesa para ser discutida na sessiío oegu·inte, 
<lepois do publicada no Diario do Oi)'II{JI'Imo . 

. ? 

N. o.\- 1ou 
• 

llcdacção (inal das enwudas do Senado ·ti proposlçtio da C a
mara dos Dc1wtarJos u. 24, rl" /!1/.f, que abre ao Minis
terio do ln/criol' o ercdlto de I ii9 :61 :J$061i, na consigna-
ção ~llo.~picio Nacional» · 

Onde se' di~ «'creditas especiaes>, dign,se: <credito e~
pecin!J. 

Onde õC clir. «IIU impot'Laucin de "150 :<H3$0Ü6>, àJgn-se 
~:na importnncin de I tiS: 442.~702>. 

Onde se diz. «desper.as accrcsciclas nns consignncõ!Jd do 
J-Iospicio Nueional de Alienados~, dign-se: <despozas accresci
dns nas consignnr,ücs do Hospício Nacional o Go!onia de Alie· 
nados~. 

. -
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Supprimam-se as palavras «e na de 66:000$, para pa
gamento de despezas feitas llOm o serviço de levantamento 
uo cadastro dos proprios nacionaes». 

Sala das Commissões, 3i de outubro de :19:14. - Aguiar. 
.11 cllo. - Gab1iel Saluado. 

Fica sobre a mesa para se1· discutida na sessão segwinte, 
depois de publicada no Diario do Congresso. 

O Sr. Francisco Glycerio (') - S1·. P L"esidento, i.lopal'Cl 
no Jot•rtal do Commetcio de hoje, em sua ·secv5o livre, com uma 
publicacão, subordinada ú cpigraplle «Porto de SantoS», assi
gnada pela dircc to ria dll Companhia Docas Je Santos: 

. Si qualquc1· dos meus amigos, J:ienadores pOl' S.l'aulo, cs
tivessu presento, um delles se encarregaria. de da1· resposta 
conveniente a esta p.ublicacão da Companhia Docas de Santos. 
Não posso, porém, demora1· a resposta pol·que a publicaciio a 
que mo refiro, na sua segunda parte, l'eproduz um decreto do 
Govcl'llo l'rovisorio, de que fui signatario, querendo funda
mental' nesse acto o sou pretendido direito ao privilegio do 
porto de Santos. 

O Sa. PIRES :b'EIUU:IM .,..- Então, essa pu:blicacão é uma 
carLa aberta ao nobre SenadO!' ? • .. 

0 SR. FRANCISCO GLYCE!UO - i\lais OU menos, 

S!·. Presidente, nesse decreto ha a seguinte clausula: 

<Gozarão os concessionai'ios, durante o prazo do seu· pri-
vilegio, que fica elevado a !lO annos, etc.~ E adiante: ««Findo 
ú prazo do privilego reverterão p11ro o Estado Federal todas 
us obras.~ ,.. .. ., 

Om, 'Sr. Presidente, o decreto que o Governo l'L·ovisorio. 
expediu para remodelar os contrruJtos das Docas de Santos, no 
seu texto, nada diz em relacão a privilegio: .Nas clausulas, 
porém, que o acompanham veem effectivrunente as palavras 
Lranscriptas· pela directoria da Companhia Docas de Santos, em 
sua publicacão de hoje. . 

Mas, Sr. Presidente a clausula diz «gc.zarão durante o 
pmzo do sou P·rivilegio, etc.~ E adi·ante: «findo o prazo do seu , 
priv il~gio, etc., , 

Ora,essa prel'ilrencia i'oi necessariamente feita para resa\
va.r quaesquer privilegias que a comP,anhj~ tivesse tido, em 
virtude não sómerute da lei de 1869, que estabeleceu as regras 
gerues para a cqnstrucciio de portos no Bxazil, assim como do 
decreto de :l888, )lromulgado pelo então Ministro da Agricultura, 
Sr. Antonio Prado. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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No ultimo desses actos o Governo Imp~rial não concedeu 
privil~gio algum, deduzindo-se delle apenas que a companhia 
constru.ctora e concessionaria das obras do poct.o de Santos 
cm exclusiva exploradora desses melhoramentos. 

