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SENADO FEDERAL
Primeira

SO&IilO

~& non~ legllilatura ao 111ngresso Nacioo&l

102' SESSÃO, EM i DE OUTUBRO DE 19i5
PllllBIDilNCIA DO SR. UIIBANO SANTOS, PRESIDENTE

•

A' i hora da tarde abre-se a sessão, a que concorrem og
Srs. A. Aze;.edo, ,l'edro J:IOI'S.es, Met.ello, Pereir·a Lobo, Lope~
Goncnlvcs, SI lver1o Nery, Judio do Bmzil, Lauro Sodré, Arthu.•.·
Lemos, Costa ltodrigues, filendes de Almeida, José Euzebio,
A!ldius Neves, Pires Eerreira, Ribeiro Gonçalves, l?rancisco
Sá, Anlonio de :i'ou~a. João Lyra, Cunha Pedrosa, Epitncio
Pessoa, Walfredo Leal, Gomes· Hibeiro, i:liqueira de Meneze~ ••
Domingos VIcente, Miguel de Cai'Valho, Er1co Coelho, Augusto
do Vasconcellos, Sú b'reire, Bueno de .Paiva, Bernardo Mon- ·
teiro, l<rancisco G!ycerio, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, G:on-.
~agn Jayme, Leopoldo do Bulhões, José Murtinho, Generoso
Marques e \'1ctorino Monteiro (38).
Deixam de comparecer, com causa ,justificada, os Srs •.
Horci!io Luz, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, Rosa e Silva •
llibeiro de Britto, Araujo Góes, Raymundo de Miranda, Guilherme uampos, .Ruy Bar·bosa, Lu1z Vianna, José Marcellino,
João r7uiz Alves, Bernardmo Monteiro, Nilo Pecanha, Alcindo
Gunnanara,
Francisco Snlles, Eugenio Ja.rdim, Alencar Guimarães, Vido.l Ramos e Abdon Bap"ista (20).
E' ·lida, posta em diôcussã.o e, sem debate, approvada a
nc·ta da sessiio anterior.

o Sr.

i" Secretario dá. conta do seguinte

EXPEDIENTE
Offioios:
Do ·sr. Ministro çlo Interior, trans':llittindo. a mell!!o.gem
com que o Sr. Presidente da ilepubhca resl1tuc dois dos
autographos da resolucão legislatiYa, sanccionada, que concede
Vol; VII
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um anno de licenoa a Dario Tei'l:cira da Cunha, sorvcntuario
vila\icio do uJ'l'iciu de c~cl'iviio da 5" Vara Cível.- Arllhive~so
um dos autograpbos e rcmetta-sc o outro ú Cama1·a dos Deputado~.

Do Sr. Ministro da :l!'azenda, transmittindo a mensagem
com que o Sr. PJ·esidunl.e da Republica restitue dois dos
autoS'l'aphos da resolucão legislativa, sanccionada, que abre
ao mesmo Ministcrio o credito de '1 :527$004, pm·a occorror
ao pagamento devido a Joaquim Augusto Freire, i• escriptul'!J.rio da Alfandega do Rio de Janeiro, por differenca de vencimentos. - Archive-se um dos autcgraphos e remetta-se o
·
outro á Camara dos Deputados.
íDois do Sr. Ministro da Viação, transmittindo as mensagens com M:Jue o Sr. .Presidente da .Republica, restitue dois
!Cios autcb'1'aphos das seguintes resoluções legislativas, saneclonadas, concedendo liccnca a Henrique Eduardo Cussen, ·
J'unccionario da Estrada de .b,er1•o Oeste de i\linas, c ao Dr.
Abilio Augusto do Amaral, engenheiro da Inspectoria .Geral
das Estradas. - Archivc-se um dos autograplios e remettase outro á Cnmarn dos Dcgutados.
Do Sr.· José Ferreira ::santos, presidente da Camara Mu~
nicipat de Caratinga, Estado de Minas, communicando que em
sessão do dia 23 de setembro foi approvada. uma mooão de
formal reprovncão ao abominavel e covude attentado que victimou o eminente chefe do Partido Republicano Conservador, general Pinheiro ·Macb!Lâc, e que por esse motivo fosse
apresentado ao Senado pezames pela perda do illustre ·morte•
• - Inteirado.
O Sr. :1• Secretal'io procede á leitura do seguinte
'

'

PARECER

N. 139 -

i915

:Ao estudo da Commissão de Marinha c !Guerra foi submcttida a ·petição n .. 34, de '1913, ·em que iD. Maria Virgínia
!Mfonso, viu,va, ·mha do finado· capitão-teJ;lente maehinistn
Manocl Dias dos .Santos, r·cformado em 1882 no posto de 1• tenente e mais tarde· pr·omovido u capitão-tenente por serviços
prestados na guerra do Paraguay, pede ao Congresso Nacion!ll
·que, em face da lei n. 1.687, ·de 13 ·d'e agosto de 1907, seJa
calculado pela tabella moderna o soldo de seu finado pae e lhe
seja paga essa dii'ferenca de vencimentos.
Esta Commissão no seu primeil·o parecei' ,que o Senado
approvou, solicitou informáções--ao Governo, sobr·e tl requerimente dessa senhora por lhe l'altár elementos para bem julgar
a sua pretenção.
Essas infor·macões acabam de ser remettidas , uo Senado ·
A poJo Sr. ll'·residente da !Republica juutamcnte com a monsagem
· 1 n. 85, do corrente anno e dizem o seguinte:
c Secretaria de Estado da Guerra- Direcção de ContabiUdade-1• seccão-N .• 1.284-0 Senado da !Republica em

'

'

':.:;:.;.!.•<,:r,··

'.

··:.

. SESSÃO llM

:1

Dll OUTUDHO ·Dll

i!H5

3

sua meusagem rio !'olhas I.J·es pedn inl'oiJ·muçÜI!S ;w·et·ea da pt·e-.
tencão cousLanl.u dll .J'oi!Hls qunl.t·u, de D. i\lal'ia Virginia
AfJ'onso, l'illm viuva do J'inado uapililo-letwnLe )lanool Dias
dos Saul.oti. Não ouslanl" a J'alla rJe nexo c do olarcza que se
nota na exposição dessa senltot·a, parece que o .que se requer é o pagamento ·.it\ t·cquerido em lerupo, seguudo se ·diz,
uo Congresso da dil't'eren1;a de vantagens resultante de acto
do. Govet·no · ,Pl'ltdeute du llloraes, melhorando para o posto
do capitão-teu ente a r·ct'orma de :1" tenente 1qun J'óra concedida cm 1882 :íquelle ot'J'icinl c· mais o paganwnto pela
nova tabella do respeuti1·o soldo. pot· constitui·!' isso um direito, como ainda se pensa, asseg:umdo na lei n. ·l.ü89, (alilís
:t.ü87), de 13 de ugosl.o de 1\IOi. Nesse presUflrJOsl.o, pensa
a ser.cão .que se 1'110 porJoria ·um l'i!Sposla· declarar que, tratan'do-sc de um ol'.t'ieial da At•mada. só o Ministerio da i\!arinha
podl}rá !'m·necet· os osulareuimentos do que· carece na parte
referente a pagamento que lmjn sido J•equerido de di!'J'ercnca
de vantagens entre o Jlrimitivn o o novo posto da rqforma;
(lUC em relação ú applit~a,;iio da nuva Labella Itoti pag·amentos
do soldo ,; manil'esto oltgnno dossa senhora, snppondo constituir isso um direito assegut•ado na lei n. 1.GB7·, de 13 de
agosto de 1907, por.quanto esta loi i11stil.uiu o soldo vilalicio
em favor sómente dos officiaes o pJ·acas rlos corpos patrioticos que fizeram a campanha do Paraguay, rtiio se achando,
por .conseguinte, nell<t comprehendido os que pertonciam aos
corpos ·regulares do Exercito óu da Armada, como se dava
com .o pae da requerénte; finalnwnl.e qup a· diSJIOSiQão .que
garantiu nos officiues J•uformados. das classes armadas o .percebimento pela tnbella aetual do .soldo em cu.io gosu se achassem é a constante do nrt. 'lü da lei n. 2. :WO, de '13 ele dezembro de '1010, uma vez satisfeitas as condicões nelle previstas
ê a contar da data de sua .execução, isto é, ele 18 do mesmo
mez c armo. Em 23 du .Julho· do t!H~ .-Samuel Carvalho
·da. Oli'ueú•a, 2". ol'J'icial. De accrh•do.-Erlual'do de Barros,
cl1el'e. De accordo, ~ü de· .iulho de 1015.-A,, E. Sou:a. Conforme.- F1·arwiseo Josú Alvw·u.1· da POJ!srJcn. Canfore.- Valel'iano L·ima, •chefe do secção.»

