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02'. SESSÃO, EM 1 DE SETEMBRO DE 19-14
l'RilSID!lNCIA DO Sll. ARAUJO GÓES, 1" SECRETARIO

· A' 1 hora da tardo, presente numero legal, abre-se a sessão a que concorrem os Srs. Araujo Góes, Pedro Borges, Gonzaga .Tayme, Gabri·al Salgado, Silverio Nery, Urbano Santos,
Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Gervnsio Passos, Tavares
de LY.rn, Epitacio Pessoa, ·walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves;· Gonçalves Ferreira, Oliveira Vnlladüo, Guilherme
Campos, Aguiar e .Mello, Joüo Luiz Alves, Bernardino Mon•teiro, Nilo Pecanba, Erice Coelho, Sú. Freire, Augusto de Vasconcellos, -Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo E!Jis,
Francisco Gly0orio, Brnz Abrantes, Josó 1\lurtinho, Alencar·
Guimarães e Felippe Scbmidt 1(31),
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
Pinheiro Machado, .Mete!lo; Teffé, LilUro Sodré, Arthur Le:n;tos, Indio do Brazil, Mondes ·de' Almeida, José Euzebio, Franmsco Sú, Thomnz Accioly, ·Antonio d'a Souza, Eloy de Souza,
Cunha. Pedrosa, Ribeiro de Britto, Rnymundo de Miranda,
Gomes Ribeiro, Luiz Vianna, Jos1í Mnrcellino, Ruy Barbosa,
Moniz l?rciro, Lourenço Baptista, Alcindo Guanabara, Adolpho
Gordo, I,eopoldo de Bulhões, A. Azeredo, Generoso Marques,
Xavier da Silva, Abdon Baptista, Hercilio Luz, Joaquim Assumpoüo o .Victorino Monteiro (31). ·
E' lida, posLn em discussão o sem· debate npprovnda a
· Mtn dn sessiio anterior.
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1")' d:\ conta do sesnint~

, EXPEDIEN'rE
Officios:
Um do Sr. Ministro do Interior, transmittindo a inensa~
sem com que o Sr. !>residente d11 Republica restitue dous dos
autosrapbos da resolução do Congresso Nacional, publicàd::t,·
que prorosa a sessão do Congresso Nacional até ·o 'dia 3 de ·
outubro do corrente anuo. - Archive-se um dos autosraphos,
. e remetta-se o outro ú Gamara.
Outro do Sr. prefeito do Districto Federal, enviando a'
mensagem com que submette i consideração do Senado as
razõ·as que o levaram a oppõr véto ú resolução do Conselho
Municipal que autoriza a melhoria da aposentadoria concedida a Alberto Gracie, inspector escolar. - A' Commissão de
Constituiçiío e Diplomacia.
·
O Sr. 3" Secretario (scrv·indo de .2") declara que não ho:
pareceres.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Não havendo numero para as vota•
ções const:mtcs da ordem do dia, vou levantar a s•assão. .
Designo para ordem do dia dn sesuinte:
I

.

Votação, em discussão unica, do par.ecer da Commissão
de Justica e Legislação, n. 22, de t1913. opinando que se.ia
indeferido o r-aquerimento n. 07,, de 1912, em que o tenente
do Exercito austríaco, Paul, barão de Seiller, filho do ex-Ministro da Austria no Brazil e neto. do barão do Jaurú, pede
a dacretacão de uma lei que o naturalize cidadão brazileiro e
o incorpore ao Exercito Nacional. (Com parecer da de Marinha

e Gue1•ra opinando do mesmo moela.)

·

Votação, eno 2' discussão, da proposicão da Gamara dos
Deputados n. Só, de t91·3, que permitte que os aspirantes e
segundos tenentes do Exercito ,que tiverem o curso de cavai-·
Jaria e .infantaria. pelo ragulamento de 1905, prosigam nos
estudos dos de artilharia e engenharia pelo referido regula:.
menta. ( Com pa1•ecer contrario da Commissão de Marinha e.

•

Gtte1•ra.)

·

·

.

Levanta-se a sessüo :í 1 hora e 25 minutos .
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tDE 19il<

i" SEORll'l'ARIO

• A' 1 hora da tarde, presento numero legal, abre-se 11 ·
sessão a •que concorrem os Srs. "\"•aujo Góes, Pedro· Borges,
Gabriel Salgado, Silverio Nery, Lauro Sodré, Pires Ferreira,
Ribeiro Gonçalves; Gcrvasio Passos, 'Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Sigismundo Got]l~lves, Goucalves Ferreira, Raymundo de Miranda, Oliveira ;v'alladão, Guilherme Campos,
Aguiar c Mello, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Erico
Coel·ho,. :Sá Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Francisco ,Glycerio, Braz Abrantes, José Murtinho,
!Ailencar Guimarães, Generoso Mar.ques o Felippe Schmidt (29).
Debi:am de comparecer, ·com causa Justificada, os Srs. JliIndio do Brazil, Mendes de Almeida, Urbano Santos, FranIndio do Brazil, Mudes de Almeida, Urbano Santos, Francisco Sú, Thomaz Acoioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza,
Epitncio Pessoa, Cunha ·Pedrosa, Ribeiro de Britto, Gomes
Ribeiro, Luiz Vianna, José 11-Iarcellino, Ruy Barbosa, J·oão Luiz
!:~lves, Moniz Freire, Lourenco Baptista, Alcindo Guanabara,
Augusto d·e Vasconcellos, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhões,
l<\1, Azeredo, Alencar Guimarães, Xavier da Silva, Abdon Baptista, I:Iercilio Luz, Joaquim Assumpcão e Victorino Monteiro (33).
\
E' lida, posta em discussão e, sem debate, ·approvada a
acta da sessão anterior. ·

o· Sr. 2' Secretario '(swvindo

de 1") dá c,onta do seguinte

EXPEDIENTE
.Officios:
Do Sr. 1' .Secretario <da· Camara dos Deputados remet-o
tendo as seguintes proposições :
'

N.

H-1914

O Congj.esso Nacional resolve:
. · :Artigo· unico. L<\. pessoa nascida no Brazil, de 1 de janeiro
de· 1.890 até á data desta lei, da :qua,I não se tenha feito o
il.'egistro do nascimento, ·poderá fazei-o, sem multa, dentro de
um nnno, requerendo por si, ou por seus rejlresentantes legues,·
ou ·pelos interessados, de acoOrdo com a legislacão vigente e
, levando as devidas de.cla!'R~ões no offi.cia! do registro do Jogar·
do ·nascimento ou o do domicilio do .requer<~nte, ,que as insere"·
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vcil1l nos livt•os, em andamento, com as· devidas annotncõ'cs;
a·cvogadas as disposições cm contrario.
C3:rnara dos Deputados, 31 do agosto de lDH.-iL•ui::
iSom•es dos Santos, IP•rosidonto em e;x:ercicio.- Anton•io Si·m.eão
dos Santos Leal, i" Seoretario.-Ann'ibal de 7'oledo, servindo
•do 2" Sccrotario.~:A.' Commissfio do Justiça o Legislacüo. ;
'

N. 12-11914
J.i

O Cougresso Nacional resolve:
Art. 1." Ficl1 o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo illinisLcrio do· Interior, um credito supplcmcntar
. á verba 15" do art. 2" da lei de areamento do cxorcicio de
:1013, na Ímportancia de \l23 :720$2.\2, para dcspezas rque
correm por diversas consignações da R{)particfio da Policia. da
Casa de Detencüo, da Colonia dos nous Rios e da Escola Premuuitoria Quinze de Novembro; revogadas as disposições cm
contrario.
·
·
Cnrnara dos iDeputados, 31· de agosto "de 1914.-iLui::
'Soa1•es dos Srtntos,.IPiresidente cm cxerr-icio.-Antonio Sirneão
dos Santos Leal, 1o Secretario.- Annibal Toledo, servindo do
2o Secretario.- A' Commissüo de iFinancas. ·
N. 13 -1911•

..

'I

O Congresso Nacional resolve:
L-\irtigo unico. Fica o .Pt·esidente da Republica autm•izado a
conceder um anno de licença,. com ordenado, a Ary de il1iranda
~zevedo, praticante ·de i' 'Classe da Dir.ectoria Geral dos Corl'eios, para tratamento de saude; revogadas as disposições em
contrario.
·
·
· Gamara dos DepuLaclos, 31 de agosto de 1\l14.-Ltd::
'Som·as dos Santos, .p:residenLe cm cxercicio .-Anton-io S'imeúu
elos. Santos Leal, 1o Secretario.- Anniúal Toledo, servindo do
:?." S.ecreLario.-A' Comrnissão de iFinancns.
N. :14-191.\

,,

O Congresso Nacional resolve:
l\.rtigo unico. Fica o :Presidente da •Republica autorizado Li
conceder um anno de liccncu, COlll ordenado, c a contar de 4
de agosto do cort,cn,Le, a Alberto de Vnsconcellos Cruz, pÍ>n1.icanto de :L • clrusM da Directoria. Geral dos Corroi os, pura
trntnmenlo do suude; revogrud<ns as disposições em contrario.
· Cnmn.rn dos Deputados. 31 de agosto de 10Ú . ...,. Lui:
'Soa1•es dos Santos. Presidente em oxercioio. - Anton·io Simeilo ·
dos Santos Leal, 1" Secretario. - Annibal 7'oledo, sct•v.indo do
2• S.ccl'elurio. - A' Com missão do Finanças.,
1
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. N.Hi-1914

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.' E' o Presidente dtt Republica auloriza:do n conceder no pralicnnto de 1' classe dn Directoria Gera.\ dos Correios Nelson .de Carvalho uma licencn de um nnno, com
ordenado, para tratamento 'de sua s.nude.
·
.
Art. 2." Revogam-se us disposições em contrario.
Camm·n dos· Deputado~ .. 31 de ágosto do '1914. - Lni= •
Soares rJos S.amtos . .Presidente ·em cxercicio. -Antonio Simeão
do.1 Santos Leal, 1o Secretario. - Annibal Toledo, servindo du
!l" Secvetario. - A' Commissüo do Finanoas.
N. 16 -

191/L

O Congresso Nacional reRolve:
Art. 1.' E' concedido um nnno de Jicenca, sem venci-<
mantos, ao telegraphista de 4" classe Walmor Ar:;emiro Ri- ·
bci!·o Branco.
Art. 2. Revogam-se as disposicões em contrario.
Cnmal·a dos Deputados, 31 do agosto de 1014. - Lni=
Soa1•as dos Santos, Presidente em exorcicio. - Antonio Simeão dos Santos Leal, .1 o Secretario. - Ann·ibal Tolcdo1
servindo de 2° Sacretario. - A' Commissüo
de Fimmr.as.
'
..
,,
0

N. 17- i9i!L

. O Congresso Nacional resolve :
ArL. 1.• Fica o Presidente dn Republica autorizado a con.;

ceder licenca, por um nnno, sem vencimento algum, ao praticante de 1" classe da Directoria Geral dos Correios
Oclayio Neves dn Rocha, pnrn Lrata.r de sua saudc, onde lh<1

•

COnVJOr,

>

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Cnmarn dos Deputados, 31 de agosto de 19H. - Lni::
Soaras rlos Santos, .Presidente cm exercício. - Antonio Sinia<io rlos Santos Leal, 1•· Secretario. - Anm:bal Toledo,
servindo de 2' S·acretario, - A' Commissüo do Finanças.
.
N. iS- 1014
O Congresso Nacional resolvo:

· Art.. 1.• Siio concedidos no praticante de machinistli dli
Est.rnda de Ferro Central do Brnzil Emygdio Rispoli l!'ilho
' seis mc?.cs de liccncn, som vencimentos,' parn trntnr de suli
snude.,
·
... "«.•··
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Art. 2." Revogam-se as disposições cm contrario. .
Gamara dos Deputados, 31 de agosto de i 9H. - Lufz
Soares dos Santos Presidente em exercicio. - t1ntonio Stmeão dos Santos' Leal, i" Secretario. · Annibal Toledo,
servindo de 2" S·acretario. - A' Commissüo de Finanr;as•.
O Sr. Oliveira Valladão, (s'U)Jplente, servindo. de 2" se·declara que nüo ha pareceres.

cretario)

•

.

ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente ..:.. A ordem do dia .consta exclusivamente de votacões e não hu ·numero para effectual-as.
Vou, pois, levantar a sessão designando para ordem do
dia da seguinte ~ mesma de hoje, isto é:
'
Votacão, em discussão unica, do parec·ar da ··commissão
:de Justica e Legislar,üc n. 22, de i9i3, opinando que seja
· inclaferido o requerimento o. 67, de i9i2, em que o tenente
do Exercito austríaco l'nul, barão de Seil!er, filho do ex~Mi- ·
nistro da Austria no Brar.il e neto do barão do ,Jaurú, pede
. a decretação de uma )ei que o naturalir.e cidadão brazileiro e
' o incorpore ao Exercito Nacional (com parecer da de Marinl!a
: c Guerra opinando do mesmo modo) ;

1

.

. Vota~ão, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. 84, de 1913, que permitte que os aspirantes o
segundos tenantes do Exercito que tiverem o curso do cnvallaria e infantaria, pelo regulamento do i905, prosigam nos
.estudos dos de artilharia e engenharia pelo refer.ido regulamento (com parecer contrario . da Commissüo de Marinha r:

·Guerra).

Levanta-se a .sessão a 1 !)ora e .;o minutos .
•

95' SESSãO, EM 3 DE SETEMBRO DE 191.1
PRESIDENCJA DO SR. ARAUJO GÓES,

i' SECRETAR!O

A' i hora dn tarde, presente numero legal, abre-se n sessüo a que concorrem os Srs. Avnu,io Góos, Pedro Borges, Gn.- .
briel Snlgndo, Teffé, Indio do Brnzil, l\fenc)es de Almeida, Ri. beiro GononJves, Gervnsio Passos, Tnyu.res ·de J..yrn, Walfrodo
Leal; Sigismundo Gononlves, Goncnlyes FerJ•cjrn, Rnymundo
do Mirnndn. ·Oliyoirn Vnl!nclüo, Guilhormo Campos, Aguiar o
Afo!lo, Lnir. Vinunn,
.Tofio J..niz Alvos, Bernardino Monteiro, Nilo
I

'
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Per;anha, Erice Coelho, Sü Freire, Bueno de Paiva, Alfredo
Ellis, :Francisco GlycerJO, José Murtinho, Alencar Guimarães,
Generoso Marques, Fclippc Schmillt, c VicLorino Monteiro
,(29)'
Deixam do comparecer com causa justificada os Srs. Pinheiro i\Iaclmdo, Metello 1_ Gonzng11 Jnyme, Lam•o Sodré, ·Arthur Lemos, Jose EuzebJO, Urbano Santos, Pires li'et'l;eira,
Francisco Sú, · ~l.'homaz. Accioly, Antonio de Souza, Eloy do
Souza, Epilacio Pesson, Cunha Pedrosa, Hibeil•o de l:lritto; Gomes Hibeiro, José Mal'CDI!ind, Ruy Bat•bosa, Moniz Frcite, Lourenço Jlaptistu, Aluindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos,
Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Leoppldo de Bulhões.
Bt•ar. Abrantes, A. Azcredo, Xavier tia Silva, Abdon Baptista,
Hercilio Luz o Joaquim Assumpcão (33) .
'
E' lida, posta· em discussão o sem debato approvada a
ucl;ll da sessão anterior.
·O Sr, 2" Secretario (servindo de ·/'),dá conta do scguinto
EXPEDJEN'l'E
Officios do Sr. 1• Secretario da Camarn dos Deputados,
rcmeltr.ndo as seguintes proposicões

N. 19- 1914
O Congresso Nacional decreta:
'
Artigo unico, São approvados os ·actos assignados pelo
roprcsentanto do B~nr.il na Conferencio. Internacional pnra a
Protecção da Proprfcdade Industrial; cclebrnda em maio de
1011 na cidade de Washington.
·
Camarn dos Deputados, 1 de setembro de 19H. - Lui:
Soares dos Santos, Presidente cm exercício. - Antonio Si, rneão dos'Santo.1· Leal, 1• Secretario. - Juvenal Lamartine de
Faria, 2" Secretario interino. - A' Commissüo de Constituição
ç Dip!omncia.
·
.

. N. 20-.1914

o. _congresso

'

Nacional resolve:
. ·Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado n
ooncodor a Ovídio Loureiro, ofJ'iciaJ da Fiscalização do Porto
do Rio Grande do Sul, 12 mezes ele liooncn, com ordenado em
prorognçiío n em cujo goso se nchn, pura tratamento de sande;
I·ovogndus as disposições ~m contrario.
.cnmni·a dos Deputados, 1 de setembro de 19H, - Lui:
'Soares dos Santos, Presidente .em exoroioio. - Antonio
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Simeão dos Santos Laal, i" Secretario. - Juvenal Lamartlna
de F'ar1:a, 2' Secretario interino. - A' Commissão do Pi~

nançns, ·

·

'.,.

.. ~

N. 21-1914

.

·o Congresso Nacional resolve:
Art. 1." As forças ele torra para O exnrcicio ele 1015 con..;1
.
st.nrão:
.
§ 1." Dos officine> dns differcnLes clnsscs e qundros cren~
dos p~las lcits ris. 1 . SüO, de 4 do janeiJ•o ele 1908, e 2. 232, do
G de jn.noiro de :1010.
~ 2." Dos aspirantes a. offic inl.
§ 3." Dos alumnos das escolas mili ~1res.
§ 4." De 31.025 prnr,ns, incluidos 190 .~.nrgontos nmnnucn~
ses ó distribuidns IDO n cndn umn dn~ companhias do Acre,.
Juru:í. Pur1\s c 1''arnuactl c as restante.~ tis demais unidades do
Exerci•to creadas pcln lei n. 1.800, de -1 do .innoiro de 1008, do
accôrdo com o effect.ivo mínimo.
~ 5." O cffccLivo cm pra(l>ns do prct elo que trata o parn~
grapllo anterior pode.rtl se·r elcvnelo no maximo, de nccôrdo
com n lctt.rn f rlo nr·L 120 da lni n. 1 .soo, do -1 de janeiro
de 1008, nos cn•sos ele mobilização. ·
..
Art. 2." As praças de~Linndns 1\s comp:mhins rcgionac~
serão oblidt1i! pelo volunlnri•ndo nn 1.", 2', 3' c 4' regiões do
inspcr-r,ito permanente, do prefcrencia' n qualquer ·outra, c. ns
(Jemnis, pela fórmn expressa no nrt. ·87 dn Constituir,ilo Federal, sendo os contingentes que os Estados c. o Dis•tricto Fe~
dcrnl devem fornecer proporçionnes 1\s respectivas .reprcscn~
tacões na Cnmnrn dos Deputados do Congresso Nncionnl.
Jl.nrn:;i•apho unico. No caso elo hnvcr cm qualquer Estado
maior numero de volnntarios que o contingente pedido, pro~
ceder-se-hn como determina o nrt.. 187 do regulamento quo
bah:ou com o decreto n. G.140, de 8 do maio de 1008.
Art. 3.' Na vigoncin desta Joi, ficn o Governo autorizn.clci
n convocar parru os periodos do mnnobrns; nos Estados e no
Disll'icto .l'odrJJ'nl, nlrl 20.000 reservistas de primeira linhn.
§ 1." Os rcsorvisf,ns convocados gosarão d·os favores con~·
cedidos nos sorteados pelo nrt,. 55 dn citndn lei n, 1.. 860, .sen~.
do-lho 'fornecido, por omprosLimo c pnrn ns manobras, o nc~
cessaria fardnmcnl.o.
,
1
2." Jõ'indns osl.ns mnnobrns, J•eccbcrüo cm dinlmiro, do
umn só voz. nltlm dn irnportnncin dos meios do transporto,
tantas moins otnpas quantos. :ror·cm os dias de vingam sem
!liimcnlar,üo 1í custa elo Estado.
Art. 4." Pica lambem o Goven·no auto·I·izado n ndmittir
nos ·nrsonacs e fabricas ató 200 aprendizes Hiltificos, do nc~
cOrdô com· as condições o obrigacõcs consignadas no r~gula~
monto das companhm.s de nPI:ondizos militares. .
. '.
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Art. li." Rc.vognm-se as disposições em contrario. · '
· Cl!tn)ara dos Deputados, 2 de setembro de 19U.. - Lui:i
Soam.~ dos Santos, l'l·csidcntc ·em exercício. Juvenal La•
mm•tinn de Fm•'ia, servindo elo 1" Secretario. - Annibal de
Toledo, servindo ele 2' Secretario.- A' Commissüo de Marinha o Guerra.
'
N. 22'- 1914

.

O. Congresso Nacional decreta:
Art. 1." Fica reduzido no período de tres mezes de jn•
noiro n marco, o de npplicacão para os actuaes alum'nos quo
concluírem o curso da Escalo. de Guerra pelo regulamento de
·J 905.
Art. 2. • Nesse poriodo, e de accôrdo com o citado regula•
menta·, o ensino sert\ ministrado de modo intensivo e· sob o
. U$pecto exclusivamente pratico.
Art ..3.". Aos nlumnos dn Escola Militar ,dependentes do
uma cade!l'a do •1' .anno do curso de guerra, (regulamento de
1905), o que cursam o 1" anno do ·Curso fundamental (regulamento de 1913), ó concedido prestar exame da mesma na época
regulamenta.r das disciplinas· do 2" anno do curso do guerra,
podendo após esse exame, c em marco, prestar exnnie das disciplinas exigidas no 2~ anno; c, bem assim, ó concedida a reduccão do período do applicacão aos terceiros annistns de engenharia 'do regulamento de 1905..
·
Art. 4', • Revogam-se as disposicões. cm contrario.
Cnmara dos· Deputados, 2 ·do setembro de· 1014. - L!t'i;
Soa1•es dos Santos, Presidente em exercício. - Jv,venal Lama1'tine 'de Fal'ia, servindo ·do 1" Secretario. - Annibal de
Toledo, servindo do 2" SecreLnrio. - A' Commissüo do Mnrinhn
·c Guerra.
N. 23- '19'14

·•

O Congresso Nacional resolvo:
Artigo unico. Fica o Prosidont.e da Republica autorizado
n abrir um credito supplementar :\ verbn 12" do Minist~rioo da
J!'a?.endn -«Imprensa Nacional o Dia?•io O{ficial»- nn impor- ,
· f.ancia do 1. 443 :548$; revogadas· as disposições cm contrario.
Caninra dos Deputados, 2 do sotcmbre> do 1014. - Lui:::
Soares dos Santos, Presidenta em exercício, - htvenal Larná1'tine. de Faria, servindo de 1~ Secretario. -. Annibal de
7'1)ledo,
de 2' secratm•io. -A' Commissüo do Finanças .
., servindo
.
Te!egrammn do .Sr. Ferreira de Albuquerque, presidenta do
Congresso Leglslntivo do Estado do Snntn Cnthnrinn, communicnndo a instnllncüo dos rcRpcctivos l.rnbnlhos, om ses:unc!n
sessi\o da oitnvn legislatura. - InLcirndo.
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O Sr. Alencar Guimarães (SUJI)llwk, ;c·,•viwlu de 2" sc_'c)'l.'/(i'f'io)

tlecJnra quu u:io 1:d !nu·ecere.;,

O Sr. Mendes de Almeida - SL·. Pl·esidente, a Commis;..
silo nomeada pelo Senado pura assistir ús cxequias pelo repouso elcl•no da alma do finado Pttpa l'Jo X cumpriu sua
missão, compal·ccendo ús mesmas exequius c apresl(!ntundo
os scnlimr.nlos do Senado ao Exmo. e ltevmo. Nuncio Apostolico, aJ•cebispo do Sarlhos.
Só ho.ie po;:>o dar conta de minha missão, porquo, eml.Jora niw tivesse faltado ús sessões do Stmado um só' dia; tem
acontecido · qnc, preso por traballws do Commissõcs, tenho
che:;tado a'o l'Ceinto depois da der:lai'UOiLD de IC\'an t:uncnl.o da
.
sessao ..'

-

'O Sr. Raymundo de Miranda ('} -Sr. Presidente, tenho
mantido o proposilo' de me abster de fallar, nn tribuna do
Senado, sobre os desatinos, que, diariamente, se· vão desdoJ.mmdo no JDstnelo de Alagoas, onde a ·populacüo flagellada
pela falta do espirita do humanidade .e de nocão dos direitos
constitucionaes por parte dos que governam al!i, debalde so
esl'or~u para readquirir. as saraptias, que a Constituição da
Ropublica lhe outorgou, como a 'todo o povo brazileiro ...
Eu sei que as torturas por que passam os brazileiros nos
Estados mais afastados do centro são cornpletu.mente .indif!erentes tiquelles que não experimentam os mesmos soffrirnentos; mas acontecimentos de gravidade, quando' elles so
dirigem :1 eliminacílo de vidas preciosas, nílo podem absolutamente ficar no olvido, afim de que todos os Estados,
todo o mundo civilizado os conheca •C, no caso de se realizar
o plano c1·iminoso, as responsabilidades fiquem conveniente
o legalmente definidas.
·
O facto é que o Par tido Republicano Conservador de Alasoas, dispondo do maioria no eleitorado daque!le Estado, .
resolveu disputar o pleito na proxima e!eir,ílo municipal, que
se realizará a 7 de outubr•o do corrente anno.
O partido sitnacionista, que manobra, ú sua vontade, o
Governador do Estado, resolveu por sua vez, para perturbar
e evitar a derrota legal nas urnas fazer a eliminucão da vida
. do um dos elementos. mais prepondemntes na politica alugouna
- a do coronel Jncintho Paes 1'into da Silva. O plano comer,ou
pela perturbação dos municípios, no interior.
.
Ho,ie ainda, a imprensa da manhã, nesta capital, publicou
o seguinte tel~gramma:
. ,
·
.
· «~lacoió, 2 - A fazendo. do $enndor' Presciliano Sarmento·
foi invadida po1• um S'I'UPO de malfeitores, tendo ' estes
cortado leson ·O mein de ·cerca de arame farpn'do, causandl) ·
grandes pl'ojuizos. Os pequenos proprietarios .. e moradores
d'ns · vizinhnnous· sof!r·eram deploravell1destruicüo em · suas
'
.(') EsLo discurso não foi revisto uelo ()rador.•,-
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lavouras, porque o gado dnque!la fazenda fugiu devastando
.tudo na sua evasão, 1'ambem soffreu incalculavel prejuízo
"a fazenda de propriedade do Senador Ismael.~
Essas fazendas são situadas nos importantes municípios
de Uruião o Vi()Osn.
As propried!iides atacadas pelos suppostos muntencdores
da ordem são de dons Senadores cstaduacs, · adversa:rios da
situacão, mas que não a incommodam.
A perturbnção no interior vem gervir de pretexto para
novos assaltos á residencia do coronel Paes Pinto, para novas
tentativas de assasisnato, conforme. já se realizaram em
dezembro do anno passado, tc01do sido a casa de residcncia·
deste illustre brazileiro, que fic::t •contigua ao quartel do
.Corpo de Policia, espingardeada, tiroteada pela guarc!w civil.
Agora, uma tiua de combatentes, fundada pelos situacionistas em Maceió, compostw de guardas civis .e po!iciaes
' disfarçados, resolveu renovar os seus planos tenebrosos; do
anno pas·soo·o, em relação ao coronel Paes Pinto da Silva o
outros amigos nossos, condemnados ao assassinato.
. E, no entretanto, lamento Sr. Presidente, que o proprio
Governador do Estado, descendo da eminencia da sua posiciío,
esquecendo-se ·da· gravi<iadc do <~argo que occupa c da hol!Ornbilidade do seu titulo o do nome de que é portador, fosse,
neste momento, il propria casa dessa lioa de ·combatentes,
cujo presidente é um sargento asylado do Exercito, talvez
insuflar e animal' com a sua presença a.s patr-iotadas dnquellcs
:homens sem responsabilidade.
·
E' antes .que sejam consumados os altentados premedi·tados,:-entre os quaes se encontra tambem o proximo assalto
aos jomaes Alao~as e Correio da Tárde, que tambem estão
condemnados a desapparecer pela destruioão das suas typographias e eliminação dos seus p!'opl'ios redactores, eu .denuncio o facto desta tl'ibuna, ·para que fiquem bem definidas
as responsabilidades, para que, talvez, com a publicidade de
tão tenebrosos attentados premeditados, ao menos a cxecucão
delles seja· dilatada de maneira que possam chegar a tempo
as providencjas que nós, os representantes do Estado de Alagõas, vamos solicitar do eminente Sr. Presidente da Republica.
i(.Muito bem; muito bem).

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente -A ordem do dia consta exclusivamente
de votacões. Estão presentes apenas 29 Srs. Scnado!'es.
·· Não havendo, portanto, numero para 'l'enliznl-as, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do din dn seguinte:
Votacão, cm discussão uniea, do parecer dn Commissüo
·de Justiça c Legislação n. 22, de 1D'l3, opinando que so.i:t
indeferido .o requerimento n. ü7, do 1912, em que o tenente
do Exercito .austríaco Pnul, barão de Seillel', filho do ex-Mi-
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.nistro ela Ausll'ia, no Brazil, e neto do barão de Jau!l'Ú pede
a dccrclncüo de uma lei que o naturalize cidadilo brnzilciro c
o incorpore n;o Exercito Nacional. (Com. varecm• da de ,lfm•inh:t
e Guerra opmando do 11W8nlO modo.)

YoLacíio, em 2' discussão, da proposição da Cnmnra dos
Deputados. n. 84, de 101.3, que permit.tc que os aspirantes o
segundos tenentes do Exercito que tiverem o curso de cuvallwrin e infantaria, pelo regulamento do 1.905, prosigam nos
est.udos dos de artilharia c engenharia pelo referido regulamento. (Com pa1•eecr contrario da Comm.isslio de Mm'inha
c Guerra.) · ·
..
Levanta-se a sessão á 1 hora e 50 minutos.
-·,.
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DE· SETEMBRO DE 1914

PRESIDENC!A DO SR. ·PINI-!EinO MACHADO, VICE-PREiliDENTE .

A' 1 hora da tarde, pr·esente numero legal, abre-se à
sessão, a que .concorrem ·OS Srs. Pinheiro Machado, Araujo
Gócs, Pedro Borges, Gonzag:n. Jaymo, Gabriel Salgado,. Si! veri o
Nery, Ind·io d•o Bruzi!,. Mendes de Almeida, Ur·bano Santos,.
Pires Ferr•eira, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Epitacio
Jlesson, Wnlfrcdo Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncalves Ferreira, Raymundo de :Mimnda, Oliveira Valladão, .Toão Luiz
Alvos, Bernardino Monteiro, Nilo Pecanha, Alcindo Çluannbara, Sá Freire, Augusto de :Vasconcellos, Alfredo Ellis,
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, .Josó
Murtinho, Alencar Guimarães e Generoso Marques (35) •.
Deixam de comp,n.recet• com causa ,justifirnda os Srs •1
.Metello, Toffé, Laura Soclré, · Arthur Lemos, .Tosé Eusebio1
Francisco Sá, 1~homaz Accioly, •r avaros de Lyra, Antonio de
Souza, Eloy de Souza, Cunh!l Pedrosa, Ribeiro ·cJc Britto,
Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Aguiar c Mello, Luiz Via~na, .Tosé Marcellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, Lourenço
Bapt1stn, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, A. Azeredo;
Xavier da Silva, Abdon Baptista, l!,elippo Schmidt, Hercilio
r,uz, Joaquim Assumpcão c Victorino Monteiro (27) •
E' lida, posta cm discussão e sem debate approvnclm o;
acta da sessão .anterior.
.
O Sr. i • Secretario dá conta

dr

seguinte

EXPEDIENTE
'

.

~·

Officio· do Sr. Dr. Didimo dn Veiga, presidente do Tri.o
bunnl de Contas, communicando tor o roi'erido tribunal ot·~
denudo o rosistro sob protesto do contracto celebrado p~lo
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Govorno com a 'l'he A.mnzon Ri ver Steam Navigation (10U),
I,iruitcd, para o scrvico de nave::;ar"üo do rio Ama~onas o seus
tributarias c linha maritirua até o 0:Y'apock, ao qual anteI·iormente negou registro. - Inteirado.
'
o Sr. 2" Secretario procede ú leitura dos seguintes .

.

.

PARllCllRF.S

N.

~G-

illi-í

D. Julia de Augusta de Andrade Camisão, filha do fa!lccido
capitão do ·estado maior de 1" classe José Caetano de ·•An.drado Camisão, pede relevamento da prescripcão em que incorreu para .receber o mei6 soldo do seu pae · desde ;M de
1'evcreiro de ·1895, data do fallecimento de sua mãe, D. !Alexandrina Eugenia Dias Camisão.
O pedido veio desacompanhado de ,qualquer documento
pelo .qual a Commissüo de J?inancas pudesse conllocet· os
motivos que Lave a peticionaria 11ara só agot•a, dcpois do
quasi vinte annos, "vir solicitar ao Congresso Nacional um acto
'J)uo seria do simples muni1'icencia.
· E' a Commissão de parecer :que seja inde1:erido o reguerimento.
Sala das Commissões, 3 de setembro do Wi4.-Ji'. Gtucerlo, ·Presidcnte.-Bueno de Paiva, Relator.-Gonçalves
lli'el'l'e'Íra .~Sá Freire."""" Tavares de :Ly1•a . - Erico Coelho .
...... João 'Lu i: Alves.- Victo1''ino Mt;mteiro .'--A ·i~n2)1"imir.

•,

.

:

N. 47--oiOH

,

A proposicão da Gamara dos Depu(ados n. 12, de 1008,
;qu.o foi presente á Commissüo de Finuncas, dispõe que « o desPMho livre de direitos o da taxa do expediente dos animaos .
destinados a roproduccüo c mcl'horamento das racus indígenas
não dependo de ordem prévia do i\Iinistro da Pazonda.~
O art .. 1.4 da lei de 31 de dezembro de 1007, 1que orcou
a receita para o anno do :1008, .iú reproduziu a mesma disposicüo, que foi mantida em lois orcamentarins posterior{ls.
Estando assim pre,judicada a proposicão, 6 a Commissiio
ide jlarecor .que seja olla rejeitada.
·
'
Sala das Commissõcs, 3 de setembro de HlH.-Ji'. al1!ce1'lo, Presidente .-Bucno da Pa·iva, Relator.- Sá F1'ei1•e.
->J'avares de Lura.-E1•ico Cocl./w.-Joüo Ln·i: Alves.:Victo1•ino 1'rlonte'i1·o .-Gonçalves Fcn·C'im.
I'ROPOS!Q~O DA CAliL\UA DOS Dlll'U'rADOS N.

.

:12, JlE 1008, A QUE SE
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llE!'IlRE O Po\llllCER SUPUA

O· Congresso Nacional resolve:
Art. · 1. • o despacho livt·e ele cli~oiLos o da taxa de expo:.
piento dos animacs destinados a reproduccão e melhoramento
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das racns indigenas não depende de ordem prúvia do Ministro
da .Fazenda.
.
Ar~. 2.' Revogam-se as <lisposicões em ·contrario.
Camara dos (J)eputados, 27 do maio de 1008.-A1nolpho
llodrioucs da t.l.::e·vedo; Vice-l'rosidonte.-Jllüâades Ma:rio da.
Sâ .Frei'rc,. 1" Seure~ario.-.il.ntortio Felinto da So·u::;a Bastos;
2' Secretario.-~.:\. imprimir •.
N. 48-10114

.,

Esta Commissão, concordando com o pÍlrecer n. 38, deste
anno, da de Marinha o ,Guerra, contral'io á proposição da Gamara n. 5, de 1912, que reorganiza o quadro de pharmacenticos
do Corpo de Saude da Armada, ú' de parecer tambem que ella
seja rejeitada, pelG mesmo motivo exposto no mencionado
parecer.
·
Sala das Commissões, 2 de setembrG de :!914.-.F', · Glycel'io, Presidente.- Wctorino Monteiro, IRelatGr·.- Gonçalves
Ferrr:ira.-Bueno de Pa·iva.~João L'ttiz Alves.-'Sd F1•eü·e.,
-Tavares de •Ly1•a.- Erico Coelho.
·
PARECER DA COMMISSÃO DE MAIUNiiA E GUEI\M N,
A -QUE SE REJ!EijE . O PAI\ECER SUPRA

38,

DE

1914,

~· Commissão de Marinha e .Guerra, do Senado, a cujo
exame l'oi submettida a prGpGsiçãG da Camara dos Deputados
n. 5, do 1912, reGr'ganizandG G quadro de pharmaceuticos di:i
Corpo de Saude da Armada, opina pela sua I'e.ieicão, por já te~
o Governo, na ultima reforma das repartições da Marfnha 1
providenciado sobre o objecto desta proposição..
.
Sala das Commissões, 26 de agosto de i!H4.-il'íres Fer-·
1'ei1'a.-A. Indio do Bra::ll.- Gabriel Sal{]ado •.,-,F'elippe,
Sahmidt,.
l>nOPOSICÃO DA CAMADA DOS DEPUTADOS N. 5, nll 19121 :A! QUE
REFEREM OS PARECERES SUPRA

SE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. • O1quadro de pharmaceuticos do Corpo de Saude' .
da !Armada. fica assim constituido:
.
·
.,
·
1 capitão de mar e guerra;
1 capitão de fragata;
2 capitiies do corveta;
H
4 capitães-tenentes;
6 primeiros tenentes;
8 segundos tenentes.
,o\Jrt. 2." Ficam clispe~ados da condição de ~mtiarque,
'para' os effeitos de promociío, os pllarmacenticos capitães dt~
corveta, capitão de fragata e capitão de. mar e guerra.,
• -
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~\irt. 3. • As primeiras promoções c graduações ,que sri
e:ffectuarcm em virtude desta organização não ficam sujeitas
ao requisito do tempo de embarque.
Art. 4. • N.cnhum Jogar de segundo tenente pharm:;ccuLico
serlti preenc<bido sinão niectiantc concurso.
,Art. 5." Revogam-se as disposições .em conLrat·i'o.
Gamara dos Deputados, 31 do maio de 101:!.-Sabi·llo
Bm'1'oso Junior, Presidente.- Anton-io Sirnctio dos SantosLcal,
1" Secrctario.-Raul de Moraes .Vciaa, 2" Secretario.-.'\. imprimir.

'·

N. 49-101.1

A' Commissão de Finanr;as foi presente a proposição da
Camarn dos Deputados n. 44, de HJ13, que autorir.n a concessão de um anuo de Iicençn, com ordenado,· a João Pedro
•Maximo. Cordeiro, cscripturario da Estrada de Ferro Central· ·
do Brazil.
·
· Consultado sobre o assumpto da proposição, o Sr. Ministro da Viação c Obras Publicas enviou a esta Commissão
um ·Officio transmittindo ·o requerimento em que José de Simas Souto, na· qualidade de tutor dos menores Alceu e lllarina,.
filhos d:~~quelle funccionario, fallccido em 15 de setembro do
anno passado, solicita que seJam considerados. como licença
os dias decorridos de 12 de marco ú data da vespera d-e seu
fallecimento.
Considerando ,que o mesmo funccionario esteve, de facto,
enfermo e na impossibilidade absoluta de trabalhar, fallecendo
em cons~quencia da molestia que 'havia itllegado afim do
alcançar o beneficio da licença concedida pela proposição, ó
de parecer a Commissüo ,que seja adoptado o seguinte projecto·
substitutivo, tão sómente para regularizar a situação. dos seus
il ordeiros : .
.

.....
. ,.,

.'

PIIOJJlCTO SUBSTa'UTIVO

N~ 7-1914

.
I

O Congresso Nacional resolve:
IAirtigo unico. Fica o Presidente dn Republico. autorizadd
a considerar ,como licencn, com ordenado, o tempo decorrido
do 12 do ma~co do 1913 a '1ll do setembro do mesmo nnno,.
data dn vespera do fnllccimento do 4' escripturario da Estrada de Ferro Central do Brazil Joüo ·Pedro Ma:dmo Cordeiro;
revqgadns as disposicües em contrario.
. Sala das Commissões, 3 do sewmlll'O ele l9H.-F. GlY•
ccrio, Presiclente.-.Gonçal?Jes Fer1•eh•a,, ·Relator.-B1tono de.
Paiva.- Tava1•es de Ly1•a.- Vioto·1•ino Montci1·o, vencido.E1•ico Coelho.- João· Lui: .!llvcs .--Sá F1•ei1•e,
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l?Jl01'0810ÃO DA C,\~iAllA DOS DEPU'I'ADOS N. H, DE 1013, A QUE SI::
JlEFEI\E~l O J>;\lmCEI\ E O SUJJS'J'l'J'U'J'JVO SUPJl.A

O

CongJ·cs~o

Nacional .decreta:
k~rtigo unico. E' o Presidente da Ilepub!ica autorizado a
conceder a João Pedro ilfaximo Cordeiro, 4" cscripturario da
6• divisão da Estrada de )!'erro Central -do Bmzil, um anno de
licença, com ordenado, para tmtamento de saude; .revogadas
;1s di.sposicües. em contrario,
· Gamara dos Deputados, 27 -de dczcmbró de 1913 :-Sabino
IJJan·oso Junior, •P-residente.- Raul de illoraas Veiaa, ti" Secre:tario.-luvenal Lauta1'tine de Faria, 2' Secretario.-A im:primir .,

.,'

- •'

N. 50-191.1

óA proposicão da Gamara dos Deputados n. 70, de 19!3,
autoriza ·O J>rcsident.e da Ilepublica a abrir, pelo Ministerio
da l<azcnda, um credito extraordinário de 40:758$500, para
occorrer ao pagamento a .Pedro Hodrigucs de Carvalho cm
;virtude de sentença judiciaria.
Examinada a precatroia expedida pelo juizo federal deste
Districto, verifica-se ,que a accüo foi julgada, improcedente na
primeil·a instanoia e .procedente por accórdão do Supremo
•'rribunal Federal, quo desprezou os embargos oppostos pelo
Exmo. ·S"r. Dr. procurador -da tRepub!ica. Solicitado o pagamento ao Podet· Executivo, ordenou o Exmo. Sr. Ministro
da ili:azenda fosse i'eito o expediente para pedido do. credito
ao Cong1•esso Nacional. Finalmente a mensagem de Gde agosto
4o 1913 pede a respectiva autorização para abertura do· m·edito.
l<l. vis·ta -do -exposto ú u Commissão do parecer seja ·approtv;:tda a proposição da· Gamara dos tDoputndos.
Sala das Commissões 3 de setembro de 1914.-F. Gluccrio, ·Presidente.- Sli· Prcirc, Helator .-Gonçal-ves Ferreira .
.--Buano de Pakva.~ 1'avares da LUI'a.~ Victorino ,]Jontei-ro.
- Joüo 'L·tt'iz A-lves .-.E1•ico Coelho.
l'UOPOSIÇÃO DA CAMAI)A DOS DllPUT,\DOS N;, 70, Dll
'
UllFI>fill O l'AI\llCEI\ SUPll,\

1013,

A QUll SE

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica o .Presfdeútc dn Republitm autorizndo
a abrir, .pelo Ministerio da J!'azcnda um credito extraordinm•io,
na importancin de ;ftO :758$500, par-d occorrcr ao pngnmcnto
a Pedro Jlodt•igues ele Carval-ho em virtude ele sentença judi!eiariu; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dós Deputados, 27 de deicmbro .de 1913.-Sab-ino
'Bal'l'oso Jnnio1•, PrcsidcnLc.-iRttul tlc Moraes VO'ioa, 1' Secretario:- Jt!vcnal Lamm·t"ine de Fm·ia, 2" Secretario.- iA
~mprimit'.
,. ·
·' ·•
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N. ::i1-1014

Em mensagem de ü de ago~lo de 1913, o Sr. Presidente da
Republica pede nutorizncüo pat·a abertura do credito, na imporLancia de 27 :228$'5.\G, para pagamento, em vi-rtude de
sentença judiciaria, ú Til e IR,io de Janeiro. City Impi·ovcments .
. A Gamara ·dos Deputados, conhecendo da mensagem, autorizou. a abertura do credito, vota'clo a proposição n. 72, de
19 de novembro de 1913.
A Commissüo de l"inancas ú de parecer que sc,ia approvada
a proposir;ão por sc tratat· de execução de senten~•a que transitou cm ,julgado, tendo á. União :Federal usado dos recursos
legaes, como se vu. da precataria •que acompanlrn a mensagem.
Sala das Cmmissõ-es, 3 de scLmnbro de 191L-F. Gtucerio, •Presidente.- Sá Freire, Relator.- Gonçalves Fcrreb·a.
-Bueno de Paiva.~ Tavares de L:ym.--- Victo1•ino Monteiro.
-João 'Lttiz Alves.-· Erico Coelho.
PI\O!>OSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'I'ADOS N. 72, DE
REFERE O P.IRECER SUPRA

19131

A QUE SE

O Congresso Nacional resolve :
L>\II•tigo unico. Fica o lP•residcnte da Republica autorizado a
abrir, pelo Ilofinisterio da Fazenda, um credito extraor.dinario,
;na importancia de 27. :22181jl5,4G, para occorrer no pagumcnto,
em virtude de sentencn ,iudi·cinrin, ú The Rio de Janeiro .City
lmprovemonts Compuny Limi ted; revogadas as disposições em
contrario.
·
. Gamara dos Deputados, 1W de novembro de 1913.-Sabino
Barroso Junior, .Pr<lsidente.-Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" Se·cretario.-JuvenalLamartine de Faria, 2" Secretario.!A: imprimir.

.

.N. 52-1914

,I

'

Em mensagem de 21 de maio de 1013, o Sr . .Presidente
da Republica ·P<lde nutorizncüo para abClrturn do ercdito de '
7!1 :251$430, para occorrer no pagamentl) deprecado pelo Juizo
l!'edernl da 2" .Vara Districto lcoderal a favor de D. Frnneisen
~<\ugustn de Noronha e Silva ·o eutros, viuvn e herdeiros do
bacharel IS'llncio de Loyola IG'omcs da Silva, · cm vil•.tude do
scntenca que passou cm. julgado.
'
.
·"<\!.Gamara .dos Deputados, conhecendo da mensagem e dos
termos da prectorin, votou a proposição n. 78, de 1913, quo
a Ce1mmissf10 de l!'inuncns opina no sentido do ser npprovndn. ·
Sala <)as· Commissões, 3 do setembro de 101-í.-F .. Glucerio, Presidente.-Sá Freire, IRelntot• . - Gonçal·ves Forre-ira.
-Bueno de Paiva.-1'avarcs de Lym.--- Victorino .llonteiro.
~João Luiz Alves.---EI''ieo Coelho..
~
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u,\ CA1iAI'lA DOS DEPU'l'ADOS N. 78, Dll 1913, A QUE S!l
REI'El\E O l'AllECEl\ SUPRA

O Congresso Nacionul resolve :
Artigo unico. l!,ica o P·residcntc da Republica autorizado
a abrir', pelo Ministerio da Fazenda, um credito extraordinario;
na importancia de 7U :251$430, pará pagamento, em virtude
de sentença judiciaria, a D. Fmncisca Augusta de Noronha
o Silva o outros, viuva c herdeiros do bn(lharel Ignacio do
Loyola Gomes da Silva; revogadas as disposicües em contrario . 1
Gamam dos iDeputados, 7 ele dezembro de 1913.-Sabino
Ba!'l'oso 1 Junior, Presidente.-Antowio S'i1neão dos Santos.
Leal, 1• Secretario.-Raul da Jllomes Ve·iaa, 2• Secretariõ.L-\: imprimir.
'
N. 53-1014
A. propcsiçfLo da Gamara n. ·G, de 101.1, autoriza o Prc~ .
sidente da R~publica a abrir, pelo Ministcrio da· Fazenda, o
credito extraordinario de 28 :7~5$024, sendo um ·conto c du~
zentos para occorrer (L despcza resultante da differenca nos
vencimentos dos· ajudantes de porteiros daquelle estabeleçi~
menta e vinte c sete contos rquinhentos o vinte c cinco mil o
quatro réis para pagamento a Manuel Emilio da Silva, de
· accôrdo com uma precataria expedida, em Sr! de dezembro de
1012, ú Delegacia Fiscal no Estado de ::;. Paulo. ·
·
A Commissüo de Financas opina no sentido de ser appro~
,vada a proposição, porquanto:
a) o art. 124 da lei n. 2.738, cte·,4 de janeiro .de :1.913,
fixou em 5:400$ os vencimentos de cada um daqúclles aju~
dantes, ao passo que o credito votado foi de 4:800$000. .
b) a precataria junta mostra que a Fazenda Nacional foi
condemnada em ultima instancia ao pagamento da somma de
27:525$024 a Manoel Emilio da Silva;
c) foram solicitados os pagamentos por ·mensagem do
Sr. Presidente da ·Republica.
Sala das Commissücs, 3 de setembro de 19H.-F. Glu~
cerio, Presidente.- Sá Jl'!'eil'e> :Relator.- Gonçalves Fel'l'eil•a. 1
1

-Bueno de Paiva.- Tavm•es da Lyl'a,'- Victor·ino Monteiro.1
-João Luiz Alves.-E'I'ico Coelho.
Pl\OPOSIÇÃO DA CAMAM DOS DEPUTADOS N, 6, DE
REFERI!l O PARECEI'\ SUPRA

:1.913,

A 'QUE .. SEI

O Congresso Nacional resolvo: 1
Art. 1. • Fiea o Presidente da Repu!Jlica autorizado a:
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito oxtruordinario de
28:725$024, sendo 1 :200$ para occorrer ú despeza resultante
da differenca nos vencimentos dos ajudantes .dos porteiros do
11hesouro e d!llquellc minist.erio e 27 :525$02" para pagamento
.1
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a :Manoel Emilio da SÍlva, conforme prcealoria expedida, em
31 de dezembro de :1912, ú Delegacia .Fiscal do Thesouro Na- .
oional no Estado de S ..Paulo.
L<\irt. 2.' Revogam-se as disposições. em contrario.
Cuinara dos Deputádós. :17 de julho de 191/t.-:Lui:
Soares dos Santos, i' Vice-'Presidente.- Antonio Simeão dos
Santos L·eal, :1" Secretario .-Elysio de Araujo, 2' Secretario.
-A imprimir.

N. sq,-:191•4
Em :19:13, o Senado approvou, ao vobar o projecto da
· Cumura n. 250, de 1912, uma emenda, que foi destacada para.
constituir projecto a parte, que tomou o n. 3, de :19:13, e é
assim concebido:
. 1
·
·
·

..

«Artigo unico. Fica o Governo autorizado a rever e
regularizar•a concessão feita:. ú antiga Companhia Estrada
de Ferro Sorocabnna, para a construccão do prolongamento de S. João a Santos, sem garantia de juros ou
subvenção kilometrica, observadas as disposicões do
· primittivo decreto de concesswo, n. 436 F, de 4 de julho
de :1892, porém sem outros onus que não sejam o de
trafego mutuo, tarifas e condicões technicas determinadas pelo Governo, quota de fiscalizacão, policia e
segurança· das linhaJS, prazos para inícios e termioacões
dos tr'ubalhos, assim como o prazo para o resgate do
mencionado prolongamento, si ao Governo convier; re·
vogadas ns disposicões em· contrario,,

...

'. .'i

A es.te projecto deu ú Commissiio de Finanças,. em 27 de

junho de :19:13, o seguinte parecer ~avoravel: ·
«O projecto n. 3, deste anno. não é outra cousa sinão e:
emendn, de igual texto, approvada -pelo Senado com a propo- .
sição n. 250, de 19:12, e sobre a qual, por não ter sido re. mettida á Camara dos Deputados, não teve esta opportunidade de· se pronunciar. Para provocar ·essa manii'estacão,
foi a emenda destaoa.da da, proposicão de que fazia parte, e ora
constitue projecto especial, sobre que, ·mais uma vez; terá de
pronunciar-se o voto dp Senado.
.
.
·
,
Comquanto se trate de materia já por este .iulgadn1 6. Commissão de Finanças. cabe o dever de expOr os fundamentos em
.. que se baseou.•esse julgamento, precedido pelo voto della.
:,
A concessão para o prolongamento da, linha de S. João a
Santos foi feita (L Companhia Sorocabnna pelo decreto n. '•36 F,
do 4 de Julho de 1891.
Realizou a lloncessionarin os estudos, que foram appro.vados pelo.Governo. Nenhum seguimento mais deu á o~ecucão
ào contracto.
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Todavia, não súmente este não foi declarado cadu·~o, o 1que
exigiria um decrllto do mesmo poder que l'izera a concessão,
mas, antes, foi considerado subsistente por actos solemnes
successivos.
Com llfi'eito, havendo fallido a companhia {)Oncessionaria,
jú. llntão fundida QCim a nuana, ro~am os seus oons, na fórma
da lei, levados a leilão, e arrematou-os o proprio Governo
Federal.
Ora, no arrolamento desses bens estava e:-.:pressamente
incluida a concessão citada, e nos mesmos termos o foi ua
escritpura de transferencia, em 1que. pago pelo Governo o preco
dos bens arrematados, foi-lhe dada a devida quitacão pelos
syndicos da liquidação
forcada.
·!
. .
Nessa escriptura, datada dll 29 de setembro de 1904, a .• ·
clausula I, lettra f, enuncia entre os'- bens vendidos:
·
~

«A linha que thoj e serve de ligação entre a rilde Sorocabana e. a rêde Itauna, de Itú a Mayrink (antiga São
João), com t; concessão para ser prolongada até ao porto

de Santo&.:.

Na clausula lVII, na descripciio das differentes concessões
pertencentes ao acervo arrematado, depara-se a .Jettra m, que.
diz:·
i/
.
«Decreto n. 436 IF, de 4 de julho de· 18911-, concessão
ú. antiga Companhia Sorocabana para o ,prolongamento
a Santos, .prolongamento de .que é seccüo superior ·O trecho de Itú a Mayrink (antiga S. João).~
I

E na clausula VIU, •que descreve a composição dos lotes
levados a leilão, lê-se, cm o de n. 3 :
.

~

«O trecho de ligacüo de Itít a Mayl'ink (antiga São
João), secção superior da linha de Jllayrink a Santos,

com a concessão para ser prolonuada até

Santos.~

.

Finalmente, a \Citada escriptura conhece tranferindo toei~

.o' dominio e posse sobrll ·os bens vendidos e accrescenta:

. «E llem assim cedem e transferem. ti outorgada
compl•adoi·a todos os direitos, concessões e contmctos.>.

'

.

Posteriormente, pela escriptuEa de 18 de Janeiro de 1905, .
·
o IGovcrno Federal transf01•iu aci'Governo de S. ·Paulo todo. o'
· acervo que arrematara. ~<\ssim comeca essa cscriptura:
«Escripturlt de. venda' da Estrada ele Fel'I'O União
'Sorooabana o Ituana, com todos os seus privilegias o
concessões • •• ,

.

'
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·
c<\.lii no. <Jnumernção feiln pela clausula II, se lê, sob a
leLtra m: .
« Concessiio á antigo. Companhia Sorocabana para o
Pl'olon(lamento a Santos, pelo decreto federal n. 43G F;
de 4 de ,jullho de i891.»
. '
··
No final <la clausula .nr, lettro. e, da escriptura ;citada, .o
Governo Federal, por seu representante legal, declarou:
'

a) que transmittia ao comprador, Estado de São
Paulo, desde a <lata da escriptura, c todo o domínio,
posse, juro c accão sobre a Estrada de Ferro Sorocabana
-o Ituana, afim de que o \Governo do Estado de S. Paulo
dello. use, gose e desfructe, como sua •que fica sendo,
para todo sempre, obrigando-se o mesmo· Governo Federal vendedor a, em todo tempo, fazer boa, firme e
valiosa a venda e responder 'Pela evicção;
b) •que outrosim « transmitte ao mesmo Estado de
S. Paulo a posse dos bens vendidos por forca da clausula constitut-i e por bens da dita escriptura, bem -como
transfere todos os direitos, concessões, contractos, etc,»

Por sua vez, o comprador, Estado de S. ·Paulo, trànsferiu

á Sorocabana Railway Company os -direitos .que lhe· cabiam
para prolongar a linha desde S. João a~ó á cidade e ao porto

de Santos; e o fez a titulo oneroso por contracto datado de
24 de janeiro de .19i2.
·
Bastariam as declarações assim feitas solemnemente -em
actos· oontra.ctuaes para estar plenamente .reconhecido p~lo
Governo ·Federal o vigor da concessão feita pelo· decreto
n: 436 F, de 4 de Mho de 1891.
·
Mas, ainda aquelle mesmo Gov.erno, em acto de seu proprio
.poder, affirmou serem aquellas escri'!ltura.s fundamento para
se revalidarem concessões ·constantes dellas que de revalidação
carecessem. Com ei'feito, pelo decreto n. 6.623, de 29 de
agosto de i907, revalidou a concessão feita tí Compan1Jia Sorocabal)a, pelo decreto n. 10.090, de 24 de novembro de i888,
nest-es termos:
·
transferida ao Gover.nl) do Estado de :S'. J?aulo,
pela escriptura de venda. de iS de-janeiro de i905, jun• · · tamente com as demais concessões e estradas de ferro
que pertencerem ú antiga Companhia União Sorocabana
e rtuana, · adquiridas pelo Governo iFederal, em leilão
de 5 de agosto de i 901;, »
Estamos, portanto, evidentemente; ,em face de uma con.cessüo ·em vigor. Mas a situação desta ô irregular,, visto não
subsistirem .os prazos para -o começo e conclusão das obras e
não· poder o· Governo, ,sem autorização legislativa,· fixai-os de .
·novo, bem .como estipular as clausulas por meio das quaes se
exerça a sua autoridade· sobre a exploração technica e commarcial da lin•ha.
.
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E' a .essa situacão que vem dal' remedia ro pvojecto
n. 3, de .1 0:13, que permittirá ao Govel'no ell:pedir o decreto
estabelecendo as cTnuslns da concessão.
.
• Parece, pois, á Commissão de Finnncns que deve elle ser
approvado pelo Senado.
. ., .
. Sala dus Commissões, 26 de junho de 1913. - Feliciano
Penna, Presidente. -· Francisco Sd. Relator. - Victorino

,

Monteiro. - Tavares de Lyra. - !•. de Bulhões. - A. Azei'edo.- Urbano Santos.- F. Glyaerio.,·

.

. Este parecer entrou em 2' discussão em 3 de julho de

1913, sendo approvado.

Aberta a 3" discussão em 1 do junho deste .anno, no pro-.
,iecto offereceu o Sr. Senador Glycerio a seguinte emenda
substi tutiva:
«Artigo unico. Fica por esta lei r.egularizada n
concessão feita á antiga Companhi!li Estrada de Ferro
Sorocabann, hoj.e Sorocabana Railway, Company, para
a construccão do prolongamento de S. João a Santos,
pelo decreto n. ''36 F, de '' de .iulho de 1891, sem gaI·nntia de ,juros ou subvencão kilometrica, devendo o
pmzo de durncão da concessão sot· (} mesmo de que gosn
a Companhia Mogy!tna, pelo decreto n. 977, de 5 de
agosto de 1802; revogadas as disposições em ·con:..
traria.~
·
Sobre esta emenda substitutiva foi chamada a dizer a
Commissüo de F'inancas e; distribuídos os papeis ao Sr. Senador
Gonçalves Ferreira, deu e!le o seguinte voto, cm 11 de junho:
«A emenda apresentada pelo Sr. Senador Francisco
Glycerio ao pro,j.ecto do Senado, sob n. 3, do anno ·passado, propõe quo, em vez ·de autorizar-se o Governo a
regularizar a (JOncessão feita tL antiga Compal)hia Estrada do Ferro Sorocabana para a construcçiio do prolongamento de S. João a Santos, sem gnmntia de juros
ou subvonoão kilometrica, se declare logo na lei a indicada regularização tambem sem garantia de juros ou
subvenoiío kilometricn, dispondo .ainda que o ]Jrazo da
concessão soja o mesmo de que gosa a Companhia Mogyana, pelo decreto n. 977, de 5 de agosto de. 1892, A ·
Commissão de Finnncas, que j;\ examinou a mnteria
o nnno passado o formulou o bem fundamentado parecer sob n. 41, r.econhocendo a coriveni1lnoia da regulnrizacüo sem onus algum para o Thesouro Nacional, não
va inconveniente que ella soja decretada pelo Poder
Legislativo, mesmo porquo ~ de boa r.egra que este
'·. ovite, sempre que possa, ns delegações. Tnmbem nnd~
tem a oppOr a que seja o prazo da concessão o de que
gosn a Companhia Mogynna, por decreto n. 977, de 5
de agosto de 1802.
'
.
'
Assim, é a Commissiio de J?avecer· que o Senado
approve a .~menda.:.
'

'.1

•
Ílilfrdmrrrm*s ·"

,·: I
,

i

.,

I ,•

.:

, ,•. _ .

, ) I ·•

8/iSSÃO EM

4

DE Sll'l'EMBRO DE

1014

23

Deste valo, pediu vis la o St·. Senador Sl't Freire, que offereceu o seu, do Leor ~cguintc:
~A emenda subslilulívu apresentada .ao projecto n. 3 do
anuo passado contém duas pnr·t,~s:.
1", regularizar a concessão feita ú antiga Companllia Estrada· de Ferro Sorocaliana, ho.io Sorocabana Railwày Compuny, para a construcção do prolon::;urnento de S. .Toüo n.
Santos, pelo decreto n. 436 F, de '' de. julho de 1891, sem
::;arantia de juros ou subvcnr;ão. kilomelrica;
2", estabelecer, que o prazo da durnçúo da concessão d·!vr•
ser o mesmo de que ::;ozn. a Companhia 1\logyana pelo decreto
n. 977, de 5 de a::;osto de 1892.
. 'Dos documentos presentes ú Commissão se não encontra
requerimento da companhia . solicitando a providencia consubstanciada, quer no projecto n. 3, de 191-1, quer na emenda
substitutiva.
.
Vê-se, erntanto, do parecer 'firmado pela Comrnissão de
Finanças, que ú proposição da Gamara dos Deputados n. 195,
de 1913, foi o!ferecida' uma emenda, que destacada constitue
hoje o ·projecto n. 3, de 1913.
Consta ainda do parecer referido «que este projecto não
é úutra cousa sinão a emenda, de igual texto, approvado pelo
Senado, com a proposição n. 250, de '19'12, e sobre a qual por
não ter sido remettido ú Camara dos Deputados, não teve
esta opportunidade de se pronunciar>, e depois de longas considerações no sentido de demonstrar a subsistencia da concessão feita á Companhia Estrada de F~rro Sorocabana, assim
·
conclue o citado parecer:
.
•Estamos, nortanto, evidentemente, . em face de uma concessão em vi::;or. Mas a situação desta é irregular, visto não
subsistirem os prazos para começo e conclúsão das obras c
não poder o Governo, sem autorização le::;islativa, fixai-os de
novo, bem corno estipular as clausulas por meio das quaes se
exerr..a a sua autoridade sobre a exploração technica e commercial da linha.
E' essa a situacão a que vem dar remedia o projecto
n. 3, de 1913, que permittirá ao Governo expedir o decreto
estabelecendo as .clausulas da concessão.>
Do exposto verifica-silo. que o projecto resolve entregar
ao .Poder Executivo a facuidnde de expedir decreto estabelecendo as clausulas da concessão; a emenda considera a concessão regularizada e pretende estipular o prazo de duração,
isto é, determina que será o mesmo de que gosa a Comp:mbia
Mo::;yanl\ pelo decreto n. 977. de 5 de agosto de ·1892.
Não parece que a emenda attin,ia ao fim a que se destina
e muito meno,; que o parecer de 26 de julhú de 1913 tenha
gemonstrado que a concessão continua em vi::;or.
~
O decreto n. -1313 F, de .\ de julho de 1891, concede á
Companhia Estrada de. Ferro Sorocabana privilegio por 60
nonos, sem ::;arnntia de juros, que. não poderá jámais ser
solicitado ·em relaclío a esta concessão, para a construcc1ío1
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u~o c goso do prolongamento dn mesma estrada, da Estncüo
de S.•Toiio até o porto de Santos, passando por Cotia, Itnpecoricn. Santa Cruz, Conccir.ão c S. Vicente, no Estado. de São
Paulo, de accordo com as clausulas a.ssignndas pelo Barão do
Lucena Ministro de Estado dos Ncgoc1os da Agricultura, Commareio' e Obras Publicas.
·
Si o Senado npprovnr n emenda, admittindo pnra discutir
que o termo ?'C(Iltlarizada sisnifique mviaomda ou ?'evalidada, ou mesmo que a Commissüo substitua aquelle termo
por um destes cm csub-Oihendn~, o Poder Executivo o a companhia ficarão om frente do um contracto cuja execução se
nos nJ'figura impossivel.
/
Do fnílto, dispondo n clnusuln IV, do decreto n. 136 F, quo
os trabalhos terão começo no prnzo de dezoito mezes e· .tormin·nriío no de cinco annos da dntn da assisnatura do respectivo
contr•ncto .o, tendo it ultima prorognoiío terminado om 1903
(decreto n. 3.717, de 20 de'ngosto de 1900), fica sem prazo n
concessão para inicio e. conclusão das obras,
A clausula V do citado decreto n:..136 F estatue:
.
'
cPara gnr•nntia do que preceitua a clausula. prcicedente
· depositará a Companhia no Thosouro Nacional, em moeda corrente. a quantia de 20:000$ em cnucão, a qual reverterá em
lieneficio da União si os trabalhos deixarem de ser iniciados ou
coneluidos dentro dos prazos fixados, podendo a mesma· caução
ser levantada desde que n linha for aberta ao trafego,,
. Excedidos como se acham os 'prazos prefixados na clnusula IV, infringida a· clausula V. a caução pertence a União
o não parece que a emenda nos termos em que se acha re'di~tida tenha n virtuõe de cassar no Governo Federal o .diroito
de apropriar-se da somma referida que indiscutivelmente lhe
pertence. ·
Si implicitamente é ·licito deduz·ir que a concessão se
revalida attendenclo-so nos termos da emenda «fica por •lSta
lei ·regularizada n concessão feita :í antiga Companhia Est.radn de Ferro Sorocabann, ho,ie dn Sorocabazm. Railway
Compa.ny~, sem outras· disposicões se não póde comprehender
como observar as clausulas IV e '\' dr~ citada concessão... · .
A prinieirn pnr•te da· emenda, pó~tanto, niío satisfaz .o
fim a que' se destina.
;
·
A. se!l'un'da parte exige igull'lmente o ponderado exame
da CommJs~ão.
.
Antes· de fazei-o opportuno é ·observar, como por vezes·.
se t.em feito, .que grnvo inconvenient.e· comp•orta o uso· ·oommum e reiterado, de •no em•és de ser r•epetido o texto nos
pro,iectos de lei, apenas citar-se a lei ou decreto pelo qeu
numero o data, impossibilitando, a quem ''otn; saber o que
npprova ou .rc,ielta o diffieultando ao facil conhecimento do
l,~xto, n quem tem do a app!icar, a dis.posiciío.
· · á
Com a con.s·iderncüo exposta, attendendo que co ·vraro de
durnciío da eoncessilo deve ser o mesmo. de que gosa a Com""
·panhia MKJgynna, pelo docroto n. 0.77, de 5 de agosto de 1892~;
· vejamos qual o .prazo estipulado neste decreto.
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E' o que se nüo de'scobrc, múo gr.ado paciente exam~.
Insistindo nu; leitura do decreto n. 077, pesquiznndo a:
disposiçiio sobre ,prazo, deparnmos com a clausula XVI
que diz:
«Em· Ludo quanto• nuo estiver estipulado IIIO presente
contracto t•egulnrá, no que for applicavel, o que so
contém nas clausulas V, VI~. VII, :VIII, IX, x,. XI, XII,
XIII, XV, XV I, XVII, XXIV, Ji.XV, LII e Lili do decreto
· n; 8.888, de 17 de novembro de 1883~.
·
Exami!llnndo este decreto, no presuposto dll :encontrar
nns supracitadas clausulas a estipulação de prazo, que a
emenda pretende fixar para c.oncessão, 10 resultado •ainda foi
negativo, .cumprindo. salientar, como attestndi> de descuido
na expedição de decretos de tão grande importancia, que o
de n .. 977, de 5 de agosto de 1892, manda app!icar as clausulas LII e LIII do decreto n. 8.888, de 17 de novembro de
1883, quando· este contém apenas quarento. e seis clausulas.
Rnzüo, pois, teve o notnvel engenheiro b·razileiro modomiro .Plereira da Silva, quando no .capitulo i 7 do volume 1'
do sou excelleiite livro sobre «Politica e Legislação de Estradas de Fert'()>, ,aJ'firmou, com a autoridade que lhe empresta o nobre amor pela profissão, servido por uma vast~
cultura, que:·
.
Na grande série de contractos celebrados, nota•
se de um· para outvo uma cn.ro,cteristica desorientacão ou negligencia inqualificavel, não se .podendo atinar com as causas que deviam ter deteiminado .taes
factos.
·
·. ·
Não raro se tem procurado justificar as lacunas
o defeitos graves de nossa Jegislltçilo com ·O motivo. de
ser preciso facilitar as concessões; mas não custa provar que ·esse motivo ·trás a consequencia justamente.
do contrario, na maioria dos casos.
E' passivei que o objectivo da emenda fazendo a r·emissão do decreto n. 977, ·de 1892, se·ja o de não estirm!ar,
prazo, importando, segundo a opiniao ·de alguns conccssion~
r·ios, essa lacurna em ser considerada perpetua a conce!l3ão.
Sli assim, fõra, motivo mais pondel'avel occorre para se~
rejei!Jllda a emenda.
·
Com effeito, em doutrina se não adm~ttem I!S· concessecs
'perpetuas, sendo o p.rnzo ma."\:imo de .noventa e nove annos
!Viveiros de Castro, Direito Administmtivo) e a propria dist'inccüo que se estabelece entre contracto e coooessüo repu~"lla
a pretensão de quantos acreditam QUil ·o Estado lhes· tenha
:!'cito semelhante doncão.
·
Carvalho de Mendonça (DoutriM e Pratica das Obri.,
sncões) assim se exprime u proposito do assumpto:

•
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<Não se deve, outrosim, confundir controcto com
ooncessão. .
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Aquclle suppõe nccOrdo de vontade, previa e vo~
Juntaria escolha de pessoa co'm quem se contracta ~
envolve obrigações reciprocas.
·
·
Nesta, na .mniorin dos casos; a concurrcncia pu~
blicn quo n precedo c guo constitue principio funda~
men,tal nil administrncao repulllicann, co!Jocn a escolha no terreno das vantagens ele preço c condir,r.es
O caracteristic.o da concessão é a cedencia que a
administraciio publica faz ao particular ou companl! ia,
para executarem uma obra determinada, com o direito
de cobrarem durante um certo prazo taxas c conrri~
buicões destinadas a satisf•azer .o custeio dn obra, sua
conservnc·üo, remunerar Kl· capital empregado e png~r
a fiscnlizaciío.
·
. Esse lim·ite ao prazo das concessões é da substancia das CIOilcessões. Elias representam o custeio das
obras e estas revertem t\ ad!:tJinistraçiip, findo o prazo,
posto que o Governo possn sempre resgatar as obras,
decorridos os dez primeiros unnos. E' que o conc~ssio
nario não fica com a propriedade do que e'!l:ecutn; e!le
ó ·smples usufructuario.~
Para tanto poderíamos fazer uma ligeira historia da
Companhia Sorocabnna; como, porém, o que nos interessa por
agora é o 1;umnl do Santos, vejamos qual a opinião do Dr. a..
Pereira da Silva. sobre suns vantagens tl)chnicas o economicas .
..
•A linha de Itlí ás proximidades dn estacüo d~ Siio
.Toüo foi .dada como· ·complemento á linha jt\ concedida
do mesmo ponto na Sorocabana até Santos, e 6 uma Ii~
. nha de ligucüo das duas rêdes Ituana e Soroc~b:ma. Se~
ria o escoadouro dn Ituann· para Santos. Mas csb. linho;
para Snntos concedida em '' de ,iulho de 1801, não foi
· felizmente levada a cabo. Commcttimcntó prematuro ou
importuno, representa nJ.ém disso um plano difficilmente exequível, e com vantagens que dcsapparercriam
dennte da dispersão dos transportes para Santos. além
do alongamento de 42 kilometros.
·
Filho de um período de loucuras, morreu com ello
o projecto.
A P.xecuciio das obras do duplicnçiip da linha da
S. Paulo Rnilway Company, que !lcarrctou Hio exor~
bitnntes dcspezns, reclama por muito tempo aindn u
concent.rn~:lio dos transportes nns 'linhas desta campa•
nhia; qualquer dispersão prematura é nociva aos interesses do Estado e r) mPsmo offensiva de diroit,os
adquiridos, cm virtude do concessões dos troncos, que
estipularam n redur.cão das tarifas por e~cesso de
lucros. Orn, isto 6 ·immensamente prejudicado pela dis~
persüo do trafego.~
·,
Ante esta ··opinião, que não pódo ·ser desprezada, o Pode~
Logi~lalivo devo precaver-se, evitando n possibilidade de du~
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vidas futuras que ainda mais sobrecarreguem os exhnusLos
cofres da União c dos Estados.
Si a concessão Astivcssc cm vigor, caberia á Sorocabana
llailway o direito do pedir directamente ao Governo Federal
a.s modificações ,tendcntee n' tornar passive! u construccão da
lmh•n, porquanto o Estado de S. Paulo eelebrou com essa companhia o •contracto de 24 de janeiro de· 1912, onde ficou estabelecido o seguinte:
,
··
<0 I~stado transfere á Sorocabana llailwny Companhia, todos os direitos sobre a concessão ria linha de
S. João a Santos, a que se refere o decreto federal numero 436, de 4 de ,iulho de 1891, e .confere-lhe poderes
necesarios paro tratar directamente com o Governo Federal, sobro as modificações elos termos da mesma concessão, comprbmettendo-se o Governo do Estado a
apoiar a companhia nas suas negoci•ncões com u União
paru que a referida linha possa vir a ser construida.
Clausula XV.~
Sem a trnnsforencin, o direito seria do Estado de S.Paulo,
por que a ·Sorocnbana llailway não é successora da nntig·:J.
Companhia Sorocabnna, e se constituiu como entidade distincta, com· o princpal objectivo ele comprar ou adquirir por outra fórma em arrendamento a liriha da Estrada de Ferro Sorocabana, de propriedade rlaquelle Estado, e:c-v·i dos decretos
ns. 6.524, de i5 de ,iunho de 1897, e G.574, de 25 de ,iulho de

' I

1907.

\

Continuamos, entretanto, a opinar que a concessão está
caduca e que sérios prejuízos soffreria o Estado de S. 'Paulo,
si o Governo Federal entregasse á arrendataria rto grande patrimonio, que á União custou 60.000:000$ e ao poderoso Estado· da FederaÇiiio 3. 250.000 lhs. a valiosa concessão de uma
linha que se desLina ao porto de Santos. E para tornar bem
claro o valor do pr,ejuizo, vem de molde citar uma dons clausulas do contracto de arrendamento celebradD ent.re o Estado
de S. Paulo e a Sorocabana Railway:
<Os arrendataries reservam-se o direito de renunciar o presente contracto na hypothese de prejuízos
suocessivos na exploração, perdendo neste caso o valor
integral da cauoão e recebendo somente do Governo o
valor dós mnteriaes do almoxarifado e o capital rPconhecido com a depreciai;ão correspondente ao tempo
decorrido do prazo do contracto, si o Governo não preferir .assumir a responsabilidade dos debenturcs cmittidos. ·mausuln XIX do contracto de 22 ·de maio de 1007 .>
Uma vez renunciado 'este cont~acto ·pela superveniencia
de pre,iuizos succcssivos, a Companhia Sorocabana Rnilwny
perd~rá apenas mil apoliaes do Estado, mas receberá o valor
,cios mnte~lnes dD nlmoxnrifado e o capital reconhecido com a
dcpreci<tção correspondente no tempo. decorrido do prazo do
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contracto, si não prercrir assumir a rcsponsnbilido.do dos 'de·
úeutm•es cmillidos, emquanto que ú Estado ficará na obrigacüo de explorar uma estrada, acarretando com o prejuizo da
oxplorncüo, que niío desnpparecerá ·com a mudanca de administraciio, o a companhia proprietari·a exclusiva da concessão
do S. J oúo n Santos, tronco de toda a rêde da Soro cabana e
das linhas que para ella contribuem, auferindo as vantagens
que aquella i'uturosa zontt promette. Por outro lado, sem a
roversiio soi'J'rerú n União grande prejuizo ou nn~cs deixará
de aproveitar opportunidade pnrn tornar cJ'fecti:vo esse salutar prinoipio garantidor de seu patrimonio, rcivindieando
dibJil.os q11e a imprevidencia dos poderes publicas tem deixado cm mãos dos concessionarios.
A affirmacüo de que n concessão não ,está em vigor . ·
merece ohscrvnoües, attcndcndo no douto parecer do· 26 de
julho de 1013.
Trcs siio argumentos em que se funda o parecer:
«a) nüo haver um decreto declarando a caducidade
ela concessão;
·
b) ler n Uniito nas cscripturns de compra e venda
do pnlrimonio da Companhia Sorocabnna mencionado
entr.o as concessões vendidas n 'do prolongamento. de
S. João n. Santos;
·

o decreto n. 6.623, de 20 de agosto de 1907 .» ·
A falln da. expedição !lo decreto declnrandCf a caducidade
da concessão nunca podcrt\ ser allegadn como fundamento capaz de rcvalidm• a concessão, umn vez que cm qualquer tempo
póde ser expedido. Passemos, pois, no segundo argumento.
Sem pretender levuntn.r c desenvolver uma cruestão méramcnto doutrinaria que tem occupado a altencão de !\!. Dereste,
Blunstschli, Mncorcl, i\1. Aucoc o tontos outros sobre actos de
governo o de administração, dciscührimos a nociio clara do
nssumpto no vcllio mestt•e de direito administrativo, de saudosa memorio, visconde do Urugun.y, quando ensina CJUe o
Poder Exoeutivo nctún ,debaixo de tres qualidades: como governo, como. administrador c como proprietario.
Como sovemo, governo, 6 o Poder Executivo puro, politico e governnmontnl; como administrador pratica actos do
.administrncüo, o como proprietario, é pessoa moral, .possuo
como os demais corpos poli'licos.
· E continún o eminente mes1.1ic: «Como proprietario e . . . __
pessoa moral, o Estado é considernclo como parto o simples
particular».
-''
Assim sendo o Governo Federal quando adquiriu e quando
transferiu por documonlo publico o acervo da Companhia
SorocabPna, nua praticou netos de governo ou de ·administrac)
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cão ado •Jil'iu e vendeu o que possui a a vendedora, 'isto é, a
concessão su,jeiLa a caducidade, podendo dcsL'arLe quando lhe
aprouvesse docJ•etul-a nos termos do contracto, praLicando então, acto de adminisLracüo.
·
Si do outra !órma procedesse praticaria o representante
da União um excesso' de. mandat.o.
E para bem salien:tar esse usscrto, basLa lembrar os termos usados pelo EsLado de S. Paulo, quando outorgou a· clau'sula Hi' do contracfo de 24 de janeiro de 1912, fazendo cessão
de seus direitos sobre a concessão quasi a titulo gratuito á
Companhia Soi·ocabana Railway.
nesta .agora apreciar o terceü·o argumento fundado no
decreto n. 13. G23, de 29 de agosto do 1907.
.
O exame dos termos desse acto do Governo Federal não
autoriza a aff~·macilo de que •era seu inLuito rcvalidu.r a conaossüo n que se re!'ere o decreto n. 43ü Ji', do '"de· julho de
1891.

.

De facto o citado decreto ri. G.623, estipula condições que
dev:cm ser observadas nus concessões que revalida,' tanto que
dispõe:
·
«Artigo unico. . .. juntamente com as dema.iR concessões e estradas. de ferro que pertenceram ú antiga
Companhia União Sorocabana e Itúana, udquiridas pe'io
Governo Fed~ral em .leilão . de 5 de agosto d:o 1V04,
mediante as clausulas que com este baixam, assignadas
pelo Ministro cJe.' Estado dos Negocies da Industria,
Viacão e Obras Publicas.~
Ora, uma. das concessões,' cuja execução se torna impossível sem modificações de clausulas substanciaes, é indiscutivelmente a do decreto n. 436 F, de 4 de julho de 1891, cm·tanto, dispondo o decreto n. ü,(l23, logo na sua clausula 1',
sobre privilegias o prazos das linhas de Tatuhy a Ituraré e
do Capão Bonito a Agua Bôn, não faz siqu:er a menor allusão
, o.o ramal do S. João a Santos, ao menos para autorizar a
·substituição das clausulas quarta · e quinta que estipulam· o prnzo para comece o fim da oonstruccão,, e caducidade e perda da caução. ·
·
O'ultimo fundamento do parecer de 26 de julho de 1913,
áinda se most1·n mais inconsisLente si volvermos a attenoão
pnrn o termo de acoõrdo de 30 de outubro de 1907, onde se·
não faz a mais lige'ira re'forenoia no prolongamento a Santos,
apezar de ter sido firmado em execucão do decreto n. 6. 623.
Dispõe o termo:
·
·

,
~'.

'

.

«..• declarou o Si~. Ministro que, de nccôrdo com o
decreto n. G.G23, de 20 de agosto de. 1907, ficnvn revalidada a concessão feita ú antiga Companhia Estrada
de Ferro Sorocabana, pelo decreto n. 10.090, de 24 de
novembro d~ 1888, e transferida no Governo daquelle
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Estado (de S. Paulo), pela escrip tura de venda do 18
de janei!'O de 1D05, 31tstamente com as demais concessões e estradas de ferro que pertenceram á antiga CompanlÍia Soror-abana e Ituanu, adquiridas pelo Governo
,t.,edcral em leilão de 5 de agosto do 1904, e mediante.
as seguintes clausulas, etc:
·
·
, ]finalmente a apresentacão da emenda visando revigorall
a concessiio mostra que o direito á decretacão da caducidade.
é incontroverso.
•
O Poder Legislativo tem portanto plena liberdade de deliberar.
Deverá entretanto privar o Estado de S. Paulo do melhoramento que fazia objecto da concessão caduca, ou encara~
do frente o problema para resolvei-o ?
·
.
Si uma lei geral tivesse sido votada estabelecendo o melho!• regimen para concessões de estradas de ferro, o caso ficm·iu só dependente do Poder Executivo.
Não existindo essa loi e ao contrario prohibicão expressa
ao Poder Executivo de fazer concessão de novas linhas sem
.prévio acto do Legislativo, pa.rece q•le tudo poder-se-ha conciliar· mediante uma autorização ao ·Poder Executivo, que
•pesando bem as vantagens o resguardando os interesses nacionaes, usará ou não da faculdade, cabendo-lhe mesmo o direito nesta ultimn hypotllese de construir a linha· para. dar
em arrend.umento, fazendo triumphnr o principio de pertencerem ao Estudo todas as estradas de ferro e esP.ecialmente
nquellas que teem communicnciio directa com o mar. ·
Esta i'aculdade, porém, não deverá ser ampla e sim su.ieitu n certas obrigacões, a saber: á. reversão, prazo nunca
superior a 50 nonos, prohibiçiio de conceder· garantia de ,
juros.
·
E porque é esse o nosso parecer, opinando pela rejeição
da emenda, sujeitamos á consideração do Senado a seguinte
SUB-llM!lNDA

~

Art. Fica o Presidente 'âa Republica autorizado a abri~
concurrencin publica pura a cons truccüo, uso e gozo ·de um
ramal que, partindo da estnciio de S. João, vá ao ·porto do
Santos, sem garantia de juros ou subvenciio kilometrica, sendo
preferido em igualdade de condições o Estado de S. Paulo •.
. Art. O pra~ o da concessão não e:~:cedern de 50 annos,:
devendo ficar estubolocido o regimen de reversão, fiscalizaol!.o
sobro tllrifns e suas reformas, adoptando-se o traçado que me"'
lhor sutisfiz•ar a· economia do trafego,)
•
Deste voto ·do Sr. 'Senador Sá Freire pediu vista o Sr ,1
Senador João Luiz Alves, que assim se pronunciou:
«Pelo decreto n. 436 F, de 4 de julho de 1891, foi concedido
á Companhia E. do F. Sorocnbuna privilegio, sem garant.ia
de juros, para o prolongamento de sua. Hnba, d~~t·estacãq d~
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S. Joüo até o pOJ·to de Santos, devendo as obras começarem
dentro em 18 mezcs e ficarem concluídas dentro em cinco annos da ilatu do contracto, que foi c~lobrado no· unno seguinte.
Entrando em li!]uidacão i'o·rcnda a Companhia Sorocabana,
foram os seus bens adquiridos pelo Govemo Federal, pela. cscript.ura vublica de 29 <ile. setembro de 1904.
·
Entre os bens assim adquiridos pela União, figurt1
'(clausula r, lettro. f) :
· «a linha que· hoje serve de ligacão entre a rêde
.Soroeabann e a rllde Ituana, de Itú a Mayrinck (antiga s; João), com a conaesstio para se1• prolonoada at(
o porto de Santos.~.
Na clausula VII da referida escripturD se estabelece que,
'entre as concessões rlc que a. Sorocabana está cm plena posse
.c dom·inio, e são transferidas t\ União, encontra-se: (lettra rn),
«decreto n. 43ü F, de ·4 de julho de 1891, concessão feita ú
antiga Companhia Sorocnbann, para o· prolongamento a Santos, prolongamento de que é secção superiOL' o trecho. de ILú
a ·Muyrinck (antigo S. João.)»
.
.
.
Ainda rln mesma escriptl.)ra co·n:slu que o lote n. 3, como
os demais adquiridos pela União, comprehendia a concessão
para o prolongamento a Santos.
Por sua vc~, a União vendeu ao Estuda. de S. Paulo, por
escriptura de 18 de janeiro de 1905, todos os bens da Companhia Sorocabana.
Na escriptura sé declara:
1•, que a Fazenda Federal é senhora e possuidora da E. de
F. Sorooabana·e Itunnn, com todos os seus privileaios, c concessões, .etc.;
· · 2•, ·que, entre os bens pertencentes á Fazenda Federal,
se comprehcndcm os seguintes contl'actos e concessões:

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

m) concessão á antiga Companhia Sorocabana, para
o prolongamento a Santos, pelo decreto federal n. 436 F,
de 4 de julho de 1801 e contracto de 24 de. maio de 1892
(clausula 2') ;
.·
3•, que a Fazenda Federal vende c transfere ao Estado
de S. Paulo os bens assim descriptos com todos os. p1•ivilcoios,
conces,ções, contractos, etc.; .
4•, que. u Fazenda Federal se obriga a fa:.er boa e vaUosa
a venda, .respondendo pela evicção, e transfere-os no Estudo
de S. Paulo, como seus que ficam 8endo de hoje para todo,
sempre.

Ainda por sua vez, o Estado d!l S. Paulo a.t•r•endou, por
contracto de 22 do maio de 1907,. ns linhas om trafego, que
p.dgui~i~o. da :U:niiio, ,e transf~i)l1 por ~Ontracto d~ ~~ p~ JU~
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neiro de 1012, á Sorocabnnn Rnilwny os ·seus dire·ilos sobro a
concessão da linhn dn S. João a Santos, reservando-se o dit·~ito de resgate da linha nas condições que cstabcic'ceu, no
fim de '30 annos c revertendo a concessão no Estado si, depois de obtidas do Governo Federa.! ns modificacões· necessal'iws para ser levada a Affcito a construcoão, esta não se vc.t•ificat• nos p1•azos que !'orem então fixados (clausula XV, do ·
contracto de 1012 J.
Pelo contr.ncto celebr.ndo com o Estndo de S. Paulo, pela
emenda approvnda no pro,iocto n. 250, de '1012, que constituiu
o projecto n. 3, de 1913, então ncceit() por toda a Commissão
o pela •emenda a esse projccl.o, ·Ora apresentada pelo Sr. Senador Glycerio, se· verifica que a SoJ•ocabana Railway procisa de mod-ificacão - nos termos da concessão - c que esta
consisto na não reversão.
~

Isl.o posto, abordemos as diversas questões a que dú !asar a materia da omenda, nigumas das quaes foram tratadas,
com a costumada proficiencia, pelo Sr. Senador Sú Freire, no
·parecer do que pedimos vista.
_i•

:A concessão est·ií cad:uca ?

Pensamos que não. Para amparar a no&sa opinião, invoca.remos em 1' !asar o parecer do saudoso e eminente exronsultor geral da Republica, Araripe Junior, cuja inc,ontestavel competencia e nobre isencüo no desemp·enho~ ele seu
cargo são égide segura do acerto da sua ·opinião. ·
No !Seu parecer n. 52, de 16 de a!llosto de 1907, dirigido
ao ·IVIini•S·tro da Viação, em materia connexa e identicn a de
que tratamos, dizia elle:
. ·«Penso que não incorreram •em caducidade a garantia ode juros e ma~s favores concedidos á . Campa~
nhia Sorocabann, em virtude do decreto n. 10.090, de
24 do novembro de 1888, porq!!anto até a data da
venda da estrada de ferro ao Estado de S. Pa!!lo
nenhum acto preju(licia! foi praticado, .etc,

Dos papeis ,juntos se evidencia que o Governo,
utilizando"se dessa faculdade . (decidir 1da existencin. do
forca ma~or) reconheceu . po·r factos colliS•ecutivos, a
existencin ·impUcita da forca maior, etc.; ·e o que é
mais, por ultimo considerou. em v~uor a nlludida
garantia de juros e os outroslfawres, declarando n111
clausula segunda, lettra i, da .escriptura de venda dn
' referMa estrada, com a enunierac.ão no proemio de
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todos os privilegias, contracLos, rcHreHos que .tran!feria
:lquello Estado, o contracto o conaessão de· 30 de novembro de 1888, declaração esta que asse(JUI'a todos
os dire-itos transmittldos c ratificados na dita cscr·ipt.ura.».

.'

'li. caducidadJJ, quando não !sanada expressamente pelo
teôr da escriptura de venda ao Es•tado. de S. Paulo, não existiria tão pouco, é sabido, que clln. não se opera ipso jure
c só appa·rece em virtude ·do decreto do Poder Executivo,
quando elle póde n!IJr independentemente do int.erpellnoüo
ludicial.
Essa é .n. pralicn constante o ininberrupta do no5·so direito administrativo: essa é a lição do douto Sr. Viveiros do
Castro, na propria obra invocarda pelo prolator do parecer do
,que tomos o desprazer de discordar.
Com effeito, o acatado publicista diz:

«Si o concessrionario não· cumprir as suas obrigações contractuailiS\ a administração decr:etard a caduc(dade, snlv.o o direito do concessionaria de recorrer ao
Poder Judiciaria, si ·entender que não houve justa
causa para a caducidad·e.». (Dir. Adm., 2• ed.,
pag. 267.). ·

,
. '

Sem decreto, pois, não ha caducidade, não só porque sem
elle o Governo implicitamente •reconhece que ha forca maior
· impediente da execucwo do contracto, como porque sem elle
fica, o concessionaria privado do seu direito de vecu~o ao
Poder Judiciaria.
.
. Ora. no caso não houve dec~eto de caducidt~de; logo a
.concessão está em vigor.
Não colho o argumento de que ·O decreto de caducidade
póde ser expedido a qualquer tempo, por isso mesmo que o
que se sustenta é que, emqun.nto não é exped·ido, níio ha
caducidade.
Estamos, pois, 'rd•eante d·e ·uma concessão não caduca.
.
Menos procede o argumento de que n execução da obra
. ;se torna · imposs>i'l'el, por não haver prazo para ella, por·quanto é precisamente esse um dos fins da emenda o do prodecto, quando determinam a, reuulari:aç/J.o da concessão, regularizacãlo que terú como con•s·equencia estabelecerem-se de
novo os mesmos prazos prestabelecidos.
E, quando assim não seja, para .evitar duvidas,. o remedia ·ostú em rd•ecla.ral-·o .expressamente, em sub-omenda.
· E' o que fazemos na· emenda substitutiva que apreson.tamos nn conclusão deste parecer.
A questão da caducidade, porém, offerecc aspectos· juripicos e moraes dignos de algumas re.f11l;tões.
.
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O parecer d•J que divergimos nos informa de que o uJUmo
prazo prorogado terminou em 1903 e dahi inferiu a cadu~
cidade. ·
·
..
Mas, si assim fcsse, a Ur>ião não teria que udqumr e pagar,
ella propria, como o fez, no anno seauinta do :!904, uma con~
cessão sua, insubsistente.
· Este facto, 'coni a ausencia do decreto de caducidade, in~
dica a ·vigenci a da concessão.
Si a concessão não estivesse em vigor, a União nüo podia'
honesta e juridicamento vendel~a, como vendeu no Estado
'de S. Paulo, de quem recebeu o respectivo preço em 1905.
Ouvimos objectar, no debate oral, no seio da Commissão,
que a União comprou uma inassa fallida, sujeitando~se ás
consequencias da sua liquidação; e tamb~m oppõe o parecer
que o Governo no caso nüo ·agiu como poder governamental ou
como poder administrativo.
A primeira objecção não tem procedencia, porque á pro!
pria União, na posição de devedora da massa pela concessão,
incumbia o d~ver de. fazel~a excluir do activo dellu, caso a
considerasse caduca, ·iuediante um previ o decreto.
Ao contrario, não a excluiu e a adquiriu como em pleno
vigor, ella que tinha ·a faculdade pura assim 'consideL·al~a,
pagando o respectivo valor, o que certamente não fez, nem
podia fazer por favor •••
Mas, quando assim se podesse discutir nas relacõés da
União com a massa, .iá o mesmo não se póde dizer quanto ás
relações da União com o Estado de S. Paulo. . ·
,.
A este a União não transferiu o acervo de uma. massa
fali ida, mas b.Jns seus, de seu pleno do mini o ·e posse-, .. expressa~
mente discrimmados.
·
·:·, :. • '·
·
Entre elles está a concessão para o prolongameilto··a San~
tos, cujo preço a União recebeu, em virtude. da venda· que fez
pa:ra todo o sempre, responsabilizando'-'se -expressamente pela
cvicção.

·lj

.

.

Não ha como full'ir' disto: a União cedeu para todo o
sempre ao EstBdo de São Paulo uma concessão que era sua e
cuja validade lhe competia reconhecer, obrignndo~se ·a faze~
boa a venda.. . , .
· ., · .·
Fazendo a. venda, claramente reconheceu a·. •Vigencia da
concessão, para o que lhe assistia o direito, tanto ·mais que se
obrigou a fazer a venda.boa ,o valiosa.
Não importa o caracter em que tenha agido: si coú1o
pessoa de direito privado;-si ·como pessoa de direito .publico na
exercício de r.cto de administração, ainda que ·se- admitta a
distinccã,o, ho.i'e. repellida pelos mel11o11es .tratadistas, QUf/;
co~o L. Meuc.ci' dizem ~:LUC. elln. «non é ..scientifica, né costi~
tuz1onnle» o1 s1mples producto de «templ di poca colturu di
diritto publico», como eram aquelles ·em que .escrevia o V•1
de UrUI)UUY, que aliás nada distinguiu quando ,escreveu a
verdadeira petição de principio de que 'o poder publico é go~
vornam.ental quando governa, administrador quando p1•atic:i
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actos de administração. . • (Vide Meucci, Inst. di dir. n=i. tr ., pag. ~ ~ e sega. J
·
.u1s
· Seria immor{l.l e deshonesto que a União se. locupletasse
oom o preco de ulila •cousa que vendeu, sem que ella existisse
no tempo da venda.
·
':Demos, . pois, que a concessão não caducou, e assim com
razão o entendeu o Estado de S. Paulo, que na transferencia
ú Soro cabana Railway, em 1912, estabeleceu .que si esta não
fizesse a. construccão nos prazos que ·lhe marcasse o Governo
Federal, a con~essão voltaria à pertencer ao mesmo Estado.

•s•

2'

Em vigor. .a

ccmcessã~,

.

em que prazo ezecutal-a ~.

I E' o que a nossa emenda substitutiva resolve, respon7
dendo á. olljecção da falta de prazo.
3'

Convem ezecutal-a ~
Acr·editamos que soblle este ponto não ha divergencia.,
Certo é que o parecer do digno Sr. Senador Sá F.reire, di~
que a concessão traz prejuizo ú União, si não houver a reversão c prejudica a S. Paulo (proposições que examinaremos
de passagem e opportunamente) ; certo é · que, apoiando-se
no parcer. do illustre engenheiro, Dr. Clodomiro Pereira da
Silva, o voto de que discordamos, pareceria achar inconveniente ·a ·.construccão, 'pois cita o seguinte trecho do livro daquelle profissional:
.
·
.,

,

«Commettimento prematuro ou importuno (o prolongamento a Santos), representa um plano dif{icil':"'
.. mente.ezequivel, c com vantagens que desappareceriam,
deante da dispersão dos transportes para Santos,. além
do alongamento de 48 kilometros. Filho de .um periodo
de loucuras, morreu com elle o projecto, cque o re- ·
ferido engenheiro .julga prejudicial aos interesses , do
Estado de S. Paulo, e offensi.vo -aos direitos .adquiridos
da S.· Paulo Railway.»
·· . Apezar··da ·citiicão; odoúto 'parecer; não se conformou com
tnl qpinião, tnnto que concluiu por um ·projecto de nova concessao, projecto .que teremos de examinar, mas que em todo
o cnso serve para demonstrar a unanimidade dns opiniões, já
·manifestadas, sobre a · oonveniencia de nova estrada para
Santos:·; .., :. ·:··
· •· ·
·
·
Tahon'veniencia. nfio póde ser posta em duvida. .
A SorGcabnna serve a uma extensa e rica região de São
Paulo e' .dos •Estados visinho~. ou,i'!i. produocfio · vae augmentnndo sempre, graoas. aos me1os de transporte, e ó .exportad~

..
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por Santos, .por onde. são importados os generos que não são
a!li produzidos.
·
·E' facto notorio que a unica via de sabida para Santos, ·
a S. Paulo Railway mal pó de dar vasão ao trafego actual de
importação e· exportação de mercadorias. flão é infundada
a previsão de que em futuro não remoto ella será insufficiente para isso, dado o· progresso - que diariamente augmentn
- da produccão paulista e. dos Estados limitrophes.
.
Por outro Indo, é incontestavel que a concurrencia dos
meios de transporte, barateando os seus fretes e melhorando
as propi•ias •condições cm que ello se opera, fav.orece a producciio, digna das mais acuradas attenções do poder publico,
que dei! as aufere os rec.ursos para n manutenção do Estado.
Uma nova via de transporte para Santos é, não só conveniente, como se tornará indispensavel em breve prazo, não
sendo temerario suppol-o inferior no proprio prazo neccssurio
para a construcção de uma nova. estrada de ferro.
Com isto não soffr.e· a linha ·existente ataque aos seus
dil•eitos, que consistem no privilegio de zona, que tem de ser
respeitado, sendo ainda nisso imp·rocedente a opinião, embora respeitavel, do digno engenheiro, citado pelo voto .do
honrado Senador pelo Districto Federal.
·
Temos, pois, como irrecusnvel a necessidade da nova
linha.
~·
, · Como e:z:ecutal-a ?