· Como vil o Senado,. o decreto não mstituiu um privilegio, 
e u prova disso está nas palavras da propiiia directoria,quando 
assim se enuncia: 

«Enii1o a Companhia Docas de Santos tem privilegio, ex
clamam os exaltados adversarias. 

ll,esponde ella :«Sim,o privilegio estava IMPLICITo na con
cessão de 1888.» 
· Ora, Sr. Presidente, que é um privilegio ? E' a derogacão 
dos principias de concurrencin e .liberdade ria construccão de 
obras publicas,estabelecendo um favor especialissimo,em re
lação a uma pessoa.iE' o uso ou goso exclusivo de uina con-
cessão especial. · 

Ora, é da mais rigorosa hermeneutica juridica que toda a 
mterpretacão em relação a uma disposição qualquer, que im
porte na rcduccão da liberdade, deve ser feita restrictamente. 
' . Ora o privilegio é uma das concepções mais concretas da 

restriccão ao direito que cada um tem· de empregar os seus 
capitaes como entender e de solicitar livremente do poder pu
blico as concessões que quizer. 

Portanto, não h a privilegio e.'l:plicito; elle é sem pro expres
so. Administr·ativà e juridicamente não so comprehende privi
legio implícito, porque privilegio não se deduz, não se in
í'cre. O privilegio é instituido positiva e expressamente em 
acto do poder competente.E'pois apropria directoria das Docas 
de Santos, que confessa. que pelo decreto de 1888 não ha pri
vilegio. 

1\fas para demonstrar que , de facto não ha privilegio, 
basta a seguinte considerar;ão: a ,propria directoria das Do
cas de Santos, reconhecrl e confessa que tem preferencia P.m 
igualdade de condicões para construir o prolongamento do 
cães de Santos. v. Ex. c o Senado 1)6dem comprehender a coexistencia 
destes dous elementos ·- privilegio e preferencia em igual
dade de condições ? 

Não pódem coexistir: um exclue o outro. 
A directoria· das Docas de Santos, porém, responde a 

, essa objecção dizendo que a preferoncia que lhe é reservoda 
em igualdade do ·condioões, é para obras semelhantes, e niio 
para as mesmas obras. · 

Não sei si o Senado comprehendeu bem n subtileza o o 
nlcance desse argumento. . 

Ella observa.- e digamos mosmo com apparento razão 
- que este direito quo os actos do Poder Executivo lhe re
servam de ter preferencin cm igualdade de· condições, é para 
as mesmas obras, e então. aecrescenta, é para obras seme
lhantes e não para as mesmas obras, e então accrescenta: o 
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)n'olonaam.~nto do cite;; at•' 1í Burra, é ·prolongamento nu 
mesma obra, do que o eGn•:essionaria e não 1í .·obra seme
lhante Hcrvic.o novo ~o mo queremo• considerar. 

· NÓsse modo ele nrb'Un:.rmtnr Jm evidontemcnte um m•ti
ficio, recurso que nüo J'•lsiste a· uma singela cxposir;üo r! e 
~~s: , . 

O cites do po1'lo de San los, ,do que a eompnnhia .IÍ r,ouc,~.~
sionaria, li uma obra [1erJ'eitnmet1Lo. acabada, obedeceu a ·um 
plano, a um projecto nppl'Ovad'l; com limitação de arca, l.udu 
de nccõrdo com às proviõõcs do momento. As obras QUI! por
ventura i'orem pro,iccl.adas ou detct•minadas por um <:liJsen-· 
volvimcnto material remoto, com novos estudos c condições, 
ainda mesmo que seja eomplemcnto de obras untcrio1•es, I) 
uma obra nova, é um ser·vil;o npvo. 

Adrpillido o argumento da companhia. chegaríamos u um 
nbsurdo; seria vir ella a .lnt• u privilegio do ·todo o littoral dn 
Republica, desde que o nosso desdobramento mutel"ial exi
gisse o desenvolvimento colossal de um cúes sem solur;ão de 
continuidade. 

A Companhia das Docas 11ódo indiscutivelmente soff•·o~ 
a concurrencin de um outl'o cúcs corrido, com a mesma com
plicação e ató com os mesmo3 detalhes de construcção. 