•

cl\!inist.erio da Marinl1a- N. 2. 2i:!- Jnspoctorirt d1J
I\lnchinas, em 17 de agosto de 1OHi- Ao Sr. Almirante Ministro. da Marinha- Cumprindo vosso despacho, oxarado no
aviso n. · 57, de 7 üo vigente, do ·~linistcrio da .Guert•a, quo
a este acompanha ·com os demais papeis, cabe-me informar
sobre a JH'Otencão do D. Muriu 'Virgínia c\ffonso, viuva, filha
do· capitüo-lenente madhinista ~lauoel .D:ias dos Santos, que
o pae .da requerente !'ni l'flfOI'Omdo por decreto de. H do
agosto do 1883, no postn ele- J" tenetltc, com· o respectivo
soldo, vist.o contai' ~8 annos dr SIJI'I'il:os e sofrt•cr de moleslia
chroniea ·~ inolll'avel. Por decreto de 211 dr 'fevemit•o do ·1897
foram-lhe concedidas as honras rlo posto do oapitiio-tencnte,
nnquella úpoca, pm· scrvico~ prrst.ndos nn campanha do Parnguay, tendo fallccido em 2 diJ dezembro de 1909 cm sn11
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residotwia uostu Capilnl, l'nn!'orme :Cez püblico u ordem do
dia n. 253, du ··í do "'"'mo mcz e unno, elo Estado-Maior
da Armada. A ·allogaçüo que faz a requerente no. petição
junta sobro a loi n. 1.689 de 13 de agosto de 1007, cujos
favores solicita, níLo lho pÓde aproveitar, porquanto seu finado pue pertencia ao corpo do. machinistas da Armada, com
vencimentos estipulados .em tabellas consignadas em lei e 11..
disposição citada [•efere-se aos officiaes· ,e pracas dos corpos
patrioticos .quo fizeram a campanha. do .Paraguny, conforme
'declai·a. a Directoria do Contahilidudo tia Gucrr·a, no officio
junto sob o n. 1.284, dB 23 de julho ultimo. As honras do
posto de capitão-tenente,' por sorvicos do campanha, só apro.:..
veitariam em vida do pau .cJa requerente, pela .Iili n. 2 .290,
de 13 de dezembl'O de 1910, si estivesse exercendo i'unccão
do quádro activo, o que núo su deu pelo sou falleoirnento em
2 de dezembro do 1909; e quanto á 1nelhoria de moutcpio que
reclama, a citada l.ei no nrt. tll,, estabelece .que continuará.
a ser pago de aecôrdo com a tabolla então em vigor c em cujo
goso se acha a t•equerente, conforme allega cm 11ua petição.
E' tudo ,quanto posso infori:nar sobre o assumpto de que se'
tl'Uta ..saudc e fraternidade .-\Ü' inspector, Edua1·do Auousto,
,Ve1•issimo da ~uatt/Js, contra-alnürantc.~
·
Basea.da nessas infOL·macücs, é a Commissüo de .l'.la.l'inha
e 'Guerra de parecer que seja o referido requerimento rejei~
tado pelo Senado.
Sllla.·· das Commissües, i .de outubro de 1915 .-P·ires
Fe'l'l'eira, J?residente.-Ji'. Mendes de Alrrurida, llelator .- .
:Lauro Sodré.-José de 'Siqueir~ Alenezes •.....,A' Commissiio de
Financas.
'
.Foi novamente lida o approvada, sem reclarnaciio, a
t•edacciio final do p~ojecto do Senado prescrevendo o modo
por· que devo ser liúto o alistamento eleitoral, pr·ojecto que
. ·vae ser enviado á . LlamQlra dps Deputados.
·
.

O Sr. Lopes Gonçalves-Sr.· J?residente, não sou pela
gt•atuidade das funocões legislativas durante o periodo das
sessões ordinarias, ·previa to e regulado nos codigos politicas,
sem embaL·go da grande autoridade de Benjamin l!'ranklin,
- expressa em' notavol discurso, proferido em i 7S7, e do qual
nos dá ·noticia a sua memoravel auto-biographia, editada por.
John Bigelow, Li/e of Fran/clin.
De· grandes inconvcnioutes á causa. püblica ser la. nas de, mocracias, entre nós especialmente, a. observancia de sem~
./ lhante systema, adoptado aliás por muitas constituições eut•opéas e pelas tradi~ões da velha ·e liberal Inglaterra, .
·
A nossa Carta d~ 24 de fevel·eiro, respeitando o principio
jll existente na vida nacioual e ad tnsta1• dll magna lei <los
Estados Onií:los da Amcrica do Not·te, em sua secciio 6~ do
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nrt. i •, que nos ,serviu de modelo, como é !ncontestavel. esta..
belece, no nrt. 22. o seguinte:
«Durante as sessões, .vencerão•os Senadores e Deputado•
um subsidio pecuniario cgua!, e ajuda de custo, que serão
fixados pelo Congresso no fim de cada legislatura para a sec
guinto,,
·
Vê-se, pois, que o legislador c'onstituinte considerou, o
o considerou muito bem, a necessidade, a justica e n dever
de remunerar o trabalhe dos serventuarios da Nac!lo, qual.
quer que seja a ospbera em que o mesmo trabalho sP manifeste.
·
Mas, na singelezn desse dispositivo, que deve ser sempre
comparado com o urt. 17 da nossa Constituição, haverá diffi.
culdnde cm com{lrehender ou determinar o motivo de ordem
publicn qUe o diCtou; •o seu verdadeiro sentido lilteral e todo
o dosdobl'amento menta! da sua interpretação Jogicn ?
·
Elupponho que nüo, com o devido respeito.
Com effeito, o citado art. 17 claramente prescreve que:
~·
· «0 Congresso funccionarú quatro 'mezcs dà data da abertura, que rl,eve ·ser em 3 de maio de cada nono, salvo si a !c1
nfio designar- outro dia.> ..
O nosso modelo (Quà'ndo nssim me expresso, é claro que
me .refit'o sempre ú Cõnstituicão Americana. de 17 de setembro de 1787). ou a nossa fonte JtlRriln, tambem, umn época
·para n reunilio ordinnria do Congresso. embora não fixe um
, prazo determinndo parn durabilidade de cada sessão, o que,
alli, se tor'Oou dispensnvcl, porque o congressista recebe do
. Thesouro No.cionnl, conforme lei ordinnrin.. ·um trntamen1.<1
annual c nüo dinrio, como no Brnzil, e que ho.ie é de 7.500
dollars, ou 13:500$. cambio no par.
·
Precisamos. antes de· tudo, encarar o problema tal com-1
so nprosonta, tendo cm vista os deploraveis offeitos n qu~
póde cbcgnr um o outro pt•ineipio dns duns Republicas. si não
predominar, como deve, o mais alto criterio moral dos membros dn logislaturn. Nos Estados Unidos - subsidio nnnunl n
tempo it'ldet.erminndo para· as sessões do Congresso; no Bra.
zil. - subsidio dinrio e tempo· determinado para as sessões
ordino.rins. que se reunem indep·endentemente de convocacllo.
Consoquencias que podem ·resultar: alli, na Amerlcn do Nort•l.
interesse pnssonl em r'estringir os dias de sessfio, uma veY.
que nada ·~àffrc o con11ressisfa na percepção do seu subsidio;
aqui. entre nós, empenho pessoal em prolongar as sessões, ir
nlém do prazo estíib!ido no art. 17 do. ConstituiÇão. porqur. .
ns pi'oro[l'nQiies teem sido remuneradas integrnlmeJJte.
Mas st>r(l .Justa o ticceitavel n amplitude que se tem dnqn
á crencfio do subsidio cont.idn no art.. 22 da~.nossn Constttuicüo, de modo a estendei-o ás prorogaoões rdo Congresso?
Ecce 111r.nctn.• .~alinns da quostü<l. ··.
.·
· Em prim~iro Jogar, aevemns mcilminar qual n razl1o de.
tcrmillnnto . des~n medida, cm fncc dos principios de ordom
economlcQ e do vcllio arhor!smo d'ianus est opcraritts mar.
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cada .mrr, muito clnssi•co o universalmente ncceito. O legisla•
dor, um membro da legislatura, é um representante designado
por lei 110ra (azar alau.m.a cousa. Tem deveres a cumprir e
necessita de tempo o esforce pnra desempenhai-os. NiiG sendt'
vagabundo, como ó natural, podendo ser rico e podendo eor
pobre, é justo e honesto que quem aproveita do· seu trabalho
o remunere por essa pt•estacão, attribuindo-l·he uma compen. sacão pelo esforço e pelo período de tempo que deixou do
empregar em outra actividade. Dahi, para não me alongar no
terreno das theorias, o subsidio ao confeccionador de lei como
no seu executor e no seu applicador, na distribuição da justica.
Hico ou pobre, tam direito á recompensa do seu committeilte.
que é a .proprin. Nação, pelo trabalho, que é patrimonio,· ·
despendido em beneficio da communhiío ou sociedade.
.
Mns esse tratamento, subsidio. remuneracão ou .inde·
mnização, por is~o mesmo que se applica ao pagu;menta dos
membros de um poder que ·o decretou, a cidadãos que devem
ter uma profissão, pois. de outro modo, não teriam sido escolhidos para legislar. n patriotas que devem representar o
maximo expoente intellectunl da Nação e da independencia de
caracter, que ll'U~nm programmas e prégam as melhores idéas
para o desenvolvimento da S()ciedade e grandiosos destinos dll
!latria, não deve. absolutamente, ser reconhecido como sendo
o unico recurso pecuniario do legislador, e seu un1co meio do
vida, uma vez que elle, ao contrario do magistrado. não exerce
uma funccão vttalicia, mas temperaria e transitaria.
·
Eu conheci, Sr. Presidente, em 1901, na Inglaterrà, mi
Camara dos Communs, u·m dos mais conspícuos representantes, amigo meu, que só comparecia ás sessões nocturnas pela
razão muito simples de, não sendo remunerados os membros
daquella Casa, pt•ecisar elle trabalhar durante o dia cm uma:
das fabricas dos arredores de Londres.
O legislador· deve ·continuar a exercer sua profissão Ii- ..
bera!, scientifica, ou industrial, que o conduziu, nobremente,
ú ·conquista do ~eu mandato: medico, perseverar na s1m clinica; advogado, assistir no seu cscriptorio; engenheiro, niid
abandonar o treodolitho c a trena; padre, continuar a dize1.1
. •missa, confessar, evangelizai'·~ concorrer 'J)ara a salvacão' das
almas; commerciante, comparecer ao seu trabalho e continuar
no seu negocio; agricultor, proseguir · no cultivo e amanho
das torras; fabricante c opcrario, mQver as suns-mac'hinas e
dar impulso :rts manufacturas. . . Isto· 6 .que ó honroso e sincero, .iusto, ·democratico e digno de applausD e benemerencia,
c não pnssnr quatro longos mezos a conchavar reconhecimentos
de poderes, discutir a politicagem 'de alguns Estados, •abrindo
a· valvula dos debates pessones, diúmdo desaforos dentro o ·
fóra ·rl·o recinto das sessões, na tribunn.·C na imprensa, desrespeitando;. in,iurinnrlo, diffamnnclo c nalumniando o adversnrio.
Difficil nüo •í n prnticn destes princípios, especialmente.
cm um raiz como o nosso, isento rJo :rlagello dn nobre?.a -c ·de
sangue c do chnnco!lm·ia, d'o aristocracismo imbecil, orgulhoso
e de nntc-camnm, n rlilnr Jll'rconr.eitos ós camndns do povo.,
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!Felizmente, não nos enervam os sentimentos e conturbam. o
'espírito essas tradições de casta, tão perigosas como os excessos. da liberdade e as manifestações espumantes da demagogm.
·
Os nossos constil.ucionalistllS e parlamentares teem entendido 1que, ·nos termos do art. 22 da ·constituição, em sua
parte final, o subs·idio pacuniar-io não poclerli ser diminuído
du:ante a legislatura para que foi decretado~ No emtanto, não
ve.Jo, com a devida venia, nesse dispositivo, nem cm qualquer
out:o da nossa maS!Ja lei, preceito prohibitivo, expresso e insofJsmavel, a respmto da alteracílo para menos da remuneração do legislador durante os seus trabalhos, como, .aliás, se
· observa claramente em quatr·o, apenas, constituicües dos Estados da União do Norte.
·Com effeito, o que· se dreprehende da simples leitura do
alludido art. 22, é que, ao findar uma legislatura, esta providencie sobre a indomnizauão a quo Lerão direito os membros
do proximo Congresso, medida que, sendo nec:.essaria para a
JCónt'ectão do m·camento, ·estabelece, "om opportunidade, 111
recompensa pectinim·ia que .a Nação offerece aos futuros legisladores, de modo a deliberarem, ricos e pobres, se lhes
convem semelhante investidura. Não se prescreve ahi nen_hl)ma probibioão tedente a qualquer .diminuição com o sub~
SidiO~

.