Preliminarmente, declaramos qlle somos de parecer que ·
isso devo ficnr a cargo do Poder Executivo, como sempre havemos feito, dando-se-lhe. n necessaria- autorização, com ns ..
bases que o Poder Legislativo Julgar convenientes.
O Poder Executivo, munido de apparelhos de informncão
e de estudo, é o que póde resolver em definitiva da convenicncia e viabilidade da construccão, cabendo . ao legislativo
fornecer-lhe n necessarin autorização.
.
.
·
'I
Para isso, o parecer que impugnamos, propõe:
1•, que seja aberta concurrencin, preferindo"se 'o Estudo .
de S. Paulo. em igualdade de condições;
·
2•, que· haja a reversão da estrada.
·
Admittindo, para argumentar, :t. concurr~ncin na hypothese, elaro é que a ella não póde apresentar-se o Estado de
S. Paulo, pois faltaria ã fé de seu contracto, de vez que
considera (e bem) a concessão em vigor e a transferiu á
Sorocab11na Railwny.
··
·..
.
.
Assim, pois, niío evita a ·referida. emenda substitutivo o .
prejuizu que o parecer anteviu para ·S .. Paulo, na hypotheRe
de voltnr-lho a linha tronco, - quando ella dê pro- .
'.iuizo, " contin)lar o valiosp ramal de SaT)tos a pertencer á
~orocabnna Ra1Iway, preju1zo nquelle que é assumpto. a ser.
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vcntilado'·pclo previdente governo do referido Estado c quo
não nos parece fundado, nos termos em que foi posto porCJUanlo si advier pre,iuizo à linht~ tronco, será por ft~'lta do
productos n transportar .e, nesse caso, affeclndo seria tumbem o prolongamento, que dellc terá de receber os productos.
Não podemos, porém, acceitar n concurrencia public:t no
caso, por motivos ~e ordem juridicn, de ordem economica,
de ordem politica, na alta significação de arte de governar
c certo de que «governar é prever>.
·
·
Por mot.ivo de ordem juridic:i, porque não consideramos
caduca a concessão; não havendo, portanto, objecto para a:
concurrencia. ·
·
Por motivo de ordem economica, porque ha toda a:
Yantagem em que uma só e mesma empreza tenha a linha;
tronco e o prolongamento.
Com isso, ms despezas de administração . são reduzidas;
as dcspezas de custeio o devem ser; desapparece a neces. sidade ele baldeações. e dle trafego mutuo, com os seus inevitnveis inconvenientes, só admissiveis, quando outra solução
não pOde ser antes tomada, como não é õ. 'caso; as tarifas
podem ser mais baixas, nüQ só como differenciaes, em relação
. no percurso, mas tambem pela menor despeza de uma só
cm preza, ~etc.
Por motivo. de ordem politica, porque niio é temeridade
.vvever o caso de haver quem niio deseje a construccão e a ella
concorra, offerecendo condições impossiveis para a realização
séria da obra, mas que arredarão outros concurrentes com o
premeditado mtuito de não realizai-a, ficando, 'assim, adiada a;
oonstruccão até novas providencias.
·
Resta-nos, apena·s, a questão da reversão.
· A niio perpetuidade. das concessões é uma aspiracãci
doutrinaria, sem unanimidade das opiniões. ·
· O proprio Dr. Viveiros de Castro, no trecho citado pelo
Senador· Sá Freire, invoea a opinião de Emile Dardat, que
admitte as concessões perpetuas.
· · Nos Estad.os-Unidos, o regimen ferro-viario é o das
concessões perpetuas. e não s1erá esse o menos apreciavel dos
motivos da assombrosa rOde ferro~viaria daquelle paiz e;,
· conseguintemente, de sua· extraordina,rin pr.oductão e des.envohimento social.
.
Na Argentina, até nossos dias, outro não foi o reg1men.,
Na Europa, si os systemns variam, havendo a perpetuidade e ·a reversão, a maioria dos paizes adopta o systema.
de resgate como o propomos e ·que, no dizer de v.on Stei11.
IScienza della p11hbl: amm,initraz~ pag. 830), é. uma fórmula
de tornar temporarm ·a· conce&sao.
·
··
Entre nós, nem só nenhuma 'lei prescreve a temporariedade como norma, mas tambem abundam os exemplos
das concessões sem reversão, com a clausula de resgate.
' Baste-nos citar dUil!S, no proprio Estado de S. Pa~1O;
11ma de i856· e outv~ d~ i892, uma do resim~~ i!DP.@rUII;
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outra do republicano; nquella relativa ti S. Paulo Rãilway
e esta relativa á Mogyana.
n
. Na concessão á S. Paulo Railway, com garantia de
juros de 5 'I' pelo thesouro geral e de 2 •j• pelo provincial,
o decreto n. i. 759, de 26 de abril de' .1856, estabeleceu:
«Clausula 5' - Quando 10. companhia porventura
. perca o direito ao seu contracto pela falta de . con.. clusão ·da· parto da estrada. . . conservará, todavia,
n plenitude de seus direitos sobre todas ns obras que
tiver feito e sobre a: propriedade que houver adquirído, ' etc .l>
·· · ·
Clausula 35 - No fim dos 90 annos deste contracto, ces-

'Ra o privilegio c'oncedido á companhi•a; esta, porém, conser-

plenitude de seus direitos sobre a estrada de ferro• e
.veus pe1•tences, podendo usar de1la e custeai-a como bem lhe
npprouver; ~Ivo sempre o direito de desapropriacão que com.pete ao· Governo. ' ·
·
Clausula 36 - Si o G~verno julS'ar conveniente effectuar
a desapropriação (resgate) da. estrada de ferro com todas
as sça§ ramificações, pqdel-o-ha fazer, debaixo das seguintes
condicogs: . · · . · :·
. .
·
.
·
:
:1..' A desapmJiriacão não poderá ter Jogar antes de 30
annos depois da abertura ·de toda a linha ao publico, etc•
. · ·.. : Este prazo foi .prorogado. (Decreto n. 1. 999, de 21l de
abril de 1895.) . ··
·
·
·
·
·
Na· concessão á Mogyana, pelo decrebO< n. 977, de 5 de
agosto. de 1892, não ha reversão, e o· direito de resS'ate é estabelecido, findo o prazo de 20 a:onos oo.ntados.: da data da
inauguração de todo o trafego · (de Resnca ao porto de Santos), regulando a renda dos cinco ultimas annos e juro legal
de 5 'i•, e nunca menos do que o custo da estrada. (Clau~
suJa IX.)
. .
. .
....
. .·" Não podemos deixar de salientar que a S. Paulo.Railway
·tinha gnra.n.tia de ,iuros, ·e que no !Caso não ha nem essa ga..:
lmnti•a; nem subvenção.
. A. reversÜJO•, nestas condições, não é justll; o proprio
Dr. Clódomli'o.l'ereira considera o prolongamento «um plano
dificilmente texequiveb, que, certamente, exigirá . avultado
dispendió' a que s·e ·ooo· ·nl'l'iscarão·. os cnpitaes, com a certesa:
de serem snarificados em prazo que nilo permUta a· sua justa
remuneração e menos a sua amortizncão. · ·
· · ·.
· E' certamente esta ·a razlio que impediu até hoje a con. strucçiío; i:!lantel-a · é continuar a Impedir a construccão,
quando a· convenieneia do prolongamento é lnoontestnvel e
incontestada, como vimos.
·
·
A -proyriedade deve ser perpetua, salvo o resgate e a des. apropr~ncao; o privilegio de·:r;ona ií· que deve ser tempornrio,
.assim como os' favores n elle annexos.
.
Nilo ·<levemos ·.aliás, esquecei' que a União transfe·riu
&o .Estado de SL Pnu!IQ a concessão em Cj\lestão para todo o
.~&mpre e que elle :se reservou. o dir.eito de rehavel-a, caso n
.
.
vará· a
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conslruccfio niÍo se.ía feita pela Sorocnbnna Railwn)• nos· pra~os que lhe forem marcados.
· O parecet· do honrado Senador pelo Districto Federal diz
que a não reversão p~e,iudíca .a União.
·
Como ? Ou a estrada não é con.struida. e nesse caso nüo
ha. pre,iu.izo; ou é consLruida c Msso caso, como a União nada
diapendeu, nenhum prejuizo soffrcrú. Quando muito se P<•dt~ .
rã dizer quo haverá l!lm possível lucro não auferido, mas este
é amplamente compensado pelos lucros resultantes para a
produccão oocional e para o seu .commercio,da contruccão de
uma nova via de transporte, cuja execução será'quasi impossivel com a reversão.
Este é o nosso parecer. Nestas condições; accei.ta.ndo a r.ssencia. do pensamento da emenda do Sr. Senador Glycerio e
.nttendendo a que as questões relativas a tarifas, duracüo \to
privilegio do ·zona, traiell'O· mutuo, ·policia e fi![calizacão da
estrada, etc., ,j;i ,estão reguladas no de~reto de 4 de julho de
1892, somos de parecer .iJue seja approvada a seguinte
.
EMENDA· SUDST!T!JT!VA

O Congresso Nacional decreta:
- Artigo unico. Fica o' Poder Executivo autorizado a resularizat· a concessão feita pelo decreto n. 436 F, de 4. do Julho
de 1892, ;i antiga Companhia Estrada de Ferro Sorocaoana,
transf,erida ao Estado de S. Paulo em 16 de janeiro de 1~05
c por este transferida ú Sorocabana Railway Co., em 24 de janeiro de 191.2, sem garantia de juros ou subvenção kilometrica., para o fim de estabelecer:
·
·
.
1', o prazo, para o inicio e conclusão das obras;
2', o mesmo regimen das concessqes feitas ;i s;. Paülo
Railway Co. e á Esl.rada de Ferro Mogyana, quanto ~IJ dit~eito
de resgate, como melhor .convier, ·e quanto á propriedade da
estrada a. construir, nos termos dos decreto~ ns. 1.759, de 26
de abril de 1. 85G; 977, de 5 de agosto de 1.892; e 1.999. de 2
de abril de 1.895; revogadas as disposições em contra.rio:, . ,
Em sua reunifio de 27 de qgosto findo, a Commissão de
Financas,Jomando conhecimento dos differentes votos apresen.
tados estudou o .assumpto submettido ;i sua opinião.
.. Õ Sr. Senador Sil Freire combateu o votó do Sr. Senador
'João Luiz e apresentou, como coníplement() á.em~ilda substitu.:.
tiva que conclue o seu :voto, o seguinte additivo: , . . .. · · ·
«Para evitar qualquer discussão, animo-me n: additar
á emend'a que apresentei mais o seguinte: «A.rt. Si o
concurrente preferido não iniciar os trabalhos 110 prazo
do 1.8 mezes e concluil-os no de quatro nnnos, ambos
da data do respectivo contracto, caducará a concessão,
podendo n União Federnl construir a estrada.
. Depois das palavras «S. Joiio,, ncoroscente-se: «Ott
do ponto mais conveniente.,.
L,,·
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· O Sr. Senador .Torro Luiz defendeu o seu voto respondendo
no Sr. Senador St\ Freire.
'
Travou-se longo debate, e, iniciado. a votucão sobre a cn·àuoidade, foi suggerida a idéa de ser a concessão feita directamente n S. Paulo.
·
· Posta em votação u concessão directa no Esta,do de São
!•nulo, foi ella npprovndn, contra o voto do Sr. Senador Sá
l~rejre, .que, co)llo toda_ a Commissão, se manifestou pela convmvel!cm .da construccuo, mas. em concurrencia publica, que a
mn1orm dispensou.
Vencida a concessão no Estado de S. Paulo votou-se a:
questão da reversão da linha, sendo pela niío reversão os senhores Glycerio, G. Ferreira, Bueno de Paiva Victorino Monteiro, Erico Coelho e João Luiz c pela reverswo. os Srs. Sá'
· l•'reire, Urbano Santos e Tavares de Lyra.
·
Em consequencin, é n Commissão de parecer qu·iJ seja npprovado, como substitutivo a todas as emendas e ao projecto
n. 3, de 1913, o seguinte
·
PROJECTO SUBSTITUTIVO

N. 8-191-í

Artigo uni co. Fica o Governo nutorizndo a conceder ao
Estado de S. Paulo o prolongamento da Estrada de Ferro Sorocubana de S. J11wo no porto de Santos. sem garantia de juros
ou subvenção kilometrica, sem reversão e ~em outras obrigacões e. favores que niio sejam os do decreto n. 436 F, de 4 de
julho de 1891; quanto no trafego mutuo, tarifas e requisitos
•tfjchnicos, como o Governo Federal determinar, assim quotas
de fiscnlizacüo, policia e segurança de linha, prazo pura inicio
e terminnciio das obras. condicões do resgate, sendo de 60 annos
o privilegio de zona do referido prolongamento; revogadas as.
disposições em contrario.
F. Gl11cerio, Presidente. - João Luiz Alves, Relator.
- Gonçalves Ferreira. - Bueno de Paiva. ....- Tavares
de L11ra, resn~vado o seu voto favoravel ú rev.ersão:-Vietorino
Monteiro. - sa· Freire; vencido, de accôrdo com o· seu voto
o emendas, que· veem sujeitos á deliberaoüo do Senado.'Erico Coelho.
1!!\!:END.\ SUBSTITUTIVA AO PRo.TECTO N. 3, DE 1913, A QUE SE REFEREM'
.
. O PARECER E SUBS1'1TUTIVO SUPRA ·

,,

Artigo unj.co. Fica por esta lei regularizada n c·oncessiio
feita á antiga Companhia Estrada de Ferro Sorocnbnnn, hoje·
Sorocnbana Rnilway Company, pura n construccüo do pr91onsamento de S., J{)iio n Santos, pelo decreto n. 436 F, de 4 de
~ulbo d~ t891, s~!D sa~D!ltiQ d.!! j~r_os ()U ~ubv.!ln!llio kilomet~i.Qal
'
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devendo o prazo de duracão da concessú\l ser o mesmo de que
sosa n Companhia Mogyana, pelo decreto n. 077, de 5 de agosto
de 1801; revogadas ns disposições cm contrnri\l,
Sala das Commissões, :1. de julho de 10'14. - F. GluccJ•io.
O Sr. Alfredo: Ellis (')-·Sr. ·Presidente, não fosse tris~
iissima a situação economica e financeir·a •que, neste momanto,
atravessa a itepublica, bem passive! set·in •que eu continuasse
1111 mesma altitude, eu, .que me tenho mantido nesta Casa con~
servando~me calado, velando os ultimas momentos, a agonia
deste Governo que se extingue.
.
Opposicionistn não só :í situnciío anterior, como tnmbem
a esta,· diz-mo a consciencia que cumpri o meu -dever de bra~
ziloiro e de velho republicano, porque o meu espirita antevia,
adivinhava os males que reeahiriam sobre nossa Patria, en~
treguo como elln foi á direcção do actual Presidente da Repu~
'

hl~.

'

.

.

-

Não culpo, Sr. Presidente, tanto a ·S. Ex. o Sr. Presidenta ·
da Republica pelo mal que fez; culpo, sim, aquelles que le. vantnram .o seu nome pura a investidura que S. Ex. ora oc~
cupa e que, ainda com boa vontade, não poderia exercer por
falta de compotencia, autoridade politica e ignorancia da nd~
ministração em suas multiplus o :variadas -rumificucões.
Na hora presente,. porém, .Sr. Presidente, devem ·cessar
todas as divergencias politicas. A nossa situação não póde ser
mais deploravel do que é. As nossas fontes de riqueza estão
quasi .exhaustas, e o Brazil, nesta quadra do angustias, quando ·
desce sobre o mundo um velaria de lngrimas, de tristezas c do
dores; nesta quadra, Sr. Presidente, em que todas as relações
financeiras c economicns cessam deantc da guerra, temerosa
e barbam, que empolgou as principues nações do globo, o
· Brazil, comquanto neutro, soJ'fre mais, talvez, do que qualquer,
outro praiz com n cessa~ão, .quasi completa, Jc!ns relações
commcrciaes c financeiras, chegando t\ situa•;ão do verdndeirn
fallencia.
.
.
Sr. Presidente, quando se discutiu o pro,iecto do emissão,
devido a incommodo de suude,. que me prendou no leito por
muitos dias, nüo·me foi passive! compurcccr tis sessões do Senado, comó não compareci quando se votou a emissão de 250
mil •contos, pura attenum• n ·eriso. cm que o Governo se via,
sem recursos pura suas despezns mais comesinhas e usuaes,
para o pagamento do suas dcspczus de simples' ndministracüo.
Si estive$Se presento Sr. Presidente, eu viria tt tribuna
pal'll aprcsentur' uma emenda tornando talvez a medida mais
sympaUhia . e mais conveniente, tratando de resguardar o
nosso unico producto, ameaçado do completa. liquictucüo. Em
vista, por-óm, da evolucüo que osttl se dando cm relucüo M
nosso principal producto do cxportacüo- que ó o cufó- re~
solvi vir tí tribuna para fundamentar um projecto, quo set·~
,( •). Este

d)i!~ursp 111i~

fQi ;reyisto :P.elo ora.dor.•J
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Yirt\ do base pum uma ampla c lnrgn discussão- jJro,ieclo
os~e que poden\ ser emendado ou substituído, c JlUl'a o qual
·peco as luzes de meus honrados collegas do Senado, entendendo porém, que é urgente trn?.cr pnrn a di~éussüo essa
problema- urgente eomlt a decifra cito da eSJlhinge, sob pcnt\
rlc sermos por ell:i devorados.
Em bl•cve synthcse vou far.er a cxposiÕão da questão:
c-\ safra de café deste anno, a safra brazileira- isto é-·
a produccão paulista, a produecão mineira, a fluminense, a do
Espirit·o Santo c da Bahia, deve arcar por :11 mHhões e meio
a 12 milhões de suecas no maximo,. para um consumo de 19
milhões. Que deviam os esperar, doante de uma situacão tfw
favoravel? Naturalmente, umá alta dos prccos; ·tanto mais
quanto o Estado do S. Paulo havia declarado que neste anno
de 1914 não venderia uma sacca siquet· de seu stock, que
ainda :é de tres milhQes, cento e poucas mil suecas. Dada essa
affirmativa, claro era que a safra· de 1914 devia nos produzir, no minimino 40 mil'llõcs esterlinos, ou 600 mil contos ao
cambio de 16 d., que seriam mais do .que sufficientes para o
equi!ibrio, com lucro para o Brar.il, da sua balanca com,.
mercinl.
.
.
·· ·· Assim, Sr. Presidente, a campanha de 1014 iniciava-sEi
sob os melhores auspicias, c, dada a va.lorizacão do café, cônsequencin do convenio de ~aubaté, podíamos perfeitamente,
feitas as economias necessarias ·na administração publica, enfrentar a situação, mesmo quando elln havia sido affectnda,
profundamente affectada, pela baixa da borracha, que nos
trouxe para n nossa exportacão um deficit ·correspondente a
10 ou 12 milhões esterlinos.
. Não era, portanto, tão grave a 'nossa situaoão financeira.
apeznr dos illegaes desmandos do Governo, apezar das loucas ·
'prodigalidades da administracão. Pàdiamos ·com esse ouro
ainda enfrenta!' o futuro com a certeza de sobrepu,iar todas·
as difficuldadcs c embara-ços, nnnullanclo os actos maleficos
deste quatriennio, e entrar em um periodo da mais calina
economia e reflexão. Sendo o paiz, como li, dótndo de tantos
recursos, organismo que cresce, deviam os esperar· que o futuro
nos garantisse a· continuacão do nosso credito perlinto o estrangeiro, e a solucüo de todos os problemas •que ainda se
antolham O: um pniz· como o Brnzil, a um paiz novo que. ,
precisa do capital estrangeiro, para a sua ovoluciio e desenvolvimento economico.
. ·
Eis, porém, Sr. Presidente, que, repentinamente, toldn~se o hoi·izonte o estala .a guerra. Não. pretentlo, neste momento, discutir a questão politica ·ou investigar n quem cabo
a enorme .responsabilidade do mcr[rolhnr n humnn'idnde nosto
banho ~e sangue. Não; o nosso papel de neutros tolhe-nos
a palavra. E, si, por um Indo, as sympa~hias da nnoão; não.
pódom deixar de acompanhar a afl'inidade e o elemento de
rncn, I por outro Indo, nós niío podemos negar que
.li grnndci.
,
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Ilação germanica nós devemos um 1grande contingentes do nosso
progresso e da nossa civilização.
Innegavel é que úquclla raca cforte deve o J3razil uma
grande prosperidade, tanto mais .quanto o allcmão que aqui
reside, que aqui estabelece o seu lar, é um . elemento de
ordem, um elemento de trabalho, e merece-nos, portanto,
todo o respeito e todo o acatamento.
Como eu ia dizentlo, Sr. Presidente, estalou a guerra. Aos
'espíritos frivolos e superficiaes, ·com certeza, Sr. Prcsident~.
não preoccupou este facto, porque naturalmente suppunham
que a guerra sendo, como era, além do oceano, longe de nós,
podíamos ·continuar tt viver, tranquillos o Jndifferentcs, no
aconhego do nosso lar, sem nos faltar o neocssario c as s-nt;antias precisas para as nossi\S familias. Apenas estremeceram de dOr e de angustias aquelles que tin~mm parte. dq seu
sangue e do seu corociío lt~ do outro Indo do oceano, conendo
riscos, e, assustados; foram pedir ao Governo, cquo os aitendeu, para resguardar esses brazileiros, que, por motivo da
guerra, ficaram repentinamente destituídos dos recursos uecessarias para ca sua manutenção c para o regresso ao paiz.
Para, esses espíritos frívolos, Sr. Presidente, co,mo eu
disse, a guerra niio nos affectava,c e tendo vindo a emissão
de 250 mil contos suppunham todos que a Nação ia entrar
em uma phase de prosperidade. Não faltaria o dinheiro e
si bem que a vida encarecesse, entretanto, nada havia a·
recear.
c
· Mas, Sr .. Presidente, nós somos dependentes, como todas
· as nações oc siio, das rclucões commerciaes umas com as outras.
Nós importamos e cxpor.tamos. Nós pagamos o valor da nossa
importação c os juros da nossa divida externa .com a riossa
cxportaciio, Portanto o. nossa exportação é o nosso ouro.
c Sr. Presidente,- a borracha actualmente niio pÓdc ter sabida, porque comprehendem todos que a vida industrial cessou
na Europa, e, n não ser na Ame rica do No r te, a borracha
cnão terá procura. Do modo que, mesmo que a borracha do
·oriente niio tivesse vindo desvalorizar o. nossa, ,it\ pelo excesso, jló: pela barateza da producciio, ainda assim, Sr. Presidente, chavaria, nas pracas de Belém o ~Janáos, uma cestagnaciio, povque a Allemnnha, a Franca, a Inglaterra, naturalmente,. deixariam de importar a borracha,· materia prima
para as suas industrias, nesta quadra do estagnação de sua
vida industrial.
,
Ora, Sr. Presidente, eliminada por assim dizer essa quota,
com 1r qual deviam os contar para co nosso cbalanco comm~r
oial, naturalmente teríamos de recorrer ao ·Café, que . ó o
nosso· ouro, óc ·o nosso principal producto de exporta cão, é
aquillo cque nos dá justamente os recursos, necessarios e precisos, parn a nossa vida independente, n nos garante o pagamento dos juros e amortização da nossa divida externa,
pag!lment~ e liquidação da nossa importação.
'
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Mas, Sr. Presiclcnte, é justamente sobre esse café, sobre
o unico 11roduclo do valor que nós hoje lemos, .que recalle
o el'fcilo maleJ'ico da guerra curopéa. As g!'andes potencias
al'nstaram-sé do merendo do ca:J'é, nüo o compram. A .Allemanha era o nosso principal l'regucz, o só clla importava
. cerca de dous milhões de saccas. Não as consumia, mas,
através da. Finlandin, reexportava parn a Russia. A Bclgica.
era um grande consumidor do •café brazilciro, tanto mais
quanto, ha poucos annos, ella. havia. supprimido .a taxa de
importacüo, de i'órma que o cilf·é entrava livre de taxa actua~
neira pam o consumo. A Franca era o nosso segundo fre. guez, importando ·1 lf:, milhões de suecas. ·
Dada, porém, a guerra, ·consummou-sc a. .suppressão de
todas as relações commerciaes. ·A Europa afastou-se do mercado do cafc, conservando~sc o mercado exclusivamente dominado pelo elemento ame,ricano. Os torradores americanos,
Sr. Presidente, são os unicos com'J)rndores do nosso ·café.
Consta-me, de boa fonte, que organizaram um, t1·ust com o fim
de comprarem a safra brazilcira, não nos pagando por clla
mais ao que .i O a i2 milhões esterlinos, e no retalho, vendendo ao consumidor americâno, pelos mesmos precos altos,
e reexportando as sobras do seu consumo para os paizes que
niío podem prescindir do cafó, apurarão um .lucro estupendo,,
não inferior a 25, ·30 ou 35 milhões esterlinos;
Eis definida a nossa situação. Temos ouro e nüo podemos defendei-o.
.
A nossa produccão vale 40 milhões para o estrangeiro o.
para nós não nos produzirt\ mais de i2 milhões. O Brazil
perdevÚI a differenoa de 28 ou 30 milhões esterlinos.
Pergunto nos Srs. Senadores : póde ser, porventura, mais
deploravcl e tetrica .a. nossa situncão?. Como enfrentai-a?
Como resolver o problema? Accrescc, Sr. Presidente, e chamo
a nttencão do Senado- accrcsce uma circumstancia pàvo~ ·
rosa. Não .é o facto de entrcgn·rmos a nossa safra com prejuízo evidente de 30 milhões esterlinos, nüo, é, o ann1quillamento do apparelho productor desse .ouro, que ó a nossa
vida e o nosso sangue. Sim. Porque,- vendido .0 café por 3$,
.\$ ou ti$ a arroba, o productor nüo Lirarú o sufficiente pura
pagar o trabalhador c a nossa situacüo será cmedonha, porque
este apparelho de trabalho, mantido no Estado do S. Paulo,
no· de 11-!inas o no do Espirita Santo, a custa de· tanto esforço,
se inutilizll'rú e nada mais· nos fica, nada mais nos resta de
valor, igual ou correspondente, para exportar, para pagar os
.iuros da nossa divida externa e· manter este simulacro do
indcpendencia .que ainda mantemos, isto é, para pagar a noss11
forca publica, a .1\larinha e o pessoal da administracão.
Não ú um romance que estou nrchitectando. Não ó urn
sonho I E' a dura o cruel realidade I. . .
.
Sr ..Presidente, a cotncão do ·café, na prnca de Santos, ·ô,
actualmente, de 3$500, nüo obstante a baixa do cambio e aqui
· illQ ~!C! ~ ~ax11 •é .d~ .6.$. n. arroba sujeita ao frete, 1.1; ~ommts~.
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sõcs, ao imposto estadual c ú taxa, cm S. Paulo, de cinco
franco·s, por sueca o aqui de tros francos. Que resta, deduzida a commissiio, deduzido o i'retc, retirado o imposto de
cinco o trcs francos c os O o/o do imposto 'estadual? Que
resta para o productor? Como irá ellc pagar ao colono
Porventura, Sr. 'Presidente, appello para a consciencia
dos Srs. Senadores, porventura sertí mais sombrio o .quadro,
que se desenha deante do nosso futuro?
·. ;Alguem ha, por ventura, que não esteja :venao o preci·picio?
Devo confessar, .Sr. Presidente, que· em toda a minha
longa vida de parlamentar, no meio do lutas terriveis, de dias
amargurados, ·nunca ·senti, ao assomar a esta tribuna, o terror
que mo inspira a situação !lctual. Entretanto, os 250 :mil
contos, dessa emissão sarn lastro, actuou no espirita publico,
como uma especio de hypnose, amortecendo a dõr da fallencia
e, ao mesmo tempo, obscurecendo a visão pavorosa do anniquillamento completo da unica foi·ca, do unico apparelho .que
temos de resistencia no paiz.
Não estou pintando o quadro com côres negras. Não;
'estou dizendo a verdade, de accõrdô com a minha conviccão,
de accõrdo com a minha consciencia e de accõrdo com a minha
pratica de lavrador. Não nos illudamos. Dentro de um mez
a nossa situação sertí pavorosa, e vou definil-a.
iAo arrenbentar a guerra .iú a crise bancaria, Sr. Presidente, era tremenda. Sabe V. Ex. que, tendo fracassado o
emprestimo externo, dadas as exigencias, humilhantes e affrontosa dos prestamistas para com o Governo, houve necessidade de se votar a moratoria e mais os feriados, unicos
na nossa historia de Nação.• Esses feriados por 15 dias tiveram
por fim evitar, Sr. Presidente, que fossem exigidos dos bancos
os depositas nelles feitos, porque o Governo sabia que nenHmm
. desses estabclectmentos poderia .resistir á corrida.
Nessa situação, Sr. Presidente, ,ioilo tão anll'Ustiosa, cm que
todos olhavam para a emissão dos 250 mil contQs como para
um maná que viria mata1:. a fome do povo no deserto; foi
justamente nessa occasião que estalou a guerra.
·
Qual a situação das praças de Santos e do Rio de Janeim?
:A. situação .desta e da praça de Santos era a seguinte: os
:oommissarids ·não tinham recursos para o pagamento dos fretes
:forroviarios devidos ']leias cafés remettidos, o por esta razão,
pela primeira vez nos annaos de S. Paulo, as estradas de
forro suspenderam o receb~monto de cafés I
· , E assim, !Sr. Presidente, ,justamente :quando se iniciavam
as primeiras remessas da colheita de 19'14, foi quando :rebentou· a •conflagra~•üo ouropéa, o que determinou, inoirectamente, a suspensão dn remessa da safra para Santos po1•
'falta da l'ccnrsos Jla,ra paaarnanto da fretes.
P.or ah i podem todos .os Srs. Senadores inferir

pa situação.
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,Pois bem, .Sr. Presidente, a remessa dessa safra foi sustada, do fórrna que o stock em Santos ficou J."eduzido a um
milhão' do snccos de cafó's de má qualidade, de qualidades
baixas, restos de safra do 1013. Pois bem, Sr. Presidente,
era essa a siLuacão. Agora qual vae ser ella?
· : Com a emissão os bancos ficaram mais ou menos desafogados o os commissarios, portanto, habilitados para o paga~
rnento dos fretes c ,i ú preveniram os lavradores para que enviassem seu café. Vae começar, portanto, a descida da uva•
lanche.
.
Urn mandará 50 saccas, outro 100 ••• 'sendo de milhares
o numero de fazendeiros a remessa attingirá 70, 8.0, 90 e 100
mil saocas por dia. Qual o resultado dessa avalanche de ,café,:
precipitando-se sobre a praca de ·Santos?
· Si, ·antes· da descida da safra, já o café não obtem cotqcão
superior a · 3$500, que cotação terá quando essa avalanche'
desabar sobre a praça de Santos, já pela exigencia dos com-.
missarias, já pelas necessidades dos lavradores, .que precisam
sacar sobre esse café para pagamentos dos colonos?
·Si elle ficar sem prece, o lavrador se11á. o primeiro affectado directamente e ·arruinado. O ,colonc> não poderá ser pago.
Mas ficará ,o descalabro circurnscripto e limitado aos lavradores e colonos, isto "é, ·ás classes, que sustentam essa produccão?
· Não. O proprio paiz será affectado. O nosso ouro ll o
café. Desvalorizado o ,café, ficaremos sem ouro.
, E' essa o. situacão: Si antes da entrado. da· safra, já .a
cotação estú a 3$500, que vae ser depois que entrar no mercado a safra do 1!H4, com a qual esperavamos o deviamos
contar obter um valor de 38 ou '40 milhões. sterlinos, para
fazer frente a todos os compromissos nacionaes, deixando ainda
algum saldo para amortizacão, para recolhimento dessa emissão
ultimamente lançada?
. Que vae,ser do nosso paiz?
O Senado lia de permittir ,que o mais. obscuro dos seus
membros venha lovantnr a questão, appellando para· as suas
luzes .. E foi nesse sentide5 que julguêi do meu dever impe:.
rioso apresentar um projecto, fazendo, corno acabo de fazer;.
a synthesc rapida da situacão actual para que 'sirva de base
para a discussão do assurnpto.
· ·
·
,
O preblerna é difficil, é complicado, mas não é insoluvel.
E ô o caso, Sr. Presidente, 'ad e:ctremos morbis e:ctrema remedia1 CD)DD já dizia o velho Hypocrates, COJP a .sua longà
exper1enc1a. ·
·
· ··
·.
·. Nós niio ·podemos cruzar os brncos doante de urna si•
tuacão tiio angustiosa como esta; nüo podemos fazer o papel
do fakir dn India, hypnotizado, a úlhar para o umbigo, deixando que se incendeie a ,casa. Defendamos o nosso producto,
que é o nosso sangue, a nossa vida e a nossa· independencia.
Nüú sejamos dignos de ser um povo livre, de occupar, no
;mappa do mundo, urna circumscripc!lo como a Qile o destjnQ
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nos designou, si, porventuru, não tivessemos a capacidade, o
fl1eroismo, de defender aquillo que representa não só o nosso
suor, o nosso trnbnlho, o nosso sangue, a nossa vida, mas,
mais do que isto, .a •nossa honra.
Feil.a esta synthese rapida, este leve esboce do quadro
tristíssimo que me apavora, vou enviar (L Mesa o pro,jecto
que formulei, não como solu~üo, nem como ultima palavra
sobro o assUimpto, mas apenas para servir de base para discussão. E dar-me-hei por feliz Sr. Presidente, si porventura deste esforço resultar o remedio para a crise actual.
Não sou papelista, nem nunca fui. Mas, hoje, Sr. Presidente,
para nossa emorgencia, só ha uma salvacão: é a dei Governo
emitLir sobre o lastro café. Si o ·Café é o nosso ouro, por que
razão não havemos de fazer uma emissão especial sobro esse
ouro?
· Digamos : o !Governo emittirii, de accôrdo com a lei, que
fôr votada pelo Congresso, o sufficiente para adquirir quatro
ou cinco milhões de suecas, ou seja a metade· da safra, que
deveria ser comprada pela Europa, e que, mais tarde, a compravw por bom preço,- terminada a guerra. , .
.
Só o facto, Sr. Presidente, do Governo ficar apparelhado
para ·comprar o café evitará que os trusts americanos realizem
o seu sonho dourado, a sua ambição de se apoderar do nosso·
café, a vil prece, a titulo de acervo de pobre.
E' bem passivei que nem o Governo tenha necessidade de
lançar müo da medida; acredito mesmo que o Governo, autorizado a compral'-o, e estabelecendo, .digamos, o prece de 40.~
por sueca de café superior, depositando esse café nos armazens,
quer das obras do porto, quer nos da Docas de Santos, actualmente quasi vasios pela dimiuniçüo da nossa importação, o
Governo dentro do quatro ou cinco mezes poderá vender esse
café, com. aranrle lllcro, recolhendo então a emissão, e aproveitando a differenca a mais, para resgatar e incinerar essa, ,quo
foi emittida .sem. lastro. E' uma providencia do effeitos proviserias, de cyc!o rapido o do resultado ·certo e positivo. ·
Quer dizer, portanto, que, si o Governo cOmprar um milhão de suecas de café, por 40 mil contos, o Governo irá vender,
infallivelmente, dada a escassez do café e o augmento de consumo, em virtude da guerra, o Governo irá vender esse mesmo
café por. 60 mil contos, no minimo, podendo, então, recolher
os 40 mil contos, que lhe custou o milhão de saccas, e ainda
com a sobra ·resgatar uma parte dessa ,emissão, ultimamente
feita sem. lastro.
Acredito, Sr. Presidente, que as pessoas que não conhecem
o nssumpto tenham um sorriso do incredulidade. Essa incredulidade, Sr. Presidente, tem sido uma verdadeira desgraça
para n ·raca latina, Nós outros, só nos appnrelhamoS" '))ara a.
luta; quando ·estamos· nella. lo\ gora mesmo, o ·ex!'>mplo :está se
rverjficando lá.' na Europa.
.
'

'
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.O Sn. PnEsiDllNTE- Observo ao honrado Senador que a
Iwra do expediente está te!• minada.
10 'SR. ALl'REDO Er.LlS- Sr. Presidente, mais alguns mi-·
;nuLos o cu terminarei.
O Sn. PnEsiDE."''rE- V. Ex. requer a pro1·ogaciío? ·
O Sn. ALFREDO ELLIS- Peco apenas ·alguns minutos para
concluir.
O Sn. PnllSIDI"'N~'E- Para concluir, V. Ex. não jJ'l'ccisa
.solicitar prorogacão.
ü S11. ALFREDO ELL!ii - Como cu ia dizendo, o germano,
tendo o ob.i ectivo em vista, trabalha com afinco, sem esmorecimentos. E nesse trabalho de organizacão ellc vac verificando
a exactidão ou a inexactidão dos detalhes, e aperfeiçoando a
sua obra chega a resultados pasmosos. O latino deixa sempre
para o dia seguinte c confia sempre cm uma forca a que ellc
presta sempre homenagens : o proprio gcnio c a providencia
divina.
Lá na Europa estamos vendo justamente ·a differenca que
,existe entre os dous processos.
Nós somos latinos, Sr. Presidente, c, em vez de nos prc;venirmos, vamos sempre deixando que os problemas se compliquem até muitas vezes tornarem-se insoluveis.
· Acredito, Sr. Presidente, que com esta medida é possivol que se salve a situaciio. Si niio se conseguir isso1 apenas
o consolo de consciencia terei, c 6 que cumpri o meu aever de
brazileiro. (Muito bem.; 1n1tito bem.)
Vem á Mesa, é lido e fi.ca preenchendo o triduo regimental
!J se.guinte
PROJECTO·

N.

n-

:1.914

O Congresso Nacionel resolve:
'Art. 1.• Fica o Governo autorizado a emittir até a quantia
tio 200. 000:000$, papel, para a compra do cnfó da presente
safra de Hl14.
·
· . .,
Art. 2.• A' medida que o Governo, passada a crise, i'ôr
revendendo o café, irw recolhendo a emissão até a sua ·completa extincciio.
·
· 'Art. 3.• Revogam-se as disposi~ões cm contrario,
'
Sala das
. sessões, 4. de setembro de 19:1.4. - E!fredo Ellis.

.

ORDEM DO DIA

V:otacão, cm discussão unica, do parecer 'da Commissíio
ãe Justica e Legislação n. 22. de 1913, opinando que sejn
indeferido o requerimento n. 6,7, de 19:12, em .que o tenente
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do ·Exercito austriaco Paul, barão de Seiller, filho do ex-ministro da c<\ustriu no Brazil e neto do barão de Jaurú, . pede
a decretacíio de uma lei que o naturalize cidadão bmzileiro e
o incorpore ao Exercito Nacional.. ·
•"-pprovado .,
Votar.ão, em 2•' 'discussão, da proposicíio da Gamara dos
Deputados n. 84, de 1913, que pr.rmitte que os aspirantes e
segundos tenentes do Exercito que tiverem o curso de cavallaria e infantaria pelo regulamento de 1905 prosigam nos
estudos dos de actilharia c engenharia pelo referido regulamento ..
Rejeitada; vae ser devolvida ú Gamara dos Deputados.
Q, Sr. Presdente- Nada mais havendo a t1•atar, vou le·
vantar a sessão.
Designo para ordem âo dia da seguinte:
Discussão unica do parecer da Commissão de l1inancas
n. 43, de 1914, opinando •que seja indeferido o requerimento
n. 30, de, 1913, cm que Alcides Martins e outros, escrivães
das 3•, 5', ül' e 7' Preterias Criminaes, solicitam pagamento
de vencimentos a ·que se julgam com direito;
Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 44, de 1014, opinando que seja archivado o requerimento
em que Procopio Pinto da Cunha Moura, operaria da Estrada
de Ferro Central do Brazil, pede reconsideração do anterior
contrario ú licença que solicitou;
2' discussão da' proposição da Gamara dos Deputados,
n. 104, de 1912, •Que faculta a D. Claudia Vergara de O!ivoira e sua filha Francisca fazerem as contribuições do art. 4•
do decreto n. 1.054, de 20 de setembro de 1892, para que
possam gosar os favores pelo mesmo decreto concedidos aos
!herdeiros dos officiaes do Exercito fa!lecidos com mais de
35 annos de servico (com parecer contrario da Commissão de

Finanças).

Levanta-se

asessüo tis 2 horas e 30 minutos.

97' SESS.W. EM 5 DE SETEMBRO DE 1014
PRESIDENCIA DO SR. PINIIEIRO MACHADO, VI CE-PRESIDENTE

'

A' 1 ·hora da tarde, presente numero legal, abro-se a sessiio o. que concorrem os Srs. Pinheiro Ma:chado, Araujo G6es,
Pedro Borges. Silverio Nery, Lnuro Sodré, Indio do Brazil,
Mendes de Almeida, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro
Goncalves, G,ervasio Passos, Thomaz Accio!y, Tavares de Lyra,
Vol.v

~

·

•)

:

!iO

aNNAES DO SllNAIJO

Walfl'eào Leal, Sigismunclo Goncalvos, Gonçalves F·erreira,
Raymundo de Miranda, Oliveira Valladiio Aguiar e Mello, Luiz
Viunna, João Luiz Alves, Nilo Pec.anha, El'ieo Coelho, Alcindo
Guanabara, Sú Freire, Bueno de Paiva, Braz Abrantes, Josó
J\Iurtinho, Alencar Guimarães e Generoso Marques (2ú).
·nebmm de comparecer com enusa justifil!nda os St•s. 1\lo.tello, Gonzaga ,layme, Gabriel Salgado, Te.ffé, ArthUl' Lamas,
JGsé Euzebio, J!'mncisco Sú1 Antonio de Souza, Eloy de Souza,
EpiLaci o. P.essoa, Cunha Pearosa,
Hibeiro de Britto, Gomes !li-·
beiro, Guiiherrne Campos, José Marcollino, Huy Barbosa, Bernardino Monteiro, '.Moniz .Freire, Lourenço Baptista, Augusto
de Vasconcellos, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Ali'redo
Elli~, ]'ranci~co Glycerio, Leopoldo de. Bulhões, jl... Azet•e.d~,
Xav10r da Sllva, Abdon Baptista, Fehppe Schmtdt, Herc!lto
Luz, Joaquim Assumpcão e Victorino Monteiro (33).
.
E' lida, _posta em discussão e ' sem debate approvada a
·
acta da sessao anterior.
'

"'

O Sr. 1• Secretario declara que não ha el.-pediente.
'

O Sr, 2" Secretario declara que não ha pareceres.
· O Sr, Raymund:o de Miranda ( •) - Sr. Presidente, rccomccou com maior intensidade a flagcllacão do povo de Atagons.
!iOm a approximacão da·s eleições municipaes, que, como já
disse em uma das sessões anteriores, terão Jogar em 7 de outubro proximo.
. ·
Li na imprensa um telegramma do governador ele Alngoas
em que procura justificar os atLentndos ús propriedades dos
senadores estaduaes Presciliano Sarmento e Jsmael' Brandão,
allegando que são instl'Ucções minhas pam simular perturbações com o fim de conseguir o prestigio da forca federaL .
Não sei o que mais admire, si a simplicidade com que o
governador de Alngoas ai'firma calumnias desta natureza, ou
si a simplicidade ainda maior c inqualificavol elo mesmo go~
vernador suppondo talvez que o paiz inteiro, que a população
desta Capital, que os podol'es publicas da Republica são uma
chusma de imbec.is, envolvidos pelas ineptas insinuações c
desvios claquelles que auxiliam esse governador 'em tnes telegrammas.
;
·"
Sr. Presidente, não preciso envolver-me em· particularidades para fazer accusacões á. situação actual de Alagoas., Para
accusal-a e accusal-a acremente cu, ou quem que1~ seja, não
tenho necessidade sinüo de expor os factos sem commentarios,
tal a gravidade de cada um delles.
·
Com relacüo ao attentado Õ!s propriedades dos senadores
Ismael Brnndiío e Pr~scilinno Sarmento basta relatar o que
consta do seguinte telegramma que nos' tt'nnsmittiu .pessoa
(') Este discurso não foi revisto pelo orador •
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idonea, por intermedio do meu companheiro de representação,
Sr. Senador Araujo Góes:
·
~Posso garantir verdadeira chacina Vicosa, povoado Matta ;Iilscura, todo habitado. conservadores, propriedades Ismael Brandão, Ignacio Gracihdo, nossos
amigos alli residentes i'orarn aniordacados cordas, nús,
postos ao sol, surrados barbaramente, trucidados como
aniruaes de baixa especie. Scenas verdadeiro canibalismo apavoraram população. Autor hedionda chacina
tenente policia Flor iano, autor tragedia engenho Pontes~ portos Pedras, assassinou Joca Pimentel, classificauo bandido pelo procer democrata Dr. lcernando Sarmento, em telegilarnma ao coronel Clodoaldõ. Diariamente recebidas longas queixas amigos interior, attentados, violencias democratas visto proximo pleito municipal. C!odoaldo visita, confabula diariamente Liga
Combatentes ... ( O Senado já sabe o que a Liga Oombatent6s é, uma orda de guardas civis, de policiaes dis-

farçados e de outros individuas sem responsabilidades,
reunidos sob essa f6rma de liga republicana combaJ.
tente, cujo prouramma é assassinar os adversarias e assaltar as residencias de cada um delles e as suas propriedades.) .• . p!anejando sinistros attentados. Gover-

nador possue grande quantidade armamento· quarteia
cedidos Governo Federal, tendo recebido mais arma'mento procedente Pernambuco. Ignacio Gracinda, juiz
de direito Ata!aya, procurou fallar vari!IJS vezes C!odoaldo crimes Viçosa, recusou recebei-o. Fazenda Lê! é,
invadida policia capangas derribaram perto sete. kilometros cerca de arame. Mataram todo gado encontrado.
Prejuízos consideraveis. Famílias município cheias
panico.~
·

Sr, Presidente, o Sr. governador de Alagoas mandou dizer para esta Capital, al6m do telegramma que se encontra
publicado nos jornaes desta manhã, que transcvevevei no meu
discurso, que esses attentados ás propriedades dos nossos corre!igionarios obedecem .a preparativos .para as proximas eleioões e instrucções de Raymundo de Miranda pelo telegrapho
.
. nacional.
Sr, Pvesidente, desta tribuna autorizo o Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca, o que farei directamente tambem n S, Ex.
a requerer da estação telegraphicn de Maceió ou da directoria
geral 'dos telegraphos nesta Capital copias dos .telegrammas por
mim ex:pedidos, a comecar da data que S. Ex:. entender.
· «Finalmente, todo esse enredo visa unicamente conseguir ·do Governo Federal algumas praças do Exercito
afim de prestigiai-o.~
Ei• este um trecho, Sr. Presidente, de um telegramma do
govemador dEI Alagoas. D.eclara mais S . Ex. que pre~
"'r
.~

.
..

\

.

I

·'

,,, .

,.•.• "i

... ·........':•.\\~::i\?t

'
'S2

ANNAES DO SENADO

tende convidar l'epresentantcs da Associaoão de Imprensa
para assistirem ás cleicões municipacs,
Pois bem; eu peço, ·eu provoco o Sr, governador do Alngoas a que, antes da eloiciio municipal, dirija convites a esses repi•eselitantes da impl'ensa para que elles possam verificar· as condições em que se acham as destruicões feitas, os
assaltos o as depredações levadas a effeito, conforme acabo de
annunciar ao Senado. Affirmo, porém, ao paiz e aos meus
pares que S. Ex., o Sr, governador de Alagoas, não será •Capaz
de precipitar .esse convite, porque fazei-o é escrever do proprio punho seu libello accusatorio,
Accrescenta ainda o· Sr, coronel Clodoaldo da Fonseca que
o Governo, as autoridades e a imprensa desta Capital se preparem para receber ainda alguns telegrammas nos termos do
passado pelo Senador Presciliano Sarmento.
E' natural que assim succeda, Sr. !>residente, porque
continuando o r.egulo do meu Estado no caminho da p!'epotencia, natural ó tambem que :para cá sejam transmittidos telegrammas dando conta das imquidades e dos attentados praticados por S. Ex. e por seus associas.
·
Por ora, Sr, Presidente, nada mais me resta dizer, pois já
. disse quantum satis para que não medre essa politica de h:ypocrisias com que, pelo systema dos antigos Jesuítas malagr1das,
se fazia a inquisicão dos homens honrados, dos homens bons.
Opportunamente, porém, terei de voltar á tribuna e nessa·
occasiüo poderei transmittir ao Senado os termos do te!egramma com que vou responder as insinuações do Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca.

ORDEM DO DIA
VENCIMENTOS DOS

ESCRIVÃES

CI\IMINAES

Discussão unica do parecer da Commissão de Financas.
n. ·1,3, de Wi4, opinando .que seja indeferido o requerimento
n. 30, de ·1913, em que Alcidos Martins e outros, escrivães
das 3•, 5',. 6' c 7' Preterias Criminaes, solicitam pagamento
de vencimentos a que se julgam <Jom direito.
"
Adiada a votaciio,
LICENC.A A PI\OCOPIO DA CUNHA l\10URA

Discussão unicu do parecer da Commissão de Finnncas
n. H, rlo 'i 014, opinando ·quo seja arcllivado o requerimento
em qU'a Procopio Pinto da Cunha Moura, operurio da Estrada
de Ferro Central do Brazil, pede t•econsideraciio' do anteriot•
contrario á licenca que solicitou,
Adiada a votação.
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illll FAVORES A D, CLAUDIA VEI10Al1A

~" discussão da proposição da Gamara dos Dr.pulado~
n. 1ü·l, de 101.2, que faculta a D. Claudia 'V.crgaru rlc Oliveit•n c sua filha, ];'rnnciscu fa1.erem as contribuicões do
nrL. 1,• do decreto n. 1.054, de 20 dc·selembro de 1892, para
que possam gosar os fnvoros pelo mesmo decreto concedidos
nos herdeiros dos ofl'icines do Exercito fnUocidos com mais de
de serviço•
. . 35 annos
Adi01du a votacüo.

O ST. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le·
vantar a sessão.
· Designo para ordem do dia da seguinte:
V·oLacão, em discussão unica, do parecer da Commissão
do Finanças n . .\3, de 101.\, opinando que seja indeferido o
requerimento n. 30, de 1913, cm que Alcides Mt~rtins o outros, escrivücs dns 3", 5", 6" o 7' Pr·etorias Criminaes, solicitam pagamento de vencimentos !I que se julgam com direito;
V:otacüo, cm discussão unica, do parecer da Commissão
de Finanças n . .\.1, de :101.\, opinando que seja archivado o
'requerimento em que Proeopio Pinto· da Cunha Moura, ope"'nrio 'da Estrada do Ferro Central do Bra1.il, pede reconsideração do anterior contrario á licença que solicitou; .
.
.
Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamam dos
Deputados n. Hi4, do 1912, ··que faculta a D. Claudia Ver.gara do. Oliveira e sua filha Francisca fazerem aos contribuições do nrt. ~· do decreto n. 1.05.\, de 20 do setembro do
189.2, 'para que possam gosar os favores pelo mesmo decrAto·
concedidos aos herdeiros dos officiaes do E:'l:ercito fallecidos
com mais de 35 nnnos do serviço (com parecer- contrario da
Commissão de Finanças ) ,

Levanta-se a sessão ús 2 horas.
I

98' SESS,\,0, E/1[ 8 DE SETEMBRO DE 1914
PRESIOllNC!A DO sn. P!NHinO MACHADO, VlCE-PallS!DllNTE

A' 1 hora "dt~ tarde, presento numero· legal, abre-se n
sessão; a que coMorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arau.f o
Gócs, Pedro Borges, Gabriel Salgado, Si!veJ•io Nery, Laura
tSodró, Indio do Brazil, ·Mendes de Almeida, Josó Euzebio,
Urbano Santos, Pires Ferreira. Ribeiro Goncalves, Gervasio
Passos, Tavares do Lyra, Epitncio Pessoa, Walfredo Leal, Gonçalves ~orroim, Ray!Dundo de ~Uranda, Oliveira IValJadúo,
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Aguiat• e Mello, João Luiz Alves, .Bernardino Mont.eiro, Erico
•Coelho, Alcindo Guanabara, Sú FJ·eire, Augusto de Vasconcellos, Bueno de Paiva, Al!'J•edo Ellis, Francisco Glycerio, Jos6
Murtinh,g; Alencar Guimarães, Generoso Marques, .F'elippe Scltmidt e victorino Monteiro (34).
.
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Me~
t.ello, Gonzaga Jayme, ... Teffé, ArlhuL' Lemos, J?ro:ncisco Sw,
Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Cunha
Pedrosa, Ribeiro. de Britto, Sigismundo Gonçalves., G~mes Ui- .
beiro, Guilherme Campos, Luiz Vianna, José l\Iarcellmo, Ruy
Barbosa, i\loniz Freire, Nilo Pecanlta, Lourenoo Baptista, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhões, Braz
Abrantes, A. Azeredo, Xavier da Silva, Abdon BapList~~;, llercilio Luz o Joaquim Assumpcão (28).
E' ·lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior.
'
O Sr. :1' Secreatrio dá conta dO seguinte;

EXPEDIEN'l'E
Offioio do Sr. Ministro da Viação o Obras Publicas, tran•
smittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica
restitue dois dos autographos da resolução do Congresso Nacional, sanccionada, que concede Jlcenca, por um anno e em
prorogacão á em cujo goso se acha, a José Carneiro de :Hollanda Chacon, engenheiro au.xiliar technico da Fiscalização do
• Porto de Recife.-Archive-se um dos. autographos e remet~
ta-se o outro ú Camara dos Deputados.
Telegrammas :
Do Sr. Dr. Delphim Moreirn, participando te!' assumido;
em 7 do correu te, o exercicio do cargo de presidente do Estado
de Minas Geracs.-Inteirado.
·
Dos presidnetes e governadores dos Estados do Espírito.
Santo, Rio de Janeiro, Minas Goracs, Paraná, Santa Catharina. ·
e Matto Grosso, congratulando-se com o Senado pela passagem
da data de 7 do corrente, commcmorativa da independancia
do Brazil.~ Inteirado.
.
.
.
· ·
'
·
Do Dr. João Firmino, presidente cia sociedade de Agricultura Alagoana, protestando contra. boatos alarmantes de
perseguições· violentas,. falta do garuntias denunciadas tribuna
Senado, Estado completa paz.-Inteirado.
.
Outt·o, expedido de Jaraguá, Estado de Alagõas, do seguinte
teor:
Causou viva estranheza e roprovaoüo noticia discurso
proferido essa Casa denunciando attentado violencia.s. falta.
1

.-:i.···.
IIII" ' -

.

" .,

.. ,", _,, : ( ' :; ,; 'i -~ ; f ,. : ' .·~ :

'. ' - _,j .'

', '

\

sgssÃO gM

S

UJ~

swmMano

oe

i!Ja

'' r•

'""

guranLias, damos nosso LcsLemunho t'alsas Lac" infonmu;üu;,
.reina Alagou; plena pa~ e complcLa ordem.-Amcl'ico Octa.,,ianu ria Uusta Jldlo, cncal.'t·ugado elo consulado da Bcl:;ica.João A. Lu iria, róggcnn tla agencia consulado da ILalia .Osca1' Jcn~en, vicc-consul da A!lcmantm·.- João Tavares da
Costa, vicc-consul da Austl'iu-Hungria .- Ilenncth Macmu,
vice-consul dtl Inglatcnu.- Oao·cmi1'V Jlov'illa flois, vice-consul
da Hcspanha.-Ma.noa! A/'{onso. Vianna, encal.'regado vicc-cotlsulado Portugal.- A. .F'. Vou. ::Johstcn, cousul da Hollanrlu.
-.F'clim Vondemwt, vice-consul da Franca.- ln.Lcirado.
O Sr. 2" Secretario pl'Oc~de· á lcilm·a do seguinte
PARECER

N. 55-1914

O Sr. Senador Silverio Nery, por indicação que submetteu

ú apreciação do Senado, em sess~o. de 27. de julho. u}timo,

acompanhada de documentos, sohmta que a CommJssao de
Constituicão. e Diplomacia interponha seu paracer sobre a
organização do Congresso Legislativo do Estado do Amazonas,
eleito em virtude da réforma constitucional do mesmo Estado
e proponha as medidas que, cm seu alto critcrio, julgue con. venicnte sobre esta questão.
Os documentos que acompanham a indicação são os seguintes:
a) a Constituição do Estado, promulgada em 21 de murei>
de :LüiO;
,
·
b) a reforma da Constituição, promulgada em 20 de outubro de 1913;
c) a acta da apuracão geral da eleição realizada em 2 de
janeiro· de 19!lt, pru·a a composição do Congresso· L'agislativo
do EsLado. feita pela Junta Apuradora que se reuniu na cidade de Mamíos a '10 da fevereiro do mesmo anno;
d) a neta da sessão de 3 de março, do· Congresso Legislativo do Estado, em que foi approvudo o parecer aa
respecLivn Commissão de Poderes, t•ecónhecendo e proclamando os Deputados eleitos membros do mesmo Congcosso no
biennio legislntivo de 19U n 1915;
· e) diversos numeras do DiaJ"io Off'icial de Estado publicando telegrammas e officios do Presidente da Republica,
Ministros de Estado, Presidentes e Governadores de Estado
e outras altas nutoridades da Republica,. nccusundo e agradecendo n ccmmunicnçiio ·ele installnciio do Congresso e da •alei-·
cüo. da respectiva mesa.
· ·
Instruindo, a sua indicação com os dous primeiros desses
.documentos parece Ler sido pensamento do seu digno autor
':)despertar a attencão da Commissão para a constitucionalidade
cto processo por meio do quo.l foi feita a reforma constituoiontil do Amnzonas, a que ell~ faz I'aferencin. Por mais in-
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tcrcssnnte, porém, qu·a seja esse aspecto_ da ques\iio, fóra.. de
duvida ó ·que () respectivo estudo nuo pode!·u autor1~ar
nenhuma providencia de parte do Congresso Nnc10nn1 no sentido de corrigir os def.eiíos que elle pudesse apontar na elaboração e promulgação desse codigo p9litico do. E~tD;dO, não
demonstmdn no seu contexto postergncuo dos prmcJplOs cardeaes do regímen instituído pela Constituição Federal.
Com esphera de acção perf·aitamcnte delimitada, exercendo cada qual a sua funccüo•distincta e separada, dentro de
raios expressamente tmcados, com pre~ogntivas e direitos
que permittem, em. ,justa e. bel'Q conc.ebida distribuição, se~
choques, nem confhctos, ·o hvra funcc10namento das respectivas instHuicões, a União e os Estados se :axcluem reciprocamente, de intromissão nos negocias peculiares a. cada um, ou
que lhes estejam reservados ·clara ~ precisamente pelo pacto
íe.deral.
· ·
·Foi por isto que par.a estabelecer o jogo regular do regímen, em que s·a vêem deus governos, o da União c dos
Estados, se exercitando parallelamente, o legislador constituinte teve a prudente ·cautela de prescrevar as fórmas e as
regras por que, ·em casos de conflicto, seria passive! restabelecer a normalidade. do mechanismo constitucional, estatuin- ·
do no art. a• da Constituição preceitos inilludiveis sobre n ·
in tervoncão dos poderes federaes nos negocias reS'arvados tí
PI'ivativa competencia dos Estados.
·
.
'
De todas as prerogativus .e direitos que lhes foram concedidos é sem duvida alguma a mais importanta a que diz
respe.ito t\ sua constituição interna, no estabelecimento' dos
orgãos de seu Governo, ás normas de seu funccion&mento, ú.
decretação, '.lmfim, do seu codigo politico,
· ·
Desde que, pois, na elaboração desse estatuto, nlío via- ·
!em, n_ão illudam, não infrinjam não posterguem pelas suas
presgr1pções as regras .e preceitos que n Constituição Federal
cons1dera fundamcntaes do regimén, licito não é ú União, sob
qunlquer outro pretexto, intrometter-se na vida dos Estàdo~
para modificar a sua Constituição 'a .'.eis organicas, ou .forc1hal-os a adoptar, na sua elaboracão, formulas e processos que
. o pnrecam mais convenientes ou consentaneos com o re-· '
g1men.
Até ahi não vae a accão dos poderes federaes, por mais
ampla que seja a esphera em que ella se exercita.
Fórn dos casos expressamente deolur.ados no art. 6', da
Constituicão, isto é, para repel!ir a invasão estrangeira, ou
de um Estado em outro, inanter a fórma da governo republicano fe;d~rg.tivo, a ordem e trnnquillidnde publicas no Estn.do,. /'
ú req~ISJCUO do respectivo Governo· 'a assegurar a oxecuoão
das Je1s o sentenças federaes, não é 'possível intervir nos Estados.
<'1_ra, em nenhum desses casos pódo ser capituln'da
questuo que, ao s·au primeiro e:talll.e, a illdicnçüo suggere.· ,

rl

...

.

•.

'

,.

!

RESS,\0 E~:[

8 PE SE'I'EMDRO DE 1011,

57

A reforma constitucional do Amazonas, feita pela respectiva nssembléa l·agislativa, investida de poderes eonslituintes, pódc, ú certo, ter sido promulgada com pre.terição de. alguns dos termos do• processo insliluido pela ante.rior ConsLiluioão para. a sua revisiío; mas não viola, evidenLemento, no
. seu contexto, em suus prescripcües. csscncines, :nenhum preceito da ConstiLuicão da Uniiio. A organização por clln. dada
nos poderes do Estado o ns regras que estubelerra para o regular erercicio de suas funcoões so harmonizam perfeitamente com o pacto federal.
Considerado sob este aspecto, o estudo dn indicaciio lltiio
desperto. á Commissüo n nccess•idado de propOr medidas ou
providencias que restnbeleçnm as regras e ruo·rmas pllrventurn
preteridas ou violadas no .processo de elaboração' dessa reforma. Fn!lece ao Congress.o Nacional nubo.ridade para tanto. S.:í
o poder competente do Estudo 'poderia tel-a.
Si, encarada sob esta face. é 0erta a conclusão a que .c:heg~
a Com-missão, outra nü:o, lhe pavece que deve ser :tambem a relativa rí organização do actual Congresso Legislativo do Estado.
·
·
EloHo em pleito. regular, realizado na época propria, segundo as presm~ipções da lei eleitoral vigente no Estado; reconhecidos os poderes dos seus membros nos ·terr:mos do rcnpectivo
regímen to interno; instal!ado no dia prévinmente designadO<
para a sua reuniã:o, com a presonca do ~overnador do Estado
o leitura d11 respec.tiva mensagem; constJtuido pela elr.icwor da
Mesa o Commissões Perrnn:nentes, e communicando-se com os
outros dous poderes no exercicio constitucional de suas funccões com a harmoniu e independencia que a cadn um delles
assegura a ConsLituiciio Estadual, como tudo· fazem cer.bi) os
documentos juntos tí indicacão, par·eci?. ú Commissão igualmente
que ainda neste particular nenhuma providencio. ba a 'f{)mnr a
a·espoifJo pelo Cong).resso Nacional, vertficado como está que não
existo !l'enhuma imperfeição no appurelho governamental do
Estado do Amazonas, exercendo cada um dos seus orgãos as
suas funccões dentro dos limites que lhes foram traçados pela
Constituição.
Ncs.tns condições é n Commissiio de parecer que, nado. ha- ·
vendo a propOr ou suggerir sobro a materia da indicação, seja
a ·mesma archivada.
Sala das Commiss·ões, 8 de setembro 'do ifl1L - F'. Men•
de,ç de Almeida, Presidlente. - Alencar Gu'imarã~s. Relator.José Eu.çebio,
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Indico quo n Commissão do Constituicão e Diplomacia,
tendo em visLn os documentos que ora offereco e outros que,
p11rn interpor ,paL'ecer, •elln ,julgue necessnrio col!igir e examilllnr, emHta· s.un <>piniiLOI sobre a. orga.nizaçiio do Congresso Le-
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gislntivo do Estado 'do Amazonas eleito em virtude da I'eformd
constitucional do mesmo Estado e submetLa á approvacão do
Senado as medidas que, no sou alto c.riterio, julguo Mnvenientes
sobr1e essa .questão.
Sala das sessões, 27 do ,iulho de :1914. - Silvario Neru.
A imprimir.
.
O Sr. Araujo Góes - Sr. Presidenta, o Sr. Senador Toffó,
om telegramma que me dirigiu, pede-me communicar ao Sel'ado qu.e, doente, tem deixado de ·~omparecer ús sessões, o.
que acontecerá ainda por mais alguns dias.
O Sr.' Presidente - A 1\Iesa fica inteirada. Tem ' a pu.,
. Invi•a o Sr. 1\II'andes de Almeida.
·
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, pedi a pala"
vra para offerecer um projecto do lei referente ao movimento
do turismo e do nu Lomobilismo, que no Brazil estú, por assim dizer, em embryão. V. Ex. sabe que nestes ultimas annos
o turismo tomou um desenvolvimento especial e ll hoje um
coefficiente importantissimo para o engrandecimento coo- ·
nomioo de um paiz.
Grande parte da sua receHa, por exemplo na Suissa, vem
do turismo, e, na Franca, ·Paris nufere vantagens incnlculaveis
disso. Na Italia calcula-se .em mais de fiO milhões do liras o
que os turistas estrangeiros deixam no paiz, somma que no
fim de uma dezena de annos se eleva a ni nco biliões.
·
Ora, o que a Suissa, a Franca e a Italia, auferem deste
modo, o Brazil, apezar ãa industria· do turismo se achar,
como jú disse, om embryã(), terá de alcancar, pois ofi'erece,
como nenhum · outro puiz, condicõos privilegiadas; quer em
comparaci'ío aos outTos Estados Americanos, qlior em comparacüo ú Europa.
·
· E' pois dever dos poderes publicas promover o desenvolvimento desta industria com providencias opportunas, afim de
permittir que milhares e dezenas de milhares do argentinos
e outros americanos que fazem estações na Europa. prefiram
o Brazil, tanto mais quanto, apezar do insupportavel calor que
soffremos, temos entretanto uma temperatura ai;\Tadabilissima de maio a novembro de onda anno, não só no Bill de Janeiro como em alguns Estados do Brnzil, especialmente aquelIes ainrln privados de estradas de turism(). ·
.
O Congresso .iú deu especial attencüo a esse assumpto,
.instituindo um pramio por kilometro para as estradas de
rodagem destinadas aos automoveis, assim com() o sm·vico internacional de vinciio não fica sómente limitado no direito
de cada umn das circumsoripcõos municipaes; acham-se nas •
mesmas condições as estradas de automobilismo, quo lambem
não podem estar absolutamente sujo i tas ús exlgencins especi~es de cada uma das municipalidades cu,jos perimetros e~
t.eJam em seu percurso.
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Brevemente veremos· esse nssumpto traindo como devo
ser, e nós não ·temos absolutamente disposições consentaneas.
com esse elemento.
Não só, porém, os europeus preferirão os encantos do
!tio de Janeiro, das nossas encantad·oras praias o do interior
do nosso paiz.
.·
·
Em vista disto surgiu no. Rio de Janeiro umo. o.Ssociacão,
com o fim patriotico de desenvolver o turismo - o .Automovei Ciub , do Brazil. Depois de sua ultima remode!açiie>.
acha-se col!igada com os automoveis clubs e os touring clubs
do estrangeiro, que formam um conjunt() de mais do um
milhão de associados e qu'e, póde-so dizer, formam o escol
dos turistas. Todas estas associações se communicam entre
si e pubHcam revistas que se distribuem a todos os seus associados. E' assim uma propagando. efficaz que está fazenda
o Automovel-Ciub do Bra~il, sem dispendio de um ceitil, por,
parte do Governo, c, talvez, por isso, tanto mais efficaz.
E' absolutamente necessnrio, porém, collocur o A. C. B.
nus condições de todas as associações congeneres ·européas.
Todos os que visitaram a Europa sabem que, apoiados
· em uma dessas associações, J)óde-s·e~ não só percorrer todo o
interior de um Estado. passãndo de umo. municipalidade a
outra ou de um departamento a outro, sem ser obrigado a
pagar .direitos e a tirar !i.cencas especiaes, mas tambem ir de
um Estado a outro, como da Franca á Itulia, á Austria, ú Allemunha, ú Belgica etc., sem pagar nem .fazer depositas nas
alfandegas em cada um d·asses paizes.
Isto ó consequencia de um convenio internacional, com
data de H de outubro do 1909, accoito intcgralm·ente lJOlas
seguintes nacões·: Allemanha, Austrin, Belgica, Bulgariu,
França, Grã-Bretanha, Grecia, Haspanha, Hungria, Italia,
Monaco, Paizes Baixos, Portugal, Russia, Rumania, · Suecia e
.
Suissa. '
O Automovel Club do Brazil tomou a deliberacão de solicitar do Governo Federal a approvacão do dito convenio,
fazendo-se nisso intermediaria das solicitações que no mesmo
sentido lhe foram feitas pelas associações estrangeiras colli. gadas.'
. O qu•a se pretende é facilitar o trafego internacional dos
automoveis, o que actualmente aqui não se poderia fazer, porque nem para Nitl.J..e.roy se póde levar com trnnquillidade um
nutomovel, coroo tem sido den;10nstrado pela imprensa destOI
Capital.
A' vista disso apresento um projecto de lei, que ó assim
Vem t'i Mesa, é lido e fica preenchendo o triduo regimental o seguinte
PROJEC1'0

N. 10- 191'4
'Considernnde> que ó necessario, de aocOrdo com o Convonio
Internacional de H de outubro de 1909, adoptar regras para
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a cil•culnr;fio intot•nacional c intcr-cstndoal elos nutomovoi~,
l'cgulat• u pcJ•missiio internacional para circular c conduzir
conl'or·mo o Convcnio do ·J 1 de outubro de i OH, Jirmado pelas
nacõcs seguintes: I:lcspanha, Allcm:mha. Austria. Bclgica, .Bulgaria, Fr·anoa, Grã-Brotanha, Grecin, Hungrin-, ILalia, Monnco,
Paixes Baixos, Portugal, Hussiu, Homnnin, Succia c Suissa,
apresento o seguinte pro,iocto de lei:
10 •Congresso Nacional decreta: ·
'
Arl,. 1." Todo automovel, pura ser admitlido na circulação
internacional de vias-publicas, dovor:í ser reconhecido apto
para se1• posto cm circulação, depois de examinado pela autol'idade competente ou por umn commissão autorizada para
isso. ou pertencer a um typo elo carro admittido do mesmo
·modo.
O exume do carro dever:\ versar especialmente sobro os
.seguintes pontos:
a) os npparclhos .deverão ser de funccionamento seguro
c estar dispostos do .modo quo se possa evitar, dentro do
possível, todo perigo ele inccndio ou do explosão; o ruído que
possam produxir n'lío rJevert\ assustar animaos de solla e de
tiro; não devcriío co·nsl.ituir nenhuma outra causa de perigo
para a circulação, nem incommodar os transeuntes com a
·
fumaça ou vapor ·que possam desprender;
b) os automoveis dcveriw estar providos dos aparelhos
seguintes: um S)'stema de direcção robusto, que pcrmittn offectuaJ• facil c seguramente as manobras; dons systemas de
f1·eios independentes um do outro, o sufficientemente efficazes;
pelo menos um desses dous systemns deverú ser de acoiio
rapidn e achar directamente sobre as rodas ou sobre suas
coroas, sempre •que cstns oste.iam solidas áquellâs; um mecanismo capax de impedir todo o movimento do carro para.
trás. mesmo nas decida mnis ingromes, caso um dos systemns
de freios não satisfnca esta condição.
· .
Todo automovcl cujo peso, vasio, exceda de 350 kilogmmmas, dever:\ estar provido do mecanismo de marcha-atrás.
As- peças de manobras deverão estar. grupadas de tal modo
1que o conductor possa manejai-as cfficnzmeilte sem deixar
de vigiar o carro.
·
Todo automovel dover:í estar provido do uma placa em
que figurem: o nome da casa constructorn. elo aronbouco metalico (chassis), n o numol'O do :fahricncíio deste. a potencia, em
cnvallo vapor, do motor ou o numero c diametro dos cylindros.
· e o peso do carro vnsio.
Art. 2.' .Q conducl.or de um automovol deve ter ns qualidades necessnrias pura gnrnntir a segurança publica.
No que di~ respeito ;\ circularão i·nf;crnncional, ninguem
póde conduzir um nutomovel som· nutoriznciio ooncedida por '
autoridade competente ou pm· uma nssociacüo habilitada po~
.esta,, depois de haver demonstrado a sua oompetencia •.
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Essa autorização não poderú ser concedida a pessoas menores do. 18 annos.
Arl, 3," Com o fim de cet•l.il'icur para a circulnc;ão inLel'nacional quo u'ot•am cumpl'idos os rcqnisiLos provistos nos
arLs. 1" e ~ ... serão expedidos cot•Lificados inLcrnacionacs, coni'ormc o Convenio InLcl'!lacionul.
EsLes cerLil'icudos lerão vuloJ· ·por um:-unno, contudo a
parLir da da La da sua cxpcdic;ão. As indicar,üos manusct•ipLns
'CJUC contenham deverão sei.' escri plas em carucLeres latinos ou
cursivas inglc~as.
>Os cerl.il'icndos inLernaeionaes de circu!tll.' e condu~ir, expedidos pelas nuLol'idades dos .r~sLndos adhet•euLes ao Convonio
ou por uma associação reconhecida inLornauionalmonLo, auLori~ndos ·por esLa com n contra assignuLt!l'a da auLoridndc, darão
livro acces.so (t cit•culuçiio nos donmis l~sLados o serão reconhecidos som novo exame.
O roconliocimenlo dos certificados inLomacionaos cm circulacftü o de conduzir pódc ser recusado:
1", si i'ut· evidente que não !'oram saLis!'ciLas as condiuõos ·
cxjgjdas pelos arLs. i" c 2~~;
2", si o proprioLario ou conducLor não fOr da naaiona!idado
de um dos l~stados adhcrcntos ao Convenio.
Ar L. /1,• N cnhum automÓvel scri't ndmii.Lido na cit·culncão
inLcrnacional sem ctue Lcnlm na parLe posterior c collocada
' de maneira a ver-se facilmcnLc, alóm da placa de mnLriculn
nacional cm•rospondonte, ouLm que permiLJ.a reconhecer a sua
nacionalidade.
EsLas placas no Bra~il serão de i'ói·ma oval, do 30 conLimct.ros de cumprimento pot· '18 de alLura, serão pintadas do
branco e em seu eenLro deverão levar pinLndns cm negro as
letLras B R c as dimensões dcsLas lcLt.ras deverão ser, n!LUI'a
10 centímetros no mínimo, grossura do Lraco 15 millimcLros
BR
~~2.384

As lettrns distinetivas rlos paizes que acceiLarnm a convenção são as seguintes: Allcmanha, D; AusLria, A; .Bo!giea,
B; Brazil, B R; Bu!garia, B G; Hespanha. E; Francn, F; GrüBretanha, G B; Grecin, G E; Hungria, !:I; ILalin, I; Monaco,
M C; Paizes Baixos, M N L; Portugal, P; Russin, R; Suecia,
S; Suissn, C :H.
Art. :5.• Todo automovel devorá csLar munido de uma
buzina de som grave, como apparclho de aviso. Fórn das
a·gg!omerações poderão ser empregados outros appnrelhos do
aviso; conformo permitLam ·as leis e regulamentos de cnda
~b.

.

Desde o sol posto, todo automovel dever(, levar duas lanternas na frente e na parte posterior um phnrol que illumil)o
:visivelmente os signaes da~ placas.
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As lanternas ou phur6cs que se levem na parte dianteim
do carro, illuminarão o caminho a uma distancia sufficiente,
mas é terminantemente prohibido o emprego de foco deslumbrante dentro das ugglomeracões ur·bunas,
·
Art. G." Disposições especiues pura a drculacão de motocyelos o molocycletcs serão publicadas de accõrdo com o Convenio Internacional.
Art. 7." l'ara ·cruzar ou passar adiante de outros vehi- ·
cuJos, os conductores de automoveis deverão conformar-se
com as regras adoptadas nos paizes em que se acham.
Art. s.• Os iEstados da 'Convencão se compromettem a
· velar dentro dos limites da sua autoridade, para •CJUe nas estradas não se ·colloquem para assignalar os pontos perigosos,
signaes differentes dos seguintes:
·
(Seguem-se os ·siST!aes) .
Lo\'s pl!ícus i·ndicadoras deverão :ficar aollocadas perpen'
dicularmente á estrada, a uns 250 metros do ponto de perigo
que assignalcm, sempre ·que a corifiguracão do terreno permitia.
·
Quando a distancia entre o signal e o obstaculo diffira
muito de 250. metros, serão adoptadas -medidas especiaes.
Além desses signues deverão collocar-se outros pura indicar
as estações de Alfandega.
. Art. !l,• Todo conductor de automovel que circule por
paiz estrangeiro é obrigado a respeitar as leis e regulamentos
em vigor no dito paiz, ,que regulem a circulacão nas vias
publicas.
Os postos alfandegarias poderão fornecer a quem o solicite um exemplar dessas leis e regulamentos.
Sala das sessões, 8 de setembro de 1914.-F'. Mendes 'de
:Almeida.

'

O Sr. Raynmndo de Miranda (') - Sr. Presidente, sou
provocado ho,ie a voltar ú trilbunu do Senado, pela leitura, no
expediente da sessão de ·hoje, de dous telegrammas procedentes do .~faceió, sendo um assignado por consules, viceconsules .ou encarregados de vice-consulados e um outro .de
um ·Sr. Dr, João Firmino, ,presidente da sociedade de agri-cultura ulagoann.,
As .affirmacõcs que fiz desta tribuna relativamente· aos
attcntnclos so'ffridos pelos senadores Presciliano Sarmento e
Ismael Brandão, cm suns propriedades, esp~ldeiramentos de
seus lavradores, destruicfio dil uma legun e meia de cercado
e até morticinio do proprio gado, que não tem culpa de nada,
não foram de modo nenhum contestadas.
,
, Pois bem, .Sr. Presidente; a despeito da demonstJ•aoão cabal que fiz perante o Senado, demonstracão documentada, no
tocante aos attentados aqui por mim referidos, procuram

·r)

Este discurso nlio foi revisto pelo orador·.
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agora servindo-se do telegrnmmas arranjados, oppor um desmenti'do üs minhas aJfirma•;ücs, o que I·evola, nüo Im contestar exelusivamento, uma tactioa ú simulaoão, ú fraude .en1volveudo os encarregados de vice-consulndos, que, deste modo,
prestam sou testemunho a umu eou~a elo que absolutamente
não toem eet·te~a.
· :B~se l.clegrmuma, St•. !'!-os! dente, l'irmado l)elos encar~
l'<'Sltdos . de, vice-consulados rcs•clentes em Macmó, tom um
fim unico: provm· que em Maceió reina pa;.
OJ•a, perg·unto: esses homens que residem cm Muceió, podarão saber ·o que se passa. u 20 o 30 leguas du capital'!
O Sn. PmE::; FJ~IIl\lllllA - Si são consules estrangeiros, que
toem que ver com essas cousas ?
O Sn. RAYMUNDo Dll M!!UNDA - Chegarei 16..
Reina a puz na capital do meu Estado, Sr. Presidenta,
aifirmam os vice-consules que nssignaram o telegramma I
Em Paris tambem reina .u paz, dizem alguns te!egrammas.
l>rovavelmcnte u paz que rcinu em Alagoas é identica a que
x·eina em Paris.
1\fas, verifiquemos quaes as pessoas que, sob o pomposo ·
nome do vice-consules, l'irmam e·sse telegramma.
Em primeiro Jogar figura o encarregado da Belg'ica, que
é deputado do Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca, e foi um dos
heróes do salvaterio e dos matadores nlli na capital, o Sr.
Americo de Mello, mais acleante ve,io a assignutura do Sr.
João Lauria, da agencia. do consulado da Italia.
Eru agente na capital do meu Estadd, Sr. Presidente, um
antigo commerciante, que, retii·ando...se do commercio passou tal incumbcncia a este cavalheiro que firma o telesràmma.
Em terceiro logar vejo a assignatura do Sr. João Tavares
da Costa1 o que não admira, porque é um dos ·fornecedores
do Estaao. Ai delle se nüo assignasse o telesrammu. Em
qum•to lagar, ve,io o nome do Sr. Manoel Affonso Vianna,
vice-consul de Portugal.
Afl'onso Vianna, Sr·. Presidente é um rapaz portuguez
que alli foi collocado por patrícios se'us por· occasião du quéda
do antigo regímen que vigorava em Portugal. O vice-consul
de então era o Sr. Almeida, que foi dcmittido paru que fosse
·collocado esse moca. empregado no commorcio.
,
Deante disso, Sr. Presidente, e por tudo isso, chego r\
COf!~lusão de que. as pessoas que firmaram esse telosrall)ma,
o irzernm a podido rlo Dr. José Fernandes ·de Barros L1rna,
ex-vice-governador do Estado, que insinuava visar com esse
despacho apenas provar que romo,vu a paz nacruelln capital,
porque pretendiarnos, allcgava o Dr. Fernandes Lima, pertl,lrbar u ordem o· implicitamente os interesses do commerCJO

'.1.

I I

· Enganam-se ·OS que assim se doixar·nm illudir. O que nós,
os repre~entantes do Estado no Congresso Nacional dese·inmos,
.é que ~ Constitu!ciio republicana como a Constit!J.icão do ES'o
tudo seJam respeitadas em Alagoas e que os clirei•tos -e garan-

.

.,,
.
.

•,j

'I

'

·-'

••
'

'· ' ..

'

~

·' .

'

.... '·
l'•'

'

.

'

..

I

64.
•
L

•.

•

ANNAES DO SENADO :;_,

I

tas msct•tplos em tiuus a·rLi:;os sejam assegurados a lodos os
nossos cort•clig-ionarios c amigos, como aos amigos do Pl'O)lrio
governo local.
Accresce ainda, Sr, Presidente, que se inicia uma poliLicq.
-desuslrosu com a transmissão desse tclegrumma, porque, respeilados os seus ilens, de ora em deanlc os cncat•r•c·gudos de
. agencias consulares estrang-eims serão os unicos competentes
pura asseverar ou ·negar que existe ordem nesse ou n01quelle
Estado; e deste modo Lerão que dizer sobre a nossa economia
interna,
O Su. 'V'ECTOmNo 1\ION'I'EII\O- Com a agg-ruvante de que
so truta de consules honorarios,
·o Sit, IlAYMUNDD DE -~!mANDA- Pm•i'eitamenLe. Não são
consules cfl'ectivos, são vice-consules, meros agentes commerciaes, o •que muito differe de agentes diplomuticos.
Pergunto daqui aos dignos estrangeiros, homens 'l'CSpcitavcis, si•gnatarios do tclegramma em ·questão, si ao protestarem em Macció no dia scgurnte a um discurso por mim
proferido aqui no Senado, tinham conhecimento do texto desse
discurso.
·
Era impossivel,"pois que nem pelo telegrapho foi transmittido e, si o fosse,- não leria sido publicado em tempo.
Pergunto aos illustrcs encarregados dos negocias consulares estrangeiros si contestam que a casa do coronel Paes
Pinto J'oi Liroteadu pela guarda civil em dezembro ultimo, si
. contestam as depredações em Victoria, União, Viçosa, Agua.
Branca; si contestam o assalto e assassinatos no engenho
Ponte8 em Porto de Pedt·as; si contestam a destruição das ty- .
pographias do Co1'1'eio da 2'arde e Gutembc1'(/; si contestam o '
barbara assassinato de i\Ianoel ·Mendes cm União e o supp!icio
do pae da victima, sendo forçado a entrar nu cidade puxando
uma carga de cadaveres; si contestam a cacada humano. na
capital pelos democratas ao tempo do salvaterio, etc., etc.
0 St\, VICTOIUNO l\ION'l'EIRO dá um aparte.
10 SR. R.~YMUNDO DE l\IIMNDA -Apoiado. V. Ex. é •CJUe
soube qualificar bem, Mas, afinal, isso não tem importanoia;
minha accusacão estt\ de ·pó; e!los contestaram que so deram
depredações, oorrforme annunciei;. nem poderiam contestar o
eu appello para a dignidade pessoal de cada um do~ estran.geiros de verdade, cujos nomes figuram entre as· ass1gnuturas
desse telei;ramma para que digam si ó ou não verdade ,que
houve depredações nos lagares rndicados e si de facto 1,nüo foi
deliberado em uma reunião o assassinato do cot·onel Paes
Pinto.
'
l'oi lido tambcm um telegramma nssignado Dr. Joüo Firmino, presicjente dn Sociedade de Agricultura de :Alngilus ..Ltt
vem a aaric~tltura officiosamcnte pum opptlr um desmentido
t\ palavra honrada de um Senador ela Republica, que affirmou
acontecimentos que. ninguem, honestamente, poder!\ contestar,
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A' al'firmacão elo Dr. João Firmino opporrho minha affirmacüo e as ini'ormacões das pessoas mais dignas do iEstado •
. ·Agora, ·quer o Senado saber quem é esse homem·) Eu, felizmente, tenho o -prazer de nüo o conhecei· pessotllmente.
· Esse homem cl o mesmo, cuja respeitava! .progenitora to!cgraphou para a imprensa, Jll'Olcstando contra seu acto de ·
cobJ•ar pela ·seh'Unda vez a um cunhado a impOJ•tancia de uma
divida, que ~ú.Jhe fôra .paga.
Esse D1•. João Pirmino recebeu de um cunhado elevada
<JUantia como pagamento de uma divida o porque no momento
não lhe foram exigiaos os documentos· comprobatol'ios da divida- foi um pagamento cm familia ,_..aproveitou-se disto c,
_,judicialmente, demandou a irmã vim·a desse cunliaqo, exigindo
'novamente o pagamento.
·
E tal foi a indignaéão da respcilnvcl matrona mãe dcsso
homem, que o!la se dirigiu ao publico e te!egraphou denunciando o procedimento do seu J'ilho, que não honrava as tradições do seus progenitores.
·
.
·
Um homem que procede desse modo não tem autoridade
-pam julgar· causa alguma nem pura desmenti!· os homens
sérios.
·
Eis a signi'Iicacüo dos dous telegrammas que acabain do
;Ser lidos na Mesa do Senado c •Que me conduziram ú tribuna ..
Apreciem o Senado, os homens. sérios e a imprensa moralizada o texto do telegramma a que me referi: · . ·

''
•

I

...
...

/;'

;

.

«Porto Calvo. 22 de novembro do iD 12- Oo1•raio •·
-l\Iacei6- Já que meu filho Dr. João :mrmino
não liga imporlancia meus rógos, continuando persegui!•
sua irmã lettras paaas por rnirn, nem rcstiLuir·dinheiro,
peco caridoso obsequio dar publicidade telcgramma seguinte: «João 1<irmino -l'llacei6- Seu· compadre o
particular ami•go ,juiz de direito deu satisfação seu desejo. Deus proteJa causa min·ha, cheia de razão. So1t

, da Tarda

{o1'çada ir Jllacai6 embora céaa, cheia afflicção. ln{ali:
rnãa PClrseouida )Jor urn {ilho que paga carta medico

com ingratidão. Triste mim se nüo fôra uma filha que
tanto me acarecia velando scmpr•o por uma infeliz mãe.
Agradece .Sr•s. redactores uma mão desventurada. Per.guirto Srs. redactores:· um juiz inimigo acerrimo meu
genro pódo ,julgar accão do mesmo?,_Anna Reis.Lins.~
'

'

:.l.inda não li tudo, Sr. Presidente. Segue-se um te!egramma
do irmão do Dr. João Firmino, publicado no Correio da Tarde.
de 1\faceió, em 26 de novembro de 1.01.2. ·
Eil-o:
«Porto Calvo, 25 elo novembro de 1912- Co·nfirmo
tc!cgramma anterior. Meu infeliz irmão João Firmino
que sustenta neste fôro accão cobranca contra propria
irmii, com ·quem móra sua e minha velha mãe, cóga,
~v-
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balda recursos, cheia desgostos, por c!lc desprezada,
ai'fir•ma divida .i (L paga ~cu finado mar1do,- J oaquin~
lloracio .>

o

Não é preciso .commentar ,,
O D1·. João Firmino ú ·presidente da Sociedade de !Agri·Cultura; entretanto, h a pouco, o Sr. Govel'lludor do Estudo'
augmentou o imposto rural o esse presidente da Sociedade de
~gricultura ·não protestou, não reclamou. ,A Sociedade de Agri..:
cultura de. hoje cm Alagilas é muito differente ila de hontem.
Já não existem os homens que a elevaram, já não existem os
homens .de. compostura ·que a drgni'ficaram. Hoje, existe disto .• ·:
Já que estou na tribuna, Sr. Presidente, seja-me licito
continuar u uprecirir as .ridiculas contestações ás minhas affir- .
macões. Tenho . aqui um telcgramma do correspondente do
Co'l"/'e·io da Manha, no qual tambem se .contestam as minhas
affirmacões, appellundo-sc para o general Aché, Diz elle:
«·O Sr. general Aché poderá dm• uhi melhor. testemunho da
·
paz que reina no
. Estado>.
· Ora, Sr. Presidente, isto já não tem classificaciio. O ge. neral Aché, quando embarcou de Maceió para o Rio de Janeiro, u capital do meu Estado estuvu realmente em paz. Os
preparativos paro. a renovação do uttentado contru a •vida do
coronel Paes Pinto c as depredações nos municipios de União
· o_ Viçosa, foram realizudos depois do embarque do general
:Aché. 'Confrontc"se· a dato. em que o general Aché embarcou
de Maceió pura ·estu Capital c a data em que forum denun.ciados os attentados e ter-se-ha a prova disto. O general só
poderia xesponder ,que sahiu de Alagôas deixando a capital
em pa~, cm umu paz apparentc, porque no ,quartel ele policia
já se preparuva o assássinato a realiza1· commodamente, visto
que alli não se faz sinüo matar.
.· ·
.
lia ainda outro telegmmma que se refere u uma fantasticu
perseguicüo á União Operaria. Ora, Sr. Presidente, eu 'nuncu
fallei em União Ope1•ar-ia. O tclegramma só podia referi~-sa
ás ·perseguioões nos municipios de. União e Vioosa. O erro •l
proposital. Vil-se a maliciu do redactor alterundo palavras
paro. insinuar perseguicões .que eu não fiz, como rec'urso para
·
architeptal'' a defesn. 'dos situacionistas de Alagilas.
Não posso deixar passar incolumo os trucs dos defensores
.
da sanguinolenta e dictatorial· situaciio, de que o proprio ex~
secretario druquellc .governo e redactor do Co1•reio da .Manhã
não escapou na pessou de .um dos seus parentes, parecendo
estar esquecido de que contra o attentado, na imprensa, protestou com energiu. Não reproduzo aqui ii classificaciio ,que
designou puro. o Governador do AlagOas, ·porque toda. u gente
a conhece.
!Agorru, Sr. Presidente, passemos á biographia synthetic!l
publicada· na ·Rua por um pretenso 'POlitico alago ano, que por.
aqui unda a intrigar u todos e a delatar de tudo.- D~z clle :!
.
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~Quanto a este SL'. Prusciliauo Sarmento,· rl um sertanejo de
múos .bo·res ·,que o Sr. Arau.io Gócs, ha .23 unuos, quando Governador de Alugôas, mandou prender como perturbador da
ordem no município da União».
. .
,o Jacto .nüo é verdadeiro. O Sr. Araujo Góes, .quando
'foi Governqdor. do Aiugôas, era amrgo do Sr. Perciliano Sarmento o o Sr. ·Presciiiano Sarmento era um chefe politico do
incontestavcl prestigio, já •naquellc tempo do governo do Sr.
:Araujo Góes, que succedeu· ao coronel Pedro Paulino. O facto
é inverídico. (Diriuindo-se ao Sr. Araujo Góes) Não é isto ·
mesmo?
·
1
O Sn. rA.MuJo GóES :_ Sim, senhor., :
O·Sn. RA"YMUNDO DI! MIMNDA-iEl' O seguinte o texto da
pasquinada a ,que me refiro:.
.
.

•

•

"O Sr. Raymundo· de Miranda esguelou-se mais.;,
·uma vez no Senado para provar que uni seu correli- ·
gionario, ·o Sr. Presciliano Sarmento, está tendo a sua
propriedade devastada pela tyrannia do Sr.. Cio doa! do
da Fonseca.
·
·
;!
Antes de tudo, é preciso saber quem é. esse Sr. Sarmento, mais conhecido em Alagôas por "Coronel Lelé ,,
Esse Sr. Sarmento é ltm smanejo de máos boles que
o Sr. Araujo Góes, ha 23 annos, quando uovernador de
Alauôas, mandou prender como perturbador. da ordem
no município de União. Depois o Sr .. Lelê entrou para
o •grupo politico dos Srs. Araujo Góes, .Euolydes Malta
e barão de Traipú.
.
Foi investidõ da chefia politica do munioipio. O
Sr. Presoiliano Sarmento ha longos annos tem um enuenho, o « {Jordo )•, onde acoita para cima de cincoenta
canuaceiros armados dos pés á cabeça. Durante p do.minio do Sr. Euclydes Malta,, dispondo da politica e
dos cangaceiros, apoderou-se, á to1•ça, da propriedade,
dos pequenos lav1·adores, elevando a sua criminosa for~
tuna a .-mais de mil contos de Téis •
.
Nunca, durante o domínio dos Maltas, os prejudicados conseguiram reparação dos seus direitos. Muitos
tiveram ifue emigrar de AlagOas, taes as truculentas
ameacas .dos .capatazes do Sr. Lelê.
'
.AfinriL; muitos annos depois, mudada a situacão
politica, houve um com eco de movimento de ·retomada
do que tinha sido usurpado pelo Sr. LeiO.
"
Foi em agosto de 1912. ü Sr. Lelê, vendo que os
pequenos propr'ietarios I'Oubados iam ta:er valer oS,
seu.~ direitos, telegrapbou ao Sr. Presidente da1 Republica· e· ao Sr. Senador Pinheiro Machado, pedindo •que
interviessemjunto.ao.Governador.do Estado. ü Sr. Clodonldo recebeu, de torna viagem, a queixa do Sr. Lei~
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e mando1t o Sccl'ctm•lo da lntcr·ior c um comm·issm•io
de JJOl.icia sumlicm· ll~s factos..
·
Essas duas au.tor'tdades, percorrendo os municipios
da União c S. José da Lage, ouviram dezena~> de pequenas lavradores, que todos se queixavam de terem
sid01'0ubados e cxpotiado pelos capatazet> do Sr, Prcs-

....

ciliano Sarmento. i\las verificaram .que não existiam
as depredações denunciadas pelo chefe· opposicionista
qu_e apena~ es\ava sendo atordoado pelos gritos da pro~
prm conscwncm.
'
·
Agora, vesperas de eleições municipaes cm todo· o
.Estado, o Sr. Raymundo cncommendou ao seu comparsa coronel Lelê que se fingisse victima de violencias
do Governo do Estado e telegraphasse para 'aqui, pedindo providencias. 'l'alvez se · conseguissem cbm isso
algumas medidas de compressão que salvassem os mallistas em liquidacüo forcada. A encommenda foi attendida. Agora temos que supportar o· realejo do Sr.
Raymundo, que vibrará atú o dia da eleição municipal ~ .
O Sr. Presciliano Sarmento, que ha lo·ngos annos
'tem um engenho, o «Gordo :o, onde acoita para cima
'de 50 cangaceiros armados dos pés á cabeça, apodeJ•ou-se a forca da propriedade de pequenos lavradores, .
~azend() fortuna de mais de .1.000 contos.

'o «Gordo :o não é um engenho, é uma freguezia de criacão,
c lá não existem cangaceiros armados dos pós ú cabeca.
Existem poucos momdores.
.
.
. O Senador Presciliano Sarmento, não é, como affirma esta
pasquinada, um millionario. Estão enganados. A fortuna do
Sr. Senado!' Presciliano Sarmento apenas o acautela, com economia, das vicissitudes da vida, si a perseguição não. fõr muito
· grande; ao QOntrario, ficará sem nadn.
· ·
· O millionario ·que existe na familia Sarmento 6 o Sr.
coronel Baziliano Sarmento, correligionario dos senhores democratas. O coronel Bnziliano Sarmento é que é millionario
possuidor da .maim· quantidade do torras na:quella. região. E,
apesar de ser m~u adversario, não sou capaz de dizer ·que a
fortuna do Sr. Ba1.iliano Sarmento, a grande extensão de
torras que S. s. possue foram roubadas ao povo pura fazer
essa fortuna. Não.
. ·
·
Nós não adoptamos este systema do chamar antes ,que to
ohnmem. Nós não desejamos n pechn de infamantes '.o por
esta razão não infamamos ningucm.
E' preciso dizer ao Senado que so,i a o coronel Baziliano
Sarmento nosso âdvorsario, se,ja · o Senador Prescilianor Sarmento nosso correligionnrio, se,ia qual fôr o membro da fnmifia Sarmento; ó p!'ociso di1.er ao Senado c no. 'pniz ·inteiro
que lissa J'amilia é uma i'amilin de homens honrados, do 'homens Ienes, de homens quo não temem os arregnnhos nem as
insinuações .de quanto aventureiro p9litico appareca.
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Qualquer um dos Sarmenlos, ,iú disse o marechal Flol'.iano, referindo-se aos Sarmcnloti de Ala•gôns: N,io lU s,ln-

.:~!EN'I'O ogsr.I~AL, 'I'OIJOS s,i.O SJll\ifJS,

·

,

Eu opponho 1\ arrirmaciio dessa pusquinuda, que serú suecedida do n)uitas outms, o cu,io aulot• ó muito conhecido,
ou ojJponh'o o testemunho do general dos mais illustres que
possuimos de um homem que nunca J'oi politico o fJUe, na
qualidade do. inspeclm· militar do Alagõas, júmais se envolve11
0' em ·questões poliLicas ·de qualquer nat.ureza. Refiro-me, Sr ...
Presidente, ao general Marques Porto.
_
.
O .Sr. General Marques Porto sempre fez Uma grande selecção, onde ·quer que S. ·Ex. sr. encontre, nas suas relações
pessoaes. Esse homem de máos bo{as, quo tantos cangaceiros
tom na sua propriedade, armados. dos pés á cahcça, foi um
dos escolhidos pela ami?.ade e conl'ianca do Sr. gcneralll!arques
l'orto. 'D Sr. general 1\lat•ques Porto ·Que diga si é verdade o .
quo so allega na pasquinada que refuto.
Si o ·coronel Pr.esci!iano Sarmento fosse o homem alli descripto, o Sr. 'general Marques Porto, cu.ia honorabilidade ningucm •contesta, e é por todos· reconhecida, não seria capaz· de,
com ·a sua familia, passar um mez .na fazenda • Gordo~. a que
so·refero _o autor .dessa cousa que sahiu na Rua. E' assim quo
so responae.
' mais:
Diz

":

c Foi em agosto de 1912, o Sr. Lote, vendo que
os pequenos proprietarios roubados iam fnzor valer .os
~e!ls direitos, tolegraphou ao Sr. Presi~ente da. t;tepubhca o ao Sr. Pinheiro ~rachado, pedmdo. que mterviessem ,junto ao Governador do Estado e este mandou
o secretario· do interior e um commissario de policia
syndicar dos factos ~.
'
Vorrade 6 quo em 1912 o Sr; ·coronel Prescilinno Sarmento
telegmp'hou ao Governador do iEstado pedindo providencias e
como essns não rasem tomadas dirigiu-se ao Chefe da Nação.
A pessoa indicada para syndicar dos factos foi o Sr. lO r"
.Costa Rego, secretario da Agricultura, e creio que, interinamonto, secretario do interior.
·
•
0 •
·
Da syndícan~ia verificou-se n oonfirmacão dns delapidacões feitas anteriormente pelo coronel Sarmento? Niio; porque
si alguma cousa constasse, teria feito parto de um relatorio,
porque a situação dnque!la· torra naQuello momento o .actual,mento 6 n mesma, niio se perderia n opportunidndo do en~o
valhar mais uma reputacfío·.
Niio acredito que o Sr. Dr. Gosta Rego venha nffirmnr
oom n rcsponsabiliditdo do seu· nome a exnctidüo do que so
nchn nosta pasquinada, em que ·se nbusn, tnlvez, dn oonfinncn
de quem facilita oolumnns do seu ,iornal a um amigo.
·Contos tem o •Que nffirmo. Depois, que 6 feito deste relntorio? Por que nilo appnreceu? :Porque não houve motivos

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

. ,~~..~·~-:.:..·

. i

'

'...