A uma outra empreza póde ser concedida ainda a facuJ-. 
âadil de construir um outro cáes de fórma inteiramente dif
ferento do aecôrdo com o progresso das construccões moder- · 
nas. O cúes da Companhia Docas de Santos, ó um cáJs de 
acostamento. Os navios •se encostam e as descargas se fazem 
por um bordo, para o ltldo da praça; adeaute póde existir um 
Qutro cúes, de outra emprcza, que melhor sirva os seus .com
mittentes, os cáes de molhos, com. descarga mais rapidn, si-
rnullanea por ambos os bordos. 1 

· A companhia insiste cm dizer qúc <()bras semelbant'~s 
não são a conlinuacão c o twolongamesto da mesma obra.~. 

Ora, commummento se diz que «O E,stado de S. PauJQ quer 
·a concurrencia pura ·O prolongamento do cáes de Santos.~. 
Mas nós, nftJ podemos ser responsaveis pelo quil oommum
mente se diz: O qú~ o Governo quer fazer ó pôr em con
cnrl'.mcin o NOVQ cAEs, com as modificações e melhoramen
tos que ns necessidades .do momento actual exigem. 

O cúcs actual, Sr. ·Presidente, vne até Outeirinhos. O no
:vo cúes que se ríedc irá do Outeirinhos 1í Barra. Ha i.m1a taJ•
ceira sec1;ú·o, que. é direita da Barra P·rocurnndo S. Vicente, 
Quer dJ.zol' ~uc o porto de Snnoos póclo Ler tves cáes diffo-
['cntes ntú cm suas diroccões. • · 

A directoria dns docas nüo tem razão. Basta ponderar 
ctue elln puru nmpnrnr. o seu direito so l'undn no diccionuri•o 
do Seguier. · 
. . .sr. ;p,·c~idoutc, quando ~ advcrsnrio llPPella pnrn o 
{lJCClonm·lo u que ellc está vJrt.unlmente sêm recursos, por
auo o vigor da argumentacüo está cm primeiro Jogar no facto 
p em segundo Jogar o l'Uciocinio· reduzido do facto·: ' ., 
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. A companhia arma-se de um diccionat•io o diz: prova 
está aqui : · · 

«Obras semelhantes não são a continuação e prolonga
meu to da mesma obra. 

Seme!IJahte - diz o diccionario de Seguier·, é cousa pa
recida com o modelo, da mesma· natur·eza, da' mesma qualida
de compnravel ú outra, mas não a mesma cousa.:> 

' Ora, Sr. -Presidente, com o respeito devido ao diccionario 
de Sogmor, este recurso não é nem jurídico, nem administra
tivo o menos ainda pratico. Quem se agarra a um diccio
nario, impli"citamcnte, confessa a J'raqueza da sua situaoão 
jurídica. , 

. Creio quc"'1lada mais tenho a dizor e julgo ter respondido 
ao artigo r.la companhia, embora não estivesse preparado para 
tratar desse assumpto, que tom estado a cargo dos meus illus
tres amigos,. companheiros de bancada: 

Sr. Presidente, foi realmente ci Ministro que remodelou 
a concessão das Docas de Santos. 

Vínhamos, em 1800, lutando, cerca de 30 annos, para 
obter os te meJhot·amento do porto de Santos. Esta concessão 
foi dada pelo Imperio a varias cidadãos e a varias emprezns, 
inclusive ·á antiga província de S. Paulo. Ninguem pôde, en
tretanto, levar a eff.e·ito a construcoão. Em '1888 um dos 
uctuaes concessionarias pediu essa concessão, que lne foi dada 
pelo,Sr. Antonio. Prndo. Em 1800, entrava cu para o Governo 
Jlrovisorio, quando fui procurado pelo illustre cidadão, Sr. 
Gaf!r•é, que· mo representou acerca das difficuldades sobre
vindas ao. emprehendimento dessa obra. 

Senti-me logo empolgado pel:~. necessidade .de· nttender, 
pela prime.ira vez na minha vida, a essa gmude necessidade 
exigida pelo primeiro porto commercial do meu Estado. Eu 
disso francamente ao Sr. Gaffró: . 

- O senhor tem elementos financeiros para levar a ef-
f.eito esta obra ? 