Diverso, porém, é o criterio .que se nota no exito de algumas conRtit.uições estarluaes amcricanllS. O l)rincipio da
prohibição é expresso, não 'se subentende por meio da !n'mnnstica, nem so pretende que podia ser implicito o resultado
de uma logica bastarda, interesseira e apaixonada.
Como sabem todos que teem manuseado a historia constitucional dos Esta<l'os Unidos, o estatuto politico de 1787, :Precedido pelos artiaos da Confedcraçií.o, de 1778, é um trabalho
assombroso de synthese e Rabedoria não só para a época em
que foi elaborado como parn os nossos dias, tendo atravessado
inais de cem annos sem encontrar um producto legislativo
que se lho ~cedesse ou equiparasse. Coube incontestavelmente no Brnzil, 103 annos ··depois, ,tomando-o por mDd'elo,
dotar ns suas novas inst.itulcões de uma obra mais •completa e
perf·eita, promulgada em 2'• de fevereiro de 1890. Pois bem,
nem uma nem outra das Constituições federaes, :nem a da
União do Norte, nem a nossn, estabelece o preceito impediente
ou prohibitivo da dimunicão de subsidio no sentido restricto,
d'e que me occilpo ·e que é professndo por notaveis jurisoonsultos.
.
iE'is as palavras norLil-amoricanas, ·contidas na referida
.
seccíio ·6' do art. i':
·
« Tho Sonators and Reprcsontatives sball reoeive ·a compencation for their servioes, to ho ascortaind by law, and paid
out .of the. Treasury of theU. S. S.:.
Niio se eru:ontra, pois, nesse padrlio, com niio so· nota na
imitncilo brnzileira regra taxativa que impeça a ·diminuiouo
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da recompensa fixada nos membros de uma legislatura dentro
do respectivo termo da mesa.
.
Nem so diga .que nos Estados Unidos, tendo havido,. como
de fMto houve, presteza em ui timar os trabalhos da Convencüo do ,P,hilado!phia, .que, reunida cm maio, concluiu o seu
pacto fundamental cm i7 de setembro de 1787, npozar ·das
dissencões tremendas entre fcdeJ•alistas c antifederalistas, os
representantes da União encaram a questiio pelo prisma habilissimo dos .nossos interpretes. c~lli, ninguem pensa que
haja emissões nó cot·po da suprema lei federal; ao· contrario,
todos estão accorcles em que· o subsidio congrcssual póde ser
alterado, para mais óu menos, em qualquer tempo, por lei·
ordinaria, como se fez cm ·tSi3, após. oito annos da guerra elo
secessão, quando as' finanças do paiz melhoraram e permittiil'am augmentar o tratamento de · todos os funccionarios da
Republica .. Além .disto, si o americano considerasse ser omis- ·
siva a secção 6' do art. 7' da Constituiçlio, de modo a ter escapado de sua previsão a caprichosa c systematica regra que,
no Brazil, sem estar escripta, se apregoa ser de ordem const-itucional, já teria, 'ha muito, como tem feito, supprido a lacuna
com uma das suas patriotieas addições ou emendas á magna
,
carta e .que viria ser: a 16'.
Mas, o facto é que não existe alli prohibiçiiÓ implicita,
como niio deve e;dstir entre nós, pois é sabido que toda a
mataria prohibitiva, todo o cerceamento ú funcciio legislativa,
toda a restricçiio e .l!mitaçii~. de pçde1;es devem ser expross,os,
concludentes c pos1üvos., Nua se mfcrem nem se podem mferir do pensamento do legislador.
·
Desde Hamilton, ifay e .Madison, autores do c O Federa-,
lista), os interpretes cocvos o eximias, verdadeiros apostolas
e explicadores da Constituição de 1787, até nossos dias, ninsuem se lembrou ode affirmal" ter havido omissiio a respolto
da possibilidade de soffrer o subsidio llltoracüo em qualquer
pbase, em qualquer momento, em qualquer sessão da legis1
latura;
,
·
E si ·Já adquirimos o llablto de r·epotir'<eJUC a hossa Retmblioa é federativa, o nosso regimcn o .prosidenolal, a nossa politica a da mais nmpla autonomia dos munlcipios e dos Estados, por isso ,que, com o leyante de ·15 de novembro d'e ·iS8!l,
dirigimos as ..nossas vlstns para o gigante da Amerioa do
Norte, si tudo dsto ú vel'llade, é dogma, <í orilçüo matinal. o
nocturna, extrahida do nosso evangelho ei.vloo, por que rnzilo
não admittir que o nosso constituinte, em relação á espeoie,
quiz e copiou fielmente o nosso· modelo?
,
Nüo ha, ,conseguintemente, entl'e n6s precon~ito legal
I· impedindo u revisito do subsidio cm qualquer diu da legislatura, s!Jndo ainda clesfavoravel aos que pensam do modo
contrario ·o eleménLo historico, haurido na grande .lei dos Estados Unidos, .
1
Agora, recorrendo n nlsumas donstituiçõcs cstadunes nme~
ricanas, veriio os nossos fetichistas que no circulo das mes~
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mas essa prohibiol'lo ~ expressa, dict.ada com palavras claras,
irreductiveis c iuappellaveis.
·
Antes, porém, de chegaJ• a semell1anto analyse devo,
Sr. •Presidente, atalhar ou ir ao cneonlro de um pr·ovado sophisma. dos meus adversarias, provocando-os mesmo 6. arena·
do debate.
·
. .1: objecção certa, certissimu n rcsnltur da argucia dos
opposilores, como •Minc1•va ·da cabeça de .Tupter, deve ser
esta: «Não se eleve ndmittir compnrnr.fio, argumento analogico
entre ·~preceitos de uma Constituição· federal e os de Constituições -estaduaes, embom os Estados, n •QUe · servem, façam
parle de uma federação.~ E' passivei que tal obscrvacüo prevaleça no quo diz respeito ii nossa· organizaçiio politica, porque as nossas satrnpias ou regiões provinciaes sahirain da
noite para o dia, atordoadas pela audição de certos vocnbulns
novos, para ·uij] scenario deslumbrante c apparalos.o, armado
ás pressas, espalhando uma luz tão intensa que as pobrcsinhns, mal vestidas, tiveram dQ corar c andar, como ainda ho.ir,
medrosas, vacillantes, hesitantes, arrepanhadas, suspirando,
muita vez, pelo passado, confiadas, carregando nos pés e··.nn
alma o grilhão c a ·dôr de mais de trescntos annos de oscn- ·•
vizacão a servir,o do rei de além. e de aquem mar, em proveito de fidalt;os e de medalhões de toda a especic.
E' possível que, por esses motivos, não se deva comparar
no sentido .iuridieo a nossa Constituição Federal com as nossas·
Constituições estaduaes. Mas ·o que posso, sem contestacüo,
affirmar é que, baseado em elementos historicos, diversos dos
nossos, eu posso parallelar a Constituiciio federal americana
com as Constituições dos 18 Estados da Uniüo do Norte, e,
evidentemente, ar~umentnr com todas estas, como j t\ fiz com
aquella, em face do nosso Codigo Politico de 2·-! 'de fevereiro.
Em .que situação estavam erri 1G43, na Amarico. do Norte.
as Plantations of Massachusetts, Plumouth, Connecticut anel
Netv Haven, que constituíam, por um pacto, a Confederação das
Colonias unidas da Novn In~later!'a. em que estado se achavam .n Virainia. em 162'1, Rhode Island em 1633, Naw Jerseu
em 1G83, Pennsulvania, Ne'W Yorl~. De.laware, North Carolina,
· Marvland, South Carolina, G:eoroia e New Hampshire em 1777,
épocas muito anteriores 1í nossa separação de •Port.ugal, e em
que condições se achava o Brnzil como colonin portur:;ucza?
Faoilima é a averiguacão desses factos de ordem politica
. o social: ·
·
·
10s r:;overnõs de Jlass. Pl11moitth, Connecticnt e New Ravan,
que formavam a New England, haviam estabelecido, em 19
do maio do '1GI,3, os Estatutos de uma Confederação; a Vir(linia, desde· 21, de agosto de '1ô21, uma Ordenança que· era
u.ma verdadeira Constituioão politica com · dous conselhos,
junto ,ao ·governador. um denominado de Estado e outro Assembléa Geral; Rhode Island ~;osavn, desde ,Julho de 1633, dos
beneficios de uma onrta pollt.ieo-oommeroial outorgadn por
Cnrlos TI o a que precederam um Conven!o liberal celebrado
entro os seus habitantes om 16iJO c o Estatuto do 16iJjl; New

....
.

...

\
1'. .