'

~

-:. , :hNNAJlS DO SENADO

70

-

'

paro. isso, jiois o Sr. Senador Sarmcnlo cxhibíu os tiLulos
·comprilbatorios da legitimidade de suas propriedades.
E' preciso que de uma vez por todas cesse essa campanha
indigna do que os homens de nenhum valor procuram valer-se- da calumnia e da diffam\loüo- porque si o Sr. Seillador Presciliano Sarmento i'osse como se diz, o proprio Go·vernador não o convidaria, ainda este anno, para .assistir :í,
festa na sua residoncia particular.
· Diz-se nesta pasquinada 'que o Sr. Raymundo de Miranda .
vibrará o realejo até o dia da eleioiío municipal. Não é realejo, ~
Sr. Presidente, é a palavra que não· póde ser dominada e ·
que ha provocar o registro· de todas essas ignominias, que ha
de deixar bem clara a culpa de cada um, que lm de apurar
lJem a responsabilidade de todos.
·
·
A' minha palavra não vae até o dia da eleicüo municipal ..
De ora em diante irá· até a dia do encerramento das sessões
·do Congresso, e desse dia em diante passará a vibrar na imprensa, para novamente voltar ao Congresso quando esto · se
.reabrir.
·
Nessa occasião; então soará com mais vigor, porque se
tratará da solucão de um caso eminentemente constitucional
no Estado de AlagOas.
·
Hei de agir sem vncillacões, nenhum recurso me· tolJ:ierú:
a: vontade educada :quando estou convencido do cumprimento
abnegado de um dever ,junto lÍ familia alagoana, minha acc.üo
'é ponderada e decisiva.
A vontade humana, .i ú. o disse o 'grande Elipbras Levi,
realizada pela accão é semelhante á bala do canhão, que ·nunca
recúa diante do õbstaculo, ella o atravessa, ou entra e perde-se
nelle,· quando é lançada com violencia; mas, si: caminhar com
paciencia e perserveranca, nunca se perde, o é como a onda
que .sempre volta .e acaba por gastar o ferro •
., Eu voltarei. Wuito bem; mn'ito bem)., ·
-. O Sr. Pires Ferreira-Sr. Presidente, com surpreso:, li,
l1ojo, em uma das «varias» do Jornal do Oommerc·io, que a
Commissi'ío de Finanças vae reunir-se para prorogar a moratoria.
·
·
Não me parecendo justificavel a continuaciío desta medida
vexntoria, v.pnho, . perante o Senado,. protestar contra ella e
dar as razões do meu protesto, 'que é igualmente o protesto
·do grande parte do commercio· desta Capital e dos 'estabelecimentos bancar ios que deli a prescindem, continuando ii .satis:..
1fnzer os seus compromissos. A prorosacüo que se quer, impOr
ao paiz, em' beneficio de mein duzia de banaos privilegiados
a cu,ia má direccfío são devidas as -difficuldades em que se
encontram, constitue um embaraço para o nosso commeroio
importador o um projuizo para os prinoipaes bancos d'esta
praca; ·quo della não precisam pnra continuar a honrar ns
suas tradiciles de .probidade o sisudez.
.
Estn circumstlinoin devia pesar fundo na dclibor'acüo' do
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Senado, Ciuo, úul<Js r.Íe' ludo, deve ver ·rrúc n mornloria não cvitn.
n J'nllenQin de •qucrrJ c;;t(\ el'fcctivnmente cm condições de nã~
solver os seus compromts~oli; faz, apenas, protelm•, n sun dcoretacüo, prejudicando inlet·csc~ sagrados de .terceiros, que
t.en9o os seus rlepositos nos bancos favorecidos, vêeni os seus
C)lPttaes ncc~csc~r a _f9rtuna alheia, s·em delles se poder utihz_m•, ante o d!sposltJvo legal, ·que só lhes premttte lançar
mao de 1O o/<.o das sommas depositadas.
·
.
.
.O orador deu o seu apoio á primeira moratoria, porque
.roconheccu a. aua necessidade, no momento, ante as condirões
cspoliia~s em que à crise interna, em que nos vinhamos diÍbaierido e â. inesperada dcclarncão da guerra européa, puzerarn
o, nossd coniniercio; mas esta medida de e:<cep.lJão, cpncedida; '
como um de.Stifogo para os que de chofre v.iam amcncado o. seu·
,credito pela bruseitt cessação de transacções esperadas, não
p6de se, prorogar por llitlis tempo, sem concorrer para o pre;iuizo do um grande numero, em beneficio de uma peqüena
.minoria. illl' facil de ver ·que não é pequeno o numero dos.que
accumulnndo todas as suas economias nos bancos se vêem
impossibilitados de retirai-as para inadiaveis necessidades,
emqunnto os depositarias, felizes, se locupletam com a. reali~açiio de nego cios fa:ceis em que agem, sem competidor.
Não I! o interesse geral que está a exigir a imposição de.
uma medida que traz, assim, como consequencia, a afflicciio ·
a milhares de pessoas privaçlas de movimento de .recursos para
sua, subsistenciw, porque, si assim fosse, não veríamos os protestos .que a mesma provocou entre bancos nacionaes e estrangeiros o no seio do proprio ·commercio.
· Decretada no momento agudo em que a corrida nos ban:·cos podia. embaraçar ou mesmo destruir o credito de acreditados estabelecimentos, Justifica-se, mas querer prorogar essa
situacíto é nadn mais nada menos que destruir o proprio credito, porque a moratoria não se estende além das nossas fron·teiras. Assim, o que vemos, ó o nosso commercio importador
obrigado. no estrangeiro por compromissos a prazo certo, inadiavel, determinado, e sem meios de constranger os seus .devedores no. interior · do pniz,- unicos compradores de suas
mercadorias-, os quaes se acham acobertados pela lei que
'lhes proroga o prazo do pagamento; por emquanto por 90 dia~.
nndn imJ?edindo nova prorogaoão, porque as razões que hoje
preponderam para este gesto do Congresso podem perdurai<
'o servir de ,justificativa. a nova prorogacíío. .
Não é preciso ser entendido em assumptos ·oommerciaes
para ver de antemíío os graves inconvenientes e as perturbaQões cr.ue semelhante mcdida'vnc occnsionar na vida do paiz ..
As nncõcs com quem mantemos rela,cões comrnerciqes não
l1ão de querer realizar transaccões com. esta ince~teza de pagamentos, o é evidente que o cominercio importrnclor não
podO!'l\ mnntor compromissos quando ellp w.osmo nüo sq]le o
tempo em que pó.de cha!XI!Ir n conta~ os eeus devador~s.,
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·: ..,. Os baneos, mesmo os interessados na prorogação, poJ•quo
existem diversos, .iá cm numero do 13, que contra ella protestam, nfio ficarão cm melhores condições que· os commcrciantes ilnportadores, porque, si fôr, como parece pensamento
d)l. Cbmmis~ão de Financns, augmentada a faculqade dos depoSitantes ret1rnrem mais de 1O % dos seus deposJtos, em pouco
temptl ficarão os bancos sem a maior parte dos capitaes cmpregados nas suas transacc.ões. De boa fé, pois, nenhum delles
~ievia acceital-a.
·
. ·
'
Não é, pois, o interesse cívico que está ·em jogo exigindo
do Senado a prorogacão desta medida, que, decretada com os
mais elevados intuitos, serviu para amparar relapsós, que,
ombora nenhuma diminui~ão soffrossem em suas rendas cortas,
se furtaram ao comprimento de obrigações assumidas. Os
:proprielarios ·prodiaes, sobro se privarem dos seus rendimentos,
tiveram ao demais .de supportar a desfaçatez do inquilino
remisso n quem. a lei .punha a coberto do •qualquer procedimonto ,iudicinl.
·
Em meio dessa multidão. de interesses cm Jogo, cm que
desarrazoadas pretonçõos deso,iam triumphar, conforta, porém,
sabor, Sr. ·Presidente, que existem bancos nesta praca que
repeli em a moratorin o que jtlmais ·se utilizaram dos seus.
favores, satisfazendo no tempo marcado os seus comp~omissos.
Os que propugnnm pola.conUnuacão deste estado de cousas, .ití
tendo se ul.ilizado dos favores dos 15 dias de férias decretados
,pelo Governo e da ll]orntoria eu,ja prorogacão se plateia; dese.inm apenas protelar por mais tempo a verdadeira e exacta
condir,ão cm que se encontram. A moratoria está apenas retardando o conhecimento do g-estões más, cu,io desfecho tornnrt\
:Publica a rlesorientacfio do bancos que, sem ella, talvez não
pudessem da mesma f6rma satisfazer compromissos. A:. mora' torin. Sr. Presidente, niio evita fallcncia; retarda-as apenas.
Eu lamento a circumstancia que me obriga a dizer estas
cousas, mas sou for0ado a reconhecer em t.udo isto interesses.
inconfessaveis que níio triumphariio soin o meu protesto.
O facto do presidenta .da Associn~ão Commercinl desta
• cidade tomar á frente n. defesa desta medida, contra as vistas
da maioria dn clnsso, é de uma grnnde significnçiio. Descobert.o
que estú agindo contrariamento nos verdadeiros interesses .l:)o
commorcin, · um dilema se ··lho antepõe: ou recúa, abrindo ·
mão da idó a que o fez se dirigir no Congresso,· solicitando n
m.edida exarnda no proJecto organizado pela Commissão., de
Fmancns, e põe-se, dost.'arto, de accilrdo com a classe de que se
diz representante, ou insisto na idén. o neste caso •cabe-lhe renunciar a presidencia da associncão, cujo pensamento e!le .não
traduz absolutamente.
•
As grandes manifestações do alto cotilmercio ~esta prncn.
contrarias no seu modo pessoal de ver. são bem expressivas
para demonstrar ·que elle está descurando a confianca que lhe
foi depositada.
.
.
·
Pomos a questão neste .Pé, mas de antemão sabemos que'
o Sr•: Barão de Ibirocnh~ nl\b renun9i~ a presidenoin da ~so•
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ciaoão Commcrcial, nem desiste -da ,pretencão que o fez solicitar a prorogaoão da moratoria.
·
Con!Jeco bastante S. S. para saber que o empreiteiro da
Esl.ruda do Ferro S. Luiz a üaxias não é homem que ruLLend~
a estas •consideracões e leve cm conta a má posição em que
esttí 'perante! o commm•cio, para renunciar o Jogar do destruque
que lhe conferiu a "\ssociacilo Commercial do Hio de Janeiro.
Quem foi capaz de, solirepondo os seus, interesses pessoaes
.aos da Nacão, retirar· da i'iscalizacão da Estrada S. Luiz a
Caxias o notavel engenheil·o que alli foi sempre um protesto
. vivo contra os arranjos e um guarda vigilante .dos dinheiros
publicas,- não ú demais que, prejudicando o grande commercio
impor·Lador desta praca, patrocine qualquer idéa desde que
dahi lhe advenha os desejados proventos.
Não costumo, Sr, Presidente, fazer a•c.cusacões veladas,
nem tão pouco deixar sem a devida documentação · os meus
assertas, de modo que, assim sendo, estoU na obrigação moral
de trazer· ao conhecimento desta Casa !'actos gravíssimos ,pelos
quaes ó responsavcl, o Sr barão de Ibirocahy, empreiteiro da
S. Luiz a Caxias. Dolles se verá que o presidente da Associiiõilo
Commereial, que niio passa de uma figura decorativa, não tem
a responsabilidade ·que era do esperar de sua posição social.
A sua opinião, que tanto parece ter pesado na consideracão da
,Com\nissão de J?inancas, não tem o valor que se lhe quer emprestar. Elle ó apenas o representante dos poucos bancos que,
pura não satisl'azcr·em os seus pagamentos, deseJam a morateria, que é presentemente um attentado aos nossos direitos c
tí economia elos menos favorecidos, ·
A sua opinião deve, ao contrario, ser recebida do prevoncão, dcanto elo seu procedimento na empreitada ·s. Luiz a
Caxias
·
·
· Pr;oseguindo amanhã, hei de mo cippôr tí approvacão do
projccto,"porquo assim agindo estou convencido de estar prestando um grande servico, não só ao commct•cio honesto, como
aos verdadeiros bancos dignos deste noro1J · e à propria Republica. (Mu'ito bem; mu'ito bem.)
·

\

•

ORDEM DO DIA:
· Votaciio, 'em discussão unica, do parecer da Commissiio
de Financas n. 43, de Iüllt, opinando quo sc.ia indeferido o
requerimento n, 3.0, do 1!H3, cm que Alcidcs Martins o outros,
oscrivãcs das '3', 5', a~ o 7' Preterias Criminnes, solicitam
pagamento de vencimentos a que so ·julgam com direito,
Approvado.
· ·
Votacüo, · cm• discussiio unica, do purecor da Commissüo
do J<'inancas n. 1,4, de -10-14, opinando •que seja arcllivado o
rcqucrinjento cm que Procopio Pinto do. Ctmha 1\Iourn, operaria .da Estrada de Forro Central elo Bmzil, pede reconside~
r.n~üo do anterior contrario ;\ liccnca que solicitou;
.
:A.pprovado,
. ' . .. '
'
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·voLaniio, em 2• discussão, da poposicüo da Cnmara dos
Deputudo's n. 16•, de 1012, que faculta a D. Claudia Vergara
de Oliveira e sua filha Francisca i'azerem as contribuicões do
art. -i• do decreto n. 1. 054, do 20 do setembro do 1892, para
que possam gosnr os favores pe1o mesmo decreto concedidos
aos herdeiros dos officiaes do Exercito fal!ecidos com mais
de :15 nnnos de servico. .
·
·ReJeitada; vae ser devolvida tL Camnra dos Deputados •.
o Sr. Presideste - Nada mnis havendo a tratar, vou levantar á sessüo.
.
. ··
Designo pura ordem do dia da seguinte:
Discussão unica do pacecer da Commissilo de Fimnncas
11. oiQ, de 1014, opinando pelo· indeferimento do requerimento
n. 125, de 1912, em que D. Julia Augusta de Andrade CaniiJS410,
Jilha do falleci-do capitão do Exercito Josó 'Caetano de Andrade ·
Ct~misão, solicita relevwmento de prescripcão para o .fim de
receber o meio soldo que percebia sua finada miío, desde 14
de fevereiro de 1905;
2• discussão do. proposição do. Camara cios Deputados
n. 12, de 1908, dispondo que o despacho livre de direitos e
da taxa de expediente dos animaes destinados ú. :reproduccão
e melhoramento das racn.s. indiS'enas não depende de ordem .
prévia do Ministro do. Fuze,ndn. (com parece~ contrario da Oom.
misssao de Finanças);

2• discussão dt~' proposicüo da Cnmara dos Deputados,
u. 5, de '1912, que reorganiza o quadro dos pharmaceuticos ·
rio Corpo de Saude d11 Armado. (com pareceres aontrarios· das
Oomm·issões de Marinha e Guerra e de F·inamças);

2• discussão do. proposioão da Camurii dos Deputados,
n. 44, de 1913, que autoriza o P11esidente da Republica, a conc:edcr um anuo de licení;a, com ordenado, a João Pedro Ma:ximo
Cordeiro, cscripturnrio da Estrada de Ferro Ccntr.nl do Brazil
i(com parecer da Oomm·issáo da Finan~as, o!ferecendo S!tb'sti~
tntivo) •

Lovantn,..se tt

~ess,ão

ús 2 horns

o 45. minutos •

. 09' SESSÃO, EM 9 DE SETEMBR,O DE 1914'
i'RllSinllNCIA DO SR, PINI!EinO
•I

~rACHADO,
'

.

:VICE·PRESIDENTll
•

· A' 1. boro. da tarde, presento nuinero legal, nbl'e-se a
sessüo, a que concorrem os Srs. Pinheiro Mu,chado, · A11n.ujo1
G6es, Pedro Borges, Motello, Gonzaga Jnyme, Gabriel Salgado,. Silverio Nery, Lnuro Sodré, Indio do Br~zil,, 1\:l~n,des.

"

"··

•· · sEss,\o EM 9. Dll Slll'EMano Dll :191~

'75

'd~

J\lmcida; José Euzehio, Urbano Santos, Pires l~crroira,
Ribeiro Gonoa.!ves, Gervasio Passos, Thomaz Accioly 'l'avares
de Lyr.u, Walfredo Leal, Sh:ismundo Gonçalves, Gonçalves
l'erreirn,. Guilherme Campos, Aguiar c Mello, João Luiz
Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho Sú Freire Bueno
de Paiva,. Adolpho Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo do
Bulhões, Braz Abrantes, .Tosó Murtinho, Alencar Guimarães,.
Gon;eroso Marques e Fe.lippe Schmidt _(35).
Deixam d'o comparecer com causa justificada os Srs.
Teffó, Arthur Lemos, Francisco Sá, Antonio.· de Souza;
Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro:
de Britto, Thaymundo de Miranda, . Gomes Ribeiro, Oliveira Valladão, Luiz Vianna, .Tosé 1\Iarcellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire, Nilo Peçanha, Lourenco Baptista, Alcindo
Guanabara; Augusto de Vasconcellos, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, A. Azeredo, Xavier d(l Silva, AbdoDI Baptista,
J:Iercilio Luz, Joaquim Assumpciio e Victor mo !~fonteiro .(27).
E'. lida, posta em discussão e sem debate,.. · approvada a
11cta da sessão anterior;
· ·
·
•

O Sr. i' Sec~etario dá conta do seguint~
EXPEDIENTE
Telegrammas dos Srs. Governadores dos Estados do :Amazonas e Rio Grande do Norte, congratulatorios pela data de 7;
di} corrente. - Inteirado.
Outro do Sr. Antunes Alencar, prefeito de Tar.auacá, sobre
·
·
o mesmo assumpto. - Inteirado.
.
. Outro do Sr. Oreste Andrade, communiçand·o a ins~a~lação
d(l Assembléa Legislativa do Estudo de Sergipe e a eleicao <La
Mesa que tem de presidir os trabalhos da presente sessão. Inteirado.

o Sr.

2' Secretario declara que não ha P(lf)lCeres.
E' novamente lido, .apoiado e, por ter preenchido o tri- ·
duo regimental, vae a imprimir o projecto n. 9, de 1914,, que
au~orJza a. emissão de 200.000:000$, "para ·a compra do café da
presente safra.,
O Sr. Pires Ferreira- Conforme prometti, hontem, Sr.,
Presidente; Venho hoje continuar a série de consideracões que ' \..
me lovarnm á tribuna para. fazer chegar ao conhecimento do
~.
Senado o que se tem passlldo na construccão da Estrada de
Ferro S. Luiz a Caxiv.s, no Estado do 1\Iaranhilo, da qual ó
feliz empreiteiro o •Sr. barüo de Ibirocahy, ex-presidente da
Assoeiaoiío Col\lmercial do Rio do Janeiro.
Antes, porém, de apresentar ao Senado. o requerimento que
,vou submettor .á su11 dejiberacüo, relativamente o.o assum.pto,
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sinto-me na necessidade de dt~er algumas palavras sobre a
t·eunião dn Commissito de Financus, llontem reali~uda, o isto
pot•que ve.io que a imprensa parece nfto ter bem ouvido o que
alli se dis~o a respeito da questão da moratoria.
Por genLileza do honrado Presidente du Cimmissüo de
L<inancas ...
.. 0 Sn: FMNO!SCO GLYCERIO- Justica.
O Sn. PmEs FEnHEI!lA-: .. fui hontem distinguido, fal~ ·
!ando perante aquella illustre Commissüo, onde disse o que
pensava a respeito do assumpto, para o •qual tinha sido extrnordiual'iamente convocada áquella reunião.
Nesta occasiüo, insisti cu pela necessidade do saber-se o
pensamento do 'honrado ~Iinistro da Fazenda, de cuja opinião,
pela natt·eza do assumpto, não ·era possível prescindir-se.
·O illustre Presidente da Commissüo, como eu, não conhecia essa opinião por se não 'ha\~er entendido com aquolle tiLulat·.
·
O Sll, RrnEmo GONQA!NES -·Mas não ern necessario.:
O Sn. PIRES FEilllE!IIA- Vou mostrar que era.
Em se tratando de um assumpto de tamanha relevancia,
desde que o presidente .da )\.ssociacão Commercial se dirigiu
em nomo do commercio desta Capital ao honrado Sr. 'Ministro
da Fazenda, solicitando a moratoria, parecia-me que o Govemo dovia se entender com o Congresso por meio do uma
mensagem explicativa do todos os factos que determinassem
esse novo pedido depois do ~5 dias do moratoria.
Não · se tendo dado nada disto, entendi, ·C entendi bem,
que a prorogacão da m01•atoria estava sendo .:feita á revelia
do eminente Sr. Presidente da Republica e do· honrado Ministt·o da Fazenda, porque,· pelo facto de dizer-se particularmente que este sympathir.ava com a medida não :devemos
votai-a sem maior exame. Não basta que o titular da pasta da
Fazenda diga a a!guem .que sympathi~a com a prorogação;
faz-se mistét• que, como exacto conhecedor da situação financeira do paiz .. diga ao.s seus amigos si ·OS interesses geraés
l'eolamam a decreta~üo da medida..
·
·
Vô, pois, o Sr; Rib~iro Goncalves que, quando desejo
snllcr o modo de pensar ·ao Ministro da Fazenda, faco~o por
julgar que a sua opinião melhor esclarecerá· nos ·seus amigos
do Senado, antes de tomarem qualquer deliberacüo. Conhil~
' oeclor exacto da situacüo do paiz, .devia ser o primeiro :a .
proclamar a necessidade da.·mcdida •que se quer obter do'
.~
Congresso. A opinião de S. Ex. não 6 conhecida, e, embora
se diga que sympnthiza com a idéa do projecto da ·Commissão
de Pinancas, toclnvia, eu tenho o· direito do .desconfiar que em
assumpto de· tanta monta não se tonhn por ·escripto,. om rnen~
sagem explicativa, o pensamento d9 Governo. Ser sy:mpathi,co
niio basta para autori~m· os seus amigos n votarem a morator1n.
:Ao contrario; chama-lhes a attencüo,
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. Quanto a mim, Sr. Presidente, não me arrependo da oppoSlção que !'iz a estu idéu desde o primeiro momento, c cada
vez muis me convenco que neste combate tenho no m,cu ludo
o grand.c cornmercio, os bancJueü·os destu Capital, c os que se
não deixaln levar por inl'orrnar;úo do Sr. barão .de Ibirocahy
que pódo ser tudo menos um JogiLimo representante da class~
. u que pertence. Pelo contrario; agindo da l'órma por que está
não defende os interesses dos que lhe confiaram a presidenci~
da "\ssociacüo Commcrcial o csLú descurando em seu proveito
u confianca dos {JUe o suppunham capaz de interceder junto
aos poderes. da Nacüo com o !'im de promover meios de desafogai' o con1mcrcio da situncão .de desespero por que atravessa.
O interesse que o Governo do hom·ado Sr. P.1•esidcnte da
-Republica tem tomado por esta questão é manifesto. Por iniciativa sua foram dados ;l5 dias de férias; e ainda por solicitacão de S. Ex. foi votada 11 lei du moratoria, com ampla
!i~Jerdadc do Congresso, que até rejeitou quo cllu déssc autorizacão ao Governo para prorogar até :120 dias os 30 dias
consignados. Isto no agudo da crise; o que quer dizer que
mesmo naquollc momento o Congresso julgava, c julgava bem,
quo 30 dias oram sufficicntcs. Como é •que agora, quando o
Governo principia u fazer os .seus pagamentos o emprestimos
a bancos c a situação .tende a se normalisar, quer-se obter do
Congresso a prorogacão ,julgada necessariu?
.
A interferencia do ·(/:overno cm dcbellar a crise lhe valeu
atú da imprensa os maiores elogias pelas idéas democr11ticas
que foi o primeiro a pôr cm prática mi -Republica, procurando,
em reunião feita cm palacio, ouvir n opinião das Commissões
de l!'innnçns dn.Camara e do Senado. Delle tem partido a !embranca elo diversos alvitres, de modo que a attitudo hoje da
Commissüo de :Finanças do Senado envolve uma desconsideração que nunca se procurou fazer aos propr ios governos adversarios, cm se tratando de assumptos que, como este, dizem
muito ilc perto com a vida da Naçfto.
·
Dada esta oxplicacüo, entro no assumpto, que diz respeito
ú empreitada ela estrada de Jorro do Màranhüo.
· O conhecimento que ,cu Lenho a J•espcito da empreitada
de S. Luiz a Caxias me poz do sohrc11viso quanto 11 moratoria,
porque o Sr. de Ibirocahy, como homem de negocio, tem
sempre cm pouca conta os interesses seraes e cívicos. E oomo
· eu não costumo arguir sem provas, submettq tí deliberação
do Senado o presente I'equorimento para, depois de me serem
transmittidas as informacõos requisitadas, melhor esclarecer
esta Casa acerca do !urso desperclicio dos dinheiros publicas
na ,construccuo daquella famosa estrada.
Eis o meu rcquorimonto :
«Requeiro a V. Ex. quo so digno p~idcnciar para que,
com ursencia, pelas ropnrticües competentes, mo sejam, fornecidas as seguintes ini'ot•mações:
·
L" Do uccôrdo. com os primitivos estudos Jeitos pelo Go:verno e que serviram de base ú concurrencia da qual resultou
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o coni.L':JJr:to de 21, do outubr·o de 1008, cm quanto foi or·çadu.
a conslruct'íio da Estrada do.Ferro de S. Luiz a Ca."Cius?
2." Em quanto Ol'Ça u mesma estrada, de accõrdo com os
novos estudos approvados, realizados pelos ·proprios emprei·teiros da constJ•ucçüo?
·
3.' A quanto montam as importancias até hoje requisi.tadas polu Inspectoria Federal das Estradas pura pagamento
das obms ·cta mesma estrada?
·
·
·4.• Qual o custo médio kilomctrico da estrada:
a) de acc{g·do com os estudos e orçamentos feitos pelo
Governo;
,
.
b) de accôrdo com os' novos estudos approvados e reali~
zados pelos empreiteiros;
.
·
c). jú attinjido, no .estado en:i ·ciue actualmente se acham
as obras?
'
'
5.' Qual o numero de kilometros até hoje recebidos definitivamente pelo· Governo pura o trafego?
·
·
ü.' ·Qual o custo médio kilometrico desses kilometros?
7•' Quaes, descriminadamente, . os servicos e obras •que
;teem dous ·precos. differentes, um constante da 'tabella .annexa
ao contracto de 2·1 de outubro de i908 e outro na tabella
complementar approvada pelo decreto n. 9.1027, de ·H .de ou•tubro de :t9.:1.i?
•
'
.
· Requeiro mais, finalmente, que me seja fornecida. cópia
da correspondencia officiul tro·cada a respeito desta duplicidade
de ;preces ent.rc os funccionarios da Inspectoria Federal das
,Estradas e o .Sr. Ministro da Via cão, bem assim os pareceres
.Javr.ados acerca do .mesmo. assumpto no .respectivo Ministerio~,
,Depois de feito os estudos .dessa estrada .administrati- .
vumente, o 'Governo chamou concurrencia, sendo então acceita
a proposta do Sr. Ibirocahy que teve de mandar procfldcr a
:novos estudos por autorização do Governo de então.
<O Sn. JosÉ EusEBrO ~Foi o Governo mesmo que mandou
alterar o·tracado•da estrada de ferro,
· ·.
o Sn. PmEs FERREJM.-Depois de chamada a concur•
.rencia:para•u construccão.da estrada; cujos estudos haviam·sido
:feito por .· profissionaes competentes ·e approvados :pelo, Go~
•Vel•no, ·não :me parece razoavel que, mesmo na hy;pothese de
:ser.mais conveniente a modificao~o do primitivo :traoado, se-·

..

.:jam confiados os novos estudos · ao empreiteiro, que é prin-1
C'ipal ·inte1•essado em auamentar as .probabilidades de accre~cer.
. o salt lucro.

. . o SR. Josli EusEsro ...-Parece que não se devia lrazlll'J
·assim realmente, .mas o·· que. é certo é •que foi feito.
.
o SR. Pmlls FERREIRA- Est~ de accôrdo commigo o nobre
·Senador. 'Nüo se devia fazer;·, mas se mandou realizar novos
;estudos pelo empreiteiro, <~em .. a devida .fiscalização .por partEi
do Gover!lo ! E digo sem fiscalização P,or. I!B~.e dp ~Pv.Elrno,.
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porque, então, conforme assignalou erri repetidos c insistentes
tolegrammas pam a Inspectoria Geral da~ Estradas de l•'cr1·cr
nesta Capital, o notavel engen!1oiro Palhano de Jesus, chefe da
fiscalizar;üo no Maranhão, ·havia apenas tres engenheiros fiscaes inclusive o chefe. Este numc1•o é evidentemente insuffi~iente para satisfazer as. exigencias de uma séria fiscalizacão
em um percurso de 400 kilometros, que é a quanto monta a
distancia entre S. Luiz e Caxias.
.
· Preciso ·fazer um pouco de historia para que o Senado.
fique bem ao par da accüo do Sr. Ibirocahy neste negocio,,
· · Por conta do Governo, e sob. a chefia do illustre Dr. Pa,
lhano, foram feitos os estudos daquella estrada .em 1906 e
i 907, quando ainda não cm !'residente o Eiano .. Sr. 1\Iarechal
Hermes. Ter-minados os estudos, comecou a ser feita a Jocacão
cujos trabalhos foram suspensos por ordem do Governo, daquellc tempo, por ter sido a construcção .da estrada contractada, ·mediante concurrencia publica, com o Sr. de Ibirocahy,
a cargo ·de .quem ficaria a terminação do serviço de locãéão,
que era, então, apenas de i1 kilometros, porque os restantes,
~89, haviam sido ·locados .sob a chefia de ·Palhano de .Jesus,
conforme se verá da defesa que este produziu contra accusacões que lhe foram assacadas .pela independencia do seu !proceder, que forain publicadas no Diario Offiaial, de 23 de
novembro de 1913, c que servem de base. á .minha .argumentacão·.
• Assim feito, comeoaram os empreiteiros ·a sua obra ·mi
,villa do Rosario e em S. Luiz, quando foram intimados ·a
suspender os trabalhos iniciados . c a •comecal-os ·de Ca.-..ias,
não j.ú .tendo em ·vista os primitivos estudos, cujo .traçado
corria na sua maior extensão pelo planalto que .divide as
aguas do Itapicurú e Mearim, mas procurando abeirar do Itapicurú I I J Isto era n mesma cousa que ·estudar uma nova
estrada. Todo trabalho feito anteriormente foi desprezado ..
Concomitantemente com esta ordem, seguiam 'instrucções para
que o serviço fosse atacado em Caxias 'e entre Rosario e Itapirucú. Esta circumstancia determinou novos telegrammas
do chefe da i'iscaliza~.ão apontando .todos os inconvenientes .de
um traçado feito sem a precedencia de um ·reconhecimento
geral do terreno e sem a indispensavel fiscalização do Governo.
·« Relevae, dizia aquelle engenheiro ao seu chefe nesta Capital,
insistir na minha opinião sobre a insufficiencia numerica de
fiscaes. · Cada vez estou mais convencido de que seria de
grande vantagem •que, ·não só o reconhecimento, mas tambem
o servico do .t1•ansito na e1.1>loracão, .fossem feitos por . engenheiros do Governo, unico meio que me parece .sufficientemente efficuz. Para isso deveria ser augmentado o · numero
de fiscaes, .attendendo-se ú fiscalização de outros .trabalhos,
atacados simultaneamente e sub-omprcitados a diversos, e
tambem ás medições. O augmento de despeza resultante me
parece quo seria altamente compensado .pela melhoria c eco~
nomia do traçado obtido.~ :Veja .quanta providencia em favo!!
jla ;F.az~nda ·:
·
·
·
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Estes alvitres de um profissional competente nüo foran:i
attcndidos pela dircr,cão da fiscalizapiio das ·estradas, ficando
· a fiscalizacüo por muit.o tempo a cargo apenas do chefe porque os seus dous auxiliares, logo cm seguida, pediram dmÍlissão
<los •cargos ! 'i\lais claro não ú possivel.
Feitos os t1•abalhos da. S. Lu·i:; a Caarias sob. a 1'esponsab'il'idadc 1tn'ica dos empreitc·iros, sem a presença de um tiscal,
nelles )JI'edominarmn os seus sentimentos caoistas e dah'i o não
tcrein 21rocu1'ado o tl'açado mais cconomico, {a::cndo ac1•esce1' o
?IWVimcnto c te1•ras, o nurne1•o de obras de arte, etc., etc.
. .Ainda não. era Governo o Exmo. Sr. :i\Iarcchal I:Iermes.
Demais, Sr. Presidente, os profissionaes te em alli' descoberto Cl'l'OS pelos quaes os cofres publicas teem pago sommas J'abulosas ... Em 111uitos pontos tem havido desmoronamentos quasi to(aes de aterr·os, que são 'refeitos por ecmto. do·
Governo. Mas do Govemo por. que~ Este só é responsavel
por despcza desta natureza em caso de forca maior, que· devo
r ser plenamente justincado o. Juizo do' representante do Go"
vemo. Na S. Luiz o. Caxias dispensam-se estas formalido.des
contractuaes quando se trata de benel'iciar empreiteiros pri.vilegiados. Si o terreno ú fr·ouxo, si a cheio. leva, o aterro, o
.Governo que pague, para ser .refeito o trabalho. Assim se
.tem feito. Si o urade do. estrada ficou, em Itapicurú, aquem
da maior enchente das aguas, o Governo que pague si quer
.evitar o futuro demoronamento.
Ora, Sr. Presidente, tudo isto constiLuo uma série do
assaltos ao Thesouro, que eu esnaincarei quando mo vierem
os dados pedidos.
Racionalmente, Sr. Presidente, o. construccüo da estrada
devia principiar de S .Luiz ou Rosario, porque pelos proprios
•trilhos, iriam sendo transportados os materio.es ncccssarios,
.com vantagem para o erario publico, porque seria evitado o
anerosi·Ssimo transporte i'luvial, feito em barcos da . empreza,
por preços duas ou tres vezes superiores nos que podiam ser
.cobrados por qualquer companhia · fluvial das que fazem o
commercio no rio ILapicurú até Caxias.
Atacada simultaneamente ena diversos. pontos, impossibilitando por isso a fisca!izaciío, conforme deixamos consi1gnado, só agora ficaram ooncluidos .os 80 kilometros entro
Caxias c Codó, ignorando, ainda, si os mesmos jl\ se acho.m
·franqueo.dos ao publico. Dese,iaria que a resp_eito me informasse o.lgum representante maranhense.
·\
O SR. Josll EuzEaio- Penso que não.
· O SR. Pmlls FEJU\lliM- Este plano foi .manobro.do pe.o
Sr. de IbirocahY que tem auferido estupendos lucros oill! tro.nsportes pelos seus vapores. .
· E' deste modo c por estes. processos, Sr. Presidente, quo
se vnc o suor do povo. Ehtrctanto, quan..:o se pensa cm fazer
economias, a primeira cousa de que se lembram os clc:l'ensores
po Thesouro. •l cortat: os minguados vencimontos do funccid- .
1
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nnlismo publico o diminuir de algumas contcnas o offectivo
do nosso Exercito. Eu desejaria, sr: Presidente, que o inspector gel'U! das Estradas, cm um gesto patriotico, fizesse
:v9Itar ao districto do Maranhão, o Sr. Palhano de Jesus, que,
nuo obstante as inl'o!•maçõos l'avoraveis que u: seu respeito
·São darJas no Ministerio da Viacüo, continúa servindo addido
nesta Capital.
·
V. Ex.. mesmo, Sr. Presidente, que neste momento me
olha com a cara de carranca (T'iso), patriota, como é, está
convencido de que a. razão assiste ao meu lado, A physionomia
do V. !Ex. l'evola a tristeza que lho vao na alma de propagandista republicano pelos desmandos desta natureza, contra ,os
quaos sempre se manifestou nos ardores de sua mocidade patrioLica, quando atacava o rogimen decahido. Conhece V. Ex.
muito do perto para ter a certeza que tem estigmatizado os
processos que foram empregados na estrada do Maranhão, E'
passivei e quasi ·certo, mesmo que, nfo exprimindo do modo por
que o estou fazendo, contrarie interesses deste ou daquelle;
mas, mesmo assim, V. Ex. me perdôo o tempo roubado porque
a isto me obriga o meu. dever. ·
Prestarei um grande serviço si deixar .conhecido do Senado o custo de cada.kilometro desta celebre ostrada.de ferro.
E' por isto que insisto. nesta idéa, convencido de que em São
Paulo e ·Minas, cuja topographia é accidentada, não haverá
uma estrada cujo custo kilomotrico possa soffrer compnrncão
com a de S. Luiz a Caxias. Os tuneis, obras de arte, escavacões,
de· S. Paulo e Minas, hão d~ ficar muito aquem do sorvedouro
elas margens do Itapicurú. Não haverá oxaggero do minha pa"rte
•cm asseverar que por ce!'Ca do :L 00 contos nos sahirli cada
kilomotro dessa linha ferroa.
·
Conhecidos estes factos, o honrado Sr. Ministro da Viação,
contrariando o inspector interino das Estradas de Ferro, fará
voltar o distincto 81·. Palhano ao seu legar no Maranhão. Todo
o interesse do nobre Sr. Barbosa Gonçalves será para esse fim ..
O Stt·. Rmm1110' GONÇALVEs- Não me parece que tenha.,
O Stt. PmEs Cl?EnttELM- V. Ex. que!' aproveitar o ensejo .
para censurar a quem devia fazer justica elogiando. ,
0 Stt, JOÃO LUIZ ALVES- 0 aparte veiu a proposito,
O Stt.· Pnms FERttEIM-Nüo voiu aproposito. Mas S. !Ex.
tom o direito de vir á tribuna faezr accusacões ao Ministro.
!Cada um cumpra o seu dever, como eu com .sacrificio cumpro
o meu.
O Stt.· RmEmo GoNÇALVEs-Eu mo contento com as accusacões que V. Ex. esM fazendo.
O Sn. rimEs PERI\EillA-Esto meu compadro não se corrige. (Risos.) Esttí sempre proponso a estimar o mal.
· Eu não estou fazondo accusacões ao actual Sr. Minist1·o da
:Viação: estou apontando faltas graves de auxiliares seus quo
Vol, V
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cortamento lhe são desconhecidas, pois que já veem de go. vernos transactos.
E' digna de meditação do Sr. Ministro, Sr. Presidente, a
contenda existente entro o inspcctm• das Estradas e o ehe!'o da
Fiscalizacão do Maranhão, a respeito .das duas Labellns de precos
em vigor na S. Luiz a Caxias. Em virtude do. contracto ·de
21, .de outubro de 1908, foi approvacla uma tabella· de preces
para aquella estrada. Posteriormente, porém, verificou-se que
alguns artigos nrw estavam· comprehendidos na tabella approvada a 24 . de outubro do ·!DOS. Em virtude disto, .c com
·zelo pela Fazenda, baixou·o G'overno uma tabelln cornplamentw·,
que foi -approvada pelo ·decreto n. 9,027, de 11 de outubro
~f9ii.
.
.
Como, porém, a redacção desta segunda 'tabella niio .rosse
clara, suscitaram-se duvidas, que foram levadas ao conhecimento do inspector geral das Estradas. Este não se conformou
com a opinião do ·chefe do districto no Maranhão e acha que
a segunda tabella, não obstante dizer o decreto com o qual ella
baixou que era apenas complementa~· á primitiva, e serviria
·para dar preço aos· trabalhos e obras de que não cogitou a primeira tabella, ·devia substituir a primeira, pois lhe era posterior. Exam!Dando-se bem a questão se verá que mesmo que
o decreto que approvou a segunda tabella não tivesse o cuidado
de chamai-a complementar, nem ·assim poderia ella annullar
·a primitiva, approvada cm virtude de um· contracto firmadf)
entre o Governo Q os empreiteiros. Entender o •contrario, seria
admittir que o Governo por acto de sua vontade exclusiva teria
poder para modificar um contracto legalmente feito. A tanto
, iria o seu poder si .ror um simples decreto approvasso uma
tabella em substituicao a outra firmada pelo contracto, lavrado
em virtude de concurrencia publica. Accresce, ao demais, que
a· segunda tabella com.eca pelo' n. i13, emqunnto a primeira
termina pelo 112, tudo indicando, portanto, que se não trata
de duas tabellas differentes, mas de uma só que teve necessidade de ser comptelada por ,ser defeituosa.
Toda esta questão, ·entretanto, parecendo acobertar um
superior interesse, qual so.ia o esclarecimento de. um ponto
de direito, aliás, de facil solução, mesmo para os profanos,
envolve, apenas, o desejo de .favorecer· interesses da empreza
de que é chefe ·O Sr. de 'Ibirocahy. O ponto 1tem ISido por
tal fórma esclarecido que ·o Exmo. Sr. Ministro ·da Viaciio
faria bem em lêr• os documentos quo ou .solicito 'd que não
chegnrám ainda ao seu conhecimento devido á netirasthenia
prepotente do: Sr. Dr. Lima·.Brandüo. · .
. ..
·
Para o Ministro por intermedio do Sr. Lima Brandão
tem appellado o distincto engenheiro Palhano,. que não faz
·questão ·de ficar vencido, mas quer usar de todos .os recursos
que o regulamento lhe faculta, para defesa dos verdadeiros
-princípios republicanos, de accOrdo •com ns ordens do· actual .
ministro, que já ·deu razão ao Sr. Pa!hano, contra o Dr. Lima
Brandão, quando se oppoz no pqgamento dos 2 o/o qlte •o em~
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vm'iteü·o se julgava com direito redundando isto em uma
economia da ba(Jatella de 800 contos de réis pa1•a o Thesou1'0.

I

r

!

Si assim aconteceu neste ponto, unico que chegou ao conhecimento do honrado Sr. Barbosa Gonçalves, tudo nos induz
a acreditar que ns outras duvidas suscitadas pelo. engenheiro
l'alhano serão resolvidas a fn.vor dn. Fazenda, de que o Sr. Barbosa Gonçalves é tn.mbem uma garantia. (;1Juito bem.)
A attitude do Sr. Lima Brn.ndão retardando a idn. desses
papeis ao conhecimento do ministro é de alta gravidade, pois
como fiscal do Governo nüo se explica que por todos os meios
esteja a embaraçar um subordinado seu, cujo fim é se oppôr .
a desarrazoadas pretencões de uma empreza, cuja. protecção
toca as raias do escandalo. Não fantasiamos. Escandalos e
mais escandalos têm hn.vido na S. Luiz a Ca.·das ! Em virtude ·
.de razões que se desconhecem teem sido proragados os prazos '
de contracto; por filhotismo montam a mais de 4.000:000$
os transportes do material do eonstruccão; por ·eompadresco
. teem sido pagos duas e tres vezes aterros e c6rtes:: desmoronados por falta de conservação; por condescendencia criminosa
toem sido levantadas desnenessarias muralhas de austentacão
construídas sem autorização legal I E tudo isto em seiencia do
Sr. Barbosa Goriçn.lvlls.
Por tudo isso é . responsn.vel o inspector geral das Estradas, c como esses arranjos estejam sendo feitos sem .sciencia
. do povo, nem do honrado Governo do Sr. Marechal, eu quero
· que todo mundo fique sabendo os precos fabulosos que estamos
pagando ú S. Luiz a Caxias, em proveito do empreiteiro, que
é· o Sr/ de Ibirocahy. ·
. ·
.
.
Quero apontar crimes, Sr. Presidente, e desejo por isso
a col!aboracüo do Senado. Espero, agora, ,ser mais· feliz do
que quando pedi informações relativas ú Noroeste do Brazil,
a queni, por trcs avisos, foram dados iO mil contos, ouro, das
contribuintes, estrada de ferro esta sem garantia e que acaba
de pregar um grande logro ao G•overno. E ainda. espero que
a Commissão .de Financas aclare o assumpto.
A.hi fica o meu requerimento, Sr. Presidente: deixo-o
amparado ·no reconhecido esorupulo do Senado Federal; deixo-o
·amparado na inatncavel honestidade pessoal do Sr. Ministro da
.Viaciio, auja simplicidade recti!inea de conduotn., confirmando
a merecida confiança que lhe depositou o !Exmo. Sr. Marechal·
Herme's, será a mais segura garantia contra os factos desenrolados na S. Luiz a •Ca.·das e de cujo conhecimento .serei
:feliz si o pudor orientar.
Ni'ío collimo ·outro .fim· 'siniio o de servir ú Nacão e ·o
de esclarecer aos honmdos Senadores, que hontem deram. ás" .
palavras do Sr. de Ibirocahy um alcance que ollas não podem
ter, porque elle não representa a maioria do commeroio desta
praca, nem tem com a empreitada da S. Luiz a Ca.-.:ias se
~·eoommondado t\ considei;acão do, Governo do .honrado Sr. :Ma-,
í!'OCh~l Hermos da Fonseca. (Mu~to bem; mm to bem.)
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Vem a Mesa, ó lido, apoiado, posto cm di·scussüo e sem
debute approvudo o seguinte·

...

1\EQUEI\IMEN'I'O

''

.

N •. 3 -

Requeiro a V. Ex. que se digne de providenciar paru
que com urgencia, pelas repartições competentes me ~cjum
fornecidas as seguintes informações:
I.· De accôrdo com os primitivos estudos feitos pelo Govot·no e que serviram de ba.se á concmrrencia da qual ·resultou
o contracto de 24 de outubro de 1908, em quanto foi orçada
á construcc-ão da Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias ?
· II. Em quanto orca a mesma estrada de accôrdo com os
novos est.udos approvados e realizados pelos proprios empreiteit•os da construcção ?
III. A quanto montam as importancias até hoje requisitadas pela Inspectoria Federal das Estradas para pagamento
das obt•us da mesma estrada ?
.
· IV. Qual o custo medio kilometrico da estrada:
a) do accôrdo com os estudos o· orçamentos feitos- pelo·
Governo;
b) de accõrdo· com os novos estudos approvados e realizados p_elos ~mpreiteiros;
'
c) JIÍ attmS'ldO no estado em que actualmente se acham as
obras.
'
·
. V. Qual o numero de kilometros até hoje recebidos definitivamente pelo Governo para o trafego ?
VI. Qual o custo mcdio kilomctrico desses · kilometros ?
VII. Quaes, discriminadamente,. os servicos e obras que
toem dons preços dii'ferentes, um constante da tabella unnexa
ao contracto do 2-i de outubro de 1908 e outro da tubella complementar npprovada pelo decreto n. 0.027, de 11 de outubro
de 1011 ?
.
Requeiro .mais1 finalmente, que me seja fornecida cópia do
corrcspondencia oificial trocada a respeito desta duplicidade
de precos entre !os .funccionarios da Inspectoria Federal das
Estradas e .o Sr. Ministr·o da Viuciio, bem assim os· parec:o.res
lavrados ucct•cu do mesmo ussumpto no respectivo· ministorio. '·.
·
\\
Sala das se~sões,. 9 de setembro de· i0i4 .-•Pires Fer·
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ORDEM DO DIA

"

·RELEVAMEN~'O . DE PDllSCDIPCÃO A J'AVOD DE O, JUL!A CAMISÃO

· DiscussiiÓ -m1icu do purccor ·da Co~missão de Finnucas
n. 46, de i914, opinando p~lo indel'erimenlo do requerimento
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125, de 1012, cm que D. ;rulin Augusta de Audt•aue C:umisilo,
filha do J'allcci-do capitão do Exercito .Tosé Cnetn.no de Andmdc
Camisão, solici La relevamento de prescripção pura o fim de
1 eceber o meio soldo que percebia .sua finada mão deseJe 14
de fevereiro de 1005.
Approvndo •.
11.

ISENÇÃO DE DIREITOS. PARA ,\NIMAllS DE RAÇA •

'

2' discussão da proposição odn Cn..marn dos Deputados·
n. 12, de 1908, dispondo que o despacho livre do fdireitos e
c! a tnx11 de expediente dos a.nimaes destinados. n reproducciio
e melhornmimto das rncas• indi~nns niío depende de ordem
prévia do Ministro dct Fazenda.
I
.
Rejeitada; ·vae ser devolvidn ú Camara dos Deputados.

. •

.

REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PHARMACEUTICOS DA ARMADA

.

.

2' discussão da· proposição da Cn..marn dos Deputados
n. 5, de i9i2, ·que reorganiza o quadro dos pharmaceuticos
,do Corpo de Saude da Armada.
·
Rejeitada; vae ser devolvida â Cnmnra dos Deputados,.
,.

.

LICENÇA A PEDRO MAXIMO .CORDEIRO
.

2' discussão da .proposição <ln Cnmarn pos Deputados·
n. 44, de 1913, que autori~n o Pr.esidente da Republica a conr.eder um nnno do licença com ordenado, a Joiio Pedro 1\lnximo
Cordeiro, escripturnrio dn Estrada do Ferro Central do Brazil.
Encerrada a discussão.
E'approvndo ó seguinte substitutivo:

O 'Congresso Nacional resolve:
Artigo uni co. Fica o •Presidente da Ropilblicn autorizado
a considerar como licencn, rcom ordenado, o tempo decorrido
de 12 de .marco de -913 a i4 de setembro do mesmo anno,
data da vespera do fnllecimento do 4• escripturario da Esti•adn de Ferro Central do Brnzil Joiio Pedro .Maximo Cordeiro;.
rovo:;ndas as disposicões cm contrario.
Pre,judioada a proposiciio.
O Sr. Presidimte ...:.··Nada mais havendo a tratar, vou le- ..
vnntur n sessão,
·
·
Designo para· ordem do din da seguinte:
2' discussão .da proposição dn Cnmarn dos Deputados
n, 72,-··de 1P13, nutoriz11nd~ o Presidente da R~publlca a abrir;
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pelo M.inistcrio dO: Fazenda, o credito extrliordinario dé.
27 :228$546, para occorrer ao pngnmen.to devid(} á Tho Rio de
.Janeiro City Improvements Company, Limited, em virtude I
de sentenca judiciaria (com parecer {avoravel da Commtssão.

''

de Finanças) ;

,

..

2' discq_ssão da proposicão da Onmara dos :Oeputados
78\ de i 0!3, autorizando o Presidente dn. Republica u abrir,
pe o Ministerio do.. F·nzendà, o credito oxtraordinario do
76:251$430, para pagamento, a .D. Francisca Augusta de Noronhu o Silvo. e outros, herdeiros de Ignacio de Loyolo. de
Noronha e Silvo., em virtude -de. sentenco. judiciaria. (com pa-

.·,

_,

1'ccer favOJ'avel ela Commissão de F'inanç/1'$)..

•

'
Levanta-se a sessão ás 2 horas e ,1,0 mir1utos.

'

,.

,

I ../

100' SESSÃO, EM '10 DE SETEMB!\0 DE 1014'
PIIEBIDENCIA DO· Sn. PINI~ÜliRO MACHADO, VICE-PP.ESIDENTJ! •

'

'

'A' i hora: do. tarde, presente numero legal, alire-se· o. sessão,
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arau,jo Góes, Pedro
Borg;es, Metello, Gonzaga .Tayme, . Gabriel Salgado Silverio
Nery, Indio do Braidl, Mendes de Almeida,,· José Euz'ebio, Urbano ·santos, Pires Ferreira, Ribeiro GoncaJves, · .Gervnsio
Passos, Thomnz Accioly, Tavares do .Lyra, Epitacio Pessoa,
Wo.lfredo Leal, ·· Sigismundo Gonçalves; Gonçalves Ferreira,R:o.ymundo de Miranda, Aguiar e ·Mello, Luiz .Vianna, João
Luiz Alves, Bernardino 1\Iontei~o. Nilo PecnnhÍlo, Erico Coelho,'Aicindo Guanabara, Sa Freire, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo;
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Brnz Abrantes, José
Murtinho, Alencar Guimarães, Generoso Marques e Victorino
Monteiro .(38 ) •
·
· Deixam de. comparecer, com causa justifico.da, os Srs ..
1.'effé, Lo.uro Sodré, Arthur Lemos, Francisco :Sd, .Antonio de
Souza, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de'•Britto.' Gomes
Ribeiro, .Oliveira Vallndão, Guilherme Campos, ·José I"íarcellino,
Ruy Barbosil; ·Moniz Jrroiro, .Lourenco Baptista, Llligusto de
Vo.sconcellos, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, 'A. 'Azercdo,
Xo.vicr da Silva, Abdon Bo.ptista, Fe!ippe Schmidt,' Herc.ilio
Luz e Joaquim Assumpcíio (24 ) •
·
··. E' lida; pósto. em discussfto e, sem debate, approvada n.
acta da sessão anterior. ·.. .
.
..
.
O~·Sr. i• Secretario declaro. que niío _ba: expediente,
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O Sr. 2' Secretario procedo
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leitura do seguinte:

PARECER

•. ,'11; Commissão de.· ~farinha e Gu-erra, a cujo exame foi
suJeita a emend.a addttJVa apresentada ao art. :t• do projecto
n. H7, do :1014, ó d~ parecer ,Q)le, providenciando· ella sobre
a reforma c9mpulsorm dos offtetaos de patente que servirem
nas classes militar-es, como dentistas ou veterinarios, merece
a a.pprovnciio do Senado.
,
•
Sala das commissües, 9 de setembro de :191!,,,.-- Pii•es Ferreira, com rilsLriccões .POI' ser contrario ao projecto.-Lattro
Sodr6 .~Gabriel Sala ado.- A .. Indio do Bra:il.- F'eUppe
Schmidt.--'l""' Commissão de Finn.nças.
·
E' igualmente lido e, por estar apoiado pelo numero. de
assign~uras, vae a imprimir o seguinte
PROJEal'O

\

N.; :11 -

:1914

A Commissão de Finnncas submette á conside1.1ação do
Senado o seguinte projecto de lei: '
O Congresso ·Nacional decreta:
Art. f.O São prorogados por 9o dias, a partir do dia 1G
'do corrente, .os prazos de 30 dias n que se refere o art. 1' da
· lei n. 2. 862, de i 5 de agosto proximo findo, nos milsmos
termos e para os mesmos effeitos do citado artigo, derognda,
porém, .a faculdade concedida ao Governo para prorogar os
referid<~s prazos,
§ i.' São elevmdas a 30 'I' as quotas de retiradas mensaes·
de depositas em conta oorrerite que vence juros.
.
§ 2.• E' extensivo aos municipios e ao Districto Federal
o direito de retirada mensal de ~O •j• dos respectivos depositas
cm conta corrente.
.
· § s.· ·A morátoria cqncedida pelá. citada. le! .n. 2.862 é
applicavel nos titulos por ella enumerados, venc1dos de 3. do
agosto em dennte ·- contando-se o prazo concedido dos re. spectivos vencimentos.
.
:.;
.
Art. 2. • Ficam· revogadas as disposioões cm contrario,
devendo esta .lei entrar em cxccucüo desde a data da sua
publicncão.
·
Snla do Senado, 9 de setembro de :1014. - F'. Glyccrio,
Presidente. - João Lttiz Alves. - Tavares de Ly1'0!• ..,- Btten(!
âe Pa·iva. - Goncalves F'c1~·eim, vencido quanto á ultima
parte do § 3' .do' art. 1'. - Sá F'1•eire • ..,- Urb(lno Santos. Ericp Coelho.
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O Sr. Pires Ferreira ( •)- Pelo que cu tenho lido nos ;iornncs .de ho,ic, Sr. Presidente, ó bem possível que a esta
hora ,iá não sc,ia presidente da Associação Commercial desta
cidade o Sr. barão de Ibirocahy, tal .tem sido o pronunciamento
-<lo alto commcrcio c dos bancos cm referencia no procedimento
do S. S., pedindo a morntària. O presidente da ,Associacíio
Commc~cial principia a retroceder, ,iá está cm• opposicüo :\
proprin Commissão de íl!'inancas desta Casa. A Commissiio
·pede 90 dias; o barão recua, ·quer apenas 30 • •Ttí deslOcou a
sua linha de defesa, e n'ão será difficil evidenciar a sua conduota contra os diretios de terceiros,
•
0 SR. VICTOniNO JVL[)NTFinO- V. Ex. está aproveitando a
franccza.
·
_
estrntegia
.
'
0 SR, PIIÍES FERREIM- Que quer? E' a leitura dos
jornaes.
Solicitado pelo Presidente ·da Commissiío de Filancas1·
paÍ'a não tratar da moratorin no expediente,. porque S. Ex.·
vae apresentar um projecto, pa!'a o qual pedirá urgencin, aguardo-me pam essa occasião. Mas, antes disso, quer•o enviar um
requerimento {t lllcsa e preciso dar uma exp!icncão no Senado.
Hontem, disse,- perante a reprcsentncão marnnhensc, que
commigo · concordou, que a média do custo kilomctrico da
estrada de ferro S. Luiz a Caxias.. era de 100:000$ o que
foi por ·calculo que o~ trabalhos da estrada foram iniciados.
cm ·Caxias em busca da capital, porque, tendo de ligar a ·ilha
onde estó. edificada a capital no continente· por meio de uma
ponte do despeza considcrnvel •. o empreiteiro fugiu ·assim ao
seu dever, com a idéa natm•almente de n5:o lcvat' avante osso
sorvicó, preJudicando a populacão ·da ·capital ..
.. ·o Sr. Lima ·Brandão veiu espontaneamente nos dar uma
prova literal de tudo quanto avancei ·no Senado. (Lendo):
"«.Inspectoria G'ernl· das irestradas. Estradas cm construccfto ..
Pagamento em apolices. Certificados expedidos até 31 de dezembro de 1913. S. Luiz a Caxias-25.307:587$, pagando
um .iuro de 1. 205 :379$355; Isto csltí no quadro .n. 2. Quadro
n. 7: Extensão provavel das ·estradas contrlictadas, cuja con~
struccão ó paga pelo Governo c que estão a cargo da inspectoria:'
S. J.uiz a. Ca:..:ias- 370 l'ilomotros- a 100 contos- .......
37,000:000$. Diz o Sr. Lima Brandão, no. quadro n. 8, das
informnílões da: Inspectoria, relativas ao nnno .de\ 1!J13; 1\!ndeirn o llfamoré!' Custo nf,ó 31 do dezembro do 10131: ••••••••
44. 040 :010$002. Extensão : 304 ki!omotros.
·
No quadro n.. O, das mesmas instruccões, diz:· Augmento
provnvol do despezas na mesma estrada: . 25.000 :000$, quo
sommados á quantia acima, dão 00. 040 :019$000. ·
·
O Sn. VICTOniNO ll!ioNTEIRO ~V. Ex. mo informará si
não foi e_m concurrencia publica o si :não houve alguma proposta mars cara.
·
.. ·

[~•);

..._'

!l!lew diso11rso niío foi ·revisto Pelo ora.dor, ·
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O SR. PmJlS FEilllEI!l\- Não me estou insurgindo contro.
este ou contra aquclle e sim contra o clcsburatamcnto dos dinlieiros publicas .
. ·. ~Quadrei n. !l. Augmcnto provavc! das l'csponsabilidadcs·
das estradas de ferro cm ·Construccão: S. Luiz a .Caxias, r<! is
0.323 :885$!l17, que,. com os 25.307 contos, •sommam 31,,800 c
tantos contos, sem levar cm conta o gro.nde dispendio que se
tem de fazer .com a .construccüo da ponte que devo ligar a
ilha ao continente, em terrenos cheios de mangue.»
São, pois, 34.800 contos c eu disse hontcm que csso. importancia devi o. orem· por 37.600 contos. A differenca é pe' quena, mas eu posso garantir no Senado que vae acima de
37. 600 ·contos.
Certo de que o honrado Senador por S. Paulo vae requerer urgcncia para apresentar o pro,iccto de morntoria, cu
entendi do m~u dever, dennte dos factos que a imprensa noticia,
como o abaixo-assignado das principncs casas de ncgo~io 1 desta
Capital contra a moratoria; a reunião dos bancos, contra a
morntoria; a relação nominal que acabo de ver na redacção
do um dos principaes jornaes desta Capital; o· :mgmento: de
numero de casas commcrciaes contra o. moratoria, que sePtí
publicado nos .i ornaes da tarde : entendi, Sr. Presidente, que
;era motivo bastante, desde que os bancos todos, o grande
commercio, o commercio em grosso, ·O que domina esta praça,
se oppunham ú moratoria, não era demais neste momento que,
. com urgencia, fosse ouvido por cscripto o .Ch'cfc do Poder
·· Executivo, para não se deixar passar com a falta de consulta
uma desconsideração ao digno gestor da pasta da Fazenda.
O Governo do Sr. Marechal Hermes teve a felicidade de
entregar a pasta da Fazenda no Sr. Rivadavia Corrêa, que está
a par do que so passa no mcrcaclo desta Capital c de outras
praças da '11icpub!ica, onde S. \Ex. tem os seus intermediarias,
como .sc,iam o Banco do B1•azil c outros, a quem ouve c consulta. Si S. Ex. c o Governo, .portanto, estivessem convencidos da necessidade da moratoria, uom. certeza, senhores, a
mensagem não se faria demorar, porque esta necessidade· se.
imporia ao interesse nacional o .não no interesso individual de
meia duzia de pessoas que foram descuidadas rios seus negocias.
.
Assim apresento tí consideração do Senado um requerimento, afim de se ouvir o Governo sobro o projecto, ,ití pu·blica'do, da Commissiio do Finanças.
O Sn.. MENDES DE Ar;~mtDA ~O Presidente .da Commissúo
,i'ú deu informações a respeito.
O Sn. PmEs FEnnmnA- Pouco importa. JJl,sei que o trabalho da Commissão foi feito t\s claras, publicado pela imprensa, e só delle não teve conhecimento quem não quiz.
O S1t. ·1\IENDllS DE Ar..'MlliM-1\lns V. Ex. nega que ji\·sa
eoba
declarada. n. opinião
do. ministro?
.
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O SR.. PmEs Fn:nR.EilL~-Eu não a conlieco 'ilor cscriplci.
0 SR.. l'v!ENDES DE AL'MEIDA- Oh I
· O SR. PmEs F.ll!UUlll1.A- !A' informncão dada á Commíssão
a~ IFinnncns não foi positiva. ~ principio se nffírmou que n
medida era. cgnsiderndn sympnthicn, 'e de um momento para
outro que Já era tolerada. .
·
Senhores, ·GS homens publicos do nosso paiz vêm-se ús
vezes tão assediados, que ·süo obrigados n ceder peln insistencin
dos importunos, dos impertinentes.
Sei do que se passa, estou em Iutn franca com a Com-.
missão de Finanças, e .iú soli<~itei no illustre chofe M Partido
Republicano Conservador que não me peca nadn sobre o assumpto, porque nüG ·cederei absolutamente. Nesta questão
estou imitnnilo o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. G
Sr. Victorino Monteiro, que, qunndG quer, sahe querer., E' o
que eu fac o neste momento.
.
.
Peco a V. Ex., Sr. Presidente, que o meu requerimento
se,ia posto a votos, logo após o do nobre Senador por S. Paulo,
Pi·esidente da •Commissão de Finnncns, ou de outrem.
- Si os nobres Senadores nüo têm receio de contestncãci
por parte do l'v!inisterio da Fa1.enda, que ncceitem o requeri~
mento..
·
:.
Em módia, temos, pois, para eada kilometro da 1\famoré,189:700$. Comparando-se as despezns desta estrnd11. com a da
S. Luiz n Caxias, cu,ia médiD. Jdlometricll. ó de 92 :600$, temos
apenas uma differenca contra a l'v!amoré de 97:100$000.
Esta clifferenca deixa ver que só nas regiões insalubres
o IonS'inquns da Amazonia póde ser admittidn. Imagine, Sr. Presidente, si o Sr. de Ibiroenhy fosse o empreiteiro da longínqua
l'v!nmoré, que rn.soura nüo soffroria o Thesouro I (Uuito bern;
:mtdto bem.)

\

.

.

·

Vem á Mesa, ó lido, apoiado e posto em·discussüo o
suinte
·

se~

TtEQUEniMENTO

N. '· 4 -

1914

Considerando que todo o nlto commercio im.portn'dor ilestn
cidnde se manifestou contra;rio ú prorosaçüo dll. moratorin,
contra a qunl protestaram, igualmente,- os banq11oiros desta
prncn, em re11nião dos mesmos hontem rtialir,ll(ià,l conform(!
llUblicnção feita pela imprensa; ·
·
',
··
, Considerando que, an'e estas mnnifestacõos dos..inteoossndos immediatos na medida n se•r tomada pelo ConSTesoo Nacional e attendo'ndo ti importnncin o S'ravidnde do nssumpto,
cu,in soluclío deve tanto quanto passivei conciliar os das diffc· .....
rontes classes com os interesses gernes nn Nnc!io:
Requeiro que,. com urgencin, so oucn n opinião do ExmG.
Sr. n!in,istro. lia Fazenda, cujo pensamento, como' exacto
conhe;-.
.
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ceder da situncüo financeira do paiz, melhor esclarecerá a
necessidade da medida visada pelo projecto organizado pela
honrada Oommissüo de Finanças .
. Sala das sessões. 10 de setembro de 1914; - Pires JJ'er•

reira.

: 'O Sr. Pires Ferreira (pela O!'clem) - Peco 'Lt V, iEx.
que .providencie pam quo a votação do requerimento seja:
feita após a apresentncüo do requerimento da Commissiío d9
Finanças pedindo urgencia para a discussão c vot~üo do pro,iecl.o sobre a moratorin. Si isso nfio ror passivei, pedit•ci n !'Ctirada do meu requerimento para apresentai-o em occasiüo
opportunà.
O SR.' PRESIDENTE - Não é a .'Mesa quem quer pôr em votação· o requerimento de V. iEx. E' o Regimento que o exige., ,
O Sn. Prnn:s FIIREIRA - Nestas condições, requeiro a reUrãda do meu requerimento.
,
Consultado, o Senado conced~
~equerimento,
. a retirada do
.
.,

.,~

~

O Sr. Í'z:Ósidente - .Tem a .Palavra o Sr. Senad~ RaY,..,
mundo de 1\llranda.
.

O Sr. Raymundo de Miranda - Sr. Presidente, desisto da
palavra, pedindo a V. Ex. que me considere inscriptn para
fallar na hora do expediente da ses~úo de amanhã.

O Sr. João Luiz Alves - Sr. Presidente, creio quo ha numero. Nestas condições, peco a V. Ex. que consulte o Senado
si concede u!'gencia para que se,ia discutido o projecto da Commissfio de Finanças relativo ú moratoria.
Oonsultndo, o Senado approva o requerimento de urgencia,

.

O Sr., Pires Ferreira '(pela ordemr- Peco a V. Ex. à
·ncceitacão do meu requerimento, para ser discutido juntamente com o requerimento de urgencia apresentado pelo
.Sr. Senador pe•lo Espírito Santo..

'

'

O Sr. Presidente - ·o requerimento de urgencia já foi
approvado pelo Senado e niío tem discussiío, V. Ex. no corre~
da discussão do pvojecto poderá rdnovar seu roqu8rimento;

•

PROROGAÇl.\0 DA MORATORIA

'"·:
.. ,,

.'.

2' disouss·úo 'do projecto do Senado n. 11, 'de 1914, p'voro- ·
sando por 90 dias a moratoria. estabelecida pela lei nume·

ro 2.862, de 15 de agosto doo correnbe anno.
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· \'eemltí ~lesa, são lidos, apoiadas e postas em discussão
com o projecto us sesumtes
EM !lN DAS

N. 1

Accrescente-se :
§ 4. • Os titules que não vencem juvos convencionaM
ficarão sujeitos nos de G % unnuacs durante a moratoria.:
Sala das sessões, 'setembro de 1914. - F. Glucerio.Erico Coalho. - João Luiz Alves. - U1•bano Santos. - .Gon•
çalvas Ferrci1·a. - B11eno de Pàiva.
I.

N. 2

Substitutivo:
Fica prorosndn por no dias a lei n. 2.SG2, de 15 d.~ n11osto,
sómcnto para os Estudos do S. l'nulo, 'Minns Geraes e. RIO de
Janeiro. -Piras Ferreira..

N. 3
Accresccntc-sc como pnragrapho:
Nilo se comprehendem na moruloria .de que trn.ta esta
lei os deposites cm cadernetas de Cnixa lDconomica Geral,
ir1sLituidns cm vista do disposto no art. ''"• do decreto n. 1.036,
de 14. do novembro do 1SDO. - Pirés Fc1'1'Ci1·a.
.
O Sr. Adolpho Gordo diz que tão importante é o proj ccto
ora cm debate e tão graves podem sct· •ás suas consequencias
- .s.i fôr convertido cm lei- nos precisos termos em que está
concebido, que sente a necessidade de ,justificar o seu voto
desta tribuna.
E diz-lhe a consciencia que cumpre um dever pl'ovocando
uma discussão sobr·e os divorsos dispositivos do p!'ojecto; o
assumpto <l muito .serio e cumpre que o Senado delibere depois
de madura reflexão, depois de bem conhecer o alcance de
tnes dispositivos c de bom verificar si ·a nova lei, que .se
Lenta decretar, é ou não reclamada por interesses de ordem
elevada, por necessidades imperiosas •creadàs', pela gravíssima
ci·iso que .nos assoberba.
.
·
11
Não vae, entretanto, produzir dcseiwolvidas consideracõos
sobre a matcria; limitar-se-ha a fazer um ligeiro exame das
diversus disposições do projecto a justificar, um substitutivo
que vae ter a honra do apresentar t\. considorncão do Senado.,
O art. 1' do projecto diz o sesuinte:
«São proroaados po1• noventa dias, a partir de ·16 desta
me:,· os p1•a:os de t1-inta dias a que se re(e1•e o art. 1• do! llc·•
f!e.to. d(l. 15 de ao.osto p~oa:imo {indo, nos mesmos tor:mos ~

'

•
11Íll'a os mesmos a{{aitos do citado m·tiao, dcroaada, )J01'thn, ct
faculdade concedida ao Governo 11ara )11'01'0UU1' os ?'e{eridos ·
pra: os. •
Este urtigo tem duas partes: nu ·primeira pro roga por
00 dias o prnzo ·da rnorutoria cstubcl~cida pela lei cm vigor o .
mi Mgunda x·cvoga a faculdade ·concedida ao Governo pura
prorogar o referido prazo.
·
Podo respeitosamente liconca íL illustrada Commissão do
Financas para ponderar que· esta .segunda disposicão do art. 1"
do pro,jocto deve ser eliminada c nrto pódo ser sujeita á deliboracão ·do Senado.
E' certo que o art. 1• da lei n. 2.8ü2, do 15 de agosto
ultimo, autorir.ava o Governo a prorogar uma ou mais vozes,
até o maximo de mais•120 dias, o prazo ela moratoria; mas
é certo tambem que a lei posterior relativa· á emissão do
250.000.:000$ revogou essa autorizacão.
· '
No O:ctual' momento, portanto, o Governo não pódc Jll'Orogar o prazo da moratoria: a autorizacão que lhe fó1•a dada
por uma lei foi. cassada por lei posterior. Si, pois, .iá l'oi
dcrogada, por ·ctisposicão expressa de uma lei, tal faculdade
-evidentemente o pro,iecto em debate não póde conter, por
ser absolutamente superflua, a seguinte disposicão:
• , • « derouada a faculdade concedida ao Govcrnó para P?'O•
rouar os referidos pra: os. •
Diz ainda o mesmo art. 1,. do projecto:
« Sãopro?•oaados por 90 dias, a parti1• da 16 deste me:, os
pra:os de .~o dlas, a· que se re(e?"e o w·t. ·I' do decreto de .fii da
aaosto proarimo. findo.,
!Dispõe o art. 1' da lei de 15 de agosto:
«Art. 1.' Ficam suspensos cm todo o ter•ritorio da Republica pelo prazo do 30 dias, contados da data do. respectivo
vencimento, desde que este occorru dentro do ·referido prazo,
que o Governo poderá prorogur por uma ou mais verozs ató
o maximo do mais 120 dias:,
Em face da dispo$icão deste artigó os prazos da moratoria.
. devem ser contados pela fórma seguinte:
Os títulos cu,ios vencimentos deveriam ter Jogar nos dias
declarados feriados pelo decreto de 3 de agosto c quo seriam
e."<igiveis no primeiro dia util .em virtude de uma disposição
da Ioi relativa ús letra$ do· cambio e, portanto, no dia 16 de
agosto, incidiram nas disposiocõs da lei da mora to ria· e ·só
serüo exigíveis trinta dias depois c, portanto, no dia 15 do
actual,mez de setembro. Os títulos que deveriam vencer em
• fins do agosto ou nos primeiros dias do corrente mez só serüo
exigiveis cm fins do corrente ou nos primeiros dias de ou tuhro.
Si for npprovndo o prp,jecto cm discussão o si esse prazo
de 30 dias for• prorogado por mais 00 dias, soguir-so-ha que os LiLulos que se vencerem u 15 de dezembro só serão exigiveis
em marco do anno proximo. ·
'

.,

'

.

. '' ''..·'

.

.....

... ··

...

', ..

•·'

"' •., •'.

)

•

i ;wNAES DO SENADO

. De m:Odo que o prazo da mora~oria estender-sc-ha !lté ·
sms mezes 1
U:n:t prazo tão longo como este, longe de produzir qualquer
beneficiO, só set•á desas~roso.
.
O per iodo de pnnioo jú es~ú. quasi .passado: credores e
devedores beiJ'! -compenetrados do grave momento que atraves~um e _na Lmpossibilidade de fazerem liquidacõe;; em dinheuo estuo,. em grande parte, fazendo arranjos e comhinacões
que os seus m~eresses aconselham.
. Decretada a moratoria, varios bancos nãCI quizeram utilizar-se da fac.uldade que .lhes foi concedida pela. lei de só
pagarem 1O % dos depos!Los em conta corrente. Posso dar
t~stemunbo do seguinte facto : log() que foi publicada na capital de S. Paulo a lei da moratoria, o Banco. Franccz c Italiano
telegraphou a todas as suas agencias do interiOl' autorizando o
pagamento intqgral dos saldos de -contas correntes aos colonos, •
. lavradores, pi'Oprietarios de fabricas, etc. Na capital tambem
permittiu a quasi todos os seus correntistas a retirada das
quantias que entendessem convenientes para· o seu commercio
ou .industria e o mesmo banco tem feito com muitos dos seus
devedores aocôrdos cspacando o vencimento de .titulos que se
acham cm sua carteira.
.
.
·
· . Ha duas espeoies de devedores : os que cm virtude da
crise acham-se momentaneamente na impossibilidade de satisJ'uzcr os seus compromissos, mas que são solvaveis e que
poderão. dentro de um certo prazo fazer a liquidacão do seu
debito, e os que são de facto insolvaveis. Em rclacão aos primeiros, cstú. no interesse dos ·credores, como é de simples bom
senso, fazer todos os accôrdos e convenções- que sejam convenientes para que possam vencer :a crise; mas em relacão aos
:segundos a moratoria. é inconveniente porque lhes abre espace
a fazerem desapparecer os poucos bens ou valores que ainda
·
·
possuam. :J
Por que é que a nossa nova lei de fallencia não consagra
o instituto da moratoria? Porque, diz Carvalho Mendonca:
« •.. em vez de conJurar, retarda a· fallencia e não passa de
uma illusüo para o oommerciante de boa fé, de mallogro para
os credores, que, podendo ter· encontrado um activo sufficiente.
para integral pagamento, posteriormente voem a recebei-o de-pauperado, ·gasto, arruinado, si nü1> fraudado .. ,
·.
Em relaciío a alguns devedores esses .serão os effeitos .da
moratoria.
· .
· ·.\
Passado. o primeirCI momento -do panico o ,d,o angustia ,e
· quand1> os interessados - credores e devedores',-- encarando
.friamente a situncão, .estão entrando no caminho que os seus
Interesses aconselhlim, prorogar por largo pcriodo o prazo da•
moratoria, beneficiando apenas algumas classes, c deixando ao
desamparo outras, incitando ,aquellas a não fazerem .esforco
algum para satisfazerem .os sous compromissos c solverem-se
e ao mesmo tempo abrindo espilco a que os devedores do mú ftí
possam livremente prejudicar os seus credores, .entorppcendo,
em uma palavra, a nossa vida ecenomica, constituo a sim vor
{P;~Y..e .ef.~o
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!E demais, em que modificará tal medida a p.ossa siLuar;ão
economica?
,
O principal elemento da· riqueza publica llrazilcir:.t é o
cuJ'é e graças á conflagracão européa não podemos exportai-o.
'De agosto u dezembro o caJ'ó produz para S. l'uulo cerca
, d,c úO.rOOU ;contos mensaes. Ess~ quantia, ~spalhada por todo o
· hstado, anm1a o nosso commercio, a nos~a mdustrin e os nossos
bancos.
. ·
Porventura,· esta nova morutoria e . com prazo tão largo
vao determinar a exportação do nosso principal producto c a
:vinda do ouro para o nosso paiz? ol.bsolutamentc.
,
Mas, si a prorogação da mOI·atoria não vau dar recursos
aos devedores, será uma medida inuLil o inconveniente; o que
cumpJ•c é deixar· aos proprios interessados vencer as diffiouldades do momento, como entenderem melhor.
De resto- para minorar os eJ'J'eitos da crise e pm•millir
que as forcas vivus do paiz possam aguardar melhores dia~
com a cessncão da conflagração our•opéa, o Congresso permittiu
por uma lei recentissima, uma. omissão de 250 mil' contos
do·. ré is.
:
.
.
. .
De duas, uma: ou essa medida satisfaz os intuitos que o
legislador te,,e em vista e nesse .caso não se ,justifica a prol'Ogacão da moratoria ou não satisfaz, e, então, será' necesasria
uma medida radical,. complementar daquella c não uma ~imples
prorogacão de morutoria.
.
· O orador refere-se· ao projecto do seu illustre companheiro de bancada, o Sr, Alfredo EU is, autorizando uma nova
emissão elo 200 mil contos de róis para a compm de cafó e
procll!'a demonstrar a necessidade urgentissima de ser ampal'ada a lavoura do cafrl, Expõe minuciosamente todos os desastres que poderão advir pura o paiz si aquellos interesses
tüo importantes forem abandonados,
,
O paiz precisa neste momento, de uma medida que pos~a
·salvaguardar taes interesses e não prorogur a moratoria atú
marco do armo proximo,
Não está defendendo aquelle projecto, que ainda não estudou convenientemente: está accentuando a necessidade de
uma mediclu naqüelle sentido, Prorosar a moratoria utó marco
é comtnetter um erro grave. . .
·
· O orador lê a seguinte notrcra publicada .pelo J01·nal do

.

•

· · 'Commercio:

«Reuniram-se hontom, no London and 'Brnsilian Bank os
seguintes bancos da nossa praca: o Banco Commcrcial do Rio
de Janeiro, o Banco do Commercio, o Banco Mercantil, o .Banco
da Província' do Rio Grande do Sul, o Banco Nacional rUltrumurino, o Banque P1·nncasie e~ ILulienne, o Banque .rtalo-Belge, ·
o London and River Pinte Balik, o British Bank of SouthAmericn, o Banco Espaiiol dei 1Uo de la Platn, o. Brasilianisch
Bank fur Deutschland, o Banco Allemüo. 'frunsatlnntico e o
l3anco Gormilnico da Amarica do Sul, representados .por ~cus
directores, e o Dr. Pires Brandão.
·
O fim da reunião foi 'ouvirem-se mutuamente sobre ·ll
!P.I:!'J.~ctp çi~ J:!~p~os:acã~ P!l moratp~)!l, .em .d!sc,ussão D.Q S~!!adp,.
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Depois de largo debate sobt•e as difficuldadcs que tem
lei ela moratoria na sua praLica, apontando· varios
ponto.s cm que, carecia de csclat•ccimcnLos, verificou-se que
todos os banqueiros lamentaram a pro rogação . da moratoria, •
quc 1 longo de facilitar ao commercio c alliv1al-o das difl'iculaacles que sente, vinha aggraval-as, Juncando-os cm um
estado de incerteza e ao mesmo tempo impedindo os banco~
de prestarem auxilio efficaz na crise que atravessa a pracu,
CO!J!O descj am, Bi i'ossem normalizadas as Lmnsacções e operacoes.
.
·
-No cdiricio da Bolsa, realizou-se bontem, ás 3 horas
da Larcl,e, um.a nova reunião da Directoria da Associação Commarcial do Rio de Janeiro, sob u prcsidcncia do Sr~ barão
de Ibirocally. .
·
Ficou t·esolvido que a Associação representasse hoje ao
Congresso Nacional insistindo na convoniencia da prorogação
da moratoriu por 30 dias apenas, devendo, porém,. essa medida ser attcndida como providencia complementar ao appail'elbamento do Banco do J3razil p0Io Governo, . para que osso
estabelecim'ento i'osse redescontar os el'i'eitos commerciaes existentes nas carteiras dos outros bancos, nacionaes ou estrangeiros.
·
O Sr. Alberto Saraiva da Ponseca informou a directoria,
sem ser para constar da acta, que particularmente tivera ensejo de ouvir a respeito o Sr. conselheiro João Alfredo, presidente do Banco do Brazil, declarando-lhe S. Ex. que não
desej uva, embora, que sobre o mesmo banco venha a pesar
a responsabilidade dos redescontos, nor ser tarefa extremamente dii'ficil no presente, em vista dos numerosos interesses
lesados pela crise c que, cm bóa horli, o Estado procura amparar; está comtudo pi·ompto a acceitar a incumbencia, por
mais penosa que se,ioa, desde que no Governo pareça que ella
traduz um serviço á causa publica.
' Por proposta do Sr. barão .de Ibirocahy, ·ficou mais resolvido so solicitar do Sr. Ministm da Fazenda a prorogação
até 31 do dezembro do prazo para retü·ada das mercadorias
cabidas óm commisso, mediante o pagamento dos respectivos
direiios aduaneiros, taxas accessorias e armazenage,ns cot·respondentes a 60 dias,)
.
Como, porém, se allega que só agora ú que comeca o
Thesouro a fazer os seus pagamentos e os bancos a receber
por emprcstimo, uma parte da nova emissão, é, talvez, con- .
veniente. prorogar-so, P.Or 30 . dias, .no _lTiaximo, o pmzo da
moratoru~.
.
,.
· •
E, porque estender, em alguns casos, esso 1prazo ato marco
do anuo proximo?
.
·i
Porque, ouviu dizer-se na Commissúo de Binancas, podem
os devedores núo estar. preparados atú dezombt•o para sntisl'azerern. os spus. compromissos.
· ·
.
!\Ias, si retó dezembro Laos devedores não puderem. se preparar com os recursos precisos pura satisfazerem os ' seus
compromissos, nüo obstante. poderem rctir~tr até essa data
. integralmente , dos bancos as quantias que por acaso nelles
~ncontrado ÍL
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tenham depositado, o .si não gosarem do · ct•cdilo algum do
modo a obtet•em de seus credores um accõrdo espacand~ os
prazos para os pagamentos de seus titulas- evidentemente
. o Estado não pó de, o não deve amparai-os. A moratoria niío
ti uma instituicão destinada (L proteccão dos i'allidos o insolvaveis.
·
O § 1", do art. ·!', do proJecto, diz o seguinte: «São ela·, vadas a 30 ·o/o as quotas de retiradas mcnsaes da depositas cm
conta col'r~nta, ·que vence juros.»
·
A lei vae· dizer a uma classe de devedores: concedo-vos
a moratoria com a eondicão, porém, de pagardes mensalmente,
dumnto .o ·seu -prazo, a. vossos credores- si estes o exigirem
- 30 o/o da importancia do vosso debito; e vae dizer á outl'a
olasse: concedo-vos a mora to ria, c, durante o seu prazo, nüo
<~oreis obrigados a pagar a vossos credores um só real do vosso
,debito, embora elles tenham· ab~oluta necessidades do pagamentos. Os devedores por deposJtos em conta corrente serão
obrig~;tdos a pagar mel)salente a seus cr,édores 30 o/o, e os
demats devedores refertdos no art •. 1• da actual lei da. moratoria, não serão obrigados a fazer pagamento ·algum.,·
Supponha-se .que. um negociante tem na carteira de um
banco um deposito de 10 contos de ré is, c ·que ao mesmo
tempo deve a esse banco, por letras, que acceitou, 10 contos
.do rói.s.
Que dispõe o projecto?
Que esse negociante póde, dentro de trcs mczes, rotlrat'
a importancia integral do seu deposito no banco, mas não ú
obrigado a pagar-lhe um unico real do seu debito.
Esta desigUaldade de direitos, estabelecida pelo projecto,
não fere· de frente um principio consagrado pela nossa Con~tituicão ·politica, e não poderão os juizes c tribunaes fcderacs
negar applioacüo á lei com ó fundamento de que é inconstitucional? .Invoca para este ponto a attcncão dos .iurisconsultos
• com assento nesta Casa.
' ·
Accresco que a disposição é absurda, injusta, c pódc determinar a fallencia dos nossos bancos, nac.ionaes e estran.goiros, quer• tenham ou não .recebjdo au~ilio do Governo.
Uma grande parte dos dcposttos fmtos nos bancos ó em. pregada' no desconto de titulas o adeantamentos. Ningucm
1gnorâ isto, (O 01•ador W um quad1•o, ind1:cando a importancia
dos descontos feitos nos divei'JOS bancos do pai:, conforma os
ultimas balanços publicados,)
'
. Toma a liberdade de fazer uma simples pergunta tí illustt•ada Commissão de .Financas; como podoriío os bancos, dentro
de trcs mozes, pagar integralmente todos os deposites em conta
cort•ente- si uma grande parto dos taes depositas foi, applioada cm desconto do. títulos. o estes niio podem ser pagos? Os.
bancos jú pagaram 10 o/o aos depositantes o ~i forem ob\•igados
a pagar-lhes mais 30 o/o mensalmente, nos primeiros dias do
dezembro deverão ter pago integrnlment9 os deposites ..Mas
'só de 15 do. dezembro cm denntc ó que poderão ser· exigidas
as letras vencidas 0m agosto. Como poderão ellcs cumprir pssa .
cxigcnoia legal'!
'
·
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ACCl'OScO (jUO os bancos que t•ecebct•am agora do rhcsouru
por .omprestimo um parte da omissão, deram-lhe cm caução
os titules dc~contados. A garantia do tuos omprosLimos ú esslf.
caucüo, ,o o prazo pat•a o vencimento do um titulo ú olcmentn
muito ponderavel , em sou valor. ·como ú que o Cougrooso
depois de pormittir essa oporacüo o de haver jt\ ,sido olla
realizada ·com vnrios bancos; proroga por prazo tüo longo o
vencimento dos titules? E si o Governo, usando do direito quo
llw concede a lei, pedi!• t•cforco de garantia: onde' vüo os
l.Janoos encontrar essa, garantia?
.
O § 3" dispõe que « a morato1•'ia ti apj)licw,vel aos titulo,q
e1111marados pela leu,
, ,
Pot• que o projecto não determina de um modo bom preciso quacs são os titules sujeitos ú mo rato ria? ,
O Scna'd'o conhece as divorgonoias que a intet•protacuo d<t ,
disposição do at•t, ~i" da lei actual tem pt·ovocado: hu juizo~
que toem entendido quo não são sómonto as obrigacõos rcfol•idas no nrt. 1" que estiio sujeitas ú moratoria, mas todas, pot•
lhes parecer que cm face daquella disposicão, todas as oxccuciies, sem disti~ccüo alguma, não podem to1: lognt• no pQriodo
.da mora to ria.
·
O orador demonstra ~uc esta opinião niio tem fundamento
àlgum: a disposicüo do urt . .i" da lei do 15 do agosto ultimo
não se refere ao poriodo da moratoria. Entretanto, será convonicntissimo que no projecto so diga, de um modo bem claro,
quaes siio ns obt•iga1;õcs su.i citas ú m01·ato!'ia.
Uma disposicüo estabelecendo prazos para os titulas descontados ú indisponsavel. . .
Quando o responsavol por um titulo leva-o a um banco
ou a um negociante ou n um capitalista pat·a descontai-o u
el'l'ectua osso desconto mediante uma certa taxa, !'a~ com o
sou ot•odor uma convem;iio. Obriga-se a pagar-lhe,.' durante o ,
pt•nzo. do contracto, isto ú, ató o vencimento do titulo, cct'los
o determinados jut·os. A lei dect•ctando a moratol'ia proroga
o pt·a~o do vencimento dessa titulo o ú justo que duranto este
novo prazo ,o ct•odO!' tenha direito áquollo jui·o quo contrnctou.,
O orador IG a t·ooontissima lei italiana relativa, (L mo!•atoria, que· inclue uma disposicüo estabelecendo o juro do ü .o/o
ao anno..
·
· Na Italia a ta.'i:a de descontos ú muito inferior 1\ nossa o
i'óra· do toda .a justk•a quo a ·lei determinasse ,illl'os iguacs ao
da taxa pela qual tivessem sido descontados 19s titules., · ·
li! as, como uma· disposicilo eom tlia~ .topmo_s · poderia dçterminnr duvidas o questões cm sua apJlhcacuo, serú !111118
· oonvonionte que a lei fixo a taxa do i O o/o 'que nos ult1mos
tempos tom stdo a taxa commum dos descontos.
··
Depois do outt•as consideracões o .orador 'conclUQ o sou
discurso dizendo que confia no patriotismo, do Scnndo c tqm
a conyicciio de que do dpbate rcsulta.rá uma. boa lei. ,(,llmto

b!!,!/1; mu:ito bem.)
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· · Vem 1\ mesa, ó lida, apoiada c poslu conjunclamenle cm
discussão com o pt·ojccto a seguinte · .
Jl:.IllND.I SUDSTI'l'UTIV.I

"\H, 1.• l!'ica · prorogado por 30 dia~, a contar do lü do
, corrente nwr., o prar.o do '30 dias a quo ~o rcl'ero o ar L. 1•, da
lei n. 2.8()~, po 1~ do agosto ulLimo·.
.
·
§ I:· O~ t!tulos vencidos. nos dias 2 c 3 de agosto ultimo
c nos dms 1crmdos estabeleCidos 11elo decreto do ::1 do mesmo
nwr., serão exigi veis, sessenta dias depois,· contados das datas
dos res[Jcctivos vencimentos.
,
§ 2.• Durante a proL·ogacão, OL'U. estabelecida ficam sujeitos todos os títulos mencionados na(JUCIJa lei áos juJ•os do
10 %, · ao anno.
.
·
A1·t. 2." Hovogam-so as disposi~ücs cm contrario.
Sala das sessões, W1 de setembL·o ue 1!H1.- Adolpho Gordo.

O Sr. Victorino Monteiro (.')- St•. .PJ•r.sidentr., a minha
presença nesta ll•ibuna .iustil'ica..,~c pelo facto de ~1üo lei'
l10ntcm comparecido á sessão do· Senado IJ, pot• conscquenciu.
á reunião da Commissão de. l?innncus, onde, í1 minha l'cveliu,
porque não· !'ui prevenido, so discutiu e deliberou-se a elabora()üo do' importante JH'o,jecto ora ·em debate.·
.
Sinto, Sr. Presidente, que o Regimento não permitta dis·cu~são aos re_querimentos do urgeneia, porque eu desejaria
oppor-me cntuo, nesse momento, a flUe o requerimento fosse
uppt•ovado, e o faria pm·que enetndo set• este projecto um deservico prestado ao paiz, um dcservi~o nos seus interesses
economiuos e financeiros, pt•ilwipalmente sendo discutido assim
do afogadilho; sem a ponderacão necessaria, sem o tempo, que
ú o melJJot• dos conselheiros. Que •l esta a minha conviccão
se verifica na discussão· havida no seio dn Commissão de Finltncas, onde me anime! a discordai' do nos,.;o illus.li'C Presidente, apezar do mcrec1do acatamento que de todos nós cllo
· merece c cujas idóas 'despm·tam sempre. u. nossa solidariedade,
e uhi disse que não me parecia· oppo!'tuna a convocucüo daquclla t•cuniüo porque,, se havia m·gcnciu na medida, competia
aos poderes publicas 'vil·em reclamar as pt·oviclencias que
porventum julgassem necessarias para enfrentar a ct•ise, que
ainda nos assoberbava.
Sou de opinião que não devia a Commissão do Financas,
espontaneamente, sem que lhe !'osso solicitado pelos intemssados ou pelo Governo; provocar medida da natureza da quo
so discute e que póde, em lognt· de r<!parat• m·ros o minorar a ·
. ct'iso, aggraval-a, .como estou· com•encJdo do que a actual prorogaciío ou momto!'ia o furá.
.
·
· Pat•a dur t•uzües ao meu enunciado basta rocOL'l'CI' no~
jm·naes onde ~rJ vli que as· Tltlt'tes intet•ossadaspt•otostam enntl·a
. a morutoria; o~ banco~ um numero dQ .13, i~lo ú, u totaiidada

:(').Este· :ctiscut•so nüo foi l'OVisto pela or11dor,
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dos o'xistcntcs no nio de Janeil;o, Julgam· ser um .desastre ·a
prorogacão da ~oratoria, porque ella nüo vem do nlunoira alguma minorm· a crise, reparar os erros c tirar o commorcio,
a industt·iao a lavoura das difficuldades em que se encontram •.
Grande pa1'le do nosso comme!·cio impo_rtador, ~inüo ·a ~ua
totalidade, pois mais de üO firmas ... , . . ·
·
O Sn. · MllNüllS DE ALMEIDA- O commorcio imp_ortadot• •.
O Sn.• .VICTORINO ilfoNTiliRQ- •.. dentro os importadores
de maia!' nota, dentre aquellcs que mais contribuem para I)
01·ario public~, protestamm do publico contr,tt ·tal medida, a
reputa mexphcavel, mormente por um prazo tu o longo- como o
estipulado no proj coto. · ·
- Como perante a ·Commissüo, mantenho aqui na tribuna
a minha opiniüo para que se nüo diga 'que desertei c porque
cada vez mais. continuo certo de estar prestando ao paiz um
~ervico, oppondo-mo tí prorogacüo da moratoria, quo considero, eomo já disse, um· desastre enorme para os interesses
·
·
financeiros da Naciio.Devo dizer que, quando o meu digno amigo, Senador por
S. Paulo, fazia as· ·consideracúes brilhantes e praticas, illustl'ando o debate de uma maneira extraordinaria, no qual fui
surprchcndido, porque não esperava que a discussão fosso iniuiada l!o.ic, senti-me feliz vendo as minhas conviccúes apoiadas
por S. Ex. mas, quo desillusão para mim foi a conclusão
tirada por S. Ex., declarando-se partidario da morntoria I
l>ois si é verdade que a situacão dos bancos ó de natureza
tal que póde enfrentar· a cr•ise c que estes estão dispostos a
entrar cm accôrdo. com os seus credores; si clles estão om
condicúcs de solidariedade c de fazer concessões, por quo motivo, depois do todas estas consideracões, S. Ex., o honr·ado
Senador por S. Paulo, conclue pela moratoria?
O S!l.· ~<\.oor.PHO Gonuo- Pela nllci;acão de que o dinheiro
que acaba de ser cmittido não entrou em circulacüo. A mo ...
ratoria • é de 30 dias ~penas" · '
•
J
O Sn ., .VICTOiliNO MONTEmo- Mas, V. Ex. não terminou
pelo motivo quo acaba de dar em aparte, dizendo que a moratoria era ·por 30 dias, antes acccitou o prazo de 00 dias.
Sr. Presidente, do que se vti dos· _debates nos .iornacs 1l
qho os com(IIerciantes estão divididos em duas classes, um'l
naquelles que toem depositas nos bancos e se acham nas condicõcs de .continuar ~om o commercio, a outra, a daquollcs
que nüo tem credito real ou individual para proseguir JJU.
sua actividade comriloroial, c nesse caso ou entram cm um
accôrdo ou ~crüo considerados fallidos.
_
!Diz muito bom o nobre Senador que, ou a lei· vem tlOntrariar interesses legítimos e importantes, quo são os da classo
commcrcinl dos bancos, ou então vem concorrer• para a fraude
legal, prorogundo uma situaoüo julgada .·d~ fnll!)ncia puquellos
cot~uno~c.i~n.tes que estüo jnsplvavois. ·
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Oppondo-me firmemente á mornloria porque entendo que
Lqdos devem entrar ~m accôrdo; pedindo n pt•orogacão de venOimonlo .de .letras o de qualquer titulo de· compromisso legal,
pam mais tarde, para o momento opportuno cm quo bs interesses do pa1z i~so aco~selhe~ ou atil ,Qua~do ..n crise puder
sot· enfrentada Bl a eonllagrncuo cut•opüit nao lwar resolvida,
•rJomo tal ver. não tardo n SCJ'.
' ·· · !Está assim e;xplicnda n minha ntlilude e lamento extraordinariamente não ler conhecimento do projecto nutris do
entrar na ordem do dia, porque então ter-me-hia preparado
convenientemente para demonstrar ao Senado a improcedencia
da lei' ora em debate.
Lamento o afogadilho com que o Senado e a Commissão
do Finanças trouxeram este projecto. a debate. A sua approvacüo acarretará grandes inconvenientes qu 0 ,ití se percebem
pelas manifestações publicas das classes interessadas.
Niio se ve,ia no meu pt•ocedimento o menor, o mais insignificante sentimento individual. Niío tenho interesse. de ordem
alguma, niio estou ligado a nenhuma classe commercial ou
industrial, mas penso que, para o paiz voltar A sua normalidade, rl preciso que todos nquellcs que toem compromissos so
achem. em condições de solvei-os.
Estou convencido de que, quer o Senado, quer a outrn
Casa cto· Congresso, terão tempo necessario para rcsolvet• nssilmpto de tanta magnitude, !'arão um estudo cl'iterioso, com
calma, ouvindo as partes interessadas e concluirão por uma
soluciio que se baseia no seu patriotismo c nas alt.ns couve·
ni oncias do ·pai r..
.
.
Tenho concluído. (;ll!t-ito bem.; muito bem.)
·· ··· ···· ·-· ··
O Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, achava-me
preparado para offerccer ú Commissão de. Financas uma ligeira exposição exactamente sobre o assumpto que trouxa 1Í
·tribuna os nobre Senadores ]lO!' S. Paulo c pelo Rio Grande
do Sul, exposi~üo esta que !'ai submettida ao juizo do pesson9
competentes.
Como o Senado sabe, alguns bancos e qua·si todas as casas
commerciaes impor~adoras !'izeram uma reunião no pt•oposito '
nrme do evitar a morntoria, que realmente nüo os p6do pre,judicnr porque, como ,iú foi conJ'irmado pela imprensa, "c a
Commissiío ,discutiu o deliberou na ·sua primeira' l'euniüo, os
banco;;. niío precisam aoilolutamente da moratorin.
A declnracão delles ahi eslú, é um facto; na realidade
ellos nunca preci•saram dessa moi·nloria o quando 110 dia 17 rlc
agosto, quasi todos, com excepeão apenas do Banco M 0 t·~antil
abt•il•am novamente as suas portas, d~clararam que, st nuo
fosso em obedienoia ao pedido da Associaciío Commercial, teriam
pago aos seus depositantes com toda a regularigade. . ·
Vem, pois, expontnnen a perg)lnta: por quo nuo of1zcrnm?
. Parece ,justo responder que, uma vez adoptada a mal'ntoria poJo commercio, niío podiam os bancos maJ]tm• a regula·
ridado dos 11asamentos sem que fosse restab~lec1dn n dos rc·
cabimentos ·
·
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~las o fn'cto 1l que, npeznr dn morntorin, muito. nagou· ·o
commot•cio Jlni'R evitar o dcsorcdito do que og bam:os ~onstnn
tcmente o nmca•;nvam, do telegrnphnr a 5cus correspondentes
na Europa do que Psta ou aquella firma, ntú ahi considernd:l
boa, sob Jlrctcxto dn moratorin, deixava do pagar no ycncimento. .
·
Sabemos de firmas que, tendo cm poder do um banco
ingler. titulas em oobrnnca o saldos em conta corrente, foram
obrigadas a pagar no cambio fm1tnstico do 1a ·com recursos'
arranJados fórn dos bancos, para evitar que fosse na rnglatorra
suspenso o embarque da ma teria prima do que aqui precisam.
E'' o mesmo rcgimcn adoptado pelos ]Jancos desde o inicio da crise no anno passado: sugar c retit•m• 'todo.o dinheii'O
possível, restringi!· as operacões de credito, o, cm ve1. rio
a,judar o commot•cio, croar-lho toda a cspccio de diff.iculdndos
sob ·O pretexto de que a crise curopén os obriga n nüo pod~r
fazer facilitações,
·
.Ha cerca de duns semanas, a· Associaciio. Commercial ·dirigiu-se a todos os bancos, pedindo-lhes, quasi ·como favor,
que viessem em auxilio dn prnt•n, facilitando descontos e concedendo credito. 1
·
As respostas foram todas diplomatic:imente cortezes,. mns
todas declarando niio podet• ,de prompto attender ao. pedido o
promettendo para mais tarde, logo que isso se tornasse posijivel.
.
· ·
··
.
' E é com taes promessas que desde o mez de outubro do
nnno passado os bancos, especialmente estrnngei·ros, foram reduzindo suas opernr:õcs, limitnndo~se nos scrvicos de remessa
o obrigando o Banco do Brazil n enfrentar quasi sosinho a
ardua tnrcl'a de amparar o commcrcio, evitando ll· fn!Mencia
gorai.
·
Outros fossem os intuitos dos bancos' e jtí teriam dado
prova· neste mez de morntoria. de que estavam promptos a ajudar o commercio, atlcndendo ao pedido da Associncüo Commer-'
ela!; ao enve1.. dis~·o, suspendernm quaesqucr descontos, recusaram até fazer c.aucõcs, intimaram o commercio n pagar
suas letras e agora vüo no Congresso declarar qll'e n morntorin
nilo é necessnrill,
Que nilo o seja para elles, ·é cousn provada: mas para 'o
commercio? como· poderá· pagar este Of• 250.000 contos de
letras o cnucõcs que figuram nOf• halnnc.os dos bancos, si estes
süo os primeiros n fazer imposições? · ·. · ·
E nllo é só .isso: acham os bancos que nüo é nccessnria a
mo11ntorin, .sob pretexto de que elln cxiste','nas nações bellillel'antcs, de que n Inglaterra t•ecu~a os saques sobre bancos ~1J.;,mãcs ou por conta de negocies em que haja ·a menor suspe~tn
de uma ligncüo com subditos alie miles, em fim sob ·mil e um·
pretextos sem base nem fundamento, querem obrigar, o commereio a pagar suas dividas a taxas t'nntastlcas, provocando'
uma.,~aixa pbenomenal, espantosa, injustificada o absuràa do
camb1ol.
,,"
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. Si, com a moratoril\ o çambio foi a 12, isto é, sem negoquando o commerCJo amda tem o direito de fugir no pagamento que lhe é imposto a uma f.antastica taxa de cobrança
de 12 dinheiros, qual será a taxa a que os bancos arrastarão
o cambio quando poderão obrigar o commercio a pagar sob
amouca da fnllencia? .
'
·
• : Por que fogem os bancos de constituir o consortium?
Como se eJo:plica que ha um mez havia tanta necessidade de
auxilio para O!\ bancos, c, depois da clausula que os obriga a
entrar no consortium,. nenhum l>anco mais precisa nem ds
dinheiro, nem de moratoria?
·
·
Nfío é preciso dizer mais para que o Senado se convcncn:
de que o que os bancos querem é crear uma situaciío horrival
para o commcrcio e ter em suas .miíos o direito de paraly~al-o e, sobretudo, os meios do exercer sobre o cambio uma
pressi!o. espantam, de que uma pequena idéa é dada. pelo· que
teem feito nestas trcs E•emanas de moratoria.
·
. Quando muil.o, póde a Commissiío tomar nota da inutilidade da'moratoria para os bancos, e por isso eliminar do projecto de lei o paragrapho a elles referentes, si assim· o entender; para o commercio, porém, a morato'ria fixada em 90 dias
deve ser conservada.
·
·
Releva observar que na representaciío assignnda por diversas firmas commerciaes («entre ns qunes muitas não teern
dividas de cspecie nlgt1mn,) pede-se a suspensão da moratorin, ccom excepcúo dos pagamentos em ouro,; basta lêr, porém,
essa lista de nomes e verificar-se-ha que todas essas firmas
são importadoras, poucos negocies fazem em artigos nacionnes,
o por is~oO basta para ellas que a moratória. se limite ás letras
que veem do estrangeiro,, · ,
·
Quanto no prazo, já se esl!\ cansado de repetir que este
IJcvc ser fixo c o maior possível para permittir no commercio
tomnr nova directriz; mas isso não impede que dentro desse
prazo c especialmente ·Si os bancos o ajudarem, o commercio
poderi\ voltar á normalidade completa, visto que n morntoria.
nlío attinge as novas operações feitas depois de '' de nsosto.,
E fina.lmente, ó preciso considerar que a moratoria ni\o
é crendn sómente para a. Capital Federal, mns sim para. todo
o Brnzil c ninguem de bon fé poderá sustentar que nos Estados
elo nOI·to a mora teria. se,ia desnccessaria ou que os commis~
· ~urios suntistas possam della prescindir pura sustentar n .lavoura do café, quando o Governo nem mesmo· tempo .teve de
estudar os meios de nuxilinl-os de maneira ei'ficuz.
.·
Ainda ho,ic, Sr. Presidente, recebi carta. de importante o
(•atendido membro do commercio do Rio .de .Tnneiro dizendo
que a opiniüo acima expandida « trn.duz exnctnmento a opiniiio
P.cnsa.tn dos que, junto do commcrcio que necessita dns carteiras bancaria~. n eiias recorrem pni'a. movimentacúo dos seus .
negocies, que reflectem poderosamente nas varias industrias .
e lavouras do' pni~ •. Nilo se. deve v·er na representaç!\o diriCIOS,
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gidn por um grupo de· negociantes ú Associaoão CommerciaJ.
culr!l intuito que o de querer cooperar neste momento nagU:StJOso ·.com os bancos estrangeiros no ·csphacclnmento do
· commerc1o de outz•os ramo.s de negocio que mais do porto se
prendem_ ú~ indus~rias c jnvouras.
.
.
A nt!o nccossidade de moratorin que n commissiio do banqueiros 111 levar no conhecimento da, co-mmissiio de Financas
rio Senado· parece ·ser uma declaracão que occulta fins cspooiaes, no momento cm que importante industrial o banqueiro
~e. vtl assoberbado com imposicões de um dos bancos estrangeiro~ de reforco de ca.ucões de títulos hl 'depositados. Essa
preSS!wO que quer• inutilizar os esforcos desse· industrial, ;.eompromettendo a vida de um cstnbclecimonto que muito tem.·
auxiJia,do a lavoura do. canna de assucnr do puiz, representa
no momento .actual uma crueldade, porque. terminada a morataria para o commcrcio, mais outras firmas. ruirão por terra,
quando com essa moratoria, com o prazo quo a illu&tro Commisswo do Senado resolveu estabelecer, salvará essa empreza,
permittindo-lho o recebimento .de dividas pnrcelladns e que
representam (}1Jantia ,superior a mil contos do ré is, e n liqu i•
dacão dos seus debitas com esses mesmos bancos o particulares.
Si os bancos entendem que as suas foroas já estão rof.Jitns
com o pouco que receberam, que facilitem a()· comrriercio os
descontos dos títulos em poder das firmas que com elles sempre operaram; que remettnm· dinheiro que lhe for aqui entregue para movimentar ns safras do alsodão ri assucar, que
t.eem consumo interno bem importante; que auxiliem á lavoura
do café; mas o que todos sabem e sentem siio ns difficuldndes
oriundas da parnlysacão de. suns carteiras, a negncão de .entrega dos depositas nalles feitos, até sem juros. e a negação
~m absoluto ·de qualquer auxilio a esse outro commercio. que
recusou a sua nssignntura· a essa rQpresentncão, por ser inopportunn e descabida.
O primeiro banqueiro que está subscripto ó chefe do importante firma commissaria, corilpradorn o especuladora ·de
café, sendo pt•osidente de um banco . intimamente ligndp .1\o
commercio de varios ramos. Os mcwJ1'anda por ellç dJstrtIJuidos nos seus clientes susp·endendo descontos, ret1rnd~s .e
cauções. não forilm revogados, persi~t~m as mesm.n~ dlffi. cu Idades que motivaram n sua exped1cuo. Os negoCiantes .de
café· seus collegns de classe, pediram· no Governo a sun mtervcncüo ,i unto no ·Banco do Brnzil para que o mesmo ad·ênntnsse dinheiro sobro café; este banco nada pOdo fnzer,hpor
emquanto, não constando tambem que . os \~utros, que nc .a!li .
desnecessaria n prorogncüo da morntor1a, viessem em. nux1h0
desse commarcio, que ··se acha quasi pnrnlysndo, nesta prncn
e na de Santos.
..
,
A industria dos tacidos soffl•o pela difficuldnde nos descontos· do seus titulas; os commissarios recu~am' entregar o
algodão chegado,. e vendido para pagamento. ma1s tnrd.o, porque
ns · exigencins dos vendedores nortistas nss1m os obr11;am.
.
'
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Os banco~ nllegnm não t:m3m fundo' nas prnons do Recife,
P_ara!Jyba e R1o Grande do Norte, para não rametterem 0 pro- ·
c1so para essas compras.
·
O nss~ear res~nto-se dns mesmas difficuldades, estando
pela pressuo exerCida por um banco, ameaçado de um cracl.'
osso mercado.
•
O café,_ sem compradores, ns poucas letras recusadas porque os ant1g~s compradores .allegam não. ter., pracisüo ilellas,
o seu precg. nuo paga o custo. Poucas vendas e falta do cnpitnes
para caucuo.
N.esta situ(lgüo angustiosa. Ç'!l que em todas us prnoas do
mundo se rnamiestam pelo aux1ho mutuo, como meio' do contemporizar situncões imprevistas, é que na praca do Rio de
.Taneiro um grupo de negociantes, de banqueiros suppõe-sc
com o direito de negar a necessidade dessa proroiacüo sacrificando todo o Brazil, qu·a elles desconhecem nas suas' vn.rins
indu•strias, nns suas varias Iavouril.s e nos seus mui ti pios
. ramos de commercio.
Si esses bancos acham inutil essa prorogncão, que prescindam· della, que normalizem suas operações, pedindo ao mesmo
tempo ao Senado e á Gamara a citação de seus nomes em paragrapho ·especial na lei que o. Governo acha necessaria, nt- , .
tendendo a ponderações da Benemerita Associação. Commm·- ·
cial do Rio de Janeiro),
.
.•
Ainda ha pouco o nobre .Senador por S. Paulo confirmou
da tribuna o que acabo de dizer. Devo, porém, dizer mais no
Senado que ha muitíssimas firmas industriaes que se supprem. do materia prima estrangeira e que não podem realmonto. satisfazer os seus compromissos, por mais solvaveis
quo se,iam, porque ellas teem que pagar em primeiro Jogar
as letras cu.io pagamento não foi offeetundo por effeito da
lei anterior, teem que pagar as letras oriundas das encommendas feitas, o não podem fazer· novas encommendns, porque o
commerció importador e os bancos lhes declaram que só venderão a mataria prima ti vista, com 50 "I" em ouro ao cambio
do 12. (Apoiados dos Sr.!; Alcindn Guanabara c E1•ico Coelho.)
· Nessas condicões, Sr. Presidente, não ha. commerciante.
por mais solvavel que estcj a, quo possa fazer face .a tamanhas
exigencias.
·
Os nobres Senadores poderão .pensar do modo por que
pensam, porque, naturalmente estiio escudados nas informações
'quo lhes foram prestadas pelo Mmmorcio importador o pelaR
hnnoos; eu, porém, que convivo com o povo, quo auscult.o
quaes siio as suas necessidade~ mais urgentes, posso informar
no· Senado que a prorogncüo da mo1•atoria ú- uma necessidade
indoclinavel.
. , .
Era tudo' quanto Linhn a dizer..
c
O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente,· todos os argumentos que acabam do sor apresentados pelo meu 'honrado
r.olloga, Senador pelo ·Maranhão, niio <Jonseguil'Um o ponto co.lli-.
ma do, isto ó,. do .eonverccr-mc nuo a moratorin 6 c)csnccess~rin.
f
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'I'ambem discordo do honrado Senador pro S. Paulo, porsi ü vm·dadr. que S. Ex. <:omlmte a mot•ntOI·in, não é menos·
certo que vciu de apresnetar um •ubstitutivo, restringindo
o prazo a 30 dias. E porque mo11nnntenho no mesmo modo
de pensar, consinta V. Ex., Sr. Presidente, I'JUO ou envie 1í
mesa o meu requerimento, isto é, no sentido do ser ouvido o
St•, Ministro dn Fazenda,. n rcspoil.o.
·
. Vem 1\ Mesa, ó lido, apoin'do c 11osto ~in discussüo o segumto
IJUC,

llEQUI~RI"'IEN1'0

Requeiro a suspensão· da discussão do proJecto sobro a
morntorin, afim de sr.r ouvido o Governo; a respeito do mesmo.
S'nln das sessões, 10 de setembt•o de 1014.-Pii'Cs Fcr-

J

rc-lra.