Elle respondeu-me qM sim. 
- Mas por que não executa a sua conces.süo ? 
--Porque preciso remodelar o contJ•aeto. Basta dizer que 

o prazo- da concessão é de 30 annos, insufficiente para per-
mittir o levantamento dos capitacs necossurios. · 

Estou informando o Senado com toda a lealdade do quo 
se pussou: ' 

• Voltei-me para o Sr. Gaffré e disse: 
- Volte parn seu esct•iptorio e faca-me um requerimento 

solicitando tudo que e-ntender nocessario para a construccüo 
dessa obra. 

No dia seguinte esse requerimento transitava pela repar
ticilo n meu cargo e mczcs depois o Sr. Gaffré tinha o con
tracto remodelado, elovando-se o prazo da concessão. de 30 
para 90 annos, 
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Não sou, portanto, suspoilo, negando á companhia o pri
vilegio que olla "[lretende ter. Acho que o Sr. GafJ'ré e o 
illustre o mallograclo Sr. Guinle prestaram servicos inestima
veis ao.Brnzil e ao Estado de S. Paulo. ; 

O Sn. Pm~s FenamnA - Mas já ó tempo da cmprezu abt•ir 
mão dos excessos. · . · 

O Sn. J!'nANCisco Gr.YÕ!li\10 - l'er·feitnmonte. 
O Stt. Pmlls FEI\HEIM - Em' consideracão ·mesmo á la

voura do Estado, que está sob uma gargalheira, como bem 
disso hontem o Senador Alfredo. Ellis. 

0 Sn. FRANCISCO Gr.YCERIO- Concordo com V. Ex., e isto 
mesmo no interesse da vida nor·make da tranquillidade dn 
propria companhia. Como V. Ex. entendo que ella deve r·e
duzir as suas taxas .•• 

0 Sn. PUlES ]Tlll\REinA - Apoiado. · 
O Sn. FMNCISCo Gr.YCEIÚo - ... pondo-se de harmonia 

· com os inter·esses não só do commercio, mas tamboril da agri
cultura c da industria do Estado de S. Paulo. 

Pertence ao numero dos que proclamam os rerevantes 
scrvi~os prestados por essa empr:eza; mas devo dizer· que ella 
deve ser a primeira a procurar reduzir as suas taxas. 

O Sn. Pmlls FEnnmM - Harmonizando-se com os seus 
i'regue~es, porque não é possivel continuar o -Estado de São 
Paulo opprimido como so acha por essa empreza,. 

· O Sn. Fn.~Ncrsco GLYC~l\lo - 'l'udo isto, porém, Sr. Pre-
sidente, o Jacto de reconhecer que a empreza tem prestado no 
Estudo i·cltWrintes servir;os, não me inhibe de dizer: quo _a 
:mmpreza Dócas de Santos não tem privilegio algum. (Muito 
bem; muito bem.) 

I 

ORDEM DO DIA .. 

LICEN()A Úi ])1\. AUGUSTO L!Nl!ARES· 

3' discussiio da proposir;üo da Gamara do~ Deputados nu
mero 37, de 1911, que concedo um anuo de hcenca, sem ven
cimentos, ao Dr. :<\ugusto Linltnres, medico ajudante do Ser
viço dos Por los do Eslndo do Amazonas. 

Approvada; vac ser S\Jbmettida á sancçüo. 
' ' • ' 

CREDI~'O DE '1.827 :23.5$202, PAllA EXERCICIOS FINDOS 

s• discussão da proposicllo da Gamara dos Deputados 
n. 10, de 1011t, autorizando u abrir, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito cxLraordinario de L 827:235$292, papel, e 
177$777, ouro, para pagamento do dividas processadas nos di-

. vei•sos ministerios, ele exeréicios findos. 
• Approvndn;. vne ser• snbmettida á sanciio. 
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o Sr. Presidente -Nada mais havendo a trntnr, vou le
vantar à sessão. 

Designo puru ordem do dia da seguinte: 

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados • 
n. 22, de 191ft, que manda reduzi!· o periodo de applicacão 
para os alumnos que concluírem o cUL·so da Escola de Guerra, 
pelo regulamento de 1.905 (com pm·acer {a'Voravel da Com· 
urisslio de Marinha r: Guerra ) • 

Levanta-se a sessão ás 2. horas o 20 minutos. 
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