'i' .•

'

· ~

ANN.\ llS 00 SllNAPO

·Jersey havia decretado as suas Constituicoes funilament!Íes
em 1683 e as demaiR •Colon ia H nu províncias, em numero de
oito,. haviam cm ·1776 c ·1777, algumas antes, outras depois
da independencin, que ó de 1, de .iulho ·daqur~lle anno, organizado as suas Constituições politicas.
.
·
. E essa cvolucão era muito natuml e Iogica, porque 1 etomando, om ser·ulos passados, no novo Continente, a esteira
das· aguas que da velha Inglaterra conduzia os élemenlos de
colonizacão, encontramos ·no seio da sociedad'e ingleza, jtí em
pleno RCctllo XVTI, as tres grandes arvores da liberdade e das
franquias e or·dens administrativas-a Magna Carta de '1215;
~L'hc Petition of Rights, de 1G28, o The Bill o!' Right.s, de 1689.
E o que havia entre nós, o que se praticava em Portugal durante as duns dynnsl.ias- de ,\viz e de Bragança, •que
nos· governaram ·c .rJispuzeram a seu talante. das nossas· riquezas, das nossas conscieJl.Cias e 'das nossas vidas?
·Trevas, ,jesuítas, ignorancin, ·devassidão e 'despotismo; os
capitães-móre.s e o clericalismo, a confiscaciio, ·o azorrague e a
.
•
forca. . .
E na Amer.ica do Norte, nas colonins bJ•it.nnnicas, como
se procr.d in? Como vivia o povo?
Ali i, Sr. !Presidente, (c' agora lanco mão de um trabalho
mon, publicado em '1911), alli, nunca houve hesitnciio sobre
as immunidndes do homem; o colono, ou fosse o immigrante,
ou tivesse nascido nas possessões da Inglaterra, encontrnva
nas proprins lois da Metropoie o reconhecimento d'n· liberdade,
como dogma fundamental da vida civil.
Feliz povo o dessa parle do Occidente, protegido .pelos
costumes Jibernes -de uma .raça superior, .que, durante t.res
seculos. preparou o berço de uma das mais poderosas nações
do Kl'lobo I
iE', por isso, que o .habitant.e das colonias não'· olhava
para as prnti.cas das outras nacionalidades: lia nn Maona
Carta, consultava a Iegislcão dos colonizantes e reclamava a
posse rle todos os dirreitos, liberdades e immunidar/e.v dos .vi/liditas li•Jrn.v e na.vcidos nn reino da: Inolaterra..
«Somos inglczes, proclamavam os colonos, e, como taes,
herdamos as leis ·do nosso pnir.. ~ ·
·
Não se conhece na historia elogio mais eloquente, cm
favor •dos dominadores, do que essa constante reclamação dos
americanos pela applicnciio dns praxes constitucionaes da.
velha Gi'ii Bretanha.
O habeas-coJ•pus foi desde Jogo nas assembléas coloniaos
invocado cm favor do povo, e, ás vacillacões da .iustica, á
pressão dos governadores e dos magistrados, respondia o
!Parlamento Wnstminster, segundo refere Cliurch, A Treati.ve
on the Wrt of H. C. p. 3.\, que «os americanos eram filhos
e niio bastardos da Jnglaterrn».
·
Dest'arte, quando no supremo dominio da IAmor!ca se
fundava mais uma colonia inglcza, nffirma Hurd CTrat.
sobre o Dir. de liJJcrdade pessoal e sobre a ordem H. C.
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P· 92)', «era expressamente declarado nas cartas) qué «Lodos

os subdiLos e seus -J'ilhos qur.. habitassem a novn [Jossessão
seriam 1:onsidorados subdilos nacionaos e gosariam das liber~
dnde~ e immunidades respectivas.>
O nnJeJ.'icano semrn·n vollou suas vistas pal'a a mãe patria
o, não' .queria outros exomplos, nem o imperio de outras leis.,
O brazpeiro, porém,' para ,poder viver e alliviar-se do
jugo coloni?.udor·, teve .que prormrat' ensinamentos J'óra da mo~
nar·chia pot·Lugueza, Jl9l',que o despotismo das dilas dynastias
-de Aviz e Bt•afmnl'n- levantou dissr.n~õcs pt•ofundas entre
n. metropole (madraeta, que andava pelos' conventos e atiçava
as .queimadas da consciencia e a da liberdade) c a riquissima
colonia, que mnnda\'n o ouro e os impostos para os thesouros
dos l'cis devassos e pc:·versos, ignorantes c perdularias ... que
difl'orenr;a entro os dou~ maioros .rJominios do novo eonti~
nente I As populações do norte rlemandnvnm seus direitos,
defendiam suas pr·erogativns com as proprias leis inglezas, no
russo quo ns do sul fugiam dos estatutos da peninsula Iberica,
amaldiço:wam os codigos, as provisões e ·cartas regiae dos
soberanos hcspanhoes o lusitanos, porque 'apen11.~ contirlham
as gargalheirns do absolutismo, destruindo as libcrdn.des in~
Üividu:ies.
O espírito .do americanb alava-se cm uma r·egiüo de luz
e fo'Fl.ificava-se nas lir;õcs dos seus antepassados. As suàs'
gaJ•antias nüo crnm confiscadas pela magestade do thronc>,
nem espesinhadas pela violencin do parlamento. Deste modo,
só podiam formar-se consciencias fortes c appar:elhadas rara
·o desenvolvimento das forcas naturacs do paiz.
.
No Brazil, porém, o oolonio vivia cercado de trevas, per•
seguido em suas inicia Livas pelos capitíies-móres, pelos :::o~
vernadores e pelos vicc-reis. Era escravo e não era cidadão •.
Niio tinha escolas, niío :::asava rln ,iustica. Trabalhava para as
oOrtes de Lisboa e de :Roma. E, ,quando levantava, de tempo
a tempo, a sua voz ·de cxillido na proprin patria, conduziam-n'o
á forca ou fuzilamento onLre as bayonetus dos soldados e n.s
roei tacões hypocritas c morcenarias dos . .frades e, jesuitn.s.
Nos domínios britannicos desta parLe da terra, n. crenciio
do umtt colonin. trazia na Carta de ottloraa a especificação de
todas as immunidndcs pessoaos. E, por isso, affluiam ás
novas ro~iües os atormentados pela inlolerancia religiosn. da
Europa:. snxõ~s e anglo-saxües, irlande?.es, slnvos ·e latinos,
individuas de· cultura o alta sociedade, que sabiam encontrar
nesse meio um campo do nctiYidade, protegidos pelas lois do ·
progresso e da liberdade.
,
E, assim, antes que ns '13 colonias, em '' de ,iutho .de
'177ü, proclamassom a indopondencia, formando o pacto da
nacionalidade, .iá dominavam alli os mesmos principias do
direito constitucional. da metropole.
·
·
O 'Jtabeas-corpu..v, que nüo ora conhecido cm Portugal e
suns drprnden~ins. prnticnvn-sc, sem poias e resLriccões, nas
alQIIid'as dos tribunnes dlt Nova· Inglaterra (New Hampshire,
Massn.chusotts, Conneoticut e Rhode Islnnd), em New York,
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New Jersey, IPennsylvanln, Delnwarc, Maryland, IV•irginia,
North Carolina, Soulh Curolina e Georgia.
.
Storu- Commentaries- V. I, p ., 116, § Hl3, tratando '
da autonomia das provincias da Amerlca. do Norte, observa
que ellas aosavam dos direitos e privileaios dos subdito& nati·vos c do. beneficio da ·« oommon la'IV > ela Inal.ate1'1"a.
E aacrescenta, ibidem, p. H 7, § 165:
Foi por [orça da com)lrchensão da ;;lena posse dos tli1·a-itos1 l-iberdades c -tmmmridados dos subditos b·ritannicos que
os/ co onistas; crn quasi toda ant-iya lca-~'ilàção de suas assembléas, insist·iam sob1•a wrw lei dcclaratoria que os reconhecesse
e confirmasse.
·
·
· Em i 7ü5, sendo apenas ilovc os departamentos administrativos da Am<'rica in,;leza, foi -deliberado, no Congr•esso
Colonial de New York, .que os colonos )lossuiaut todos os d·ire-itos c liberdade.~ inhenutr:s aos suúrlüos naMcitlos no 1'e-ino
•·•
de G1·ã-B1'etanha.
E, na Declamção de Dü·c-itos,. de :177~. a que àdherirnm
'.12 províncias, estipulou-se:
~i •, -que os hnbitantes das colonias ingl~zas n11 Amerlcn
do Norte, em virtude das leis immutavois ·da natureza c dos
· princípios das c~nstituicões, gosavnm dos direitos de vida,
liberdade c propriedade, e que nunca cederam uo soberano
o poder de dispOr delles sem prévio consentimento.
•
2", que os antepassados, .que se estabeleceram nrt;; colonias, eram, ao tempo de sua emigrucüo da mfio patria, 'habcls,
aos oxcroicios do todos os direitos, liberdades c immunidades
de subditos livres e.. náscidos no reino de Inglaterm. »
Permitto-mo, Sr. PresidcJlLO, lembrar alguns factos sobre
a historia cdloninl dos gstados Unidos para evidenciar o elevado grt\o do progresso, garantias c bem. estar que gosavam
os colonos dessa parte elo continente, ao contrario do que
occorria no BraziL E para isAo recorro ainda 1í minha, referida monographia, que l'oi, por nimia gcnl.ileza, que. agor-a
agradeco, transcript.a no volumo H 7· d'O. JJ·ireito, fuadndo pelo
Dr. João José do Monte.
·
.r-c Apreciando a ordem de lwbcas-corJluS, antes da indcpendencln, escreve Chalmers, apud Hurd c Church, obras citadas:
·
.,
Os colonistas tinham direito ·de possuir toda a i)mmun-idatlc que os inolczas, àent?·o da um tar1'i~orio distante a
subordinado ao im.)lario, podem uozar. Elles tinham direito
d seaurança pessoal, â Jl1'0J11'iedatla e, o que 6 mais importante,
d liúe1•dade pessoal.
Em 16819, dez annos após a passagem do biU de Carlos II,
occorrou em Massachusetts um caso de capital relevanoia, do
que s.e ocoupam Washourn, cm sua Historia Judicial, Churclt
e Hu1·d, assnmpto qun pJ•odu~i~o~ calorosa ngil~oüo nu colonio.
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e dcmonstm claramente a cxten~ão .que nessa ópoca davam os
umoriollollos ao habeas-COl'J!Us.
Na cidade de Ipswich o povo, sob fundamento de .incomputenda do ·Governador o do seu uonsellw, ·reuniu o ,protestou
uontra as tributacões 'que foram lancadas, tendo á sua frente
o pastor· .\Vise. l'cr·sistindo u executivo em sua deliberacüo,
requereu o' rllV'érondo Wiso uma urdem de habeas-CO'rpus ao
juiz tDudiey, allagando extorsão á propriedade c attentado (L
scgut•anca pessoal, privilegias assegumdos aos colonos como
inglezes· pela Magna Cru· tu o lois da Inglaterra; o juiz denegou
a ordem, a pretexto de que não deviam os colonos esporat• os
seguisse!!\ as leis da Inglaterra aos confins do mundo, conoluindcí: que olles não tinham outro privilegio que o de não
~e rem vendidos como escravos .. Foi publicado um pamphleto
contra essa deoisrío; o juiz J'oi demandado por perdas o
dalJl!IOS o Dudl~y foi condcmnado pelo transcendental principi~ de ·que o direito á ordem .de habaas-corpus era consi. dcrado como um dos Pl':ivi!cu i os dos colonistas.
Em Janeiro de 1007, cm Nova Yot•k, relatam ainda Church
o Hurd, om suas monographias, uquclle tí pag. 38 e este á
pag. 100 l!'rancis Makcmie o John Hampton, ministros presllyLerianos, foram intimados )leio Governador Cornbury a não
pregar na coionia sem liccr1~a ol'ficial. Recusando-se os pres!Jyteros ao cump1·imento dcs;a iutima1;üo, .!'oram presos. Interposto habeas-corpus, o jui~ Monpesson, que era considerado
o mais fino advogado dos tempos e era nt·doroso amigo pessoal
~do governado!', concedeu a o1•dem sob fundamento de que s6
a cxiqcncia d8 pe·rmissão pam. a Jl1'atica dr: qualquer culto ou;
doutrina religiosa e1·a, )Je1·a·ii.tc a$ le'is inatczas, const·ranaimento á liberdade de consienC'ia a· de profissão.
E'lvm·dade incontestada, juntamente reconhecida por todos
os publicistas dos Estados Unidos, que o emigrante inglez, ao
atravessar os marc5, trazia, cm sua bngagem. exemplares das
principaes leis do seu paiz, ospecialrnnete das que so prendiam
ús garantias individuaes. Em Boston, a Atbenas americana, já
se reeditava em 1721 1'ha Freeborn Subjcct's e Enalislt Libertics, de Coke, contcn,do a l\Iagria Carta, a Lei do HabeasCorpus ~. outros cstal!_ltos.
.
Antc·s da l'evolucuo, cm 1706, Gage, afftrma Hurd, obr.·
cit. pag. 102, escrevendo de Boston a um dos minist1·os da
St, · Jam'Os, ;colndcmnou medidas de . OJPpressão;- towards a
aountru ·wheJ•a atm·u man studias law- através de um paiz
onde todo homem estuda loi.
Nilo podemos nos ful'tur ao ensejo de tt·ansc.rever nestli
sentido algumas palavras do monumental discurso dei [)epu1 Lado Edmundo Burke, proferido em 1774 na Gamara dos ·
Communs.
.'
Eil-as: <Em nenhum pniz talvez (referindo-se á Amel'ic'a) é a lei objecto ·do um estudo tão ge1·al. O grande numero
de Deputados enviados nos Cohg1·essos são advogados. Mas
todos ~ue Icem, c Icem muito, csl'orcam-se . por obter alsu!1ll\
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llOQfio uussa suierwia. Eu soube ele Ulll eminente livreiro que,