O Sr. Francisco Glycerio . ( •)- Sr. Presidente, principio
por fazer· uma doclaz•ncüo no nobre Senador pelo Rio Grande
do Sul, a quem pnrecou menos conveniente n convocnciío l'citn
_, por mim da Commisslío do lfinnncns .Para tratar do assumpto
em debate.
.
,
Convoquei a· Commissfio do Finnncns porque o estado' oconomico do paiz ainda .não so modificou no melhor sentido. Os
efroitos decm•rento5 da guer!'a curopúa coincidiram. perfeitamente com a et·iso preexistente no Brnzil, o estas duas cit•cumstancins ·niío podiam deixar de inJ'Iuir no espírito dos legisladores, para que todos o ~ada um de per si tivC!lscm sempt·~
presento o estado do Brazil.
.
Um Senador da Republica não póde, licitamente, dizer que
se descurava dos interesses publicas um só instante, c si isso
·ó commum cm oircumstancias · normaes, a responsabilidade
do cada um do nós multiplica-se, sem duvida, .dadas as circumstancias excepcionnes om que nos Qncontrnmos, nc-cumulndns pot' factos que dc1•em 1trazer bastante preoccupados os
nossos ·espíritos.
·
Nüo ó facii, realmente, sondar, nem prcscrutnr convonien-.
tomcnf.e o estado social para pi'Ovel-o de remedias, desde fJUO
1\omprehendnmos que .esse estado . Olcigti remedi o. E' . sempre
mesmo dif'l'icil assa oporacüo ,psyohologicn; mas tanto quanto
nos ó dado apreciar a situaci10 actual, o quo parece certo é quo p
o Brnzil continúa ainda sob. a pressão· das circumstnncins anteriores.
··
·
·
.
. ·
, ·
Qual ó o Estado da Fedoraciio, economi'onmento encarado,
1 que se ncha cm siLuacüo t•eguln,t·? Nenhum, no quo me consta.· .
o O Rio G'l'Unde do Sul 1\ possível que tit•e' ntó algum proveito
dessa situnt'iio internacional porque 6, dos !Estado~ da União, o
quo esf.ú mais. nppnrelhndo pnrn augmentnr, nas circumstnncias·
nctuaes, precisamente, a sua cxportacilo, quer seJa n de cerenes,
,..

.(*): Este

.discur~o nü.o fo.i re~lsto ne'io prador.:
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• quer se,in n de gndo, vnecum on cnvallar; mnR, nenhum outro
Estado da Fedet·nciio se achn em ~ircumstnncins d(] se poder
declarar commodamente .,
O Sn. PmEs FERDI~Il\A ~Mandem :vapores no Marnnhiw ó ,
, ao Pinuhy c IHL de :vir gado.
,
O Sn. FllANCisco GI.YCBRIO- Com refcrcnc.in no Estado
que l'Ctwe,qento, si não tivesse havido a guerra curopéa a prnca
de Santos l.tJJ•iu vendido nttl esta data, no mínimo, liO mil contos
de J'tíis. Atteuda bem o Senado; trata-se de uma alfandega
que tem !Jo.ie ronda igual 1í do llio do Janoil•o. Essa sommn.
do fiO mil contos seria ,justamente equivalente ús necessidades
· do interior. Que!' dizer·: com essa som ma, assim npumda, os
commissurio" do ca!'tí poderiam 11agnr seus· ncccitos pot• saques
do interior que por .sua vez, repi·esonlam, o custeio daquellB
immensa c extmordinariu lavoura de cafú.
,
Mns .com n situaciío da cont'lagraciio européa não se vendeu
uma só sacca de ca'l'tl. Quer dizer que a praca de Santos,
.e por consequencia a lavoura de S. Paulo estão com um
dc(icit dCl ao mil contos; Isso não tí uma con.i ecLura, tl um
J'ncto. Js;;o em rolncão •ú prnca de S. Paulo, n uma· nlrnndcga
daquclln importancia.
O Sn. INDID oo Bn.~ZIL- A situacão do norte é a mosmn.
oQ '81t. Fn,INCISCO GJ,YC~I\JD- A mesma tl a situar.ão dCI
norte, porque n. exportaciio dn borracha, como n do mntte, do
r.ncúo, do rumo, do nssur:ar, do algodão, do wuro o do cn1'6,
todas cssns rnet•cado!'ins e;;tfio su,icit.ns ít mesma situaciio
actual.
Eis, S1·. Presidente, a rnziio pela qual Julguei opporl.uno
convoeal"·a •Cnmmissão .de annancas para tomar conheeimcniJI
desse !!USO, su,joitnl-o 1\ aprecincão do Senado o da ouLrn Casa
do Congresso. Ante-hontem votamos o pi·ojcr.to do resolução
que n;;t;\ submeLtidó ao exame do Senado; não aprc.~enlnmn.~
esse tn•o,icr:lo na sessão t.lc ·honlem, exactamente pnr~t lt)rmos
mnis um dia do reflexão e eomo não aprescnl.nRscmos o Jll'O.icet.o convoquei oult•n reunião da Commtssãn dr FinnncaR pm•a
ehnmm· sun nllcncão pnrn n silunoão nr.tunl. Portanto, temos
procedido com· IH'iLcrio c p!•udencin.
iÜ .Sn. 'JNDIO no BRMIJf,- g patriotismo.
O Stl. FnA!WIRCo Gr,YCJ~mo- Vou torminar cstn.- hrcvcs
considN·ac•1cs duclnrnndo ao Senado que ·n ARsociurJiio CommcJ•cinl do Rio de Janeiro, J'!Or inlcrmcdio do um dos' seus
momlll'os, informou-me do que clia ,; contrm•ia (t mot•ntorin.
Por oul!·o lado, n Assnciaciio Commnrcinl dn pmr.n de Santos
tmnsmiLLiu-mo um Lelcgrrummn dir.e'ndo-mo nuo a mornlot•in
do no dlns ,; essoncinl o ncccssnrin.
,
A ultima informncão que me cnhc fnzor 'é cm relnciío no
Sr. ·~linlstro da Fazenda. S. Ex., por mim ouvido próviamonto,
fez-me vnrlns obser:vacões com muito, criterio c mu,Ha ele-
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vncüo. iA: S. l~x. se afigurnrnm varias :hypothMes, entre
e!lns n. não pt•orogacão da moratorin, mas não deu umn. opi- ·
nião J'undnmcnlalmcntc contrnrin. ii medida. Jfc~ uma Rét•io
de obscrvacõcs de eunho muito claro, ~om a elnre1.a que o
rlistingnc, c pediu o meu ulterior compn!'ecimcnto ]ml'n. uma
nova

f~onfc11'CJinin.

Ello .ia t•edigit• umn únuncinc:ão do seu Rnn- •

t.i·mcnto c pedia-me ~ua .fi7.i!SSC n. mesma clonsa. Depois desta
nll.crim• oni.J•evista, j:;, Ex. confessou-mo ·que I'Cnhncnl.o parocin-lho que n moJ•nto!'ia ct':l nccessnrin •
O .Sn. Pums lflml\llliiA- .Jlnl'ccia-1 hc, mas não affiancou.
O Sn. FnANCISIJO Gr.YCillllO- Um homem publico quo eslú
ct f1•entc dn gcrcncia das finnncas do Brnzil, criterioso como
o actual Ministro, não pódc nvnnr..ur, cm questões destas, irltl.as
precisas.
O Sn ..PmEs FEllREIR.\- Si são neccssnrins,. deve nvnncnr.
O Sn•.FilANCtsc::o ,(lr.vclmto -EIIc rcpJ•c,qcntit um poder
inteiramente diffcrcntc do Legislativo, n ·cu.in compel.eneia.
~sl.1\ affcctn n questão. S. Ex. procedeu com l.oda n. pt•udencia,
critcrio c discrocão.
O 1Sn. !Nnro no Bn.\zu.- E competencia.
0 Sn. Mlll11.0ES lll~ ,A,r.:lmlllA- Muito bem I
O Sn. .PRA.'Icrsco Gt.YCtlnro-Esl.a rí a al.til.ndo do Minisf.ro. Estas as cxplicncõcs que Julguei de mcn rlovcr dar, (Mu.itn

.

bem.; m~tito 1Jcrn.)

·

·

·o Sr. Presidente- O .requerimento apresentado pelo Sr.·
Pire;; Jrcrreirn pede a suspensão da discussilo, ·c vou submcttcl-o a votos.
10. •Sn. PrnEs F.ennEmA -Mas cu ninda não fal!ci.
O 'SR. PRESTDilNTE- V. Ex. requereu n suspensão dn discussão •• ,,
O .Sn. PIRES ~FERREIR.\- Mns quero sustentar o meu rcqucrim cnto.
O. Sn. :JlnES!DilNTil- O rcquer·imc.nt<l d~. V. Ex. não foi imnn::mndo por nenhum .Sr. Senador.
O Sn. PmEs FEnnmRA-0 nollrc ·Senador por S. Paulo
fnllou logo dcpoiR dn leitura do mesmo.
·
0 ·Sn. FMNCISCO GI:YCEI\TD- :MaR, nil~\ pnrn, impugTJal-n.
O Sn. :PnESIDENTll-10 'Sr. Senador por S. Paulo tinha ,
pedido n palavra sobre a materin em discusRüo.
O Sn. Pli\ES FrmnEIII.\- Mns eu j.e.nllo direito de fnllnr
umn ·vez •.
O Sr, Presidente- Tem n pnlnvra .o nobre SenndJJr.
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O·sr. Pires Ferreira -Yclizmcnlc, Sr. Presidente, o nobro

S~nador.

pot• S. Paulo, Prestdcnlc da Conunissão de l•'inanras
nao affn·mou ao Senado que o St·. ~I inisLt·o da Fazenda é 1·~
f~vm·avcl :í. moratoria; S. Ex. disse que parecia sct• o St•. ~li
msLro favoravcl •.
Penso, pois, que deve SCJ' ouvido o ,minlstt•o a respeito
como gcsLor da pasta da :Fazenda,
Enecrrada u discussão o;

• O Sr. Presidente - Vac-sc pt·ocedct• ti volacão do roque·
l'Jtncnto.
.
08 senhores que o approvam •quciL·am niunil'eslat;·so
(Pa~tsa.)
.
.
Foi r.cjcitado,
Continúu llm discussão o projecto, com as cmcndus aprcscntadus.
·
.

O Sr. João Lulz Alves - Sr. Presidente, como o Senado
tem do dclibm;m· sobro a appt·ovacão do projecto cm 2' discussão, t·~scrvo-mc para,. cm 3' discussão, dar' ro8posla ás
obsorvacõcs fciLns pelos oradores quo combateram ou pretenderam modificar o projecto, o que farei com o espirita do
Senado menos cancado, como so uchu agora, depois do. uma
tão longa discussão. · ·
•
,
O Sr. Pires Ferreira (') - Si• . .Prcsidculc, embora con·lrnrio radicalmente t\ moraLoria, vejo que clla ganha fóros
do cidildc nesta Casa; por isso, entendi apresentar dua~
mn<Jndas: uma, do accôrdo com o honrado Relator da Commissão, o oulra cm rclacüo aos Estados do S;, Paulo Rio do
Janeiro o Minas Geraes.
·
.
Essa emenda foi inspirada nu opinião du maioria dos
Senadoras membros da Comrn issão do :b'inancas, que entendem
que os Estados cafeeiros toem razão do sobra pura gosar da
mot•ntorin, porque, desde que o seu producto não ó vendido,.
nüo podem ter capitues parn a manutcncüo das suas lavouras.
Eru ncccssario, pois, que uma lei garantidora viesse cm seu.
11uxilio.
·
Mas, ao mesmo tempo que me inclino fuvoravcl nos
Estaclos do lavouru.do · ~nl'ó, entendo que não se devo d~r. moraloriu para a Cap1tnl Federal.
0 Sn •. LEOPOLDO DE BULllÜES - E' O contra cconoiuicci
do lodo o puiz,
·
o Sn. PIRES FEnnEIRA - Póuco importu. Estou dando ns
l'azões du· minl111 emenda,
·
. .
Não dosojo que os honrados Scnadot:ee por S; Paulo, RIO do
Janeiro e Minas Gomos .vejam na mmh a emenda um acto
que .não seju dictlldo pclu considornçãp quo mo mor:oce u.
lnvourn desses Estudos.
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Nestas condições, apresento cstn cmen'dâ li o Scn·nao re-

solva como entender, certo do que, na 3' discussão, voltarei
aD assumpto com mais calma, mesmo porque o illustro Relator do.. Commissíio. de l~inancas, nas poucas palavras que
pronunciOU, nada d1ssc que pudesse ndcantor para d~mover
aquclles que estavam o estão contra a morntbriu. S. Ex. foi
bojo infeliz nu tribuna, o que .lamento, dada a sua habilidud·e
e ·capacidade nos momentos de luta quando a razão o determina a combater pró ou contra;·
. W que S. Ex. não está no terreno reeommcndado pelo
seu patriotismo. .
.
O Sr. Presidente - Si ninguern mais quizcr usnr da palavra declaro enccrrndn a discussão. _(Pausa.) .. ,
.Encerrada.
Voe se votar o substitutivo apresentado pelo Sr. Adolpno
GO!'dO.
.
'
'

·O Sr. João Luiz Alves (pela ordem) -Sr. Presidente, a
Commissão niio so mn.nil'eslou sobro n' emenda, porque tencionava fazei-o na occasiiio da volacão do cada uma dcllns.
· Si cu estivesse nutoJ•iindo a discutir, aconselharia o meu
nobre amigo Sr. Scnul()or por S. Paulo n que retirasse ·o seu
.~ubstitutivo, pedindo que lho fosse ·reservado o direito de, cm
:;• discussão, fazet·· ao projecto as emendas que entender. Si,
porúm, S. Ex. não julgar assim conveniente, peco ao Senado.
quo rejeite o substitutivo, reservando. entretanto, ao. nobre
f:cnndor o direito de emendar com mais amplilude o projecto,
. E'rn 3' discussãtO..
' pelo Sr.
O· Sr. Presidente~ O substitutivo aprescnl.ndo
Senador Adolpho Gordo foi sujeito á .discussão conjuntamcn~e
com o projecto. A Commissiio, portanto. podia ter-se mamfcs!ndo rcl~tivnmento a clle, coruo V. Ex. acaba do fazer
agora, por julgar'.mais opportuno.
O nobre .Senador pot· S. Paulo não ntlcndcu no ·pedido
do il!ustrc Senador pelo Espírito Santo.
·
Yao se proceder <Í votação do substitutivo. (Pau~a.)

.Rejeitado o substitutivo do Sr. :tl.dolpbo Go!'do •
E' a.pprovndo. o pro,icclo.

.I

,I

O Sr. Presidente - lia tl·es emendas ao projecto, ,uma
!Lprescntada por membros ela Commi~são do Fiuuncils c duas
pelo Sr. Senador Pires l!'erroira .
.Os scnhot·es ·que npprovam a emenda n .. 1, DPI'C·
sentada pelos membros da Cornmissúo, qucimm lcvnutnr-sc.
,(Pausa.)

·

]i'oi o.pprovo.dn, ·

.'
'\'
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Os scnhot•cs quo npprovnm ·r~ cmendn n. 2, npre·scntnda.
pelo St•. Pires Ferreira, queiram levantar-se. (Pa1tsa.)
'O Sr-. Pires Ferreira (.pala ordem.) -· Sr. !'residente, requeiro n retirada desta emenda pura uprcs.enta.l-a nu 3' dis'cusslio do projecto.
Consultado, o Senado concede a. retirada da. emenda,.
O Sr. Presidente- Vao se proc<Jdct• á Yolaciio du emenda
n. 3 apresentada pelo Sr. Piro~ l!'erreira. (Pau~a.)

O Sr. João Lulz Alves (pela 01'llem) - Sr. Presidente,
]1enso que o Senado póde e deve npprovar esta emenda. A
rxplicacão dada pelo illustrc Senador pelo. Pia.uhy convenceu
T·lcnamentc a Commissü.o do Financ;as da justiço. da cau~n que
::;, Ex. defende. 'l'rnta-sc realmente de Caixas Economicas,
cmbom instituídas por bnncos cm virtude de um privilegio
quo lhes J'oi concedido. :Não havendo suspensão pnt·a o pagamento dos depositas existentes na Caixa Economica. Geral ó
justo que não o haja. pura as Caixas Economica.s dos Banco~.
tunlo ma.is que já foi um privilegio, c grande, concedido u ossos

•

esla!Jclecimcnto~.

Posta a votos, é opprovada u emenda n, 3,. do Sr. Pires
Ferreira..
· ·
ORDEM DO DIA:
CREDI'l'O J>,\IU I>.\Go\~lilX'fO' ,\ CI'l'Y I~ll'IlOVllMENTS

2' discussão da proposição da Cnmaro. dos Deputados,
n. 72, de '10'13, autorizando o Presidenta dn Republicn a abrir,
pelo 1\linisterio da. Fazenda, o crediLo cxtruordinnrio de
27 :228$540, pnrn occorrer ao pagamento devido á 'fhc Rio do
Janeiro City Improvemcnts Comp!lnY, Limited em virtude d'e
sentença judiciaria.
:Approvnda •.
I

CRllDI'l'O Po\11.\ ·1'.\Q.\)!EX'rO AOS Hil!IIl!li.fitJS DE IGNo\CIO UE NOIIOXH.~
ll SIL\',\
..
'

2' discussão dn proposicüo da Cumnrn dos Dep,utndos,
n. 78, de 1913, nutol'izundo o Presidente da. Republica. a. abrir,
pelo Ministcx•io do. Fazenda, o credito cxlruordinnx•io de
7,6 :251$430, para pagamento a D. F!la.ncisca: Augusta de Noronha c Silva. e . outros, herdeiros do Ignnc10. d~ Loyola do
Noronh.Ii c Silva, cm virtude de sentença. judiotnrtn.
·
:Approvadn •.

.
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O Sr. Presidente - Nada mais lu~vendo o. Lmtar, vou 1~,\'antar a sessão.
,
Designo para ordem do dia da seguinte:
'
, 3' discussão do projecto do Senado, n. 11, de 10:14,
prorogando por DO dias, a m01•ntoria estabclccid!L pela lei n. :l. 8ü:l,
do 15 de agosto do corrente nnno (u{{arcaitlu ]Wlu Commissiio

ti~

F,tiiUII!:us c aou• amcn(las jú appru:vadas em .2')

Levanta-se

a se~·sifo'ás 3 horas

e 30 minutos.

•

101' SESS.:W, EM Ü DE SE'l'EMBRq DE 1U14
PllllS!UENCIA DO SI\, l'lNH!llllO

~!ACHADO,

:VlC!l-Pll!lSIDllN'I'E

A' 1, hora da tarde, pr·cs~nle numero legal,·. abre-se a
sessão, a que concot·rem os Srs. 'Pinheil'o Machado, Arau.io
Gócs, Pedro Borges, Metcllo, Gonmga ·JaYJme, .Salgado, ,rSilvcrio Ncry, Laura Sodré, Indio do Brnzil, Mendes do Almeida,·
Jostl Euscbio, Urbano Santos. Pires Ferreira, Hibeiro, Goncnlvcs, !Gcrvasio Pnssps, Thomaz Accioly, Tavares· de Lyra,
Epilacio Pessoa, W:nl~redo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonculvcs Fcrrcim, Haymundo de Mimnda, Oliveira Vallatliio,
:Aguiar c i\Icllo, Luiz Vinnna, ;roüo Luiz Alves, Nilo Pccanhu,
Erico Coelho, 'Sú rFreirc, Aldndo Guanabam, B'ueno de Paiva,
'Adolpho rGordo, Francisco Glyccrio, Lopoldo de Bulhücs, Braz
~\brnntcs, Josó Murtinho, oAlcncat• Guiniarães, Generoso Marques, Felippe Schmidt c Victorino .Monteiro (40) .:
Deixam de comparecer com ·causa Justificada os Srs. Tel'!'é,
Arthur Lemos, Francisco St\, Antonio de Souza, Eloy do Souza,
Cunha Pedrosa, 'Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Guilherme
Campos, José Marccl!ino, Ruy Barbosa, Bernardino ~lontciro,
Muniz Freire, Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos,
Bernardo ll[onteiro, Alfredo Ellis, A. Azore·cto, Xavier da :Silva,
.!Abdon !Baptista, Hercilio Luz o Joaquim Assumpcão ,(22) .;
. E' lida, ~posta C!Jl discussão c, sem debate, appJ•ovada· n ·
neta da sessuo anter1pr ,,
, , , ,, :-. ,~: ~
1

,,

O Sr. i' Secretario declara que uüo ha expediente.
:0 Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres.

E' novamente lido c, por ter' preenchido ,o triduo t•c:;lmental, vao a imprimir o projceto n. 10, de 1014, quu manda
ndoptat• regras para a ch·culacüo internacional c inLcrcstndual
dos automoveis, segundo o convennio de 1! de.outubro de i!l11,
o. dá ,O,l\tl'us P,r,ovidcnéias., ,. ·
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·
O >Sr. Raymundo de Miranda lrala da politica de Alngôas,
refere-se ú um Lelcgramma do governador de àlagôas em !'Osposta .a um que lhe dirigiu, o qual viu publicado ·no Co1'rclo
da Jlanhã.
.
Nüo se julgava com o direito de pu!Jlicar o seu desde que
S. Ex. o governado!' se limitnsso a lhe responder e receber a
. freplica irrespondível, mas em vista disto vae ler o seu telegrnmmu e o Senado e o publico verificarão que a resposta do
governador do Alngôas nada responde .
.O telegrnmma é o seguinte:

,
~

«Exmo. coronel Clodonldo da Fonsoca-1\!ncoió C'\.cubo de ler no Imparc-ial o tolegrnmma de V. Ex. ao
nr. Monte, que respondo. As· imputações de intrigas o
aleivosias que V. Ex. me tem feito e vem renovando
pura assim isentar-se das responsabilidades legues e direLas nos factos que nfl'ligcm !'umilin nlngonna desde
n snnguinaria etiologia de sua candidatura governa'menLnl atú administração ·que tem por guia espiritual a
liiJa da combatentes, que V. Ex. já denominou «"
anjo. da guarda de seu governrJ~, presidida por um sargento asylndo do Exercito, ficam melhor tnes imputações no homem que em politica faz causa commum com
os delatores da llonra immuculadn do velho pntrio tn
alagonno Pedro .Pnulino, pura injuriar uns e encnmpar
os assassinatos de outros dos amigos que expuzeram
suas vidas na defesa da chefia politica c integridade do
benemerito nlngouno de quem V. Ex. se póde orgulhar
de ser filho e pedir a Deus que desta. hora em denote
possa ter n fortuna de continuar a tradição gloriosa do
nome de que é portador.
Serão os· máos e inlelizes politicas de Alago as
nquelles que, como eu, se conservaram desde a proclamação da Republica fieis á orientação politica de Pedro
Pnulino o que depois de sua morte permanecem nfnsLndos dos delatores de sua honra e perturbadores do
seu governo ? !
.
Diga V. Ex. si foi o Senador RaY.mundo de Miranda
quem mandou instrucções para o tiroteio de derAJmbro
sobre a pessoa, res1dencin o fnmilin do coronel Paes
Pbnto; pnrn o assalto e assassinatos no engenho Pontes; para o assassinato de l\Iauoel 1\Iendos e outros cm
União com todo o seu cortejo de horrores; para o IIlisassinaLo do Dr. Amnbilio Coutinho e ns-orn pum as
destruicües das · propri>edndes dos Senadores Presciliano Sarmento e Ismael Branclüo; pnrn as depredacOes de Muricy c Annclin, as porseguiçüos do Agua
Brnncn e os innumr.J•tiveis aLtenLndos mnlcrincs c administrativos contrn direitos nclquiriclos diariamente
rogi>sLrndos pela imprensa I
Foi o Senador Rnymuudo do Mirand!l quem mnn.dou 'inslruccões pura o Governo do Estado nüo mnndn1:
~.v
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apurar as responsabilidades . elos Cl'imcs referidos ? !
l!'oram do Senador Rayniundo de Miranda as in~
strucoões para dcstruiçilo do C01'1'e'io da Tarde e
Guttembero ? I
·
·
Agora o que V. Ex. não poderá contestar porque
já está registrado pela historia du po!i•Lica de Alagoas
é que em 1801 foi o então .ncademico Rnymundo de.Mi~
~anda o unico que. arriscou sua vida na noite de !l de
outubro para impedi!' , que a honorabilidade de Pedro
Paulino o dos illustres :b'onseca.s continuasse atacada
pelo então e actual Partido Democrata que hoje dispõe
da autoridade ·de filho ·do venerado chefe Pedro Pau..:
lino pal'a se ving~.em daquelles que, come eu, os de.~
mocratas odeiam injustamente desde aquella époc:~
pelos motivos referidos.
Nilo ficam bem a V. Ex. suas insinuações para:
experimentar o lÍIVl'e arbítrio, altiv<:~z e integridade do
eminente Marechal Hermes, pois V. Ex. mesmo tem
a prova de que o eminente Marechal· Hermes não obe~.
dece á suggestões, tanto" assim que só depois que V. Ex.
com seu reconhecido valimento não conseguiu desviar.
a orientacão .politica do chefe benemerito da Nacão, a
quem deve respei•to e gratidão, como eu tambem devo,
é que principiou V. Ex. a provocar e até dirigir movimentos sediciosos· e offensivos á patriotica orient:l-.
cão republicana e elevada condição moral da persona~
!idade illustre do S'l'ande brazileiro que é o Marechal
Hermes da Fonseca. Não sou hypocrita e nem inimigo
pessoal de V. Ex., tambem niio. insinuo .simuladas per.,
turbações, não pr·ocm·o posições accommodaticia.s na;
luta pelos ideaes politicas e por isso defendo e defcn~
• derei sem attitudes malabaristas os direitos e as vidas
dos alagoanos. Saudações. - Senador Raymundo de,
Miranda,,.

·

·

·

' . O orador entra em longas considerações sobre o caso po~
litico de Alagoas, lê diversos documentos e telegrammas, com.,
mentando-os, e, interrompido. por se ter esgotado a hora cto
e:11:pediente, por se tratar de assumpto · urgente na ordem da
dia, conclue, desistindo de requerer prorogaciio da bom, pe...
dindo que lhe seja reservada a palavra na primeira hom da
.sessão seguinte, afim de cont.inuar seu discurso; (Jlluito bam1
'lll!l!ito bem) •
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3' discussão dó projecto do Senado, ·n. U, de 1914, pror•ogando por !lO dias a moratoria· ostabclocida pela lei u. 2.802,·
!Í~ i5. ~~ 1\S:OStO jlO porrQntQ UUilO...
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Vccm á illesa, são lidas, apc>iadas e postas conjuntamente
em discussão com o projecto as seguintes
EMENDAS

N. i

Ao art. i " - Onda se diz 00 dias, diga-se: 45. dias . ....;
Pi1•es Ferr:_cim..
,
N •. 2

.
Ao mesmo urtigo, § 1'-0nde se diz 30 .%, díga-se::
50 %.• - P.i1•es Ferreira,
N. 3

:Ao art. 1', vrincipio- Supprima-se a parte constante das
seguintes palav1·as: «nos mesmos termos ·e para os mesmos
effeitos do citado artigo, derogada, porém, a faculdade concedida ao Gover-no para prorogar os referidos prazos~.Adolpho Gordo.
·
N, ;4:
•Ao art.

r•,

§ 1"-Supp~imu-se.-Adolpho Gol,'do •.

N. 5
Caso .se,in rej~itadn · a emenda acima, 'accrescentem-se;
depo·is das palavras: vence juros, do § 1• do art. i•, as seguintes paluvras: ficundo o correntista que effectuar o pagamento com o direito de huver mensalmente dos seus devedores-por qualquer dos titulos mencionados no art. f•,
lettra e, da referida lei- 30 % do que lhe fOr devido.-

•

'Adolpho Gordo .

N. 6
Ao art. f•, § 3• -Em vez de:· é applicavel aos titulos
por ella enumerados, diga-se: • é applicuvel eXSJlusivamente
'aos titulas por ella enumerados no art. i• ~ . - Adolplto Gordo.

,.

N. '7

Onde convier:
Art.
Não poderli invocar o· beneficio da moratoria o
devedor que praticar qunlquer .dos actos mencionados no a1·~
tigo 2•, ns. 3, 4, 5, ü e 7, da lei n. 2.024, de 17 de dezembro
d~ 1908.•.- Af.lolP.hO Goldo.•

•
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N. 8

Accresccntc-so onde convier:
Art.
Os depositas cm conta cot•rcntc c demais opcracõés effcctuadas desde Hi do agosto ultimo não ficam sujeitos aos effeitos da moratoria.-Adotpho Go1·do.

N. O
Ao art. 1", pt•incipio·-Em vez de: são JlTOJ'oaà~os JlOl'
noventa dias, diga-se: «são prorogados por trinta dtas, .-

'Adolpho Gordo.

·

\

'

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidente, tenho acom-

panhado com a maior attenciio o debate travado so!Jt•c o projecto da Commissão de Finanças prorogando por 90 dias a
moratorin geral, que foi decretada' a 15 ·de agosto.
. As classes mais directamente interessadas na medida .lú
se fizeram ouvir e o seu parecer, creio ,que posso dizer, não
é favoravcl ao projecto. Os llancos não o quet•cm .. E' preciso
não. esquecer. que foi principalmente em attenção aos estabelecimentos de credito que concedemos a moratoria em 1.\'i de
agosto.,
·
tO Sn. VICTOI\INO MON1'EinO- 0 proprio parece!' da Commissão de l~inancas jú está baral·hado.
O Sn. :LEOPOLDO UE BuurüEs -0 commercio, Sr. Presidente, manifestou a sua opinião cm um officio endereçado tí
directoria da Associacão Commercial, que jú deve estar em
poder da Commissão de Finanças.
· Diz o commercio que • desde que dos bancos seja faaultado o redesconto dos seus titulas, pela 1'6rma que essa directot·ia pt·opüc ou por outra que melhor consulta as conve'Uiencins de todos c dos bancos, parece aos abaixo assignados
que não tem razão de sct• a moratoria, maxime dada a tradieional ~ondesccndencia da nossa praca, de credor para devedor.
Proporiam·os uma c:"cepcüo· pat·a os títulos em moeda estrantgeira, ·pois a taxa cambial . é neste momento inteiramente
arbitraria,.
·
Vê-se, pois, que o commercio pensa que a medida é desncccssaria, desde que os bancoi obtenham t•ecut•sos quo os
habilitem a fazer· os descontos c redescontas; a. medida· só
seria aconsclhndn pam os titulo's cm. ouro, visto .que as taxas
·cambiucs são nominacs, ou; pot· outra, ns opcrncõcs cambines
e~tão suspensas nesta pruca descia a cleclaracüo da guerra 1\tl
Europa.
0 SR, MENDES DE ALMEIDA- Basta isto para justificar o
facto.
" '
......

,. "

. ..

....• '

..

!~~ ~;·;]~~;~-~~·~.1-'!~~~~~~.~i. ~!;-~~1-~~~:·~:~!.'!! :::1t·V::'!;'.~~~i ;~~x.~:'fri:1~:~1:~~~~·y,.-:~ ~·::~:~,i!.iV~~;·; ~~·~~:.~1:{1"t;i.'-ti'~;~~;:~.~~ f~3(.j1-.,.i~~~~.li ~t'.t r~1 '!'\fl::t~~c::~;·)~~~ \-~~r*
.>:· ·-: :': ~~' ':. ~.. ,.;·' .-· ;. . :·: {:- . . ,: '... .'' . ' .' '/','/ . ,(~? .'· ...··: .r' .· ;' ::· " -<_. _· ,, ·: \':' \ .·: ~- ...~ :_>;'1:•••,; .'.'·\~~- ;~:.'.'·.~·-~~·"'' ~-;_.·, -~~:·t.-··::-:-:. ,' -~--~ ,::·:-~·. '\\'.1::.>' '!,~li<',.,

\

SEBS,\0

l!)l 11

DT'

Sll1'll:.\fnRO

DE iflH

O Sn. LEOI'OLilO llll BIJLTIÕER- Adcnnt.c, di~ O r.ommcrcio
do !li o: • a prolongação da mOL·atol'ia geral por mais um mcz
sô nos parece uconsclhascl no caso do não se reali~at• o cmJll"estimo aos bancos> .
.Ot•a, Sr. Presidente, o Governo tem facultado estes cmprcsLimos, nüo mo consta que OR Lenha recusado a nenhum
estabelecimento desta c de outras pracas.
O Sn. MENDES m' ALMEIDA - Só se deu ·aqui a um banco.
O Sn. PmllS F1mnmnA- Porque foi o unico que se apre~
sentou habilitado ..
O Sn. VrcTOmNo ~[ONTEIRO- Militas não quizeram.
0 Sn. LEOPOLDO O& BULHÕES- Par conseguinte O com~
moreia do Rio de Janeiro dispensa a moratorin.
·
Dcse.i ar ia perguntar á hom:ada Commissão do Financas
pot· que motivo í'ixou o praz(} de 00 dias. Qual foi o criterio
que tomou. pará dar tal cxtensüo ú moraloria? Parece-me que
. i'oi completamente arbitraria este prazo.
Acrcditart\ a honrada Commissão de Finanças que dentro
daquelle prazo· estará terminada a gucrrn curopéa? ·
~
O Sn. ·VrcTOmNo MONTEIRO- Era melho!' que se dissesse:;
cmqunnto durar a guerra.
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES -Não ha duvida que estamos
em i'nce de uma situação que nos impressiona, que atravessamos uma crise que nos acubrunhil.. Mas, seja~me permittido
persuntar, este remedia da moratoria attenúa os effeitos da
crise?
O Sn. M·ENDES Dll AL'MEIDA- Sem duvida.
'
..
ü Sn. LF..Ol'DLDO DE BULHÕEs""" Neste ponto estou de aQ~
córdo com o honrado Senador por S. Paulo, que hontem perguntou no seu bello e eloquente discurso em que é que a.
moratoria podia favorecer aos devedores insolvaveis ou fornecer-lhes meios •para pagarem nos credores.
0 Sn. ·MENDES :OE ALMEIDA-A estes não aproveita.
0 Sn. LOOPDLDO DE BULHÕl!S ---'•Sr. Presidente, a criso
abala o credito, a moratoria o cxtinsue e impede que ellc se
rostabcleca.
Tivemos crises agudas no antigo resimen, e só uma vez
se recorreu il morntorin. Foi em J8U4, mas por um prazo fixo
de ao dias, providenciando o legislador para que incontinente
entrrisscm em liquidncüci os estabelecimentos ·r.ompromettidos.
Cogitou-se, portanto, da liquidação de negocias durante o pe. riodo da moratoria, saneando-se a prnca.
·
No rogimeri republicano tivemos uma crise tremenda, iniciada om 18.93, que culminou em 1898, e só foi liquidada em
1000. Não .se appel!ou então para a suspimsüo de garantias
lol!(acs, para a mora to ria,
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O nobre Senador por S. Paulo, Presid~nt.e da Com missão
de Financas, reco'nheccu, hontem, que o paJZ .Já s~ achava ~ob
a pressito ele uma crise profunda quando cxplodm a conilagraoüo européa.
.
·
Não 1ha duvida Sr. Presidente o paiz estava .enfraquecido
por quatro annos de desgorverno, j'á nüo tinha resistencia parn
receber o novo choque quo profundamen.t~ o abalou. 9 Go,verno, em sua sabedoria, recorreu ú politiCa de expedientes,
:fazendo emissões de papel-moeda, com o qual paga ·o 1que
deve, restitue ú praça os capitaes que lhe· pertencem e dá aos
hancos o auxi!i'o de que carecem.
Por quo, pClis, nestas condições, lembrar-se a CommissilCl
de Finanças de prClrogar a mora to ria por DO dias?
A quem ouviu, a quem . interesses procuTou lprClteger,
quando os bancos e o oommercio· dispensam a mo~atoria? ·
O Sn. PmEs FERREIM-~qui não ha nada de. positivo.
dito pelo Sr. Minist.ro da •F::izondn, que é o thermometro nesta
questão.
·
oQ SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Sr. Presidente, creio que
nos rpro·prios paizes assolados pela guerra os Governos não
se lembraram de semelhante moratoria nos termos da pro;;
posta pela Commissão de Financas.
Dar-se-ha o caso que o Brazil esteja cm situaoão mais
difficil do 1que a· ~nglaterra, a Franca, a Allemanha ou a
!Austria?
·
·.
Um dos dispositivos d() projecto provocou do honrado Senador por S. Paulo, cu,jo nome peco licenca para declinar, o·
Sr. Adolpho Gordo, uma critica muito justa. Esse dispositivo
autoriza a retirada dos depositas de i O para 30 o/o.
' .
Esse dispositivo . qunsi que ·G uma cilada armada 1aos
JJancos. Pois quando o proJecto proroga por 90 dias, o que,
na phrase do honrado Senador, importa em seis mezes o prazo
di} vencimento daR letras, a li·quidaciío das contas, os pagamentos o os ·recebimentos, o quando os bancos estão com ns.
.caixas vnsias, permitte-sc a retirada dos. depositas na razão
do 30 %? Nilo ha banco que supporte semelhante corrida, que ·
outra cousa nü() é, porque os deposites estão empregados cm
t.iLulos, ou,jos vencimentos foram dilatados.
. ' .
.
'0 S1t. MENDES Dll :Ar.JMErnA-Logo, ,qual a conclusão?
.
'Ü Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES -A conclusão ó que nüo se
<lave vol.ar a morntoria, rnns antes entregar o assumpto nos·
.credores ~ nos ·devedores para que ajustam os sous negocias
como mms lhes convenham.
·
, . ·. S._ Presiqent~, a ~oratoria ó um beneficio, e um benefiCIO nuo s~ Imp~o.:. S1 o commercio o o~ bun~os da Capital
Federal, cuJa opmJUo devo pesar nn de!Jboracuo que vamos
tom.ar, •não _querem. n morntoria, o nosso ·dever é rejeitar o
pro,Jecto. Nao rocOJo quo haja abusos, extot·sõos, !IquidaoõeR
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precipitadas c ruinosas, pois conhece o commcrcio do Rio elo
;rancil•o.,
0 Sn, MENDES DE ALIMEIDA-V, Ex. verá.
O Sn. !LEO!'OLDD Dlll Bur,HõEs - O credor véla pelos interesse~ elo devedor, ampara-o muitas vezar;, e os bancos são
accusndos até de uma condescendcncia exagerada em refórmas
de letras c liquídacõ~s de negocias.
,
Antes ilo Poder Legislativo ter concedido a moratl)ria, já.
os bancos, ,iii as casas importadoras tinham concedido concordatas aos seus devedores em condições muito liberaes e
:cquiLativas.
Vnto, por conseguinte, contra o v.rojecto, e caso se,ia elle
approvado votarei pelas emendas do nobre Senador por São
'Jiaulo, ,que, a meu ver, o melhoram muito.
Acredito cruc o Senado, mesmo com a presteza com que
ilst:l deliberando·, mcdiLnrá nns ponderações feita.~ pelos bancos
'o pelos commorciantos, c verificará que essa medida não apro:vcita a ninguem, antes prejudica a todos, retardando o reajustamento dos negocias· e a •normalização da vida no interior
do paiz.
,
O Sr. João Luiz Alves- S. Presidente, creio que estando
:na tribuna devo dar parecer sobre as emendas. Peco a V. Ex •.
•que mo informo si devo fazei-o ...
'

'

O Sr. Presidente-Si assim V. Ex. entender .

.O Sn. Jo,\o Lmz Àr,VJls -Sr. Presidente, ·tomei, hontem,
perante o Senado, o compromisso de dar hoje Jigeirn resposta.
t\s obsorvacõr.s que fo·ram feitas pelos honrados Senadores quo
discutiram o projecto da moratoria .. Antes, porém, peco licença para expor qual tem sido n minha altitude nessa questão
desde o momento em ,que clla foi posta no scenario legislativo.
O primeiro projecto de morntoria, ·convertido em lei, estabeleceu o prazo fixo do 30 dias, prorogaveis; a .iuizo do Governo, por· mais 120 dias.
·..
· Quer dizer, o Congresso reconheceu positivamente a possibilidade de uma mot•atorill por cinco mezes.
A esse proj coto eu dei todo apoio e o defendi, convencido
da necessidade elo uma moratoria pot• prazo mais extenso o o
Congresso Nacional votou semelhantes disf!osicões .. Quer dizer,
o Congresso Nacional J'econhecou n necosstdadc do uma mora-.
teria passivei atti cinco mozcs.
E' certo que, posteriormente, no projecto do omissão, foi
apresentada uma emenda dorognndo .a faculdade de prorogaoüo. Por que? Porque o seu autor c u maioria· da Commissiio, quo com ollc concordou, contra meu voto, consideraram
que feita u crnissi\o, postns cm cimulacüo a somma destinada
. aos' pagamentos do Thcsour•o c a somma destinada aos em-
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nn' hn.ncos, as condicõr.s das prac-ns do Brnzil s~
normalizariam, tornando-se dcsnecr.ssurin urna nova momlol'ia.
O p!Jenomeno, pot·ém, assim previsto, não se realizou, nem
se poderia t•euliznr no curto pmzo de 30 dias.
·Ora, si, al.l.í' .este ·momento, da emissão JlOl' e'onta do Thcsouro apenas foi, osegundo llalanccto publicado, posta om cir·
•cular;ão n somnJa dr. cerca de GO mil contos;. e ela sonunn. des~illada nos emprcsLimos aos !Juncos foi sómentc emittidu n
somma de 32 mil contos, segue-se que a massa principal de
papel a cmittir ainda está nos cofres do Thesouro, segue-se
que a razão de ser da nüo contlnuacüo da morato.ria, isto é,
·a emissão, não pode e não podia ser invocada.
·
E tanto não podia e não póde ser invocada, que o honrado representante de S. .Paulo, que Iiontem comecou a su~
oracão combatendo por tal fórma a moratoria que nós todos
ficnrríos convencidos ·de que a conclusão lte S. Ex. era votar,
contra e! la, que, repito, o honrado Senador por S. Paulo,combatcndo llontcm a moratorin, fez uma concessão em. l'nvor da sua prorogncão por 30 dias, sob o fundamento de q~1o·
ainda nüo tinha havido tempo para que a emissão se inflltrassc na circulacão.
·
·.··.
O Sn. AootPHO Gonoo - Eu combati hontcm a proro.;
gacão por tão longo prazo,como esse proposto pela Commissão
.do Finanças.
O Srl. JoÃo LUiz ALVEs-A razão de ser dos .30 dias propostos pelo ·honrado Senador.. é esta: a emissiio ainda não s~
poudc infiltrar na circulação.
Acredita S. Ex. que nos 30 dias que propõe essa somma
a omittir, no valor de os mil. contos para os bancos e de i OO
mil contos para o Thosouro; se infiltrará na circulncüo, de
modo a determinàr ·a. desnecessidade da moratoria?
O Sn. AootPllo Gonoo - Sim, senhor.
O Sn. JoXo Lmz ALVES - Em '30 dias?
0 Sn. ADOLPHO GORDO - Os 30 dias siío 00.
O Sn. JoÃo Lmz· ALVES -· Niio silo 60. Eu demonstrarei
a V. Ex. E~· outra questão: os prazos são sempre contados dos
vencimentos dos titulas e, portanto uniformes em relaciio til
morntoria, que é sempre de noventa dias.
AcrecUtarú S. Ex. que em 30 dins se possa dar, em t0daS:
ns praças, a infiltracilo da nova crilissiio?
1
• Sr. PrasideiJtc. nós, naturalmente por um preconceito di' ·
! me10 cm que v1vemos, muitas vezes supnomos que o Braz1l
é o nio de .Taneiro ou S. Paulo, onde ha facilidade de communicncões, de transportes de remessa rapida de dinhoiro
e onde ha tal\lilz a existenciit de mnior credito, o que pormitte
ossns remessas, como jú se fez para os bnncos de S. Paulo,
podendo desenvolver-se deste modo rapidamente. a infiltracão do meio circulante; mns o Brnzil vae do Amazonas ao
Prata, com difficuldades de communioaclio, com. l,lm com..

•
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mcrcio espalhado po'r todo o seu interior, onde aindn nlio
chcsou, Sr. Presidente, nem siqucr a noticia dn nov:. emissão. llluitos dos Estados do norte e do sul àindn não ·rcceiJcran>, nus suas clelesncins fiscnes, as quantias necessarins no
pngumenlo do ftinccionnlismo publico, fncililndo por o~sn.
emissão. Como suppor-sc, pois, que cm 30 dias estará clis•cminadn a emissão que resta ainda n fazer em todo o pai?., de
modo a se permittir :. prorogacão rln morntoriu, npcnns por
30 dias? · .
·
· Si om principio a morutorin é admittidn pelo homndo
Senador, ·que ncceitn a sua prorogncão por 30 dias, porque
neste prazo n infiltração dn emissão se durá ...
O ·§n. AooL!'Ho Gonoo - Pelo menos srnnde parto da
emissíío. .
o
O Sn. JoÃo LUiz Ar.vEs - E' que V. Ex. - permitta quo
lhe diga - contimía com n visão dos que pensam que o Br·uzil é o Rio ele Janeiro e S. Paulo, onde, naturalmente c~sn
infiltracüo se clnr(t rapidamente; mas cu continuo n dizer que
·o Brar.il vne do Amazonas no Prata,. c que muilos dos Estudos
do centro e do norte, inclusive nquclle que tenho u honra· de
representar nesta •Casa, ainda não receberam as quantias indispensavcis, oriundas du nova emissão, para pagamento do
i'unccionulismo federal.
Senhores, estou na obrigação de manter o meu modo do
pensar em rc·lacüo a este ussumpto, porque elle ó o resultado
do uma conviccão muito sincera e muito reflectida.
· .A dcficicncia do meio circulante continún u e.'i:istir, porque
a emissão ainda não foi posta em circulação; ha uma ubsolut.u
paralysacão de venda de todos os productos exportnvcis do
Brnzil; o· cacúo, a borracha, o algodão, o cafó e o proprio as' sue ar não te em snhidn. Quero com isto diz<~r q11e ba uma
I"etruccão serul cm todas as transacções commerciaes, porque
quem sustenta o commcrcio é, cm ultima .nnnlyse, o productor,
o lavrador; c o productor e o lavrador, que não podem vendo!'
a sua mercadoria, não podem solver os seus compromissos, não
podem pagar os seus cmpl'egndos e colonos, 11Üo podem comprar. 1
.
,
•
•
nu ilssim uma absoluta retracção de consumo, natural.
mente ·augmentada pelas difficuldndes do vida do cada um
de nós.
.
A lavour:~ não póclc absolutamente pagnr, nem nos seus
proprios trabalhadores, nem nos bancos nem ainda nos comrnissnrios, principalmente o lavrador de café, porque seus
produetos não toem sabida. O commissario, por sun vez, quE. :foz ncleantnmentos por conta da snfrn, carece da moratorin porque o producto sobre que adcantou dinheiro não tem sahidn.
ll!ais ainda; o pr·oductar· ele •çafé (c naturalmente o mcsmr
.se dtl com os outros) não Dódc remetter mais café pura os
commissnrios, porque os :l'rctes toem de ser pagos á boccn do
cofre, o próductor o. commissnrios não toem com que fazer fncf}
~ OS~Il ·despeza,
.
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· Conseguintemente o commissnrio,, que ·rez o nde.antnmcntci
no lavrador sobre n safra actual, precisa da moratorm, porquo,
sacando sobre producto a vender, nüo póde pagar, dosde que
o·producto est1l estagnado, não tem snhida, por motivos alheios
·á sua vontade. (Apoiados.)
·
Por isso, ·pergunto cu: os 30 dias. bastam para impedir a
ruína?
·
· · Nüo, porque a emissão não se infiltrar :i neste ~prto. p~
riodo de modo que no menos os pagamentos do funccionahsmo
c dos' credores do Governo permittam a entrada de maior quantia na ciraulacüo. ·
·
Convém que os nobres Senadores reconhecam que o Brnzil
não se restringe a esta Capital e n S. 'Paulo, mas que é composto lambem dos domais Estados. Emquanto nüo se fqndarem
as promettidas agencias do Banco do Brazil nos Estados do
norte da Republica, onde. n crise é muito mais tcm·eros'a do
que aquolln que pcsn sobre os Estados do sul; emquanto as
delegacias fiscnos não receberem as importancws de que enrocem o emquanto não forem feitos aos bancos locaes os em·prcstimos a que te em direito; em quanto não pudermos attcndet· áquellns pracas, o que exige algum tempo, não poderemos
dizer que o prazo de 30 dias é sufficiente.
.
·
Argumenta-se com a opinião do commercio importador do
nio de .Tanciro e com n dos bancos desta Capital. E' um
phcnomeno curioso este, que precisa ser posto em fóco. Quan- ·
do o commcrcio do Rio de Janeiro, quando o commercio do paiz
inteit:o, quando a sua lavoura. soffriam as maiores angustias,
debatendo-se com fallencias e execucões, ninguem se moveu
'(apoiados; muito bam I), mas quando os bancos sentiram no- .
cossidndo do se garantir contra uma corrida' de seus depositantes, todos os poderes se moveram. . • (Apoiados !)
. O Sn. SÁ FnE!Rll - l\Iuito bem. Vá por ahi I
. o Sn. JoÃO Lurz AI.VllS - .•.. todos os 'poderes se mo'l'ernm
pnm lhes impedir ·a fnllencia. Satisfeitos nessa àspirar,i'ío, os
bancos foram ainda satisfeitos ein outra, com o auxilio que os .
poderes publicas lhes asseguraram com os emprestimos dn
nova emissão.
,
Agora, como os bancos não precisam mais de moratoria;
vamos enforcar o commercfo do paiz inteiro, vamos aspltYJi:iar
sua lavoura. (Mu.ito bem I) Agora, como o commercio iniport.ador, pelas condições materiaes da crise mundial, nüo se vô forcado n l'nzor transporte de numeraria para. a Europa, vamos
garro.tear os retalhistas brazileiros, aproveitando a tnxa de
cnmb10 que cnhiu, mas que póde subir amanhü · (Apoiados.);
Essas não süo as opiniões que devem prev.>. •'"r neste momonto. Qqem ouviu a lavoura? Quem ouviu .-b ·' industria~ ?
Quem ouvm o commercio do paiz inteiro ?
O Sn. Fn,\NCisco Gr.YcllRIC - V. Ex~ permitte que o in'terrompa ? Acaba do estar presente no Senado, uma commissüo do O!Jmmerclo do Rio do JanelrÓ - commercio importador
o retalhista - que veiu dec!nrar que o commercl,a é intei~~:-·
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mente favoru.vei ii mornto~ia, segundo o projecto apresentado
pela Commissão de Finanças.
·
.
O SR. JoÃo I,mz ALVES - Muito grato pela informação.
Quem ,iú ouviu o commercio exportador, tão respeitavcl e tão
digno de amparo como o commercio importador, tanto mais
quanto, economicamente, nós vivemos da exportacão ? (Muito
bem..)

I.

1,,''

'•

·

o,

· A lavoura evidentemente precisa da rnoratoria, porque
não póde vender seus productos. Este projecto evitará as
· :execuções ...
O Sn. ADOLPI-lo Gonno- Ninguem promoverá execuções ...
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES - Si ningucm pretende promover
·execuções, que inconveniente ha em que se declare na lei que
não ó pcrmittido promovei-as ? (Apoiados; muito bem.• ) Quem
nos garanLo que os Shuloal>s, que sempre apparecem nestas
occasiões, não estiío .i á promptos, de 'garras aduncas para arrematar por vis PL"eços ns fazendas e os productos do paiz '/ ,
A lavoura não foi ouvida; ella precisa de morntoria.
A industria lambem não foi ouvida e a industria está nas
condições da lavoura. As fabricas se fecham por falta de mercado de consumo para os seus productos. Os stocks de todas
ellas são qolossaes e sobr.e estes tiveram ellas do faze!' operações para o pagamento dos operarias e da materia prima. Emquanto delles não dispuzerem, não podem saldar compromissos,
sob J)ena de J'allencia e de ruína completa.
O commercio exportador, que adeanta dinheiro aos proiluctores do paiz, mas que, por sua vez, fica devendo aos presta.mistas esse dinheiro, tambem não póde, em periodo tão curto,
solver snus compromissos.
Nesses tres mezes que propomos ó que se pó de dar n infiltração da emissão em todos os pr:incipacs centros do paiz.
Nesses tres mezes, que propomos, é que se dará tempo ao Governo e aos interessados para cogitar dos meios de exportação
do café, do assucar, do algodão e da bormcha. Emquanto isto
niio se dér, a moratoria se impõe como acto do patriotismo, para
salvar a lavoura, a industria nacional o todo o commercio hrazileiro ..
O Sn. ADOLP!!O !G<lnoo- A lavou'ra precisa de remedia
mais efficaz. Si eu fosso medico diria que V. ~x. quer curli.r
a febre proveniente de infeccão palustre com nntipirina.
O Sn. Jo,\o Lmz ALVES -E, não o sendo,. que 1é que diz?
0 S!l. aDOLPHO GORDO- Digo, que a medida que. V. Ex.
propüo ú inefficaz para curar· o mal.
·
O :Sn. JoÃo Lu1z ALVES- Eu ·estou ·rroponrlo um prazo,
que nos dê tempo para cogitar do remedia principal, efficnz.
V. Ex. é ropresentantll do Estado de '8. Paulo, cu,ios interesses e necessidades conhece. Sabe, portanto, que o Estado
está :hoJe cm uma situação afflictiva porque, não vendendo os
seus productos, a lavoura está fallida o não os vendendo o
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gstndo não tem 'rcecitn para fazer :l'ace :\ dcspeza publica.
V. Ex., com potente como incontestavelmente o .5, lertl estes
lrcs ,mezes de pmzo para estudar o problema, propor o obter
uma solucão, certo do ·que podertl contar, então, ·eom o meu
modesto c obscmo apoio.
O honrado Senndor por Goyaz perguntou se porventura a
situaciio do Brnzil,ú pcior do que a da Allemanha, da L<\ustria,
da Inglaterra. Si não ú peior, ·sob o ponto de vista doloroso das ·
mortandades .c dos incendios, .é muito peior sob todos os outros
pontos do vista. Paiz bloqueado para importar, bloqueado pura
exportar c ao mesmo tempo desprevenido de todo. e qualquer,
npparelho de resistencia para salvar os seus productos •••
0 .Sn. LEOPOWO DE BULI·!ÕllS .,..- Gracas .a estes quatr()
annos de desgoverno.
·.
. O Sn. JoÃo Lmz ~lls -Não apuro neste momento as
causas c rcsponsnbilidfcics da nossa situaoilo; quero apenas
constatar os factos.
10 -811. MENDES Dll ALMEIDA- 0 facto· é patente, é evidente.
10 Sn. ·Jo,~o Lurz ALVES Paiz bloqueado ,que nüo pód'e
vender, nem comprar: eis o .que somos. · Mantenl)() por· isso,
~r. Presidente, o meu voto pelos 90 dias de morntoria, tempo
mdispcnsavcl para permiltir o apparelhamcnto de .recursos
que nos salvem.
..
Foram apresentadas no projecto duas emendas: .uma do
Sr. Senador Pires Ferreira reduzindo o prazo a •45 dias.
O Sn. PIRES FllliREIRA-Quem não p6de obter tudo obtem;
alguma cousa.
·
10 'Sn. Jo.~o Lurz ALVES -lEu poderia dizer que isto é o
rruo ~e chama legislar por 11álpite. «Contente!' tout lo monde ot
son pôre ... »; partir no meio' a questão ...
A Commissão esteve reunida o n maiórin manifestou-se
contraria a csta .. emonda, por seis votos contra. tres, como se·
manifestou contraria ú emenda do SJ;'. Adolpho Gordo, que
reduz o prazo n trinta dias.
·
·
. Devo, porém, declarar que. entre as emendas de trinta o
quarenta o cinco dias, prefiro n de trinta dias. A liquidação
· geral de nossa fortuna no fim dos trinta ou dos quarenta e
cinco dias, sorú fatal. Que estoure, pois, a bombn mais cedo.,
·O Sn. ADOLPI-!ó .Gonoo -.Y. Ex. poderá propór nova pro-.
rogncüo si .houver absoluta necessidade.
.
·
··
O Sn. JoÃo Lmz "\Lvlls -•Isto serú fatalmente proposto,·
si pnssnr o prazo do 30 dias .
• O honrado .Senador por S..Paulo censurou h ontem .. .
O '811. 'Aoor,Pr-ro Gonno ...... Perdóe-me, não censurei .. .
O Sn, .ToÃoLmz ALvEs- Criticou em bons termos ....,

--
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O SR. AnoLPHO Gol\oo- Lembrei, apenas, uma modificacão do redacção.
·
O Sn. JoXo Lmz ALVES-·Criticou o ar·~. 1" do projculo,;
na ultima par·Le, por dizer ·que fica « derogada a faculdade concedida ao Governo pam pror•ogur· os referidas prazos>. Na sua
<:riLica, disso S. Ex. que o § 8", do art. i", da lei aa mm·atoria,
já havia derosado esta faculdade. E' facto.
Mas, como o projecto põe em visor o mesmo artigo, postell'iormento der·ogado pela lei do emissão, para todos os ei!'eitos
c nos mesmos termos, si nada mais disse a Commissão, pareceria que o Congresso prorogava por 00 dias a moratoria,
c mantinha a faculdade do· Governo· ainda pro rogar este prazo.
· .Para evitar esta .interpretacão, tí que (q11od abundat non
nocat), a Commissão aceresconLou: « derogada a faculdade
concedida
no ' !Governo para pro rogar os referidos prazos>.
.
· O SR. ADOLPHO GoRDO- V. Ex. esL(t em equivoco. O pro
~ec~o não manda pôr cm visor todo o artigo da lei actual, pois
diz: «são prorogados, por 90 dias, a partir do dia 1G do cor·
ll'ente, os prazos de 30 dias, u que se refere. o art. 1" da lei,
.n. 2.8G2, de 15 de agos~o proxímo passado, nos mesmos ter·mos,
c para os mesmos el'J'eitos do citado artigo, der·ogadn, porém,
a i'uculdnde concedida no Governo, para prorosar os· rel'eridos
prazos>.
Não manda, porém, pôr· em vigor aquelle artigo.
10 ..SI\. Jo,to LUiz ALvEs- Eu interpreto de outra fórma.
E que prejuizo hu em declarar expressamente que esta faculdade está derogada?
.
· E .Vlr.. naha injusta a faculdade do retirada dos deposites
~m conta corrente.
.
. O SR. à.OOLPH~ G!JRDO- Perdoo-me; desde que os bancos
não tenham Igual d1rerto...
.
O SR. JIOÃO Lmz ALvEs-Es.tn questão ,iá está vencida; a
,questão, agora ó do quantum.
.
.
'
0 SR. FRANCISOO GLYCERI0-:-1\: .retirn:da é de 30 o/o.
, !Houve, portanto, um augmento do 20 ... %.
. O SR. Jo,\o Lmz ALvEs- Si os bancos se declnr·nm cm
isituacão mais lisongeira e si o Governo estú prompto n fornecer-lhes· recursos, neccssnrios para acudirem nos seus de!POsitantes, não ve.i o razão para nüo se manter u disposicão,
~nl como esttí no projecto.
·
.
•
Por estu rnião, a Commi'ssão ó contra a emenda do honrado Senador.
.
. S. Ex. propõe tnmbem que ·se .conceda nos buncos o direito de ·cobrm• identicn quantia. dos seus devedores. .
·
. · Não vc.io razão paro. semelhante cxccpcão. Ou u moi•ntariu.
·e ncoessnrin, porque nilo se pódo pagar, ou não é. Dcmni·s,
dar-se-hiu n oxtruvnguncia de titulos, que são integrnos, como
J.et~as, notas promissorias, i'icarem, com pagamentos .succes-
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sivgs, rcsu!Lnndo graves perturbacões para as transaacües, o
mms : como tornar exigiveis esses pagamentos parciaes, som
ànnullar a moratoria? Penso que a emenda não deve ser noceita.
·
Quanto ú emenda relativa aos titules vencidos durante o!i
feriados, a Commissão pensa que póde ser acceita.
·
Quanto á outra emenda, sinto difficuldade para pronun~
ciar-me, porque S. Ex., fez l'eforencia á lei n •. 2. 024, dti.
17 de dezembro de :1908, art. 2'.
De momento; niío sei do que se trata. Quero crer que
S. Ex .. se referiu a devedqres que P;l'Ocuram tornlll'-S9 in..
solvnveis, por fraudes, ete.,
·

'

~,,

·"

O SR.

·ADoLP!DO

Goaoo- E! isso mesmo.· ·

O SR. JoKo Luro ALvEs- Peco ao nobre Senador por Siíci
P,nulo o obsequio de !~r o artigo da lei a que se referiu., •
· '-· O SR. AooLPIIo.Goaoo-Pois niío, e assim me dispensarei
do occupnr a tribuna.
.
·
N. 3 do art. 2' da lei de fallencias : «Proceder a liqui...
dnoão precipitada; lançar mão de meios ruinosos ou fraudu~
lentos pa1•a realizar pagamentos». ·
N.. 5: «Alienar, transferir, oeder ou fazer· doacão d~
parte ou de todo o activo a ter.ceiro, credor ou não, com a
obrigacüo deste solver dividas vencidas; pOr bens em· nome
do terceiro; contrahir dividas simuladas, e assim proceder com
o fim de occultar ou desviar bens, de retardar pagamentos
ou fraudar credores; ou tentar praticar qualquer dos referido~
actos com o mesmo fim»:.
N. ü: « Constituir hypothecas. autichreses, penhores ou
qualquer outra garantia, preferencia ou privilegio· a favor d!i
algum credor, sem ficar com bens livres. e desembargados,
equivalentes ás suas dividas, ou tentar praticar qualquer destes
actos, revelado tal proposito por factos inequívocos~.

•

O Sn. JOÃIO LUiz .ALvEs- Como se vê, a emenda que· o
honrado Senador acaba de ler tem por fim tornar apenas claro
o pensamento do legislador, eoncedendo a moratoria. Os actos·
cm fraude de credores siio sempre mmullaveis.
Temos por fim, a salvaciio do commercio. hOnesto, dà
·
lavoura honesta, da industria honesta, e não a p~rmissiio da
fraudo. 9reio que o Senado pó de acceitar a emenda, aliás des:..
neoessarm; porque, como disse, os actos em fraude de credores
• nüo se validam com a moratoria.
·
,
.
Era o que tinha a dizer sobre esta: emenda...
Ha uma outra emendn que diz: c Os depos1tos em conúi
coi•rento e mais operucões, effectuadas desde :16 de agosto ui...
timo, nüo ficam sujeitos aos effeitos da moratoriu ..
Sr. Presidente, V. !El.x. comprehende que um assumptci
d€\sta natureza,· niio póde ser resolvido assim, por uma simples
leitura. A emenda. niio me parece acceitavel, .porque estabelece,
para uma. só CQ!lta Qo~reJ!te, e§B!I 4!~ers~~ad~ dq tratamento,·
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segundo o praia nos depositas: o de i6 de àgosto não tcrri
. moratoria, e o de 15 fica sujeito a ella.
O Sn. AD_DLPHO GÍO!!DO ~Trata-se de quantias entregues
.Pelos . cor~ent1stas. ~epo1s do de_creto da moratoria. Essas
q~anbas ficam suJeitos a. ella? Nao póde ser, ·
·
O Sn. iY[ENDES DE ALMEIDA -Essa emenda parece razoavel,
-O Sn .. AnoLPuo GoÍmo- A emenda visa apenas tornar bem
claro esse ponto. .
·
O SRl. JoXo Lurz :ALvEs- Si assim é, já está previsto
na lei.
O Sn.· !ADOLPHO GoRDO-Não está.
O Sn.· JIOÃO Lurz ALvEs- Voto contra a emenda, mas não
dou parecer. O Senado se pronuncie como entender. Peco-lhe
desculpa por ter abusado por tanto tempD da sua benevola
attencüo, rnas i·sso era necessario, para defender a posição em
que me colloquei, que considero a de uin real servico aos
altos interesses da lavoura, da industria e dD commercio nacionaes.
0 Sn. MENDES DE' ALMEIDA - De todo o Brazil, e não é
S. Ex. só.
.· 0 Sn. JoÃo LUIZ ALVES- Era o que tinha a dizor. '(illuUo

o'

bcrh; muito bem. O orador é muito felicitado.)

O Sr. Presidente - Si ninguem quizer mais usar da pa..,
.lavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
·
Está encerrada. Na fórma do regimento, votam-se ero pri·•
meiro logar as emendas.
Vae-se proceder á votacão da .seguinte .

. '·'

EMENDA

Ao art. i ' - Onde. se ·diz 90 dias, diga-se: 45 dias.
'

o

o

•

o Sr. Pires Ferreira (pela ordem')' _: Requeiro a y•ctirnd~
da minhn emenda á vista do parecer d~do pelo Relator d:~
Commissão. .
· :
Consultado, o Senado concede a retirada da emenda.
São rejeitadas ns seguintes
lilMEND,\S
:A;o mesmo artigo, § 1'-0!lde se diz 30 '·I·, diga-se·: 50 'l'·i
Ao at•t. 1', principio- Em vez de: são prorogudos por 90,
lU!!~•. dig~~:. sã~ P.~x:ogl!dos P.OX: so d~as,.
··
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Ao art. 1•, principio ...:... Supprima-se a parte constante
das seguintes palavrns: «nos meRmos t.el'mos I! para os mo~
flllOS .el'feitos do citado arti!JO, derogada porém a fnculdndp
concedida no Governo para pro rogar os referidos prazos.~ .
.E' annunciada a votncüo. da· seguinte
JlMlll'IDA

Ao art. 1",

~

:t•- Supprimn-se.

O Sr. Adolpho Gordo (para encaminhar a votação) - Sr ..
Presidente, preciso explicar o pensamento da emenda. ·
O projecto, no art. · 1•, § 4", autoriza todos quantos são
credores por depositas .em conta corrente o. retirar mensalmente 30 •J• .•Tü os devedores correntistas pagaram neste mez
:10 •J•, c, si o pro,jecto for approvado e convertido cm lei, denti·o
de tres mezes terüq' pago .mais 90 •J•, isto é, o. importancia inte.gJ•al dos depositas fmas ha .uma outra disposição na mesma lei
prorogando por UO dias os ornzos dos titulas determinndós no
art. 1", lo.llru a, da lei cm vigor. .
.
.
Ora, como ,iú disse 'hontem no discurso que· aqui ·proferi
. acel'ca do nssumpto, a maior parte da importancia proveniente
desses depositas foi·.empresndu no desconto desses titulas.
Como é, pois, que os bancos poderão até o primeiro dia de
dezembro pagar u importancla integral dos deposit-es, si a lei
Jhes impede de receber nesse periodo a importancia dos mes.
. mos titulas ? 1 ·
Sr. Presidente, a este artigo apresentei duns emendas. A
]lrimeira é suppressiva, mas confesso a V. Ex. que o meu de-.·
. sejo é que seja approvada a segunda com prejuizo da primeira.
A segunda emenda é a seguinte:

«Caso seja rejeitada a emenda acima, nccrosccn lcm• se depois das palavras •vence juros) do § :I • do art. :I •,
as seguintes: «ficando o co1•rentista que effectum• o pa.:.

aarnento com o di1•r:ito de haver mensalmente dos seus .
devedo1•es por qualquer dos titulas mencionados no artiao ,,., 'lett1•a a, da referida lei, trinta po1• cento do qttc
lhe for devido,)

Eu, pois, Sr. Presidente, requeiro a·V. Ex. que êonsulte
a Casa sobre si consente na retirada da primeira emenda, afim '"
de submetter n segunda' a vo tacão. ·
Consultado, o :Senado concede a retirada da .emenda.
E' rejeitada n seguinte

•

JlMJlNDA

Cnso seja rejei!.nda u emenda acima, nccrescentcm-sc, depois das f!Ulnvrns vence ju1•os do § 1~do art. 1.", as seguintes pu~uvras: hcnndo o correntista que effectuar o pagamento .com
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o direito do haver mens!llmente dos seus devedores, por qualquer dos tilulos mencionado~ no art. 1', lettra a, da referida
lei, 30 'I' do que lhe for devido,
São approvadas as seguintes

...

EMENDAS
- · Ao nrt. · 1', § 3' - Em vez de: «é app!icavel aos titulas
por elia enumerados), diga-se: ó applica.ve ex.clusivamente aos
titulas por ella enumerados no art. 1'. ,
, ·· · ·
Onde convier:
Art.
Não poderá invocar o beneficiD da moratoria D
devedDr que .praticar qualquer dos actos mencionadDs no
art. 2', ns. 3,. 4, 5, ü e 7, da lei n •. 2.024, de i7 de dezembro
de 1.908. "'·.'
· -·· · ·
E' anunciada a. votiiCãD da seguinte

~o\ccrescente-se

ando convier:
~~rt.
Os depositas· cm conta. cm·rentc c demais· opern.rõcs c!'J'ccLuadas desde i li do agDsto ultimo não ficam sujeitos
áos erfciLos da moratoria.
·

o Sr. Adolpho Gordo (pela Ol'dam)- Sr. Presidente, trata-se de depositas ·feitos c do outras operacões .realizadas
depois do entrar cm execução a lei da morat~ria c, portanto,
no pcriodo que comecou a iü do agosto ultimo.
O Sn. ·PnESIDilNTE-.Devo ponderar a V. Ex. que o Rc'Iatm• .da .Commissüo de Financas não deu parecei• contrario~
u essa emenda.
o ·Sn. AootPHO GonDO- Parece-mo
:Que' deu,,
.. .
:o Sn. FRANCisco .GLYCllRIO-~Ianifcstou-so pessoalmente,
mas nílo foz questão,
•
.
O Sn. PnESIDEN'rE..;.oO pensamento do ,v, Ex. j!t estava
expresso· na ·emenda.
·
·E' 'npprovada !I emenda., ·
O Sr. Pires Ferreira (]Jcla Ol'tlmn).- S'!·. l'rosidcntc, 11
qucstüo é do grande importa.ncia o si bom ·Que o Senado tenha ·
-por habilo votar com grande franqueza rcquoit•o a. V. Ex,
quó consulto a ,Casa. sobro s( con~cntq na ~·ota.cn~ nqminal.
Vol, V

O
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:..\'ssim, neste momento,. cada' um assumirá a sua responsabilidade.
Consultado, o Senado app!·ova o .requerimento.
O Sr. Presidente- Em virtude do valo do Senado, vne-sc
.proceder ti chamada. Os senhores que uppt•ovam o pl'ojeclo
dirão- sim -c os que o rcj citarem dirão- nüo.
Procedendo-se ti <Jhamada, rosponderam - sim - os Srs.
·~\raujo .Oócs, Pedro Borges, l\lcLcllo, Gonzaga Jaymc, . Gabriel
Salgado, Silverio Nery, Laura Sodré, Indio do Brazil, 1\lcndcs
de Almeida, Jostl. Euzebio, . Urbano San Los, Ge1•vasio ·Passos,
Thomaz Accioly, fl'avrui·cs de Lyra, Epilado ,Pessoa, .Wuli'rcdo Leul, Sigismundo Gonçalves, Goncalvcs :C'crroira, Ruymundo do Miranda, Oliveira Valladão, Aguiar c ~lcllo, Luiz
Vianua, João Luiz Alves, Et•ico ·:coelho, Alcindo Guanabara, Sá
Freire, Bueuo do .Paiva, :b'rancisco Glyccrio, Braz e\branlr.~,
Josú Murtinho, Alcncat• .Guimarães, 'Generoso illut•qucs, Folippe
Schmidt, (33) o- nüo- os 'Srs. Pires Forroira,';Hiboit·o Gonculves, Nilo Pecanha, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhõus
o Victorino Monteiro (ü) ·•
··
O Sr. Presidente -0 pro,iecto foi approvado por 33 votos
contra sois o vac a Com missão do Redaccão.
·
:Vem tL ,mesa e é lida a seguinte:

..

'

'

·.-,'

DECLAMÇ.:tO DE .VO'l10

Declat·o que, accoilando a proroga~ão da morutoria, prcl'crin, todavia, que ella fosse fixada cm 30 dias, .c, pot• isto,
vo.toi 'pela emenda do Sr. Senador Adolpho ,Gordo,, que dotormmava este prazo·.
Sala das sessões, H do setembro de 1úi.í. - Epitacio
Pessoa. "
'
·l

O Sr. Presidente- :Antes de -levantar a sessão; convoco
os · Srs. Senadores para uma sessão secrota a.. ·.realizar-se
amnnhü, após n publica.
Nada mais havendo a tratar, vou lcvnnlar ·a sessão.
Designo para ordem do dia. da sessão publica: · ·
Discussão unica da indicat•fio n, !!, do iOM,' propondo que
a Commissão de ·ConstiLuicüo o Dip!omuoia diga. sobro u or-·
ganizncüo do •Conr;t•csso Legislativo do EsLndo do Amazonas •
o indique as medidas que, julr;uo ·oonvcnientcs •sobro o as-.
~umpto (co,m1 1larcccr dn :rc(cl'ida Co111111isstio, opinando que a
wdicaçüo, s~ja arch'ivatla).
·
Levanta-se a sessão ús 3 homs .o iO minutos.

/P-:1

.
'

.,.\. ··:.''

;:Jri~~~v~~:~::·:. ·:. •

',

•I • ,

1 '.'·'

',

' '' :: ." .. ' •', :-

,;ij,

! •• '

•

SESSÃO E.II

12 DE SllTE~rnno DE iOJ.I' "i

~3!

iO!!• SESSXO, EM 12 DE SETEMBRO DE i014
PfiU~IDENCIA Dó

Sn,

PIN:I!'EinO MACHADO, VICE~l'fillSID2X'rll

A' I hora da lnt•dc, pt•cscnlo numero legal abre-se a.
sessão, -11. quo concorrem ·Os Srs. Pinheiro Machado Al'aujo
Gócs, Pedro Borges, Molcllo, Gonzaga 'Jayme, Gabriel 'Salgado,
Silvcr•io Ncry, Laura Sodrú, Indio do Brazil Mendes de Almeida, .Tosé Euzcbio, Urbano Santos, Pires Ferreirn Ribeiro
Goncalvcs, Gcrvasio Passos, 'r!JOmnr. Accioly, .T~.varçs' de 'Lyra,
Epilacio Pessoa, Walfrodo Leal, Sig.ismundo Goncal.vcs Gon-.
calves lrcrt·eü•a, naymundo de Miranda, Olivoii·a Valladão, .
Guilherme Campos Aguiar o Mcllo, Luiz Vianna, João Luiz
Alves, Bernardino ~Ionteiro, Nilo Pecanhu, Erico Coelho, AIcindo Guanaba•rn, Sil ·;Freire, Augusto de Vnsconcellos\ Buono
do Paiva, Adolpho Gordo, l~ranci~co Glyccrio, Leopordo do
• JJulhões, Brn1. Abrantes, Jo~é Murtinho, Alencar Guimariies,
Generoso Marques, l!'elippo Schmidt o Victorino 1\lonteiro (13).
Deixam do comparecer, com causa ,iuslificada, os Srs.
~'effé, At·!hur Lemos, Frn.ncisco Si\, Antonio de Souza, Eloy
de Soma, Cunha Pedrosa, nibciró de Brit.f.o, Gomes Ribeiro,
Josú Mnrc:cllino, lluy Barbosa, 1\!oniz Freire, Lourenço Bn'
pLista, Bernardo 1\lonleiro. Alfredo J~llis, A. A7.et·edo, Xavier
da Silva, Abdon Baptista, llercilio Luz o Joaquim Assumpcão (10) •.
E' lida, posta. cm discussão c, sem debate, approvndu n
nctn dn sessão nntcrior.
'o Sr. i' Secretario dil conta do' SCS'llin!c ·•

.

EXPEDIENTE
Tclcgrumma da directoria, do Centro Commcroio c Industria de S. Paulo. solicitando que n morntoria. de que c~gita. o
pr•ojccto do Senado scJu sómento pelo prazo do 30 drus. ·
Inteirado.

o Sr. 2' Secretario procede. ii leitura do seguinte •
PAn~cEn·

N. 5i·- J01A
Rcdact•tio final do pl'ojeeto· do Senado n. H, da 191.1, que
}J~•oroatt }JOr IJU dias cv ·mo1'alorin couacdülu' }JClct td
n. 2.862, de .f S da aaost~ ull'imo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1." São prorogados por 00 dias, a pn·t•tir do dia 16
··• do corren'te, os p11Dzos de 30 dins n que se refere o nrt. 1•

•
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aa lei ri.
termos c
poróm1 a
rcforiaos

2.862, 'de 15 de .agosú> proximo findo', nos mesmos
para os mesmos offeiLos do citado artig(), derogada,
faculdade conccdidn no G<lvcrli.o pnm prorognr os
pT.nzos.
.
§ 1 . ' Siío elevadas n 30 % as quotas de t•ctit·adns rncnsal'o
de depositas cm conta corrente que vence juros.
.
§ 2.' E' extensivo aos municípios o ao Districto Federal
.o direito do retiradn mensal de' 50 % dos respectivos dcpo·
si tos em conta corrente.
.
§ 3.' A rnornloria concedida pela citada lei n. 2.862 ó
applicavcl exclusivamente aos titulas por elln enumerados ·
no nrt. 1", vencidos de· 3 do agosto em dea.nte - contando-se
o prazo concedido dos respectivos vencimentos.·
_
•
1
§ 4.' Os titulas que não vencem juTos convencionaes,
ficarão sujeitos aos do ü. o/o annuaes durante a moratoria.
§ 5.' Niio se comprehêndem na moratoria de que trata •
esta lei os. depositas cm cadernetas do Caixn Economica Geral,
instiLuidas cm vistn do disposto no art. 4' do decreto n. :1.036,
de f.l de novembro de :1890.,
.
Art. 2.' Os depositas em conta. c.orrente e demais operações cl'fectundus. desde iG de agosto ultimo não ficam sujeitos nos effcitos da morntoria.
·
·
·Art. '3.0 Niio poderá invocar o beneficio da morntorin o
devedor que ppnticnr qualquer dos netos mencionados no
nrt, 2", ns. 3,-4, 5, G e 7 da lei n. 2.024> de 17 de dezembro
de i008.

.

, ,

Art. t..' Ficam revogadas ns disposioões .·em. contrario,·
devendo esta lei entrar em Gxecuniio desde a dntn da sua
r,ub!icnoiio.
•·
. ,
.
. Saln das Commissões i2 de 'setembro de 10i4. :.l. .Wal(rcdo Leal. -

Gabriel Saioado. -

Olivai1•a Valladão. ·

.

. ·O Sr. Presidente .:.... 'fendo sido requerida urgencia pa~a
n dis2ussão e. .votação deste projecto, vou submetter. á qeh-

beracuo do Senado

,n;

i(Pausa.).

· Approvndu;
;DepUtAdOS •: .

redacção final que acnbn de ser· h da.:
·

·

..

vuc o pro!ccto ser enviado á Cumnrn dos
onDEJI[ DO DIA

i~El'Ol\M,~ CONSTI1'lJClONAL DO ES'l'AIJO DO AZ.!,\ZON,\8

Discussão unica da indicacão n. 2, do ~ou.. propondo
QUo a Commissão de Constituição o Diplomacm dtgn sobre 11.
orgnnizncão do Congresso Legislativo do Estado do Amazonas·
'c indique ns :medid.n.s que julgue .conv.cniontes sob~.o ·o .ns- · .,,

•
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sumpto; c.om par,ccer dn. referida Commissüo, oninnndo que n
mesma seJa archtvndn..
· ·
Approvndn; vno sct· nrchivndn.
I

O Sr. Presidente - Nndn mn.i!i havendo a tratar \'ou levnntm· n sessão.
·
Designo para ordem do üin da seguinte ·
TrnbnHJOs de Commissõcs.
Levnnln-se n scssiío. ú 1 hora o 4ü. rnin:Utos..

i03' SESS.\0, EM 14 DE SETEMBRO DE 1914

.

rm:SJDilNCIA DO SR, PlNIIJillnO 'MACHADO, V!Cil-l'ni':S!DENTE
'

.

.

'

A' i horn dn tardo, presento numero Ioga!, abro-se n

~cssão.

a que concorJ•em os Srs. Pinheiro Machado, Araujo
GóeR, Pedro Borges, Me~allo, Gabriel Salgado, Silverio Nory, ·
l~nuro Sodré, Indio do Brnzil, Mendes de- Almeida, Urbano
Santos. Jlircs Ferreira, Ribeiro Goncnlvcs, Gorvasio Passos, .
•.rnvnres de Lyrn, · Epitncio · Pessoa, Walfrado Leal. Sigismundo Gont;a!ves; Goncalves l<orraira, Oliveira Valladão, ·
Guilherme Campos, Aguiar o Mello, Nilo P·ecanha, Erice
Coelho, Stí Freire, Bueno do Pnivn, Adolpho Gordo. FrnnciRco G!ycerio, .Tosé Murtinho, •\bdori Baptista, Felippo
Schmidt c Viclor.ino Monteiro (31).
Deixam de comparecer com cnusn justificada os ·
SJ'R, Gonzngn .Tnymo, Teffé, Arthur Lemos, .Tosó Euzebio,
J.1mncisco S(L, Thomaz Accio!y, Antonio da Souza, Eloy da
Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro elo Britto, Ruymundo do Mirnndn, Gomes Ribeiro, Luiz Vinnnu, , .Tosó Murcol!ino, Ruy
Jlnrbosa, ,Toão Luiz Alvos, Bamnrdino Monteiro, Moniz
F1·oir~. Lout•onco BnptisLu, Alcindo Guannbnrn, Augusto do
''nsconcellos, .Bernardo· Monteiro, Alfredo Ellis, J,oopoldo de
Bu!h·õos, Brnz Abrantes, A. Azcrodo, Alencar Guimarães,
Generoso Marques, Xavier da Silva, Hercilio Lu?. ·a Joaquim
Assumpciío
(31).
·
'
.
E' lida, posta em discussão o sem debate. npprovadn 11
:~c tn dn sossüo anterior:
,
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o Sr.

.i' Secretario dú conta do seguinte
EXPEDIENTE

. . \relcgrnmmn do Sr. :Mnthins Freiro communir.nndo. que
n Asscmblúa Legislativa do Estado da Parabybn, l!rn sessão
do 12 do corrente, installou seus trabalhos e elegeu n !\lesa
que tem do dirigir n pt·esento sessão. - Inteirado.
O Sr.

:r• Secreta,rio declara. que não hn parccerc.s.
ORDEM DO ,Dto\

O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de lra.,
bulbos de Commissües, vou levantar n sessão.
Dasigno pura ordom do dia da seguinte:
a' discussão da proposição da Camarn dos Deputados
78, de iOJ3, autoriznndo o !'residente dn Republica a abrir;
pelo Ministerio da Fazenda, o. credito . uxtraordinario do
70:251$430, pura pagamento a D. Francisca Aui;usta do Noronha e Silva o outros, herdeiros de Ignacio do Loyoln do
Noronha e Silva, em virtude do sentanca judiciaria (com pa-

. recel' {avomvel da .Commisstio de Pinanças);

•
' '

.

.

3' discussão do projecto do Senado n. 7, do 191-1, nu-

tori?.nndo o Pt·csiuento da Republica n considerar como liccnon, com ot•den~do, o tempo decorrido do 12 dJ marco a
14 do setembro de 1!H3, datn da vespcrn do fnllccimJnlo de
· .Toüo Pedro 1\lnximo Cordeiro, ..o\" oscl'iptUl'ario da J~strndn de
l•'oJ•ro Central .do Brnzil (o(j'areaido pela Commiwio da Io'·t?Wl!ças), .

Levanta-se n sessão ú 1 hora c
'

~5

minutos.

I

·JW SESS:W, EM 15 PE SETE~!BM DE 1014
1'1\llSIDllNr.J,\ IlDA RIIH. l'IN!-!1l111:0
ll ,11\;\IJ.TO llÓilS,

-I

~TACll,\110,

1"

VTCll·l'llllSIDllNTE:

SI~CIIll'J'AIIW

·.A' J ~1om dn tardo, prc~cnte numero logn!, nbrc-!Ín n
sessilo, n que concot•rf>m os Srs. Pin!JeiJ'O ·Mnchndo, Arnu,io'· ·
Gócs,. Pedt•o iBorgos, ·Mf>Lol!o, 1Gonzusn Jnymc, Gabriel· Sulgado, .Jndio do Brnzil, Mendes de Almeida, Pires Ferreira,
Ribeiro .Gon~nlves, 1Gorvnsio. Passos, 'l'llomn~ Accioly, íEPl~ ·
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tacio .Pessoa, Walfredo Leal, Goncalves Ferreira, Guilherme
CnmpoR, :Aguiar c Mello, João Luiz ·Alves, Erico Coelho, AIcindo Guanabam, Sll Freire, Ado!pho -Gordo, Franclisco G!ycorio, Braz Abrantes, Josó Murtinho, Alencar Guimarães
GcncrQso Marques o Victorino Monteiro (28) •
'
;Deixam de comparecer eom causa ,justificada os Srs. Silvcrio Nery, Tcffó, Lauro Sodré, Arthur• Lemos, Josó Euzebio,.
Urbano Santos, l!'rnncisco St\·, Tavares do Lyra, Antonio de
Souza, Eloy do Souza, Cunha ·Pedrosa, Ribeiro de Britto, Sigismundo Goncalvcs, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro,
Oliveira Valladilo, Luiz Vianna, José l\larcollino, Ruy Barbosa, Bernardino ·Monteiro, J\Ioniz Freire, Nilo l>ecanhn, Lourcnco Baptista, Augusto de Vasconcellos, Bucno d,e 'tf'aiva,
iBcrnurdo Monteiro, e\lfredo Ellis,' Leopoldo de iBulhões, ,\, ·Awrr.rlo, Xavier dli .Silva, Abdon Baptista, Fc!ippo •Schmidt, Hcrcilio Luz e Jo!lquim Assumpcno .(31.).
E' lida, posta cm discussüo c sem debato approvada a
acta dn sessão anterior.
O Sr. i' Secretario declara que não hn oxpcdióntc.
O Sr. 2' Secretario dcclam·· que não ha ·pareceres ..
O Sr. João Luiz Alves- Sr. Presidente, sou forc:ado 11
tomar por algum tempo n attcnr.iio do Senado; cm virtude dn
rednccão dn lei da morntoria, enviada ít Cnmnt•n dos Doput.nclos, cm torno dn qual toem-se levantado ob,icccüos improcedentes, a respeito da crua! tenho sido consultado, naturalmente porque tive a honrn de ser o .redactor ,(c não o relntorJ:
dns idéas vencidas nesse proJecto.
.
'.~ materia ú do si Ul'gentc, de modo que emendas que
possam parecer nccessarias se\ trarão eomo conscqucncia a
protelação de uma decisão definitiva, qualquer que ella sc,ia,
porque nesse assumpto, o que ê preciso t\ resolver c .resoh'or
do sorte quo não J'ique suspensa sobre as c!ases productorns
a intcrrogacüo do ~1avcr ou não hnver morntoria.
Pensaram nlguns que o pro,iecto votado pelo Sonndo só
nlcnncn os titulas que se vencerem ntó o dia de ho,ie -15
elo setembro. Não ó exacto, nem foi esse o pensamento dn
Commissiío do IFinancas, nem o do Senado no votar scmc-·
lhanto projecto.
(J Sn. :AnOLl'UO Glonoo- :Apoiado.
. O Sn. ,JoX.o Lurz 'Ar"vEs'""" Desde que 'o Senado votou a
prorogaciio, por 00 dias, da moratorin da lei . anterior, nos
mesmos tenmos e jiarll os mesmos cffeltos, comprehendcu
nossa mosmn' vntacüu todos os titulas resultantes de obri!l'nci'los Mntr•ahidns nnt.os da pr•imairn morntorln, que so voncorem dont.rn dn prazo do 30 dlns ou dos 90 dias nrorogndos,
l!:sto foi o pensamento do Senado. ·Este foi o pensa·
mento da Com1!lissno de Finnncas.
.,

.

.

''

'.
j

'

,,
'

...

"

'.

m
. .

~NNAilS

..

DO SENADO

As mnnifcstncõcs de assentimento, 'i!Xpt•cssns pe.Jo silencio de todo o Senado, dcmonstt·am que cu estou b'am mtm.·protando o pensamento desta Casa no votar a lei. (Apoiados.)
O Sn. Aoor.rrro Gonoo - Apoiado. Eu jtí disse isso cm
discurso.
•
O Sn. JoÃo LUiz ALVES - O honrado Senador por
S. Paulo ncccntuou bom que os titulas que s·a vencessem
após os primeiros 30 dias,. do obrisncües contrahidas antes dn•
moratoria, continuariam favorecidos por clla, tanto que foi
argumento para S. Ex. que essa moratoria não ern de tres,
mais· de seis ·mezes.
·· ·
O Sn. ADOLPHO Gonoo - Sim; senhor,
O· Sn. JoÃo Luiz ALvEs - De modo que o p'<msamento
do Senado foi este: a moratoria 11 concedida a todas as obri- ·
sacões do que trata o nrt. f • da lei de agosto, quer tenham
se vencido esses títulos dentro dos pt•imciros 30 dias, quer
venham a se vencer ·duranta os 90 dias da prorosacüo.
(Apoiados.)