•

r

em sou rnmo do uegocio, não foram exportados tantôs livros
par·a o campo como os de leL As colonias, agora, imprimem
para o seu uso, Eu sou informado de que se toem 'vendido
tantos exemplares dos •Commcntar'ios da Blackstonc, na America ·quantos na Inglatot•r·a. O general Gauc assim pousa cm
sua carta, que roi presente tí missa. Elle assevera que todo
o povo, em sua administração compõe-sé de advogados e discutidores de lei».
Slory, Comnwnt- V.· l p, :123; Hurd, ob. cit. p. :102
e 103, .
·
·
Tudo isso conduzia os colonos americanos a grandes o
assignaladas conquistas, ü !'ormacüo ;de uma uacionalidado
adiantadissima o, até hoje, respeilavel c invencivel, provida
de recursos iucsgolaveis.
• Souto ;\layor modesto fJ c!'iterioso lusitano, que de 'lSüi
a :18Gü foi consul c de 'lSGD a :1872 esteve encarregado de
negocias na grande Republica do Narte, lnncou na sua bem
,elaborada obra «Os Estados Unidon, II v.ol., pags. 5 e ü,
as se 0'Uintcs memoraveis palavras:
«Das tendencias autonomicas, que,· (il~sd<J a infancin clluo
·(alludindü' ás provindas coloniaes) manifestaram, do zelo qUI!
os seus primeiros homens r.mprcgaram para manter illcsos us
privilegias obtidos e das liberdadcR que auferiram naquelles
remotos tempos em que o ~ystema constitucional era,· por
assim dizer, um mytho para muitas uacões que se diziam
cultas c civilizadas, são de ludo isso prova irrefugavel as
paginas da historia.
J
· As possessões inglezàs da America do Nor·Le ·achavam-se,
pois, em cond·icões 'de civilizacão pouco :vulgares, porque a
educacão do povo c - dign-se em honra da Grã-Bretanhao systema pratico e illustrado dos inglezcs haviam infundido
nos colonos americanos o conhecimento de sua forca, dos
seus direitos e do que elles viriam a sct· em futuro pouco
l'omoto. ·
Nestas condicões quando as :13· colonias se• ·unü·am e proclamaram sua separação do dominio inglez; estabelecendo ·O
pacto do federalismo e de um regimen até então desconhecido
e uiío praticado em qua,lquer época c Jogar, trouxeram. para
o cdificio da nacionalidade, as mais amplas garantias da liherdade physica e d;~o liberdade moral, da liberdade civil e
da liberdade politica, do trabalho o da propriedade, da conscicncia e do .pensamento.
,
Errcontrarnm-se tnmbem, vinham . confederar-se portadores de uma larga cópia de «direitos intangiveis) e adquiridos para a suprema, missüo do progresso ,C ~a O!'~em, da~
I·elacões publicas e prl\'adas, como os da « Il).VJOlabihdadc do
domicilio», da « correspondencia », da «mais ampla defesa
'deante dos juizes c tribunaes, etc., etc,».
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h to posto Sr: .Pt•esidcnle, vslou convencido, como lutlus

·os homens de i.•qspousabilidadc, du que vem mui lo a proposi\.u,
· com toda .iuster.a, um truhalhn l:ompai.'nlivo entre as consl.ituicões esluduucs anwl'icanas '·' a no:;sa cal'la fundamental.
As 13 colonins, províncias ou departamentos· administrativo~ da Amorillll do Norte. que formariam o;; élos da Grande
Uriião, r:om a det·la1'U!'ão de 4 de julho de '1776, eram verdadeiras « comrnons-wcalth ~. com lm·:;us raizes no passado, que
irradiam, depois, :í or•:;anizu~ão dos novos Estados. Não foi,
pois. c é, preciso fJu.e se saiba. a ma:;na lei fedct•al de 1787,
sómcntc que entr·ou em execução a .\ rlc mar~o de 'i 78\l, que
serviu de J'onlc üs eonsUtuições polilicas dessas '13 colon-ias,
cuja autonomia em face da metL'OiWle iugleza, in~icava desde
muito a grande somma do direitos soberanos que cllus possuíram, cu Uivaram e sabiam matücr, Ao contr·ario, foram
essas 13 arvores, disseminada~ pelas costas, ilhas o ser'lões,
'que deram aos ptüriarchas da IndrJpendoncia as sementes com
·que elles no terreno nman]1ado, dest.ocado. limpo r,· cheio de
humus c· seiva, lnncaram a semeadura do federalismo republicano c I!Olheram, em SC6'1lida, o mugestoso fructo que se
desdobra ua suprema lei do paiz.
·
Assim, pois, o cidadão americano não ·foi surprehendido
com a obra que a convenção do Pbiladclphia lhe offereccu
em 17 de setembro de '1787 •. Ellc ,já a possuiu cm seus Estados, uas linhas particulares das suas magnas carlas es_taduaes.
·
•
O contrario disso foi o que se deu, entre nós, quando, no
campo do Sanl'Anna, explodiu cm 15 de novemi.tr·o de 1889,
a deposicão' da l\!onarchia. As nossas províncias não tinham
· a liberdade de andar, respirar a plenos pulmões c muito
menos, autonomia aclministrativu. Eram· i'citorias de ·um governo.oentralizado, unitario, aspbyxiante c brutal até ás t•uis
. do despotismo.
Nos Estados Unidos, a accão federativa pariiu da peripheria para o centro: ao passo que no Brasil so deu exactamente o inverso: l'oi o ceut.ro que deu impulso li linha
circumphcrentc. Entre nós a Copsliluicüo Federal procedeu
á dos Estados; na Amcrica do NorLc, todas as 1.3 colonius ou
. circumscripc.ões, que ·formaram · a unidade nacional, . .i r\ pos' suiam as suas leis fundamentacs, quando essa. se cffcctivou
ou se roalir.ou; nl!i, é 1'1\ra de duvida, a União foi precedida
pelos Estados seus codigos polilicos inspiraram os convenoionaes de Philadclphia, qun inm or~unizur n magna loi da
Uepublicn. Aqui, foi a voz do um ccnlm, que .iú existiu, como
orgão supremo da sobcrnnia, que repercutiu pelas quebradas
1 tlns provincins, estarrecendo ns fronLeiras regionucs, colhendo
de improviso a timide?. de todo o povo bestializado, na repetida phrasc de um propnngandista, cahindo, de chofre na alma
adormecida pelo unalphabetismo do ·homem da cidade o do
l10mem do oamp_o.
, ·
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l)orquc, pois,, dac!ns .. s•ns difforenciações historicas. reconhecida a supremacia, ~~~~ 1'776, das oolonias do norte, em
relação ús nosHus desgraçadas províncias de 188D, niio admittit•
um estudo compal'lltivo entre as constituioües estaduaes dos
Estados Unidos e a uossu Cónstiluicfio Federal, sabido, como
é, que foram as leis J'undamenl.ues das 13 regiões lllllercianas
as inspiradot·as do monumento de 17 de .setembro de 1787,
que,· a seu tui•no, nos serviu de modelo,
Além disto. a maioria do subsidio ou a recompensa. pecuniaria do legislador obedece na União e nos Estados ao
mesmo criterio, á mesma razüo do justiça e de ordem pu•
'1
blica: remunerar ou indemnizar o trabalho.
Nessas condições, dada a redacção do art. 22 da nossa
ConsULuiçüo, nada mais consentaneo com. a,disciplinu mental
que mostrar, por analogia, que, quando se· tem a intenç~o.•de
tormu· intangível o tratamento da legislatura dentro do termo
para que i'oi crendo,• usa sempre o legislador de Jip.guagem
expressa, .clara e incontrovcrsa, como devia ser. E assim é
inl'erente que, niio e;xisLindo semelhante manifesLacüo escripta,
torna-se absurdo dar ao .subsidio o cnracter de intangibilidade.
Ora, a nossa magna lei é silenciosa a esse resneito. nenhuma 'prohibicüo ·estabelece. Logo, permitte no caso proposto,
a a!Lerncüo do subsidio consressual· ou pat•lamentar .,
.
Ve,iamos, agora, diminuídas as obj-ecções que se no~ podOl'iam Lrazm·, desbravado o caminho com a digressão · CJU6
fizemos ou que dizem sobre o assumplo as cartas constitupionaes americanas.
··Arkansas-Ati. 5",. seccüo iü.
« The members
Lhe General Assembly shall receivil
suc!J. per diem pay. and rnileag·e l'or• thcir services as ahall bo
fixed by law. No member or either house shall during tho
term ror wich he 1has been elecLed receive. any increase of
pay for his services under any law passect during such term.~.
i( Constituição de 13 de outubro de 1874). '
·
..
'
Oali{ornia - Art. 4' secção 23:
·
'
«No incrcase in compensation or milcagc shall tnkc c'rfect
du'ring the term for which' the members of either· house shall
have been eleeted,) (Constituição de ·i de julho de 1879.)
Colorado - Art. 5", secção 6•:
.
4.PI'ovided--'fhat. no General Assembly shall fixe its own
compensation,) (Constituição de 20 de nia.rço de 1876.)
'
Arkansas- Art. 50,. seccüo 16:
Illinois - Art. ,,., § 21 :
«No changc s•hnll bo mudo in t.ho compcnsntion Qf the Gc.,
neral Assembly ~ur;inr; the tcrm for ~vich they may hnvo becn
lllected.~ (Constituição de 30 de mato de 1870.)
·
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Indiana - Ar L. 4•, secção 29:
«NO incrensc óf compensalion shall Lakc efi'ect during Lhe
session nt wich such inct•case mo.y be mude.~ (ConsliLuicão' de
10 de fevereiro de 1851.) ·
·
Iowa - Art. 3", secção 25:
«No General Assembly shall hnve lhe power to increase
the compensntion of the Its members.~ (Constituiuiio de 5 de
marco de 1857.)
Minnesota _,o mesmo principio, segundo o o.rt. '•", sect.ão 7', da Constituicão de 13 de outubro de 1857.
Koutuclcy - Seccão 42:
.
•No change shall take effect during the session at whicb
lt is .made.~ (Constituição de 28 de setembro de 1890.)
Mainc - Art. ft•, secção 7":
•No law increasins' their compensation shall take ci'J'P.ct
'during the existence of the legislatura which enacted it.~
(Constituicíio de 6 de dezembro de 1859.)
Montana - Art. 5•, secção 5':
cNo Assembly Lesislative shall fixe iLs owu cornpcnHation.~ (Constituicão de 17 de agosto cl~ 1889.)
·Nevada - Art. 1,•, secção 33:
•No incrense ·of sur1h compensation shall take cl'l'ecL· during· lhe term for which the members of cither housc shall
bave been elected., (Constituição de 28 de julho de 1864.)
Pensulvania - Art. 2', 'secção 8':
•No membcr of either bouse shall during the term, forwich be rnay have been elected, t•eceive any increase of snlary
for 'mileage ünder any Jaw passed during such term,, (Constituicão de 16 de dezembro de 1873.)
South Carolina - Art. 3", seccão 19:
«No General Assembly shall have the }l{)Wer to increase
the per diem of its o,..,'ll members,, (Constituicão de 18 de novembro de 1895.)
·
.
Do exposto resulta, Sr. Presidente, que de 1,6 Estados
americanos cujas Constituições conheço através de Francis
Newton ThOI'P .-: Carters, Con.~titutions and Oraanic 'Laws
(1!102-1908\, apenas nove prescrevem, em termos cntegoricos
e incontes!nveis, a prohibicão, nllo de diminuir (e isto deve ser
)lem nccentuado',·; mas, de ausmen!at•, increase, o subsidio aos
membro> do Con::;resso: impedindo. qúatro delles - Colorado,
Illinois, Krmtulry e Montaa - como vimos, qualquer altemção para mais ou menos, durante a legisloturn que já o·
encoritrol'l fixado. Isto· quer dizer que cm '•2 Estados da'
Vol, VIl

'

2

Uniilo Nn1·!.u ~\mt"Jl•iunna Ji."ll, r")Jdu:co n~ Consf.Hui{;õcs do ~\ri
sontt c Ncw Mcxico, aclnutlitJas "m 1!Hl), li pcJ·mitLida em
rtun1qnr•J' pl1a:~.\ l! 1 .l~·i...:\a!

iY:l,

a flim.iiiUif'tio dn :miJsidio l;on~r(~s

SU:llc embora so!J <?I'iL•crio ou maidJ'e:;tu6ão difJerontc; 33 ConstitUJçoes nnda protnbmdo, IIP.m quanto ao au~;meuto nem quanto
;\ dimi•mição, e nove Consti Luições impedindo apenas o au~inenLo,