·

·

·

Essses títulos .são: letras de cambio. notas promissorias,
·titulas commerciaes,. prestações ·por dividas ·hypothecarias
ou pignoraticias, contas correntes bancarias, ou niio banca.rias, salvo o direito de retirada, (Jue \lra de fO ·e foi olevadp
a 30 •j•. Para .estas· obrigncões ó que foi concedida mora~
to ria: e nada mriis.
.
·
· ·
· Yeiu, porém, o §. 3• do projecto, que não é mnis ão qua
a emenda do honrado Senndor pelo Districtli Federal, declarar
que os titulas que se vencerem durante o ·período chamado
«dos feriados) tambem se• comprehendiam nesse periodo de
moratoria prorognda, visto como variavam as interpretucões
neste sentido.
O Sn. SA' ]'nllin~ - Apoiado.
'
O Sn..To,lo Lmz ALVES - Desta arte, o projecto de lei
está clnrissimo. Os títulos que. se vanccrnm' ·ou se vencerem
do 3 de agosto cm denote até o fim do período· da moratorin,·
por obrigacões· contrahidas antes dn moratorin, estão nella
comprehendidos. Este é o pensamento do Senado, este foi o
· pensamento da Commissão · de Financas no apresentar o r o-·
JectO.·
· .
.
.
,
· Como, porém, honrados reprasentantes da Nnciío nn outra Cnsa do Congresso, orgãos do Commercio o dn Industria,
levantaram duvidas a respeito, achei que era opportuno fazer esta declaração, alil\s desnecessaria, porque eu considero
a redaccão da lei clnrissima nesse sentido. (Apoiados,).
Sr. ~residente, •permitta-me V; Ex. que me aproveite era
oppor~umdade de ost~r O(t, tribuna para ·solic it.ar, chamar n·
attencuo do Poder· r.cgJslatiVO c do Poder ExecutiVO, para dous
factos !JCOnomicos que ahi estão pntentes, ·exigindo· promptas,
Jmmedmtn·s c energicas providencias .. Um é o quo se rel'ero·
nos nossos productos de oxportncüo, o outro,· 0 · qu 0 scf:refore
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nos nossos produc.t.os qun ntú agora não eram de oxportnciio,
mas sim rlo cousumo intm·no.
Quanto nos diJ cxportncüo, o phcnomono da sua dcsvnlorizncüo, por faltll de procur·a, pois quo só existe um comprador, ó ovidcntc; essa dcsvnlorizaoão dctcrminartl um grande
desequilíbrio na balnncn internacional do nosso paiz, dcscquilibrio que, penso não exagerar, calculando cm •o ou
50 milhões esterlinos, · n continuarem os preços ·nctuncs,
trará como conscqucncin fntnl 11 baixa d11 taxa cambial, quando outros factores, que não o papcl-mcodn, já não
tivessem influído nossa baixa.
.
Esse desequilibrio, Sr. Presidente, essa bni....:11 de preces
o ess11 baixa de cambio produzirão fatalmente para o pniz
a fallencia- a f'allcncia da União·, n fallnncia dos Estados, a
fallencia das municipalidades c a fallcncia das cmpt•czas in-.
dustriaes que tenham de solver compromissos no exterior;
mais do que 'isto, a fallencia da lavoum, que mal. podcrú, quo
não podcrú acudir nos seus compromissos com os prccos vis
a que estão su,ieitos os seus productos, prec•os de tal ordem
que melhor é não colher.
•
· 10 dcscquilibrio dn baluncn, internacional neste momento
dcl.crininartl !'atalmcntc, ncccssariamcntc, a baixa do cambio,
c os oompromissos que temos de solver no estrangeiro nugmentnriio ,proporcionalmente a essa baixa; c, si o cambio
chegar a · 10 ou a !l, scrll i'atalmcntc a bancarrota pura a
União, para os Estados, parn as municipalidades, pura as cmprezas, repito, ·que te cm compromissos no exterior.
Precisamos, portante·, Sr. Prsidentc, salvar o nosso ouro;
c o 'nosso ouro ó a produccão nacional-é o cnfé, ú n borracha, ó o algodão, jú não !'aliando no assucar, .graças ii clcvnciio · que tem tido os seus precos.
Incompetente (não apoiados), sem autoridade politica para
propor medidas, neste sentido, não deseJo, apesar d11 meditacão quo tenho feito sobre o assumpto, apesar das idóns assentadas ,que tenho sobre cllc, niio desejo, por ospontancl)
movimento meu, Juncar ti téla da discussão idéns cu,io nüo
seguimento seria mais pernicioso do que não lnncal-as,
Ven·ho, pois, St•. Presidente, appellar para os homens da
J'csponsabilidndcs da noss11 terra, pam todos cllcs, paro. o Govorno, pedindo-lhos que, ouvidos os competentes, os interessados no. questão do. pt•oduccão. nacional, os orgãos quo pódcm
propor c indicar medidas de salvacão, porque ó ·do salvacão
publica que se Lrnta, promovam a soluciío desse gt·nvissimo
pt•oblcmn que nhi csttl, porque, nüo •nos illudamos, senhores,
ma hora cm que conLinum\ o prcco miscmyel •que ó ofl'cr:ccido
pelo café, de 5$ a nrroJJa .. ,
•O Sn. AIDO!.!>HO Gonoo- Menos,
:0 Sn .. Joitó Lurz J\r.vEs - ... c menos: na horn cm que,
continuo.r a impossibilicludc 11bsolutn actual dn cxportncão dn
bol'l'nchn no norte; c dn venda do seu algodão, ns. classes pro-
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ductol'ns estnriío morrendo n fome, o~ Estados, que vivem da
oxportn~•iío destes productos, sem l'ündn, c a União, qqe não
pódo deixar ele se preoccupar com n vida oconomicn e financeira elos Estados, prc,iudicndn JIOI' este Indo c, mais ainda,
pcln bcb:a !nl.nl do cnm!Jio •••
O Sn. AoOT.PHO GOJ\DO- Scr1\ o nhnndono das fazendas
por todos os colonos o o esgotamento ela principal fonte do
l'iquczn do paiz.
O Sfl. Jo,\o J"mz Ar.v1~s- A soltH;iío se impõe com urgencin, com m·gmwiu ln!, que um din tJUC se passa ú um passo
que so dá Jlnra a ruína. .
Niio tenho, como rcp'rescintnntc de um pequeno Estado,
siniío o intot•cssc do meu patriotismo, iJue vive prcoccupndo
lm longos dias com esta questão, que importa com n vida du
nossa nacionalidade: E importa; sim, porque, si o cambio
baixar, como baixará .fatalmente, som n soluciíõ deste IJrohlcma, nós ·teremos de recorrer- c cm que condicües ! -a
um novo {wuliuo-laau, talvez mais vexatorio do que o outro.
iÜ Sn. VJC'l'OIUNO 11JON1'EIRO- Isto <l incvilnvcl.. Não só
pnrn o Brnzil como para muitas potencias cm•opéus.
O Sn. Jo,\o Lmz AT.ns- Si mal de muitos consolo é,
oonsolcmo-nos com a dcsgrnca alheia. Mas, pot• que niio evitnr
o mal, si o mnl 116dc SCI' evitado·, com esla, aquclla, ou nquclla
oui.J•a Jli'OYideneia? Eu niio suggcri nenhuma; mas, posso suggr.rir, na hora ein que os competentes se rcunil'cm c ,quizcrem
om•it• n opiniiio obscura de nlgucm que meditou, estudou,
prcor.cntlndo exclusivamente IJO!ll o bem ela suu patl'ia.
·
O Sn. Aoor-PÚO Gonoo- V. Ex. não considera a Commissão do Financn~ competente para ter a iniciativa neste
assumpto?
·
O Sn. ;roxo Lmz Awr::s- P.crfcilumcnte; ultra competente.
Só temos um merendo de consumo, neste momento, pa).'a
o Pl'inoipnl producto de oxportnçüo, que 6 o cal'6, os Estados ·.
Unidos. Eu devo dizcr.publicamcnle, cm face de todo o mundo,
·as oousas como ns cousas siio, porque scr(L uma illusiio SUPJlOl' ·
que os outros niio estão comprehcndcndo .a nossa situnciío.
Só temos um mcJ•cac!o, actuulmentc, pura o nosso ·café: os
Estados Unidos.
O SR. ·Aoor-Pno Clmtoo- E os~ e consome uma poqucnll
parte da nossa pJ·oduccüb.
.
.\
10 Sn .•Taxo Lmz Ar.ns- Quer dizer que lemos um corri~
prndor.. •
·
. . ·. ,.'.,,.· ...
. O Sn. 'Aoor.Puo Gonoo- Que nos impüo o prcco.
O Sn •. Joi\o Lurz ALVES- Ha de nos impOr, noccssar!il.'e ·
fntnlmentc, Estú no sou dll·.olto .de fazei-o.; é uma !JUestlio
'
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commcrcial. Mrrs, mesmo admitl.indo ·que ello nos pague um
preco vil o que nos compre, onde, I!Om quem vamos negociar
as cambiacs rosultantes. dessa venda? ...
Quero 'dizer que a situação ela nossa vida economicn do
cxportncüo ü esta: pnrnlyzacíio 'completa ou venda n baixo
proco, 'com prc,iuizo da pmducc.fio nacional, do rJUO vivo o
palz; prc.iui~o incliJ•ccto pura o '.Phcsouro Nacional, com pre.Juizo directo pnrn o ~rtwsouro .dos Estados, que vivem dostn
oxportacão; com prc,iuizo maim• ainda para o Thosouro Nnclonnl, com n nccessarin o ;fatal baixa da taxn ·~ambial.
oQ outro Indo do Jli"Ob!cmn para o qual· queria chamar n
nttencilo do >Governo o dos meus hom'ados amigos do Senado,
é o da oxporlnçi\o de gencros indisponsnvois 1\ nossa propria
nllmentncüo.
·' ·
·
O tSenado sabo, porque os ,iornaes .iít noticiaram, qno
so estilo formando grandes synclicntos para a compra d~ gencros nlimenticios de primeim necessidade no nosso pni~ ..•
'
O .sn. G\oor.pno GonlliO- Isso ·é muito •grave.
O Sn.. Jo,\o Lmz ALVES- ••• afim de exportai-os pnm os
pnizcs ho.in victimados pela conl'Jagracüo.
Si nós tivesscmos abunclnncia de produccão, de gencros
, nlimenticios, capaz de bastar para ns necessidades de nosso
consumo o para ser exporludn, o pllcnomeno dn guerra seria
para ni\s um phenomcno altamente Jur:rativo. ~lns, não temos.
A produc1;üo nn:cionnl do gcncros nlimentir!ios de primeira
necrssidadc, .como o arroz, o :l'oi,iiio, o milho, .o xaJ•que, a
bnnha c .a manteiga, bastam. apenas, para o eonsumo iillcrno,
consumo interno quo se vcr1\ privado, dentro de pouco tempo,
da importn~iio. de farinha de trigo, a que so acha habituadn
uma· gJ•ando mussn da rpopulucão, sobretudo n gJ•andc populncüo de colonos de S. Pau)o, que vive, quasi Jlóde-se dizer,
dn l'arinlla de trigo .
. A Argentina prohihiu a exporlncúo da farinha de trigo,
j\ Argcnl.ina estít fazendo o seu eommercio, no que csht no
seu direito, com os paiws que lho dão mnior valor ao seu
producto.
:Consequenlcmnntc, ner.cssul'io .,; que os poderes, pub!ieos
cogitem deste gJ•avissimo nssttmpto parn impedi!· •que a alta
do proco dos Tlossos JH"oprios gcnet•os de alimcntacüo, pela RUJl ·
expoJ"tacüo, dnsclc que po1• clles no produntor sn otl'ernca
mnim• pr·cco, que a alta dos generos alimcnticios, pela sun cxpoJ"tacão, Ycn!Jn cnrl'im uugmcntat• aquillo que ,lít existe entro
nôs: a fome. A 1'01im p'eln J'ultu de snlarios, 11cla l'nlta .de
ordenados, 11 fomo JlCia fnlta de ·credito. ·
.
Sr. Presidente, tlescu!pc-mn V. Ex. si. nl1ím daquillo
que me. tmuxo 'li tribuna, o quo. nüo :I'oi mais do quo dnr n int.el'Pl'oLncüo verdadeira dn lei ela morntorin, cm nomo ela ·commissão de Finnncns, o de nccôrdo ~om o pensamento do Senado, trntei destes dous nssumptos para clmmar pnra ellos a
nttenciio dnquolles quo, como V. Ex., meu eminente. chofo
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o chefe do pn~•tido polil.ico que tem a rcsponsnbilidndo dos
desLinos do pair. neslo momento, o daqucllcs que, membros
do Governo, toem a obrigacúo ·de velar pela~ ilousns publicas,
cu ia solucüo se impõe como «a fatalidade das lois du mecallica ~. paÍ·a. usar do uma phraso do Sr. o\ntonio Carlos, cm matcl'in do emissão.
.
Posso aJ'Jirmar, e 6 com prazer que o aHirmo, que, mais
!lo que a mim, estes problemas estão prcoccupando o mon
eminente cllcfo c prezado amigo,. c só por isso chamei put•a
ellcs a atlcnção do Senado•. ..(Jllu'ito bam; rn.uilo barn.)
- ·
O Sr. Francisco GJycerio (")-Sr. Presidente, tenho-mo
conservado .eulndo, muito de proposito, acerca do nssumplo
Jll'incipalmentc do discurso do honrado ·S·onndor 11.elo EsJ)il'ito
Santo.
..
Effcctivamcntc dada a difficillima situaciío cconomica 'cm
quo nos encontramos, csttí i'óra de. duvida quo ·o Podct• Lcgis-·
lativo 'deve ser •chamado a deliberar em colluboracüo. com o
Executivo, parn nttcndcr nos ensos que possam ser rcsoll'idos
pela intervenção conjunta. ·
Tenho-me, porém, cónser~ado cm silencio pela clara razão de que não mo cabe nen:lmma parcolla na dircccúo politica, nem possuo elementos cfficientes, capuzes do ajudar-:lllo
nesse tcntnmen.
Sr. Presidente, parece-mo que sorti prudente não Juncar
tí tela da discussão projecto algum tendente n resolver uma
crise tão temerosa, sinão quandQ so tiver nas mãos os meios
seguros para a obtenção de tim successo, sinúo completo, pelo
menos •conveniente. Na observação quo o meu· honrado nmi~o
for. no terminar hn pouco o seu discurso, Pelntivamcntc (~
pessoa do nobre Presidente do Senado, Juncou n cur~o de S. Ex.
ú responsabilidade da ~wncão..
·
·
O ISn. Jo,\o LUIZ ol.r.vEs.- Não apoiado: declarei que S. Ex.
csltí cogitando do nssumpto c tem o prestigio neccssario pura
o resolver. .
O Sn. Fn,~Nmsco GL YCEnio- O nccrescimo, a· declarncão
addicionnl quo o Sanado ncnbn. do ouvir do nobre Senador pelo
Espirita Santo, ainda me satisfaz muito mais, pot•que J'ico
eonvcncido, o commigo o pniz inteiro, que o nobre Sonndot•
cllcfc do Partido Republicano Conservador, •chefe da politica ·
· nacional, não só se dedica no estudo dn situncão cconomica,
como provavelmente virá submettcr (~ considorncão dos seus·
amigos medidas tendentes a modificarem o estado actual.
O Poder J,egislutivo ,i(~. so reconheceu competente pnt•a
inlervilo, primeiro. decretando a tmoratoria para todos os vencimentos da divida no pair.; segundo, decretando uma omissão
do papel-moeda, não só como antecipação dn l'Coeitn pnbiica, .
mais ainda pnm anxilios nos bancos· do descontos, .. ;,,.; ·
I

',, . · . r:,(·

:_. [(•J: Este. 'discurso niio, foi. revisto pelo orador•.. ,,<
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G\! discussão, portanto, não 'VCrsrm:u mais sobro a eompctoncia. c a questão cstú posta, simples c rest.rictamcnto ncstn
terreno: o Poder J~cgislativo ,it\ inlct•vciu sufl'icicntomctltc ou
ainda podcrú completar a. sua obra salvadora, suggcrindo o
resolvendo medidas do alcance mais salutar
.O ISn. ~-\oor.Prno .1Gortoo -·Esta é que ü a questão.
. iO :S.n. FMNC!SCO Gr.YCErtiO r- Sr. Presidente, o pro,ic~to
apresentado nesta. üusu pelo m!)u nobt·o amigo c collega de
representação, Sr. Scnadot· Alfredo Ellis, é de sua. unicu o
exclusiva "'csponsabilidudc.
ü 811. Jio.\o Lmz Ar.VJlS- Que nem satisfaz.
o' Sn. ·FrtANCrsco Gr.YCErtiO -·0 assumpto é tão grave, a
situa~•ão ti tão melindrosa. que ou o meu ,, ollega do ropt·cscntacão nos abstivemos do ·concorrer ~om as nossas a.ssignntm·as pam uquellc projecto, não que porventura. condcmncmos
o fim principal dessa. proposic;iio, que é a intervcnoüo elo Es. lado, mas porque Julgamos prudente não: !Jompromettcr a
nossa responsabilidade ·Quanto á f6rma da intcwenoão proposta pelo nobre Senador por S•. Paulo.,
O Sn. Auor.Prro. Gmmo -l\luilo b.cm. · .
O 811. l~JuNcrsco Gr.Ycr.mo- Estamos do pleno accürdo
conr o nosso collcga; ·é indispcnsavcl
a.' inlcrvcncoüo,,
.
O ISJt. A!oor..PHO Gonoo- E' urgente.
O S11. FrLINCJsco !GLYCErtJO- Sr. Presidente, as Comniissücs reunidas da Camara. e do Senado, depois do longa. mcditaoiio o discussilo, haviam fixado a cirm da emissão do papelmoeda. · cm 300 mil contos do réis. Por intervenoilo de
illustrcs membros do . Senado, as Commissõcs reunidas reduziram depois aquclla cifra n 250 mil contos c houve uma
dcsillusão pari\ a opinião publica, que ,julgando nccessurin
uma grande emissão, todavia jt\ se havia conformado com os
300 mil contos.
.
Houve, um ;rcct\o do Poder Legislativo cm relucão ú ·cifra
jUlgada .indispcnsavcl.
·
.
·
· UlcfCI;ido este inciclonte, coube-me lambem nnnlysar, ainda
que rapidamente, as opiniões contrarias ú emissão.
··
Sr. .Presidente, as pondcracõcs om ,quo so apoiaram os
membros duqucllas Commissõcs reunidas, conlmrios t'i e:missiio
do papcl~mocda, l'Csumcm-so no seguinte: ollcs .reconhecem
c proclamam quo ·a situaciio cconomica. elo B'rnzil ó cffocti.vumcnto temerosa; confessam ·Que, si o Estudo niio intorvic1·,
fazendo um11 emissão do papel-moeda, sobrcvirw nuturnlmento
um crak formidavel o u conscqucncia sorú a ruina. do todas
ns fontes do trabalho nacional, a. fullcncia. do commorcio, ela
industria, da. ugricnltum, om summa, 11 ruína gora! do crr.dito publico c particular. Mas,· interpellndos sobro o rcmcdio
111ais convcnic'ntc, respondct·nm uniformemente: n.cnhum >'C-
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media póde 'ser dndo pelo Poder Publico; a cslo 'Compele sómonte velar pela ordem Jltlblica inlct•na c pela defesa da honra
nacional no exterior. Reconhecendo todavia a I'uina que lm
de sobrevir, clles aecroseentam: ú certo fJUO essa ruína vii·ti,
mas ú lambem certo que,· após a passagem· do oataclisma, o
credito ~c rcstnbclcccrí•. ,Q eommcreio cnhh•ú, us propricdadr.s
agl'icolus mudariio do JH•opr•ictnrios; a industt•ia dcsfallcecrú;
mas, opportuna c lcnlamcntc, passados alguns nonos, tudo
se podcrtl reconstruir, parn normaliza•;iio do todas as i'orcuti
vivas do paiz....
·
'0 S~. Jo,\o LUIZ Ar,VES- ,, isto CU j{L denominei- darwinismo politico •.
'
<O Sn. FH.INCisco Gr.Ycrmro- Como conscqucnr;ia fatal ú
emissão, cllcs citam logo, com cmplmsc·: «a qué'cla do cnmbio ~.
A quéda do eambio I O ·cambio cahiL•íL! E a quéda do {)Umbio
Lambem pódc SOL' n ruina do Bruzil. E' o .que clles diz.em
com um outono dogmatico.
·
.
E eis, Sr. Presidente, os pontos de vista dos que pedem n
inlct·venciio o daquellcs que a clia se opr•õcm.
l\las, Sr. Presidente, si os physiocratns, si os philosophos
o cconomislus não so inquietam dcant.n da ruína do todas as
classes labot•iosns do rm:iz, nmencnndo u .fortuna publica, o
socogo da populn~ão, a ·riqueza privada, enfim· todas l\8 cornquistas da nossa intensa vida cconomicn, do rccüo de alguns
·annos; si essa situação, si esses factos, que ellos reconhecem
que se hf10 de produzir, nito os atemorizam, nús c de, nosso
Judo todos os cspiritos JIL'nl.ieos, havemos de pt·cl'crir o mui
l'clativo da emissão de papel-moeda, pura evitar o mal rc:~ul
lanto do crak gcl·al.
Em termos mais claros, . Sr·. Presidente: dos males o
menor~ Si u intcrvcncão do Estado vem evitar· üm grande cutaclysma, , ú prél'erivcl Juncar miio do papel-moeda pura o
evitar, soJ'I'rcndo embora n pniz· as conscqucncias l'csultantcs
dessa emissão, cu,ios inconvenientes, entt•etanto, .i·tú são- I!Onhccidos, de mancit·n a serem combatidos pela thcrapcutica
especifica dos nossos fiuancoil'os c administradores.
O Sn. Vre·ro11rNo ~!ON1'mn.o _;'E tanto a cmissilo nüo ú um
mal quo a "\llemanha c a l'ranca acabam do i'awr a emissão
de papel.
.
O ,srt. Flt\NCISDI} 'Gr.YcEntO "-Eu niio sei, Sr•. l'rcsidcntr.,
si lenho feito u exposicão de. minhas idéas com· bustnnto ·clnl'oza..
·
·VOZES- Muito bom.
O :8n. 1~11.\Ncrsco Gr;:.·r:EniO- Mas pormittir-mc-hn o 1Senado uccrcsecutar mais· algumas ollscrvnoõcs.
·
.
Rcconhcco Sr. Pr·csidr.ntc, quo o abuso dessa · fnculdurlli' .
é ullnmcntc Jll'Cjudicial ao paiz c do uso immodorndo dclln
podoi·üo !ll'ovir gt•andes males.. ·Mas, St•.. Presidente, o mal
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mniot• niio ·cstú. na emissão 'do papel-moeda;

'

:1. vct'dndcirn calamidade resulta da falta do energia pura .resgatai-o.
O i'uclo da emissão é secundaria; a questão capilt~l, essencial, ü resgatar o papel-moeda cmitlido. .
Sou o primeiro a reconhecer que os pt•ecedcntes do !Juiz
não se .rceommendum. •
.'!'em havido menosprezo, dcsidia no cumpl'imenlo dessa
grande dever- o resgate do papel-moeda emilLido. O lmpcrio
levou, Lodo o seu poriodo, 11 consigJÍat• nos seus orcamenLoH o
'seguinte l'ecurso: «as soln·as, os saldos pura com elles o Govct•no eJ'J'ectuat• o resgate (]O JlUJlcl-mocda ~. Ora, tratando-su
do um paiz ·que viveu, naquolle rcgimcn, cm pct·peluo du(icit,
claro cslí~ que era pct·l'oila burla 11 consill'!tauüo dos saldos nos
.orçamentos para resgálc do papel-moeda. A fiepublica tem
sidl) um11 filha dilecla c grntissima do Impot•io neste pat'Licular: lambem tom vivido em constantes da{ia'its, c quando
ás ver.cs, surge um homem de estado com idéus de rcsgatn't• o
papel-moeda, cllc o fnr. incinct•ando uma somma que, do Ol'dlnnrio, não atlingu sinão 8, 10 ou Hi %. De manei !'a que o
que tem faltado nos nossos homens de estado é a energia uecessaria, a decisão indcclinavcl vnm operar de uma fúrma
completa o .resgato do. papel-moeda.
Sr. Presidente, a maneira por ·Quo foi tmlado este as.sumpto nn J•cccnlc lei de emissão nada deixa a desejar. A
parte relativa nos bancos J.cm que ser rclil•adn da ciirculncüo
aló 31 de dezembro do nnno Vindouro. Pet•gunto: esta emissão
de 100 mil contos produ·t.iu um bem? incontcslavclmcnlc, foi
um bem, o est(~ sendo um bem ümogavel.
Que mal poder:\ advir desta emissão, si ella permanecer
em circula<;ão menos do dous annos? E' pt•cciso, cm bem do
ct·itcrio dos homens que governam o Bmzil, insistir c i'l'iznt•
bem esta cil•cumstancin, que il essencial c importante para a
CI'oacüo c manulcnuão do nosso credito: •í quo nós cmiLLimos
a avultada som ma do. 100 mil contos cm papel-moeda pam
ser .retirada da cil·culacrw cm menos de dous nnnos. A emissão
do 150 mil contos, destinada uo pagamento de contas no 'l'hr.souro Nacional, como nntocipacüo do ,receita, tem do ser rctiJ•ndll da cireulnciio dentro do 10 annos, infallivclmento o o
legislador estabeleceu a i'órma a mais criteriosa do quu ó possivcl Iancnr mão.
·
Quo mal, Sr. .Presidente, ~lodct•;í I'o~ullar dessa emissão,
desde que o resgate do papel-moeda se i'n••a nos precisos
termos estabelecidos pela lei?
•
'Sr. PJ•csidcnlc, o l'oclcr J,cgislntivo ficou tt·dcver á Ni\i•fio
ht'llzileira a somma de túO mil contos, deduzida do projecto
inicial.
Não estou fazendo proposta alguma neste sentido, nem
nestas ligeh·.as consideracõe~ viso justil'imu• quulquot· projo~Lo.
·N'o desenvolvimento dcstns idóas, pretendo apenas com o dovide t•espoito á opiuiüo do Senado o ú opiniito publica, definir
bem a nntut·cza da ~ituacüo coonomica '. cm que nos cncon-.
.
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traroos c suggcl'ir meios do que o Poder :Legislntivo púdo
mão pnl'a acudir ús necessidades Ll'cmcndus do paiz.
Sr. P.l'csidonte, nüo creio que possa sct• impugnada com
vantagem a i'uculdadc que ainda tem o Poder LegisluLivo do
uugmcntur a emissão do pupcl-mocdu, taes sç,iam as garantias
da emissão.
• _Não mo parece Lambem que se possa contestar no Poder
Legislativo a faculdade de, regularmente, decretar_ uma lei
pcrmittindo a emissão de 1vartants, ou de notas aiJ· portador,
sob a garantia de mercadorias 7Va1'1•antádas.
•
Qualquer destas pl'ovidencins póde ser normalmente dccrcta(la pelo Poder Legislativo.
- ·
l~rccisarnos considerar ainda que o Poder J-egislutivo decretou, ·ou untes, está em via do decretar urna momtoriu, cu,joti
cl'fcitos podem se pro!on1gar até os mezcs de janeiro, fevereiro
o rnm·r.o futuros •.
·
A "moratoria,' Sr. !lresidente, é uLil c Iiecessat•ia, mas .não
púdc ser eHica~ desacompanhada de outras medidas complementares, cssencines, ,parn que esse recurso se não transformo
cm um mal inevitavel.
Não ú difl'ioil demonstrar esta proposicüo.
A crise cconomica, .resultante das causas que são por todos
nú~ •conhecidas, produ~iu a parulysacão :geral de todos ·os
ramos da actividade. nacional, não só no Brazil como, em gora!,,
cm_ todas as nacões da Amcrica ·e do continente europeu.
A morntoria, negando a exigibilidade dos títulos do credito parLI~Jula.r, trouxa como consequcnoia uma cstugnacão
geral, uma dupla pai·u!ysacão; mas clia por si só sem que
outro .elemento agite ess_a estagnac;.ão, não resolverá a crise.
Ao ·seu termo, a morutor·ia, não tendo ·Lido o credito pnr.ticul::w nenhum elemento' para o seu desenvolvimento, vao
encontrar todas as fontes de riqueza, o {)ommercio, a agricultura, a industria c todos os ·011gãos de credito o de trabalho,
complctam·entc atrophiados ..
Seria dispcnsavel a intervencão do Estado si porventura
nós c outros paizes que nos cercam pudessem os. encontrar
mercado para o consumo dos produ ctos; ·mas isso niio se dú •.
Como .perfeitamente bem, ·como clara e criteriosamento ·de- ·
monstt•ou o honrado Senador pelo Espírito Santo, ·nós nos
achamos nesta situacão . singular: as nossas obrigncõos· não
srto voncivois, os nossos compromissos de· ·devedores estão
adiados pura um termo rolativamonto longo; nossos- productos
se encontram ~m tal situacfio que melhor. será pôl-os i'óm
quo rcmcLtcl-os no mercado do consumo.
· Ag01•a, a conscqucncia em relacão no Estado.: Onda irá
o Estudo huscat• os elementos indispcnsavois para custear os
seus orgãos . do administrncão, o funccionalismo publico, si
ns alfundcgns não rendem, porque não lta imporLucão; si o
imposto do copsumo . interno nada póde produzit•, ·porque a
industria, o commer<lio o 11 lnvoul'll estão puralysados? E nosta
~itui\CÜO
llodct' tcgislatico
reconhece.. ,,impotente
.o'' ..incapaz
.. ' o .....
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de inlcrvit•'/ !'O silcneio do Senado a essa minha t•cspcitosu
pondcmção t:cspondc eloquentemente.
.
A situação ú extrema. •rodos quantos Lccm responsabilidade legisluliva devem mcdilat· ~obre clla, mas ú ·preciso que
seJamos pt•alicos. Não baslu quct·ct·; ú prcdso saber quct·ct·.
E' prcc.iso lanrJUL' mão elos meios pt•alieos o conducentes a
uma solu~ão convcnionlc. Somos um parlamento e um pat·lamcnto ó o produeto da politica, que ú set•vidu por pnl'lidos,
por USil;romiacücs c ·Sobretudo por chores.
·
·
O .Purlido Conset·vudot· ó o .partido da situação; a elle,
por·Lunlo, cube a mais completa, a mais directa responsabilidade nu solucilo dcslc problema.
.
Si cu gozasse, cu simples· r•eprcscntunte do meu !Estudo,
da .coul'iun•;.u de um gmnde partido nacional, como é o Pat·-.
Lido Ucpublicuno Cousct•vudor·, ou tmt· outt·u, si cu tivesse a
!'orca ele' vontade de querer e a capacidade do chefe .desse
partido, provuvclmenlc não c.staria !'aliando, estaria agindo.
Convocal'ia os meus amigos, convocul'iu ns Commissõcs das
duas Casas do Congresso, ,c naturalmeqtc alguma 'i!Ousa salüria
.
desse. esl'orco putriotieo.
Si do estudo da situacão rcsullassc' vigorosa e conscicnlcmenle a impossibilidade da intervenção, a Nação deveria
ser inl'ol'!nada de ludo c naluralmcnlo cllu se conformaria,
mas ó preciso que não nos eolloqucmos nu altm·a · de sabias
inueecssivcis, na eminencia de grandes homens, acima do
commum; c, si gosamos mais ou menos de uma siluacão do
tranquillidl,lde, não devemos csquccct• uquc!lcs que estão assistindo ao dcsmoronnmcnlo da sua l'orlunu, ao desmoronamento
da l'ot•Lunu dos seus filhos, c lcsLcmunhanclo o dcsmot•onamento
geral do patrimonio da Nacão.
Bem ponder~u, portanto, ·o nobre Scnuqot• pui.R Espirita
Santo que é prcc1so que o Senado da ncpub!Jcu alguma eousu
faca. o que a Camat•a dos Dcpul.aclos, pcln sua iniciativa ou
pelo concut•so que se clignat• con•a•der ao Senado, lambem se
dcsempcrtiJc do seu nllo. dever. ~las ·o· que é mister é· que
saiamos desta situuciio infeliz, de completa inaccão, de ab.
soluto silencio· no meio do clamor gora!.
Eis as. obscrraçõcs que tinha a fnzct· c que submoi.Lo cm
primeiro Jogar ao Senado o cm segundo Jogar t\ opinião pu.o
blica do meti paiz. (Jluito bem; muito bcrn).
·

. '

O Sr. Pinlleiro Machado ( •)...:.. Sr. PJ•csidcnl.c, a hora do
expodionle está csgotudu. l'eco a V, Ex. que uousullo o Senado si me cot1ecdc meia 11om de pt·orogacüo. .
·
Consulludo, o Senado ponccde a prorogacão.

.
' ''

O Sr .. Pinheiro Machado (11/.0't'iubonto da nltançüo)'- Sr.

')

..'

Presidente, o i!luslt•o Scnnclor pelo ES!lil'ito San lo, ao 'Occupm·
a tt•ibuna, dando explieucõcs sobt•o u intellig·cnciu quo lcm a

"

( •) Este discurso não foi rovislo pelo ol'ador.
· Vol, V
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lei da moratorin, uiLimumcnLo voladu pelo Senado, oocupou-sr.,
uo J'inuli7.at• :i sua orac.ão, com um· ussUmpto do gravidade cxccpcionul; ,qual ú · o ,que se refere á situação economica o
J'inanooira do nosso puiz.
·
O meu nobre amigo c rcspeilavcl chefe, Sr. Senador
Glycerio, parto integrante que foi o é do ;grande partido Republicano Brazilciro, colluborndor prestimoso na sua formacfio
c guia, scmpt•o ouvido o acatado por nós todos, durante largo
interregno do vida· rcpublionnn, tambcm npprouvo oocupar-SiJ
com tão momentosa .questão. li'azondo-o, dou S. Ex. ús considorncõos com que illustrou .a tribuna a fórma do uma intcrpollncão directa no l'artido Republicano •Conservador o, ao
obscuro orador (não a2Joiados) que tem a honra de occupar
uoste momento a nttoncão do Senado.
Nüo podia, pois, Sr. Presidente, manter-me silencioso
ante uma arguição tiio dit•ccta, não direi provocncão, como a
feita pelo honrado Senadot• por S..Paulo, exigindo a •nossa
opinião c, mnis do que isto, a nossa intervenção immediatu
·
.
. sobro o assumpto referido.
A S. Ex. peco permissão pafn lembrar que, no correr do
sou discurso, fez cabedal da grav dade do momento o da pondoraciio com que deviam ser alvitrados meios c processos,
sinilo para solvet•, no menos para ·diminuir ou minorar as
dlfJ'iculdades que nos atormentam. (Apoiados).
Si assiOl' ó, parece-me, em.primcit'o Jogar, 'que esta questão
nüo tem, como approuve declarar o illustre Senador por São
l'uulo, caracter politico ou partidario, mas caracter accen Luu<lamento nacional. (A)lOiados). Não pertence a nenhum ílo
nós, exclusivamente,, o dever de, sobre ella, tomar '·qualquer
iniciativa, c sim a todos aquelles que, movidos pelo sou pu~
triotismo, sentindo o espírito perturbado pelas a1'1'liccões quo
conturbam a nossa patria, concebem qualquer remedia mais
c J'innnceira que .ill atrnvcssnvnmos·.
.
Não é, como bem vtl o Senado, uma questão que se cn-·
terreiro dentro dos dogmas c do pro'grnmmn de um· partido,
mesmo porque a situacão quo pepn •neste momento sobi•o os
destinos de nossa Patt•ia ú uma situaciio anomnla, que escapou
á previsão dos mni~ avisados, Ines os elementos innumoros o
incs1lorados que surgiram c que aggrnvarnm .n crise cconomicu
o l'innnceira que .hl atravessamos.
Peco, pois, liccncn no illustro Scnut.Ior por S. Paulo parn
dil'ergir de sua opinião, quando nos dtl dircctamcnto a .rosponsnbilidnde' d~ offcrccm• ,loluciio para o problema que tanto
Jlt•coccupa o espirita de S. Ex., como o do todos ·nós. J~' obt·i- ,
gncfw quu cabe n todo hrn1.iloiro, ·,que se julgar bem cscla- ·
rectllO, pt•opot· ti Nnoão medidas que venham al'nst[\t' perigos
JlOl' S. Ex. com tanta justeza apontados.
.
' O Sn. VICTOlllNO MoNTEmo~ Que pesam principnlmento
sobre as fontes mais poderosas da nossa producoüo; . · ·
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. 9 Sn . .l'INJ.JIWIO llf.lcrr.IIJO-Devo, pot••ltu, declal'ar,' Sr.
Pt•esiCieule, {JUe o nobre Senudm· por S. Paulo ó lo~leuu.tulm
de que, pnt•a solur;üo do oull'os JH'oblernus, que Lúo .iutima-.

menta se ucham Jiro.dos a este, nós núo !UJliw'll de Lomn.t•
parte. ncLiva e decü.. va ...,
VOZES- l\poindos.
O Sn. PINimmo iiLICHADO - .•• quer relativamente ;\
emissiio- assumpto tão contt·ovet·tido- quer quanto á moralaria.
. ~ Sn •., FIIANCISCO GL YÇilRIO- Apoiado. . l'crfcitnm~cnlo
bem.
O Sn. PINIJ!linO ii!ACHADO - E' mesmo do nosso cnrníitcr,
pois que ú do nosso dever, .inmais i'ugir com a nossa collahorucuo, expressa nas questões que entendem com as i'unccües publicas que exercemos no pniz •. Não pertencemos ao
numero dnquellcs que so reservam a si o direito do critica,
sem <lPinar o tomar ás claras parte da responsabilidade qu~
Jlles. possa caber perante n Noção, cm nssumptos dessa relevancia. (Apoiados.)
Leinbro no illustre Senador por S. Paulo que o assumpto
n que S. Ex. se referiú rl <ln ordem dnquelles quo exigem
profunda medUacüo c, mais do que isto, calma e prudencia
na sun resolucão. •
.
. Os termos do prolllema podem ser alterados inesperndnmenl.e por acontecimentos que venham exercer a sua accüo
sobro o terreno cconomico o até financeiro da nossn Patria.
O St'. Senador pelo Espirita Santo, referindo-se aos produetos que o nosso. puiz tem, declarou que alguns dellcs j:l
esfão tendo alta cotnc.ão no mercado •••
O Sn. Jo,io Lurz AT·VES - O assucar. .
·O Sn. PtNimmo MAC!IAPO - ... e essa cotucüo parece
que cresce rapidamente devido ú intervencüe <ie 'puizes estt•an~;eiros, fazendo' offertus o procurando obtel-o pura ·o con~
sumo cln sua populncão (ill dos seus exercitas. O usstfuar, que
hn 30 dias passados cru vendido nas localidades productot·n~
n '12$ a snccn, ,iú esl;\ sendo vendido por mais do 20$. O ·café.
que é o primeiro gcncro valioso dn producc.üo nacional, est:i
sendo neste momento usado em grande escala pelo exercito
nliemiio.
. O Sn. Joxo· Lurz ALVES - 1\lns será comprado agora. por
5.$000. .
. ..
O Sn. ADOLPI!O Gonno - Talvez por menos.
O Sn. PrNI-IEmo M<~crúoo - Hontcm, passageiro cheg.ndd
. cln Europa· narrava-me que, atrnvessand_o a Aus(rln o a Alio-.
rimnhn, notou que, emqunnto no Exerctto uustr1·nco so mnnt,,nha o uso dn cerveja, o Exercito nllernüo sómeute fnzfn ·
uso do cal'ó, por ordem do seu governo. Não ó de estranhar,
pois, o 6 mesmo de esp~rar que nmnnhü os exercitas inglcz, ·
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como liccnçn, com or·dennclo, o tempo dccor.t•ido de 1~ do
mnl'i!O a H de sr:tcmhro do 1Ol:J, dnta da vcRper·n do J'nllednwuto de .Tnfin .Petlr·o· l\lnximo Uor·doir.•n, .\" es,r·ipl.tll.'nt'io da
.Esl.mda do Fcr·r·n Conlml do Brnzil (nf(er•:cido jWla Com,mlssiiu
tlu Finauras).

Lovnnln-so n sossiío tís 2 horas c 1ti minutos.:

t

ACTA,

E~l

JG DE SETEMDllO DE 10g

Pl\ESIJ!ENCI.\ DO Sl\. ;\l\;\UJO G(iES,

1°

SECl\ETAl\10

'A' 1 hor·n da f.al'do acham-se JH'rsen los os Sr·s. Amu.io
Gôcs, .l'edr·o Bot•ges, :\lolo!lo, Gonr.n:;n ,Jarmc, Gallr·iel Sal:;:nrlo,
Inrlio dn Hr·nr.il, :rosú EuzoiJio, J.'it•es Jo'erreira, nihoiro Uon··
t'nlves, Ger·vnsio !'assas, 'Vnlfr·crJo Leal, C:oncnlvos For•roit·u,
:\guiar· o Mollo, Bol'llnrdino 1\lontoiro, Augusto de Vnsconccllos,
Leopoldo do llulhõos, ~3raz Abrantes, José Murlinlro, Aloucar
Guirnar·ãos c C:ener·oso· l\lar.·ques (J.!l).
Doixn.m do comparecer r:om causa ju;;Li.ficada os Sr;; • .Pinhcil'O ·~Inchado, Silvcrio Nery, •.ro:l'!t!, Laur·o Sodré, Arthm•
Lemos, •i\lendes do Almoidn, Urbnno Santos, J.o'rancisco Stí,
'J'Iromaz Acoioly, 'J'nvare~ do Lym, Arrtonio de Souza, EJoy
do Souza, Epitacio Pessoa, Cunha .l'cdr·osn, Hi!Jeiro de Br·itto,
Si:;ismundo Gonçalros, Ha~·rnundo de Mirarrda, Gomes Ribeiro,
.OJivoit·a VaJJndiio, Guil'hcrmo Campos, Luiz Vinnna Josó Mnl'ecllino, Ruy Bnr·bosa, .Toão Luiz ,\lves, }Joniz Freire, Nilo .Pcl!nnhn, Er·ieo Coelho, Lourcn<'o Baplistn, Alcindo Guanabara,
S;i .liJ•eit•c, Bucno do Paiva, Bér·nm·do Monteiro, Adolpho Gordo,
All'r•odo Ellis, Frnrreisco Glycerio, A Azer·cclo, XÍIVicr· dn Silvn,
Ahtlon Bnplisla, Jlr•lippc Sclrrnidt, !IcJ·cilio Luz ,Joaquim ,\ssurnpciio o Victorino Monleir·o (13).
·'

O Sr. 2" Secretario (.~m·villllo da .J") dú conta da soguinl.c
EXPEDIENTE
Oi'ficios:
Um do Sl'. t" Sccrctnl'io da Cnmnra elos Dopulnllos, rcmol.l.ondo n soguinlo
PllOPOS!Q;\o

N. 2·i -1DJ.l

O Congr'r.,Ro Nnrlionnl r•osolvo:
,,
A,l'liA'n 11nit;n~ Jlir;a n .Pr·üsidpnl.o rln flcpnblica nnl.o!'izarln
n n!Jr·n· .]Tolo )illlrstei'JO llo Intcl'JOl', rro· cor·J•cnlo cxcrcirdo, us

•
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cJ•oclitos ospccinos (Assistcnoiu a ulicnndos) nu 'imporlanoin de
JlUI'n oecOJ'l'CJ' ú~ dOSJlOzns aecrcscidns nas consif\'llll"lies do Hnspitnl Nnuinnal de Alienados, o na elo OU :000$
pat·á JlU/l'amcnto de dospoazs feitas com o sct•vico do Jovnntamcnto do cndnsl.t•o dos Jll'oprlos nnnionaos; rovogadas as disposif;ües cm contrario.
·
Cnmnru dos Deputados, iú de setembro do iDH.-Lui:
Soarr.s t1o.1 Sa11tos, Presidente cm cxcrcioio .- Anton·io Siuwtío
rins Santos Leal, i • SccrcLal'io·.- Juvenal Larnartine de Pm•ia,
. 2" Secretario interino.-<.'\.' '·Commissüo de l!'inuncas.
!Outro do mosmo sonl!m•, oommunioando ter u Camnrn dos
Deputados npprovudo o projecto que prorogn u mOI'ntorin por
110 dias, o qual ú enviado 1í sanccilo.-Intcirndo.
nccjuet•imen[o de D. i\larin l~uiza Macedo, filha do fnllc-.
cirlo cnpil.üo José ~rhcotonio do Mncedo, solicitando J•cvnPsfio
da pcnsiío de 30$ú00 que pcJ•ccbin sua finnda müc .-A' Commissão de Pinnncns.
:[r,() :!H::l~Oüü

O Sr, 3" Secretario (sei•vinclo de .2')

pareceres.

'

'

''

',

'

:,

dcolnrn que niio lm
f· ·:,

Srs.

O Sr. Presidente- Tendo comparecido apenas i O

•

Senadores, não póde ho,ie haver sessão.
Designo para a seguinte a mesma ordem do dia, isto é:
Votação, cm 3.' discussão, ela proposição da Camnrn dos
Doputndos n. 78, do '19!3, aulorir.nndo o Presidente da ncJluhlica a nhrit• pelo ~linisterio da Pnzcndn o credito extrnorclinurio do 70:251$430 para pugumcnto u D. Prnncison Augusta do Noronha c Silva o outros, herdeiros de Ignncio Loyoln
·de Noronha c Silva, cm virtude de sentença judiciaria (com
21arecâ fa·vo:•mJcl da Conml'issllo .de 'Finanças);
. Votacfio, cm 3' discussiío, do pt•o,iocto do Senado n. 7,
elo 1OH, autorizando o Presidente dn Ropublicn c considcmr
cn·mo licencn. com ordenado, o tempo dccorrlelo do 12 do
mni'CO n H elo sctcmbl'O de 1013, data dn vcspern do fnlleoimonto do .Toüo Pcdpo lllaximo Cordeiro, ~" escripturat•io dn
Estrada de Pct'I'O Central elo Brnzil (offerecldo pela Commissao
tia Pinanr.as) •.

,,

'

f05' SESSXO, EM i 7 DE SETE~IDRO DE f SH
l'ltllS!OllNC!A DOS SUS. All.WJO OÓES, i• SECnET.Imo, E l'INI!F.InO
MACHADO, VJCF.·I'IIES!D~NT!l

A' 1 hoJ•n dn tnrdo, presento

numero !ognl; abro-se n
n quo concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Arnu,jo
Gúes, Pedro· Borgos, Motello, Gabriel Snlgqdo, Silvcrio Nery,
~cssuo,
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Lauro Sodré, Indio do .Bt·azil, .Tosé Euzebio, Ur·bano Santos,
Pires f!'errcira, llibeiro Gou~atves, Gci·vusiü Pa:;sos, l"rancisco
$ti, Thomar. Accioly, 'J'avnres do Lyrn, gpif.nl!iO Pessoa, Si·gismundo Gon<;nlves. Guii('nlves .Ferreira, Jlnymundo de Mil'nnda, Guilherme Campos, Aguiar e Mello, Lui~ Via11nn, ,João
Luiz Alves, llol'nnrdiuo Monteiro, Nilo PcQnnhn, Erico Coe'lllO,
Alcindo Guanabara, .Augu·sto de Vasconccllos, Adolpho Gordo,
Francisco Glycorio; Alencar Guimnril:cs, Generoso M:u·ques,
·e Abdon Baptista (35).
Deixam de comparecer com causa ,iustil'icada os senhores
Gonznga .Jayme, 1'ci'J'tl, Arthur Lemos, Mendes. de Almeida,
Antonio de Sour.a EJoy do Souza, Cunha Pedrosa, \Vnli'redo
Leal, llibeiro de 'Britto. Gomes Ribeiro, Oliveii'U Valladão,
;Josú Mnrcellino. Ruy .Barbosa, Moniz l<reire, Louren(;o Baptista, Sá Freire, Buenn de Paiva, Bernnrdo Monteiro Alfredo
IWis. Leopolclo do Bulhões Jlrnz Abrantes, ,Josó Murtinhq,
A. Azeredo, Xaviet• dn Silva, li'elippo Schmidt. Hercilio Luz,
Joaquim Assumpcão e Victorino Monteiro (27).
São lidas postas em discussão e, sem debate, approvndas
as actas da s'essão anterior e da reunião da vespera.

•

Sr, 2" Secretario (sar?>indo de ·/') declara que não ha
expediente.
O

O Sr. 3' Secretario (sc11l'i11do da 2') doclnra que não ha
pareceres.
O Sr. Alencar Guimarães '(')- Permittn-me V. Ex.,
Sr. Presidente, como uma homenagem do meu respeito pelo
Senado da Republica, cm cuJo seio se me en_contra,, como o
mais humilde do todos os seus membros (nao apowdos) ' ••
O Sn. GE!'IJ~llOSO MAnQUES- Um dos mais distinctos.
•0 Sll. ALENCMl GUJ:\/',\RXES-,., l'fUC cu não deixo absolutamente pnssar, sem um prompto, vc!J.ementc e indignado
pt·otesto, a aleivosa imputação, que um orgão de publicidade
dostn Capital dirigiu ao humilde omdor e no ilh.istJ•o VicePJ•esidente do Estado do .Pnraná actualmente cm exe11cicio.
O inopinado dn aggressão com que n leviandade do um jornalista, apoiado om' inl'ormaçücs não monos levianas do um
reprcscntnnle da Nnção, procurou J'azel'-mo, não me surprehondc, nem mo abalo. O processo de di:l'J'nmaçiio dos homens
publicas quo cm continua actividade se manl.cem no scenario
politico deste pair., cnl.t•ou nos nossos habitas, constituiu uma
fórmula J'nci! do 1./'Cc!nmc, de emprego que não demanda desper.a, nem crê a ohrigncões pam nquel!es quo deli a usam.
O difl'amndor cumpt•e o seu Lristo J'adal'io, muito facilmente.
Só precisa de um pouco do audncia c do coragem. Ninguem
I!lo. exige provas ela accusaciio; a sua ncciio fica cumprida o .

(') Este discurso nüo foi ·revisto pelo orador.

,

•

,,
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ellc se J'ecommenda ú alLcnr;üo publica com a simples impuglla ,iusLi!'ica os louyo.t•cs que se lhe dirigem e os
upplnusos que conquista. As obrigações süo impostas nos clil'famudos; a elles corre o dever de defesa. Si r1ão o fazem, o
seu Jiome e a sua lloma ficam malquistudos. E si, por instante,
'tlésappat•ec.c dà memoria publica a aC!lUSaçüo, por circumstancias intcrcorrentes, ·ella SU:Ll';e logo depois, porque a ra~u dos
· diffnmnclores prolifera; dcsnppat·cce um. fJ Jos;o outro vem
substiLui!-o; isto esLíJ nos nossos costumes; o processo nó~
·venios praticado todos os dias.
Chegou agora a minha vez c a do illustrc Vi·ee-PrcsidenLe do Estado. A accusar;úo esLt'! feita, sem p:rovas; sim·
plesmen~e uma nloivosia, uma 1'asidncle; mas, r.í nccessnl'io que
nos del'cndnlnos. Eis a ruzüo, Sr. Presidente, por que me acho
nesta -tribuna.
O Sí·. Deputado Mauricio de Laeercla, entrevistado pot'
um ,jornal desta Capital a respeito .elo que cllc denominou
u.m no'l.!o Cmmdos, pt·onunciou e cxLCL'IlOU alguns conceitos,
que peco licença ao Senado pura ler afim de que a minha
resposta sc,ia cabal e completa.
IntcJ·rogado sobre as causas determinantes dos conflictos
successivos, que, ultimamente, tecm occorrido na J•egião contestada ·entre os Estados do Paraná c de Santa Catharina, ao
sul da Republica, S. Ex. disse o seguinte:
tacüo~

«Não lm memoria de tüo grande escandalo. Essa
situa cão que vemos, é toda sympaLhica dos J'nnaticos.
- '?

Não se admire. Esses fanaticos süo bràzileiros; eram
dol)os de suas terras.)
O Sn, AnooN BAP'J'IS'J'.\- Isto ó u.ma lenda. Essa gente nüo
tem terràs nessas zonas.
O Sn. Ar.m~e,\n GUJ.\IAn,i!lS -(Co11Unuaudo ·a ler):

•

«Mas, no ParaM1, estabeleceu-se uma emprezn estrau.gcim que lhes usurpou suas terras. Um roubo. As
victimas, como era natural, dc,fQnd,Llram-se. Que se
devia espei•ar? Que o Estado fosse em soccort•o '<laquellcs
homens. i\las, veri:l'icou~sc o contrario. Dous inJ'Iuentes
e poderosos pol.iLicos .Jlaranúcnscs conseguiram que o
Governo mandasse a fot•ca. policial rmra defender o~
ladrões n maLar os bmzilciL•os que· Ji.c.jJamente, honradamente, ,iusLunwnt.c, defendiam as suas propriedades, de
CJUO et•am espoliados.)
Como vc, isso Íl'l'ilon ainda mais os unimos do;;
sortnnc,ios, que obtiveram numerosas aclhesões. Dessa
nrLe engrossadas as l'ileims dos fnnaLicos, sem mais
cont'iauca na Justiça, no Governo, no !Estado. cm summa,
trataram de prcparnr-se para repcllir qualquer ataque
futuro. Os gatunos, nmpnrndos pelo Governo, nüo abriram

'

•

müo das suas ambicões; o Eslnclo, :(t•aco Jlnra esmagar
os sertanejos, pediu a intervcncilo federal.
E o nosso .Exercito hí soguo pn!'n o Pnrall(t como
s-unrtlas-coslns do Jlnlifos. E o mais gt•avo ainda ú t]UD
as ex[H•àit•ües rnundndns para o Purnnít nüo silo org-nnir.adas como dc\'e!'inm ser. O capiliw Mallos Cosl.a,
que serviu com o general Mesquita, ao purli:r ilissc-mo:
~:Vou para o matadouro. Sei que nilo vo!Lo. Nilo pro- testo; como soldnclo, habituei-mo a não discul.ir ordons.
Imaginem: temos h\ 300 homens i'aligndos, armados elo·
cn:mbinus descali!Jrndns ~.
Este ofl'icinl isso dizia, niío por medo. Elle ern
um hrnvo.
.
'J~nnto que o IS'Oneral i\[esquita, com quom alie serviu
:em Tnquarussú, propoz a sua promoção a majot• por
netos do bravura.
•
·<Z.
E o •capitão l\Intlos Costa s6 não foi promovido
porque era civilista.
·
-O doutor fnllou cm dous poderosos políticos pnrnm\enses protectores da cm·prcza estrangeim que se
apoderou, ú forca, das tet•ras dos sortane,ios. Quem são
alies?
-Fnca a sua reportagem. Investigue. Por minha
vez farei o mesmo para colher as provas, afim do
accusal-os da tribuna da Carnarn. » .
O Sn. Gv.:o~r.noso ~I.1nougs- Far. uma accusnçüo destas c
ainda vae colher provas que ,h\ devia ter cm sou poder.
O Sn. Ar.mw;~n Gur~unÃTlS- O ,jornalista continün: « Im-.
pressionados com as revclar)õns do ardoroso Deputado flllmincnse, pur.emo-nos n campo o soubemos que os advogados da
nmprcza cilnila m·nm o DJ·. Alcnco:t• Guimarães, Senador Fcdoru!; outt·'om .Pl'DsidcnJ.e do Estado, c o Sr. Dr. Affonso Cnmargo, Vicc-Prcsidcnlc em cxcJ'Cicio neste momento».
tmis ahi, Sr..Hresidcute, a accusaçiío. O Sr. Dc·puladct
Mauricio de Lacerda não o disse posilivnmonte, mas as informações que prestou no ,iornalisl.a quo o cnl.rovisl.arn lmbilil.nrnm a este a vir dizer do publir:o fJUC os advogados das cmpr•er.as estmngci·l'as quo usurparam torras no PaJ•nnft, dando
Io:::at• a que os espoliados so •congrr~gasscm pnrn J'ar.or ns suas
J•civindicncõcs, são o humildo orn(]ot· o o actual Vice-1lrcsidcnlo do J~slado.
O Sn. GENEnoso l\[AnQumi- E' curioso. O Pnrnm\ usurpa
ns tcrms c cllcs vão ntncnr os cutharincnses.
O Sn. Ar.ENC.II\ Gur~r.ll1ÃllS- Sr. Prcsidonlo, sol~mnmnenlo,
dr.nnto da Nnciio inl.eirn, n!'firmo sem receio absoluto ele contoslncão que isso ú umn infnmin. Nunca :fui homem do nrgocios. como tnmllem niio o ú o Vicc-.PresidenLo do Eslnclo do
l'nrnnr\.
..
O Sn. GllNEnoso MAnQUES ..:::APoindo.:

•

•

•

O Srr. Ar.ENCAR Gur~tln;\lls- Quanto a mim, são passados
.iú 2ü nnnos depois que entrei. na vida pulllicn. Na minha
t.ei'J'a não hn ninb'llcm que desconhct;n a minha vida; niio t.cnl1o
segredos. 'J'cnho 1'cito ulli politica, tenho exercido a minha
.p.t•ol'issão lihr.rul c ningucm ,iúmuis houve no mais acccsso das
lutas politicas cm que JlOl'YCnlura me tenha visto envolvido,
inimigo, advcrsal'io por mais perversos que fossem os seus
instinclos, ~ue tivesse a •corngcm de apontar-mo como um
negociador, como envolvido cm quacsquer interesses innonfessnvcis, como advo.gndo c patrono do salteadores da fortun::t
publicu c particular.
0 SR. GENEROSO MARQUES ~~Iuilo bem,
O Sn.' Ar.ENCAR Gur~rARÃES -Não sei tambcm que tenha
havido quem o fizesse ·cm relação no illustre Vicc-Presidcntc
do Estudo.
A accusaçüo, porém, Sr. Presidente, refere-se a esbulho
rlc propriedades t.c·rritoriacs situadas na zonu contestada do
Pni·anú c SantJl Cntharina.
Facil tl, cm uma extensão de ~erras conhecida, saber quac;;
os proprictarios csbulhndos, quacs os proprictarios favorecidos Jlcla acciío inconfcssavcl dos dous politicas apontados nu
dcnunc·ia.
Ao Sr. Deputado Mauricio de Lacerda c ao ,jornalista que
publicou as suas dcclaraciles incuni!Jirin certamente a 11.rovn
de suas nfl'lrmncilcs; nenhum dclles, porém, o fez.
O Sn. GENEROSO MARQUES -Agora 6 que vão procurar as
provas.
O Sn. Ar.ENCAn Gum.1n:i.llR- Nenhum dcllcs o fez, Sr. Pl'csidr.ntü, nenhum dclles o fat•ú; ma;;, como tenho noccssicladr.,
zclnmlo da minha homa c do mr.u bom nome, de provocnt•
uma clcmonsLPacão fOI'lllnl, compella, inilludivcl, irt•ctorquivcl.
a respeito elos factos que me são imputados, cu venho, Sr. .Pre8idcntr., offcrccer aos meus accusadm•es a rclucão nominal dos
actunes possr.ir.•os compJ•ehcndirlos nessa região, J!Ul'a que se
possa fazer uma invcsliga(•ão sr.p;m•n, completa, cabal quanto
nos factos que scrvirnm c ,iuslil'icarnm a nccusncão que nos
foi lnncndn cm rosto.
•renho aqui o mnppa, S1•. Presidente, da região comprchenclidn cnl.rc •.rrcs Bnrrus c Rio do Peixe. zona infestada pelos
chamados fnnaticos, mns que cu denomino elo snltcaclorcs e
llancliclos. Nesse mappn. estão assignaladas todas as propriedades tcrrilorincs nhi existentes c indicados os nomos dos
JlMSr.il'OS O jll'OPI'iOlarios.
!\'fio !'osso o receio de fatigar no Senado, leria todos c;;sr.s
nomes; não o farei, rogando, porém, n V. Ex. ~onsinln que os
inelun no meu iliscurso.
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O Sr. ~lauricio do Lacerda o o .iorunlisla rquc tornou publicas as suas declm·a~üos J'icam assim IJUIJilitndos a mquercr
todas as eet•ticlües que sr,,ianl nocessnrins para dornonstt•ar:
'i", que J'igÚrüi eu como acli'Ogaclo ele quni.CJUOJ' dos arJtt)aOs
protll'iotaJ•ios elas leJ'I'US dessa regiiío, expolmndo os anttg'Os
occu11nntes dellus;
:!", que J'cz o mesmo o illustrc -!" Yice-Pt·csidonto elo Estado, uctuulmonte om exeJ•cicio,
O Sn. G!INJmoso MABQUJlS -Não consta queixa nenhuma
a respeito, .llqui ü que se levantam as accusn~üos.
O S11, AJ,J.:NCAJl Gur..\JAn.\lls- Jla~o mais, Sr. Pl'osidento.
Para oque os aceusadoJ.•es, .que se atiram assim tão ... cstupidnmonto, permitta-mc V. l~x. a expt•cssúo, contra elous ;lomons não •nmJm!nuos atü ho.ie na sua vida publica; para que
os accusudot·cs não ulleg·uom .que u nossa proponderancia politica no Estudo do .P·at·ani't os pt·iv:u·ú du sét·ie de documentos
de que cat·ecem pura cOI'J'Oborur snus ul'fit•mn~õcs, ou me comprometlo u l'ot•necor u um c a oulro os documenios de que
porvcntUJ.'a possam dles carece!' put·it que a clemonstraJ;ão CJUC
devem apt·oseular sc,ia uma p!'Ova tia veJ·dade do que ui!egarn
e do que no~ accusam.
~l'omo essa responsal.Jilidud<J rwrautc u Na~üo.
.
Disse, Sr. Presidcnlc, :que nuntm J'ui !JQ!llCm de negocias.
~<\ccrcsceularei rquc ,iúmais advoguei interesses de qualquer
companhia, nacional ou estrangeira, ·quu collidissem com interesso do Estado ou importassem sacriJ'icio do direitos de
terceiros. Não me pócle portanto set• imputada u t•osponsnbilidade no movimento que se opm·u no eontestado e .que tantas
pr•eoocupa~üos lom trazido nos •Govot·uos elo. :Pnranú, de Sanla
Cathm•i11ll e ao du União. Nenhum !Jomcm polil.ico dos dous
Estados tem u sua l'eSIJUnsabilidudo ligadu a esse movimento.
Não ti pt•eciso !Jislorim· os /'actos, que se vccm succodondo,
doseio u pt•inwira iuvnsão elos .chanmdos l'auaticos uo Estado
do Sanla CuLhal'inu. Basta dizct·, St·. Presidente, que o!lcs
tivei'Um uma ot•igem tlesconheuidu; sut·git•am, iuopinadnmenle,
nos campos de Cut•.ity!Junos, som :que· se pudesse explicat• a
causa da agg!onHH'acão do indiViduas rquo ahi se concentmram,
pertUJ•bando a trauquillit!ndc do "popul:u;ões paoil'icns rJ al'l'nnc(lndo-as nos lubot•os tl'uurquillos de sua viela.
'l'ocutlos dulti pela policia de Suula CuLimrinu, surgirám
nos campos do 'i'I'Uuy, onde J'oi sacl'ificadu tt vida de um bravo
solclur.Io üJ•uzilcit·o. o em·oucl JJOrnmautlunte da policia de meu ··
EslarJo, uu cxriedi~ãn entüo euviuda ·coutm essa rouniüo de
hoawns, ·que n.iio t·cpt·esenlmu nen•hum idúal, mas st\ tinham
.
a Jll'coceupa~üo do assalto u JJl.iio nrmada, elo sa.que.
O Stt. GJcNtmoso ~i.lllQUICs -Apoint!o. Nüo se Lruln de
Jlbos se tlrJ lct•t·ns, JlOL'f!Uu o que e!IJJS qcwt·om ti vivor··scm trnn11 lnt·.
0 Sn, ALtmCAil GUIMAilÃICS- Houve um lcmp~ cm ~JllO
tudo PUI'Ocin ler screnuclo, mas ha menos ele um nnno novns
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incursões so deram em Cnnoinlms, cm Campos :\ovos; perseguidos, enlrat•tun no .Pal'llnú o sé• uos u!Limos dias ú que sun;iram
ahi atacando Ilio Negro o Papanduvas o outras rr:giõcs pai'UnaJnsos, Corno, pois, aLtribuir aos politi1:os parunucnses esse
movimento que l'oi iniciado ern :5antu IJallmrina e u;;ora apparece no l'uJ•aut'l, vendo-se, numa 'hut•mouia IouvavJ:I, os Uove~·nos dos Estudos atacados con,iu:;ar·em seus esl'orcos para
- vencer a desordem c punir os desordeiro>:!
10 sr~ Gr~Nili!OSO :\l.litQUllS- Depois de es:;ulados lodos os
meios par·a c!Jumalos :ú ordem, Jladficamcnto.
O Sn. 1.\.J.JlNC.IIl Gur~J.\IlS.Ils- St:t•ia enl'adonllD quo cu
enumer·nsso todos os poquenos inlliclcntes relativos aos factos
do IJontestado; a illlJli'OlliHl delles se tem occupaclo lal'gumente;
o IC::OI'erno da Jle[lublica, atlondcndo ao pedido dos dous Estados,
tem tomado provideneins •que eslfio no conlteeimonto ele todos,
pJ•ovidcucius ,iuslil'icudns pelos actos .que vão sendo tll'alicudos,
reclamando punir;üo e repressão.
B' desnecessal'io,~wrtunLo, que cu cnli•c nesses detalhes.
Todavia, ó bom que o Senado Lenha uonlwcimenlo de um lclcgrammu do actual Presidente elo Estado, .que, em synthese, esclurccc a situação e t·espondc t'ls accus:u.:lies :que são dirigidas
ao .humilde OJ•udor c a S. l~x. Este telegrammu foi passado
em rusposla u um outro que <lhe dirigiu o meu eminente coilega ele t•cpl'csentaçüo Sr·. Senador GeneHoso )I aa·qu):s, inJ'ornmndo-o, do que esse ,iol'llnl, apoiado nas dcclamçõcs do
SL'. Deputado l\Jauricio de LaccL·da, tornara publico, O Senado
mo poL•miLLit•ú a lciLum desse tclegramma: .
.
«Sei ente seu telcgrarnma lastimo imprensa c t·cprescntantcs paiz, sr:m conhccinwnto causa estejnm
adulterando caso fanaLicos, emprestando Pal'anú c a
seus homens motivo;; dctcrminnuLcs J'analismo oqunudo
ri certo que ns populações paranaenscs não estão cnvolvitlns cnl.rc aquclles o no contrn:t·io estilo em. massa
se oi'l'ereccndo ús autoridades federacs o cstnduacs pul'a
jugular movimento que. teve origem cm tcrrilorio sob
:iu!'isdicrJão cathurincnsc. Basta isto pnra demonstrar
inanidnde accusacüo, tanto mais quanto ó certo Senador Alencar nunca foi advogado compnnh ias cstrnngeiI'us, c cu que algum .tempo apenas fui advogado Lum. bor Company, sou pessoa competente para informar
que esta apenas adquirira no Estado terrenos .•• »

••

I

A Compa.nhia J.umbcr ó a maior proprictnrin da região
c a cu,ia occüo se aLlribuc rcs[lonsnbilidadc no movimento dos
eh:unndos l'nnalicos; <i accusacln do Ler contribuido para cspolim· os hnbilantus daquclla rc,;ii\o do suas propriedades toJ'ritOt·incs.
O Sn. GllNmloso MAnQuEs - Qnc nunca se queixaram

disso .. ·
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0 Sn. ALENCAI\ GUJ!.!,\n,i.JlS

(corttiUlll!llliO a

ler) :

~ .. ,pcrlcnccnlcs legalmente a terceiro por liLuf9 de
pt•opricdadc sem contcstacüo de quem quer que tosse.
Origem fanatismo devo sei' pt·ocm·ada cm Santa Calharinu de onde cllo vciu depois de um anno o tanto do
luta' naquello Estado c nunca no Paraná onde não h a
populações i'anatizudas. Saudações cordincs. -Af(onso
Camarao.~.

O Sr. Deputado Mauricio do Lacerda foi leviano, si ·tomou n responsabilidade de accusncões que absolutamente não
podcr{t justificar. ·
O Sn. GENrmoso ·MAnQuEs -E até confessa que não tem
provas c que vac procurai-as. Accusacües destas não se fazem
sem provas.
·
O Sn. Ar.!lNCAn GUIMAnÃ!lS - S. Ex. com a responsabilidade do mandato que tem no seio da r;_cprcsentacüo· nacional
devia ser mais cauteloso, tratando de aBimmpto do tanta gravidade. Si o fez, si não teve escrupulo cm fazei-o, cu, Sr.•
J'rcsidentc, desta tribuna, o intimo a que nos dô as provas
das suas nccusncõcs.
.
Prezo muito a minha honra c o meu nome, assim como
preza a sua honra c o seu nome• o ii lustre vico-presidenle do
Estado do .Pm·aná. Cada um de nós tem a sua responsabilidnclc.
deJ'inida neste pniz, tem um nome a zelar, tem um patrimonio n rcsgnat•dnr. Da honra do Sr. l\lauricio do Lacerda cu
exijo a demonstração da sua accusar;ão.
'l'enllo dito. (Jltuito bem; muUo bem. O orado1• é cump1'i- ·
mantado por mu'itos Srs. Senadores.).
.
Relaçiio dos 110sseiros c propl'ietarios 'das terras situadas na
1'eaiqo contestada entre qs Estados Pm•aná c Santa Ca-,
tltaJ•ma, a que se 1'C{crl!t o S1·. Senador Menear Guimar<ics;

Cruzes - Isains Daniel Vieira;
·
Rio Prelo - Zeferino do Nascimento 'l'eixcirn;
.Trsus - !\faria Dionisia de Jesus;
·
Col'cleiro - Manocl Antonio Cordeiro;
Jnvcrnacln - J..nurindo Cordeit·o Bollo;
, Campo llfncns - Hygino Rodrigues Cordeiro;
' Bfigre - Gnldino .Tosó ViciJ•a;
L1geim - José ele Paula Cordeiro;
Ribeit•üo - Josú Joaquim Daniel;
Pncicncia - lllnria Dionisin ele ,Jesus;
Pahneirinlms - Hygino Rodrigues Cordeiro;
Volln Grande - 1\[~tria Dionisin dr. .resus;
S. Sebastião - The Southcrn Lumbcr c•.
F:scndn - Alexandra l'l!iczml\onsl;v;
Escncln - Josó Bucno de Camargo';
\
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Pintado - Ji'mncisco do Paula Casl.ilho;
I~~:;c-1</·o Liso - C9mpnnhia S. l'aulo e fiio Grande;
J'HII.ndo - FraneJsco Paula CasWho o outros;
S. !toque - Gct·trudcs finlbena da Gloria;
S. Pedro - Annn Joaquim ·dos Santos;
·Merim Doca - Antonio Santos Caruchá c outros;
Ct•uzciro - Absalüo Antonio Onrnciro.
OllDEl\I DO DIA
E' nnnun'ciadn a votacfio, cm a• discussão; dà proposição
dn Gamara dos Deputados n. 78, de 10t3, autorizando o Prcs!.dontc dn fiepubltcn n abrir, pelo Ministcrio da Fazcndn, o
credito cxtraot•dinario de 76:251$.30, para pagamento a Dona
Francisca Augusta de Nor·onha e Silva e outros, herdeiros
de Ignncio Loyola de Noronha o Silva, cm virtude do sentr.nctl ,judiciaria.
1
O Sr. Presidente - A I is ta da porta· nccusa a presença
de 35 Senadores; entretanto, não ha, no recinto, numct•o pal'U
as votações.
Na fôrma do ncs-irncnto, vou mandar proceder á chamada.
, . ..,
Procedendo-se 'á chamada, verifica-se a. ausencia dos
Srs. Francisco Sá, Thomnz Accioly, Thnymundo .-de 1\Iirnnrla,
A:;uiitr o Mello, Luiz Viannn, Nilo Pccnnha, Augusto de Vasconcellos c Brnz Abrantes (8) .•·
O Sr. Presidente - Não ha numero; responderam á
cilamadn apenas 27 Srs. Senadores.
Nncla mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
D~signo para ordem do dia da seguinte a mesma jt\ marcada para hoje, isto é:
YoLacüo, cm 3" discussão, dn proposicüo da Camnl'a rlos
Dcput.ndos n. 78, do 1913, autorizando o PrcsidenLtc da Repuhlicn n nbl'ir, pelo 1\!inistcrio da l~nzcnda, o credito cxtrnordinnrio do 7G :251$430, para pagamento n D. Francisca
Augusta de Noronha c Silva,. e outros, herdcit•os do IA"naclo
J,nyola do Noronha e Silvn, cm virtude de sontencn .indiciaria
(r.om parecc1• {avoravcl da Commissúo de Finanças);

. Votnciio, cm 3" discussão, do proJecto do Sonlndo n. 7.
de iOJ.I·, autorizando o Presidenta da Republica a 1:onsidcmr·
como Jiconcn, r:om ordenado, ci tempo rlocorrido do 12 do
marco a 14 de setembro do t n13, data dn vcspcra do fallecimonto de .Toüo Pedro Maximo Cordeiro, •• escripturnrio rln
.lcsLrndn do Ferro Central do Brazil (offcrccido pela Commissão

.I

de Finanças) •

Levnnt~-sc

a sessüo ás 2 horas e 20 minutos. ·'..

.

'•'
\

'1•• :·

l.;

'

~~~-

' _,,~~

:.:1:;;,·

~J.-"1~._.,,._,.

____

.. -

••

•

•

160

I,

ANNAES DO SENADO

•'

106' SESS;i.O, EM JS DE SE'rEi\lBUO DE 1Dl4
PflllSIDllNCI,\ DO Sll, l'INHEIIlO

~\UCHAIJO,

VIGE•l'RESIDEN'J'E

A' I. hora da ltll'(lc, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que eoncot'I'Cm os S·rs. Pinheiro i\lachado, Araujo
Gô~8 • .Pedt·o Bot•ges, i\lctcllo, Gabriel Salgado, Silverio Nory,
Jnclio ·do Bmzil •. 'illenctes de Almeida, .Tos,) J~usebio, Ul'bano
Snntos, Pi1·es J•'ct•reit•a, llibeiro Gonçalves, Gct•vasio Passos,
'J'homaz Aceioly, Epilacio Pessoa, WaiJ'rcdo Leal, Sigismtmdo
Gonc.ulves, lluy111undo do Mit·anda, AG'uiat• c Mcllo, Luiz Vianua,
.Toão J,uiz Alves, Berm\l'Ciino Montoiro, Et·ico Coelho, Augusto
do Vasconeellos, Adolpho Gm·do, Leopoldo de Bulhõcs, Braz
Abl'llnl.e~, José ~lurlinho, Alencar Guimarães e Generoso lllnrques (30) .
Dl!ixum ele comparecer, •com causa ,iustiJ'icndu, os Srs. Gon- ·
zaga .Tayme, ~l'c!'J',l, Laura SociJ•é, At•thur Lemos, P.t'llncisco Sá,
Tava1•es do Lym, Antonio de Souza, JD!oy de Souza, Cunha
J>edrosa, Jlihoit•o de Bl'il.lo, Gonçalves Ferreira, Gomes Ribeiro.
Oliveira Vnlladfio, Guillwt•mc Campos, José i\larccllino, lluy
Bai'!JOsa, Moniz .Freire, Nilo Pecanila, LoU!'enço Bapl.ista, AIcindo C:uanabaJ·a, Sú Freire, Bueno do Paiva, Bernardo MonleiJ·o, AIJ'I'edo .EJJis, Frnncisc;o Glyccrio, A. Awrcdo, Xavier da
Hilva, Ahrlon Baptista, Jrelippc Schmirll, Hcrcilio Luz, Joaquim
Assumpcfio e Victorino Monteiro ·(32).
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, appi:ovada a
acta da sessão anterior.

•,

O Sr. 1' Secretario dít conta do seguinte.
EXPEDIEN'l'E
'felcgramma do St•, Alvaro Diniz, Presidente da Asscmbléa
Le:;islativn do Hio de Janeiro, commnnieando .Lerem sido· reconlwcidos Presidente e :l", 2" c 3" Yice-Presidcntcs para o
pm•iodo govcrnamenl.al l'uLuro, os Srs. Pcliciano Sodrú .Tunior,
Al'thm· Emiliano Costa, Josó Ribeiro de Castro c Luiz Cor.rOa
ela llocha Sobrinho, respectivamente.- Inteirado.
O Sr. 2' Socrctal'io dá conta dos seguintes
PAI\JlCEllES

.N. 58-1Dl4
~rendo

examinado o J'ccrucrimcnto em que o Sr. Basilio

r! a Silva Al'êas. pede o pagamento de Gl :270$700, pela abertura

de esll'ndas no 'J'crritorio do Acre, de nccôrdo com contracto
que celebrou com o chel'e da Ccmmissüo de Obras Fcdcracs,
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.no mesmo '1'et:l'ilorio, ·e ouvido a respeito o Sr •. Ministro da
JusLica c Nt>gocios InL\u•iores, 6 n Commissüo <lo Financas de
parecer· que sojn at•cl!ivado o mesmo requerimento, aguardando-se parn rlizet· sobre o .assumpto quandD D Poder Executivo solicitar o necessario ct·edilo para D. nasamento de que
.se trata.
·
Sala das Oommissões, 17 de Setembro de :IDH.-F. Glu•
ae1•io, !'residente.- Tavares tlc Lyra, Relator.- Gonçalves
Parraira.-João L11i.: Alves.- Urbano Santos.-E1•ico Coelho.
,.... Victo,r.ino Monteiro.- Sá Prai~a.-A: imprimir.:· · · · ·

N. li9-'1014

l!,oi presente ú Oommissão de Finnncas, para emittir pa•
recet·, a emenda aclditiva a(lresentadn ao art. i • da proposicüo
da Camara dos Deputados n. 1'17, de :1004, c sobro a qual já
se pt•onunciou esta Commissüo no parecer n. 177, de 1908 •.
Esta Commissüo, concordando com o parccet• da do Marinha c Guerm, ó de opiniüo que seja approvada a mesma
rJmcnda, tanto mais quanto a proposicüo favorece os interesses
'cto · 'l'hcsouro, afastnndD a idade compulsaria dos ofi'iciaes do
Corpo de Sande dD Exercito e da Armada, e trazendo •comD
:c.ónsequencia a diminuicão do numero de provaveis P.ensionistas elo Estado.
Sala das Commissõcs, '17 de setembro •de :10:1..1. -F.,
Glyce1•io, Presidente.- Victorino Monteiro, Relator.- Urbano·

Santos.-Sá Frei1·u.,-Erico Coalho.-Joüo Lui: Atves.-Tavw·cs da Dui·a.- Gonçalves Ferrei1:a.
l'AI\ECEn DA: CO!I-IMISS,i:O DE MAniNlf.\ E OUE~m<i·, N,
A QUE SE 1\EFEI\E O IWIECEn SUPI\A

56,

DE

19H,

A Commissão de 1\Inr•inha c Guerra,. a cujo examo foi
sujeito a emenda additiva apresentada ao nrt •. 'i" .dD projecto
n. :147, de :1014, ó do parecer que, providenciando 'clla sobre
a ,reforma compulsaria dos officiaes de patente que servit·em
.nas classes militni•es, como dentistas ou veterinarios, merece
.a approvaciio do Senado.
.
.
Sala das Commissões, 9 do· setembt•o de HH4.--. Pi1•cs
FertC'lra, com I•estriccões por ser contraz•io ao pz•oject'o',-

•

·Laura Sodré.- Gabriel Satoado. -A. llulio do Bra:;it. -Fe•
lippc.Sckmidt..
·
· · ·
·
EmJND,\

~{ PROPOSIOÃO DA

cA.i.rAIU DOS DEPU'l\\DOS, N. H7, DE
,\ QUE' SE 1\EFEnEM OS PAI\ACEfillS SUP&~

1904,
c

, 'Ao. ai·t. 1.'.- Depois das palav.ras -medicas e pharma·
conUcos- accrcscentc-se: «dentistas e :veterinar!os :..,
Sala das sessões, i·5 do dozombt•o elo '1000.- Castro Pinto,
·Hercilio
Lu:. -A .imtJL•imil·.
· ··
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Foi presente á Com.missão de F.iilnnc;ns, \lara interpor
parecer, a proposicão da Camarn dos Deputados n. :13, deste·
annci, autorizando a concessão de um· unno de licen(•a, com
ordenado, a At·y de Mimnda Azevedo, praticante da Directoria
Geral dos C01•roios.
.
,..
Consta dos- documentos que accirnpunham a. propo.sicão,
que no m~smo l'uncionnl'io l'oi concedido o praw mnximo do
licença pela ,repat·ticão competente, motivo por que se dirigiu
no Congres~o Nacional solicitando 'mais um unno, al'im da
poder continuar o seu tratamento, l'óra desta. Capital, pela.
natureza. do sua molestia. diagnosUcadu no attestado junto á
petição.
..
A' vista, pois, da informncão . da. Directoria, Geral dos
Correios, l'avomvel ú Jicencn ~olicilnda, o dos utlestados medicas que evidenciam a. necessidade do mesmo Jl.l'aticanto tratar-se urgentemente cm clima benigno, é a. Commissão de
parecer que soja approva.da a. proposição ..
Sala das Commissües, ·:17 do setembro de 1VH.-F; Glu·
ccr.·iQ, Presidente.- Erico Coelho, Relator.- João Lu·i: Jllvcs.
-Urbano Santos. -Sá Preira. -l!-icto1~il1o illontC'iro.- 2'a•
'VU1'o>s da Lyra.- Gonçalt•as Fe1•reü•a.
PllOPoSIÇ,\0 D.\ c:\~I.\l\.1 DOS Dlll'UTADOS, N, 13, DID
Sll 1\EI'El\Jl O 1'.\RECE!l SUl'll.\

1014, 11.

QUJl

O Congresso Nacionál L'esolve: .
·
Artigo unico. ll'ica o Presidente da Republica auto1•izado n.
conceder um anno de licenca, com ordenado, a. Ary de llliranda
Azevedo, praLicaute de 1' classe da Directoria Gemi dos Corl'eios, pura tratamento de saude; revogadas as disposicües· em
contrario..
·
Camara dos Deputados; 31 de agosto de lO H.- L'lli:·
Som·es tios Santos, }>,residente cm exei•cicio.- Anton·io Simeão
dos Santos Leal, 1" Secretario.- Annibat Toledo, servindo de
:!" Sccr•etat•io.-:- A imprimir. .
·
.
.N. 61-t014
O praticante da Directoria Geral. dos Cor.t·eios A:Jbm•to. do

~asconcellos ·cruz requereu
de•licenGtt ~om ordenado, por

ao Congresso Nacional um anno
ter esgotado o pt·nzo maximo das
Jicencas que a.: ,repat'licúo competente lho podor ia· conceder,
'do uccOrdo cama. lei n. 2.7.56,. de 10 de janoit•o do :L013,.
A Gamara dos IJe!'iutados, baseada.' no laudo do. oxamo de
~alidez, da Directot•ia Geral; de Saudo Publica, que 9P.ina. estat~

I

...,.

I

.

.,

sEss,i.o

E~I

-!03

:1.8 Dll SllTEMnno DE :I.Of.í

o mesmo funeeionario enfermo c prceisat· 'de uni anno 'do licenca para tt·atamcnto, appt·ovou o pt•ojceto ri. :1.4 deste rinno,
o!'fcreeido pela Commissiio de I'ctir;õc~ c Poderes, c com o qual
cstú do aceDrdo .esta Corn!llissüo.
SuJa das Commissücs, :1.7 de sotcmbl'O do :I.OÜ.-F. Glu·
·crJrio, 1' residente~....:.. Gonçal'/Jcs Pcrrclra, Hclatot·.- 2'avarcs de
·Lura.- Victorino JllontC'i·ro.- Jotio Lai: Al·vcs.- E rico Coelho.
·-Sli Rl•c·irc.- Urbano .santos, ·
PJIOPOSIO:i.O U.\ C.L\1.\JI,\ !lOS llllPU'l'OOOS, N, H, DE
SE. llEI'Jmll O P,\JIIlC!llt SUPnA

:1.0:1.4, ,\

QUE

o· Congresso Nacional resolve.:
· Artigo unko. Piou o J>rcsidc.uto du Republica nutot·izado a
conceder um anno de Jiccnca, com ordenado, e a eontat· ele :. do
agosto do corrente, a Alburto de Vasconecllos Cruz, praLicnnte
d.o '!' elusse da Dit•cctoria Geral dos Correios, para tmtamcnto
de sande; revogadas as disposições cm contrario.
Gamara elos Deputados, 3:1. de agosto de :I.OI4.- Ln i:
Soarr:s dos Santos, l't·esidentc em exerr:icio. -Antonio Simeão
dos Santos Leul, :1." Secretario.-Annibal.Tolctlo, scr.vindo do
2" Sec~etario.- A imprimír .•
/

'•·,

a

..::li. Conlll'tissão de Finnncas foi presente proposic.ão da
Camara dos Deputados, n. I5, deste· anno, que autoriza a eon.eessiio. de um anno do liccnca. •eom ordenado, a Nelson do
.Cat·vnlho, pmtiennto do :1." classe da Directoria Geral dos Cor.reios •.
O mesmo funccionat·io que, segundo o laudo do exumo do
vali dez so!'l're, além. do neurastltenia, do um plouriz . do apico
do pulmão esquerdo, gozou o mnximo das Jicencas que lho
"podariam sei· concedidas pela dit•octoria, do aceõrdo com a lei
vigente do n. 2.750~ de 10' de ja'i1ciro do 10'13.
Esta Coimnissiio, ú vista da informnciio do Sr. diroctot•
gel'al dos Cot•t·oios, favoravel no t·cl'orido praticante; o do exumo
. feito na rcpnrticiio competente, quo ]lrova achar-se ainda ello
enfermo, .u ncccssitnt·, pol·tnnto, dn liocnca que solicitou pura.
sou tt•ntamon'to, ó' de parecer quo o Senado adopto a proposição.
Saln das Commissücs, I 7 .dtl setembro do I OU,...,.. F. ·Glu•
· càio, :Pt•osidelitc.- Sei Jo'rcirc Jtelutot•. -E·tico. Co~ll!o.- Ur. báno Santos, -Jotio L11i: trlvc•··- Victorino Montc·i1·o.- Ta·
·vares de Lu~a~ - Gonçalves Fcl;I'CiJ•a,
..
.
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DO SENADO

PflOPOSI(),\0 DA CA~I.IIIA DOS DEPUTODOS, N, 1·5, DE
,
Sll IlEl'Ill\E O J>M\EC!lll SUl'!~~ .

1914,

/!: QUE •

O Congresso Nacional resôlvo:
Ar~. 1." ·.E' o Presidente da Republica autori~ado a. coucoder ao praLicante do 1" classe da. Directoria Geral dos Cor'l'oios, •Niclson do Carvalho, uma. licenca. de um anuo, com ordenado, pa.t•a tratamcu~o· de sua. saude.,
Ar~. 2." Revogam-se as disposicões cm contrario.:
Camam dos Deputados, 31 de a,;osto do 1011.- Lu:i:
Soares dos Sautos, Presidente cm cxcrcicio.- Antonio Si'!lleão
dos Santos 'Leal, 1" Secretario.- Annibal 2'olcdo, servindo do
2" Secretario.- A imprimir,

I
J
J

Esta Com missão, tendo examinado a· proposicão da Càmara
dos Dcputados,•n, iü, deste anno, bem como os documentos
Que lho estão annexos, autorizando a. concessão de um anno
de liccnca. sem vencimentos, •a Walmor A1·semiro Ribeiro
·Branco, telcgraphista do ,,. classe da Hepar~ic.iio Gm·al dos
~rclegraphos, ó de parecer que se.ia adoptada por .esta Gamara
a mesma proposicüo ·com a 'seguinte
llMEND,~.

Ao art. I" nccresccntc-se depios das palavras« de 4' classe»
as seguintes: -«da RepurLicüo Guru! dos 'l'clegrnphos., ·
··
Sala das Commissõcs, 17 de setembro do 1014.'--F, Gltl·
.ccJ•io, l'i.'CSidcnte.- E1•ico Coelho, Rcla~or.- João Lu·i: Al·vcs .,
-- U1·brmo Santos.- Sá Fra·ire.- V·icto1'ino Jlontaü·o.- Taval'as ela, L'l/1'U,- Gonçalves Farrâ:ra.,
'

1'1\0J>OSJCÃO DA' C.\MAM DOS DEPUTADOS, N, 'iü,
SE 1\El'El\E O PAI\ECEI\ SUPM

DE 1!>14, A QUE

O Congresso Nucionnl doere Ln:
APL, :1.• E' concedido um anno do Iiconca, sem venci·
mentes; ao telogrnphistn do 4' classe Walmor Argomiro Uibciro
.Brnn_co,1
•
•
,,
,
:Mt-: 2." Revogam-se as disposicõcs cm contrario.,
Cama1:n dos Deputados, 31 do m;osto do 101~.- LlÍ.i:
Soaras tios Santos, Presidente cm exorcicio.- Anton·io Simeão
·dos Santos J;cal, :l" Secretario.,..... Armibal 2'o!edo, ser'>( indo .do. ·
2' S.QCP..QLnl!!O,,..... A jmpr·imir •.
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N •. 04-'1914
11. Commissão de Finanças examinou a proposição da Cnmnra dos Dcputn~os, n. 20, djJ_ 1014, que autoriza a concessão
do um anno de hccnca. sem vencimento algum, no pt•aLicnnlo
de 1" classe da Directoria Geral dos Correios, Octavio Neves da
Jlocha.
'l'ondo a Commissão verificado que a licença cm questão
foi concedida de accOrdo com o n. 2 do art. 1" da lei n. 2.750,
de- !O de Janeiro de 1.0'13, que regula a concessão de licenças
aos runccionarios publicas, •civis ou militares, ó do parecer
que seja npprovada a proposição.
·
Sala das Commissões, -17 de setembro de 1914.-F. Glu-

r.ln'io, Presidenta.- João Lu.i: Alvas.- Gonçalves Fe1•rcira ..
-Tava1•cs de Lura.-E1•ico Cocl!to.-Sli. Freire.- Urbano
Santos.- l'iatorino Monteiro.

Pll0~0SI0:~0

DA

c,i~~~~~l'':~ ~E~~~~~~~· s~ri.Z• Dll 19U, A QUE

O Congresso ~acional decreta:
Art. 1.• Pica, o Presidente da nepublica autorizado a conceder licenoa, por um anno, sem vencimento algum, ao praticante de 1" classe da Directoria Geral dos Concios, Octavio
il'i~evcs da Rocha, para tt·atnr -ele sua saudc, onde lhe convier.,
Art. 2." nevog_am-so as disposições em contrario.
Camnra dos Deputados, 3'1 do ·wgosto de :l9U. -Lwi:
Soares dos Santos, .Presidente cm exercício.- Antonio Simeão
dos SarLtos Leal, 1' Secretario.- itnnibal 1'oledo, servindo do
2" Secretario.- A imprimir.•
N.. 65-1014

Esta Comn1issão, tcndll. examinado a proposição da Gamara dos Deputados n. :18, deste nnno, que autoriza a coneessão de seis mczos de liccnca, sem vencimentos, a Emygdio
Jlispoli Filho, praticante do machinista da Estrada de l<erro
Centl'al do Brazil, ó do parecer quo olln seja npprovndn •.
Sala das. Commissõcs, 17 do sotcmoro do 10'14.-F.·

Gluee1•io, Prr.sidente.- Gonçalve,ç Ferreira, Relator.- Urbano
Santos. -Sei Freire.- E1•ico Coelho . ...:. João Ltt'i: Alves.- Yictorino Monteiro.- Tavares cl,e Lum.
·
PllOPOS!()ÃÓ DA C,\MAM DOS DEPUTADOS, N. 18,
Sll lllli'EI\ll O P.lllECllll SUPllA

Dll 1OJ.I, A QUP.

o Congresso

Nacional decreta: .
Art. 1.' São concedidos ao prnU.cante de mnchinistn aa
Estrada de Ferro .Central do Bruzil, ·:cmygdio Risp,oli Filho,
'',

I
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~

snis mczcs de Jiccnca, .1êm vencimentos, pnrn l.rnlnr de sun
snude •
. :Art, 2." ncvo.gnm-se n~ disposiuües cm contrario.
Camarn dos Deputados, 31 de agosto do 1014. -Lui:
SoAres rJos Santos, Presidente cm oxcr•eicio.- Antonio Sinu:tio.
dos Santos Leal,. i" Sccr·etnrio. ....., Amribal Toledo, ser·vindo de
· 2" secretario.- A imprimir •.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente- Consl.nndo n ordem do dia exelusivnmcnto de votncücs, pnm ns qunes não ha numero, vou levanta~
a sessão.
·
Designo pnm ordem do dia dn seguinte:
Votncão cm 3' discussão, da proposição dn Cnmnm dos
Deputados, n. 78, de :l013, autorir.nndo o PJ•csidento da Rcpulllicn a nbPir, pelo Ministcrio da J?azr.ndn, o credito cxtrnordinnrio · de 70:251$.130, para pagamento n D, li'rnnciscn
Augusta de Noronha o Silva ·o outros, herdeiros· do Jgnacio
Loyoln de Noronha o Silva, cm virtude do sentenua ,judiciaria

:(com. )Jaraaa1: {avoJ•avcl da Gornrrdsstio d11 Finanoas);

Votação, em 3" discussão. do projecto do Senado, n. 7,
dp 10H, 'autorizando o Prcsiifr.nte da Republica a considerar
como licenca, eom ordenado, o tempo decorrido de 12 do ma1·co
n H de setembro de 1!l13, data da vespora do J'allccimento do
.Toão Pedro Ma:dmo Cordeiro, 4' escripl.u.rni•io da E:l!r·ada do
Ferro Central do Brazil (offercaido )Jcla. Gomm'isslio dr! ·Fi-

nmlQas) •.

.

•

Lcvnnln-se a sessão 1í 1 hora e "5 minutos.

10i" SESS,i.O, EM 1!l DE SETEMBn.o DE iüiit
J111E81DENC!;\

no

An, l'INJ!llll10 ~t\CTUDO, VICE•Pl1F.SIDllNTll
'

.

A' i horn dn .tardo, presento numero legal, abre-se n sossiio,

n que coneol'l'Om os Srs. ··Pinh-cir•o Mnchndo, Araujo .Góes, Pedro

Bor·gcs, Melollo, Go.nzngn lfl\ymo, Gnbriol Salgudp, Tndio do
Brazil, ~rendes do 'A!lmcicla, 'Jostl Euzobio, llibnir•o Goncalvcs,
Gervasio · Passos, Fr•rurcisco St\, 'fhomnz Accioly, ·Tnvaros de
Lyrn, Epitucio Pessoa, Walfrodo Leal, llnymuuda do. Miranda,

'
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Aguiar c llfollo, João Luiz L\Jvos, Bernardino Monteiro, Erico
Coelho, Sú. llroirc, Augusto do IVasconcol!os, c\llfr<!clo Ellis, .José
~lur·tinho, ·AIIcncar Guimarães o Generoso Marques (27) ,
Deixam do comparecer com causa ,iusti!'icada os Srs, Silvcrio Ncry, 1'cffé, Laura Sodt·•l, Arthur ,Lemos, Urbano Santos,
IPiros lllorrcir.·a, :Antonio do Souz~. Eloy de Souza, CuUiha Pcdt•osn, Ribeiro de Britto, Sigismundo Goncnlves, Goncnlvcs
lo'OL'I'Cira, Gomos nib<lil'O, Oliveira Valladão, KJuilhel'mO Campos,
Luiz Vianna, José l\larccllino, Huy Barbosa, Moniz Freire, Nilo
.Po•;nnha, Lourenço Baptista, llllcindo Guanabara, Bucno de
• ,Pnivn, Bernardo 1\lontcit•o, Adolpho Gordo, Francisco Glycerio,
.Leopoldo de Btll>hões, Braz Abrantes, A. IA·zercdo, Xavier da
. Silva, Abdon J3aptista, Fclippc Schmidt, Hcrcilio Luz, .Toa.quim
~<\ssumpcüo o Victorino Móntciro (35)'.
E' lida, posta cm discussão c sem delnltc appro:vnda a neta
da scssiio anterior,,
O Sr. i' Secretario declara •que não llll. expediente ..

O Sr. 2' Secretario

d-~clnra

que não h a pnr,eccr.cs.•:

ORDEM DO. DI.\
O Sr. Presidente- Constando a ordem do dia exclusiva- .
monto de volat'õcs para ns quncs não ha numero, vou levantar
n sessão.
·
Designo para ordem do din dn seguinte:
Votação, cm 3' dis_cussüo, da proposiçüo da Camnrn ctos
Deputados, n. 78, de 'i!Jl3,. autorizando o ;ptrcsidente da ncpuhlicn a abrir, pelo ll!inisterio da Fazenda, o cJ•editl) cxtraordinnrio de 7G :251$1j30, para pagamento a D. :E'rnncisca
Augusta do Noronha o Silvn c outros, herdeiros <lo ilgnncio
Loyoln do Noronha o Silva, cm virtude de scntenca judiciaria
·(com Jlarcccr (ávoravcl da Com.m.issão de Finanças);

Votac.üo, cm 3' ·discussão, do projecto do Senado n. 7, do
1nH, autorizando o Presidente da Republica a coruidornr
uomo Jiconca, com ordonado, o tempo decorrido do 12 de marco
n 14 do setembro do 1913, data dn vcspN•n do t'allecimento de
.Toüo •Pedro Mnximo Cm•dciro, •1' cscr·ipturnrio dn Estrada do
F.orro Central do Brnzil .(of{c!'cclclo JlCla Commissüo tle Finanças):.,

Lcvnnta-so n.

·

~cssfío lÍ

.

i horn.a 45 minutos.
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108' SESS,\0\ EM 21 DE SETEMHIW iDE 101ft

..., ·
!·

PI\ESJDENCJA DO sn, IPIN!IEIRO

.•

'..'

~!ACHADO,

.YICm•PnESIDENTE

L<\.1 hora da tarde, nr•escnte num11ro Jogai, abro-se a sessão,
:1.1que concorrem os Srs. r.Pinliciro Machado, ,>\rnu,io Gócs, J>edro
Borges, ltfeLello, Oonznga.Tayme, Gallriel Salgado, Silv.ol'io Nery,
!Laura Sodr1í, f.ndio do Brazil, Mendes do !Almeida, Urbano
Santos, .Pires lrerreirn, nibciro 13'oncalves, 1Gerwasio Passos,
;Francisco Sá, •Thomnz :Accioly, Tavares de Lyra, Epitacio.
;Pessoa, Wnlfredo Leal, Sigismundl) Goncalvos, Gonçalves l?er;rcira, Rnymundo do Miranda, Oliveira Yalladüo, Guilherme
Campos, Aguiar c Mello, Luiz ·Viannn, Joiio L.uiz Alves, Bernardino Monteiro, Erieo Coelho. l>\lcino Ouannbam, Stí Freire,
!Augusto de Vasconcellos, :Adolpho tGordo, Alfredo Ellis, Fr·ancisoo' Glycerio, J.copoldo de BulMes, Braz Abran Los, .To só
.i\lurLinho, ,>\lcncnr Guimarães, (lcneroso l\larques c u\bdon Baptista. (41),·
Deixam de comparecer com causa ;justificada os .Srs. Teffe,
!Arthur Lemos, ll'osé Euzebio, Antonio de ·Souza, Eloy de Souza,
,Cunrha Pedrosa, Ribeiro 'de Britto, Gomes tfiibeiro, José 1\fnrcellino, Ruy Barbosa, 1\foniz Freire, Nilo .Pecanha, Louren~.o
Baptista, Bueno de .Paiva, Bcrnardó l'tfontoiro, A. c\zeredo,
Xavier da Silva, IJ!'elippe Schmidt, Hercilio Luz, Joaquim Assumpcüo e Victor1no ·Monteiro (21).
E' lida, posta em discussão c, sem debate, npprovacln a
neta da 'sessão anterior.

~.t•
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O Sr. i' Secretario dtí conta

cio

seguinte

EX•PEDIENTE

-.,,

'

Offi.cio :do Sr. Ministro das Relações Exteriores, trnnsmittin'do a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica
·J•estituc dois dos autographos da r.esolucüo do Congresso Nacional, sanccionada, .que approvn os netos nssignndos pelo
~·opl'escntnnto do Brazil no Conferencia Internacional para n
Pr·otecr,iio da :Propriedade Tndustl•ial, celebrada em maio elo
1!l1tl'. na ddade de Washington.-Al'chive-so um dos nutogr·aphos c .remettn-se o outro ú Cnmnra dos Deputados.
O Sr. 2' Secretario declara. que ·nüo hn pnr•eceres.

.

.,..

.

O Sr. Leopoldo de Bulhões- Sr. Presidonlc, n crise que
atravessamos tendo a prolongar-sé e a n inguem ó dado ·prever

quando declinará.
.
A ~iLuacüo ecoi10mica, ,i1í dirricil ,quando fomos· surprolwndidos JlDla eonflngrn\•üo ouroptla, nggrnvou-se pela b11ixn de

-

.

'·'·
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preço dos nossos pri.ncipncs productos, pelo fechamento do im•
portantes mercados consumidores.
10 commercio externo cstú. qunsi paralysaào ,· Os bancos
noã affixam taxas de ·cambio, o troco conlinlia suspenso na
Caixa ·de Conversão c ·a moratori·a foi prorogada por no ·dias.
A situação financeira 'C!Uc rcrlccto n economia nfio pódc
sor mais desanimadora. "\:s rendas continuam a dccPcsccr, o
credito externo nfio existe c o interno contiM1a muito abatido ..
O Thesouro faz emissões do papel para pagar as dcspc~ns ordinat•ias da Nacão.
No debato wqui travado ·llll. poucos dias o illusLro Presidente da Commissüo de :Finanças t•elatou esses factos, que a
todos impressionam, c terminou dirigindo um appcllo a V. Ex.,
Sr. Prcsid·entc, para que, como c1hefc de partido, tomasse n iniciativa do medidas tendentes n resolver a crise do ca'f1l.
(\n. E)C., cm resposta, disse que a questão não podi'a sor
contida no programma de um partido, nem podia mesmo as~qumir caracter partidario, reclamando a collaboracão de todos
.indistinctamento.
·
A questão, pois, Jcvant.adu pelo nobre, ,Presidente da Commissão de :Finanças •í uma questão aborta; para a sua solução
não se invocará disciplina nartidaria. E' assim que interpreto,
Sr. Presidente, a declaração de V. Ex.
O nobre.·.Presidcnte da Commissão de :Finanças, prudr.nto
c cauteloso como sempre, não apresentou proJecto nenhum,
nem tampouco defendeu o .iá formulado pelo seu illustrc ilomnanhciro do representação, a·sr. Alfredo Ellis, que autoriza o
13'ovcrno a emittir 200 mil contos para compra do café. S .. Ex.,
o honrado Senador por S. Paulo, disse 1que seu intuito" ora
. 11pcnns «definir a natureza da situação economica em que nos
encontramos e suggerir meios de que o l'odor Legislativo plldo
Juncar mão para acudi!' ás tremendas ;neccssida<les do paiz.~
Esses meios indicados pelo nobre Senador resumem-se em um
só: nova emissão d.c papel-moeda.
. Sr .. ·Presidente, o remedia ó fncillimo de ser avindo, produz effcitos promptos, milagrosos; póde não só curar os males
presentes, como até os males futuros. Entretanto, St·. Presidente, .parecendo ú primeira vista que .o nobre Presidente da
Cominissão ·de Financas é papelista, que csh\ filiado aos inflacionistas, .S. Ex. não o está. o· nobre Presidente da Commissão
do l!'inancns quer omittir papel pura. retirai-o depois: S. Ex •.
não ndmittc papel na circulação.
'
Em seu discurso S. Ex. revelou-se, pois, do inteiro ncoOrdo com os !Jlroorioos. embora se proclame um pratico, o isto
!Pl'imeiro, porque S. Ex. ·condemna o papel-moeda; segundo,
ponquc S. Ex. reconhece a .necessidade de seu resgato c ter- .
c.cil•o, ponquo S. Ex. confessa os inconvenientes da proroga1;ão
da moratoria.
,
S. Ex. disse. com offeito, que n crise tinha paralysndo os
ramos de actividade nacional, mas 'que a morntorin trouxe
· wna cstn:gnn,•ão geral, uma dupla pnralysnçüo. «"\i morntorin,
disse S. Ex., ao sou termo, não tendo tido o creclito pnrtioulnl'
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ncilhum· elemento para. o seu dosc.n.volvimcnto, virá encontra~
. todns ns fontes de riqueza, o commcreio, 11 agt'icultura, as indusLriaes, todos os orgã'os do credito e do tmllul-ho eomplclamonto utrophiados. ~
S. Ex. reconheceu Lúdo isto um pouco tarde; o não foi
por outro motivo rruo o proJecto 11rorogando u moratoria por
UO .dias foi nrru i eombat.ido.
.
,
.
.
A esta mcdid11 recorrem os governos cm momentos de criSO
excepcional, por .curto prazo c deLm·minadns condições.
A Inglaterra, cm estado de gucrJ•a, concedeu morntorin
por. tt·i.nta dias st\mcntc para as Jol.r'as de cambio. A Halin,
(filO soi'J'rcu immodintnmonte a repercussão da gum•rn, dcct•otou
a moratorin por 15 dias sórncntc ']lam os offeil.o~ commerciacs,
·dctet•minnndo que os devedoras íJUO quizesscm gosnr dos beIiofir:ios da medida pagassem os ,imos c ·!5 ..% do cnpitul do
debito.
.
O Sn. Fn.tNcrsco Gr.vc!l!UO -· Mas o gabinete ilnliano rcu•
niu-sc nnle-ho11tmn pura trntat· da prorogacüo da moratorin.:
O Sa. J~EOI>or.no Jli~ Bur.uun:s- Nas condicüns aIludidas.·
Na Repulllica ~\l.'gcnLinn, segundo htlr.miaw publicada JlOI'
La Nadou. o attribuida uo ,Presidc.ntc Sr. 'Vietorino do Ia Plnzn,
(:ondcmnou não sú a moflif.oria como n cmissito do papelmoeda. O Uruguay, 'pequeno Estado, ncnlm do cotnr Lrns milhües de pesos do bilhetes do l'lwsom·o 11 7 %, pnrn acudir
a necessidades m·goutr.s ·crcadas pela ül'isc. "~sim pi·ocodernm
a Tnglntm•t•a o a Franca,.no passo (JUO 110 Bmzil, depois do uma
momtoria de Hí dias, votamos uma outra de :JO c ainda outra
<lo ' iJO o PL'eeipitudamonte nos atiramos ao vapel-moeda, rcpe,llindo os llilhotes do 'fhesouro.
·
O nobt·e J>:rosideuto da Commissão rlo J~i.nuncas, (JUO me
Iwma com a sua aLtenc.ão, disso quo a emissão ú um mal, mas
o omok ú mal maior, o enLm os dous males ollc prcl'cro o
menor, acr:rcscentando que pum esto mal menor da omissã'o Q
romodio reconhecido <l o resgate, «a Vhcrapnutica espoci!'ica dos
nossos financeiros.)
·
Sr. Presidente, cu peco l]lermissüo ao meu illusLre amigo
pnrn ostmn!Int• n nLtitndo quo tão depressa tomou sobro ostn
•1uestüo. s: Ex, veiu tl Ll'ibuna t•opt•oduzir os argumentos que
III\ POtHJOS dias omprogou pura obtct· do Senado a emissão do
2uo.ooo contos. nizitt então S. Ex. que o 'fhosom•o procisnvn
Jlngnr suas ,dividas, não cm bilhetes, mas cm pnpcl-mooda;
QU·o o ''.llhosouro devia ir em auxilio dos bunr:os, dlindo-l'hcs
pn.pcl-mocda pnm que osLes institutos )lu dessem ncudlr tís· nooossidndcs do eommot•cio, dtt industria c da lavoul'U.
Om, •que i'cz o Congrósso? Votou essa medidn, o T.hosouro esf.(t pagando os seus compromissós, restituindo tl pracn
os seus cnpitncs, o os .bancos estilo recebendo auxilias, niio
purn dm·mirem cm suns cnixus, mas .iusLamo.n.tc para·ncudircm 1
á Juvour1t o no commorcio. E' ostrnn!Invol que o nobre Presidente da Commissüo do F.innncns tenha :voltnclo .. a tribuna,
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,não se achando ainda .concluidnR nqucllns npcrnoüos, para vir
novamente ·sugg~rir emissões, quando S. Ex. ns .cmtdcmna.·
.
Quando discutimos os ernprcstimos aos bancos, o nobre
Presidente dn Comrnissüo do l!'inn!ll;as, dn sua cadeira, rlisse
.que essa~ emissões podiam set.' garantidas pot• effeilos eommct•cincs, JlOI' '/VaJ•rau.ts, por tlefumtu.1'f1s. Eu lll'otcstci, optando
pelos tiLuJos rmblico~, pelas apoliccs, como sempre se tem
feito.
.
.·
·J>roval-cceu a idéa de S. IEx. O Governo l'neilitou os auxilias
nos bancos, adtnittindo r:auoües cm ·notas pt·omissorias parLi·culaJ•cs. Agm·a, vem o nobre· Seuadot· JJ •pede uma emissão sobre
1JJa1'1'ants para a lavoura c, pt·ovav-clmentc amanhã, )ledirú uma
outm sobro tlebcntu.ms pam honefieiar as industrias.
. Acredito que o nohm Senador, illustJ'IJ Presidente da Com·missilo de Financ;ns, nada mais teve em vista do que apalpar
o terreno, soltar um balão do ensaio, para depois aprcsentur
algum projecto.
Creio que ;S, Ex. d-osistirt'L desse intento, c:aso o tenha,
porque não podet'tL contar com o apoio desta Casa para um
novo pro.i ecto de emissão.
Como o nobre Sc.nador o ,iustiJ'iearú? O Congresso não
csUL de braços cruzados dennte da crise. Concedeu a rnorntorin,
votou auxilias nos bancos, habilitou o Thesouro a pagar os seus
eompl'Omissos. Quo mais quet·cm '! Que mais pretendem? ! .Por
quo não aguardar os !JeneJ'icos cfJ'eilos, pl'Omettidos c annun-_
cindas, das providencias tomadas?
.
Clamava-se, Sr. Pt•esidente, CJUC a eit•culação eslava desfalcada de 250.000 contos que deram enlr'ada na Caixa do Convot•silo cm troca do out·o. O Co.ngrcsso restituiu tL circulncfio
os 250.000 contos reclamados. Agom de novo pede-se uma
emissão c amear;nm-nos eom um crak. E' a Jogica do in"l'laccionismo, ,já muito conhecida ·C que a ninguem mais impressiona.·
Uma emissão, mais uma outra, depois outras c afinal o eracl<
geral pela depreciação do ttgcntn cü·culante.
·.
~las, senhores, ,que é c1·ack? E' a Hquiduoão dn crise, fnclo
nnllll'nl, nccossat·io, convcilicmte. Não ·lm poder humano fJUO
impeça um era/.~ cm Jll'UQas que estão sofl'rl:mdo erise. As emissões do papel-mo-eda adiam a solur;ão da erisc, tornando-a mais
desastrosa. 1~. 'f!Uanclo os governos commottcm ·a i"Jnpt•udoncia
do dar ouvidos aos damot•cs de ]lrnca c envolvem ó ct•cditG
publico cm taes negocias, u brLncamln estnndc-se no Thesouro.
Em 1802 fallou-sc muito em crak. O nohm Scnarlot• devc·sc d'ecordar disso. .Para so evitar esse gmnclo perigo, csso
J'antasma, fez-so uma omissão drJ 500.000 contos JlUl'll o Banco da
nopublica ••.Pensa v. Ex., St·. tl"residelli.C, ·que o crrw/.~ clcsa1lPOl'CCeu? Nüo senhor; cm "l 8!J3 exigia-se um novo auxilio, nlio
,do 50, mas do 70.000 contos.
·
J)o iSO-i a :18!lR. ainda o m•ac/.~ serviu de Jll'etoxto pnrn
uma emissão do GO. 000 contos. As lndustrius lambem l'CtJeiando
o crack obtiveram então, a· emissito do 80.000 contos cm lw-nu.s,
no todo, 200.000 contos do iSO:l n JSDS, llUJ'a ovitnr o salvar o
p-erigo do cJ•ac,lc • .Verificou-se então o que alit\s já eslava pre-·
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··visto·:· -não se deu o cmc# na praca, foi abafado o adiado para
1000, mas nppnrccou no '!'lwsouro • .O c~tmbio desceu n einco o
o 11Jtcsouro foi obrigado a pedir uma morutoria nos seus crcclorcs, considerada nesta Casa como deprimente.
Do sorte que o cmc/i não foi combatido, foi apenas tmnsfcrido da PI'aca para o ~[1!110souro. ·
.
E' pa1.•a essa politica nefasta que pretendem arrastar
V. Ex. c o .Par'Lido t!l.epublicnno Conservador?
O Sn. iFrtANcrsco OLYCimio- Nfto se faca ele desentendido.
Em 1.802 havia revolução no paiz. Essa foi a causa •dn quúda
do ca:mbio.
·O Sn. LEOPOLDO DE Bw.nõEs- Nfto ha duvida que concorreu, mas a rcvolu~ão passou c o cambio continuou baixo.
Acredito, Sr. l'residente, ,que o .Partido Hepublicano Conservador· o V. Ex., ,itt tão amestrado nestas camtmnjms não
quurerão agora, ao apaga!' das luzes do quutricnnio, mettcr
llombros e realizar este progrumm11 sinistro c tenebroso.
Si o congresso tivesse a imprudente fncilidado dü ucccilar
estes conselhos c de enveredar por este caminho, prcparar(t
pum o Br:azil uma situação mais opprcssiva, mais humilhante
do que a de 1808 .. A dcmonstruoão desta thcse se faz cm poucas
palavras.
Todos, mesmo os 'fetichistas do papel-moeda, .quando o
'J)cdcm, reconhecem ·CJUe cllc ó um expedi-ente perigoso. l'ois
!Jcm, nós temos cm circulacão 600.000 {)Ontos papel-moeda.
Com a emissão ultimam·ente 'feita esta sommn eleva-se a
850.000 contos. Cóm os 1.50.000 contos da. Caixa de Conversão,
que influe da mesma J'órma na circulacão, principalmente
estando o troco suspenso, temos um milhão .de contos de róis.
·
Ora, supponhamos ·CJUC agora envcredasscmos por essas
aventuras de amparar a lavoura do café, com 200.000 con.los. E'
naturn~ que a bormcha tambem peca, ponquc está soffrendo
de uma cl'isc ha mais tempo. ~<\' bo!'l'achn teria razão de exigir
um auxilio do 1.00.000 contos. c~ lavoura do norte, do algodão,
twmbcm reclama Pl'Otoccüo, bem como a do· fumo c cue~\o. ·
As industrias tambêm jú se estão mov.cndo, 'pedindo auxilios
directos, não so contentando •com os indirectos. Pura esses tcremos mais iOO. ooo contos, ou um total do 1.-100.000 eontos.
O :sn •. FnANcrsco GLYC!lRio- E' Jlom pOr mnis 000.000
contos pura evcntuacs.
O Sn. J.r.:oror.no JJE Bur.tiõES -<Eu sou rcstricto, c' si
algum pt•ojecto nessas condic•.ücs for uprcsontndo, cu apresilntnrci emenda .1•eduzindo;
•
.
.
Um milhão o •quatrocentos mil contos no momento actual,
cm que factores cconomicos, financeiros c politicas conspiram
Mntm nós, fatalmente 'hão de determinar uma báixa do cnmllio
igual ít cio 1.808. <O cambio baixt\ra a seis ou a cimo.·
Ol'a, Sr. Presidente, cllo baixou Í1 cinco, quando· n circulação attiugiu a 780.000 contos o :quanto nós ·:unlmmos
it'ecurso~ dc:quc hoje não dispomos. E' natural, rior conseguinte,
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attenta a ·nossa fraqueza, que essa grande emissrto determinará
a baixa a cinco ou a seis. Cambio a cinco, quer dizer libra a
48$, cambio a sois, rq uor dizer libra a 1,0$000.
Ora, .Sr. \.!?residente, cm 1~08, a dividll publica externa
montava a 35 milhões ..O seu scrvico nos custava r!.. Mi!. 000
libras. ol'O!' gat•antia do juros nús deviarnos annualmentc
1.100.000. libras. Ao todo :!.058.000 Jibt•as.
Em 10f.l, a nossa ·divida externa eleva-se a 103 milhões,
.c o seu serviço nos impõe um onus ·de 7.500.000 libras.
Sr. Prcsid{)ntc, cambio a ·cinco ou a seis impossibilita a
cobt•unr;.a dos impostos, cm ouro, .porque tornaria exorbitantes
as tarifas o faria ccssnt· a importação. Teremos de voltar ao
regünen anLigo, de cobranc.a total cm •papel. A compm de
7.500.000 libras pura attender ao serviço da noossa divida
externa exigirá 300.000 contos.;
O Sn •. S.\ l'nEinE- V. ~x. nüo inclue a divida dos Estados.,
··
·
0 Sn!. LEO!'OJ,DO· DE BULI!ÜES -l'ullut•ei della adeante.
Sabe o. nobre l't·êsidente da Commissão do J!'inancas a
CJUatlto se orca a receita para :1015? ·l'cssoas autorizadas, .membros da Commissüo da Cnrilara, mo dizem que não poderá se
elevar a mais do 391.000 contos. Si nós teremos de despender
300 contos para .comJH'a do ouro, restar-nos-hão !H. 000 contos
pat•a pagar o Exercito c a Armada, o j'unccionnlismo publico
o ainda para custear a Central, os ••relegraphos e os Correios.
Em :1808, Sr . .Presidente, a divida -externa dos Estudos
,
era quasi nulla, .ao passo rquc hoje clln se eleva a :J7. milltõe$
sterlinos..
·.
o servico dessa divida cansumit',á 00.000 contos.
O Estado de -8. Paulo, rquo deve, cr,eio, :e H.OOO.OOO, terí~
de dcspendet· com o servi co da sua divida .33. 000 contos, .quando
a sua rcccitn, em W12, foi de 75.000 contas.
Minas Gemes para custear o serviço da sua divida exLcma
precisar;\ do iü.OOO contos, quando a sua receita cm 19rl2 ora•
do 36.000 contos, sendo orcada para 1912, creia •que a 28.000
contos. Restar,Jhe-ha, portanto, •para todas as suas despezas
apenas 12. 000 contos.. ·
•·
O Estado do Rio de Janeiro pt•ecisnl'li de 7.000 contos
]lal'll o sct•vico do ultimo emprestimo; sendo que a sua receita
ú mais ou menos de 11.000 contos.
Empresas particulares, S. Presid-ente, inverteram, em
·S'randcs melhoramentos, avultados capitaes estrangeiros, nestas
ultimas anuas. Como poderão essas empresas pagat• juros de
suas debcnt'lt1'cs o os seus dividendos?
. Agora, perguntarei ainda ao nobre Senador pot• S.· .Paulo:·
cm •que situação so encontrará a luvoura do enl'ó, caso o cambio
dcsca a cinco ·OU n sais? ['odort\ o Estudo •continuar a, cabmr
cinco francos .po1: sncca de. cnfó, que nos. to. ouso oscillnt•üo .outro
8~ .o .:10~000?
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·Poder:\ o lavrador· snpporl.nr o peso rlo Lransporlri nns
estradas de J'erro :quando vigorarem as tal'i:!'as moveis'/ O colono se subordinartí no mesmo salat•io ·quando a vida encarecer'/
Sr. .Presidente, cmissüo, cambio baixo, bancat·ota gemi.
O nobre Senador pot• S. l'au!o, pm·u tramquillizar o Senado o a nós outros impugnndol'cs !lo sua •politica, disse que o
resgate. do rmpel-mocda cot'rigiria .os seus incOiwcnicntes, lamentando a falta de energia dos nossos govel.'fiOR na rcducclio
da circul·a~üo. Eu let·e'i as l'roprias palavras do nobre ;Senador
parqúc olias eneet·rnm uma observação ofJUl'iosa.
•Disse o •Presidente da Commisslio de Finnnc.as:
• Sr ..Presidente, o mal maior nüo csl.tL na emissão
do papel-moeda; a vct·dadeira calamidade l'Csulta da
J'alla de energia pum resgatai-a. O· facto da emissão ó
tiCcundario; a questão eaQi~al, essencial I) resgatar o
papel-moeda. Parec.c uma Jl'l'isüo, mas não é.~ .

.o Sn. Fn.1xcrsco Gr.vcEmo- ~r as

uão ú.
O Sn. Lc'Ol'OLDo ill~ Bur.HÜilS- O nobt•c Senador c~ttí convencido da nücessidadc do resgato, lamentando. ~ómcntc que os
uossoti govcruos não lcnilnm sabido curnpl'ir o dever de rcduzh·
a massa do r'apcl-mocda cm circulncão.
O SI\, }'IUNCisco ,CJr.vcmuo -· :A'quc!las palavras cu attí
accrcsccnturia estas outms: emiLlu .quem pudet· c resgate quem
souber..
·
.
O S11, Lt::Ol'OLDO· ml Bur.uülls- .!'1)co permissão ao •nobt•e '
Senador para fazer algumas considcl·a~lies sobre a sua.maxima.
Emittir, Sr. 1'residenle, <Í fncilimo. Nós .iltí vimos como
cm poucos dias. se votou um projecto de emissão, (JUO l'oi Jogo
posto cm cxccucão.
·
. .
DiJ'i.c.illimo ú :rcsgatat•. l'ara rcsgalat;mos papel-moeda
pl'ecisamos cquilibrat• a receita eom a dcspczu, precisamos
. tct· saldos orcamcntarios. n'ara tol' saldos orcurnonlal'ios prcci-·
· sumoti comprimir as despezas publicas, IJrcat· impostos novos,
•quo virão vexar os contribuintes,. ,iú altt•ibulndos. nasgalnt·
ptrpel-mocdu <l uma crumpanhn complicada, afanosa, à mais
·
dil'ficil CJUC se conhece na administracfío publica..
OSn. SA FnEIIlE-MuiLo bem.
O Sl\. LIWPOLDO 1lE Bur.rrüt::s-E o Governo Campos
.Sal!es uhi cstú pai'U o mostrar. No fJr.t•iodo de 1S!l8 a 1002, pura
o res~ate do papel, principal thcse do pt·ogr:.unma Cumpqs
Snllcs-i\lurLinho, Jizcrnm-so economias scvct·as; purnlysuramso ~s obrns publicas, ~t·cou-sc o imposto cm ouro, ~rcarnm~so
os Impostos de ~onsumo, o mesmo ussim, .Sr. 'Prcsidcnto~ Joa.quim .~llll'tinllo para l'IJsgatnt· 100.000 ~onlos prc~isoÜ' do
{ttndina-lotl·n, do IJmpt•cstimo d~ 8. 500.000 libt•us. Dimiúuiuso a divida interna augmentundo-so a externa, gnt•nnUindo-tt
~om a Jb.ypoLile~a das nossas a!J'nndcgas.
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Para rcBgntar outros 100.000 contos, por· conta do fundo
ào rcss-utc crendo por Joaquim Murtinho. o pela emissão da
prata e do niclwl, tivemos, 1:\t•. :.Presidente, de lutar lG anuas.
Este trabalhóingcnto ,qur; rCJH'o"cnta uma cnot•mo son1rna de
energia, foi malsinado rwr uns, combaLido por outt·o, mas
'ho,jc todos rcconl1eccm o Heu buncl'ico resultado. Não o!Jstanto
o nobre Sanador .por S. d'aulo censura a J'alta de cnct·giu do
JJove!'llo cm rela(;lio ao resgate rio. pnvcl-mocda. Uma clurnorosfl in.iustioa :l'cita, ao que parcee, simplcsm01iCo pum mascurar o novo plrtnrJ cm issor•io IJUC tuvo um vista laneat·, <Juando
do suas .pálavi·as so devia cspcrat• um plano do 'resgato· ou
a su:;gcstão de meios para activat· o recolhimento do pap·clmocda. S. Ex. deixou dn lado a'quostrw capUal c só se preoccupou ·com ·a secundaria.
,
Pcr:;untnrci a S. Ex. como o cm <JUO tempo por.lcromo~·
resgatar 250.000 contos c mais t, 00.000 contos do papel-moer.la ·1
O or,arncnto cstú cm tlc(icil, cm deficit talvez maior do :r]uu
todos' os anteriores. O 'J:lwsomo deve ú pra~a de Londres, .cm
letras, 1.100. 000 liJJrus; devo no fundo de garantias .13 mil liões
esterlinos; deve ;í Caixa do Jlr:.1r:ision !Jmuls um milhão o tanto,
no todo JG.t.OO.OOO 'libras. O''J:hesouro deve ao Jundo doresgato 30.000 contos, ;í Caixa do Conversão cerca do 20.000
contos. "~hi estão 5o:ooo contos papel;
Pois, quando o 'fhcsouro cst;\ obcrndo de divfdas, cm uma
situação das mais dit'fiecis corno a que atravessamos, acredita o honrado Senador que estamos cm condicõcs do resgatar
papel?
. Os '10 'lo de direitos alfnndegarios, a quo se ·refere a ultima lei, não serão npplkudos a l'Csgatu 'no cxcroicio que vem,
pela impossibilidade ·dO se retirar um oeitil da receita, absot·vida cm sua· integridade pelas despozas ot·dinarias innadiavcis.
a Sfl. Fn.I:-ICISOD Gr.YCI~nto- E' 'a isto que cu chamo
fraqueza dos governos. E o actual tem se. mostrado J'ortc,
pois desde a primeira ·hora cstti resgatando a cmiss1io. Fizessem os nlinistt·os anteriores, c entre clles V. Ex., o mesmo.
O S!l. LltOPor.uo nm Bur.nõr.s- Sinto, Sr. J>J•csidcntc, que
a corag-em o o cnthusinsmo do ·nobr·e Senador nüo sejam postos
ao scrvit•.o do resgate o sim das emissões.
,
· Perguntarei no illustr·e ·reJl!'oscntnntc de S. l'nulo, quo
vantagem a ln\•oUl'a eolherá da emissão sobm mcrcndorins .ou
mesmo para a compra do cn'l'é, como se Jll'Ojcctou anteriormente?
.
·
Si o cnré ho.ic csLli a G$ a ar•robn, ou !!~$ por sacea; pódo-sc
dizer 'quo 24$ representam libm <J moia. Com o cambio a oinco
ou seis, que se olcl'o o pt•eco a 10$ por arroba ou a .!,O$ u sacca,
40~ correspondem a um11 lilll'n. J~m que isso irnpodir(t o ameriiiuno .de fnzct• bons ucgocios'? Nli; vamos ntó ao encontro dos
. seus desejos. "~arma de dol'esa lembt•uda tom dous gumes.
· · \t>odemos nós, J•epresontantes da oollcctividaclc, dos into1~esscs gct'UIJS, dar attcncão a esses clamores do· clnssos, de iu-·
ia r· esses rcg!onacs, do siluacões indivlduues •.••·
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O Sn., ALl'fiEJJO ELLls- Não apoiado; a queslüo é nacional.
O Sn. Lr~DPDWO o~ llULI!ÕllS- A da hormc'ha u as do
cacúo o algodão lambem o ~ão; refiro-me a todas. Mas ~Jodomos
uttcndct• neste momento critico a esses clamores, •quando estão
cm ·perigo a honra ·O a dignidade do puiz'l si isso uüo implicasse o sacril'icio do credito publico, votaria u favor, mas, pelo
oontrario, vil'á pcrtrubar mais m·ofundamento a economia geral
u as finanças •.
· O Sn. ALPilEDO ELLIS- Terei opportunidadc de responder
a V•. Ex.
'
·
1
() Sn. !LEOPOLDO DE Buurõlls -Sr. Ll residcntc, V. Ex. já
deu a entender cm seu uiLimo di~curso ·Que o Cougt•csso ,i(~
fez o ,que podia; votou a moratoriu ·é auxiliou todas as classe~
pot· intcrmcdio dos institutos de •credito, que 1hão de servil-as.·
.iii ais não pódo fazer.
Voltemos a uossa attenr.üo pa-ra o 'rlwsouro, examinemos
o ~eu e~tado, olhemos para '·os ot'l'.amentos c vejamos cm que
condições poderemos ·organizai-os· para o e~cr·llicio do u·015 •.
Desse estudo se evidenciará que":l!quelles que appellam o .que
tanto confiam nu fntcrvenciio ·do Estado, nada podem esperar
mais dos poderes publicas neste momento.
.
O Estado tem os recursos que lho advecm ilos impostos,
gosa do credito 'quando satisfaz os seus compromissos o mantem
cm equilíbrio a sua receita e a sua ilesper.a, mas rião possuo
recursos inesgotaveis, nem poderes sobrcnatumes pura dominar
uma cl'ise ,que pesa sobro a massa gora! do paiz~ Paru quo
alimentar esperuu~•as .quo não podem set· satisfeitas?
l't•opagar uma crenca, nociva á Republica, de ,que o Estado
ó providencia divina?
'l'orminnrei; Sr. l't•esidente, estas considel'llcües que estou
fazendo, lendo ulS"Umas palavras do Jowquim Murtiriho, no sou
rolatorio do 1899. Dizia ello :«Vivemos· em uma Republica cm
que os republi·canos ·emprestam aos que governam o poder sobrenatural 1quo os antigos povos uttribuiam aos monarclüts do
origem divina. Pura cllos ·o Governo da Republica ilevc ter o
poder de derognr as lois naturaes. E' preciso reagir .com energia
contra ossits tendencias retrogrudas; o no momento actual o
dever mais espinhoso, mais arduo, mas tumbem o mais nobre a
putriotico ú resisti!• calmo, firmo o inabnlavol a essa onda em
que se misturam a ignorancia c a m(t fé de uns com as ·paixões
partidarias de outros.)
·
~L'enllo. concluiclo. ,Wuito bam; muito bam.)
ORDEM DO DJ:A

''·'·

.

.: ,-'; .t ~ ·/

VotaiJÜO, cm 3' discussüo, du proposição, da Gamara'' dos
Deputados n. 78, do 1013, autorizando .o ..rrcsidcnto da :Ue!PUblioa a abrir pelo Ministerio da ~'uzondu, o credito extra.ordinario do 7G::251.$'.130, P,aru P.ngnmcnt~ a D.. J](rauciscn
•'
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!Augusla de Noronha. e Silva, c oulros, herdeiros dll Ignacio
Loyo!a de 'Noronha e Silva, cm virtude de sentença judiciaria.
Rejeitada~,

1

O Sr. Francisco Glycerio (11ela o1'dern) requer ver•ificacão
dll votação.
1
:Procedendo-se a nova votação, verifica-se t.erem votado a
favor aP,cnas U Srs. Senadores.

o· Sr. Presidente-A proposição foi rejeitada .e :vae ser
devolvida á Cnmara dos Deputados.
.
Votação, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 7, de

i91•4, autorizando o Presidente da Repulica a considerar como
Hcencn, com ordenado, o tempo decorrido de 12 de marco a
H de setembro de i 913, data da· vespera do fallecimento de

João Pedro Maximo Cordeiro, 4' escripturario da Estrada de
Ferro Central do Brazil.
·Approvado; vae lí Commissão de Redacção.

O Sr. Pr~sidente·- Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessao,
.
' Designo para ordem do dia da seguinte:
;

Discussão unica do,parecer da Commissüo de Finanças
n. 5S, de 1914 opinando que seja archivado o !'equerimento
n. iOG, de 1912, em •que Basilio da Silva "\reias solicita o
pagamento da quantia de ü1 :279$700, pela construcçüo de
estradas ligando as Prefeituras do Acre;
1" discussão do projecto do Senado n. 10, de 1911, mandando adoptar regras para a circulação internacional e inter. estadual dos automoveis, conforme o convenio celebrado em
,

-··

1911 (of(erecido pelo Sr. •llendes de Almeida);

' 2" discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 13,
do 1914, concedendo um anno do licença, com ordenado, a Ary
de Miranda Azevedo, praticante elo i" classe da Directoria
Geral· dos Correios (com llarecer (avo1·avel da Comnrissüo de
Finanças) ;

·

2' discussão da proposicão da Camara dos Deputados n. 14,
de 1DH. concedendo um anno de liccncn com ordenado e a
contar de 4 de agosto findo, a Albert() de Vascon.cellós Cruz,
praticnnto da ··Directoria Gemi dos Correios (cem parecer favol'avel da commissilo de Finanças).

.

·

:Levanta-se a sessão t\s 2 horas c 20 minutos.

•
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100' SESS;\.0, E~! 22 DE SE'rEMBRO DE •19!'4
PRESIDilNCIA IJO oH, PINHEIRO MACHADO VICE-PRESIDENTE

A' t hora da Lurde, presente numero legal, iibre-se a
sessão, a que colwol'!'cm os Srs. Pinheiro Machado, Araujo
Góos Pedro Borges, lltctello, Gabriel Salgado, l:li!verio Nery,
'l'o.l'l'e,1 Laura Sodrt.í, Indio do Brazil, i'llonctes de Al~eida, Urbano Santos, Pires Ferreira, Gervasio Passos, Francisco Sá,
'!'avaros de J,yl'll, Epitacio Pessoa, Walfrcdo Leal, Segismundo
Goncal"Ves, Gonçalves Ferreira, Raymundo de Mimnda, ·Oliveira Vallaclão, Guilherme Campos, Aguiar e 'M'ello, Luiz
Vianna, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho,
Alcindo Guanabara, Sá Jrr•eire, Augusto de Vasconcellos,
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Fr•ancisco Glycerio, Leopoldo
de Bulhões, José i\!urtinho, "Uencar Guimarães, Generoso
Marques c Victorino Monteiro (38) .
Deixamm de •comparecer com causa justificada, os Sr&.,
Gonr.aga Jnyme, Art.hur J"cmos, José Eusebio, Ribeiro Gonçalves, 'l~lwmur. Accioly, Antonio de .Souza, Eloy do ~ouza;
Cunlm 'Pilcii'Osa, Ribeii•o de BriLto, Gomes Ribeiro, José 'Mar"cllino, lluy Barbosa, Munir. lft•eirc, Nilo Pccanha, ·Lourenço.
Baptista, Bueno de .Paiva, Bernardo Monteiro,. Braz Abrantes;
A. Awredo, XavioJ' du Silva, "\bdon Baptista, Fe!ippo Sohmicll, Hel'eilio Luz e Joaquim Assumpcão (24).
1~' lida, pos'tu cm discussão c sem debate approvada a
acta da scssno anterior.
·
.

.

O Sr. i" Secretario declara •que não hu expediente ..
. O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Pires Ferreira (•)- Sr. Presidente, a imprensa de
lJO.ic noticia o pnssumonlo de um piuuhyensc, o marechal Fran_
cisco Anlonio Rodrigues de Sullcs, um dos bravos veteranos
dn guerra do Paraguay.
.
'
Os que conheceram o .mustre morto dispensam-me· do
qno t.cnho n dizer cm rclnciio ú sua vida civil e militar. Elle
roi meu ·1:ompanhciro desdo os bancos escolares na cidade ·do
BJ•n,io, ·~tnmnhiío. Nesta Capital, exerceu o bravo militar val'ias fulll:r,lics, desempenhando-se ncllas . sempre .com muito
bl'ifhanl.ismo. No campo de batalha, como subalt.erno, revelou
calma o hrav\ll'n t.ucs, que o Governo .de entílo teve que con:l'it·rnaJ' o neto do saudoso marquez de •Caxias, ·promovendo-o
nos postos de segundo c primeiro tenente por acto .de ',bra~·urn o serviços relevantes- cousa rara naquella campanha.
Lembro-me bem ainda Sr. Presidente, de que, comman(·) Este discurso ni'ío foi revisto pelo orador .
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dando cl/e algumas boccas de l'ogo nas margens do Paranú,
no togar denominado ILugy, inutilizou duas unidades de guerra
navaes do inimigo, pondo-as fóra de combate.
Em tempo do paz, oslú uo 'conhecimento 'do todos a sua
brilhante admiuistracüo no Rio Grande do Sul, onde, com
modcracüo o justiça, afastou das cu:sernas a politicagem, para
que .só cuidasse de assumptos militares. Dahi, foi chamado
pelo Governo da Republica pam o alto cargo de ckefe do
J~stado-Maior do gxcrcito, s~ndo depois investido
da alta
funccão de ministm do Supremo '.rrj)JUnal Militar, onde a
morte o encontrou.
.,.
Peco portanto, a V. Ex., que consulte o Senado se consente qu~ seja lançado nu acta dos nossos trabalhos de ho,ie
um voto de profundo pezar pelo fallecimento do tiio valoroso
,servidor da Pntria c que a Mesa do Senado telegraphe ú familia do extincto transmittindo os pczames desta alta corporacão. (Jllu'ito bem; muito bem.)
Consultado o Senado, é approvado unanimemente o requ!Jrimanto.
O Sr. Raymundo de Miranda (' ~ - S1•. P•·osiden te,. continuo hoje o rneu d iscnrso, interrompido l\IIJ uma das sessões
anteriores, por t1ll' ~e osgotado a i•OJ'rt do expediente.
Antes porém, ue cnLra1' no n~sumpto dos discursos ante·,·iores, .mr! pel'lllitto ser o primeiro a trazer para o r·ecinto do
Senado o tr~ln:;r·amma que o Correio rlfl Jlanlui, de hoje, publica
sob a epigJ•np!J~ <As rrl'ise1'ias da politü:a a,: ;llaaoas>:
<0 TJial•io O{(icial publicou hn.io importantes documentos, relativo~ ao nelehre ülllfll'flslimo externo, nef,(ocinclo na Europa pelo üx-Ser!I'Clar•io do 1ntcriot• ST',
Wanclr.r·lf!y d1~ Menclonl)a. J~ntJ'Il ·~sses documentos figum uma carta do conde de Gosling, em que este faz
J·cvelnções A"l'avissirnns acm•t·.a da pr·obidnde ão Sr. Wnndnrley de Mr.ndouc.a o do ex-Govr.rnndor· Euclides Malla,
que se nssoC".iarnrn com dous e.~cror.s frcqu!(ntaclOJ:es do
rr\st.aurant Maxim's,. de nomes Sllaklülon c Càrlik. pilhadoe pela policin francezn c eondomnados a prisão com
trabalhos forondos. O conde do Gosling descreve a vida
em Pnr·is d,o S1·. Wn.nderle>' rle Mondoncn, que ,iogavn na
llolsa de d1n o il no1te no «Cer.dc des Tngonieurs>, onde
Lcv.c prc.illizos nvult.ndos. Accrr.scenla o conde de Gosling que, nmeacnndo umn occnsiün n Wnndcrley de denunciai-o no Sr. 'Euclides Mnltn, respondem-lhe aquelle
qur. niio temia este, visto t.eJ·-IIlr. dndo uma· gorgeta do.
15. non libras, .Esses. docurnnn tos, que 1~nusarum aqui n
mni~ vivn sensnr.~o. oceupnm to.do nurnr.ro do hoje do
Dinrin Of{ir.ial. dr.r:lnmndo o governo possuir nindn outros pnpr.is rln import.ancia, que não tnrnn publicas pnrn
niío ombnrncnr ns diligen.cias em torno do escandaloso
cnso.>
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Sr. Presidente, a idoneidade do informante é duvidosa,
nttondendo ús peripecias que occorreram durante a realizacüo
e execução elo primeiro cmprestirno feito pelo venerando coronel Antonio '.Maximo e não pelo Sr. Dr. Euclides Malta.
Não venho aqui, ·porém, discutir a idoneidade de ·condes de
Gosling, nem o procedimento do Sr. Wanclerlcy de Mendonça.
Isto incumbe ao Governador de Alagoas.
·
Na qualidade, porém, Sr. Presidente, de homem que pertence a um partido, que não tem ou t,ra cogita cão siniio a de
cumprir o seu -dever,1rem pró! dos interesses de seus amigos
c ccrreli:;ionnrios, venl1o nccentuar que o Partido Republicano
Conservador de· Alagons, qualquer cjue seja a perspectiva que
se lhe offereca, quer r.m relação a essas questões de emprestimos, quer em rclacüo a outra qualquer em que serpenteie a
diffamação, mantcr-se-ha · integral, indivisível, intangível
mesmo.
Não cr·cio, repugna-me crer que sc,ja verídico o que affir' ma esse Sr. conde de Gosling, segundo o que diz que asseverou'
o Sr. Wanderley de 1\lendonca, isto é, que dera 15.000 libras
ao Sr. Euclides Malta ern troca de serviços. E digo, Sr. Presidfmt.e, que não c:reio nisto, porque o Sr. Wnnderley de Mendoncn, depois do injustificava! procedimento que teve para com
o Sr. Euclirlr.s Malta, não merece mais fé, pouco se lhe importando assacar aleives contra wquellc cx-iGovernador do Es~.

'

· Como ,quer que seja, pot•ém, é ao Sr. Euclides Malta que
oabe. destruir· as referencias que á sua pessoa, directamente,
. se diz 1que foram feitas pelo 1Sr ..Wandcrley de Mendonça.
E' natural, entretanto, que a proposito deste assumpto
o illustro Sr. coronel Jacintho Paes ,Pinto da Silva, ex-inspector do Thesouro do Estado, de cu,io' cargo foi esbulhado por
um dos ultimas actos ct•iminosos do actual Governador de Alagôas, dirigisse, como dirigiu a esse Governador, um replo, con-'
fot•me consta da seccão Lelegraphica do Jo7"11al do Commcrc'io.
Vou !el-o, Sr. Presidente, para que o Senado veja como
um homem ·politico, urri partido, consegue so levantar com dignidade 11elo seu orgão natural, na occasião, para reptar .os
difl'amadores da honra c esbulhadores de direitos: ·
« Maceió, 21- O Co1'1'eio da Tm·dn c o Alaaoas puhlicam 'hoje o seguinte, que está sendo o assumpto do
.

d~:

'

\

« ~~ribunnl ·de Honra-"~0 'Exmo. St•. Coronel Ciodoai do da Fonseca- Cónscicntc dos meus deveres do
homem ]lUblico e zelando de extremo a minha honra
não mo (, mais possível corisentit• nessa ·campanha, rquo
V. Ex. ·diJ•igo c anima, no intuito de malevolumento
fol'ir a ·minha probidade de funccionnrio honrado, com
tirocínio de mnis de 23 annos de bons serviços. prestados
ao mou Eslndo.
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Assim, orfendido com cssn. intenção, manil'cslnmenlc
constatada, dc.V. Ex. a,pontar-me como um deshonesto,
cm nome dos mais elevados sentimentos de homa c de
cavalheirismo, valhO-'mc de um modo •que não deve sm·
desprezado pelos homens de bem, e convido ·a 'V. Ex.
para constiluir um tribunal de honra, composto de 1.2
,juizes, tirados dentre os mais acatados carMteres de
nossa sociedade, para julgar de minha probidade.
Comprometlo-me, ~orno penalidade á minha condemnacüo, a sahir desta terra, sob o peso de minha humilhacüiJ, caso os .iuizes me. julguem merecedor das imputações que V. Ex. mimda que se me façam.
V. IEoc. em compensação, porém, ao rmeu gesto do
dignidade c altivez, fica obrigado a fornecer todas as
provas, de modo .que facam !'é, e por mim exigidas, para
que cu prove ao tribunal 1quantas vezes V. Ex., como
Governador ·deste Estado, ,iá incidiu nas penas do responsn,bilidade e como tal não p6dc mais governar esta
minha adorada terra.
1Parn ,iuizes do tribunal de homn lembro os nomes
respcitnveis dos Exmos. Srs. D. Manuel, bispo de ,\lagoas; Dr. Leite Pind01hyba, ,juiz seccional; capitão do
.Porto, inspector da região, commandantc da iEscola do
Aprendizes Marínheiros, desembargador· Tenorio de ·A.llmquerque, por ser o presidente do Tribunal Superior,
meu parente,1Dr. Antonio de Gouveia, Dr "\ntonio Eustorgio Silva, monsenhor Silva Lessa, Dr. Miguel 'Piaimoira, monsenhor Bcllinga c delegado fiscal.
10 Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca fica com o direito do exhumar das repartiÇões publicas, -onde eu tenho
exercido funccões durante mais de 23 annos, os elementos com :que possa -o tribunal de· honra fazer uma
só prova de minha improbidade no cxercicio das funcções que tenho occupado durante esse. longo periodo.
Fica livre ao· tribunal o exame de qualquer·•· do·Cumento, por mim apontado ou pelos seus membros,
exigido em quul,quer repartição, inclusive o ~Iontepio
dos Servidores do Estado, que, com a minha gestão,
ficou millionnrio. Feito assim esse repto de hom·n, -ou
V. Ex. ncceita para provar• o quo tem mandado nt'rirmar,
DU, em caso .contrario, me fica o direito de chamar a
\todos, inclusive V. Ex., de calumniadores. Mncci6 20
do setembro de 10'1.1.-Paus Pinto.~

'.,

'

• ,1.'

E' assim 1que uma politica sórin, que um partido consciente do seu valor moral, de sua forca eleitoral, pelo orgão
do illustrc coronel Pncs 1Pinto, uin dos seus intomcratos
directores, cu,io valor, ·abnegacüo o cnpacidade administrativa
cada dia mais se evidenciam, lnncn um nEP'I'O m~ HONnA ao
Governador· do Estado, oudc impct•a uma situncüo cnllllnnindora •.
'
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Cabe 01qui transcrever o con,iuncLo do evasivas e descortezias com ·que o Governo de Alagoas pretendeu responder a
um telegramma .que lhe dirigi interpellando-o sobre referencias inveridicas de Sua Excellencia.
Quem conhec·e o meu tclegramma ri da seguinte resposta
'
a mim dirigida: ,
c l'r!ACEIÓ, 7- Respondendo seu telegramma do 6,
ho,i o recebido. Alagõanos nüo são sómen te aquelles que
por. interesse pessoal se filiaram a um agrupamento que
por mais de 18 anuas infelicitou este Estado, corrompendo caracteres e arruinando suas financas, não; alagoanos são todos os que hoje, com verdadeiro sacrifício·
estão pagando os juros e amortizacão de um emprestimo
externo cuja quantia quasi totalidade foi desviada pelos
mais espm·tqs do agrupamento; são todos os .que hoje,
inclusive os pequenos proprietarios, reclamam e com
justo direito a posse de suas terras tornadas pelos mandões daquelies tempos, hoje grandes propriet.arios nos
municípios; são todos, pobres e ricos, grandes e pequenos
que reclamam como elemento de vida o servico de ihygiene nesta capital;· alagonno, cmfim, são todos os que
nasceram neste estado, inclusive o ex-sargento do Exercito Manoel da ·Paz, pobre, •honesto e de consciencia sã.
Quanto, ao mais, méras palavras soltas para fazet:
effeito como arma politica de combáte, eu respondo com
!actos.
· ··
O meu Governo de tres ·annos ficará assignalado,
eu vol-o asseguro, com augmento de escolas primarias, •
hospitnes, pontes, estradas do rodagem, ao passa que
o governo olyganchn de que tanto vos orgulhaes ·de
ter sido um dos paredros assignaln-se pelos cortes das
verbas destinadas á instrucciio publica para o augmonto ·
da forca publica e cruzes nas .cabecns dns pontes e uns
margens de todas as estradas do interior Estado. (assi., gnado) Clodoaldo ela F'on,çecau
.
.
.
E' uma bolha àe sabão que dosapparece com o menor impulso do ar.
São insubsistentes todas as allogações. O honrado Sr.. coronel Clodoaldo fantasia trabalhos que não teve, construccões
que nüo levantou, reformas que não produziram effoitos.
RepJi.quei nos termos seguintes:
Exmo. Sr. coronel Clodoaldo. da Fonseca, Governador- Maceió-os· termos de vossa resposta ao meu
tclegrammn do G obrigam-me n tratar novamente ·'da
situacão politica desse 'Estado.
·
. _Ainda niio pude compre handor o critorio . de npreomcuo que adopl.aes como Governador no julgamento
d9s al~gônnos 1quc pertenceram á situação :passada e
nua qu1zeram fazer causa commum com os Democratas,
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adversnrios do todas as situações politicas estnveis que
Alngôns tem Lido durante o rcglmon republicano, originnrias dn situnciio organizaria pelo vosso bencmel'ito
progenitol'.
Dividis os nlagOanos cm infelizes, máos ou corrompidos, que silo o~ v9ssos adver~nrios Ienes, isto é, os que
vos deram unummtdnde nus urnas e vos reconheceram
Governador o CJhamaes llons nlngoanos nos Democ1•atas
que em 1891 e 1802 atacaram até a honra familiar de
Pedro Pnulino o hoje t\ sombt•n da vossa autoridade cnnodoam os lares dos meus amigos c praticam depredações em suas Pl'OP!'iedndcs, unidos para -isso a individuas a 1quem o proprio destino negou Patria e a
· elomentos · evadidos da situação por vós malsinada,
situação .que preferiu deixar-se substituir no poder a
mnntel-o por uma reacção sanguinnria.
.
Um chefe de Estado ó sempre o expoente das condições e .qualidades etlmicas de um povo e como tal
não tem ,o dil'eito de fazer selecções onde a lei' não
fez ent.re os que são partes integrantes da mesma organizaciio social.
.Vosso procedimento em contrario demonstra que
não estaveis apto para governar homens livl'es em um
regímen de liberdades, que não co!IJheceis alagOas e
que sois ahi govel'nado pelos odios e paixões .que i!'re.i'Jectidamente esposastes, compromettendo-vos perante
a historia, que nos seus processos do julgamento nüo
se deixar influencia!' pelas paixões do passado .
•-ts ·im.portancias do cmprestimo recebidas pelo Govemo passado não J'or·am roubadas nem desviadas como
vem de acontecer com o dinheiro do cofre do batalhão
policial. com as rendas das exnctorias e o capital do
Banco de ~t'.lagOas; llr-T-AS estão nhi e, se ignoraes o seu
paradeiro, eu vol-o indico.
Com ET-LAS o !Governo fundou um banco, cuJo capital tem sido desviado no vosso •Governo c desbaratado,
pagou· pa!'te da divida fluctuante do Estado, resgatou
apolices. fez emprestimos ús mun'icipalidados da capital,
de Penedo e de <Püo de 1:\ssucnr, a fabricas de tecidos,
á Fnbricn de Oleo da União. constl'Uiu pontes ·no norte
do Estado, construiu um theatro do primeira ordem
onde tendes !'eccbido festas e um palncio do Tribunal
pnll'OU no vosso commnndante actual da policia o forne·
cimento de pedras purn serem· calcadas as runs tia capital e, como umn lição de civismo que a vossa docilidade
nos inimigos.de vossa familia niio tem poder para dest.!'uir, erigiu estatuns rio bronze n Doodorn, a Rosn da
Fonseca, a Florinno e ·a Sinimbú.
•
· O 1que antes do snlvaterio não fez com este dinheir·o
sagrado foi corromper os bons sentimentos de pobres
mocas para encarregai-os de espionagem, transfnrmnlos em delntol'es e pretexto de medidas policiaes, nem
'
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tnmbom comprou ra(las pr.rn armar ligas de .combn·tantas com o l'im de derramar o sangue nlagonno, enlutar fnmilias c orphanm· crcançns simplcsmcn te· po~quc
nhi hn homens que não se •quermn ·humilhar. ·
Quanto no resto do emprcstimo, pedi ;•antas ao
Dt•. Wander!ey de Mendonça, c ''l ainda vossos esclarecidos au;~dliares finnuc'~irJs não o fizeram, utilizando-se dos meios legues estabelecidos, a culpa vos per-,
tence.
Na situncão passada, ficae sabendo, a insh•ucção
elevou-se, notabilizou-se com preparo n formação ele
uma mocidade brilhante.
Quereis saber? Eu vol-o digo, são: Oscar de Carvalho, Carlos Pontes, J .. M. GoulnrL de rAndrade, Aristl\co
de .~1ndrade. :Rodrigues de Me!lo, Afranio J'IQ!'ge, Sanolvn
de Rohan, Carrila de Oliveira, Democrito Grucindo, AI- ,
fredo de Maya, Orlando Arau,io, Guedes Lins, Gue.des
de Miranda, F. .Pontes de ~firnnda, Costa Rêgo, J,uiz
Mascarenhas, Fernandes de Mendonça, Zacharins Azevedo, Januario .do Carvalrho, Z:tdir Indio, J, Avelino d11
Silva, Torquuto Cabral, Virgilio Mauricio, Conego Mauricio, Padre Julio, Carlos o\Jrau,io, Ollympio Machado,
(l,iJberto .1mdrade, Eduardo •Porto, Francisco Jucú, Arthur
Juoú, Fernandes 'Tavares, Armando Silva, Fernando ll!ondonça, Ignacio Gracinda, Antonio Costa, Cruz Oliveira, ·
Armando Wueber, Barbosa Junior, Corrêa Junior, Barrett.o Cardoso, Matheus de Albuquerque, Aloysio de 1\lcretlo, Pio Jardim, Araujo Jorge, Alexandre Passos, Valente Lima, Menezes Junior e outros que honram o nome
a!agôano nas Jettras, nas sciencias e nas art.es o que
ahi estudaram e fizeram curso de humanidades de 1805
até o presente.
·
rO progresso da insLruccão de um povo não se julga
pelos alicerces de edifícios para escolas .que não podem
ser construidas ú falta de receita, mas pela média da
.cultura das classes e com ufnnia vos declaro que Alagôas nada tem a invejar do seu aspecto intellectual de
.nenlJUm Estado.
O que ella precisa ó de um Governo CJUe cm ver. ·
de estJlr deprimindo a nobre fama em .que ó reputada,
procure incentivar o aproveitamento dos seus Jil11os cn-.
pazes.
· .
Quanto t\ hygienc da capit.al apenas augmentastes as
despezns dos cofres, pois o problema do sou saneamento
dependo dos set·vicos de uguus e esgotos, ·que ainda estão
por razer.
.
·
O embelleznmento do pracas ci o calçamen Lo de.
ruas ,h\ existiam quando ahi chegastes c as construccões
que se fizeram depois foi t\ custa do capital pn!'ticular.
Não vos foliei da Jroncstidnde do sargento lllnnoel da
Paz, 1quo não conheço.
: ·,,:·
O que mo admira e pasma n t.odo mundõ,. 6 1quo
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sendo vôs coronel do Exercito tc!lJhaes como an,io da
guarda do vosso governo, eomo mentor espiritual, um
inculto inferior, o •que sô posso attribuü· á . falta de
noção de hierurohiu militar· ou ao desejo de terdes como
amparo de vossa autoridade um homem capaz de tudo,
ehel'c do outros. da mesma fumilia moral.
Para mim nücr são meras paluvms soltas a santidacjo da memoria de :Pedro Paulino, o o respeito que
merece o Marechal Her·mes; oeomo classificucs tucs referencias, o que estranho.
De J>edro Paulino .iá defendi a honra arriscando a
vida e continuo a servir ao seu grande eoracão, agorn
mais do .que nunca, porque estou evitando com a minha
palavra que um i'Hho seu possa ser arrastado pelos inimigos da,queiie velho respeituvel ú condição de um assassino vulgar.
As cruzes que porventura vistes á beira das estradas do interior· não foram semeadas pela situação
passada, que nunca emprestou as suas carabinas · desmantelludas para com ellas serem exercidas vinganças
pessoaes, como foi feito no caso do Engerrllo ·Pontes,
na União, e até na propria capital.
i•
Durante, o vosso governo tem sido decuplicado o
numero das cruzes que existiam em todo o sertão do
norte c do súl, desde os tempos coloniaes e esse augmento realizado servirá · de maior galardão para o
vosso gpve:no, em •que até .o funccionalismo publico não
recebe mars os seus vencrmentos.
Não me move o espirita, .iá vos affirmei. nenhum
sentimento de animosidade pessoal, mais o deliberado
.proposito do reintegrar os alagoanos nu posse dos seus
direitos politicas c para salientar e discutir os desmandos ·pratj.cados no vossp governo ainda tenho mais
de seis annos de mandato senatorial, etc.
Hei de mover a consciencin nacional at~· ver.-vos
revoltado contra os delupidadores do vosso nome, :que
vos conduzem a tantos erros.
uli ,itística de Deus ó recta c opera por muitas
fórmas, eu vol-o asseguro.
Saudações.- Senador Raunmndo de Miranda.
· . Eu quero que o Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca acccitc
esse TRIBUNAL DE HONRA. Os nomes indicados são todos insuspeitos, do moralidade ·acima ele ..qualquer duvida; entre elles
está o chefe do J>artido Liberal de Alagoas, nosso adversaria
politico desde n proclamncão da Republica, quo recusou ató
fazer parto do Congresso Constituinte do Estado, esse nomo é
·o do Dr. Miguel Palmeira, sobre •cuja probidade e altivez
nunca vucillou o espirita de quem 'quer •que seja, Sobre o bispo
de ·Alagoas é desncoessario juntar qualquer p'onderacüo; todos
quantos o conhecem, todos os nlagonnos sabem da superiori~ade rmoral desse :venerando sacerdote e s.eus collegns.
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O Dr. Leite Pindahyba, juiz seccional, não foi feito pela
politica; tem a gloria de poder affirrnar que deve o que é ao
seu valor pessoal, á sua r.robidade e ao seu talento; desde o
principio da Republica plmteou sempre o Jogar de juiz seccional
de Alagoas, o sempre conseguiu sua inclusão nn lista sem a
intervenção de nenhuma individualidade politica.
'
· O desqmbargador •rcnorio de Albuquerque tambern não é
politico; é um magistrado cujo renome não precisa de ser·
por mim proclamado desta tribuna, ponque todos sabem e
ninguem desconhece a integriade de S. Ex. corno magistrado
e a altivez desse magistrado como homem.
·
E assim são todos os d::nais, insuspeitos, de competencia
reconhecida c o mais acurado exame sobre cada um chegaria
4s mesmas conclusões .que estou affirmando.
E' por isso, Sr. P•residente, •que eu sou alvo da odiosiclade daquclla situação tenebrosa e associas que della procuram
tirar proveito. Os apodos, a diffamacão com que procuram
yer si é. passivei tolher a accão que desenvolvo na politica,
só poderiam entibiar um espirita fraco ou os ·que tecm medo
.de que se ~ataque fogo no seu passado; porém, eu não tenho,
nunca tive e espero em Deus que nunca terei semelhante medo.
Sempre que se tratar do interesse do Estado que represento nesta Casa, toda vez que estiverem em movimentação os
direitos politicas dos meus concidadúos, e, principalmente,
quando estiverem em contribuição os interesses vitaes {]o meu
partido, eu serei intransigente, não terei vacillaoões; nunca
as tive c hei de estar invariavelmente ao Indo do partido a
que pertenço, solidaria ccim suas deliberações, sem pretender
subordinar á minha vontade ou aos meus caprichos inconfessaveis os interesses da collflctividade.
Eu não tenho ambições, níio pretendo sinão cumprir o meu
dever e no cumprimento desse· dever sou inabalavel e irre-·
ductivel; nada receio, porqu'e· as oalumnins e diffamacões que
se me atiram o contra o illustre Sr. coronel Paes Pinto, a
respeito de sua probidade, ,como meio de fazei-as espelhar-se
sobre a agremincüo a que pertencemos, falham, süo inuteis,
absurdas, por.que o Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca tem a
conviccão de que nós todos somos honestos, ·de que todos vivemos numa pobreza honrada, porém numa altivez invejada ..
iE' isto o que os incommodn.
:Venha o Tribunal de Honra i Eu. provoco o Governador
de ,o\JJngoas a que acceite esse TRIBUNAL oE HONRA; que a devassa s.e.ia feita com todas as regras e com a devida lealdado
e as Vld!ls sejam il'!l~antidas para liberdade de manifestação
da.s cqnvJCções ndqumclas. Verão ató .que ponto pódo chegar a
mJser1a; veriio onde estüo e onde se aninham as MISERIAS DA'
~LITICA AMOOANA; ver-se-1m •quaes süo os erros administra-·
t1vos, •quaes os crimes do administração commet.tidos.até agora
e •quem o ,~~;utor, embora sem. a conscicncia, sem a intuição da
re~ponsabihdade que lhe assiste na pratica de certos •o:,detormmados !lOtos.
· :<,•r:· .,·,·
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:!!l' verdade que eu nunca suspeitei rle~l.a tribuna nem
accusei a ·probidade pessoal do Governador de ·Alago as; é
muito di!'ficil que assim proccrla, não só em relação a S. Ex.
como a quem •quer .que se,ia, salvo aom as provas immeLiiatas
o a •convicciio previa, além das pro·:as. ·
,
Mas, si tl verdade que niio suspeito e até' reconheoo a
probidade pessoal do Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca, tumbem reconhece a incompetencin do .Governador de Alagoas
para discernir de mod? preciso e claro onde cstú n honra dos
adversarias, o crime e a responsabilidade administrativa de
quem governa, tque pódc comprometter, como tem ·compromettido, a sua reputação pessoal, •que cu respeito.
Mas a· ignorancia da lei não absolve ninguem e a situação
moral de S. Ex. não lhe vale, PODque na apuracão da responsabilidade, no delineamento dos ·crimes, só vale o .que a
lei estabelece c só estabelece aquillo •que o direit.o nrae.ritua.
Nestas ·condições, eu, cu,io intuito principal foi registrar
nos Annaes desta Casa e dar publicidade com n maior solemnidade ao RJDPTO DE HONM feito ao Govenador do Estado
de ~lagoas, declaro t:u)1bem pela minha parte •que sou perfeitamente solidaria com mais esse vibrante movimento de
dignidade, de altivez, que os nossos illust.res correligionarios
lá das A!agoas tiveram, reptando o .Governador do Estado pelo
orgão do illustre coronel 'P'aes 'Pinto.
Si provado pudesse ficar que, da parte dos dirigentes do
Partido Republicano Conservador de Ala,::ons, comecando pelo
i!lustre Sr. coronel ·Paes •Plnto, esbulhado inspector do Thesouro, ·houve a connivencia que os delatores de todas as· horas
procuram descobrir, porque esse pessoal não sabe sustentar
luta poliUca, sinúo calumniando, eu tambem deixaria de ser
politico.
Posso affirmar no Senado que ,iámais tive a menor coparticipnoão, directa ou indirecta, nos negocios administrativos de Alngoas; ,ii\ mais fui consultado a respeito· dn noção
administrativa no Estado que represento c ~uc durante 12
annos representei na Cnmara dos Deputados.
Mas, é tal a conviccão .que tenho da probidade do coronel
Pnes Pinto o da sinceridade com que este illustre nmigo !anca
o RJ>PTO DE HONru á situação de Alagoas, que não receio que
os meus antagonistas continuem n resolver o passado, apro.
veitando-se de questões de cnrnctcr pessoal.
Aos adversnrios direi, apenas, .que estou hnbitnndo, desde
muito. moca, a supportnr, com resignncüo c serenidade, todos
os arreganhas,. todas as diffamncões, todas ns cnlumnias atiradas contra mim pelos •que honl.em me elo,::iavam c ho.ie me
aggridem, ou que ·ho,ie me elogiam e amanhü me insultarão,
quando mudarem ele partido; refiro-mo aos transfugas impenitentes.
Eu nlio mo julguei insullndo, mesmo porque. o homem
nlio é ludibriado sinão •quando a nccusnciio é formulndn em
termos e acompanhada de prova~ immediatns; felizmente nunca
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fui atacado cm termos c ,iítmais provas se oxhibiram que merecessem, si quer, allenr,ão,
·
Li, ha poucos dias, na Ga:eta de Not'ic'ias, ,jornal, aliás,
com .que syrnpnthico c onde conto velhos amigos pessones, que
me' merecem toda a consideração, .quo o Senador Rayrnundo
de Miranda, velho .o convencido politico, s6 não tem transigido
no desejo permanente de ser governador de à.lagoas.
•Tem graça. Si houve posição í/UO nunca dese,iei, que nunca
me seduziu, foi a de governador; durante o meu tirocínio de
Deputado ,itlrnais cogitei de tal cousa.
Não·sou cu quem soffre desse mal chronico.
No fim da legislatura passada, quando se deu o sal?Jaterio
de Alagoas, contra o .qual tanto trabaHJei e me .esforcei, júmais
pedi, directa ou indirectamente, a quem quer· quo fosse,
para ser governador de Alagoas, nom de parte nenhuma.
Posso afirmar no Senado 1quc, naquelln época, ora-me
muito mais ·facil ser governador do .<\.lagoas do que enfrentar
todo a1quelle sanguinolento salvaterio e insidias, pam ser candidato a Senador.
.
·
O ISn. V!CTORINO MoNrrEmo- Seria preciso tor o miolo .
molle para deixar de ser Senador para ser Governador de
Alagôas. ·
.
O Sn. RAYl\IUNoo DE ·MIRANDA "-Apoiado. Nunca cagitei
disso, ·e até me recordo bem quando os jornnes desta Capital,
especialmente a Ga:eta de Noticias, que sempre revelou muita
syrnpathia por mim- e agora não sei porque está aborrecida
-e algures lembravam o meu nome para o crurgo de Governador, os outros ,iornnes tnrnbem lembravam o nome de correligionarios meus, .todos muito mais dignos do 'que eu. ·
Notava, porém, que sempre havia o maior cuidado, o.
maiot• esforço ,junto a mim, para que contestasse que não era
candidato, o que eu prornptamente fazia.
Não me lembro do numero de vezes que tContesL'ei, c
muitas foram as vezes que pedi para que não se lembrassem
de mim para semelhante prebenda, porque não pretendia, dispondo de recursos eleitornes e do ampn,ro dos grandes chefes c
·do meu chefe politico, deixar do ser Senador na renovação do
terço.
·
.
.
.
Seria um mal intencionado ou imbecil si pretendcsl!fl ser
Governador do Estado durante tres nnnos, .para estar atado no ·
posto da· diffnmncão e ser minado, corno geralmente se diz;
durante o periodo governamental, cm troca do um mandato
·
·
senatorial na renovacão do terço,
.
O Sn. V!CTORINO MONTEIRO- Si ser Governador do Estado
é atar-se ao poste da difJ'nrnacilo, então ó Sl'. coronel Clodonldo estt\ atado a esse poste.
0 Sn. RAYMUNDO Dll MIRANDA- :N'•ão ostú, V. !Ex: bem
sabe que não somos delatores e que ·só ha diffamacão· qUando
se nllcgn sendo a inexactidão immcdintnrncnte dernonstt·ada •
.- 'l
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O Sr. coronel Clodoaldo dispõe da allianca poÜLica de lodos o~

diffamadorcs das Alagõas.
Nunca me lov:mtci desta tribuna para accusar o actual
governo do meu Estado que não apresentasse immcdiatamente
li prova incontestavel, indestructivel da procedeneia da accusação o da criminalidade do ac\o praticado.
0 Sn, VICTOR!NO MONTEIRO- A explicacão il clara e ver.
·
dadeira. Muito bem. ·
0 Sn. 'RAYMUNDO DE i\llliANDA- Diz-se ainda na local da
Ga:cta da Not·icias que o então inspector do 'fhesouro apresentou uma ·escripta c balanço da •receita e despeza do Estado
quo até hoje não foi passivei á opposicão descobrir o mínimo
.dcslisc, etc,
Que opposicã() inepta I Credo. I !
Eis c()mo se reconhece a incapacidade de uma situacão
mesmo a defendendo.
Nunca a opposicão pôde descobrir o minimo deslise. Felizmente é confessada e já passou cm julgado a incapacidade dos
nossos delatores.
Ha um ·pedacinho de ouro ainda, como este, quando diz:
«nem, mesmo o Sr. Miranda voltará ao Estado que elle 7'epresenta ».
Vejo, Sr. Presidente, que os pt•oprios defensores da situação de Alagõas,con'l'irmam tudo quanto venho dizendo desta
tribuna e se vem affirmando pela imprensa, e que a opinião
publica, por sua vez, vem oomméntando e lastimando.
E' uma situacão em que se diz que impera a lei, cjue lia
garantias c se descuidam de occultar certas circumstancias,
ao ponto de confessarem que os proprios representantes da
Nac;ão sem ..crimes de· espcçic alguma, que só toem a desvantagem de serem advcrsar1os daquclles que dominam pelos
c!'imcs, não podem voltar ao seu Estado.
· Não ha nada mais eloquente e cu aqui o registro com uma
satist'accão indefinida, mas com a al'J'irmacão de que lá não irei
quando não qui~er, e que so lá ainda' não fui .ó porque vejo
que a minha pcrmanencia nes_ta Capital é mais util aos meus
corrcligionarios, do que estando ou h\, porque para o trabalho
c accão alli existem pessoas bastante capazes, dignas e altivas,
que não tremem deante. da morte, quando se trata de manter
a integridade da sua politicn e a sua proprla integridade moral.
o que é p1•eciso cl que outros aqui estejam, como eu,
permanecendo de atalaia, evitando os golpes que forem vibt•ados o rebatendo as calumnias preparadas a todos os momentos, dissipando tambem ao mesmo tempo o falso ambiento
de uma politica, porque nós os politicas de Alagõas não invejamos a honestidade do mais honesto dos politicas de qualquer
Estado, nem podemos •collectivamente assumir a responsabilidade de tranpolinices que per ncaso haja praticadq o Sr. Wanderley de. l\!cndonca. Isso cl lú com o Governador do Estado;
fl S. S..ó que compete ap.urnl-ns ....
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l?eitas estas pondcraoões c lanr;ado o J•epto ao Sr. Clodoaldo
da Ponseca para que accciLe esse 'J.'JUBUNAT. DI~ I:JoNn.l, sob
pena de niío poder mais articular uma palavra con~ra os seus
adversarias e nem contra ningucm, concluo aguardando-me
para em occasifio opportuna continuar ns considerações e a
demonstrnccão dos crimes que se praticam na administração do
meu Estado. (JUu·ito bem; muito bem.)
O Sr. Franoisoo Glyoerio (*)-Sr. •Pl'esidente, hontem niio
pudo proseb'Uil' nas observações· que havia iniciado sobre o
respeitavel valo do Senado contra um credito destinado ao pagamento de uma sentença judicial, porque V. \Ex. mo advertiu
que cu estava infringindo o Regimento. Ora, não era ,justo
que eu reclamasse, fóra da ordem, em bem da ordem constitucional. Por isso, me reservei para expor as minhas· idéas
a respeito do nssumpto na sessão de hoje.
Sr. Presidente, comecei hontem dizendo que não era o
melindre da Commissão de Finanças, vendo ser rejeitado um
seu parecer, que chamava a minha attencão. Não. O direito do
Senado em acceitar ou não ou em modificar os pareceres das
suas Comm issões permanentes é incontestavel; como ainda é
indiscutivcl que, si alguma vez o Senado dissente. dos parecores de suas Commissões, o faz no usb pleno de uma faculdade
eonstitucional, sem u intcncüo de exautorar a capacidade e o
Juizo pr•oJ'issional daquellcs que a compõem. Mas, Sr. Presidente, o que me commovcu na sess11o de hontem foi a rejeicüo
de um credito que se destinava á execução, por via legislativa,
do uma sonlenca de nosso tribunal superior, sentença, aliás,·
passada em Julgado.
.
·
.
As senl.encns dos trillunacs superiores, quando se tornam
irrecorriveis, far.em, nu phrasc dos escriptores, do preto branco
e do quadrado redondo. Nós nãó temos nenhum poder, directa
ou indi-rectamente deduzido da Conslituicão, que nos habilito
a rever ou a examinar uma sentença do Poder Judiciaria que
se torne i!'!'ccorrivcl, para impedir-lhe a sua execução.
Os Sns. ADOLPHO ' GOIIDO li LJJO!'OLDO DE BULHÕES Apoiado. '
0 Sn. FRANCISCO Gr.YOEniO- Pó de bem ser, Sr. Presidente, que uma sentenoa que tenha transitado em julgado seja
uma scntenca injusta. Mas a quem cabe declarar da sua in.iustica.?
.
A instancia .suporia!'. Ora, nós niio somos instancia superior a nenhuma das existentes no Brazil pertencentes ao
Poder Judiciaria.
Quando n lei estabelece o Tecúrso · do juizo a quo '(juizo
jnferior) 11arn o ,iuizo ad quorum (juizo superior), quando a
Iei dispõe r.sSG recurso, não diz, não faz presumir que a capacidade do ,iuizo ou elos tribunaes recorridos é inferior; judicialmente considerada ou moralmente apreciada, ao juizo dos

(•) Este discurso não foi ·revisto pelo orador. ·
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tribunaes superiores. Não; o intuito do recurso é só mente para
juntar a jutitica ·recorrida mais uma instancia superior recorrente. E' nesse presupposto que a lei ou que as instituições
jurídicas estabelecem a instancia superior, tanto mais quanto,
perante esta, um novo debate póde se abrir, trazendo novas
luzes, novos elementos de convicção, de modo que a sentença
recorrida se torna passivei de modificação.
Ora, Sr. Presidente, de -nenhum desses requisitos está revestido o Poder Legislativo; 'Nós não temos a faculdade de
examinar os elementos que· serviram de base ao julgamento
que se tornou i'rrocorrivel. Entretanto, Sr. Presidente, acontece
muitas vezes, como muitas vezes aconteceu, que os orgãos re•
presentantes da Fazenda Publica se desinteressavam da defesa
do direito. della, deixando de intel'l)or os . necessarios recursos da decisão, que devia passar ·ainda a uma nova instancia,
para que um novo exam fosse· feito, deixando-a assim passar
em julgado. Acontecia mais que a mesma sentença, tendo
passado em julgado, podia soffrer um exame ulterior na sua
respectiva execução e era mister que essa execução se revestisse de todos os elementos essenctaes ao esclarecimento da
verdade não sómente quanto ao merito da sentença, mas ainda
em relaniío a fórma da exccuciío .
.Por· uma lei do Poder Executivo e pela praxe subsequente
que a tom,executado, estabeleceu-se a fórma de exame dessas
formalidades extrínsecas não só no debate em primeira instancia, como lambqm nos debates de_ segunda, e ainda no
transito da sentença para a sua execucao.
Ora, vê V. :mx. que o Poder Legislativo e a pra."te das
duas Casas do Congresso cobriram o direito da Fazenda Nacional de todas as garantias passiveis, de modo que, quando
uma sentenca chesa acompanhando a mensagem do . Poder
Executivo.- solicitando. credito para a sua execucão, já ·todas
as· formahdades foram preenchidas, cabendo ·apenas ao Poder
I.esislativo a faculdade de examinar si, de facto, haviam sido
preenchidas todas ns formalidades necessarins pâra~o estabelecimento do direito.
"
, Ora bem, .o voto do Senado, pois, me merece tanto respeito
quanto a decisão irrecorrivel do Supremo T.ribunul Federnl;
e não fora n liberdade que tenho de estar entretendo a nttenciio do. Senado com este assumpto, · não seria capaz de violar
o respeito ao voto destn Casa na .sessão de hontom. Estou, por,sm, submettendo ao conhecimento do legislador r·azões que
m~ parecem dignas de merecer a sua ponderacão.
Si as sentencns do .Poder Judiciaria não forem respeitadas
pelos Poderes Legislativo e Executivo - attenda bem o Senado - porque razão havíamos de pedir ao particular que
as respeitasse.. ?
...
0 Sn. EPITACIO PESSOA - .Perfeitamente.

o' Sn..FRANCISCO GLYCERIO - E' O exemplo da revolução

partindo 'do alto.
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O S11. Ar.FilEDO Er.us ~ E' a anarchia completa.
O SR. Fn,INCrsco GLYCERIO - Por maiores que sejam as
desconi'iancas contra a ,iustica de uma tal àec.isão, é do iutex•esse publico respeitai-a (apoiados), desde que nello, foram
observadas todas as normas regulares, tomando-a Jrrecor·
·
rive!.
0 Sn. ADOLPHO. GoRDO - P1•o veritatc habefttr.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O '_:.. E esse· proceder não devo
ser sómente para dirimir as contendas particulares, · mas,
tnmbem, para trazer a tranqui!lidade á consciencia publica.
Um litígio entre dous membros da sociedade, uma dezena de
litigios, uma centena delles, traz o desasocego para a ordem
social. Desde, porém, que os tribunaes se pronunciam, a sociedade se tranquilliza por se, presumir quÍl os direitos dos
cidadãos foram devidamnete considerados.
·
Si estes tribunaes, porém, não são respeitados, o Poder
Legislativo não considera os netos do Judiciaria como transformando o quadrado em redondo, nem o preto em branco,
nós, em primeiro legar, offendemos a soberania constitucional
de um dos poderes políticos da União e, depois, abrimos as
portas para a anarchia - anarchia. na sociedade, anarchia entre os poderes publicas, anarchia em tudo.
O Sn. ADoLPHo GoRDO - Annullaremos o' Poder Judii;)iario.
. 0 'Sn. FRANCISCO GLYCERIO - E' possível, ·que manifestamente nós, homens tambom competentes, •tenhamos ·serias
duvidas n. respeito da idoneidade, da verdade. da> jurisdicidade.
de uma sentença que passou em julgado, ató mesmo dos tri- ·
bunaes mais acatados do pniz; Tudo é possível. Mas, Sr. Pre- .
si dente, o nosso .direito de ir apreciar, a nossa faculdade de .
Gxnminnr tem um limite intransponivol, além do qual não
pode~os agi!' ele fórma alguma,.· dentro da Constituição,
das lms.
Na outra Ca.sn do Congresso outra decisão do Supremo Tri•bunnl Federal foi atncndn, no exame de um credito submettido
ao conherimeno da sun Commissão ·de Fina;•cas. Não duvido,
não Lenho elemento para duvidar do que a verdade da apreciação do caso em que~ tão c.>L~ja com o illustro .Relator da Com' mi~siio de Orcamentos da Camnra dos Deputados; tanto mais.
qunnto conheco pessoalmente S. Ex.. n cujo talento o saber
rondo ns minhas mais sinceras homenagens. 1\fn~ ó preeisnmente por isso que mnis me commovi, porque vejo que as dua8
Casas do Congresso estão ·enveredando por um caminho que
eu julA'o funesto. 'l'odavin, é passivo! que eu ostcja em erro,
é po.ssive.I.que circumstancias cxcepcionaos poss~m legitimar
um m.~urg1monto das Casns do CongTesso contrn sentenças do
mais .alto tribunal do paiz. Tudo 6 passivei, inf-elizmente; po;róm nada foi dPmonstrndo ·n respeito, pois o Senndo v.otou em
:perfeito silencio, como que dominado por uma convicção
mabalavel, por cuja razão dispensava qualquer. discussão .
Q
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Sr. Presidente, não faço estas observações por mera imperl.inencia. A votaoüo de hontcm obedeceu n algum fnclo, n
al;;umn 8uggeslüô que me. deve por isso mesmo merecer o
maior re:;peito. o o maior· ncatnmcnto. Si as deliberações communs, ordinarias do Senado me inspiram sempre o maior acatamento, quanto mais tratando-se de dcliberacão sobre assumpto quo rr.puto da malor r·elevancia. Naturalmente houve umu
razão que determinou o voto do Senado e por certo si ella houve~s~ sido produzrda nor palavras em urna diLl'!lussão, provavelmente me convenceria de que tnmbern devesse votar con-·
trn o crerlito em quClstão. Mas é que nenhuma palavra foi dita
no sentido de encaminhar a votação .
.Portanto, Sr. Presidente, peco a V. Ex. e aos honrados Senadores •JUe votaram por esta rnaneir·a unifor·me, que r·ecebam
as minhas palavras como a expressão somente do meu sentimento, sem a mais ligeira,. indirecta, remota intenção de faltar no respeito devido n uma votacrLD dos meus collegns, tanto
mais qunnt.o elln conseguiu ser mai·oria da Casa.
Eu considero o desrespeito tis sentenças do Supremo Tri•
bunal Federal tão damuoso como o desrespeio a uma votacão
d9

s.~naclo.

0 Sn. LEOPOLDO DE BU!.IIÕES - Muito bem; perfeitamente,
O Sn. ·FRANCISCo GLYCEnro - Serei o executor dedicado
cln~ rlecisües desta Casa em favor da ·Ordem constitucional e
moral da Republica, porque elln ó um dos membros do Poder
Legislativo, que é um dos poderes po!itieos da Nação.
Portanto, o Senado vô que nas minhas palavras niio ha
o mimmo resquício de desrespeito pelo facto de ter sido rejeitado um parecer da Cornmissüo de Finanças ele que sou um
dos membro~.
•
Tenilo mui·to ctesvane<1imento .de ser membro ela Commissiío de Finanças e mesmo - porque não dizer - um certo orgulho de merecer o voto de meus collego.s, que me constituem
um do seus inform~nles cm. assumptos graves.
.;.
Occupnndo n LrJbuna, por>, só· trve em vrstn chamar a attenr;ão do Senado pura o ussumtlto • .Wuito bem.) ~

'

ORDEM DO DIA:
PREFEITURAS

DO

ACRE

Discussü<o unica do parecer dn Commi'ssão de Finanças.
n. 58, de 19iol, opinando qu.e seja archivado o requerimento
n.· 100, de 1912, em que Basilio da Silva Areias solicita o
pagamento dn quantia de 61 :279$700, pela construccfuo de
estradas ligando ns Prefeitul'ns do Acre,
Approvndo.
:13
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'

1.:11\CUJ,.IÇIO DE AU'l'OMOVE!S

i • discussão 'do· projecto do Senado, n. 10, de 1014,
murrdando adoptar regra~ para a circulação internacional e
inter-estadual dos aulomoveis, conforme o conveilio celebrado

em 191J.

·

.

Approvudo; vae ás Commissões de Obras Publicas e de
c tDiplomacia ..

ConsliLui~•ão

LlCENÇ.I. A AlW DE MIMNDA AZEVEDO

2' discussão da proposição da · Gamara dos Deputados.
u .. i3, de 1014, concedendo um anuo de licenca, com ordenado, a Ary de Miranda Azevedo, praticante de i' classe ct.a.
Directoria Geral dos .Correios.
Approvado.
LICENÇA A ALBE!\1'0 DE VASOONCELLOS CRUZ

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados·
14, de 1Uilt, c6ncedendo um nano de licimca, com ordenado e a <:onlar de 4 de agosto findo, a AlbeL·to de Vasconcellos Cruz, praticante da Directoria Geral dos Correios.
Approvado ..
'O Sr. Presidente - Nada mais hav.endo.a tratar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:··
11.

Conlinuar;ão da 3" discussão do pro,iccto do Senudo, n. 3,
de 1018, aulorizundo o Presidente da Hepllblica a rever ri ro~
O'LllaL·izuL· a concessão feita ú antiga Companhia Estrada de
Ferro) Sot•ocubana pum a conslr.•uccüo do prolongamento de·
S. João a Santos, sem gamntia de juros ou subvencão kilomotrica •'f dando oulms providencias (com parecer da Com.:
missão de Finanças, o{{erecendo sltbst'itutivo);

.

I"·

:!" di~cussão da proposicilo da Camut·n dos Deputados,
n. ·15, de i O concedendo um anuo de Jicencn, com ordenado,
n Nelson de Cm·vulho, praticante de i' clusso do Directoria
Gm·ul dos Cor·reios (com parecm• {a-vomvcl dn Coumâssáo de
JlinrrnNts) •,
·
·
;
' '
:J" discussão da proposição cln. Cnmm•n dos Deputados,
n. iG, de ·1 01·4, concedendo um anno de 1icenr;a, a Wnlmor Ar;;omü•o ltibniro Bl'unco: l.elegrnphistn de '•" r:lnsso rln Ucpnrticão
Gllrnl dos 1'elcgt•uphos (t:orn parcceJ' da Comnâssáo·. de Fi··
nanças, o{fercc'endo emend4); ·
·
,. :.

.
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2' discussão da ,proposição da Gamara dos Deputados
n. 17, do 10!;,, concgdenclo um anno do licença, sem vcncimcn.:.
tos, a Oetnvw NfJvcs ·dn llochu, praticante da Directoria Geral
dos Co!'l'elos (com' parrwar fcworavcl da Cornrnissão de F-i-

nanças);

·

2• discussão da propo_sicüo da Camnra dos Deputados,
:n. 18, de 1914, concedendo sois mczes de licenca, sem vencimentos, a Emygdio llispoli Filho, praticante de machinista da
Flstrnda do .Forl'O Centrai do Braúl (com pa1•acer favoravel da
Com:missão de Fint~nc.as).

Levanta-se a sessão ás 2 ·horas e 45 minutos.

118' SESSÃO, EM 23 DB SETEMBHO DE 10g
PRI!:SIDENCIA DO SR. PINHEIIlO MACHADO, VICE·PRESIO!>N'rll, E PEDRO

BORGES,

SECRIJTARIO

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, ahr.e-se a sessão a que concorrem os Sr~. l'mlwl!'o Machado, Pedro Borges, 1\Ielcllo, Gabriel Salgado, Si!verio Nery, Tel'J'1\, J.auro Sodr~, Indio do Brnzil, M~ndes de Almeida, Pires FeJ•reirn, RiheJro Gonçalves, Gr.rvas1o Passos, FranCisco Sú, Thomaz Accioly, Walfi'edo Leal, Sigismundo Goncnlvcs, Goncnlves Ft>rreira, Roy mundo de MiJ•anda, Oliveira Vallarlão, · Guilherm~
Campos, Aguiar e Mello, Luiz Vianna. :João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Erieo Coelho, Sá Freire, Augusto "do Vasconcellos, . Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis,
]'rancisco Glycerio, Leopoldo de Bulhõad, Bru2 Abrantes, José
Murtinho Alencar Guimarães e Generoso
Marques (3ü) •
.
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
Araujo G6cs, Gonzasa .Taymo, Art.hur Lemos, .rosú Euzebio,
Urbano Santos, Tavares de Lyra, Antonio do Souza, Eloy de
Souza, Epif.acio Pessoa, C~mhn Pedrosa, Ribeiro rJc BI·i.tto, G_omes Riheiro Josó ~lai'Cellmo, Ruy BnrliOsa, Moniz. Fre1re, N1lo
.Pecanha, r:ourcnco Ba~tis~a. Alcin_do Guanabara, . 1_3ornm:clo
Monteiro A. Azcredo, XavJCr dn S1lvn. Abdon Baptista, lil!]ippo Sehrnidl;, Hercilio J.uz, Joaquim Assumpcüo c Victorino
Monteiro í26) •
E'· lida, posta em discussão e, som debate i approvada a
ac ta dn sessão anterior.