GoJJvenhnmo,, ainl!Jt que, !'aliando a Jli'OhibiJ)iio constituciomal americana unicamente cm uugmento, c não em
«diminuiçãon de subsidio, teve cm vista, com certeza, ovitar
o nbuso <JLH>, nonLJ•a os interesses vitacs da Fazenda Publica,
poderia smgir dos leg-isladores addicionnrem, de quando em
quando, ao snb:iirlio fixado-. outras quantias que lhe applacassem a ganancia do momento, embot'u não corrigissem os
insLinctos da liberdade.
Não ha, pois, preceito prohibitivo da diminuil;ão do
subsidio em 42 Constiuicões americanas dll!'tl!lte o exercicio
do mandato legislativo, sendo que ~s quatro impedicntes de
qualquer alteração usam de palavras claras, não ambíguas
ou cnntradictorias.
,'
·
Conseg-uintemente, Sr. Presidente, é fóra de duvida que,
em qualquer estado da legislatur:r, o subsidio dos membros
do nosso Cn11grcsso póde . ser «diminuído", não só em face
do texto do art. 22 da nossa Constituicito que não prohibe semelh:mte medida, como, tambem, em confronto com o elemento historico, que, salutarmente, deve ser invocado - a
Constituição Federal e as Constituicões estaduaes dos Estados
Umidns da Amcrica do Norte.
.
Tudo mui s não passa de sophisma dos nossos antagonistas,
,
..
·
Ademais, a nossa sitm:t\lio é de miserin financeira. Devemos muito, muitíssimo, IJ cxerciúo passado encerrou com
·'defic-it c o deste anno ii':'J pelo mesmo eaminho e o do proximo anno nos ofl'orecc a perspectivrt de um debito. de
úO,OOO contos, segundo o que 11os vem da Cnmarn dos Deputados, E' a bancarrOta certa antes rle 1917. quando terminará
0 prazo do iundht(f, Não nos illudamos e deixemo-nos de hesitações, A Naoiio precisa, mais do que nunca, da vossa coragem · cívica, do um attestado eloquemte do vosso valor ·
moral,
_
Pela minha parte, estou decidido a não votar orçamento
. com dc{'icit, Si não podemos obter superavit,· esforçarme-hei a apresentar tantas emendas. ús -propostas ministe.riaes e ao orçamento geral quantas forem ·nccessarins para ,o
oqll'!lilll'io deste, Chrgou o momento opportuno .
~!uucudo nu c~cola, do tralmlho, da honra crua <lignidadc,
lião darei o meu vaLo p:tra o calote official, para a vergonha
do Brazil,
,
·
Consicloro dcshonesto o individuo que organiza o seu
·oruumonto concluh1do por um quadro do despezas superior :\
sua L'Ccoi.ta; que, pondo em oxecucão semçlhnnto alcijão, vae
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contraliinrlo dividas ('xLmordinal'ias, reeorrendo nos 'cmprestimos, Josm1do n boa-J'ó e economias do terceiros. ::ão é só
dusholwsto: é usurpador, ostensivo, obcecado poJa mania das
grando~us, de eonscwncm SUJa q pOdre, privado de brio o
''ergunlin, verdudCil'O polypo socwl, que devo ser conduzido
para as grades da cadeia.
·
Do mesmo modo, Sr. Presidente, considero condemnada"
as nações ricas, pela natureza e pelo clima, que vegetam, cm
tempo de paz, corn orr,amcnlos desequilibrados, gastando,
1ou~amcnle, ~em utlcndcr ús fontes da receita, ás forças do
m·arJO, Jull.ando aos seus dovet·cs, ao pagamento ·pontual de
suas obrigações.
Não lm, nem pôde haver segum direcoiio na vida particular, quando se g-asta mais do que se pó de c se devo gastar.
N:io ha, nem púdu haver boa polil.ica, salutar nót•ma de gove!'flo, quando o paiz despende mais do que consegue e pódo
arrecadur. Silo principies clemnntnres de bom senso e criteria, cousecturios logicos, ethicu-juridicos, cuja negação resulta de incupucirlade nativa ou mesologica, da carencia de
reactor contm os defeitos de raca, temperamento, costumes,
educação e coracter.
Todos reconhecem que vamors mal; mas ninguem procura
mudar de rumo.
-·
Nós não est~mos mnis á borda do abysmo, phrase sedica
que nos legou a Monarchia; porque já constituímos o propr1o nbysmo; somos um verdadeiro agglomerado cahotico, de
sombJ·us mal definidas, CJUe i'o:;cm, como no circulo dantest10,
ás fulgurações da luz e da realidade. Estamos fallidos no
iuteriOL' e no extel'iol'; e nem temos dinheiro para matar a
fome, mitigar a sêdo e prover ás necessidades dos nossos
irmãos do nordéstc, flagellados pelos rigores das alteracões
cosmologicus. Elles apartam ás diversas regiões do paiz,
do súlo patrio, crwontrando por to_da a Jlart~ o .trabalho desorganizado, os clamores da desolncao e da m1serw, em grande
I! pequena escala.
E tudo isto, por que ?
Pot•que mão fazemos politica de organiza 0ão ·e de ordem,
não praticamos medidas economicas e financeiras, não equilibramos os nossos orcamentos, e não observamos, em toda
integridade, os princípios da Republica federativa e as verdadeiras linhas do pt•esidencililismo.
Estou certo, Sr. Presideote, que, si as finanoas federaos
da grande Nação do Norte soffressem, não tanto quanto ns
nossas nu actualidade, mas um razoava! ~clinio, a ponto
de alarmar as consci!'lncias · pntrioticns, seria ioevitavel
naquelle puiz o g-esto nacional de abnegação o sncrificio individual que se dbsm·vou duranto a guerra civil de 18621865: todos os funccionarios du Republica acceitariam, concordariam com a maximu reduccão nos seus vcncimonto:l
p subsídios ou remuncracões.
,.
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~. em verdade, ~eleva confBssar que si tuncüo premente,
terr1vel, angusLlosa, Igual á nossa, nunca nucionnlidadu' alguma, em tempo de paz, experimentou o senLiu, contorcendo.
se, ainda, cm um to!'mentoRo ambiente do coval'dia e desfalIE:cimento, ambições o desordens, de todo •:enc:·o, olhando
para o imprevisto com a mais evidente ca!'encia de civismo
e ~mor ás hellissimas instituições que nos regem e podem,
fnci,lmente, nos conduzir á mais completa e duradoura prosperidade. Cortemos corajosamente, o mais possivel, em n~ssas
de~pezas, limitando-nos ao estrictamente necessario, sem
offondcr direitos incontrl)versos, adquiridos tí sombra da lei.
Hccluzamos ao minimo todos os vencimentos c rccompr.n:;as,
om todos as departamentos do serviço publico.
Comt>cemo)S por 1116s, pelo Pl'esidente, Ministros de Estado e Plenipotenciarios; appellemos para o patriotismo das
forças de terra e mar.
.
Façamos,. como legisladO!'es, organizadores do orcamonto, uma supplica ao Pudor Judiciario, nomeando para
eóso fim uma commissüo do Congresso ou indo este in~"':uo
rado ao Supremo Tribunal Federal, o, de joelhos, si precieo
fôr. implor·ar aos juizes, em nume da Patria empobrer:Jrla e
endividada, que lhe facam a esmola de .um justo abaLimento,
jf. que pelo art. 57 da nossa Constituição nada podem·•~ lesislur nesse sentido.
.
Eu tenho a satisfacüo, ~ maior opgulho de dizer desta
tribuna que, ll'Ocando sobre o assumpto idéas conJ o ~--ne
merito Sr. Presidente da R;publica, espirita patrio•.w•l e
eomplr.~o ·dos seus passados deveres. manifestara-se o illu•tre
chefe da Nação fuvoravel a todas as medidas de amyla economia, impondo-se, mais uma vc~. a uma reduccao equitativa no snu tratamento peo•.uniario.
·
Tracemos, pois, a nossa Lrajectoria, vivendo dos no:;•os
pr.oprios recursos. Quem não póde comer um pão· de 100 r~is,
que coma um pão ne 50 réis. e não morrerá de fomP.. Nmguem se illuda: a desgraça, a rui na financeira nos bak·n á
porta. Temos a previ~ão de t1m deficit de 50.000 :000,~. nr.óra
o~ saldos devedore~ Já, accummulados,
temos um fo,n.</ono,
que se vencerá em 1917; temos uma fabulosa divida ml,fl•nal
fundada e fluctuante; temos contractos com garant, a> de
,iuros; e, por cima de tudo isso, não queremos recoul,ecer
que não temos numerario bastante. ·recursos equiva 1~nt_es,
prorluccões ou fontes de rece:tas sufficientes, nem ~.retlito
csp.ontaneo c razonvtll. Somo~ un~ pobretões enf.atuadns, ••lnt.u<loreB de maravilhas. !eginnarios da Divina Provi·1eMI\I.
do tenha }lac'iencla, ·vcr1ha amanhã. loao pa~al'ei. Isto é supinam@te escandaloso e dá um triste nttestado da nos•a fraqueza mpi'nl.
·
'l'orlos somos brazileiros. Devemos quer•m• o -prMrr,•o e
IL grandeza do nossa Patria, Ci1efe do EBtado . .iuiz, ll'll'i~lnJor,
militar·, funccionario· civil, drvrmos nos convencPr 1u ~ ten•mos de partilhar, tndQs n6R e nossos filhos, dn fAh<J•·lade
ou das miserins cl.o Brazil. Tudu deplll!de de nós, da Q!)SSa

.
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r.ttitude, neste fim de anno, · .,,,Joroso, tetrico, cheio de luto,
cheio de dor.
Não lla inconstitucionalidade, Sr Presidente sabdcn-n'o
todD.s, na reducção 09 subsidin congressual, como' jú d~trton
strct1 cm ,qualquer upoca do CongJ·csso. Al~m disto Sal!~S
patrtae auwema. lex esto • ..
Sr. Presiden~e. esta questão de irreductibilidfl;JA de
subsidio dentro do Lermo da legislatura,. que o percebe; ft)i,
renalmenle, 9ondemnnda pelt), povo .amet•tcano, que nos orecedeu e mspu·ou o rcgtmen lcderaLtvo, Heunido o Congresso
Ct)S Estadrs Unidos em setembro de 1789, submettP•I aos
Estados em marco de 1i90, aoós caJt)rosos debates, 12 ,. nen<las á Constituição, entre as quaes figura exactamente a
que «estabelecia não r,oder ~ IJongresso alterar a rem••n lracüo dos Senadores e Deputados antes da eleição proxima.>.
·
Ahi estava positivamente consagrado o principiú pelo
qual se batem os meus antagonistas. Não poder uma id;;'tolatura modificar o subsidio fixado pela precedente.
E sabe, V. Ex .. qual. foi a decisão do grande oovo do
Norte,. cujas inst.ituicões procnramos imitar, mas não imitamos ? Sabe o Senado o que delittet•aram mais de 314 dos Estados americanos por suas assembléas legislativas, em In de
novembro de 17!H?
Resolveram repcllir s~melhante doutrina, deela·rando
que o assumpto não era de •lrdem constitucional mas pP.rtinente á esphera das leis ordinarias.
Depois disto, supponho que nada mais necessito nflduzir contra as investiduras de eminentes parlamentares. que
inventam. por interesse proprio, questões de direito· •·on-·
stitucio·nal, onde cllas não existem. levando alguns a mentalidade tendenciosa a ponto de repellir~m in limine com ~spi
rito folhct.inist.a ou df. pamph!~Lario. 1déas liberaes e ori,;nóas da nossa miserrima situa·;ão, representativas de um caracter tão elevado como o daquPtles que bem procuram ~er
vtr a causa pub Iica.
E, assim, temos. Sr. Presidente, em abono da red•Jc'.ibilidadc do subsidio, ·o elemento historioo da Constituição Feceral do? Estados Unidos e o rlireito tradicional das r.tn~ti
tuicões estaduaes americanas. que se occuparam da maL••ria.
Entre nós, só urn poder, s6 uma classe de funCl'Jon1rios
não p6de em tempo algum ~offrer diminuição de veMimentos: é a dos ,iuizes federaes, porqt1e isso está prescri'(ll.o no
art. 57, ~ t• da Constiluic!lo.
A interpretação dos textos Jegaes, espacialmente de r,ma
carta fundnmentnl, deve see feita com ·Jogica e pr~ci~ão
C:esnpnixonndn, c impessoalmente, com elevação de ammo e
n.o int.nross~ da rnllectividndr.
· ·
Assim. pniR. si ~ de OJ'dPtn moral niio submet.t~,. , "
subsidio do Presidontr dn nepuhlica nos caprichos d~ 'eqJslnt.m·n. como muito h~m rlnutrinnu Hamilton no O l•'"dlirallsta. cnp 73. rle modo a qnP não sn.in. dnrnnto o sen . Qt;tntriennio, passivei de nugmon:o ou reducção do rnsf'•!llttvo
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l.r~tamento, não quer. isso dizer que, dadas as condicfuls do
pmz, oomo as que atravessamos, nfio possa o Congre~;o. de
accOrdo com o nobre mpresootante do Executivo, modificarlhe a rcmuncrnçilo, lendo cm· vis/a as cxigcncias, o paupcris..;
m.o dos cofres nacionacs.
·
E' .ao Congresso exclusiv~mente que compete orqaoizar
os orçamentos, promover a reccit.a e decretar a d !SI)oza.
Nestas condicões, é racional c de boa politica provirhmciar
sobre o subsidio no chefe da ~ncilo, de modo a ficar a coberto
das investidas facciosas do P"·rt.idarismo, o que não vgl·" •lizer
qur., veriricada a dcsorganiznr;iio financcim do paiz, n mudez
de recursos prcuniarios c u espectro das dividas e dos
da{icits, da f.ome e da miseria. não possa o maior dos de:egados do pov.o, em collaboraci\n com a legislatura, vir ern
soccorro desse mesmo povo, C:a grande patria, que o ce.rca de
luz, de ar, de vida, rle prestigio c das opulencias do wl•>me,
cumprindo, dest'arte, um dos seus mnis elevados dev.~res.
funccionaes, dando .assim o ea!OJ' dn. sua abnegação, o ~"Jll'O
d;; sun consciencin o o bei.io filial r],, seu pat.riotismo.
Mas, o que nã.o resta duv·idn ,; que a nossa Constitmcüo,
cm sou nrt. 4G, trnt:mdo do subsidio do Presidente, lim_it.ousc, o que era natural, n prescrever que o mesmo será tz:~add
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Jlr.lo Cnnarcsso no periollo Jl1'esirlencial ]Jracedenta.