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O Sr. 2' Secretario (se1•vindo de., l'l)~ dú conta da seguinte

,:

EXPE!.J[EN'rE

- \~

Officios:
Do Sr. i" Seci·etario da Cumam· dos Deputados r.cmoLtendo um dos uutogl·apltos da rcsolw;iio do Congresso Nacional,
sunccionadn, que prm•ogu, pot· 00 dias, a moratoriu concedida
pela lei n. ~. 8ü2, de 1ri do ugo~to elo cort·eJ1le anno, c dú outras
providencias.- At•cnive-sc.
Do Sr. Murcondcs Alves do Souza, pt•csidcnl.c. do Estudo
do Espírito Santo, orrerecondo ur11 ex~rupl:u· impresso dos Annaes do Conaresso das Mu.n:ici)wlüladas, reunido em ,i unho na ·
. capilnl ducJucllc Estudo, por sua iniciativa.- Inteirado.
Do Sr. Prefeito do Districto Federa! remettendo u men~
sugcm ·com ,que submctte tí ·consiclcrucüo elo Senado as razões
do -veto qU<l oppoz :í resoltu;iio do Gon~elho Municipal que concede a Aluar de Albuqnerquc e outros, ou empreza que org-anizarem o·direito de montar c explorar, Púl' 20 UIIUOS, um servico de limpeza de chaminé:;, mediante ns condi~ões que estallelece, c dá outras providencias.- A' Cmnmi~sr~o ele Constituição e Diplomacia.
.
'
O Sr. 3' Secretario (se1·vindo ele 2') procede á leitura do
sc:;uinte
'

I?AnllCEll

N. üü -1!H4

neclar.çtio ('inal da cmclllla do Senado. substit1~tiva da)li'OJlOs·ioão
de~ Gamara dos Dc)Ju.lados n. 4.1. de I.M., auto1•::arulo conccsstío de liccur,a a Jotio Pedro Cm·tlct/'0

O Congrcssó Nacional resolve:
ArLigo unico. Ficn. o Presidenta dn ·Uctmblicfl autol'iznrlo
n nonceder como passado cm gozso de liccnoa, com o ordenado,
a Joüo Pcdi'O i\!aximo Cordeiro, ''" escrir,turnrio da Estrada do.
Ferro Ccntrul do Brazil, o tempo decorrido do. 12 do mD,rco do
1.013 a H rio setembro do mesmo nnno, vcspora do fallecimcnto
desse funccionario.
· Sala· das Commissõos, 23 de setembro de 10'lll.- Wal{1'Cdo
Leal.- OUvcil'a Valladtio.-Gabricl Salaado.
Ficn ·sobro ti mcsn para scJ' discutido nn sessüo seguinte,
depois de llUblicado no mm• io do Co1JUI'csso.
·

O Sr. Pi~cs Ferreira- Sr. Presidente, peco a v:' Ex. se
di:::no de nomom· um llOllogn pnl'il subst.ituir o Sr. Felippe
Schmidt, nu Commissfio de Marinha c oucrrn.

' !' . •.•
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O Sr. Presidente- ALI.cnrlcmlo ao rcqucrimcnl.o de V. Ex.
nomeio o Sr. Senador Braz .,\branLes para i'azCl' parte da
Commissão de Marinha o Guerra.
·

ORDEl\l DO DIA:
PROJ;ONGAMENTO ()A ESTMD;\ DE !'ERRO SOROCAMNA

Continuação da 3" discussão do projecto do Senado n. 3,
de·iü13, autorizando o l'rcsidcntc da Republica a rever o regularizar a concessão feita it antiga Companhia Estrada do
Fet•ro Sorocabana pa!•a a construcção do prolongamento de
S. ,João a Santos, som garantia .ctc ,juros ou subvenção kilometrica, o dando outras orovidcncias.
O Sr. Sã Freire (')--Sr. Presidente, su,ieito ú delibernçiio
elo Senado o pro,jeoto n·. 41, de 1913, que conclue opinando pelr·
approvaçiio do uma emenda que foi destacada da proposição
da Gamara dos Deputados n. 95, do i!H3, c que era .concebida
nos seguintes termos: «Pica o Governo autorizado a rever o
a regularizar a· conocssiio feita ú antiga Companhia Estrada
de l<crro Sorocabana para . a construcciio do prolongamento
de S. João a Santos, scrrl garantia de juros, ou subvençfto kilomctrica, observadas as dis{5osir;ões do primitivo decreto de
concessão n. 430 1<, de .:i de .iulho de '1802, porém, sem outros
onus que nüo se,inm os do trafego mutuo, tarifas c condi~ões
technicns. determinadas Jlelo Governo, prazos para o inicio o
tcrminacfio dos trabalhos, assim como o Jll'aw pura o resgato
do mencionado prolongamento, si ao Governo convier, revogadas as disposicõcs em •contrario ~. o honrado ronresenLantc
do Estudo de S. Paulo, cu.io nome peco liccnca para declinar,
o .Sr. Senador Glycerio, ofl'creccu ;i consideracão do Senado a
seguinte. emenda, que tambem passarei a ler:
.

«Artigo unico; Fica, por esta lei regularizada a
concessão feHa ít antiga Estrada de Ferro Sorocnbana,
hoje Sorocrtbnna Ralwuy Company, pura a constJ•uccão
do' prolongamento de S. João a Santos pelo dcct•elo,
n. ·.\3G P, de .\ de ,julho de '1892, som garantia de ,juros
<lU subvenção ldlomctri·ca, devendo o prazo de duracü.o
da concessão ser o· mesmo do que gosn n Companhia
.i\!ogyuna pelo decreto ..n. 977, de i3 de agosto de 1892;
revogadas ns disposicücs cm contrario.~

•

.

vista da rcpresentacão da cmcndn do honrado Senador,
volveu o pro,iccto :\ Commisiio de Finanças, recebendo cnf.üo
parecer do honrado Relator do orcamcnt.o da Viação, o Sr. Senador Gonçalves Ferreira. Deste Jlarcccr pedi vista o offcreci
A'

'. :(') Este cliscmso nua foi revisto pelo orador ..
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um voto em separado. Voltando o nssumpto á discussão pelo
voto que Livo a hom·a do apresentar ú Commissiw de Finanças,
conclui apresenl.ando a seguinte sub-emenda:
«Arl.. Fica o Presidente dn. nepuhlioo autorizado a nbri1· •concurroncia publica para a constrilecão,
uso e goso de um ramal que, partindo da est.acão de
S. João, vú ao porto de .Santos, som .garantia de juros
ou subvencão kilometriea, sendo preferido, em igualdado do condicõos, o Estado de S. Paulo.
Art. O prazo da concessão não excederá de ·50
anno.s, devendo ficar est,nhelecido o regimen de reversao, fiscalização sobre tarifa e suas refo~mas, ado.otando-se o traçado qu'e melhor satisfizer ú. economia
do trafego.
Não cogito, Sr. Presidente, de offerecer agora argumentos
no sentido de demonstrar a procedencia da sub-emenda que
tive a honra ele offerecer á Commissão de Finanças. O parecer
acha-se publicado o os honrados Sanadores podem lei-o e
verificar si, offectivamente, a razão está do meu lado ou si do
Indo da maioria da Commissão.
Continuando a exposição .do que se passou em relacão a
assumpto tão importante, tenho agora a opportunidllide de
dizer que o honrado reprosontanto/ do Estado do Espirito Santo,
o Sr. Senador João Luiz Alves pMiu vista do voto que IJJavia
cmittido c depois de fazer longas considerações no sentido de
demonstrar a importancia os argumentos que 'eu havia adrln?.iclo na fundamentação do· meu voto submett.ido :í considcmcfio ria Commissiio de Financas, concluiu com o seguinte
sullsMul.ivo :'L minhn suh-omenda:
•
,
'
«IArl.igo unico. Fica o Pod~~ Executivo autorizado
a regularizar a concessão feita ..,elo decreto n. 436 F,
rlo " de ,julho do 1802, ú. antiga· Companhia Estrada de
Forro Sorocahann, transferida no Estado de S .. ·Paulo,
cm 1G de Janeiro do 1905, e por esse transferida á Sorocnhana llailway c•., em 21, de ,janeiro de 1912, sem
garantia de ,juros ou suhvenciio kilometrica, para o fim
de estabelecer:
1", o prazo pnra o inicio o conclusão das obras;
2', o mesmo regimen das concessões feitas á São
Paulo nailway C'. e á Estrada de Ferro Mogynna,.
quanto ao direito de resgate, como melhor convier, e
•quanto á pJ•opriedado da estrada n construir, nos termos
dos decretos ns, 1. 759, do 2G do abril de 185G; 977, de
5 do n::;osto do 1892; e •!. 900, de 2 de abril de 1895;
· revogadas as disposições em colf.trario .~
Tive então opportunidade, Sr. Presidente, de ler ainda
.Perante a Cnmmissiio dr. Finnncas do Senado uma longa expo~
sicüo demonstrando que improcediam os argumentos adduzidos

•
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pelo honrado Senador c depois de uma ampla discussão travada
a respeito do assumpto, n míliorin da Commissão de Finanças
entendeu que .devia offercccr :í consideração do Senado a
seguinte suh-emcnda, tendo essa sub-emenda, como disse, os
votos da maioria da Commissão, ou antes, sendo apenas nontraria a ella o orador· que ora se dirije ao Senado:
·

. ,

4: Fica o Governo autorizado a conceder ao Estado
. de S. Paulo o prolongamento da Estrada de Ferro Sorocnbnna, ele S. João no porto ele Santos, sem garantia
de ,iuros ou subvenção ki!ometrica, sem reversão e sem
outras obrigações e favores que não sejam os do decrcto n. ~3G F, de 4 de ,iulho de 1892, quanto ao tra. fego mutuo, tarifas o requisitos technicos como o
Governo Federal determinar, assim como quotas de fiscali1-acão, policia e segurança dn linha, prazo para inido
e terminação das obras, condições de resgate, sendo de
GO annos o privilegio da concessão do referido prolongamento, revogadas as disposições em contrario.:..

Como se vê, Sr. Presidente, travada a discussão no seio da
Con:jmissilo de Finanças, o ponto culminante sobre o •qual giravam as opiniões era si effectivamente permanecia a concessão feita á antiga Companhia Sorocabana, em virtude do
decreto n. 430 F, ou si essa concessão havia caducado em
virtude do implemento do prazo e outras condioões não observadas na mesma concessão.
·
Procurei demonstrar, Sr. Presidente, que a concessãO
estava caduca, que o Governo Federal, por intermedio do CongTesso Nacional, bem podia. nbrir concurrencia publica, que ·
era o met.l10do que cu estabelecia pnra o effeito de se dar a
concessão, determinado ao mesmo tempo n preferencia para
o Estado de S. Paulo, ou podia directamente conceder ao
Estado de S. Paulo, como :fez n Commissfio. Não havia nbso' lutament.e impedimento, porq'uc a concessão foi considerada
caduca.·
Tentei combater um por um os argumentos adduzidos a
esse proposito, c a maioria ela. Commissão effectivamente reconheceu n procedencin desses nrAUmentos, t.ant.o assim que
offereceu uma. sub-emendn, fazencTo n concessão directamente
ao Estado de S. Paulo.
.
· Pugnei nela. concurrencia publica. ·C agora. da. tribuna insisto em pedir no Scnndo n approvncfio da minhn sub-emendn,
porque ,iulgo que o melhor meio do resguardar os interesses
·publicas é efrecl.ivnmcnt.e estabelecer como Mrmn de concessões c fnvoros feitos pelo Est,ilCio n particulares o mcthodo dn
~oncurrcncin puh.licn. Não cntenr!eu, porém, nssim n maioria.
da. Commissão e nchon que devia. n concessão ser feita directnment.e no tE.qlnrlo do S. Paulo.
Pec.o nos di!<'nos membros rio Senado que bem ponderem
sobre tilo importante nssumpto o que o resolvam como cos'
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!umnm resolver, •com superioridade do animo, as questões
sujeitas ú sua doliberacüo.
O Sn. ADOLPHO Gonno- V. Ex. considera caduca a concessão? .
O Sn. S,\ FnEm~-A maioria da Commissüo assim entendeu. l<oi osso o fundamento do meu parecer.
O Sn. Anor,PHO Gonoo- Si a concessão está caduca, V. Ex.
deve tomar em considm·a('ão· desde Jogo uma preliminar: qual
ó o poder competente para fazer a nova concessüo, o federal ou
o estadual?
O Sn. S,\ FREIRE- V. IF.JX. sabe pCTfcitamentc que a compotencia da União a proposito do nssumpto é um facto indiscutível. Essa estrada 6 um p!•olongamcnto do uma estrada
fcdei·al. Dito isso não preciso dizei' mais nada a V. Ex. o
V. Ex. sabe que se porventura nós entrnrmos na discussão
sob esse ponto do :vista outros argumentos mais convincentes
serão adduzidos no sentido do provar que V. Ex. não tem razfto.
~rrata-se de um prolongamento do estrada de :r erro. E tanto
V. Ex .deve attcnder c acceitar o argumento que ora adduzo
como logico c concludente, que apresentarei, como resposta a
V. Ex., as solicitações dirigidas pelo proprio Estado de São
Paulo, que procura naturalmente defender, tanto quanto passive!, a sua compctcncia e as attrilmir;.üos, pedindo a revalidação da concessão.
. Ora, como ndmitt.ir-sc que essa conr.ossrtO não cstít oaducn, si 6 o p:•oprio Estado do S. Paulo que podo n' sun rovn!idhçiio?
Porvcntum rovalidal' alguma cousa niio importará dizo·r
quo essa alguma coush ost:i sem valor?
ilfas, Sr. Prosidontc, vou responder no honrado Sonndor
com a opinião dos ndminisbradorcs de S. Paulo.
O Estado de S. Paulo, transfm·indo t\ Companhia Sorocnhnna Ilailwny o dii'Cilo n essa cJonccssfio constante do deCl'iJlO "
n. iJ3G 1<, aufm'imu-n a dil'Í'I;ir-so :'t União Fecloml pedindo a
rovnlidaçiio da concessão.
O Sn. Aoor.PHO Gonno- Mas a oonccssfio cslú cm vigor.
O Sn. SÁ Fnmnm--' Pcrdôo-mo V. Ex. Onde ,ití so viu pedir
a l'avalidacão, o rovigoramcnlo dnquillo quo cstti cm vigor.
O Sn. ADOI~PHO Gonoo- O m:~tado do S. Paulo scmpl'O
considerou om vigor essa oon~ossüo.
O Sn. SA FnRmR- V. Ex. não tom raziio. Foi o Estado de
S. Paulo quem, pm· intcrmcdio da Companhia Sorocabnnn, forCJc,iou pelo revigornmonlo do ramal. "
O Sn. Anor,rno Gonno- O Estado de S. Paulo nito fez requerimento ncniJUm, tanto cl carta que sempre considerou cm
vigor essa concossão.
.;
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O Sn. SA Frmmg- Eu ·estava apenas, Sr. Presidente, fazendo uma exposição do que se tinha passado cm relação n.
este assumpto, sem de modo algum prctend'er discuti!-o, porque
iú foi vencedor na Commissão de Fin:mcas. Agora, porém,
sinto necessidade de, fugindo (L Jinha que me tracei, dat• Uma
·resposta ao honrado Senaclor·por S. Paulo.

«O Estado de S. Paulo, transferindo ú Sorocabana
Railway Company todos os seus direitos sobre a concessão da linha de S. João a Santos a que se refere o
decreto n. 43G F, de 4 de .iulho de 1802, confere-lhe os
poderes necessarios para tratar directamente com o Governo Federal sobro a mocl.ificacüo dos termos da mesma
concessão, apoiando-a nos negociós com a União, para
(JUC a referida linha possa a vir a ser cons!Jruida. » .

Agora, Sr. Presidente, vou ler mais.
O decreto' n. G.G23,. de 29 do agosto de 1007, centra o qual
tive necessidade de offerecer diversos ret•gumcntos, declaro. o ·
seguinte- e se cito este decreto é exclusivamente para responder ao meu honrado amigo representante de S. Paulo:
«Revalida a ·concessão feita pelo Gov·erno Federal

ú antiga Companhia Sorocabana Hailway e transferida

cm 1905 no Governo do Estado de S. Paulo.
« Rcvnlida pelo presente decreto a concessão :feita,
nlc. »

•
0

Um dos g!'ande argumentos daquelles que pretendem demonstrm· que n concessão não estú caduca é a disposição do
decreto que acabo do ler. Entretanto, nesse decreto se falla em
revalidar. E cu digo que a concessão deve ser federal, de ncclirdo com a lei quo regula o assumpto c a propria opinião do
Estado do S. ·Paulo.
O S1t. AJ,Fnlmo El.Lis.-ü Estado de S. Pnulo comprou n
concüssfio .
O Sn. S,\ FnEmll- O EsLndo de S. Paulo' comprou todo o
aoct'YO da Companhia Sorocnllnna.
O Sn. AnoLPHD Gonm)...:.... E desse acervo fazia parto essa
concessão.
O Sn. SA FrrEmE- PerfcilamCjl.Le. E eu disse que era um
erro de facto, sob o ponto de vista .iuridico, c demonstrei á
sacierJnde quo n concessão e~tavn caducn.
Ao tempo cm que S. Paulo n comprou; ií• o!!'.ln conccssiio
oslaya •cnduca. .
·
· '
,
o s~. Emoo COEJ.HO -Apoiado.
O Srt. ,JoÃo Lurz ·ALVES..-- Logo, a União vendou uma
copsn caduon.
'
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O Sn. SA Fnmrnrn-Orn! V. Ex. •quer respingar no assuznnto ~uo ou prol.enrlin não discut.ir agora. A União Federal
comprou por· mn alvar:í. o acervo da Sorocabana.
O Sn .•ToÃo J"urz A•r,v~s .:_.A 'Uniffio I<cderal ,poldin ter
comprado um acervo; mas não vendeu um acervo.
O Sn. SA FrminE-A União comprou nas mesmas conclicões cm que havia comprado no Estado de S. Paulo o acervo.
O Sr. Presiclcnlc, csf.a parte da quesf.ão foi larga e Iongamenl.e. debaUrln no seio du Commissií.o, e tivo opportunidade
de demonsJ.rat· que o Es/.ado, quando vende, não tem attribuição
alguma ...
O Sn ..ToÃo J"urz Ar.vEs-De soberania.
O Sn. SA Fr.mnE-·Nnl.uraJmcntc. Não tem c, ncstns condiçõr.s, nüo podia ler revalidado uma concessão que estava
invalidada. V. Ex. sabe que todos os autores de direito administrativo demonstram que o Esl:arlo, quando •contracta, está
completamente afastado o caracter de Poder ·Publico.
O Sn .•To.\o Lmz Ar.vEs- Niío ha distincção, ho.ie.
O Sn. SA FnEmE- Ha, o perfeitamente clara. V. Ex.
leia o hrilhnnle trabalho do Bcrthelemy, edicão de 1913, que
trata do nssumpto, com claro?.a meridiana . .O Estado. •quando
vende, agindo como pessoa ,inridicn, não p6de usar dos actos
de soberania, que lhe cabem, quando age como governo.
O Sn. Jo.Ko Lmz Ar,VES d.fl um aparte.
O Sn. SA FnErnE- Acccito o.' dist:inccão moderna, entre
a•ctos do gcsl.ito o netos de ifl\perio; ~s, por c.ssa distinccão
mesmo, o Governo, quando cnntrncta. nií.o p6dc fazer concessões novas, nrm innovm· concessões j:\ feitas. Tanto assim Ã
verdade, lanto não moJ•ccc argumcntncão cm contrario, que no
Senado foi offorecidn uma emenda pedindo a revalidacão da
concessiLO. Não se pedn a revalidação ele uma cousa que é va·
lida. Esse ó um arg-umento que não tom resposta.
O Sn. J"r.or>or.no nr. Bur.r-ralis- Apoiado.
I
.
O Sn. Ar.PnEno JiJu,rs-Ent.ão, é nulla a venda.
O Sn. SA Fnmnr.- Nií.o estamos tratando de nullidade da
venda. Estamos affirmonrlo que a concessão esflL caduca, que
o f:wl.n de f.cJ• havido aQJJclla operação não def.erJ1linn a crcaoilo
ele um novo direito, consirlernndo revalidada a concessão.
E aquolles ·que comhnf.em essa affirmnr.iio confessam essa
verrlarlo, pois que. vieram nqui pedi!· a novnoiío da concessão.
O ~n. J\nor,PrJn Gnnno- V. Ex., entüo, considera nulla a
cnncos.•un :fmta nn Estado de S. Paulo?
O SA FnmnE-E' evidente que V. Ex. quer discutir um
assumpto cm que V. Ex. eslú convencido do contrario,

·, ...
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O Sn. ALmEno Er,J"IS ~A minha convicção é a de que
S. Paulo ·r:omprou c pagou esLn concessão.
O S!t. SA Fmll'm,;-S. Paulo .comprou uma concessãio,
cu,io p!'UZO para o inicio e conclusão das obras já Linha expirado.
•O Sn. c<l.r.FRilDO ELr.rs- Mas, o que é facto é que a União
vendou; clln fazia parte. integrante do objecto.vendido.
O Sn. .SA FREIRE- Pois bem; deixemos S.' Paulo de posse
desta concessão. Comprou-a, execute-a. Por que não a executa? S. Paulo comprou uma concessão, •cuja exequibilidade
era impossível, e depois .pretende que esta concessão seSa.
valida. Execute a concessão.
O Sn. Ar.FnEoo Er.Lis- E' isto o que queremos. A União·
vendeu a concessão e agora nós queremos que ella a regularize.
Sn. SA FnEmE ~Que significa regularizar?
0 Sn. JoÃo Lmz Ar.vEs ~Significa fazer ..venda bOa.
O Sn. SA FnlliRE- Si não é bõn, valiosa, si V. ·Ex. acha
que não é .perfeita, precisa da intervenção da União. Foi o
que V. Ex. disse, no seu parecer, •com o talento e a illustração
que Lodo o mundo lhe reconhece quando pergunta em que
prazo .deve ser executada a concessão, quando em vigor.
·Pois, si não tem p~azo, si depende da outra parte contractante estipular este prazo, póde-se 'pretender que seja inexequível.
'
O Sn. FMNCJSCO GLYCERJO-Todas as concessões são
feitas entre uma parte e outra. Neste caso, uma das partes é a
União c a elln compete marcar o prazo.
O Sn. SA lrnEmll- Quando é que se marca este prazo?
O Sn. PnAmsr.o GLYCERIO -Agora, diz o projecto.
O Sn. SA FnmnE- Não apoiado! E' no IlJOmento de se
fazer a concessã.o. Pergunto: este prazo jú não estava marcado,
,iá não •hnvin um prazo que tinha findado e que determinava
a caducidade dn concessão? Não foi por este motivo que se
pediu n revalidnoiio da concessão?
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO~J?ica restabelecido O prazo
anterior. Tinha prnzo. Prazo estipulado no decreto da conoossiio. <Os nobres Senadores por Pernambuco, Ceará, todos
sabem que havia prazo eslipulndo pnra começar e para terminar n construccüo.
O Sn. SA FmnnE- Sou obrigado n ler ao Senado as observações que fiz n proposilo do nssumr·to, observações que
"' esclarecem inteiramente a ·questão. Respondendo no illustrc.

-

I .

'

203

,,

··.

,

..

\.''

' '·

ANNAES DO SElNAPO

represenlnnlc do Estado do Espirita Santo, tive a opportunidado .do ler ít Commissão as sog·uintes considemçüos:
Emenda subsliLutiva João Luiz Alves.
A emenda autoriza o Governo a. regularizar a concessão
feita pelo decreto n. 13G F, de 1 de ,julho de 1802, hoje da Sorocabana Rnilwny Company, sem .garantia de ,iuros ou subvenc.üo kilomctrica; a fixar o prazo para o inicio e conclu~üo
das obras; a estabelecer o. mesmo regímen das concessoes
1'eitas á S. Paulo Railway Company e ít Estrada de Fe_rro
~logyana, quanto ao direito de resgate, como melhor conv1er,
e quanlo :\ propriedado da estrada, a .construir nos i.ermos dos
decretos ns. :l.'7úfl, do 2íi de abril de 185G; 077, de ú de agosto
de 1892, c L ono, do 2. de abril de :l805.
Sem solicitaçiío da Companhia Sorocahana Railway a
emenda concede:
A regularização da concessão, o que importa declarar que
som intervenção do Poder Legislativo Fedoral, a companhia
não p6de gosar dos suppostos direitos que a emenda lhe attrilluc. E' UJ!) cont1•acto que se diz valido, mas que o titular
não p6de dclló gosn1• sem que a outra pa1'Lo regularise, regule,
ordene ou discipline suas clausulas.
E mais estabelece:
1', o p1•azo para o inicio c 'conclusão das obras- neto quà
pratica o Poder Legislativo Federal, ex-oJ'l'icio, pois os adquirontes, pela escriptura de 1ü do ,janeiro de 1DOG, nflo o exigiram
em tempo util pura tornar exequível a concessão; ·
2", o mesmo regímen das concessões feitas (t S. Paulo
Hailway Company e Estradas de Ferro i\Iogynnn, quanto ao
direito de resgate, isto é:
a.) 00 annos (nova(•ão de 1895) depois da abertura do
f,rnfego, poderá o Governo resgatar a estrada de ferro, pagando cm fundos publicas uma somma cu,io rendimento seja
igual no rendimento liquido médio dos ultimas cinco annos,
mas de 7 % no mini mo, (S. Paulo Railway);
u) ou depois de 20 annos contados da data da inauguracüo
de todG o trafego, resultado a renda dos cinco ultimas annos
e juro offial de u o/o. c nunca menos .do que o custo da estrada
(Companhia Mogyann, decretG n. 077, ele 5 de nS!osto de

,

1892);

3", e quanto :\ propriedade da estrada a cGnstruil' nos
termos do decreto n. L 759, de 2G do abril de 185G, isto ó:
r.) no fim de DO annos do contracto cessa o privilegio
concedido á Companhia; esta, porém, conserval'l\ a pleniLude
de seus direitos sobre a estrada ele ferro o seus pertences, podendo usar delln c custeai-a como bem lho aprovcr, salvo
sempre o direito de rlcsnproprinoüo, que cómpete no Governo;
d) 977, de ú de agosto de 1892, que niw estip,ula prazo
c nada dispõe sobre n propriedade (concessão da Mogynnn), a _
que me referi no voto quo apresentei;
"''
•

•
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c) dect•cto n. 1.000, de 2 de abril de lS.Ori (novar.ilo da
S. ·Paulo Railway) nada. ~ispõc sobre a propri.cdade da estrada mantendo a dtspostouo do contracto antct•tor. ·
~o prcsupposto de ser valida a concessão, a emenda concede favores porq!lc « a,Çon'pa.!lhia Sot·ocabana Railwa~ .serve
a uma extensa c rtca rcgtuo .de 8. Paulo c dos Estados vJSJnhos,
cuja produe~;ão vae augmcntando sempre, gracas aos meios
de transporte, c é exportada por Santos, por onde são importados os gcncros que não são alli produzjdos; porque é incontestavc! flUO a uitica via do sabida para Santos, a S. Paulo
Rnilway, mal póde dar vasüo ao trafego actual da importacüo
c cxportucão de me1·cadorias. l'orquc não é infundada a previsão de que cm futuro não remoto e!Ja serít insufficicnto
pum isso, dado o progresso, que diariamente augmcnta, da
produco:1o paulista c dos Estados Iimitrophes.:o
Voto do Senador João J"uiz Alves. ·.
Nüo constitue J.lOnto de diver•gcncia, a vantagem da -construcnüo da estrada· e no V{) to que apresentei tive opportunidade "cte assim me exprimir:
DeverÍt, entretanto, privat• o Estado de S. Paulo do melhoramento que fazia objecto da concessão caduca, ou encarar
do frente o problema para resolvei-o?
·
Si uma lei geral tivcsso sido· votada estabelecendo o melhor regímen para concessão de estradas de ferr·o, o caso ficaria só dependente .do Poder Executivo.
Não existindo essa lei, o ao contrurio prohibicão expressa
ao Poder Executivo de fazer concessão de novas linhas, sem
prévio acto do Legislativo, ·Parece que tudo se poderá conciliar, mediante uma· autorização ao Poder :Executivo, que,
pesando bem as vantagens o resguardando os interesses nacionaes, usart\ {lU não da faculdade, cabendo-lhe mesmo o
direito nesta ultima hypothcsc do construi!· a linha para dar
cm m•t•endnmenlo, fazendo triumphar o pi•incipio de pertencerem ao Estado todas as estradas de fcri'O o ospecialmcuto
aquellas que toem communicução directa com o mar.
Consultartl, cmtanto, ao interesse publico c principalmente
nos do Estudo de S. l'aulo u appt'Ovução dtt emenda João
Luiz?
·
·
·
Resgate:·
Dispõe a emenda que deve ser applicada {t concessão (o a
· outra nüo cslt\ caduca I I) o mesmo regimen das concessões
feitas <I S. Paulo llnilwny o ú Estrada 1\Logyana, como molhor
convier:
S. Paulo Railway:
'·
Como ficóu ncimn dito, o resgate da S. Paulo Ritilwny
só ú i'ncultndo üO nnnos (novncito do 1805) depois da abertura
doi trafego, pagando .cm fundos •JlUlllicos uma somma cuJo
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rendimento seja igual no rendimento liquido· médio dos ultimos cinco annos, mas do 7 % no minimo.
· Os precedentes autorizam a affirmar quo a União Federal no fim de 00 annos fiuará em situacüo igual ou peor
da que se acha para com a S. Paulo Railway, dado que estipule na concessão da Sorocabana a clausula proposta no voto
do Senador pelo Espirito Santo.
·
iDo facto a Companhia S. Paulo Railway comecou em 1867,
data da abertura do trafego, ·com a limitação do capital de
libras 2.000.000, e nos refere o engenheiro Pereira da Silva
«Politica e Legislação de Estradas de Ferro. Edicciío de :1.901; ~
que cresceu o c~pital no desenvolvimento seguinte:

'·')'

:·.
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Libras

.Capital da linha simples ...................... .
Accrescimo de :1.892 a 1895 .................. ..
Accrescimo de duplicacão e accessorios ..• ; ..... .
Material rodante (1900) ....•. ,' ..•..•...••.•..•
Juros durante a construccão ............... · ...... ..

•

·~

2.650.000
233.008
3.318.:1.71
53.767
383.856

' Li . .~

6.638.802

Este foi o capital reconhecido pelo Governo e importa
ao cambio de 12 d. em 132.776:040$ QU em algarismos redondos 955:700$ por Jdlometro.
Eis a perspectiva do resgate da estrada de ferro que
constituiro a Sorocnbana Railway, sem fallar em peccados
que podem ser commettidos, como tem acontecido com a São
Paulo Railway, a que tnmbem se refere o honrado engenheiro
Pereira da Silva nos seguintes termos:
«Todos os accrescimos e melhoramentos fQram levados a conta de capital a partir de :1.892, bem como ·
os juros durante a construcciío da nova linha e dependencias (á razão de 5 %) •
O prazo para tornar-se a linlla .resgatavel fQi prorogado por 30 annos, isto é até o an:no de 1927.•
• • • •

• • •

• • • • • • • • • • •

• ••• o · - · • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Na Jiquidacão final das contas de construccão, declarou a companhia haver despendido, além do limito
do contJ•ncto, a importanoin respeitavel de 952.520 :e-3.5,
que o Governo Federal, por decreto do 3 de julho de
i90•, autorizou a incorpo1·m· ao capital.
· .
Tendo sido limitado expressamente a .c 2.noo.ooo
(additamento de :1.896) o capital a despender com as
obras, não ·Parece que essa autorizacão deve ter a precisa justificação..
'
.
Este favor não teve compensacão para o publicd. ~
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Finalmente, reJ'crindo-se ao capital reconhe~ido de
:132.776:040$ ou algarismo Fedondos 955:700$ por kilomctro,

oonclue o ·eminente engenheiro:

c Despeza colossal e prematura .e que não cabe nos
contractos.
Não cabe nos contractos porque abrange excesso
que por elles não poderiam ser 1•econhecidos e não
cabem nas praxes u'niversaes, pois não póde o interesse
publico admittÍl!', que immoveis que desappareceram
estejam figurando no activo e gosam da garantia de
juros de i~ % para o effeito dos lucros maximos e de
7 % para os mínimos. Ahi estão os antigos planos abandonados e outras obras, e figurando no activo gosando
da dita garantia. Si daqui a 20 ou 30 annos i'ôr neces.sario empregai-os, estarão precisando de reconstruccão,
serão reconstruidos e as verbas de reparacão irão Lambem para o capital.
,
Para julgar da precocidade de certas obras, basta
percorrer a estrada de ferro.
A receita geral em :1902 foi de 24.963:047$330, a
despeza 11.547:500$850, e o saldo 12,515:546$480.
Desta data em deante é de presumir que o saldo
tenha crescido. ~ '

o que

!

acabo de expõr mostra com a maior clareza que
a clausula de resgate não garante os direitos da União, e apenas
póde servil· de base a excellcntes transacções dos concessionarios, que depois de gosarem, durante 60 annos, como se pretende na emenda e como está acontecendo com a S. Paulo
Railway, conseguirão ainda alienar a estrada, pela operacão
do resgate, recebendo uma somma em fundos !1Ub!icos, cujo
1•endimento seja igual ao rendimento liquido m'éctto dos uiLimos cinco annos, mas de 7 o/o no mínimo I I
Parece, pois, fóra de duvida que a .não reversão prejudica
a União Federal, e que o argumento adduzido no voto d·o honrado Senador pelo Espirita Santo não colhe, quando affirma
que ·'ou a estrada não é construida e nesse caso não ha i)rejuizo, qu é construída e nesse caso, como a União nada despendeu nenhum prejuízo soffrerá,.
nrcreoe ponderar que «o contracto de concessão importa
na restriccão da soberania do Estado~. que este representa o
interesse do povo; que toda concessão crêa privilegias e que
os orgãos que traduzem a vontade do Estado toem o dever de,
no momento em que restringem os seus direitos c entregam
parte delles a particulares, procurar a maior somma de vantagens que redundem em interesse commum.
Todas· as vezes quo assim não procedam
prejudicam a
collcctividade.
~
· No caso concreto que se examina, está provado que se
descobriu um veio de ouro, como attestam os fabulosos lucros
•
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·

da S. Paulo nailway; entregai-o t\ oxploraciio de particulares
sem attribuir uma somma de vantagens para o Estado, repros·enta prejuízo, ainda mesmo que deixo a União Federal do
fazer despozas.
Porventura, si a providencia tivesse aconselhado em
tempo a esLipular no contr'ucto 'da S. Paulo nuilway a ?'cversão, nã-o lucraria o Estado, não i'icariam 1iligos e satisfeitos
os accionistas, mesmo no l'im do primeiro pruzo dtt primitivtt
concessão?
Devo insistir, ain.du, que o Estado de S. Paulo vao soffrer
cm seus direitos com a appr.ovttcíio da emenda.
Com el'foHo, applicadtt á concessão dtt Estmda do l!'err•o
do S. João a StHltos o regímen da S. Paulo Hailway, só depois
do GO unnos poderá aquolln ser resgatada; attondenclo-se, porém,
ü disposicão do art. 17 do contracto de arrendamento celebrado entre o Estado de S. Paulo o os Srs. Farquhar o Legru,
hoje Sorocabnna Railway Company, que pormitto a rescisão
no fim do 30 annos,. udmittindo-so que os ultos i.ntorossos do
Estado de S. Paul-o determinussom a pratica desse acto, receberia a.actual Estrada Sorocabana, mas ficaria sujeito durante
30 annos ÍL cxigencia da estrada tronco (S. João a Santos) porquanto nem mesmo a União o ·podw.í soccorrcr por meio do
resgute.
,
E uma vez que me refiro á rescisão do contracto do arrendamento celebrado entro os Srs. J!'arquhar c Logru, ho.io tr•ansi'or·ido á Companhia Sorocabana Hailway, seja-mo licito observur que esta _companhiu ,i(L obteve favores desmesurados do
Estado do S. Paulo e que ,iámais deveria pretender tolher ·Seu
desenvolvimento o progresso.
Vou, omt:mto, provar. ·O que af!'irmci.
A clausula 17", que acabo do citar, dispõe:
O Govorrio, precedendo aulorizncüo IogislaLiva;· reserva-se
o direito do. rescindir o arrendamento clonais do ~O annos da
data do conLracto, indemnizando os aúendatarios Ido uma
somma. cm fundos publicas do Estado, que dê uma remia
col'!'cspondento ao ler·mo módio elo rendimento liquido dos
a!'L'onclatarios .n-os cinco annos mais rendosos dos sete ultimas
mmos de oxplot•ucüo. noscindindo o arrendamento, o Governo
assumo a rosponsahilidndo de pagar o matcr•ial em. ser no
ahnoxnrifado o o cupital então l'Cconhocido dos arronduturios,
sem ser levada em conta a depreciação a que se l'Oforo o final
da clnusula 8", desapparocendo, 'ijJsrJ {acto, qualquer responsabilidade ·pelos clcbcntm•cs emittidos pelàs arrcndntnrios.
O Estudo, pois, transf-ormou, c:n-v·i da cluusuln 17", o COlltruclo do arrendamento cm •compra o venda, pois que, no caso
da rescisão, scrt\ obrigado a entregar titulas da dividu pu'blica que proporcionem ronda t\ companhia, não durante ,o
rosto do contructo, ou mttis 30 nnnos, mas sem duração profixadu, .c, pol'tnnto, perpetua. ·
·
Si não fosso por demuis conhecido b contmcto do arrendamento dn iEstradu do Pol'!'o Sowcubana, u unulyso ,que elle
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sol'freu pela imprensa, reprodu~iria aqui muitas outras clauBulas, para que a Commissiio me~issc e julgasse a extensão
dos favores.
As fóL·mulas de resgate propostas na emenda nüo satisfu~em nos menos exigentes, mesmo que o Gcivemo applique
o L'cgirncn do decreto· n. D77, do 5 de agosto de 180:l, porquanto o esranlalho para o poder publico está nas contas das
companhias quando dão valor ao custo da estrada c no citado
decreto (concessão da Mo'gyana) 6 expressamente estabelecido
-e nunca numos do que o custo da estrada.
Referi-me ao contracto de arrendamento celebrado entre
o Estado de S. Paulo e a Companhia Sorocabana nailway,
pelo moLivo indicado acima e mais para responder ás objec<;ões
do honrado Senador c]uanto á concurrencia publica, que S. Ex.
combate.
i\ledite o honrado Senador, examinando com .a rigoroso
cuidado e com a lucida intelligcncia que possue, esse contracto, os favores outorgados á companhia, o seu capital e o
do Estado de S. Paulo, os lucros que são auferidos (25 %
para o Estado e 75 % para a .companhia), as clausulas o•,
10', 12", iG", 10" e 23", cmfim, todo o <;Ontracto, e ·responda si
póde haver razões de ordem economica e politica que autorizem combater a moralizado•ra providencia da concurrencia
publica.
Embora demonstrada a necessidade da reversão c talvez
11 unica o perl'eit.ã ·garantia ·para o Estado, vou responder aos
&rgumcntos adduzidos pelo digno autor do voto e da emenda
. que estudo.
Não süo méras aspirações doutrinarias as dpiniões de
quantos sustentam e não admittem as concessões perpetuas.
Bem sabe meu illustre eont1•adictor que a concessfi.a ,; um
.neto pelo qual a adminisLracüo subroga os seus direitos cm
um particular ou cm uma companhia (Botbié, ci. por Viv. de
Castz·o); ú uma restriccüo da soberania do Estado que não deve
c nfio póde peL·peLuamente sofl'rer semelhante z•estricciio.
No· voto do honrado Senador affbrmou-se ·< quo a propriedade deve ser pevpetua, salvo o resgate e desapropriacão;
.e o privilegio da zona é que dev•e ser temporario ».
·Este coo ceita, sim, p·oderin talvez ser erigido em aspiração, nunca, porém, de doutrina, porquanto o concessionnz•io
quando constróo a estmda de J'erro exerce como subrogndo do
Estado direitos conferidos lÍ administração, entre os quacs
salientam-se, diz V. de Castro, ob. cit., o de desupropriaciio
pOL' utilidade publica, de occupacüo temperaria e o de cxtL·acciio do matcriaes.
Não seria, pois, curial que a propriedade adquirida nessas
condicões ·para uso determinado, em nome do IE~tndo, pudesse
1mssnr perpet.unmcntc para o <lominio particular.
Clovis Bevilacqua. Dir. Civ., cm nota no n. 3, do u. n,
~lo § 42 -(Bens da Uniiio), nccresc~nta: As estradas do ferro,
~v
u

•

:':

~

"

'(,

,

' \-

I, ,

~

.•.', , '

'• I,

'
'

210 .;,;

'

,\NNilllS DO SllNADO

admillisLrndas pnlo l~stado ou por Jml'Liculat•es, não sendo dcÚtr~
de snns torras, são vias publicas (doe. n. 1.030, de 2G de abt'll
de 1857, arL. l"), entendendo-se que os pnrJ,icularcs toem apenas
o direito de •explo•ração (Huc., Com., IV, n. 55) .
No pat·eccl' que ~lnbor!3i e que soffreu .sevcl'a crilic.a ,go·
illustrado SonndOJ' Jouo Lmz Alves Lranscrevt n douta opmmo
' de Carvalho de Mendonua, que considera o limite no p•razo da~
concessões como da sua substancia.
E S. Ex., que ainda a,;bra manuseou o cxcollente livr·o
de V. de Castro, deveria ter visto que o eminente jurista cita
as opiniões de Tom aso Bruno, que assim se exp1:ime:
·
'

Tem lagar a or:oncossão quando o ente que tem a faculdade de ordenar o servico ou ó obrigado pela lei ::1
oxecutal-o, deixa que· a obra se,in i'eit.a por um terceiro
em favor do qual estipula n prescripção de uma taxa,
por um dctenn'irwdo tJe1•iodo de tampo, no intuito de
reembolsai-o das despezas c •respectivos juros.
De Periquet: « Obl;ignçõcs príncipaes. do concessionaria» :1
•iJ." Entregará a obra ao concedente, findo o prazo da.
concessão, em perfeito estado de conservação, sl)ndo
obrigado a repa:rar qualquer damno, mesmo causado poJ:
um .caso de forca maior.
E o prop1•io autor citado, resumindo os ensinamentos dos
mostres, estabeleceu a doutrina .iuridica sobro a 100ncessãQ
administrativa pelllS fo't~nmlas seguintes:
'•"•''""• o o:•'• o
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IX. A morte do concessionaria não tem como offeito
a terminacão tio contracto, cuja vigencia não raro excedei
a duração do uma existencia.
XI. Como o empreiteiro, o concossiouario é responsavcl pelos pre,iuizos causados na execução dos tra- ·
balhos, pouco importa o caso que os mesmos prejuízos
se produzam depois de terminado o prazo da concessãot
desde que a causa tenha sido ante;:-ior •.
Finalmente, poderei citar o regulamento approvado pelo
decreto n. 1.930, de 20 do abrifde 1857, quo 'estabelece disposicões que absolutamente não· poderiam ser applicadas tra~
tando-sn de concessões perpetUas:
·
Art. 131. As estraclns de :ferro, com todas as obras
annexas mencionadas na planta de que trata o art.. 31,
aRsim ·como o irem rodante, utcnsilios, mohilia dns cstacõos e iodas ns cousas nccessarias ao trafego o circulação da linha, nüo serão sujeitas n penhora nem :l
qualquer acçüo civil.

.
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•

Esta iseut;ilo não cornprehenderá as proprieuacles
alheias ao trafego.
Art. H4. As esLrndas de ferro são inaliennveis, salvo
J!Ol' desapropi·iar;ilo do Governo, nos casos em que ()
permiLtii·em os contractos, salvo excepcão do artigo an~
tecedcnte.

Estou a ouvir a replica do honrado Senador ll'epetindo o
argumento que repousa no regimon de concessões dos Estados
Unidos da America do !Norte, o que motiva a antecipacão da
resposta.
Naque!lc grande paiz, onde se constroem estradas, medi~
nute simples auto•rizacões, em geral, arranjando-se o beneficiaria conforme póde na procura de terrenos necessarios ao ·
cstnlJelccimento da linha ferrea, suas estações, Ludo como be.t:~
lho parece, como refere Leroy Beaulieu, póde-se toleTar a perpetuidade das concessões.
« O traco ~aracteristico do regimen economico e financeiro
das estradas de ferro nos Estados Unidos é a concul'rencia,
cu.ias conscquencias immediatas foram a desigualdade de tratamento (descriminativas), as associaoões, tratados de trafego
o, finalmente, as fusões que terminaram com· a constituição
das graudes conl'ederações de vias feorreas ~. C. P. da Silva,
ob. cit.
.
. A lei de ·!887 instituiu um orgão official « Interste Com
merce Commission », destinado a exercer uma fiscnlizacüo sobre
os camiu!los de l'erro.
® si, como accentua Le1•oy Beaulieu, a falta de poder para
fixar a tarifa apcznr de possuir a :faculdade de declarnl-a
excessiva, tenlJa determinado o seu desapparecimento, provi~
. dcncia mais salutar fez-se sentir nas leis de 1906 e 1910.
«Em virtude destas leis o dnterste Commerce Commis~
sion) tem direito não só de declarar que a tarifa é excessiva,:
como de fixar a t!lrifa ma:-::ima, mesmo de seu motu proprio e
sem direito a reclamacão de terceiros. Além da commissão
:referida, existem commissões locaes investidas de poderes mais
el:tensos de controle e do regulamentação dos caminhos de
ferro.
.
Vê-se, portanto, que a funccüo activa do poder adminis..
trativo 6 um facto nos Estados _Unidos da America do Norte. 1
Caducidade

da

concessão

,,

• .Q relator do parecer que combato conclue affkmando quô
a ·concessão não está caduca; offerece emtanto uma emenda
estabelecendo novas clausulas, que importam em alteracão ra~
dica! do decr~to n. 436 F. de 4 de ;julho de 1892. ·
Poderia fnzeL-o, estando em vigor a c·onoessão sem ouviL1
a outrn pnrte?
·
Presumir que a Companhia Sorooabana acceitará as modi~
ficacões pQ.r se lhe augmentarem qs fa'l!,ores, niio colhe ~omQ
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argumento para consi.derar valida a concessão, .porquanto pódCl
tambem recusai-os. .
Isto posto, e attendcndo quCl sómentc em duas hypothcsCls
cabe ao Poder Legislativo a J'aculdadc de alterar a concessão
constante do decreto n. 436 F, a saber:
,
Ou solicitando a· Companhia Sorocabana a altcracúo das
clausulas, ou considerando-se caduca a concessão, ,; de rigorosa logica que, se não verificando a primeira hypothcsc, u
segunda se impõe, de onde a conclusão de que Lambem o iilusl!t•c
Senador pelo Espirita Santo considerou caduéa a concessão,
urna vez que a altet•ou substancialmentCl ·sem ouvir a outra
parte. a Companhia Sorooabana Rnilway.
.
li'orcc,ja o illustrado Senador, entretanto, cm provar 'lUC
'a concessão não está caduca (I) citando o parecer do saudoso
mestre e eminente ex-consultor geral da Republica.
O parecer invocado funda-se na clausula XXXIII do decreto n. 10.000, de 24· de novembro de 1888, cu.ios termos
differem dos da clausula IV do decreto n. 436 F, dCl '' de
julho de 1802.
·
Em relação a este decreto não ha siqucr um acto do Governo, após o u!Limo decreto de prorogação do prazo de 20 de
agosto de 1000, que autorize a admittir que ·CXpt•essa ou implicitamente tenha sido prorogado o Jlrazo para inicio das
obras c sua conclusão.
·
O parecer n. 52, de 1ü de agosto, portanto, não se póde
applicnr ao caso cm discussão.
.
E o Governo Federal, conforme se va do dccreto'•n. G.G23,
de 20 de agosto de ·1 907, .i:'t reconheceu a caducidade do ramal
'de Santos·, tanto que não o incluiu entre ns concessões revalidadas, de accOrdo com a cscriptura de venda de 18 de no.vernbro de !005.
A liberdade do Poder Executivo de I'C!Jal'idlt!' o .que agora
jtüga-se -. .valido- não podia chegar ao limite que se pretende tenha attingido.
Alit\s, sobre esse ponto .itt me havia pronunciado no ,parecer ora cm estudo da 1Commissão, assim como sobre a fa!La
de decreto declarando n ,caducidade da concessão.
Respingando no assumpto, insistirei em dizer que o Estado de S. Paulo, uma vez {Iuc não reclamou pela inclusão dG·
de~rcto n. 43G F entre ns clausulas do do n. 6.'023, de 29 de
agosto de 1007, cstipu !ando o pmzo do inicio c conclusão das
obras, implicitamente rc'ilonheccu u caducidade, dispensando a·
formalidade agora reclamada.
Argumenta-se com a cscriptura de .compra c venda, ailegando-se ·que, si a •concessão não estivesse cm vigor, ni10 ·
podia, honesta c .iuridicnmcn te, a União vendei-a ao Estado
de S. ·Pnulo, de quem recebeu o respectivo preço,
Admitlu-se que o principio se.in verdadeiro, embora reconheça que a inclusão do decreto n. !t3G F, na cscripturu se,ia
aponns um erro de facto.
O Estado comprou a concessão de .S. João n Santos, não
~e ,abrigou na cscriptura a modificar os prazos de inicio 0

I,

•

enntllusiio rias oiJI'a;;, uiio rkcr·elou l.umbem a carJJJ,eitlnde. Qual
, o meio jmidiw de tornar· cxequivel u concessão'!
Não enconlt•o, upczur· das mais pacientes cogilacõos.
Conceda-se, pot·ém, que ·c;~:-·rri dos tet·mos da oscriptura,·
tcnlm sido o intuito do Gove1.·no ou lia rcpr·escntante do "'!inislct•io da .Far.cnda, designado por simples portaria para
nlienar· a Estrada Sorocabana, considerar valida a concessão,
~omoçando da data da escriptura (18 de ,janeiro de 1905), a
cm·rer· novamente os prazos constantes da clausula IV.
• Ainda assim os dous prazos ,iíl se findaram ha muitos
annos, o os eompradorcs deixam caducar novamente a con~
l!CSSÚO,

Nilo ha, pois, como fugir, a concessão está effectivamente
caduca.
·
·
·Para argumentar formulei a hypothese que acabo de expor,
porquanto continuo a al'firmar, .que a União comprou uma
massa i'allida, sujeitando-se t\s consequencias de sua liquidação, ,c quando vendou praticou um acto como representante
·do Estado, encarado como pessoa moral.
, · Hn distinccão especil'ica cnLrc venda c concessão, e bem
sabe o honrado Senador, cu,in competencia sou o primeiro a
proclamar·, cos contractos resultam de convenções !formadas
livremente c são exclusivos de toda a idéa de poder publico :t,
Simonet, Direito Publico c Administrativo.
A :Fazenda Federal, representada :pelo director do iQon~
tcncioso do 'l'Itesouro Federal, autorizada pela portaria do Ministcrio da Far.enda, não tinha qualidade para revalidar concessões, c sómento podia vender o que adquiriu n União !l
·nas mesmas ·condicões adquiridos.
E si alguns autores denominam os actos do Estado quando
compra, vende ou aluga, de administracão ou de gestão, menos
pr·oprinmen te tal ver. do que o fa?.ia o saudoso visconde de Uruguay, ,cu.i a opinião foi malsinada pelo honrado Senador, logo
accresccntam que nesses casos não se envolve a idéa de pode~
publico, (Moreau, Manual do Direito Administrativo).
«I) Estado, o departamento, a ~communn, os estabcle~
cimentos· publicas dotados de personalidade moral pódem set1
proprictarios, credores c devedores.
Podem cumprir por seus representantes os· netos ardi~
narios da vida civil e os cumprem como um particular poderia
i'azel-o na ndministracão de seu pntrimonio. (Bnrthelemy, Di~
rcito Administrativo, cdiccão de 1913).
A distinccão que o eminente professor da Faculdade de
Paris applica do inutilmente complicada· é a dos actos de
gestão o os de udministrnl)t~o do domínio privaao.
·
A escriptura publica de venda, pois, não teve o poder d~
rcralidm· n concessão.
,,~ttenda-so, ;porem, que o parecer· do honrado Senador,
partindo do principio, que sustentou, que a concessão é va~
lida, chegoir ·ás seguintes consi)(Juencias:
A União obri9ada, no seu entender, por uma. concessão Ãfi.
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00 mino;;, a pal'i,ir rJe 1801, ou monos ~3 annos, da presente
data, dú t\ eompnnhiu uma concessão por no annos.
.

A União com o direito a reversão cnl.roga a companlua
·propi•iednde perpetua da· estrada.~
Penso que a cxposi~iio que acabei de ler mostra que a
concessão est:\ caduca.
Si n União tivesse apenas de far.cr !Joa eseripturn publica,
narln mais restava siniio TIÔI' cm pratica a .eoncessão. Assim
não ucontceo. O poder nublico, e:r:-of{icio, trata do assumpto,
•cogita resolver uma qucstfio tão grave como esta. Agot·a.
()Ccunanrlo n aLtencão do Senado não resolve s6mentc, torna
,valido aquillo que consl.wn da escriptura. Foi além.
Que fez? Que pretende fazer?
Eu me explico melhor. O que podia pretender o interessado, uma vez que a eseripturn era valida, era pedir a execução
(]a clausula da escripttira, tal qual clla se achava redigida.
!!\las nüo se fez isso. Ao cm vez de se dar o prazo .quo constava
dn .concessiio anterior, deu-se um prazo de 90 annos. ~a concessão antct•ior se estabelecia a rovet•são pnra a União; findo
o prazo da concessão. Que /fez a omcnrla? Aboliu a irléa da
reversão.
.
·
Sr. J>rcsidentc, isso iit\ não é mnis uma regularização de
·concessão, (, uma nova concessão. Isso demonstra hem claramente
tnmbcm que n conrJCssão da Companhia Sornca!mna .il\ estava
caduca, que a concessão constante da escriptura de compra e
venda não podia mais ser exequivel sem intervenção da outra
pnrte conl.rnctante, que ú ·a Estado .
.SJ•. Presidente, não pretendia entrar nessas considcraoões.
·:Nüo pretendia reviver .os nrA·umenlos quo arlrluzi perante a Com!ll!issão rlc ;Financns no scnl.ido de demonst.rm· a caducidade da
'conr:ossito. A maioria dn Commissão accciLou como bons os
mous argumentos, tanto assim que :fez a concessão directamente no Estudo de S. Paulo. Acredito mesmo, .Sr. '.Presidente,
~nm intuito do me .iulgm• victorioso em uma questão technica
como esta, flUe m~smn .o honrado 1•epresentnnte do Espírito
Santo: eu.in eulLurn :iu,ridica sou o Tll'imoiro a proclnmnr e
xnspmtar ...
O Sn .•ro,\o J"vrz AWllS _rMuito agradecido. E' bondade
'do V. Ex.
O .Sn. 8.1. FnEmm- ... que mesmo S. Ex. veiu ao encnnl.r·o da minha opinião, c eu nno posso comprehender que
s,. Ex. não est.ivcssc ·dr: a~côrdo commigo, uma voz que assJgnou a cmenrln da mntorm da Commissão.
.
·
Um dos argumentos adduzidos por S. Ex. cont.rn minha
emontln ora o segunil.o: 'Como pretende o vot.o vencido que
o·Estndo de S. Paulo possa entrar nessa conourrcncia pleiteando n prerercncin pnrn n concessiío dn Sorocabnnn, si o Estado
do. s, .Panl,o assumiu o comp~omisso rio trnnsferir para a.Sorocnbnnn Rarlway essa eonr.cssuo que hnvln adquirido da União?
O Estado rle S. Paulo só tem um dovor, que é de procurar
manter a concessão quo adquiriu por oscriptura publica.; Foi
a
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este o nrgumentn de S. Ex. Ll'aduzido no brilhante parecer
que elaborou.
Agol'a o horando repi·osentantc do Espirita Santo, que
assim se pronunciou, que uehava que S. l'aulo nem mesmo
poderia entrar como concurrent.c para adquirir· o prolonga;mento ela estrada de ferro de S.•Toüo a Santos .••
O Sn .. JoX9 Lurz ALvEs.-.E continúo a pensar.
o Sn. SA FnEmE - ... ent.cnde que o Estaelo de S. Paulo
IJódc acceitat· a coneessão :l'eila directamente pela União Federal'! ·A situação jurielica é a mesma; não ve.io distincção
alg-uma, pois que, vae acceitar directamente da União a constrncçiio ele uma estraela que reputa pertencer a um terceiro.
10 Sn.. Jo.:i.o Lurz Ar.vEs- V. Ex'. sabe muito bem porqu~
motivü foi votada a conclusão como cslá.
O Sr< . .S.~ FnEIRE-, Eu niio sei ele nada. Estava presente á
Commiss5o e vi qno se discutia largamente, .que houve uma
proposta pal'a que fosse acceila a emenda, como o foi contra
o meu voto. i\!as para ser acceita essa emenda, a ·commissão
primeiro se :pronunciou sobre a caducidade da concessão, porque não se pôde comprehenrler que a Commissão se pronunciasse contm a caducidade c depois fizesse a concessão direclamenle ao Estado de .S. Paulo.
O SR. JoÃo J"UIZ'.o\LVEs-Foi justamente isto que se deu,
consta do relutaria assignado.
.
· ·
O Sn.. SA FnEmE-Mas V. Ex., para acceitar essa emenda,
~ra preciso que primeiramente acceitassc a caducidade da concessão.
O Sit. JoXo J,uz Ar.vEs- '~ Commissão não se pronunciou
sobre a caducidade.
O Sn. B,\ FrmmE- Como não? Si não .fosse voto vencedor .•.
O SR .•roxo LUiz Ar.vEs- Acceitou uma solução que, sem
se pronunciar sobre L} caducidade, dava o mesmo resultado.
O Sn. SA Frmrm~- Srs. Senadores, diz o honrado representante do Espírito .santo que a Commissão acceitou um alvitre· .que, sem se pronunciar soht·c a caducidade da coneessão1
dava o mesmo r·csultado.
· .
·
Estou completamente de accO~do •com S. Ex. Acho que n:
concessão estava caduca, 11orque não se comprchende .que a
Commissüo do Financus dostn Casa aconselhasse ·o Senado a
approvar um projecto dando uma concessão a terceiro ·qunnti()
essa. concessão, pertencendo a outrem, nindn está valida. E'
prociso, evidonlcmento, que umn concessão se,ia· declarnrln caduca para que nova seja concedida.
·
O Sn .. ALFl\WO ELLTS - E' a mesm11 conccssüo que roi
comprada ti União.
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O Sn. So~' Fnemr. - !Ias haven\ alguem que se anin.o a
proclam:u: que se possa l'nzer uma concessüo sobre uma dc~er~
minacl:~ ~ousn pam a qual já ha concessão em vigor 'i
·o Sn. ALFJmoo ELLIS - Fez-se boa a venda.
i
O Sn. SA' l?nEmE- Si l'osso, Sr. Presidente, como di~ o
honrado Senador, cu estaria de pleno accOrdo com a conclusiu>
a que chegou o honrado Senador pelo J~spiriLo Santo. !\las
nosso caso o Senado nlio so lei·in de pronunciar sobre o as~
sumpto; cabia apenas ao Estado do S. Paulo usar dos seus di~
reitos e oxccuttu· n oscriptura. Doseio, porém, quo o Esl.arto
do s .. Paulo, ou por ollo a Companhia SoJ•ocnbana llailway,
vem pedir, por seus representantes, ao Congresso a revalidar;ão
dosBa concessão, <Í porque sabe que elia não esLt\ valida ..
Diz o hont·ado Senador que a compunhia tal não r>JL!UiJrcu.,
O !'neto, porém, claro c indisl,uLivel, (\ qutl da discussito havida
concluiu-se pela caducidade da concessão, porque do contrario, absolutamente, nova concessão não poderia ser dada. Mas,
Sr. Presidente, não era meu intuito entrar no estudo de~se
assumplo, ora o repilo, mas apenas relatar o que se b.avia
passado na Commissão de J?innncas. Si níio l'ôra o apat•le com
que me honrou· o nobre Senador por S. Paulo, o Sl'. Adolpho
Gordo, cu de certo ni1o entml'ia no debate, como o estou fazendo; penso, entretanto que consegui demonstrar que cl'fectivamente a concessão está caduca cm que pese aos honrados Senadores.
Bem eu podia, Sr. Presidente, deixar de vir ú tribuna. O
meu parecer eslava publicado, estando igualmente publicado
o do honrado Senador pelo Espírito Santo. E nrw teria vindo
:1 tribuna si não i'ôra a circumstancia do cu divergir muito
fundamentalmente sobre um ponto da emenda apresentada;
rJeJa llonrada Commissão do .Financas. Diz a emenda:

•Fica o Governo autorizado a conceder ao Estado dei
S. Paulo o prolong'ament() da Estrada de Ferro Sorocabana de S. João ao porto de Santos, sem garantia de,
juros ou subvcncito kilometrica, sem re-ver-são ••• ,
O SR. Jo,\o LU•IZ ALVES - Evidentemente. Sem reversão.!
O SR. So~' FR!lmm - Sr. Presidente, a concessão anterior.

pela qual forceJam o~ meus honrados oppositores em d~mons
trar a sua validade, dava á União o dil'eito de reversão. A
emenda abre mão desse direito de reversão o torna perpetua
a propriedade da estrada I
Nunca, Sr. Presidente, um assumpto do tamanha import.ancia mel'eceu mais . cuidados dos poderes publicas do quG.
ngorn no momento que atravessamos.
Sabe o Senado da Republica que n Constiluicüo descuidou~
se das reservas que devin ter deixado como patrimoni() d~
União Federal.
' ·
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O ~n. ,Jo.\o Lt;iz At.\'ES - i'ifio apoiado.
O 1"11. SA J..'nW1E- Os Esl.nrlos quasi que !'ieanun Ili'Oill'ie~
Lal'ios de l.or.las as passiveis t·endns un União. E o deJ'cito, Sr •.
Pt·csiclcule, csl:'t no seguinte, que ,t pt·eciso neabut·- cada ·Scnadot• ou Deputado sente. mais que é represcnl.ntltt• d•J sou
Estado do que mem!Jt·o do Poder Legislativo federal.
O Sn. Bm::o;o og PAIVA - E os Estados formam a Fedcrnr;ito.
•'
O Sn. S,\ Ftmmt; - Mas eada nm ele nós é lambem membro
du Poder Legislativo l'edet•al. Destlc QUC· entram em con!'licto
" direito do um gstaclo e o direito ela União, o Deputado ou
Senador fica do lado do seu Estado, esquecendo que, antes do
set• t·ept•escnluntc do seu Estado, é mcmllt•o do Poder Legislativo federal.
Agora, Sr. Presiclcnlc, a J'órmn federativa na sua vcrdadciL·a essencia, que se !'Cpl'csen ta na sobcmnia da Untüo e na
atllortomia elos J~stados - agorn não se falia muito na autonomia dos Estados por·que os Estados sentem-se Pnfraquecidos c voem bater t\s norlus da União pedindo auxílios para
dcbel!ar. as crises que atravessam.
O Sn. Ar.Frmoo ELLIS - C!'iscs causadas pelos esbanja..
menlos da União. .
O Sn. S.t .FnEmg - Perdoe-me V. Ex. Não vt\ por esse
euminho. Si esban,iamcnt.os tem havido, for·am de todos- dos
Estados o ela União. O Estado de S. Paulo Linha aquclla join
que se chama a Sorocabana, adquil'ida da União Federal. c fez
um contracto pelo quu,l recebe apenas 25 "I", ficando n cmpreza conlt·actanl.c com 75 "I". Eu nfto quero fazct' critica dos
ncl.os do govemo de S. Paulo; apenas digo que hou,•e esbanjamentos tanto por pa!'te da União como por parte dos
Estados,
O St\. FRANCISCO Gr.YCERIO - Não faz critica, Logo, reconhece que o Estado podia fazer esse contracto.
O Sn. S,\ FREmg - Niio estou discutindo esse assumpto.,
0 Sn. FMNCISCO Gr.YCEf\10 - Mas discuta.
O SR. S.\ FREmi~ - Não enveredarei por ahi. Quero man~
ter n cliscussúo com perfeita calma.
O SR..FMNctsco Gr.YCERIO- Isso não. V. Ex. não cstú
calmo. V. Ex. quct· timr do Estado pnrn dar .a União. Sua
situacão é logica.
O Sn. S,\ FREinE - Não quero tirar dos Estados.
0 Sn. FRANCISCO GLYilERIO - Quer,
O Sn. S,\ FnEmE - O que quero é collocar a Fcderacü~>
~m condicücs de ir em aUJ(i!io dos Estados..
·
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O Sn. Ar.I'HIWO Er.r.rs - ~las os l'slados uüo iH'Ccisarn da
FcdOL'a(,fiO. F.llu r\ que pi'er:isa dos Estudos.
O" Sn. Bmmo ng PAIVA- Elia (, o eonjunlo dos Esl.ados.
O Sn ..To,\o Lmz ALVES -Elia ó a somma dos Eslados.
O Sn. SA Fmmm-Por isso mesmo o que eu quero é que cnua
um do nús so considcr·o rcpresenlnnl.o rio lodos oR l~slndos, o
que em urn eon"l'lkto cnl.r·o intcr•osscs da Fcder·~r;ãn e ~rllcr·cs
scs dos Estados se recordo de que representa a l•cderncw;.
O Sr\, Ar.mrmo ·mr.us ·- Não ha con"I'Jiclo no caso om discussão.
·
O Sn. S,\ Fnr.rm; - Eu estou fallnndo em l.heso. Em caso
do conflicLq entro direi lo da União e direito dos Estudos ...
O Sn. ALPnEno Er.r.rs --V. li:x. oncontm conf!icto ando
não existo. Os inler·csscs dns Eslurlos são os "intm·csses da
União c os interesses da Uniiio s:io os inlr!r·es~cs dos Estados.
O Sn. SA Ji'nmrm - Vou l'r.spondrJJ' n V. F.x. V. Ex. snbo
~ eonsidern~ão eom que. o l.ral.o ...
O Sn. Ar.Pnrmo ELI.TS - Que ó r·cciprocn.
O Sn. S,\ J.lnEmE- ... eonsirloração, nliús, que r·eprcscntn
um
pr•eito,
umn homenagem
a um homem de uma correcção
I ,
.
nnpcccavcl ...
O Sn. ALl'nEoo Er.LJS __: Muito ngt·adecido a V. Ex.
O Sn. S,\ FnEmr. -: ... c que, nestas r•ondioües, todas as
vezes que me apnrteia me sinto. utó hont·ndo. Estou certo do
que, esclarecendo o meu pensumcnlo, o honrado reproscntunto
de S. Paulo vir• à dar-mo razão nas al'firmuções que faço.
O Sn. ALL•'tmoo Er.r.rs - As suas palnvt·us muito me pcrrhoram.
··
O Sn. S,\ FnEmE - S6mente reproduzo uquillo que sinto
·
c que ó verdade.
'
SI·. Presidente, scrú passive! quo algucm esteJa cm dcsaecC.rrlo commigo quando nf!'irmo qur. é preciso ncnbnr com o
bairrismo, corno o chamamos cm lin~uagcm vulgar? Quando
existe conflicto (estou· fnllando cm t.hcse) entre n União c
um Estudo, nóR vemos que o Podct• Lc:;islutivo J'eclernl devo
del'cncler eom l.odo o cRforco os direitos dn União r:ontra o
Eslnclo.
,
·
O Sn. lln<~Ncrsco Gr,YCEI\Jo -- E Ri l1ouvcr injusticn?
·
O Sn. Ar.Pm~no gLr.rs - A União niio tom dinheiro; Dn
União é o dinhcir.·o dos EstJ\dos.
·
. _ O Sn. S,\ Fr.EIRil - Estou procurando normalizar n discus~ '
suo do nssumpto, que é muito claro.
· ..
·
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l\'usla hypolbose, Sr. Presidente, nós vemos que os represontanLcs de um Estado, sejam quar.e forem, bons ou rr.áos os
direitos desses Estudos, estão sempre do lado delle, quando
devem estar do ludo dos mais Estudos, que, como dizem os honrados Senadores, representam a Federação.
O Sn. Ar,FREDO ELr.rs - V. Ex. rne permilte um uparte ?
V. Ex. rcpresr.nt!l o Districto .Federa[. O Districto .Fede:·al, pela
nossa Consliluioüo, quando 'for mududa a Capital, conAtiLuirá
rum Estudo. Portanto, o bair•['ismo qne nos uttribue poJ•Jremos
al.tribuil-o a V. Ex., dizendo que est:'L defendendo os in ter·cSSt1S
do seu Esta'do.
·
O Sn. SÁ FnllmE - Estou defendendo os· interes>es da
União Federnl.
Encaminhando os argumentos, eomo o ia fazendo cruando
.fui interrornp.ido pelos apartes eom t'JUC rne honra.r·am t·S meus
illusl.res collcgns, dirPi que não ha momento mais oooorluno
para se discuti·[' eRta qucst.ITo do que o de ngor·a; é o malllent.o
em que· os Eslarl,ns; nehando-se cm difficuldudes; veem bater
ás portas da Uniüo. Da hi o motivo ele eu orotender ...
O Sn. ·FnAI'.'CISco Gr.YcEnro - Dahi o motivo por que
:v. Ex. votou contra os auxilias aos Estados.
O Sn. SA FREmE - Isto é uma questão de exame em concreto.
Acha V: Ex. que uma ph,rase desta ordem «A emissão de
papel inc.onvcrsivcl para o Estado é castigo que não merece
a minha Patrin». é UJ1\U proposição (JUO se deva avançar?
.
O Sn. FIIANCrsao GLYCEmo - Nu o; acho quo ó tcmeraria.
· O Sn. SÁ FREIRE -Pois foi a que V. Ex. avançou qunndo
combateu o papel moeda. No emtauto, V. Ex., que .i:\ ret;onber.eu que a emissão inconvcrsivo! 6 um cn~tig-o que não
rmcrecc a nossa Putria .••
O Sn. FnANCrsco Gr,YCERIO - Rcsoondo a V. Ex. Mm
1.oda a vantagem. Eu não sou don.o •l senhor da minha Patria;
sou de!la servidor. Não vivo chocalhando ns minhas doutrinas
e idéns para impol-us á .Patriu. Sou um servidor de!la.
O Sn. S.o\ FREIRE - V. Ex. é o quo todo mu!)do é.
. O Sn. FRANCisco Gr,YCEmo - :~fLo; V. Ex. põe os sua~
âoulrinas acima dos interesses do paiz.
0 Sn. S,\ FI\EIRE - Esta questão de doutrinas 6 uma
questüo ele convicção. Um povo sem doutr•ina é um povo sem
conviccão. V. Ex. acha que 'não devo ser doutrinnrio e que •a sua
opinião ó quo .devo provulocer.
O Sn. FI\ANCrsco Gr,Yamuo -Nüo, senhor; estou dando provas tio conf.rnrio. A r·cspeito do pnpel-moedn segui ns minhas
opiniões cm .favor do interesse publico.
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O Sn. S.\ JinE'flll- Esln questão de cede!' ao inl.cre,se pu~
hlico não t\ monupolio do niJlguem. Asiilll como V. Ex. encara.
urna quesWo debaixo de urn ponto ele vista .iul::;ando servil· a
interesso publico, eu posso me collocar debaixo de um outro
ponto de vista, pensando servir a este mesmo intereH>e pu~
blico.
Não desejo, Sr. Presidente, abusar da a,tf.enc.üo do eenado.
B' meu intuibo concluir o mais brevo passivei as minhas can•
siderações.
.
<Di~ia, Sr. Presidente, que o momento era mais que propi~
~io para se combater a parle dn emenda do Senado a proposi~
to da nü'o reversão. para a União do ramal de S. João n Santos.
Si hn mom·cn.to, dizia eu. cm quo mais se deve procurar re~
vestir o. paLrimonio da. União, é agora. A União representa
t,od·os os Estados da Federação, que i::;ualmente deve olbnr
com solicitude para cada uma dessas unidades, evitando quanto
passivei o enfraquecimento 'do paLt·imonio C()mmum.
Por que motivo, Sr. Presidente, fazer~se uma concessão
pelo longo cspuco .de GO annos e não garantir 't\ União o di~
reito da reversão dessa estrada ? Por que, discutindo~se a
suppostn validade dn concessão, eonccssrro que obrignV1a a
reversão para o Estado do pntrimonio dessa estt•ada no fim de
corto. lupso de tempo, por quo motivo deixar <I e se manter
esta reversão ?
o Sn. JoÃo LUiz ALvEs - Vou responder a V. Ex. Peco
n palavra.
O SR. SÁ FREIRE - V. Ex. respond<lrt\ brilhantemente
como sempre, mas deve comprehender quo é do interesse pu~
blico que esta reversão se mantenha na concessão.
Discute-se c.om o regímen do estradas de ferro dos Es~,
todos Unidos.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O - A S. P•aulo Railway tem
reversão ?
,
O SR. SA FREIRE - A S; ~nulo Railway ·nii.o tom.:
0 SR. FRANCISCO GLYC!lRIO - Ah I
0 Sn. S.-\ FREIRE - A S. p,uulo Railway niiD. tem
e ó um gr·ando mal, e é por esse motivo que eu peco a. re~
wrsão para a concessão feita no Estado de S. Paulo.
. VV. EEx. vão collocar a Companhia Sorocabana na
mesma situacüo cm que ;o neha a \'ompanhia S. Paulo H.::til~
wny, que é um perigo para a União, maleficio para o Estado
do S. Paulo, porque ó dil'ficillimo fazer o resgate, que attin~
girá a somma fabulosa.
Sr. Presidente, a defesa que eu faco do direito. de re~
versão para a União não dev·e absolutamente offender a
ninguem. Vencido nossa parto, pm•nnte a Commissiio de·:Fi~
nnncas, venho aqui, perante o Senado, mostrar n necessidade
e as vantagens que resultam dessa reversão findo o prazo
do contracto.
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Não tr~tei desta questão sinão ligeir::tmente. Desejava
mesmo apenas pedir a especial attenção do Senado no sentido de reJeitar a parte da emenda que se refere ú reverslío,
mantendo-a para a União Fede~nl.
Tratei de outros assumptos, along-uei-me, cansei a ntlcnção do Sennclo, levado, como já disso, pelos apartes com
que me honravam os distinctos representantes do Estado de
S. Paulo.
Estudei o assumpto, encarei-o meticulosamente. Vencedor
ou vencido, é-me completamente indiff()t•ente; o que, porém,
nüo me ó indi[J"erentc é que não se. fique sabendo que ••u
cogitei deUdamenle, cuidadosamente, do assumpto, tendo em
:vi~tn o estricto cumprimento do meu dever.
·
Tenho concluido. (illuito bem.; muito bem..)
O Sr. João Luiz Alvos pronunciou um discurso
publicado depois.
.

qu~

serú

O Sr. Sã Freire - Sr. Presidente, os argumentos aclduzidos pelo honrado Serindor pelo Espirita S::tnto cm relação
ú questão da caducidade da concessão, mais me convenceram
de que a Commissão ag-iu bem, declarando que a concessão
estava caduca, dando-a ao Estado de S. Paulo.
0 Sn. FMNC!SCO GLYCERIO - Não apoiado, Não declarou
tal n caducidade.
·
. . .. :': ~ .·;1} ··n:'r;g;j
O Sn. SÃ FREIRE - S. Ex. resvalou para o terrono da
responmbilidadc civil do Estado. Isso não vem no ·caso.
A pessoa moral do .Estado, todas as veze;-, que compra ou
vendo, está completamente excluida da capacidade de poder
publico.
,
Por consequencia, si o funccionario praticou um acto
além do seu mandato, é responsavel por esse dnmno. Isso 6
uma questão differente, e que não prova que n escripturn
seja valida ..E' um exccs~·O de mandato.
·
O Sn. JoÃo LU!z ALVES - E pelo qual responde o mandante:
O Sn. SÃ FnmnE - O funccionario nüo tinha capacidade
para revalidar contractos. Esse ó o ponto culminante que merece ser discutido.
O honrado Senador pelo Espirita Santó, como disse, geitosamonto desviou n questão para o acto da responsabilidade
civil do Estado, o que absolutamente não está cm discussão.
V{J, pois, o Sel}ado, que os argumentos de S. Ex. sobro n
caducidade ou não dn concessão, não podem convencer que a
Commissão andou mal ncccitando o meu voto por esla cadu01'da.de.:
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.-\!legou o honrado Senador pelo Espirita Santo que a não
reversão era um bem, embora n União soffresse o prejuizo
11ue decorre da perpetuidade da concessão .
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O at•:;umento quo adduziu S. Ex. foi o e.eguinte: haver
outras 0strndas de ferro cm S. Paulo que teem perpDtuidad~
de suas linhas.
Isso não prova que a Uniiio deve continuar a assim proceder, porque maiores dil'ficuldndes lhe advirão com o resgate,
o unico meio lembrado para readquirir essas propriedades.,
S. Ex. ainda nl''firrnou que a concessão não e•endo perpetua é incxequivel. Aproveitando esse argumento, lembrarei a S. Ex. que si ella é .inexequível sem a perpetuidade, o
que a União vendeu ao Estado de S. Paulo nada vale e a indemnizncão será negativa. Esse argumento deve bem convencer a S. Ex. cru o u concessão está caduca, ou que elia nada.
vale e que n União não deverá temer a responsabilidade de
qualquer indemnização.
E' quanto basta para responder a S. E:.t.
Encerrada a discus~·ão.
O Sr. Presidente - Não havendo mais numero no recinto
para so proceder á votncão, vou mandar proceder li chamada.,

Procedendo-se á chamada, verii'ica-se a ausencia dos Srs .,
Haymundo de Miranda, J"uiz Vianna, Erico Coelho, Augusto
de Vasconcellos e Leopoldo de Bulhões (5).
O Sr. Presidente - nesponderam á chamada apenas 31!
Srs. Senadores. Não ha numero; fica adiada. a :votacão.
LIC!lNÇ.\ A N!ll,SON DE CAitVALHO

2" discussão da pr·oposiçüo da Camnr·a dos Deputados,
1.5, de HlH, conecrlendo um anno de lieenca, com ordenado,
a Nelson de Carvalho, praUcante de 1" classe da Dimctoria
Geral dos Correios.
Adiada a vota cão.

11.

LICENÇA A WALI\10!1 AIIOEMillO IUBEIIIO BRANCO

I

"' discussão da proposição ela Gamara dos Deputados;
n. 'lli, de 1011, concedendo um anno dn I icenca a Walmor Argemir·o Hibeil·o Branco, telef.\'rnphisLu do 4" clusso du Hoparticii'Q
Gor•nl dos 'l'elegrnphos.
Atliada n votação.
LICENÇA A OCTAVIO NllV!lS DA UOCliA
I .

'•

' '

:l" clism.lssüo da proposição dn Cnmnru dos Deputados
n. '17, de tOH, coucodeudo um anuo de licenOu, sem vencim.ou.:

I '
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LoR, n Oclavio i\oYos. da Jtoeha, tll'alicanle da Dircclot·ia Geral

dos Cot·t·cios.
Adiada a votação.
J.!CllN()A A E~!YGDIO 1\lSPOJ,I FILHO

2" discussão da proposi~ão ela Camarn dos Deputado~,
n 18 do HlJ!• concedendo sots mczcs d~ licença, sem vencl•
n{ento'~. n Emygdio llispoli Filho, pr·alicanto d.: machinisla da
Estrada de F·crro Central do Brazil.
Adiada a votação.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou
vanlar n sessão.
: Designo para ordem do dia da seguinte:

le~

Votnr•ão cm 3" discussão, do projecto do Sanado, n. 3,
de 1Dt3 Ímlor·izundo o P!'asidcntc da Republica .a rever c re:.;ulariza'r a concessão feita Ct antiga Companhia Estrada de
iccrro Sorocabana para a construcr,ão. do prolon:;amcnlo de
S ..João a Santos, som ga.rantia de juros ou subvenção kilo·
mctrica e dando outras providencias (t:orn pm•cce1· da· Com•
m-issão 'de F·incrncas, .o{{e1•ecendo su.bstitut·ivo);

"

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 15, do 1!li4, concedendo um anno de licença,
com ordenado, n Nelson ele Carvalho, praticante ele i' classe
da Directoria Geral dos Correios (com parecer ta1J0ravcl da

Comm·issão de Finança3)·;

.·

i'J

. Votn0<~0, cm 2' discussão, da proposição da Gamara doS
Deputados, n. 'IG, do 1914, concedendo um anno de licenç~·
n Walmor Ar::;emiro Ribeiro Branco, telegrnphista de
4• classe dn RcpartiliÍLO Gnral' dos Telcgraphos (com parecer.
da Commisslâo de Finanças, o{(e1•ecendo emenda) ;

Votação, em 2" discussão, dn proposição da Camara dos
Deputados. n. 17, de 1914, concedendo um anno de licença,
sem vencimentos, a Octavio. Neves da Rocha, prat.icantc d3i
da Dil•ectorin Geral dos Correios (com parecer favorat•cl da

!

Commissão de Finanças)';

Votação, em 2" ·discussão, da proposição ela Camnrn dos
Deputados, n. 1S, do 1014, conc•adendo seis mezcs de liconca,
som veneimentos, a Emygdin Rispoli Filho, praticante de
rnnchinista da Estrada de , F~rro Ce~trnl do Brazil (com;
par!}cm· {avoravcl da Comm1ssao de Fmanças).

Lcvnnla-sc a sessão íts 3 horas e 20 minutos,
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itl" SEES.:\0, E~I 21, DE SETEMBRO DE 1014
PllESIDENCI,\ DO Sll. PlNI!EinO Mo\CITo\llO,

I'ICE-Pf\El3!DgNTll

A' l hol'a dn tarde, presente numero legal, abre-se n
sessão, a cruc concol'rcm os Srs. Pinheiro Machado, Pedt•o
Borges, Mct.ello, Gabriel Salgado,· Silverio Ncry, 'Dcffó, Tndio
do Brazil, Mendes de Almeida, Urbano Santos, Pires Berreira, Ribc iro Gonçal~cs, Gervasio Passos, Francisco Sá, Tavares de Lyra, .Epitaci•o Pessoa Wnlfrcdo Leal, Sigismundo
Gonçalves, Gonçalves Ferreira,: Raymundo de Mirnnda, GuiJhorme Campos, Aguiar c Mello, João Luiz Alves, Bernardino
1\lonteiro, Erice Coelho, Alcindo Guanabara, Stí Freire, Au-.
susto de Vasconcellos, Bucno de Paiva, Adolpho Gordo,
Alfredo Ellis, Frnuci~co G!ycerio, Brnz Abrantes, ,José Murtinho, Alencar Gu1marüc~, GcnerCl~O Marques, Abdon Baptista c Victorino Monteiro (37) •
Deixam do comparecer com causa ,justificada os Srs.
rArau,io Góc;, Gnnzasa Jayme, Laura Sodré, ArLhur Lemos,
José Euzcbio, ~~homaz Accioly, Antonio de Souza, ;Eloy qc
Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Oliveira Valladüo, Luiz Vianna, José Marcellino, Ruy Barbosa
1\!oniz Freire. Nilo Pccanha. Lourenço Baptista, Bernardo
1\Ionteiro,' Le·01poldo Bulhões, A. Azcrcdo, Xavier da Silva, ~c
lippe Schmidt, Hercilio Luz e .Joaquim Assumpçüo (25).
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, approvada u
acta da sessão anterior.
O Sr. 2". Secretario (servindo .de ·I')' declara que. não ha
:expediente.
·
O Sr. 3' Secretario (serlJindo de 2') declara que não hll
pareceres.
E' novamente lida, posta cm discussão c, sem debate,
npprovnda a reclac.c.ão final da emenda do Senado, snbsti tutiv!t
da proposicüo da Camara dos Deputados, n. H, de -1913. autorizando concessão de licença a ,João Pedro Maximo Cordeiro.
. O Sr. Pedro Borges - Sr. Presidente, o Sr. Senador
!Araujo Góos pediu-me para communicar ao Senado que, por
se . achar doente, tem deixado de comparecer ús sessões, o
que ainda acontecert\ pot• alguns dias.
O Stl. Pt\J~SJDEN1'J~ - O Senado fica inteirado.
'

O Sr. Adolpho Gordo diz que, hontcm quando m·nva o
ipustrc rcprcsenL~nle do Districto Federal,' cujo nomo pcrle.
Jwcnr;u para ·ct~chn~r, o Sr. Senador Stí Freire, deu alguns
apartes, que nao !oram bem npanhndos, o que. o obrign n

..

'·'I

.

·.

I '

occ.upar, por alguns momentos. a l.ribuna, afim do tornar
bem claro o pensamento das suas palavras.
Quando S. Ex. aff'irmava a caducidade da concessão l'OJativn a uma linha ferrea de S. ,João a Santos constante do
decreto de .\ do ,i unho de J 801, e c:ontraclo do 2> do maio do
anno seguinte, deu o seguinte aparto:
«0 Sr. Adolpho Go1•do - Si a concessão cst1í caduca, V. Ex.
(Jeve tomar cm consideracão, d·esde Jogo, uma preliminar:
qual é o poder competente para fazer n nova concessão o
federal ou o estadual ?~
.
'
O nobre Senador honrou-o com a seguinte' resposta:
«0 Sr. Scí Freire - V. Ex. sabe perfeitamnete que a
competcncin -da .União, .a proposiLo do assumplo, é um facLo
iudi•scutivol. Essa estrada ó um prolongamento de urna estrada federal. Dito isso, não preciso . dizer mais •nada a

V. Ex:.»

·

Os motivos do s'eu aparte foram os seguintes :
A Constituicüo Politica dispõe no art. 13: «0 direito da

União c dos Estados de lcyislm•em. .~obre viação (cn•ca ·e naVC(Jação interior, será 1'eoulado por lc'i (cdcrab

De accôrdo com esta disposição constitucional foi dr.cretada, sanccionada e· publicada a seguinte lei sob n. 100, de
14 de outubro de 1802:
·
«Art. 1." E' de exclusiva competencia dos poderes ·f'edoraes resolver sobre o estabelecimento:
·
t•, das vias de communicaoão fluviaes ou terrestres, constantes do plano geral do viação que fôr adoptado pelo Cnngt'esso;
2•, de todas as outras que futuramente forem, por decreto emanado elo Poder Legislativo, consideradas d'e utilidade nacional por satisfazerem as necessidades estratu:;:-icas
ou corr:.spondcrem a elevados interesses do ordem politica
ou administrativa.
·
Art. 2..- Em todos os mais casos aquella compclenr ia ó
dos poderes estnduaes.
Art. 3:• Quando· o melhoramento interessar mais do um
Est.ndo, sobro elle resolverão· os governos respectivos.
Art. 4.• Além das vias de communicacüo de que t.l'ata o
art. 1•, poderá a União estabelecer ou ·auxiliar o estabeleci.:.
monto de outl'ns, precedendo, neste caso, accôrdo com os poderes competentes dos Estados ou Estado quo possam cllns
interessar. '
·poderá lambem permittir que as linhas a que so ref~ro
o mesmo artigo seJam estabelecidas por conta do um ou mais
Estados interessados, cclohr~ndo, pnra isso, com os governos
respectivos, convenios pelos quaes J'iquom garantidas a uniformidade do administração o outras conveniencias do caracter: federal.
~v
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Pnrngrapho unico. Taes nccôrdos c convcnios, sempre
celebrados pelo. Poder Executivo, só crcam obrigacõos para
a União depois do npprovados pelo Congresso Nacional.
Art. 5." ncvognm-se ns disposições cm contt•ario.>
Portanto, c"m dous unicos casos a compelcncia é a.xclusivn da União: quando n concessão é referente n umt~ linhn
constante do plano geral dn viacão adoptado pelo Congresso
ou quando tal linha por um decreto emanado do Poder Legislativo, foi considerado de utilidade nacional. Em todos os
demais casos, diz· o art. 2", n competoncia é dos poderes ~:s
taduaes.
Ora, essa linha de S. João a Santos consta do plano geral da viacüo approvndo pelo Congresso?
·
·
Não, pela peremptoria razão de que tal plano jamais foi.
approvado pelo Congresso.
Foi considerndtl. de utilidade nacional por um decreto
emanado do Poder Legislativo? Nunca o Poder Legislativo
decretou tal cousa I .
·
Consequentemente si porventura estivesse caduca a concessão da linha referida, si se a pudesse considerar como insubsistente, sem vigor evidentement~ a compctencia parn a
nova concessão seria dos poderes do .lliStado de S. Paulo c não
dos poderes federaes. .
.
,
E' certo que a linha em questão liga um porto de mar a
. uma esta~ão da Estrada de Ferro Sorocabnna; mas, além de
que tal estrada não é um porprio federal como por equivoco
o disse o nobre Senador Sr; Sá Freire, c ó estadual, ainda ó
certo que, quando mesmo fosse federal o Estado de S. Paulo
não deixaria de ter competencin para fazer qunesquer concessões do linhns federnes ligando portos do mnr a· estaoões dn
mesma estrada, desde que a linha seja construída no tet•t•itot•io do Estudo e o porto lambem pertença ao Estado. A lei
de 1892 ó bem clara e positiva.
Disso o nobre representante do Districto Federal que o
proprio Estado de S. Paulo considerou· caduca a concessão o
pediu a sua revnlidacão.
,
O Estado de S. Paulo, transferindo á Companhia Sorocnbanit nailway o direi to n essa concessiio constante do nect·oto n . .\30 E, autorizou-a a dil'igir-se tL União Pcdct•al pedindo a rovalidacão dn concessiio.
O Su. J\oor,t>IUCI GICmoo -·Mns a ·concessüo esLtL cm vigor.
O S11, S.\ l!'ltl~lllg- Pct•doc-me V. llx. Onde j{t Hn viL!
ll!Jdir a t·cvnlidnclio, o rcvigommcnto daquillo que c:;t(L cm

.
'

:VISO!'?

O Sn .. AllOI,Pl!o G'onoo- O Estado rlu ·S. Paula" scmpi'O
considerou em vigot• essa conncssiio.
....
·
· O Sn. 1':l.\ Fm~mg- V. Ex. não tem l'll~iio. lfoi o· Estadfl
de S•.Paulo quem, por intot•mcdio da Companhia Sorocnbnnn,
:l'ot•ccjou pelo .rcvigornmcnlo do rnmnl.
·!,·.~ ,
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0 Sll. Aoor.PI!O GollDD- 0 Estado de S. Paulo nfto fez
· requerimento nenhum. lunlo é cCI·lo que sempre consider·ou
cm viSO!' essa concessão.
O Sll. S,\ Pnr~rnr~ -!Eu eslava apenas, Sr. Presidente, fazendo uma CXJlosi~rw do que .,n Linha passado cm relncão a
eslo assumpto, sem de modo algum pretender discutil-o, porquu
,iú J'oi vcrwcdor na Commissiio de Jlinan1;as. Agom, porém, sinto
necesoidndo de, fugindo li linha que me tracei, dar uma resposta. no honrado l:)cnador pot• S. Paulo.
·
.
·
«Clausula XV- O Estado tmns1'crc ú Sot·ocabana Reilway,
;Com pa.ny todos os .jcus direitos sobro a concessão da linha de
S. Joiio a Santos, a que so rcfet·c o decreto federal n. 43u 11,
de -i. de ,iulho de 1.8\ll, u conl'crc-lhc os poderes ncccssario;
para tratnt· directamente, com o Governo Ji'cderal, sobre as
modiJ'icac.õcs dos !lmnos dn mesma conciJSSão, compromettendo-se o Governo 1Jo l~sludo a apoiar a companhia nas suas
negociacücs com a União, JlUl'a f]ue u r·cfcrida linha possa vir.
a ser· conslruidn.
§ L" Si a companltia olltivet· do Goi'Cl'no Federal as modil'icacücs que ,iulga ncccssarias pat·n omprehendct• a refc!'ida
construccão c tomnt• o compromisso do a levar a cffeito, o
Estado tcrú ó direito de encampar a mesma linha, vencido o
prazo do trinta annos da data da inaugll!'acão do trafego cm
toda a linha, indemnizando a companhia do uma. somma cm
fundos pulllicos estaduacs fJUO do uma renda correspondonto
no termo m•ldio elo J•endimenlo liquido da mesma lmltn nos
cinco. u!Limos annos, ilJ1Ul'ado segundo o processo commum do
tomada de contas.
§ 2." o\ construc1;üo o Lt•afcgo da linha do que se trata.
serão feitos inteiramente ú custa da Sorocabana Railway Com~
pany, não devendo nenhuma dessas clespezas onerar n renda
do contracto de arrendamento .ií1 citado.
·.
§. 3."-Si a Sorocabana Hailway Compnny não construir,
dentro do prazo que Jór marcado pelo Governo lledernl a linha
cuin concessão o ·Estado. ora lhe transfere, ficará de nenhum
efl'eito a mencionada transl'erencin, que revertGr<í inteiramente
para o Estndo, com todas ns vantagens que lhe houverem sido
ou torsadas pelo Governo Federal.»
Esta tt·nnsfet•oncin de dil·eilos demonstm duns cousas: ru·imciro, que o Estudo de S. Paulo, longe ele eonsidet'Ul' caduca. a
concessão considerava-a a ~ubsistentc, tnnlo que tmns:l'oriu os
diJ•oitos dclla decot•renles; o 2", que nunca deu poclet•es ú.
Companhia Sot·ocabuna Rnilwny pnra rcqucrct· a. l'cl'alidncão
da concessão.
Autorizou-a a l'C~twrct• a modil'icu~üo de lermos da conl:cssüo a requct'Ol' a modiJ'icn~iio dos Lermos de uma couces~fio
ú uonsidcrul-n subsistente o niio caduca c nulln.
Pum que ~o possa considerar insubsistente o sem vnlot•
algum jul'iclic·o umn concessiío, por effeito da caducidndo ó
indisv.onsllvcl-1", ,que n cnducidudc Lenlin sido dccrclnda pelo
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poder competente, o 2", que o Poder Judiciaria não lenha an•
nullado aqucllc decreto.
Emquanlo, pois, não für dccl"ctada a c"uducidade de. uma
concessão clla considcl"a-so cm vigop c mesmo depois de dccL·ctada pôde o PodaL· Judiciado annullal" o acto.
Embom tivesse terminado o prazo estabelecido para a~
obL•ns do JWOlongamcnto de Santos, nunca foi decl"elada a caducidade dcs;n conccssrw. Ao contpario, entrando cm liquidação
Jol"Qnda essa companhia a Uniiio adquil'iu todos os seus bens,
pol" cscl"iptura publica de :.l!l de setcmbl"o de 1\J.O•!t, figurando
entre cllcs aquclla conccssfLO.
Si se pudesse considerar cadu1m uma concessiio pela
sii11Jllcs. tcrminnciío do prazo estabelecido pnl"a o inicio ou
tcl"minaçíio das obras a que ella se refere, nem a Uni.íio adquiriria a concessão alludida c nem a venderia no Estado de São
Paulo.
Quando mesmo, porém, pela simples tcrminacüo do prazo.
se pudesse considerar caduca uma concessão, o que ó fnc,t.o é
que a União vendeu a referida concessão ao Estado de São
.Paulo c recebendo a importancia do prcco obrigou-se a fazm·
boa validade a venda em todo c qualquer tempo.
·
O Estado de S. Paulo adquiriu, pois, a concessão, por
titulo de compra c venda o emquanto este acto não fOr nnnullado pelo podet· competente que é o Poder Judici.ario, produziní todds os seus effcitos ,jurídicos. Pode o Congresso Nallional fazer quantas leis quizer cm relação ao assumpto.:
desde que não reconheça o direito de propr·iedadc do Estado
do S. Paulo, tu.es leis não poderiam sm• applicadas c seriam
nullus por inconstitucionacs.
Antes de deL'I:ar a tribuna e por i~so quo S. Paulo csttí,
no~~r. momento, cm fllco, devo desfazer um equivoco cm que
laboram varias orgãos de publicidade dc~ta Capitn'l, cm L"1Jla~.ão
tí missão que trouxeram daquclle Estado os illustrcs. Srs. Rubião Junior e Olavo Egydio.
Depois de ler o que a proposito publicaram o Pai;, o COI'·
l'cin da Manhã e outros jornaes desta manhã, diz o orador que
aqnelles dous illnstres paulistas·niío trouxeram a missão qu~
lhes ó nttribuida,
Não ha quem ignore que de sete nnnos a esta parto se
fa7.cm operações de warrontagem de café em Santos.
Em virtudo da cnilflagracüo europóa, a exportooiio do
café para a F.uropa rotrn.biu-Ro consideravelmente, P pO!' isso
mesmo que, por não haver qunsi que venda algHmn. o cafó
da sufJ•n actual RO accumuln nas fazendas do interiOL' e IH).~
armazcns dos commissarios de Santos; as opcrn~~os du ,val·rnutasem devem tomar ·grande desenvolvimento.
.
Os bancos de S. Paulo toem auxiliado tncs op·frracões tanto
qunntn os seus recursos o permitiam: mas a c1•iso quo 'avassala o palz o o regímen dn mornlm·in sob que vivemos .impcrlem-n'o,; de prestarem os grnnd•lR nuxilios que silo. nqc·c~sn
~·io~ para que a~ mesmas ope.rncõcs tonhnm o desenvolvimento
que as circumstnncins nctunes oxi·gcm.
.· · ·
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Dnhi rcpr·r-sr.nta~.ões dos clnhR da lavoura, de associações
cornmr:r•ciacs c dns Gamaras Municipaes do J~stnrlo de S. Paulo,
no sentido de ser fe.ita uma emissão especial rle papel moeda,
de8tinnda a auxiliar nquellas operacões, emi5são essa que deverá ser r•ccolhidn quandtl se liquidarem as mesmas operações.
Até· este. momento, porém, nem o governo do Estado de
S. Pnulo o nem os orgãos do partido situncionistn do mesmo
Estado nssentar·nm nu medida que deve ser tomada.
Os Srs. Rubiüo Junior c Olavo l~::ydio não vieram pedir
uma emissão do 200 mil contos, nem de 100.000, nem de 50
o nem mesmo de LOOO: vieram estudar com os competentes,
com os eleme.ntos prepondr.ranl.r.s da politica· nacional, com
os que devem, emfim, ser ouvidos pnr·a a solucão do problema,
qual a medida que o momento actual exige, Esse estudo, que
estt\ sendo feito com o escrupulo e o cuidado que a importancia excepcional do assumpto requer, ainda niio ·está concluiclo. Por emqunnto nada pediram, nadn propuzeram. O qne
é verdade, porém, ,; que umn meclidn em b~neficio da nossa
lavoura pr·ecisa se.r tomada. Referindo-se no café, diz o orador - que nmpnr·nr no actual momento os seus productores
não é defender· um inl.eressc regional, mas nncioOnnl. O café
representa rnn is da meLado do valor da nossa exportncão e é
o principal elemento dn riqueza publica do paiz.
O Sr. Sá Freire ( •) ...: Sr. Presidente, absolutamente não
venho á tribuna parn reviver os m•gumcntos que hontem adduzi
no· sentido de demonstrar n procedencia dn emenda que tive
a honra de offerecer á considerncão da Commissão de Financas e que, dentro em pouco, será submettida á consideração
do Senado.
·
Traz-me á tribuna, Sr. Presidente, apenas a necessidade
de' dnr uma !is-eira resposta nos argumentos produzidos pelo
digno representan.to do Estado de S. Paulo, cujo nome peco
Jicenr.a para declinar, o Sr. Adolpho Gordo.
Penso que S. Ex. não tem raziio. S. Ex. :tffirma: primeiro. que, admittindo-se a concessão como caduca, compete
no Estado de S. P.nulo decretar nova concessão; segundo, que,
entretanto, a concessão não está caduca: c, terceiro, finalmen'Lo, que n ostrada de ferro é propriedade do Estado, não
sendo, por·tanto, uma estrnda fcdernl.
Apreci~ndo n questão soh o primeiro nspecto, direi a
S. Ex.: si realmente competisse ao Estado de S. Paulo resolver o nssumplo, uma vez que a concessão está caduca, era
dever do Senado dn Republica, ho,ie, ro,ieitnr quantas emendas foram npresenbndns parn soluciio do assumpto. Não se
póde comprebender que o Sonndo pretenda approvar · uma
emenda ou um pro,iccto que nttenta contra a attrilluicüo dos poderes publicos. con•stituidos dp Estado •
.C') Este uiscur~o não foi revisto pelo orador.·
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. Admittindo, porúm! Sr._ Presidente, que n concessão sejn
valida, que a. concessao nua cste,ia caducn penso tnrnbcm
que o Senndo Federal não tem o direito nüÓ obedece (ts disposições dn ,lei,, não rospoitn as clnusulns e estipulações dos
contt·aclos s1 v10r a conceder novnmonlo no Estndo do São
Paulo o direito de fazer umn esLr~da de ferro ou um ramal
. do porto de Santos n .s. João, umn vez. que essa concessão ,iú.
tin•ha sido dada anteriormente. Não se póde dar concessão de
concessão. Si a concessão é v.nlida, jú. está d-.adn, e o vol.o
do Sr. Senador Adolpho Gordo é contrario 'ú. emenda da
maioria dn Commissão de Financas.
<J,.

O Sn. Aootr>Ho Gonoo -A emenda da maioria da Com-

missão de Financns
. reconhece o direito de S. Paulo.
'

O Sn. S,\ FnErnll - Não lm !ai. O Senado FedN'ai esltt
se arrogando atLribuicues de fazer nova concessão, e não póde

nllsolutnmr.nte fnzet• urna ·nova concessão sem préviamenl.e
ndmillir quo n anterior esteja caduca. Isto é Jogico c irrctm•quivel.
.Finnlmento, Sr. Presidente, cm relncão 1í affirmacão de
S. Ex. de que eu dissera ser essa estrada de ferro federal no quo S. Ex. retorquiu que essa estrada 6 do Estado de
S. Paulo - devo recordar quo affirmei ser esta cstrndn regida por leis federnes e isso continúo a nrrirmnr - o facto do
set• propriedade <lo .Estc.do de S. ··Paulo nüo se discute.
.Posta n questão nestes lermos, admittindo-so. a possibilidade de triumphnr a opinião de S. Ex. contra n ·minha,
afl'irznando que a concessão é valida. o Sennd,o, mosmo seguindo n opmiüo de S; Ex., nüo póde votar a emenda da
commissão de l!'innil~as.
·
·
Eram essas considcra~ües que tinl):t a fazer; visto .como O!ll
rQincüo nos outros argumentos adduztdos por S. Ex. penso. ,Já
ter a alies largameate attenclido no discurs9 que bontem
pronuneiei.
•renho concluído. ,(.lluito bem; muito bem.)
ORDEM DO DIA
E' nnmmcinda n votacüo, cm s• discussão, do projecto do
,Senado, n. 3, do 1013, autorizando o l'residenLe dn Republica
n J•r.ver .o regulnri~nr a concossüo fcila 1í antiga Compnrihia
li:slt•;Hin de l!'crro. Sorocnbnnn pnl'a n consLruccüo do pl'olongamento ele S. João n Santos, sem gnt.•nnl.ia do ,iuros ou subvcnl;ão J•ilomel.rica, o dando outras providencias.
i

"!'

O Sr. Sá Freire (para cncanrinhm• a,?!Olaçtio)' -.Sr .. Prosirlcnlc, cmbot•n snibn pcrl'cil.nmcnlc que ·O Senado, como é
.nntut•nl, RO vnc pt•ommcinr n J'avm· dn cmcncln dn Commissiío
<le Finnm;us, rogo n y. Ex. pJ•cJ'erencia pnt•n n minh~ emenda,
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que, si niío n tiver, ficnt•li projudicnda na parto referente a
reversão.
A primeira parte do minha emenda diz o seguinte:
Art.. Fica o Presidente da nepublica autorizado a abrir
concurrcncia publica pnra a construccü~ uso c soso de um
mmnl que, partindo dn cstacüo de S. João, ·vá no porto de .
Santos, sem garantia do .Juros ou subvcncão I•ilomotricn, sendo
preferido cm igualdade de condições o Estado de S. Paulo.
A Commissüo entendeu que devia dar n concessiio directamente no Estado de S. Pnulo.
· A sei;undn parle do minha emenda diz:
«0 prnzo dn concessão nüo excederá de 50 nnnos ..• )
E' nesta pnrte quo o Senado deve se pronunciar para decidir si prefere o ppazo de 00 nonos estabelecido pela Commissiio ...
Mas conlinlla n emenda:
• . . •devendo ficar estabelecido o regímen de revcrsü.o, l'iscalizu~ão sobre tarifas o suas rt:formns, adoptimdo-se o trncndo
qtlo molhar satisfizer n economia do trafego,)
E' esta n parte que ficnrin prejudicada.

.'

o Sr. Presidente - Devo ponderar no honrado Senador
que, si o Senado approvnr o requerimento que S. Ex. ncaba
do apresentar, terá do se pronunciar sobro n sub-emendn nprescntadti' por S. Ex., inclusive sobre a. primeira pnrte, estabelecendo n concurrcncia.
. .
O SR. s·,t IF'n&m&~Eu poderia n Y. Ex. que snbmct.tesso
á votacüo cssn pnrte dn minha emenda.
.
'

..

O Sn. PnESJD&NTJ~ - Yae proceder-se li votação do substitutivo dn Commissão de Finnnco.s, com resalvn dn sub-emenda
do St·~ Senador Stí Freire, relativamente á reversão.
..
E' approvndo o seguinte
I'UOJECTO SUDSTJTUTJVO

Artigo unico. Fica o Governo ntllot•izndo a conceder (U).
Estado de S. Pnulo o prolongamento dn Estrada dil Ferro So-·
rocnbnnn do S. João no ·port.o de Santos, sem garantia do juros
ou subvenciio kilomctrjcm, sçm ·reversão c sõm~ outras obrisnc;ües c favores quo niio soJnm os do decreto n. oi3G F, do 4 de
.inlho de IR!ll, qunnf.o no tmfrgci mntno, t.arifns c requisitos
tcohnicos, como o Governo Federal dct.crminar, assim· quotns
de fiscnliznc:iio, policin c scgut•nnc:n do linhn, pmzo pnrn inicio
e t.erminaciio das obrns, co'ndicücs do rosgntc, sendo de 60
nnnos o privilegio <lc zonn do referido prolongamento; revo-··
snclns ns disposicücs cm ·contrario.
n
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O Sr. Francisco Glycerio ~ Peco a pnliwrn peln ordem.
O Sr. Presidente - •rem n palavra pela ordem o Sr. Senndot· Glyccrio.
O Sr. Francisco Glyóerio (pela D1•de1it) - Sr. ·pr.esidente,
o Sonndo acnbn de votnr o parecer da Commissão de Pinnnças
na suo. integr~lidndc.
O Sn. S,\ FrmmE - V. Ex. devia ter levantado antes esta
questão.
0 SR. lõ'RANClSCO GLYCERIO - 0 Senado ó soberano e nca, bou de npprovnt· o pa.recer da. Commissüo som rastt·icçito nlgumn.
·
'·
O Sn. SA FREIRE -l~u tinha requerido preJ'er•encia ...
0 Sn. Fn.INCJSCO GLYCERIO - V. Ex. re.quereu, mas niío
houve nenhuma decisão. O Senado acaba de approvar o parecer.
O Sn. MENDES Dll Ar.MEIDA - Eu votei com n resalvn.
O Sn. FilANCisco GLYCERIO - O voto de V. Ex. póde ser
muito respeitavel, mas não é menos respeitavel o voto da
maioria do Senado, que acaba de approvar o parecer.
O

.
Sr. João Luiz Alves -

'

Peço a palavra.

O Sr. Presidente ....:... Antes de dar a palavra n V. Ex., pela
ordem devo explicar por que n Mesa.nüo submctteu a votos
o requerimento do Sr. Senador Sá Freire.
·
Na propria explicacão que S. Ex. deu ao Senado, S. Ex.
declarou que abria mão da primeira parte da sua emenda,
niio podia, pois, o requerimento de S. Ex. abranger uma parte
de sua emenda, de que elle mesmo declaram que não fazin
questão. A segunda parte. porém, estabelece a reversão, esgotado o pruzo da concessão. E, como é direito de qualquer
dos Srs. Senadores pedir que ·umn sub-emenda seja votada
cm parte, puz em votação o substitutivo da Cominiesiio, com
resalva da sub-emonda, na sua segunda parte.
Estrt é a explicação que eu devia dar no Senado e no iilustre Senador por S. Paulo.
Tem n palavra o Sr. Senador João Luiz Alvr..s.
O Sr.. João Lu.iz Alves (pala 01•dam) - Sr. Presidente, o
honrado Senador pelo Districto· Federal, no ponto de vista cm
que se collOL1n, tom rnziio ·no fundo, mas S. Ex. nüo tem razão
na fórma. S. lUx. requer.eu preferencia para a sua eme_ndn •.•
0 Sn. MllNDI~S DE ALMGIDA - Requereu muito bem~ .
. O Sn. JoÃo. J,urz ALVES - ••• depois, durante o seu discurso.. desistiu dessa requerimento..
.
. ·.
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O Sn. SA Fm~IRE - A' ·vista da declarncão do Presidente
e o assentimento tncito do Senado.
O Sn . .F'RANCISCo GLYC1m1o - Assentimento tacilo ante
uma manifestação expressa ? !
O Su. JoÃo J.mz ALVES - S. Ex. que queria 'i Que o projecto da Commissão, contra o qual niio pediu pref·orencia pnrn
a sua emenda, fosse votado por partes. A fórma do requerimonto serin esta: «Hequeir·o que, por partes, se vote o substitutivo da Commissúo.~ No fundo, é ist.o o que se vae fazer.
Quer dizer, o substitutivo da Commissiio está já approvado,
• salvo na parte relativa á .reversão. O ·Senado vae vota.r. Si o
Senado quer realmente, sinceramente, lealmente, permittir que
o Estado faç.a n estrada é preciso manter o substitutivo da
Commi&São. Si fõr approvndn a t•ovcrsão, o Estado não poderá
·construir a estrada.
O Sr. Sá Freire (pela ordem) -· Sr. Presidente,
requeiro votacão .nominal para a segu~da parte.

. ·

O Sr. Presidente - O Sr. Senador João Luiz Alves acaba
·do explicar lucidamente a questão de ordem suscitada. O requerimento do Sr. Sú Freire importa na votaciío do substitutivo da Commissão, com resalva da ultima parte.
O SR.· S,\ FREIRE - Perfeiliamente.
O SR. PRESIDENTE :.... Vou submetter a votos o requerimento que acaba de fazer o honrado Senador p.elo Districto
Federal, pedindo votacão nominal para a segunda parte do
substitutivo.
·
Os senhores que· approvam que a votacão seja nominal,
queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvada.
Vae se proceder ú chamada.
Os senhores que approvarem o substitutivo da Commissão de Financas nesta parte, referente á revers§o, dirão
csim,;· os que a rejeitarem, dirão «não,,
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Nós. que votamos contra
a reversão, como deveremos responder ?
O SR. PRESIDENTE - O que está em votacão é o substitutivo da Commissão. Por consequencia, os que forem
contrarias ú reversão, responderão «sim,, visto que a Commissão é contraria :í l'oversão.
Procedendo-se ú chnmnda, respondem - .~im - os Srs. :
Pedro Borges, 1\letel!o, Gabriel Salgado, Silverio Nery, Teffó,
Indio do Drazil, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Gervasio
Pnssos, Fran'eisco Sú, Wnlfredo Leal,. Sigismundo Gonçalves,
Goncalves Ferreira, Guilherme Campos, Aguiar e Mello, Luiz
Vianna, João Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Erico Coelho,
'Aicinpo · Guan11bara, Buono de Paiva, Adolpho Gordo, Alfr.edo

o
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Ellis, Francisco Glycerio, Alencar Guimarães, Generoso Mnrf!Ues e Victorino 1\lonteiro (20); e - 1uio - os Srs.: Mondes
rir. Almeida, Urbnn:o Santos, 'l'avares de Lyrn, Rnymundo de
1\lirando, S:\ Freire, Augusto do Vasconcellos e José 1\Iurtinho (7).
O Sr. Presidente -l'oi npprovndn. I(IYolnl'nm a favor dn ·
niin l'OVCI'>iio :.lll Sr>. Sumu.lm·us o• conl.m 7. O ~ullsti.f.ul.ivo vno

:\ Cnmmissiio de !Hedncciio o i'ienm prc,jurlienrlos o pJ•o,icc:l.o Jll'imitivo c ns di\'Cl'Sns emendas.
.
.

O Sr. Sá Freire (pala ordem)' - Si.'. President.e,
clcixnrnm do ser volndns duas emendas que ~u apresentei.
O Sn. PnES!TJENTE- V. Ex. estú cquivoendo.
O Sit .. SA Ftmrnr. - Eu apresentei duns emendas.
O ~n •.To,\o LUJ~ AI.\'ES - A queslüo é de prefercncia.
0 Sn. S,\ Fm:rnn: - A minha emenda. é ndditivn.,.
O Sn, .ro.~o Lmz ALVES - A don, Commissão ó substilutivn.
O Sn. S,\ l?nErnll - .•• o não cslú. cm dcsaccõrdo com ·n
deliberação tomada pelo Senado. Chamo a nttencão dos nobt·cs Senadores. Peoo apenas que elle na sua soberani•n c o
Sr·. Presidente que com tanta superioridade dirige os trabalhos desta Casa, rcconhecum si effoctivamonte eu tenho
o:lircito de solicitar n votaoüo dn emenda; si não o tenho, que
m'o

.n~oguem.

O Sn. Pn!lS\DilNTE- A cmendn a que se refere V. Ex,,
esl:\ ·evidentemente prejudicada pcliL opprovncão do substllu lívo.
O Sn. S,\ Fnllm!l - Nüo penso assim.
O Sn. PnllSIDENTll - O requerimento do V. Ex:. vcrsn
sobr.c n segunda parle dn sub-cmcnda.
..
O Sn. Sk Fnmn!l - Essn, é n ouf.ru; cu apresentei du•ns.
O Sn. Pnr.stDENTll - A outra, está cm discordancia com
o substitutivo npprovado, o, por consoquencia, prejudicada.
O Sn. S,\ FnmnE - 1\!ns esta não está, absolutamente; 6

:~ddil.ivn.

Diz o se:;uinl'd: «Si o coneurrcnlc preferido não iniciar
os l.l·nbnlhos no PL'U?.O do oito mczcs •.. ele.~.
PnJ•cce-mc ryuc ·cssn emenda nüo csi(L JlrO.iudicndn. Entrelnnlo, o Srnndo J•csolvn como melhill' entender.
Hn nindn umn outJ•n omendn qu·,) niio cslt\ pJ•e,iudicndn.
F.' n quo diz: depois dns pnlnvms ·•S. Joüo. n Snnlos ou de
ou tt·o ponto.».
.
O Senado r·osolvn como entender, e V. Ex., Sr. Presldcnlo, as ·submolltl ou nüo (t consid~rn~.ão dn Cnsn. D.c _qual-
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~uer modo considero-me snlis'J'ei~o porque cumpri o meu
i/IJVCl'.
o Sa. l'rmsroEN'l'E - Evidentemente o debate se cslnbeIeccu en LI'C o p'Jnsamclllo r.! c V.· Ex. c o da Commissiio, sobre
os dous syslemas para a renlizar;ão desses melhoramentos.
V. Ex. propunha u processo commum ..•
O Sn. SA FnRmll - Dn 'concurrencia publica.
O S11. .PllllSIDEN'rr. - ••• ualul'al da concurrencia. A Commissão entenda. que para esse caso esp·acial niio linha cahinienlo.
.
Isso impor la cm dizer que a emenda de V. Ex., que se
ml'eria tL eoncurrencia, não podia mais sm• encaixada no Indo
de um Jli'O.icelo que a elimina.
O S11. SA Fn1mm - Perdôc-me V. Ex.; na pnr~e da
coneut·rcncia, mas na segunda pnr~a que se J•c!'ci'e ao inicio
<ln~ nln:ns, n prn7.o?
O Sa. PJmSIDENTll - O Senado 6 que não pódc mutilar n
0mendn ele V. Ex., retirando parlo llo.'t occnsiiio iln votnr;ão.
O Sn. SA .FnmnE - Podia votnr cm duns parles.
O Sn. PnESIDENTJl- A emenda ú de outra natureza. Uefere-se no processo da concurrcnciu qU'a, pelo valo do Senado,
foi rcjeilndo.
·
O Sn. S,\ FllEJRE - Eu d~se,invn apenas prevenir que, se
n csl.rnda ntlo se executasse, podia n União conslruil-n.
O Sn. Joio Lurz ALVES - lllus isto consta do subsliluLivo.
Volncüo, cm 2" discussão. dO: proposit•ão da Camnra dos
Depul.ndos, n. Hi, do 101/j, crmecclrJndo um nnno de Jicen~n
com ordonndo, n Nelson de Cm•vnlho, prnticnnlc de 1' classe
da Dir'cclorin Gcrn l dos Conei os.
Approvndn.
Volncüo, cm 2' discussão, da proposicão da Cnmnra dos
DopuLados, n. iG, do 1014, concedendo. um nru1o de liccnca
n Walmor Argomit•o Ribeiro Bmnco, lclcgrnph iSl!l do
''" clnssc dn ncpnrlicão ÜjjJ•nl dos Tclcgmphos.
Appt•ovndn.
B' igunlmcnlo npprovncln n seguinte
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Ao nrl.. 1" accrcsccntcm-sc depois clns pnlnvrns •de
.\' elnssc» ns s·agulnlcs: - «dn nclparti1;ão Geral dos TeleJ,lr•n pli os~ .
Volncüo, cm 2' discussão, da proposi~ão dn Cnmnra dos
. D~pulndos, n •. 17, elo i OH, concccl.endo um nnno de liccnca,
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~em vencimentos, n Oclnvio Neves da Rocha, pralicante dn
Dircctori::. Geral. dos Correios.
Approvada.
Votncüo, em 2" discussão, da proposição da Cnmara dos
Deputados, n. 18, de 1914, conc•adendo seis mezes de licença,
~em venCimentos, n Emygdio ·Rispoli Filho, praticante de
mnchinistn dn Estrada de Ferro Central do Bmzil.
Approvada.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tt•atnr, vou le·
·
vantar a sessão.
Desi:;:no para ordem do dia d.n seguinte:
3' discussão da proposição da Camar•a dos Deputados,
n. 13, de 19111, concedendo um nnno de licença, 1:om ordenado, a Ar;v de Miranda Azevedo, praticante de i' classe da
Directoria Get•nl dos Correios (com parecer favoravel da
Cormnisstio de Finanças) ;
3' diseussão da proposição da Cnmara dos Deputados,
n. 14, de 1914, concedendo um anno de Jicen~a. com ordenado e a contar de 4 de a!(osto findo, a Alberto de Vasconr.ellos Cruz, praticante da Directoria Gernl dos Correios (com
parecer {avo?·avel da Commissão de Finanças) •

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

112' SESS.:W, EM 25 DE SETmmno DE 1014
PnF.SIDF.NCIA DOS · SllS. PINHEIRO MACH,\DO, VICE•PRESIDENT!l, E
PEDfiO BOROES, 2• SECRETARIO

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se n
sessão, n que concorrem os Srs. Pinheiro Mnciiado, Pedro
Borges, l\!etello, Gabriel .Salgado, Silvm•io Ner;v. Teffé, Laura
Sodré. Tndio do Br•nzil, Mondes de Almeida, Urbano Santos.
Pires Fcl'l'oirn, Ribeiro Gon(;nlves, Gorvosio Pnssos, Tnvnrcs
de T.yrn, Epitncio Pessoa, Wnlfredo Lenl. Goncnlves Ferreil•n,
Rnymundo de Mirando, Oliveira Vnllndiio, Aguint• c Mollo,
J.niz Vinnna..João Luiz Alves, Bernnl'llino Monteiro, Ericn
Coelho, &í Frei1•c, August.o de Vnsconcellos, Alft,edo Ellis.
Francisco Glycerio, Leopoldo do Bulhões, Brnz Abrantes, .Tnsó
1\!m·tinho, Alencar GuimarüiJs, Generoso 1\fnrques e .victorino
1\!ont.eiro (31).
·
Deixam de comparecer com cnusn justificada
Srs.
Al'nu,io Góes, Gonzogn Jaymc, Arthur Lemos, José Euzebio,

os ·

·-
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Fl'anciseo S;í, 'l'homa~ Aceioly, Antonio de Souza, Eloy de Souza,, Cunha Pedrosa, rtibcit•o de BJ'ilto, Sigismnndo Gonçalves,
Gomes llihciro, Guilherme Campos, Josd 'Marcnl!ino, Ruy Bat·lll>Sa, Moniz Fl'circ, Nilo Pec;anha, Lourcnr.'o Baptista; Alcindo
GuanabaJ'a, Bueno de: J'aiva, IJcJ'IIUrdo ~lonteiro, Adolpho
Grm!o. A. Awr·cdo, Xaviur ria Silva, Abdon Baptisla, J!'clippe
·Selnnirll, Ilcreilio Lu~ e ,Joaquim Assunrpção (28J.
Jo:' lida, posla em diotmssão, c, sem debute, approvada a
aul.a da ;cssão anterior.
0 Sr. 2'
cxpedicn le.

S~cretar!o

(sr:rvindo de /")

declara

q~e ~fio

h a.

O Sr. 3' Secretario '(servindo lia 2') procede à leitura do
llcguintc
PARllCF.R

N. fi7- 101.\
Rcdact•ão final do )lro,iecto do Senado u. S. de W/4, que autoriza
o (/O't!et'IIO a. r:oncedcr ao Estado dr: S. f>anlo, o Jli'Olon(la·mento drt Bstrada de Ferro Sorocalu11w de S. Julio ao )!Ot'lo
de· Santos, c dei outras )lrovldcucias

O CongT·csso Nacional resolve:

Ai'l.igo unico. l'ica o Governo autorizado a conceder ao
Estad(l de S. Paulo o prolongamento da J~strada de Ferro Sorocabana do S .•Toão ao pot·to de Santos, sem garantiu de juros
nn suhvencão kilomot.rica, sem roversão o sem outras obt•igacõos o favores que não sc,iam os do rlecrel.o n. t,3ü 1!', de r, de
,iulho de 180 I: quanto ao trafego mutuo, t.nrifas c T'equisitos
toclmicos, como o Governo Federal determinar, assim quotas
de fiscal~laçiío, . policia o segurancn de linha, pt·a~o para o
inicio c terminação das obms, condicões do resgate, sendo do
GO nnnos o privilegio do zona do referido prolongamento: revogadas as disposicões cm contrario.
Saiu rias Commissõcs, 25 de setembro de 1014. - Wal·
(redo Leal. -

Ol"ivei1•a Valladão. -

Gabriel Saluado.

, ,Fica sobre a mesn para Rei' rlisr.nlido na sessão seguinte,
depois de publicado no Diario do Conm·esso.

o Sr. Leopoldo de Bulilões - S1·. Presidente, o nobre
Senarlm• po1• Ala~OnR pediu-me pnm ccdcr-llw a pn.lnvra, porque tem um pro,iccto n apresentar, c não occupm•ti n tribuna
J101' mni~ elo cinco minutos.
Si V, l~x. me pcrmit.tc, cN.ICT'ei a palavra ao honrndo
Sonadm•, reservando-mo pnrn fnllm· depois.
O Sn. PnESIDENTE - E' um direito do V. 'EX,

•
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O Sn. LllOPOLDI) Dll Buwüu:s sem o consen timcnto de V, Ex.

Mns quo cu niio cederia

O Sr. Raymuudo de Miranda (') - SJ•. Presidente, o
regimcn do moralot·ia om quo nos encontramos, ali;is nocossat•il), precisa sct• complotmlo com I)Lltt•as disposições logaos
que resolvam o momento nJ'l'licLivo cm que se encontram o
commcrcio c as domais classes eonsct·vndorns do paiz.
E' sem J•csultado pmtico afinal o ndinmonto da rcnliznçilo dq.q obrigacões commcrciacs, .si ouLms medidas complcmentaJJs não cstatuircm cm tempo sobro os meios c modos
elo solucúo dns oln·igacúcs após a moJ•atoria c. mesmo durante
a morntoria.
O crilo:rio legislativo q'uo resulta immcdintnmentc dos
coneeitos quo reJ'ii·o inspira o projecto que venho submcttor
ao estudo c julgamento csclnrccido do Senado c é o següintc:

«0 Congresso Nncionnl t•esolve:
Al'l. 1.' O Governo entrar;\ cm accôrdo c.om o
Banco do Bt•azil pam que este amplie as suas operaoões de I'cdesconto de papeis do commercio c ol'J'ectuc
ln miJem descontos di rectos, nas seguintes condicõcs:
1', os Lilulos redescontados pagarão o juro de G '["
no anno, c poderão ser reformados duns· vozes succcssivamcntc, com augmento de 1 "[" de juros cm cada
l'CJ'orma;
'
·
2', para os títulos de dcsconl.o directo regulará a
tnxa de .imo quo J'ôr convencionada, subsistindo a disposi~iio prcccdenle rclalivn :\s refo1omns;
~', as reformas consecutivas determinadas nesta
lei não impedirão quo o banco annua a outras, sl as
condições anormacs do paiz, por motivo de sua situacão cconomicn c commcrcial, ou cm viJ·Lucle ~o estado
de guerra cm paizcs csf.rnngeiros, c-ontinuarem som
apr·eeiavel attcnuaçüo ou moclil'icacão favoravcl.
Art. 2.• Pnrn habilitar o !Jnnc·o a effcctuar cm
larga· escala essas operncõcs o Thcsouro Nnciohnl lho
ndcantar:'L at1í a somma do 100.000 contos de réis, cm
nol.ns suas sobt•c c:nucão do titulas da divida publica
fedet•a!, ostndunl ou mun icipnl, obl'ilmndo-so o mosmo
hnneo a resgatar n divida dcnl.ro· elo prazo de cinco
JlllliOS c a contribuir para o 1~hcsom•o com o juro do
3 "i" no anno, pum as sommns que J•ccebcr.
O 'l'h0sout•o cscripl.urnrtl a imporl.nncin do juro de
:J "I' cm conta de fundo de rcsgal.c do papol-(nooda.
Art. 3." Das sommns que receber por conta do
nt!enntamcnto, o banco s1l podcr:'L ntlplicnr 2u 'I" u descontos directos, sendo destinados a rodcscontos os 7u •J•

,(') Esto discm•so não foi l'evisto pelo orador.
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restantes. ~L'~es operações serão. semanalmente notificadas pelo banco ao Ministi'O dn Fazenda, em bnlancctes
da carteira cspr.1~ial o ellas rol'crcntcs.
Al.'l'. h.• Fica o Governo autorizado n realizar n
OJlCrnção de credito interno nccossal'ia ú execução dessa
lei, devendo providencial' para que se torne el'fcctiva a
Cl'ear;üo de ag-encias que opoi·em nns capitncs dos Estados, paro. or.correL·om ús necessidades do commercio, da
ngriculturn c elos industriaS'.
.
Art. G.• ncvog-nm-se ns disposições cm contrario,,
A emissiio do papel-moeda. nüo realiza esse objectivo, por
cmquanto, visto wmo quosi todo elle, sendo •absorvido pelos
bancos, que o rclcem para rcfol'CO elo seu activo coucspondentc aos clcpositos, p!'indpalmcnLe ag-oro, que os mesmos
depositas são exig-íveis nn proporção de 30 "I" ao .mez.
Não so poderá sustentar que o valor dos depositas retirados entre f~cilmentc cm circulaeão. Em época do c1·ise, os
capi:Laes so •reLr.nhcm, ou se •escondem, porque ·n desconfiança r\ g-ernl; c, não havendo ncg-ociDs de cambio, haverít necessariamente repreza 1de dinheiro, (L .espera de ensejo paro. a
compro do saques.
Ora, os bancos não DJ)Qram cm dcscon~os, isto é, não
ni.Lendem 1\s necessidades do commercio e da inuustria;
dcixnrnm de ser o cclleiro onda n actividade mercantil busca
a sun energia. habitual.
Como bem ·observou o Senador João Luiz Alves, estamos
cm condições de bloqueio: importacão euspcnsa, exportação
tolhida. Qunndo o prazo da moratoria findar, os commerciantcs devedores serão infallivclmente sacrificados, e com clle~
padccertí a collectividado os efl'eitos · desastros·os do referido
/Jlo.qucio.
'

·

·

A providencia constante do projecto visn ru restnurncão

'dos descontos bancrurios, quer :pfl)rmittindo no :Baneo do
lllrazil cJ'fcctuoJ-,os dkcctam•cntc, ~m praporcões modei>Las,
qu10r fncuHnndo nos demais bancos o redesconto dos titulas
qne dcsco·nlarcm, sem prejuízo do activo correspondente aos
depositas'.
· ·Dcst'arto h•nvorú dinheiro cm r:il•culação no commorc.io,
c l.et·-sc.-hn pl·estado no mundo mcrcimfiil o auxilio que a
~itunr..üo presente reclama com tanto. vohcmencia.
Os bancos estrang-eiros tudo neg-am no commcrcio, ur:;e,
Jlois, quo no Banco do Brnzil sojam fornecidos elemen~os
t\O!U que possa op·or•a•r cm descontos ~ rcdoscontos, de .rnnn.cil•a
quu o commcrcio o n indue.trin encontrem alli um recurso
pnrn a solucfi'Cl dns suas necessidades c se ovitcm as fallcncins logo que lci•minc o prazo dru morntorin, porque n sitl)n~fio conl.inüa n mçsma o o unic•o amparo dn prncn tom s1do
o Hn nco do lli•azll,
Jnoluo Lambem urna disposicão relativo. ú necessidade da
crencüo do agencias do banco nns cnpitncs dos Estados onde
a ~ommorcio, a. Jindust,ria o a ugricu!Lura !'cclamam auxílios.

.\
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O pro.iec.to, porlalllo, traduz a providencia 'complemen•
tar das duas outras adop~adas pelo Congresso - a emissão
c a ~ora~orin - o serv~ para. mlegra!izar um plano que as
provtdcncLas do .moratorta o do emissao apenas a-nnunciam,
l'CLardam os ef.l'ci.tos mas não completam c nem rcsoO!vem.
A moraloria suspendo a acção do credor, mas não produz
c nem au:;menla a t·csistcnci'a do devedor, sem outros remcdios lcgacs na razü•o directa da crise c suas causa-s; ~quivale
a rnoraloria ít dilrulac<io de uma vida urtificiul quo terá irrcmediuvclrncnlo seu desenlace fala!.
E' precisamente essa resistencin que o Congt·csso deve
proporcionar, garantir c viS'o•rizar. (Muito bem; m.ttito. bem.),
Vem ít mesa, é lido c fica preenchendo G triduo rogimenlal o seguinte
PROJEC'l'O

N. 12- 1014

O Congresso Nacional resolve:
ArL. L• O Governo entrará cm accôrdo com o Banco do
Bmzil para quo este amplie as suas opcracões de redesconto
de papeis de commcrcio c cfl'ccluo tumbcm descontos directos, nas seguintes condições:
·1", os titulas redescontados 'pagarão o juro do 6 % ao
auno, o poderão ser reformados duas vezes successivumente,
com augmcnto de 11 o/c de ,juros em cada rc!'ot•ma.
2", para os titulas de desconto directo rcgularil a· taxa
de juro que Wr convencionada, subsistindo a disposicão precedente relativa ás reformas;
3", as reformas consecutivas determinadas nesta lei ·uão
impedirão que o banco annua a outras, si ns condições anormaes do .paiz, por motivo de sua situação economica e commcrcial, ou cm virtude de estudo de guerra em puizes ·estt·ungcil·os, continuarem sem apreciavel uttenuar;üo ou modificação fnvornvcl.
.
Art. 2." Para habilitar o banco a effcctuar· cm larga escala essas operações o '!'besouro Nacional lhe adeantará até
a somma do 100.000 contos de réis, em· notas suas,. sobre a
cnw;ão do titulas da divida publica federal, estadual ou municipal, obrigando-se o mesmo banco a resgatar a divida dcn- ·
lro do pmr.o de cinco annos; c u servir no dito 'rhesouro o
juro de 3 o/o ao anno 11ura as sommas que roocbcr. O 'rhesouro
csc!'ipturarií a importuncia do juro de 3 % cm conta de fundo do resgate de papel-moeda.
Art. 3." Das sommus que. receber por conta do adonnlnmonto, o banco só podcrtí npplicar 25 % a descontos directos,
sondo destinados n. rcdcsconl' .: os 7ú •1• restantes. •rnos opcracõcs serão scmnnnlmcnlo notificadas pelo banco no Ministro dtt :Fazenda, cm buluncctcs da carteira especial a· ollas rei'~rcntes.

I

\

l

I
SESSÃO El'l!

25

DE SE'rE~lURO DE 1014

24i

Art. 4.• Fica o Governo autorizado a. reuliznr a. operlll)ão
de credito interno necessuriu para. n execução desta lei, devendo providenciar para que se· torne effectiva a creação de
agencias que opern:m nas capitacs dos Estados, par aoccorret• tis necessidades do commercio, da. a.gricultura ·c das industrias.
,
Art. ~:· Revogam-se as dispdsicõcs em contrario.
Saia das sessões, 25 de setembro do iDH.:-Raunmndo
de M'i1'anda •.

I•

o Sr. Leopoldo de Bu!hões - Sr. Presidente,. conhecida
como está a nossa situação economico-financeira, verificado
o eslado das nossas fontes de produccão, verificados o estado
do Tllesouro, n depressão das rendas e a. !Jaixa do cambio, •
parece opporluno indagar como poderá· o Congresso desempenhar a. sua tarefa de votar as leis orçamentarias para i!H5.
Em que base assentará elle as avaliacões da receita ? Feitas
as economias as mais severas e rigorosas, haverá necessidade
de recorrer. a novos impostos ? E quaes · serão elles ?
Bem sei, Sr. Presidente, cjue a. iniciativa das leis annuas,
especialmente da receita, pertence ao outro ramo do . Congresso, que sempre se mostra cioso desta prerogativa. Mas
que inconveniente haverá em que levantemos no Senado
questões orçamentarias, para que ·sobre ellas a opinião se
forme visto como ·o Senado este anno não terá occasião de
collabàrar na lei da· receita, como aconteceu o armo passado,
o attcnto . o atrazo dos nossos trabalhos, é provavel que elle
apenas possa examinar e emendar um ou outro areamento da
despeza..
Sr. Presidente, a. situacão é muito difficil. Qualquer coilaboração, por mais modesta, não deve ser desdenhada,
quando o tempo é escasso para a votacão das leis orçamentarias e nunca o paiz lutou· com maiores difficuldades para
organizai-as.
, Sr. !'residente. eu levantarei nqui tres questões que se
estão impondo no estudo do Congresso e exigindo solucões
promptas.
A primeira. 6 a liquidncão do exercício corrente, com os
seus ·grandes compromissos, com a sua divida fluctuante
. avultada, com as suas rendas diminuidas dia a dia.
A segunda, é relativa aos córtes, tis indispensaveis economias, qu.e. exigem um detido estudo dos scrvicos e alguma
coragem ctvtca.
·
· A terceira, 6 a dà revisão dos nossos títulos do receita. para
vm·ificm• os que podem ser desenvolvidos, os que devem ser
reduzidos e si havet•t\' necessidade de creat• novos para ampliar os credHos nacionaes e equilibrar o areamento.
_:\ntes de tudo eu _direi no Senado qug não tenho a preto_ncuo de. trazer so,lucuo para estas questoes, pois para tanto
,nua me smto com 1orcas; falta-me a competencia. e nem possuo os t:teccssnrios dados officines, porque ha dous nnnos não
~l.V
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se publica o rolntorio do Ministerio da Fazenda. Só disponho,
por conseguin.te, para este estudo, das informações que me
são Lransm1 U1dus pel(L 1m prensa.
Sr. Prcoidente, a receita ouro, foi arcada, para 1914, em
130 mil contos, ·e a despeza, ouro, fixad11 em 05 mil contos,
deixando um saldo de 35 mil contos, ouro. Qua.si toda .a. ·
renda ouro prov•lm das alfandegas, o nós sabemos que esta
renda sofi'I•cu, nos primeiros mezes deste exercício, uma reducciio de cerra de 40 "I", que se accentuou aindà mais, depois da guerra européa.
·
Tambem é sabido, Sr. Presidente que, em virtude da lei .
vigente, os direitos ouro são cobrados' á razão de 50 e 35 "L";
.mas, baixando o cambio de 16 por mais de um mez, só serao
cobrados 35 "I" sobre todos os artigos da tarifa.
Claro está, que, 'em vez de um saldo de 35 mil contos, teremos um de(w1t de 25 a 30 ·mil contos.
Reduzida a renda ouro a 60 ·ou 70 mil contos, deduzida
della a parte necessaria para pagamentos indispensaveis
corpo diplor,nutico, corpo consular, compras ·e encommendas
feitas nu Europa, o' saldo será insufficiente para attender ao
scrvico d(L divida externa.
A receita papel foi orçada em 367 mil contos e a despeza
p·a.pel em 435 mil contos, deixando um deficit de 08 mil
contos.
· Ora, admittida a reduccão de· 30 •t•, creio que não é
oxaggerada para a renda papel, teremos uma diminuicão. na
receita, de 122 mil contos, que, sommados aos 68 mil contos,
perfazem o deficit de 190.000:000$000.
O Oo-n!l'resso sabe que despeza.s avul~adas e.xtra-oroameruLarias e não autorizadas .polo voto legislativo! foram decre~adns, cxecurl;adas e hão de ser ·p.agas'. Por conseguinte,
pod.emos concluir que o deficit, '!la renda !Papel, Berá
superior a 200 mil contos.
Temos o deficit ouro, 25 a 30 mil contos, e o deficit
pnpcl, superior 11 200 mil contos.
.
· ·
•
. Ora, com os ióiO mil contos dll emissão de papel moeda,
podcriÍ o Governo ir, nté •o fim. do .exercício, solvendo seus
compromissos inter.nos. E os externos ? Como attendel-os si
nüo ha rend·n ? E quando houvesse, como J'nzer :remessas para
Londres no momento actual ?
A solucão pur(L esta parte melindrosa do problema foi
indicada, si niio me falha a memoria, por alguns banquei•ros
:\s commissões reunidas da Qnmarn e do Senado, quando
nesta Cnsn t'unccionavnm tratando dn mora.toria ou da emissão. Mas tenho certeza que um illustre brazileiro, oo•nhecedor do assumpto, aconselhou n mesm.a soluoão: emi~são de
letras elo 'l'hesom·o, a pra~o de deus annos, em ouro, com garnntin das alfandegas.
;
·
Esla emissão serin feit.n· de accôrdo com os nossos agentes, quo ouviriam sobre tJ.Jla os pDrtadores de nossos tituloo.
Esta providencia é urgente, e creio que niio terá esca.·~
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pado ao Governo, que, si não a tomou, foi nuturalmeulc por
1cr referido outra.
.
O· Segundo problema, O dos c6rtes.,.
O Sn. JI'AANOrsco GLYCERio - V. Ex. não está bem claro:
0 Sn, LEOPOLDO DE BULHÕES - Qua:l O ponto que V. Ex.
/
qu<li' que eu escl!lll'lllça ?
0 Sn. FAANCSCO GLYCERIO - V. Ex. acba que é conv.e(
nientc a emissão do bilhetes ouro .••
O Sn. LrWPOLDO DE BULHÕES - Coin garantia das rendas
A
das alfandegas. Bilhetes ouro, a prazo de dous annos, para
a.ttcnder,mos ·ao nosso servico do divida externa.
..
·
0 Sn, FRANCISCO GLYCEAIO - Com isto; ..
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - P.aga-se O juro da di:
vida externa, do accôrdo · com os nossos agentes o com os
portadores dos nossos titulos.
' O Sn. FAA:<msoo GLYC:Enro - Mai isto é o funding.
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 (Unding foi wna emis,,
são de titulas definitivos do divida fundada, feita pelos nossos agentes, emquanLo que estes rep·resentarão titulas de di~vida J'luotuantc, que mais tarde será consolidada. Si V. Ex.,
\~poré.ril, ,acha incúnvoniento a medida, . poderá indicar outra.
1
0 Sn, FRANCISCO GLYCEI\10 - .Não, senhor.
• 0 Sn. LEOPOLDO DE Bur,HÕES - Sr. Presidente, Q, nobre
Ministro da Fazenda, quando fez a ~ua proposta orçamentaria
contava com o emprestirno externo. De facto, isso viria alliviar os nossos enco,r,gos, mas esse ernprestimo não foi realizado, sendo cccto que. a gue1•ra eu•ropéa veiu augmentar a
a:ffliccão no afflicto.
.
.
•
O Sr. Ministro da 'Fazanda, ao redigir a sua proposta,
fez economias, creio que na importancia de üO. 000:000$,
concitando o Congresso a mudai' de rumo, a restabelecer a
ordem nas finanças, a fechar o livro da divida publica, sob
pena de absoluto descredito das nossas promessas, dos nos- •
- sos propositos e do nosso criterio administrativo. Escreveu
mais S. Ex.. : «outra situacão como a presentd será a ruina
definitiva, a . deshonrn, porque em balde bateremos a todas
as pa1•tes o nenhuma ao nos abrirá, ninguem nos aoz•editará
mais~.·
..,.
O Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Presidente, não poude fazer mais economias, porque a lei o obrigava a organizar u
proposta. da accOrdo com os servicos creados; entretanto S. Ex.
mdrcou ao Congresso cortes profundos de grande alcance, que
podem e devem ser feitos. ·
- ··
·
Escreveu S. Ex. «Aos cortes que já fiz em todos os ser.vi cos, muito o Congresso poderá accrescentnr, eliminando do
apparclho administrativo cousas que são verdadeiramente inoomprehensiv'dls, 1•epugnantes ao bom senso e incompatlveis
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ct>m as boas normas de administra cão. Ha, por exemplo, ull}a
Inspectoria de Portos, Rios o Cannes, luxuosamente orgam~ada com pessoal burocraLico não contando .o pessoal tcchnico quasi igual no do Minlstcl'io do InLCl'JOr; entre~anto,
projeelou-se c iniciou-~e o s~neamenLo da l)nixada do R10 .do
Janeiro ·a apezm· da exisLencm da InspecLorm do· .Por Los, R1os
e Cannes julgou-se precisa a crcal\ão de uma outra inspectoria com todos os varias apparelhos burocraLioos ·a indispcnsavel verba, englobadamento, para pessoal o material.» .
.s. Ex. indicou outras economias. Primeiro, lembrou que
a Imprensa Nacional servo para o expediente c publicacões
de todas as repartições e do todos. os minis~at·ios ll que, apeznr disso, quasi todos os minisLerios possuem typographias
por ando so escoam cenLcnn.t•es de contos de ré1s; sagundo,
l:l. Ex., mostrou a. desnecessidade das pagadorias do marinha c guorrn, considerando-as· não só uma inutilidade, uma
cousa ine..-~:plicavel, allegando mesmo que e! las· süo prejudiciaes á administrncão porque encobrem graves o innumeros
'- a suppressão dos
. consultores juríabusos.
S. Ex. propoz ainda
dicos de todos os ministerios, porque é uustante. para o servico o· consultor geral dn Republica; lembt•ou ainda a suppressão dos arsenaes do guerra e de marinha, que despendem 3.500:000$ e só produzem 7:000$, salientando que os
navios são -reparados nos estabelecimentos particulares.
Finalmente, o Sr. Ministro ainda tave a f1•anqueza louvavel de vir nos dizer que ó preciso pôr cobro a esse ab.uso
de aposontadorins, reformas e ,jubilações. Disse S. Ex., tcx-.
tualmente:
«Deus nssumptos merecem, esp·<~ciahncnte, a nl.tencão do
Con:;resso, porque consLil.uem duas ~andes fontes da dcspezn: c são as referentes ;Is :;rntificacõcs addicionacs, aposentadorias, jubilações e reformas. Os aposentados e reformados
,it\ formam uma legião. Na prasoate proposta, só para os
inactivos do MinisLerio da Marinha. o augmento · ó do
:1.285 :000$000.~
.
.
•
Ade ante S. Ex. accrescenta:
•Estamos assistindo tí farmacão do duas sóries do
'flllu:ci9nnrios, como n deus exercitas o duns marinhas, aindt\
u~,;gravudas pelos quadros supplcmenlares, que não. se explicam c acarretam nQsados onus para os cofres publicas.~ .
Sr. Prcsidenttr," o problema dns economias esLtí. mais ou
n1enos encaminhado na Camura dos Daputados, jtí. alli está
pendente do seu voto a reforma das aposentadorias, que mais
ou m,enos al.lcndo tís obsorvncões do Sr. Ministro da Fazenda;
a rclormu do mont.epio está no Senado cm estudo· o orcnmcnlo do Mio isLorio da Agricultura, jú.' foi objecto' do deus
trabalhos nn Camurn em ambos. so fa~em economias do
~orca da :1·0.000:~00$000. E. finalmente; ha um terceiro pro·
Jecto ~o suppressuo do M!mstcrio da Agricultura.
.

•
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Esse problema está. sendo cstu~ndo por uma Commissúo,
que honra a Gamara, por seu patrJOtJsmo, seu talento e ~ua
illustrnr;ão. Cuidamos da outra J1Urte .do problema, da receita,
parto que entende com n .Juslloa f1scal, que deve ser um
dogma uo regímen !'apublicano.
A receita ouro para 1015, estll orçada em 112.000 :000$;
a de 10ill foi de i'so.-ooo :000$000. Ha, pois uma reduccão ·do
18.000.:000$000. A receita pupel foi orçada, para 1915, em
334.000:000$, quando a de 101<1, foi do 3G7.000:000$000. Ha
ahi uma differenca para menos de 33. 000:000$000.
Na proposta, a receita j:í vciu com um abati)llento de
· cerca 'de GO mil contos.
•
Por que o Sr. Ministro assim procedeu na avaliação da
receita ? Respondeu S. Ex .. : .por ter verifi.cado qu.o· nos cinc_o
primeiros mezes do excrcJClD a renda tmha cmdo 60 m1l
contos, isto é, na'_razão de_12 mil contos por me~ •. e S. Ex.
, acreditava que a Jmportaçuo para ~ futuro !!xerCJclD se conteria nos limites dos recursos nacwnaes, nua contando com
elementos estranhos, como a entrada do capitaes novos, etc.
Qual o cri teria quo o Sr. Ministro da Fazenda tomou
para avaliar a receita ? S. Ex. no l-o diz: a renda arrecadada cm 1910.
·Sr. Presidente, ha quatro regras conhecidas para avaliação da receita: a primeira, a media da renda dos tres ultimas exerci cios. Foi a adoptada pelos nossos legisladores em
'1843 e ainda é seguida utó hoje.· A segunda, a renda do
penu!timo exerci cio. Creio que esta regra é franceza, adoptada em -1823 pelo Ministro Villelc. Foi abandonada, depois
restabelecida. A terceira regra ú a das majorar;ões. Consisto
cm adoptar. a renda do penultimo exercício, augmentando-n
de accôrdo com os excedentes da receita éonhecidos. A quarta
regra é a da apreciação directa, seguida na Inglaterra, na
Italia, na Allemanha e nos Estados Unidos. Consiste na avaliacüo da receita, tendo em vista a arre,cadaciio no exercício
corrente c as modificações passiveis no exercicio immediato.
O Sr. Ministro ,no meio das difficuldades pccsentes nüo
adoptou nenhuma. destas; seguiu uma nova, tomou por base
a renda de 1910, isto é, do primeiro nnno do ultimo quinquennio.
.
Por que firmou S. Ex. estn nova ret;ra ? Dí1.-nos S. -Ex.,
porque em 1010 aoccntuou-sc o augmento crescente da
renda.
.
Basta c~La. explicacão para condemnar n base adoptada.
O Sr. Mm1stro da Fa1.enda ponderou quo. si com as economias que indicava não fosse passivei estabelecer-sr. equilíbrio ot·r;umcntario. lcrinmos necessidade do recorrer .á novos
Impostos, propondo um imposto de 60 réis por litro de alcool
que deve prodgzir 2~ mil contos; .n scll!lgcm da seda, dÓ
linho, ~lo nlgoduo c lu, fi,UD devem produ?.Jr tres mil contos:
novos 1mpo~Los sobre o 1uma, que devem procluzir dous mil
contos; ç, fmalmcntc, impostos sobre vencimentos, com tnxns
progross,1vns do trcs ·a 20 •J• •.
·
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l'e~o permissão ::to íllustre Ministro pnrn fazer sobre esta
parte da proposta ::tlgumns considerações. ·
S. Ex. cnlcula n receita total em. 52G mil contos, convertendo o ouro em papel á taxa de 1a. Snbe o Senado com
quanto contríbuh·ão as alfandegas para esta receita ? . Com
310 mil contos. O consumo contribuirá com 60 mil contos.
Votados os novos jmpostos, a renda de consumo se elevará a
100 mil contos. Em conclusão: consumo e alfandegas, 400 mil
contos, para uma renda de 526 mil contos.
.
Sr. Presidente, eu não crítico o nobre Ministro da Fazenda e não condAmno esses impostos, que, aliás, ainda estão
om estudos; mas ::tssignalo a nossa tendencia para sempre
procurar recursoH nos impostos indirectos,
Temos usado e abusado deste. systema, quando elle é
:por demais conhecido e condemnado. Primeiro, por ser desJgual, o imposto indirecto vexa as classes trabalhadoras e
recahe ligeiramente sobre as classes abastadas; segundo1 produzem muito em épocas de prosperidade e pouco em epocas
de crise, quando mais precisa o Thesouro de recursos.
Entretanto, outra cousa não temos feito sinão recorrer
á taxação indirecta. Até 1898, póde-se dizer, vivíamos das
alfandegas: de 1898 para cá, creando a renda interna, os
impostos de consumo, passamos a viver das alfandegas e do
consumo.
.
Pergunto ao Senado si já não será tempo de orientarmos
por outra f6rma as nos~as finanças, de appellarmos para uma .
nova fonte de renda, aliás muito productiva, que corrija os
defeitos do systema illklirecto, estabelecendo a igualdade entre
as contribuicõeA que devem pesar sobre ns classes operarias
e as classes que gosam de bens da fortuna. ·
Creio, Sr. Presidente, que é tempo de seguirmos esses
exemplos das nações cultas, pois que este imposto a que mi'
refiro nadn. mais é do que o imposto sobre a renda. que já
existe na Inglaterra, na Allemanha, na Suissa, na Franca e
nos Estados-Unidos.
O n:obre Ministro d·a Fazenda já encontrou o imposto dn
renda no orçamento do Brazil, mas sob .uma fórmn embryonaria. imposto sobre dividendos e sobre os vencimentos.
S. Ex, em vez de desdobrai-o, como fez o legislador
ingjez, crenndo as cedul.ns reJ.ntivas nos lucros commerciaes, ·
industriaes e agricolns1 S. Ex. elevou n. taxa sobre os vencimentos de 3 .n 20 •1•.
elevaciio excessiva, que niio se encontra em pniz nen•hum do mundo.
.
0 SR. ERICO COELHO - Apoiado.
0 SR, LEOPOT,DO Dll BULHÕES - Os vencimentos dos funccionarios siio considerados alimentos.
·
. o SR Emco COELHO - Apoiado i não são consider!lidOS
renda.
0 SR, LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr, Presiqente, outros
titulo~ dn receita siio susceptíveis de. des~nv.olv1mento. Por
exemplo, 'o numero 2 - rendas patrJmOniJaes. . . .
o

I

.

,,

'

I

SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE i 911,

247

. A nação ~raziloii',n possue grande sommu em proprios
nacwnaes. POIS, rendem apenas 150 contos. As areias monaziticas, arrendadas em 1893,. pl'oduzinm r.oo contos por
anno. Nada produzem ho,ie. Por que?
· A renda das ilrei{ls monaziticas, dos terrenos do marinha
e dos laudemios. está avàlinda em 100 contos, quando devia
montar n 500 contos.
O Correio rende i 00 contos e gasta 22 mil contos. O
Telegrnpho rende sete mil contos e despende i9 mil contos.
A Estrada de Forro Centvnl do Brnzil produz 36 mil contos
de, renda, e, qua,nldo não a absorve, excede-a.
Sr. Presidente, n estatística publicada h a poucos dias
pela Inspectoria das Estr·adas de Ferro traz informações
. interessantes.
.
O oap·ital das estradas da União monta em mais de um
milhão d'e eontos o dentro em pouco se elevará, a UOO.OOO
contos./Os ,iuros que Q Thesouro despende oom .as estradas
sóbem a 4".000 contos e subirão a 66.000, terminadas as
obras contraotadas.
.
Sr. Presidente, dos 10.000 kilometros de estradas que o
Esta:do po8Sue, 7. ()00 estiLo arrendados, produzindo 5.000
contos de réi.s; ·os outros 3.000 kilometros estão sob a administração do Governo, produzindo deficits.
No momento difficil como este que atravessamos, pergunto ao Senado si niio 11 occasião opportuna de cogitarmos do
arrendamento de· todas as linhas ferrens. Segundo o calculo
de um engenheiro. a Central e a Oeste de Minas arrendadas
pódem produzir de 15 n 20.000 contos.
Sou levado a crer nessa affi·rmativa porque verifico dos
relatorios que eetradas arrendadas teem uma renda de
20.000 e>ontos, que as estradas ·que gozam de garantias de
,juros teoon tambem renda elevada e só as estradas administr~tdiiiS pelo Governo dão deficits.
Volto ao imposto sobre n renda. Não pretendo a1ongar-me
nQ expedi~nte da sessão, mas devo dizer que esse imposto
foi justamente lançado na Ingl·ater·rr. cm occnsiiio de crise
ofJremenda.
.
..
Qunndo em f 790 Pitt lutava com Napoleão, a nncão ingleza · se se.n1t ia sem recursos. lançou entiíó o imposto . sobre
a rendn, que provocou, como era natural n:1quel!e paiz de
grandes fclrtunns, uma renccão tenaz. ·
O ·imf!osto foi revogado, mas restabelecido em 1803; em
'18i5, foi revogado novamente para ser depois restabelecido
pelo Sr. Robert Peel, em f8fL2, p.nra nunca mais sahir do· oroamento inglez.
.
A Allemnnha tem '0 imiposto de renda sob duns f6rm11s.
!A: Frnn,on discutiu esse imposto 25 nnnos e acabn de adoptai-o
votando ns duas primeiros Cledulns, sendo de esperar que o
Senado niio negue seu npoio ás cedulns restantes.
Nos Estados ·Unidos o Governo recorreu no imposto de
ronda na crise rl6 1802 a 186t,, da guerra de seccessão. Revogado esse impos·to, acaba de ser novamente restabelecido
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pelo sr,!lnde eslndisln \Vidrow Wilson, com assenLirrionto geral
dn nncuo.
Tendo-se arguido o imposto do inconstitucional, Widrow
propoz n rel'or~u d;n. ÇonsUI.uicüo. .Foi ncceiLn, porque lá não
se iem horror as rev1sucs. Votou-se",\ reforma, votou-se o imposto sobro n renda. Esse imposto ó assim npreciad>O poJo
Sr. Gaston de J·cze:
«Ln !oi fódérnlo du 3 octobro 1913, marque' dane
une date impol'tante non seulement pour lcs EtntsUnis, mais aussi pour ln s.cienco des finances. C'est une
rnnnifestnti•on nouvello de ln force du cournnl fnvornblc à ~ette fOI·me d'imposJtion, cournnt qui depuis
!e dornier tiers du dix-neuv1éme siiJcle se i'·nit sentir·
chez l.ous Jes peuples d'une cultura tres-avancéo. quel3
que soient lo régime politique (monarchio ou république), lo milieu économiquc (industriei ou agricole),
los conditi·ons. socinlos cdémocrntiques ou aristoc,ratiqucs~. ln forme de l'Etat (unilnire ou fédérulo) .
Ln loi américnine du 3 octobre 1913 esl importante en co qu'elle marque l'abandon d'un systême trés
généraloment (ldopté par les Etats féderaLifs. La recettc fédéralc, duns Ies Elnts fcdcratifs, pi'ovient três
ordinairement d'impôts de rJcnsomma,tion: clouanes e
impôts sur cerVaincs consommations interieures. Te!
était !e systeme americain Jusqu'en 1913: le$ seulcs
sourccs ct·c recates federr~Ies étuicnt los dounnes
(cusboms') et los oxcises (internal .revonue). La loi
do 3 octob>re 1!H3, qui orgnnise un impôt J'edern!
sur le revenu, rompt nvec une trndition scculaire.
El, qu'on !e remarque bien, i! ne s·n~it nas d'un cxpcdient financiar tcmpornire, comme lo fut à son origine l'income tax nng·lais, ou comme !e fut .l' incomc
tax amoricnin, · vol.é en 1802 of, en 18M, nu cours de
ln guerre .de Seccession, impôt desf,iné à disparn!tre
dus que los circonstrnnces economiques ou politiques
nuron.t ohnngé, II est bi·en ent.cndu que l'impOt. federal
SUl' !c rcvenu J'ait pnrtie integrante cf, deJ'initivo du
syst.~me fiscal do gouvcrnemenL nncionnl nmoricain.»
Tmtu-sc nlli, não de um expediente financeiro Lcmpor·nrio, mns de um imposto .destinado n nüo dosappni•cccr mais
do areamento americano. Com efl'cilo, de uma receita elo
028 milhões do dallars, só do imposto da rcnd'n, votado ngorn, ·,
esperam-se 125 milhões, ou a o• parto da receita.
St•. Presidente, no Bl'n?.il, .ít't em 1807, .TequiLinhonhn folnvn no Conselho elo Estudo sobJ•c n noccssidndc elo imposto
r!e renrla. Em 187!l, no ~!inis·tcrio Afl'onso Celso, uma commissiio JlOrlnmenLm· estudou esse imposto c chegou a formular nm pro,iccto que foi npprovnclo pcln Cnmnrn c reioitndo pelo Senado com n opposi~ão do Cotegipo. E' inf.ol·essnntc r~lo inqnorilo c creio rruo c~lit nnnoxo no rclntot•io
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do Sr. Affonso Celso. í\s opiniões dos homens mais competentes ahi 'estão lançadas, todas "favoraveis ao imposto
~obro a ronda.
Em 1883, o Ministcrio Lafayote nomeou uma commissão
pa.ra estudar· a discriminação .ct·as rendas geraes, provinciaes,
o. municipaes, presidida pelo barão de Pat·anapiacaba. O relatorio é tambem curioso o interessante, terminando por um
projecto do imposto sobre a renda. Afinal. na Republica, o
Sr. Ruy Barbosa, em 1890, aconselhou rio seu relatorio ao
Congresso que recorresse a essa fonte de imposioão, c como
elle previa a objecção de que nuquella. época de· tantas
transl'àrmações não se devia. Locar no regímen tributaria,
S. Ex. t•espondeu com as se!Í'Uintes palavras:
•III as será nesta con,iuncturn critica de transformações
o desenvolvimento, quando vemos tumultuarem tantas questões. impostas irresistivelmente ú attencão da primeira assembléa republicana, que nos havemos de abalançar a esta
innovacão delicada, a que tantos· interesses se ligam,. de caracter politico c de caracter social ? Não hesito em sustentar
cru e sim. Primeiramente, nessa instituição não se poderá
d·eixar do reconhecer um elemento imprescindível ú organizaçã.o das finanças nacionaes, cm um momento em que 11
fôrma 'federativa lhes retira outros recursos de alto valor;
c a reorganização das nossas fmancas, a COI!Stituicão Federa.! do nosso systemn orçamentario está destlnnaa a ser o
nssumpto maximo das de!ibcraçües legislativas no prox!mo
Congresso. Depois, «as grandes reformas fiscaes não se
operam cm momentos de calma e prosperidade, mas nos momentos de crise.». (Yvas Guyot.) L'imp. SI!!' la rcvenu,

1;ao. ·17.\ »

•·

A:deúnte S. Ex. nccrescenlou: «E' uma fórma de imposição que, além de servir de complemento essencial ao
systema tributaria, preenchendo-lhe as lacuna:s, ,corrigindolhe as imperfeições e restabelecendo o cquilibrip sobre bases
mais ampla:s, além dessas funccões not•m11cs e ordinarias,
o.xérco funcçõcs extruordinarias e salvadoras como recursC>
rio sobresalente para as conjuncturas criticas do Thesouro ..
l'ial.isl'air.ndo, sob o primeiro aspecto; a cxigéncia de justiça
distributiva, respondo, pelo outro, a necoss·idados finnnceirus
(]e cm·act.cr politico.»
Sr. Presidente, cm 180ii, o 8r. Bernardino de Campos
no 8en rclatorio t.ambem lembrou np Congt·csso a conveniencin
deste novo imposto c o Sr. Montenegro, Uelntot• da Commissüo do ,llin.ancns dn Camara, fot·mulou um· pro,iccto neste sentido. que foi upprovado peln Cnmara c rejeitado pelo Senado •.
Pot• conscguint.e, o imposto sobre a rondn cstú estudado e
.i:í mct·cccu ató o Yot.o de um dos ramos .do Podet• Legislativo,
no nntigo o no actual regimen.
E' occnsiüo de indagar si o momento exige ou não que
recorramos a olle.
Vou tcrminnr, Sr. P1•esidentc.
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0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - E OS elementos com os
quaes devemos formn1• o orçamento da receita pnrn HH5 ?
O Sn. LEOPOLDO ng BULI!ÕI~S - !Du disse que não trazia
soluções para os L!•es problemas que vcnLilei. Lembrei o coordenei npenns os meios indicados pelos compeLentes pum a
soluciio desses problemas, provocando estudo sobre elles.
·
O SR. PIRES FERRillllA - E' um programmn de governo,
como outro qualquer.
0 SR. LEOPOWO DE Bur.HÕilS - Sr. Presidente, pnra operar a reconstituição financeira do pni7. é preciso que n situa~
cão futurn faca boa politica. Boa politica, bons finanças.
Boa politica consiste nn execução leal e sincera da Constituição, nn obediencin no regímen adoptado. Boa politica
consiste em respeitar n nutonomin dos Estados, deixar que
o povo ele,in seus Presidentes, seus Governadores, seus Deputados, seus Senadores. Boa politica tl impedir ou não
vactuar coin a deturpação do regímen nas depurações.
que nullificam o resqltado dns urrins; bon politica é o
respeito ás sentencas ,judiciaria~ o ncato.iucnto á: Justica;
bon politica é niío dispendcr um ceiti! sem autorização e fóra
do areamento.
1::
Acredito, Sr. Presidente, que, fa1.cndo cstn politico. n
futura situacão conseguir1\ o apoio geral, o npoio popular,
que ó o Qt.le .se devo deseJar em um regímen republicano, vencel'á as difficuldades que nos rodeiam e· trará melhores dias
para o nosso pai?.. (Muito bem; muito bem.)
ORDEM DO DIA
LICI!NÇA A ARY DE MIRANDA' A7.EVEDO

3' discussão da proposição da Cama:ra dos Deputados
n. 13. de 191<1, concedendo um •a,n'IIO de licença, com ordenado, a Ary de Miranda Azevedo, praticante de i • classe da
Dil•ectoria Gemi dos Correios.
Encerrada.
o Sr. Presidente - Nilo havendo numero no recinto nnrn
se proceder ó votncão, vou,mandnr nror.PcieJ• n chamada.
Procedrndo-se ú cbnmnda, verifica-se a· ausencin dos S1·s.
Gabriel Salgado, Teff6, Tnvnros dr Lyrn. Epitncio Pesson,
Raymundn de Mirnndn, Aguiar e Mel!o, .Toiio Lui?. Alvr.s, Bernardino Monteiro e Leopoldo de Bulhões (9) .
O Sr. Presidente - Responderam ú chamada apenas 25
Srs. Senadores.
Não hn numero; ficn adiada n votação,
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!,ICENÇA A ALBERTO VASCONCELLOS CRUZ

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n 11,, de 1gu, concedendo um anno de licenca, com ordenádo e n contar de 4 de agosto findo a Alberto de Vasconcellos Cruz, praticante da Directoria Geral dos Correios.
Adiada n votação.
1 O Sr. Presidente - Nada mais l1avcndo a tratar, vou levantar n sessiio.
Designo para ordem do dia da seguinte:

Votação, em 3' cliscussiio, da. proposição da Cama~a dos
Deputados n. ·13, de 1914, concedendo um anno ae llcenca,
com ordenado, a Ary de Miranda Azevedo, praticante de 1'
classe da Directoria Geral do8. Correios (com pm•ecer (a'voT'avel da Commisão de .Finanças) ;

·

Votação, cm 3• discussão, da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 14, de HH4. concedendo um anno de licença,
com ordenado e a contar de 4 de agosto findo, a Alberto de
Vasconcellos Cruz, praticante da Directoria Geral. dos Correios .(com parecer favoravel da Commissão de Finanças):
Levanta-s~

a sessão ás 2 'horas ·e 20 minutos.
.·':'

113• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1914
PRESIDENCIA DOS SRS, PlNHEIUO MACHADO, VlCE-PRESIDEN~'E
E PEDRO BORGES, 2' SECREn'ARIO

A' i hora da tarde, ·presente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Pedro Borges, Metello, Gabriel Salgado, Silverio Nery, Indio do Brazil, Mendes
de .Almeida, Urbano Santos, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves,
Gervasio Passos, Francisco Sá, Thomaz Accioly, Epitacio Pes~oa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gomes Ribeiro,
:Aguiar e Mello, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Aloindo
Guanabara, Sá Freire, Augusto do ·vasconcellos, Alfredo Ellis,
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, José Murtinho,
Alencar Guimarães e Generoso Marques (29) .
Deixam de comparecer oom causa justificada os Srs. Araujo
Góes, Gonzaga Jayme, Teffé, Laura Sodré, Arthur Lemos, José
iEuzebio. Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy de Souza,
Cunha Pedro~a, Ribeiro de .iBritto, Gonçalves Fer•reirn, Ray"
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mundo de 1\Iirunda, Oliveira Valladilo, Guilherme Campos, Josó
Marcellino, Huy .BaJ·bosa, João Luiz Alvos, Moniz Jlreire, Nilo
Pecanha, Erj.co Coelho, Lourcnco Baptista, Bueno de l'aiva,
Bernardo ~!outeiro, Adolpho Got·do, Braz Abrnntes, A. Azeredo,
Xavier da Silva, Abdon Baptista, l<'elippe Schmidt, I:lercilio Luz,
Joaquim Assumpr,üo o Victorino Monteiro (33).
E' lida, posta cm discussão c sem debute upprovadn a
acta da sessão anterior.
.
·
'illo

O Sr. 2" Secretario (scrv·indo de .f") declara quo não ha
expediente.
O Sr. 3" Secretario (sarv·bndo da 2") declara que não ha
pareceres.
. E' novamente lida, posta om discussão, quo se encerra
se111 debate, ficando adiada a votação por i'ulta do numet•o, a
redacção final do projecto do Senado n. 8, do 1011>, qno au..:
toriza o Governo a JJonceder ao Estado de S. Paulo o ,prolongamento da Estrnda, do Ferr.o Soroeabnna do S..Toão ao .
porto do Santos c dá outms providencias.
O Sr. Generoso Marques - Sr. Presidente, devem ainda
cstat, pr~entcs na memoria de todos os meus collegus, por
isso que são muito recentes, as palavras do vibrante pt•otesto
com que o meu illustrc companheiro de bancada o Sr. Alencar
Guimarãcs.rcpclliu as calumniosas impulal)õos qúo ú sua pessoa
c t~ do não menos illustre 1" Vicc-Presidcnto do Estudo, il ·
Sr. Afj'.onso Alves de Camargo, i'oram feitas em uma thta'I'Vie?"
publicada cm um jornal desta Capital, attribuida ao Sr. Deputudo Mauricio de Lacerda, com referencia tis causas determinantes do banditismo· que infesta a zona contestada entre os .
Estados do Param\ e Santa Catharina. Terminou o seu discurso .o illustre Senador cu.i o nome acabo de citar dirigindo
um repto (\qucllc Deputado para que provasse as violentas ar~
guições feitas ú sua pessoa c ú do actual Presidente do meu
Estado.
Na .outra Camaru, o Sr.· Deputado Maüt'icio da Lacerda,
negando aliás que tivesse concedido a entrevista em· questão,
excluiu das impu tacões o illustre Senador que o reptou, abrindo, .
entretanto, uma verdadeira •Campanha ele descredito contra o digno Vice-Presidenta do meu Estado, actualmente. cm
exerci cio.
·
·
·
Naquella mesma Camnra, os dous unicos representantes
do Parnnú que presentemente alli toem assento deram incontinenti a devida resposta, produzindo a defasn cnbal do
digno co-estaduano que ora preside os destinos do meu Estado.
Assim, Sr. Presidente, póde-se dizer que toda a reprosentncão parannense, excepto o obscut•o Senador que ora occupa a ~ttençüo dos seus c•ollegns (não apo·iatlos), nüo se de-
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teve cm manter na merecida allura os creditas de que goza
no Estado e perunt.l todos os que o conhecem, o i.Jlibado caracter daquclle eidndwo, desfazendo, um por um, os artigos
do libello.
Em Laos condicões, Sr. Presidente, diz-mo a conscicncia
que não posso silenciar, p11ra que se não interprete <> rneu si!wcio, si niio cllmo tacHa app.rovu•;ão, ao menos com<> tolcrancia covarde, ante ns invectivas de que é victima a primeira autoridadr, de meu EsLndo; c tanto maior é ei'se meu
dovc•r, quanto mais talvez do que os meus illustre~ companlleiros de reprascnlacão, tanto nesta como na outra Casa do
Congresso, eu c<>uheco, desde os seus pdmeiros passos na vida
publica, o caracter incorruptiv·el, as nobilíssimas qualidades,
a probidade immaculada daquolle distincto paranaense, que,
além de meu amigo particula·r, tem sido, em toda a sua vida
public-a, meu cúrreligionario.
.
Eu nfio venho ira?.er ao Senado todn. a discussfio que,
na Camara, se travou sobre esse assLlmpto; não posso, p.orém,
P·t·escindir, para f•undamentar a solidariedade em que me acho
com todos os meus companheiros de represen~acwo, acerca
dest.e caso, de, rmbora succintnrnente, referir-mo nos artigos
principaes do Jibello.
An~es disso, ehamo a attenvão do Senado p~ra um ponto
preliminar. O illustre Senador, que appellou para a honra do
DepuLado fh1minense, afim de que ar,resentasse as provas
das graves imputações feitas a si e :.o 1llustre Vice-Presidento do Paraná, formulou, em ter.mos muito claros, muil.o precisos, a questão:
A entrevista a que S. Ex. nlludiu dizia que deus· poderosos politicas pamnaenses, advogados de uma Tica coropanhia,
com interesses nc. Estado, haviam empenhado o seu pr·estigio
110 sentido de despojar de suas terras os posseiros que oc~upavam os terrenos cm que s~ acham estabelecidas ns fabricas dessa companhia.- a Companhia Lumber, de serraria de
madeiras c, nüo sendo possível quo1 esses homens, sem gamntias dos poderes publicas, se subrnettesscm a esse esbulh'o,
dahi proveiu a indignacão que os impelliu ao movimento
com que a União e os Estados do .Paraná e Santa Cal.harin~
~stüo agora lutando para reprimir.
S. Ex., melindrado, justamente offendido. oor ;1m a a~:
grcssitl) tão gravo quã-o injusta, p.ror,.oz--se a fornecer ao Deputado qúo assim ·ousava fazer tüo extraordinaria accusacüo,
os meios de prova uccossarios para que dissess~ qual o individuo ·que foi dnsnpossado do suas terras em virtude da intervenção de S. Ex. e do Dr. Ai'l'onso Camargo.
O Sn. Ar,ENCAn 'GUI!IIAn,\Es - Essa era a accusacão que
precisava ser iJ·rovada.
O SR. GE.~Enoso MAnQuEs - Es>1!l era a accusaciío, esses
eram os termos da questão.
l'ortnnto, o Sr. illauricio do Lacrrda, que, si ooo confessou ·ter dado nquelln entlrevista, sustentou, entre.tnnto, que
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cm palestra <!011'1 ,iornnlistns, haviu exprimido as m~smas
idóas, só não ailando os nomes do~ taes poderosos políticos,
comcc·a a sua resposta. por merns .~:mjecturas, dizendo: «Vê,
v. Ex., portanto, que ha bres vers5es: são jagunços fanaticos; é cxpl•orncãJ polilicn; defendem sua propriedade e pessoas os sertanejos,,
De modo qub S. Ex. está hesitante, não sabe qual é a
causa. Em vez, porém, de penitencinr·-se e retirar as invecti ..
vas dirigidns contra um illustre poliLico, S. Ex., que apenas
tom no seu espírito llOnjecturns ·para procurar as causa$
daquelle grave phenomeno, atira-se de um modo que pareoi·a
ser o de atacnr ,, outro bandido iguul, si não mais pernicioso
do que aquelles que infestam os sertões paranaenses e eatharinenses, oontra o Vice-Presidente do Paraná. ~erindo-o em
~oa honra, na sua p·robidade partbular e profissilmal, ass1m
como na sua honestidade de adminiiltrador do Estado.
Vejamos, po:·ém; os principnes pontos da accusacão.
.
E' o Sr. Dr. Affonso Cainargo taxado de advogado admi~
nistrativo.
j
Mas que é a advocacia administrativa ? E'· o emprego da
influencia de homem politico.ou niífJ, mns que, por sua posição, goza de alta consideração c prestigio perante os poderes
publicos, para delles obter, para si ·ou paJ•a outrem, ·favores
·ou concessões illicitas. ·
·
·
' Porque, requerer o direito prop!'io ou alheio, ploJtear os
interesses Jegititnos, seus ou de qualquer de seus concidadãos,
perante os ,pod~res publicas, não é um procedimento illicito,
nem siquer crmsUl'uvel. E' um pror:edimento que as nossas
leis autorizam e a moral niío reprova.
· Pois bem. O Sr. Dr. Affonso Camargo nunca teve outrâ proi'issiio senão a de advogado, nunca exerceu emprego publico algum, o por sua capacidade, por seus esforços, pelo interesse que toma pelas causas dos seus clientes,
é, não de hoje, mas desde antes da situação actualmente dominante no Estudo, na· qual elle representa um papel saliento,
s'iniio o primeiro. um dos primeiros advogados do Estado,
cujo escriptorio, pelas razões que jil disse, é geralmente procurado.
Mas advogado administrativo, por que ? Quaes siio as
causas immoraes ou illicitas que o illustrc Vice-Presidente
do Estado tem advogado perante o governo do meu Estado ?
.
Um adversaria UPJ!ixonado . por circumstancias que não
vem a pello referir, mas inteliigentu e dominado por sentimentos de vingança, em virtude de acto do governo do Estado do. Pnmnâ, que lhe não podia ser agradava!, .foi á im,prensa e atacou de um modo violento o illustre Vice-Presidente do l~st.ado, tn.xundo-o de advogado administl'ativo e
citando diversos ractos que com elle se tinham dado quando
este accusudot• exercia um dos mais elevados cargos da admi.
nistração publica do Estado.
O Sr.Dr. Afl'onso Camargo, laadc:r da maio'rin do Congresso
·Legislativo do Paraná, da tribuna daquella Assemb\éa, em
;

/

·'

.

'

SESSÃO EM

26

DJil Sl!."'l'EMBRO DE i9·14

255

sessão solcmnissimn, em que tudo o que havia de importante
na capital do Estucl~. entre homen~ de lettr,.as, de homens políticos do commermo e du mdustna, se achava presente, sessão es'ta presidida pelo meu illustrtl companheiro do bancada,
o Sr. Senador Alencar Guimarães, que é o presidente daqu~lle
Congresso, durante todo o tempo dos tr!!balhos, fez a dotesa
minuciosa e cabal de todo o seu procedJmento nesse caso,
acompanhando um por um os factos.
· ll:sse discurso ailba-se publicado em pamphleto, um dos
quaes aqui tenho, e é do conhecimento de todo o Estudo, porque lá teve uma grande circulação, tendo sido publicado em
todos os jornaes.
Assim concluía, depois· dessa brilhante defesa, que foi
coberta de upplausos, o Sr. Dr. Affon-so Camargo: cAgara
submetto-me ao vered·ictum do Estado. Elle dirá se sou eleshonesto. Quero que appareca um unico homem no meu Estado.
entre elles mesmo alb'Um dos meus inimigos, que diga (e
prove - é claro) que recebi um vintem por advocacia administrativa. Si apparecer esse homem, eu considero-me um
deshonrado.~.
_
.
.
Ninguem até hoje ousou apregentur-se munido de uma
só prova para obter desse illustre politico a consequencia da
comminacão que eile a si mesmo impoz, de ser considerado
um tlomem deshonrado, si qualquer apparecesse nesse sentido.
.
Ora, Senhores, um homem que tem ·esta audacia, que
desafia todos os seus advet•sm·ios para que venham accusal-o,
pura quo venham demonstrar uma só das accusacões articuladas contra e!le, compromettcndo-se ·a renunciar a vida
publica, e se oous1derar mesmo um homem deshonrado um
homem desses, Senhores. não póde deixar de estar perfeitamente' convencido, de que é Impossível ao maior, ao mais
exaltado e ao mais apaixonado de seus adversarias, exhibir
·
a prova assim digna e energicamente exigida.
St•gundo ponto: Alludindo ás tres versões conjecturnes
a t)ue ha pouco me referi, conLinún o Sr. Mauricio de Lncorda: «Como, entre as tt·es v.ersões, decidir-se desde logo por
uma, e fazer-se uma expedição a requerimento do Sr. Affonso
Camargo, que, em telegrammu, se confessou <advogado de'
uma das companhirts~ o que no mesmo dia em que pediu a
intervm1cão_ federal, porque não foi capaz de garantir com a
. tropu do Estado os interesses da companhia, propõe uma
acciio do. indenmizac•o
contra
o Gove-rno Federal. que não
? I
,
a garun t m
. • , ., ·
O Sr. Mauricio de Lacerda labora em uma deploravel confusão. Como é natural a _quem quer aocusar só pelo prurido
de fazer opposiciio, embora de longe, n um homem •Que é hoje
um vulto eminente nu politica situacionista, confundo a Companhia Lmnber, de -que foi advogado o Sr. t\ffonso Camargo,
com a Companhia S. Pa11lo Rio Grande, prnpriotnria da estrada do f,ei·ro que\ segundo telegrnmma ultimamente pu~
blioado nesta Capita , trata de promover uma aooiio de ln"
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domnizaefío pelos pre,iuizos soffridos na sua empreza poJa
lHl\'ão vnndnlien do~ rnnuticos, que hn poucos dias at•rancamm os trilhos do uma parte dnquella estrada .na zona por
elles conflagl'ada e inLerromperam n vinoiio até hn pouco.
'Mus que responsabilidade pódc ter o Vico-Presidento do
Estado por semelhante cousa ? Não me eon.stn que o Dr, Al'fonso Camnr:;o fOS$~ advogado em qualquer temro da São
Paulo_ Rio Grande; ~i o foi, ha muito que renunciou a procurncuo.
··
O SR. Ar,JlNCAR GmMAil.~Es - Po.roce mesmo que nunca
foi advogado dessa companhia.
O SR. GEN!moso i\ÍAnQuEs - Si o foi, r.epito, ha muilo
que nfio o é. Quando S. Ex. assumiu a administração do
Estndo, ·renunciou todas as procuracões, exonerou-se do presidenta do uma compnnhia de seguro, fi.cou completamente
extrnnho aos interc5ses dos seus clientes, quer das campa:.
nhins c bancos, quer dos particulares, que lhe haviam confiado () patrocínio de suns causas.
Como podin., pois, o Dr. Affonso Cnmaril'<> impedir que ,
a Companhia S. Panlo Rio GraniZe, por seu advogado, que é
o Sr. Dr. Maroellino Nogueira .Filho, proponha qualquer
acciio ? Que tem elle que ver com isso ? Si n accão for. in,iu>ta tm de cnhir e cm todo caso nem o Estado, nem 5. sou
presidente toem inl.ervenr..ão al:;umn nessa qu.ostiio.
Si o Dr.. Arfonso Camargo, impossibilitado de, com a
força eslndl!al, dominar o banditioSmo que assola o. sertão,
niio requisitasse a fot•co. federal, dir-so-hia que tinha
abandonado a >m•te dos seus governados. Como requisitou,
representou perante o Governo sobre n necessidade do auxilio' da· forca ~ederal, P·Cdiu mesmo n intervenção nos. termos do art. ô' da ConstiLuicão. . •
.
'
'
.O SR. AT.ENCAR GmMAn,\Es - E agiu assim de accõrdo
com os Estados do Rio Grande e Snnla Catharina, que pediram a mesma intervenciio.
0 Sn, GENEROSO MAnQUES - E' verdade, os dous Estados
limitrophos fizeram o mesmo pedido. Como pediu a inler.. vencão, interpreta-se esse procedimento como uma protecção
á companhia da qual J'oi c.llo advogado cm outros tempos.
Penso, St•. Presidente, quo nndn preciso nccrescontnr no
que acabo de dizer, pum .demonstrar a improcedencia absoluta·
de sornelhnnlo imputaciio.
·
.
.
'ferceiro ponto. Explornciio da emprezn Lumbor, ven- .
dendo-11111 terrM por cllo eompraclas por preços misct·avois
e pJ•ovnloce.llrlo-se da sun inf'Juencin nn companhia para assim ~e locuplotnr i\ custa dn mesma.~
·
Esta accti~>ncão, SJ•. Presidcnt.c, foi umti dns articuladas·
pelo annivorsario do Sr. Dl'. Affonso ·camnrgo que o noousava d~ advogado ndmin i.strntivo, o n quem S. Ex. rcspon~~u no .ConST.esso do Estado.. . .
-
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Dizia esse accusador:
cUm importante· advogado do nosso foro chegou
a dizer-mo que M• .l'crch•al l<.nrquhar, o grande financeiro da Brnzil llailway, ú qual pertence a importante
inslullacão das 'l'res Bnt•t·as, sabedor da oxiiStcncia de
urna .commandilt\ para explomr a companhia ·cm s-eu
l'avoi· e da situncl1o uo Sr. Camnrgo, cm face dessa
commandil.a, chegou ao, ponto de não occu!Lar o seu
clçscontcrttamer!tO, cm J?re~onça do varias pessoas, J'ermdo com 1sso a drgrudnde ·aas elevadas J'uneoões
exercidas pelo Sr. Camnrgo. E' uma falsidade. Mas, em
todo caso, para mostrar a llsura com que procedo,
em data de uutc-hontem escrevi a um ami•go para se
cutcndet• com · o Sr. J!'arquhm•, pedindo que m(!
disse><se algo sobre osso ponto da accusaoão, mesmo
porque o Sr. P.arquhar tem prova material do que cu
sou um homem digno.~
·
No dia seguinte, o Dr. Affonso Camargo prolledeu, no Congresso elo Estado, á leitura da resposta do Sr. l!'arquhar, que
é a segtlinte:
«Tendo chegado ao meu conh.;cimenl.o. que, !lfu
artigo publicado ·cm um jornal do Curityba, se attribue
ao Dr. Affonso Camarso sct·vh·-se do cargo do advogado da Companhia Lumber, para adquirir terrenos
o n ella rovendel-os, por alto pt·cco; accrescentando-se
·que, ·am conversa com um impot·tante advogado daquella capital, eu não occultei o meu desconbentamonto
Jl·Or este facto, impõe-me o respeito .á. ve!!dade que
venha declarar que nunca no meu espll'lto se gerou a
mais leve sus'peita contra o procedimento do distinctJ
advogado da CQmpnnhia Lumber e que, portanto, impossível ·~ra que cu me. tivesso expressad·o por aquelle
· modo.
Rio de Janeiro, 21 do. fevereiro do 1014. - PcJ•cival Farqtthal',»

0 Sn, ALENCAR GUIMAn,iES - Só clle 6 que podia fazer
çsLa accusacão, porque seria o lesado.
O Sn. GJ.'NJmoso MAnQuEs- Entretanto, S. S. desfez, por
esta maneira, Loda a accusucüo. ,
Em uma palavra, Sr. Presidente, osta accusacão afere-se
pela mesma bitola (las outras.
'
1
Quarto ponto- Porseguicüo a jornalistas:
. St•. Presidente, quando os ta ru·gui')iio chegar ao· EstadCl
do Ptu•an(l, ella ha da causar no .pov.o duquelln circumsct•ipcão
do pai~ o mesmo riso que o Sr. Mauricio ·de Lacerda disse
ter-lhe provocado u apt•ccincüo que um dos jornacs desta Cupilai J'e~ .sobro o seu futut'Q proj~ecto do amnistia aos l'anaticos. :
Vol. V
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Quem. Sr ..P!·esi·deale, c.onhece o Sr. Dr. AJ'J'ouso Ca~
maL·go subo qne S. Ex. é um homem excossivamuutc tolo~
rantc, moderado, por índole, despido do sentimentos do vin~
ann.ca. S~u. g1:ando coracüo nü;l) alimenta odios contra os seus
maiOI'CS WJmigos, o a pr•ovn. <J quo n esso mesmo nccusador a
quem me rcl'iro o quo o ohrisou n prodn~ir• umn: dofosa do
t.res diu.;; no Congresso do Estado, a esse mesmo, S. Ex., po~
dendo, nüo (Jili7. r•ctaliar, o, tcrmiunuclo n sua defesa, disse:
~Não digo; uüo estou acostumado a retaliar ·u nem revolver
os despo,i·Os dos vencidos! Eu não nccuso. l!'LJ defendo-me),
Hnvm, (: ccJ•I.o, um ,iorualista, quo dirigia um diario,
orgão da mais inl'!:cno opposicão no Dr. Cnr·los Cnvalcanti,
Jlresidcntc do l'arnnú, o que; depois do dirigir! tanto n S. Ex.,
c!omo ·no Dr. Affonso Cumargo, as mais vio entas di'ntril>es,
em um artigo que excedeu a todos os limites a qu\l pódo chc~
snr uma impJ·cusa scíl'ia; al~cou-o cm sua IJom·n pessoal.
S. Ex., que, segundo os seus accusadores, dispõe de todos os ·
elementos ·oJ'l'ieiaes do E:stndo, inclusive a vontade do seu
presideut.:, o Dr·. Gal'! os Cnvalcnuli, · não procurou meio
>llgum cxtra-lpgal, para obter• a r·cparacão da grande offensa
Que Jir~ havili'in feito. Que fez? Homem de lei, escravo do
dever, chamou. este· ,i.ornnlisla (L responsabilidade.
,
l'ois bem; cm vo~ do comparecer perante os lribunacs o
pi·ovar as suas accusacücs, o jornalista abandonou o processo,
que correU (L revelia, u mudou de residencin; veiu para est!L
Capital, som ler recebido a menor pressão, o menor• constrnn~
gimento, de modo que o jui~ do direito da capital. do Estado
não pôde deixar de lhe impOr U::l penas da lei, condcmnando~o
no processo.
·
·
!'ouso que, daqui, providenciou ·o jornalista para ser in~
terposto o recurso' a (Jua tem direito oJ o processo pende do.
decisão do Superior 'J.'ribunnl do Juslicn.
Eis como o Sr •. Mfonso de Camurgo ci perseguidor dos
jomalistas.
F.u disse, SJ'. l'L'csidonte, que não precisava me occupat•
devidamente de todos os pontos <ln uecusar;ão, formulada pelo
Sr. l\luuricio do Lacerda 'coutru1 o Sr. Affonso da Camurgo,
porquo a maioria dos pontos desta accusacão fOr~~; rebatida
ua outra Casa do Congresso. .
,
Quinto ponto- O caso das cadernetas:
A esta accusncão. o illuslre Deputado S1•. Raul Cardoso
desfechou hontcm o golpe mortal, no seguinte aparto ao dis~
curso do SL', Deputado Ltl,i~ Bnrtholomeu:
«O Sr. Raul Ca!'llosb..!.. Mns o Dr. Affonso Carmii·go nem
siqucr foi nccusndo. Todos nós lhe fizemos justiça; apenas,
fisurou como advogado bo!la-fide,)
Não "quer•o nbusnr dn ntlencüo com ·que lüo benevolamente mo·ouvem os meus collcgns.
.
O Sn. ALE!iCAI\ GuiMARÃES- V, ·Ex. osL(~· c~clat•cccndo
Jl.ct·f~itnmqnto bem os factos. .
· · ·
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O Sn. GJlNJllloso 1\Io~nQulls- Vou terminar. Diz-me a
consr:Jcncm que, agorn, como antes dus . ar:cusuuües do quiJ
foi vir:tiwn nquclle polilico c meu particulat• amigo, nosso
r:onsidernt·.-mo muito hcm n seu Indo, porque cllc contin(Ju
a Jl!'cznt· os diclnmes dn hom·a; n os conceitos de que sempre
gosou continuar:\ a mcrccol~os dos homens de bem, que conhecem· o que é 11 vidn dos mais cmincnLcs homens politicas
do nosso pitiz, o que Iom sido, o que é c o que lm de ser.
•renho concluido, (JI·nito úem; muito úcm. O orador é

I

~

. wrnpl'imcntalia,)

01\DEl\1 DO DIA

.,'"'

O Sr, Presidente- A ordem do dia consta apenas de vo·
tacõr.s c não lia m1mm•o pnrn cfl'octual-ns.
'
Nada mais hnvondo u l.mLm·, vou lovnnl.ar a sessão.
Designo J'llll'a Ol'deni uo dia da seguinte:
VotacU:o, ·cm discussão unicn, da rndaccão final do ,pt·o,iecto do Senado, n. 8, de 1011,, que aul.ori~a a conccdct· ao
Estado do S. l'aulo o JH'olongamonto da EslJ.·adu do Ferro Sorocabana, do S••Toão ao porto do Santos, e dú outras providencias;
Votacão,' cm 3" diseussüo, da proposiciio da CnnlU!·a' dos
Deptundos n. 13, do 101-1, concedendo uni anno de Jicenca,
com ordenado, a Ary do Miranda Ar.evcdo, !ll'aticante de '1"
classe da Dit·ocLot·ia Gel'a! dos Correios (com )Jm•ccc1' favomvcl

',;;

·''
,,r'
: ~' ~:

da Cmmnissúo de F-inanças); ·

Votação,· cm 3" discussão, da. pr·oposicão da Camnl'll dos
iDoputados n. H, do HlU, concedendo um anno de Jicrmca,
com ordenado o a contar do 4 de agosto· findo, a Alberto do
,Vasconccllos Cruz, praticante da Directoria Geral dos Correios (co·m ~Jarcccr fmJo1'avcl da Commisstio de Finanças).
Levanta-se a sessão ás 2 horas c .20 minutos.
.

.
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SE~S.tO,

EM 28 DE SETEMBRO DE 1914

I'RESIDENClA DO Sn •. PIN.HEIIIO MACHADO,

I'ICE·PRESIDE~TE

· 'A' i hora da tarde, presente num~ro legal, abro-se n
sessão, n que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, ArnuJ.u
G6es, Pedro Borges, Mete!lo, Gonzagn Jaymo, Gabriel Salgado, SIIvcrio Nct')', Lnuro Sodró, Indio do Bt·nz!l, Pires llerl'Ciro, niheit'O Goncnlves, Gcrvasio Passos, llruncisco Sá,
'I'avares do L)•rn, Walfvedo Leal, Sigismundo Goncalvcs,
Goncnl:ves Fcrrairn, ,\guiar c Mello, Luiz Vianrm, Joüo Luiz

..
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l\ 1ves, El'ico Coelho, S(t .1?-i·cire, Bueno de Paiva, "\ll'rcdo Ellis,
.fo'rancisco Glycerio, Alencar .Guimarães o Generoso Marques
1

(26) •

Deixam de comparecer llOm causa justificada 03
,; Srs. •rel'fó, Arthur Lemos. Mendes de Almeida, Josó Eul'lebio,
Ur·bano Santos, Thomaz Accioly, Antonio do Souza, Eloy de
Souza, Epilacio Pessoa, Cunha Pedl'osa, Ribeiro de Britto,
Jtaymundo de Miranda, Gomes Jtibairo, Oliveira· Valladüo,
Guilherme Campos. J os<i l\lm·collino, Ruy Barbosa, Bernar~
dino 1\lonteiro, llloniz ·Freire, Nilo Pecanha, Loureru;o Ba~
ptisf.a, Alcindo Guanabara, Augusto do Vasconcellos, Bernardo
Monteiro, Adolpho Gordo, Leopoldo de Bulhões, Braz Abl'antes,
.losé lllurLinho. A. Azeredo, Xavier da Silva. Abdon Baptista,
l!'elippe Schmidt, I:lercilio Luz, Joaquim Assumpcão c Vi~
ctormo Monteiro (36). ,.
E' lida, posta em discussiio ·a. sem debate, approvada a
acta da sessão anterior..
·

'

O Sr. 2' Secretario (servindo de 1') declara que niio ha
expediente.
O Sr. 3' Secretario (servindo da 2') declara que não ha
parccel'es.

ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia exclusi~
vamcntc do votações, e não havendo numer.o vou levantar a
sessão.
.
· Designo para ardam do dia da seguinte a mesma já designada, isto. é:
·
Votação, em discussão unica, da redacção final do pro.iecto do Senado, n. 8, do :l!lJ4; que autoriza a conccdor a:>
Estado de S. Paulo o prolongamento da Estrada de. Ferro
Sorocabana, de S. João ao porto de SanLos. e dú outras pro- •
vidcncins; ·
Vot!lçüo, cm 3' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 13, de i9U,. concedendo um anno de licença,
com ordenado, a Ary de Mirnnc;la Azevedo, praticante de
.i • classe da Directot•ia Gorai dos Corra ios, (com pa1•ccar (a~

/

7!DI'avc.l da Commissão da Finanças);

Vo!acüo, em s• discussão, da proposicilo da Camara dos
Deputados, n. 14, de iOi-1, concedendo um anno de licenca,
com ordenado o a contm• do /1 do agosto findo, a Albe~·to d>l
'\' nsconr.c!los Cruz, praticante da Directoria Geral dos Cor~
reios· ·(com JlCtl'cccr f'avoravel da Commissão de Finanças).
Levanta-se a sessão ú t .horn o 40. minutos .
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115"SESS:\O, EM 29 DE SETEMBRO DE 191la
PRESJDllNCIA DO SR. PINHEifiO ~!,\CI-C.~DO, VICil•PRESIDENT&

A' 1 hora da lardd, presente numero legal, abre-se a
sessão, n que concor•rem os Srs. Pinheiro Machado. Pedro
Borges, Gonzaga Jnyme, Gabriel Salgado, Silverio Nery, 'l'effé,
Indio do Brazil, Mendes de Almeida, Urbano Santos. Pire~
Forreirn, Ribeiro Goncnlves, Gervasio- Passos, 'l'nvares d~
Lyra, Wnlfr·edo L~al, Gonçalves F-err·eirn. Rnymundo ne
Mü·andn, Gom.;s J\ibciro, Oliveira Vallndão. Guilherme·
Campos, Aguia1· A Mcllo, Bet·mtl'dino Monteiro, Nilo Pe(:nnha. Erico Coelho, Alcindo Guanabara, Stí Freire. Alfredo
Ellis, .Francisco Glycerio, Braz Abrantes, Alencar Guimarães
e Generoso Marques (30).
Deixam do eomparecer com causa justificada os
Srs;. Arnu.io Gúcs, l\letel!'o. Laui'O Sodr·é, Arthur Lemos, José
Euzebio, Fmncisco Sú. 'l'homaz Accioly, Antonio de Souza.
Eldy de·· Souza, Epilndo Pessoa, Cunha Pedrosa, Ribeiro de
Brito. Sigismmido Gonçalves, Gomes Ribeiro, Luiz Vianna,
,Tosé Mtn•r:cllino, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Moniz Fr•eire,
Lourcnr,o Baptista, Augusto de Vasconcellos, Bueno de Paiva,
Bernardo Monloii•o. Arlolpho Gordo, Leopoldo .de Bulhões,
.Tosé 'Murf.in!Jo, A. A7.eredo. Xavict• da Silva, Ab(!nn Bnpt,istn,
.Felippe Schmidl. H~rcilio Lu?., ..Joaquim Assumpl!ãO e VictoJ•ino Monteiro (32),
•
E' lida, posta cm discussão e, sem debate, approvadn a
. nela da sessã_o anterior.

..
...
.,.. ,

O Sr. 2' Secretario (.!ervindo de 1') dtí conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
.
Dous do -Sr. i • Secretario dn Cnmara dos Daputndos, remettendo as seguintes proposicões

I

N. 25 ...,. 19'14

O Congresso Nacional dccreln:
Artigo unico. Fica novnmentP. prot•ogndn a actual sessão
lcgislaliva até o dia 3 de novembro do corrente anno.
Cnmnrn dos Deputados. 28 do setembro de 1914. Sabino Barroso hmior, Presidente.-.4.ntonio Simeiio dos San.tos Leal, 1' Secretario. - Juvenal Lamartine de Faria, 2' S.ecretnrio interino. - Fica sobra a mesa para, como materin
' .

\

'
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tll'g'~ntc c !]o nccrirdn com o llcgimcnl.o, ser discutida nn sessão seguinte.

N. 20- :IOI·í

O Cong-resso Nncionnl resolvo:

Artigo unico. E' o Presidente dti. Republica nutorir.ndn
n nh!'ir pelo Minislorio dn Mar•inlin, o m·cdilo supplcmrmtnr·
do liGCl :~38$080, pnl'n occot•r•er· no png-nmonl.o dn cii1'J'crcnr;n
dú 300 n ~o:; dias nos oper·nr·ios, ,jol'llnlciros, dinristns o tr·nbnihador·~s dos Ar•senno;; do Mnl'inl)n o Directoria do Armnmonlo,
rluranlo o cxorriicio do 10'14, de conformidndc com o nrt. !li
da lei n. 2.81,2, de 3 de ,inncit·o ultin1o, sendo: iíü3:2GG$0SO IL
vorba «Arsenaes; - .Pessoal c pessoal nrlislico, o l 03 :~72$ :í
rubr•ica 27' - «Possonl» Pcssonl artist.icn; revogadas ns dlsposicões cm contrnrio.
·
·
,
Carnam dos Deputados, 2A de .setembro rlc HJ'I.L-Srrhirrr Bm•r•oso Jurrim•, Presidente.' --:- A. Sim.etio rios Srmto,ç
Leal, 1" SeoroLnrio. -. l'!tvenal Larnar•tine de Par·"ia, 2" Se. ~•r•clnrio inler•ino.-:A' Commissão 'rio Ulinnncns.
·
Telrg!'ammn: Do Sr·. Frlippc S"hmidl, coinmunicandn l,t:f'
assumido o exoreieio do cnr·go de govet·nadot• do Estado do
!'\anta Cathnrinn pnr·a o futuro periodo c renunciando no mandato de Senador .pelo referido Estado.- Tnlrirndo; JH•ovirJonrdo-se pnr·n o preenchimento da vaga.
·
Carla da fnmitin do Sr·. marechal nodPi:;tws Snllcs, ngmrlrccndo as manil'estnç•jos de pezar· do Senado tH"estnr.lns :í nwmot·in do seu fnllecido chefe. - Inteirado.
Requerimento do Sr. Dnrio Carlos da Cunha, manipulador do 2" olnsse do Lnbornlorio Cbimico Pharmncctttjco ~li
lit.nr•, solicitando um nnno do liconçn, som vencimentos r. cm
pJ·orog-nção, pnrn continuar o lmtnmonto do sun snudo, - A' ·
Commissão do .Finnncas.
O 4" Secretario (sar·1:irrdo tlc .2") declara quo não hn pareceres.
·
E' novamente lido, apoiado c, por ter preenchido o triduo regimento l,. vno it imprimir o pro,ieot.o do Senado n. ·12,
de 101 lo, mnndnndo o Governo entrar cm accôrdo com o Bnnr:o
rio Br·nzil pm·n que flstn nmpl io suas operncõos ·de redescontas
rio papeis tle oommcr·cio o ol'foctue descontos directos c dando
oul.t•as providencias •.

'
'

,,
"

01\DEM DO D~A ,

,

O Sr. Presidente - Constnndo a .ordom do din cxrlusivnmonto de votnc.õr.s c não bnvcndo numero, \'OU Jovnntm• n
scss.fi.o.
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Designo pnrn ordnm elo clin da ~nguinto n mosmn .i~ rlr.slgnndn, isl.o r!:
Discussão unicn dn proposif)ãa rln Cnmnrn dos Deputados
n, 25, do 10H, prorognndo n nctunl sossilo legislativa nló o
dia ~~ do novembro do cor·rcnlc nnno;
Votação om discussão unicn, dn rcdaccão final do pro~
iecto do Smindo n, 8, de 101~. quo nutorizn n concedor no
_\~stndo do S, Paulo o prolongamento dn Estrada do J.lerro
Sorocnbann, de S. Joilo no porto de Snntos, o d;\ outras providencins;
Votnciio, cm 3" discussüo, da proposição dn Camnrn dos
Doputndos n. 13, de 1!1'111, conocdendo um nnno de licencn,
com ordenado, n AI'Y çlc Miranda Azevedo, praticante . de
1• clnsse da Dil·ec~orin Gernl. dos CarJ•ciros, (co711 llnl'e(:er fa-

;

.

..,-

'
"
;•'

..

~

t•m•a!Jel da Cmmmsstio da Fmança.q.
Votncão, cm 3" discussão, da proposir.•iio dtl C:nmnra dos
Depul.ndos n. H, de 1914. concedendo um nnno de licenr•n,

eom ordenado c n contar do '• do agosto findo, n Alberto de
Vnsconcellos Cruz, pJ•aticnnto dn Directoria Gcrnl dps Cor. reias (com parecer {avOM1,cl da Oomm'issão de Fíruinrns.).
Levnnl.n-sc n sessão (, 1 horn c

~O

minutos,

•

11 O• SESS.:tc, El\l ~O DE SETEMBRO DE 1014
rnP.AID~NC:IA DO

.

sn,

f'INHETno 2!!;\CIUDO, YICE'f'I\~S!PilN'I'E
. ..

'

A' 1 hm•n dn tarde, presento numero lcgnl, nhre-se :
sessão, n que concorrem os Srs. Pinhe.iro Machado, Pedro1

I.

•

Borges, 1\lCllello', ·Gonzagn ;Tnyme, GabrJCI Snlgndo, Te:t1ré•;1
l.nuro Sodró, Indio do Urnzil, Mondes .de Almcipn, Urbnn()
Santos; Pires Ferreira; Ribeiro Goncalves, Gervnsio Passos,
Francisco Sú, Thomnz Accioly, Tavare~ de Lyrn,· Epilncio
Pessoa; Wnlfredo Leal, Sigismundo Goncnlves, Rnyinrindo de
Mirnndn, Gomes Ribeiro. Oliveira Valladfro, Guilherme Cnni:
pos, Aguiar c Mello, Luiz Vinl]nn. B~rnardino Mí:inteirq·, EricQ
Coelho, Sú Freire, Augusto de· Vasconcellos, A!fred!J ~IHs,
Pmncisco GlyceJ'io, Leopoldo de Bul~.ões, BJ•nz Abr!mte~, ~º~~
MqrLinho, A. Azeredo, Alencnr Gu1marües, Gen~roso ~!qr~
qucs e Viclorino Monlçiro (38).
·
Dcixnm ele comparecer ·com cnuso justjfjcadn os Srs.
i\rnu,in Góes, Silverio Nery, Arthw· Lemos, .Tosé Euzebio,
Antonio de Souza, Eloy de Souzn, Cunha Pcdrosn, Ribeiro da
Brlt.l.o, Goncalves Ferreira, José llfnrcellilw. Rúy BnJ•I)osn,
Joiío Luiz Alves, Moniz Frcive, Nilo Decnnhn, Lourcn~o Bn~
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ptista, Alcindo Guanalmra, Bucno elo Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Xavim· dn Silva, Abdon Baptista, l:lercilio Luz c Joaquim Assumpção (23).
E' lida, posta .em discussão o sem debato npprovndn n
actn da sessão anterior.
·
O Sr. 2' Secretario (sa.rvintlo tia ·/") <lá conta do seguinte

\

.. -··

.

.

I.

f

EXPEDIENTE
Teler,rnmmn do Sr. João Pinho, Vice-Govcrnador do Estado do Santa Cathnrinn, communicnndo t.or passado o oxorcicio do. cargo uo Sr. Felippe Schmidt, eleito Governado!
para o proximo poriodo.- Inteirado.
O ·Sr. 3' Secretario (sm'?Jinclo de 2') declara que não ha
pareceres.
ll Sr. 'Pires Ferreira - Quando mo externo i a favor do
pro.ioctc que nut<>riznvn n emissão de papel-moeda, nssignalei.
então, que o f•azia porque entendia que, ante as excepcionnos
condiçües por quo ntrávcssn o pniz, cumpria nos poderes pu. blicos soccorrer á industria, ú lnv<>urn o a algun~. cstnbolecimento bancnrios. Não é qu:e eu seja partWario do Eslad<> Pro''idencin, sem cu.ia proteccão a sociedade deixe do se desenvolver e .que entenda necessarin a sua interferencin para o
bom <>U o múo exilo das mnnifestacõcs de iniciativa particular. Acredito mesmo q.ue um dos males das sociedades lntinas reside nesta eterna expectativa om que todos vlvcm1ls
da accão do Estado, que estabelece o que d~vcmos fa?.cr, tornailldo-nos, do nccôrdo com uma educacüo incompleta c defeituosa, seres incapazes de iniciativas f<>rtes e grande~ emprehendimentos. A' vista da menor difficuldadc cmpacamo~
sem n poder resolver, porqu:e nos habituamos tombem a appcllnr para o Estado ante o menor obstaculo. Aquillo que outro;
povos resolvem por si, nós precisamos de intervenclio c~tra
nha c ·isto porq·ue chamamos monopolio o que eiJP.s chamam
concurrencia; fazemos por meio da ndministrar,lio publica o
que elles resolvem por intermedio de ássociacões,par ioulnres.
Nli<> obstante pensar deste modo, ncceitei n emissão, p<>rqu~
ntrnvcssnmos uma situação C."\cepcionnl em que, si o Governo
centra!! n(io soccorror certas unidades da Fedeornciio.. O~· projuizos sorão totaes o a fortuna publica decroscert\ de muit.o~
milhares. O Estado de S. PO!u lo, por oxemplo, ~·C encontra om
premente situacüo, occnsionnd•!l principalmente pela guerra eu- ·
rop·éa. 'Vendo de"chl\fre desnppnrecer os mercados consumidores, não encont!llli sabida pa.ra os seus doze milhões dc·soccos.
cm quanto 6 avaliada a safra de café do corrente anno, e isto
basta para definir o cnractm•iznr o momento nfflictivo po~

'
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que atravessa o grande o lnbo·rioso Estado, a q.uem a Uniúo,
si tem dispensado favores, em compensacüo dellc recebe nnnualmente a maior porção de sua renda.
O Sn.· ALFnEoo ELLIS -O Estado,de S. Paulo concorre
com mais de metade para as despezas da União e apezar disto
não tem o direito do reclamar medidas que visem zelar justamente a lavoura, que lho dá os meios nece~sarios a csln contribuição.
O Sn. PmEs FEIIIIEIIIA - De accórdo corn V. E~. Eu acho
que S. Paulo tem todo o direito de appe,Nar para a Umão e
esta patrioticamente não lhe póde recusar o auxilio solicitado, tanto mais quanto nós já vimos que com o Convenio d~
T!l!u:bnt~. que so!'freu tnmbem as maiores impu~;:n:.Wües, "
auxilio qu-e a União prestou foi tão fartamente recompensado
que os seus maiores adversarias acabaram convencidos' do
, cxcellento plano,. que rcet•gucu a sua industria cnrccira.
E' justo o que advoga S. Pauto c sempre entendi
que para este i•ecinto não deviam v.ir preoccupacões estreitas do regionalismo, mesmo porque aqui devemos esquecer que ha. S. Pn-u:lo ou l\!inas, Piauhy ou Mnrnnhão, para
termos apenas em vie.tn a Nação da qual somos todos reprPsentantes. Si os interesses do .s. Pau:lo neste momr.nto coincidem com os da Nação, tanto basta para quo nós lhe demo~
o· nosso apoio, como aarinmos á borracha .do Amr~zonas, ot:.
no gado de MinaE•, si fosse a borracha on o s-ndo que c~ti
vesse em jogo. Não é um favor que S. Paulo dese.in da Uniiio:
exerce um direito que temos o dever de attender. Por descu:rarmos dos interesse do norte ú que ganha terreno n idCo'.l
separatista, que póde não preoccupar nos dirigentes, mns quo
nos trart\ profundo~ dissabores. Ouve-se ,iit o longínquo agitar do .Acre heróico. que escreveu na luta com n Bolivin a
·mais bella pagina de nossn historia. Incorporado nu nrn7.il
pelo Tratado do Petropolis, a média annua'l de snn t•cnda parn
·o Thesouro Nacional tem sido de dez mil contos. sendo que
em 1911 essa produccão nttingiu a dezanove mil contos. Em
troca dessa renda fabulosa, nada toem feito alli os Governos
de duradouro e fecundo. Os seus rios, verdadPira~ caudnes
nas invernias, só siío n1avegaveis durante as cheh<, I•nrtJUO
continuam ' obstruidos, e·cndo que alguns del'l'cs, segundo o ·
vidente prognostico do incsq.u,ecivol Euclydcs da Cunha, sr. ·tornarão imprestaveis pn:ra a navegação si os pocler~s p•,blieDs
não lhe' cuidarem 'desde Jogo. A sua ambicionada c j)lstn untonomia tem sido motivo de repetida,.. c constantes reclamacüc",
que o Governo não tem querido ouvir, persistindo mn consr~
var na Federacão essa entidade de que niio cogitou a nossa
Constituição. Como era uma anomalia cm nossa Fedr.t•nt;iio,
·por leis especiaes foi regido o Territorio, mas r.omprellcnf!Hse bem um regímen de excepcõe!' não podia por t.unto tempo
pevdurnr. Embalado em promessas tom olle vivido, mns um
· dia se esgottnTá a sua paciencia.
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· 11. ull.imn. roformn por que pnssou cm 1012, g'nrnnlin-lli~
n dil•üil.o do voto que ,iúmnis se tornou realidade, A parte rio
rlecrcto que n: consignavn ficou pendente do approvncüo do
Congresso o o J'csultndo tl que nt1l ho.io não foi upprovudn.
O Acre tem, poiso vivido do engodos. Jt\ o nnno pnssnt:lo',
(Junndo uqui sr. diS{)uliu um projecto viznndo dnr direito do
voto aos aeJ·cuJJos. promcttcu-se QIIC umn reforma seria votada
nosso Sllntido o que os lmbilantes dnquellit pm•to do solo nneionnl dentro cm pouco .poderiam uzm• do direito de voto ..
.Entretanto, estamos nas vcspcras da grande eleição pnrn n
l'cnovnnüo do tcrco dcstn Casa c de toda n Cnmnra dos Deputados ó os acrcnnos continuam nn cspectntivn ·do tiro!lleitido
clit·cito.
.
,
O Act'e, Sr. Pt•osidcnlc, ninguem mo contestar{,, representa lima grnndo pcnitcnoiarin nacionnl. Ali ninguem tem o
t·udimcntar direito de reclnmacão, s6 so,ndo lcmbt•ado quando
a bm·rncha ú vendida n nllo prcco, porque, então, se tira tudo
do productoJ', sem que cm tt•oca se lho proporcione o n]cnot·
melhoramento material. Esl.n situação tom crendo profimdos desgostos no seio daquclla operosa populncüo, ho,io, nlém
do mais; a braços com a ramo. Estn circumstancia vem úmis
auuln fermentar o get·mcn de uma sublevação que; segundo
me informam, existe nli em estado Intente. Eu nüo desejo esta
explosão d" desgostos, mas ó bom lembrnt• que da tribuna
desta Casa o notnvel Senador por Goynz, nosso collega
Leopoldo de l3ulhõcs, já uma vez disse que o direito de fnzer
rcvolur.õcs ú um direito como outro ·qualquer o todos nós sahcmos •r1uo n peior (jas rcvolucões ó n quo ó feita po)a fome.
Si assim é, meus senhores, nada ha do esl.rnnhar que, rebentando um movimento subversivo naquel)ns paragens lol)ginquns, encontre aqui um defensor na palavra de nossp om!nepte
collegn,
A silun~•üo do Tcrritorio do Aoro ó sravo, :;ravissirna,
S1•. Presidente, como grave, quicá gravíssima, ó a situação de
todn a nopublica diante da crise que nos bnteri á pprtn eru
momento j(t para nós tüo d!fficil.
Sendo nssim,, S. Paulo tem direito dp reclnmnv e de
J•oclamnr como quem torn direito d~ sev nttendido. A. sua
autoridade não .ó n mesmn d~SSQS iifns~nqJts ci~.CUJ!IscripcüP,s .
do norte, cm nome de qu~m improfJclln!lJel)te nqrp· fnlnmps.
O SR. FliANctsco Gr.YaEmo - Vamos fnzcr umn união,
uma lign de S. Paulo com os Estados do norte..
O 811. PmEs FERnllmA - Estn ligo. ,iii está feito.; mos, ~m
que pezo no honrlldo .Senador, devp. dizet· qu 0· o iioi·t~ ó sq!)l~
lll'O o que menos obtem nessa pnrt1lha de fnvores dn Umuo,
E é, tnlvcz, por isso,· que nós, os· do n·orte, ,já estnnios muito
dosconrindos, pouco' credito dnndo n cssns uniões porquo· si
niio somos directamente, somos indirectamente prejudicados.
Pnrcce (Jue não pel'tencemos no Brnzil. Nessns ndustns
rog!ões çmde n ll!ctn com o meio ~OPU!'!\ ~s q11.~lidndc~. do
rcsJstcnCJo, so ngttn umn rncn de tttnns cuJns ·virtudes dovíamos cu! Livnr, dnndo-Jhes meios do nprovoitnr as grandes
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riri;101.ns que n C·ercnm. Esqnoccmos. ~nLretnnto, ns suns ner~cBsirlndcs: descuramos dos seus direitos: olvidamos o~ seus
Hcrviçus;· dosnpcrcebemo-nos dos seus clamores sompm jus los.
Tudo isto, porúm, tor:í um termo que não podemos prever
qual so,in, cnso niio mudemos de orientação. O grito ú o ultimo
!'e curso dos desespemdos, c a pcnurin do norte pode favorecer
um movimento sedicioso.
Neste momento cm que S. Pnulo ree)nmn fnvorcs, n~o
devo ficnr esquecido o norte, n quem dovin caber ümn pequonn Jlnrl.o dtt emissão do 250 mil contos.
· · O Sn. SEOISl\IUNDO Go:>:çAr,vr.s - Eu ouvi ns melhores pnlnvrns neste pnrticulnr do Sr. Ministro dn Fnz<Jndn c. eston
0spornndo que aindn ho.io se ultimo um omprestimo pm·n um
hnnco do. Pernambuco.
O Rn. Pmlls Fllnnmnt. - Mns ó pnrn Pernambuco que li
um J~sl.nrlo grnnde.
O Sn. SllOIS~!U:>:Do Goxç,\T,VIlS - Mns que, inconteslnvclmonlc, fn~ pnrtc do norte.
O 8n. fiAYMUNDo Dll MlMNnA - E os outros Estados do
norte ? nio Grnndo do Norte, Alngons, eLe, ?
O Sn. Pm1~s J•'r.nnEti\A - Bem diz o honrndo Senador por
'Aingons. O norte não ú composto unicamente do Estndo d1)
Pm·nnmbuco; dello fnzem parte, i:;unlmento, Alngoas, Sergipe,
llio Grande do Norte. Cenrú, Mnrnnilüo, J>nr(t, Amnzonns, etc.
1J~r,1 VOZ - Alguns destes jÍL pedirnm.
0 Sn. PlllllS FEnnEmA - Sim, ,j;í; P.Cciirnm, ,j!t imploraram, .ilt...rogaram. Nús, elo Pinuhy, queremos n criação de tún:t
~:arteira d.o Bnncq rio Brnz.il. E' uma nspirncão nntign, en.in
l'enliwr:ão de hn muito nos promeLtot·am o que ho,ic mnig ~o
. fnz sentir. Queremos pouco o queremos apenas nquillo qtw
jli tecm quasi torlos os Estados. 'rão ,iusto ú o nosso pedido
que o eminente Chefe dn l\'uoiío manifestou n melhor intencüo no sentido de sermos sntisfeilqs: tão justo elle 1\ que mereceu lodo o .apoio' do" muito 'luirndo "p,•esidr.n'!.o· dcstn Cnsn:
l.üo ,justn é a nossa~ causn que o preclaro Sr. Ministro dn Fnzenda ·prometteu-nos toda n · sun bon vontade.
A minhn ins istencin ó mais uma sntisfucão que dese,io
rlnr no roclnmo dos meus mpigos do Piauhy. Elles insistem
pela liwdidn,pedem que lhes dign nlgumn cousn o lenho, por
1sso, de demonst.rar-lhcs que, emborn sem resultados, lonlw
trnbnlhndo.
·
O Sn. fiAYMUNno' DE Mrn.~NDA - Esll\ proctur.indo n reclnmncüo do pni1..
O Sn. .PmES FEI\HillnA - Estou cnncndo de nli~rir corri··
mõcs do cscndns, tnu\ns siio as vezes que hei procurado o cumprimento cln promcss~ que se fez no ~'!n!Jhy•
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O Sn. il:AYMuNoo DE MmANDA - Mos jú existe um projecto meu sobro o assump to,
O Sn. PmEs FBRnllrnA - Não tenha V. Ex. confinncn cm
seu projecto. Este torá que correr os tramites legues. E, no
chegar no i'im da ~essão, renliznr-se-hn aquillo que eu iá
diss9 e que consta do Dim•io do Cony.1•esso Naci01wl, de 24 de
agosto, isto é, que o fJUO se deveria dar aos gstndos do nortl',
como um direito proveniente da lei, talvez s'c vcnhn n dar
como um favor nas vespems do clcicão,
.
Eis as minhas satisfações n S. !'nulo, nos Jlslndos r!t·
norte, uns meus pnlricios, nos meus amigos eleitores que pm·n
aqui me mnndarnm c todos os dias do mim indagam dos recursos que diariamente Eo promeúle no Piauhy, do que:rJ
muito amigo se hu mosll'ado· o Sr. Ministro da Fuzendn, ma~
dr: quem não depende unicamente o que solicitamos.
Eis o CJue cu tiuhn n dize~. (Muito bem; muito bem.)
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ORDEM DO DIA
PROROGA()ÃO

DA

SESSÃO r,EG!Sl,ATIVA

Discussão unica da proposicüo dn Cnmnrn dos Deputados
n. 25, de :1914, prorogando a aclunl sessão legislativa até o
dia 3 de novembro do corrente nnno.
i
Approvada; vne ser enviada ao Sr. Presidente da Republica pnra a publicacüo.
Votn.ção, cm discussão .unica, cln redacção final do projecto do Senado n. 8, de HH4, que autorizo a conceder no
Estado de S. Paulo o prolongamento da Estrada de Ferre:
Sorocabnnn, <I e S. João no porto de Santos e dú outras providencias.
·
Approvndn; vne ser enviada á Cnmnrn dos Deputados.
Votncüo, cm 3' discussão, .dn proposicão dn Cnmnrn dos
Deputados i n. 13, de 1914, concedendo um nnno de IICcn~n.
com ordenado, a AJo~· de Miranda A1.evodo, pt•nticnntc de 1'
classe da Directoria. Geral dos C_orreios,
·
Approvnda; vnc ser submcttidn. (I snnecüo,
Vol.nçüo, em 3" diseusRfio, dn proposicão da Camarn dos
Deputados n. H, de 'IOH eonccdcnclo um nnno de licença,
com ordenado c n eontnr.• de " de agosto findo, n Alberto de
Vasconucllos Cl'llz, praticante dn Directoria Get•ai dos Correias.
Approvada; vue ser, submettidn á sn,nccüo •.
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SESSÃO E~! 30 DE

Sll'J'll)l!ll\0

DE 1DH

. 26ú

O Sr. Presidente - Nada mais havendo n tratar, vou levantar n sessão.
·
Designo para ordem de dia da seguinte:
3' discussão dn proposiç;ão da Camara dos Deputados
n. 15, de 1D14, concedendo um anno de liccnca, com ordenado,
a Nolson, de Carvalho, praticante de i' classe da ·Directoria
Gcrttl dos CO!'I'cios (com pm•cccr favoravcl da Commissãu de

Finanças) ; ·

3'· discussão d~ proposiuão da Camnrn dos DopuLados
n. 1G, de inH, concedendo um anno de licença n Wnlrnor Al'gcmiro Ribeiro Branco, telcgraphistn de 4' classe dn Rcpartir;ão Geral dos 'fr.legraphos (com emenda da Commissão ele

Finanças, já approvada);

·

s• discussão da proposição da Carnara dos Deputados
n. 17, de 1914, concedendo um nnno de licen(.la, sem vencimentos, a Octavio Neves da Hochn, praticante da .Directoria
·aoral dos Correios (com parecei' (avoravel da Commissão de
Finanças) ;

,

·

·

3". discussão da proposk1ã0 da Cnnmra dos Deputados
n. 18, de 1014, concedendo seis mezcs do Iiccn'.)a, sem venci-.
mentos, n EmygdiQ Rispoli Filho, praticante de machinistn
da Estrada de Ferro Central do Brazil (com parecer favoravcl da Cont.missúo da Finanças).

Levanta-se a sessão ús 2 horas o 10 minutos.
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