Não determinou r.Jnrament.e que o mesmo subsidill não
possa ser «diminuído~. comei fez n Constituir;ão dos Estados
Unidos, cm seu art. 2", nestas pn.lavras:
' «'r!Je presidcnt shali, nt. st.ated times. receive fnr bis
services n c.omponsnt.ion wich shnll neither be increased nor
diminished during thc period for wicb he shall have b~en
~ler.f.ed nnd he shnll not. reccive wif.hin that pcriod anv <Jf.hcr
emolument from the U..Ss.or anyo of them.:>.' (0 Presidef!lll!! em
tcmpn determinado receberá pOJ' seus serviços um~ remu•
nerncão, que de forma nlgomn será augmentnda durant:P o
período para que foi eleito o dentro dn mesmo pertor.lo não
receberá qualquer outro emol11mento dn Unifio ou d(l~ lTia.,
tndos.l
Nii.o tenho em vista, nem isso nunca me passou pela
n:ente. concorrer para que o legislador não perceba da Nn~ão,
du·rnnt.e seus trabalhos legislativos, um subsidio com..,atJVel
com a sua categoria na grande fnmilia politica com a• ~>On. dicões do meio em que vem viver. O que entendo ~ que, no
estado doploravel cm que se ncham as nossas financao. hem
r-odemos n6s do f!om:resso cerler algumo. cousa em benNicio
da caus(l commum, que ó' o allivi 0 em porte dos encargos da.
Nação; assim teremos por outro Indo forca mornl e cohesa.
pnra pedil·mns irlcnl.ico sarrifir.in nos r!cmnis servent.uarios
ou empregados publicas.
Ni1o será, como demonstrarei, economia de paJif.(l~. .nas
o omprego de meios coonduccntcs ao equilíbrio rlo orcnmonto,
n. l.'eeerva, &i possível, do fundo pnrn. pngnmcnt.o dos nossos
· atrasos ou cobert,urn das ito.Jsas dividas,
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Proponho, portanto, que J subsidio do membro da ltJgislatura seja, a contar de .1 d"o outubr·o de 1915, sem .:es,•onlo
de qun.lqucr natureza, d1rccto ou indirecto, de 70$ diarios
duran Le os quatro mczcs llu tiussiio ordinurm prevista no artis:o i7 da Constituição e de ~0$ por din nos ctous primeiros
mezcs de PI'Qrogu.r;ão, sem dir·eito a mais remuneração pelo
tempo que exceder. Proponho, igualmente, que seja f.i:(ada a
ajuda de custo de sOrJ$ por anno, sem a p.ossibilidade d~ qnalc,uer desconto.
·.
São 275 os l'epresentan Les do Congresso, com igual tratatamento e n.i uda de custo, segundo o preceito do art. 2!!.
da Const.iLuição.
Dmnnlo os r.tuntro rnczes de scssiLo annual, que repre·
sentam 12.\ dias de trabalho, teremos que o subsidio de todo·'
os membros do Congresso será de 2.387:000$ contra
2.731 :Of)O$, a 80$ dirurios, que, actualmente, com o desconto,
recebe o Senador e Deputado.
Tendo como cerLo que o Congresso funccionará, em prorogacão, até 31. de dezembro de cada anno, porque assim tem
.sido, é fóra de duvida que o· dispendio com o subsidio, •lurante esses 119 dias de excesso. será de 2.648:000$000. No
emtnnlo, com a provisão que orrcrcr)o ao Senado, o, despeza
nas prorogaçõcs será apcnos de 825:000$000. Dahl resulta
uma economia annunl, de que necessitamos e .se póde fazer,
sem abalos rle 2.157:000$ correspondendo no triennio ou ao
termo de uma legislatura' a G.501 :000$, ou, durante o tempo
de um mandato senatorial, que é ·de nove annos, abrangendo
os membros de ambas as Casas, a 10.503:000$000.!
·
Ninr;uem supponhn que com essa 1•educcão, reclamada
pelas condições precnrissimas do ·nosso Thesouro, justa c indispensavel, fique o paii privado das luzes, talento e capacidade de trabalho, illustrnçiío e patriotismo- de eminentes
brasileiros pollt'l!S, ou por causa da roda da fortuna, que
nunca lhes passou ag-itando os guizos, á porta de casa, ou
pela dissipação e ponta-pú que sempre deram no vil metal,
com asco, desprezo c ostentação. Não; ninguem se apodere de
•semelhante absurdo; ningucm medite n11 intercorrencia de
tnmanha ealamidnde nacional ~A. Nação não ficará, por falta de retribuição pecuniarin,
desalentada no depnrtnment.o legislativo, pela ausencia de seus
grandes filhos, que vivem em relativa pobreza. O brasileiro
em gora! 6 muito patriota, desde o typo nobre o gentil L[Ue
passeia pela avenida c J•ua do .Ouvidor, frequenta os salões
c os sports. acompanha 05 corsos e tomn chá no inverno o no
verão, vestindo com ele:;nncia c primor, fumando exccllentes
ha1!anas e tendo ainda tempo de, religiosamente compenetrado de sua missão, dirigir a opinião publicn, até o rude
sertanc,io que rodeia nus campinas, derriba ns mnttns, semeia
e limpn os rot•ndos, pcscn nos rios e lnr;ôns, clispondo lambem
de folga parn tocar. ·o pinho, ir t. missa o exercer, quando
preciso, o direito de :voto, sagrado e soberano.
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\'e,ia bem o SennLlo, pelo meu pro,iccto .quanto perceberá
o t•ept•esenlanle legislnLivo cm uum sessão ordinaria, uccrescida da inl'allivel pro rogação u ajuda de custo:
l\laio, .:!ti dias . .............................. .

,runho,

~lO

d'in:-; . ............................. .
Julho, ::ll dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Ag·oslo, 3l t.lias . .................. , ...... : .. ,

Setembro, tz·es dias .......................... .
dias de {H'Ol'Og'UfJÚO •• ,,.,., •• ,,.,, •• • ·

SOSSI~nl.a

'

I
I

2:030$000
2:100$000
2:170$000
2:170$000
' 210$000
3:000$000
12:480$000

.Jú se vê que não set·á por falta de subsidio que o Congress.o ficará pl'ivado da collnbornção dos que se consideram
pobres, na impossibilidade de legislar sem equitativa remunoracão no exemicio do mandato, equivalente ao emprego de
esforço moml, material e intellectual.
·
Ergo, não se poderá queixl)r u classe dos patrícios intellectuaes e patt•iotas que se considera desprovida de recursos
pecuuiarios snfl'icientcs ao fiel e bom desempenho. dos arduos
encargos r!c legislador, de St!r n pnl.ria antes madrasta que

mãe.
E como é que sem recompensa ou subsidio nunca delxat•am d0 J'uuccionm· o Reicltstao, da ,\llemanha (n. 32 da

ConstiLuicüo. ele I G de abril de :187 J), o Parlamento Inglez,
o da Halia (art. fiO do gstatuto .Fundamental, de lt de marco
de 18ljH), Gamara flungar·a elos Jlaonatas (n. 15 da lei de
18811) r• a primeira Gamara do llilmlaa sueco (n. 12 da Lei
0Pganica de Z~ de junho de 18!iG)?
.
Sct·ú qtirJ nessas r•asas leg·islativas sú tenham assento homtms rit!OS e abastados, quando Nn todas ellas, mesmo na
dos Maanntas, que conta em seu seio com elementos estranhos
:'t nobreza (como o de nomeacüo pelo rei e os eleitos pela
Croacia-Siavonia), quando vemos, ao lado dos bafejas pela
J'm'Luna wonctaria, o operaria das l'abric'as, o jornalista, que,
apenas eonta com o seu trabalho, o advogado, engenheiro e
·medico, mr.mht·os dr. todas as classes, que vivem de suas profissões'!
1~ o ~ue iU! · diJ•tí ·cta remuneraciio legislativa em muitos
paizes de viria clifl'icil, alguns delles, e tão encarecida como
a nossa?
·
Dn rl~ranr;a, pm· exemplo, onde o membro do Parlamento
pm·cebe nove mi I l'raneos nnnuaes, ou einco contos e ·quatrocontos, táxu do ·I li, annuacs segundo o nr·t. Oll ela lei de 15 de
mm"t:n d<.• 18.\0; da Helgica, ondr n membro dn Camnrn. dos
Rept•r•:<enl.anle:< tem apenas clirPiln a '~00 l'lor·inR durante todn
a stissiio, nu ~!H$, sendo qu'' no Depul.aclo r·rsiclente na séde
do Poder· Legislativo nada pólio lm:ur e ljS nwmbt•os do Senado
nndn percebem, conforn'Jc os arts. õ2 e 57 cln. Const.i'j.uicão
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de 7 de rovcreiro de IS:ll: d:1 llollanda, onde a sua Consti.
tuição (G1·ondwell), <.lc 30 de uuvembro de 1887 e a lei de 1í.

do maio de -1880 consignam ao membro da 1" Camarn o tratamento de âous mil {lotins annuacs ou 3:470$, c ao da 2•
CamarlL o de de: florins por dia, ou H$700 em-vi da lei de
24 de julho de 1876?
Que diremos da PL·ussin, onde o Deputado percebe diariamente, durante as sessões doze marcos, ou sejlLm 8$400
da nossa moeda, a cambio ele lü; da Austria, que allribue no
Deputado, pela lei de lO de mat••:o de 187-1, o subsidio diario,
durante o funccionamento do Reichsrath, de dez florins, ou
u.~700; da Ct·oacia, que pcl<J nl'L, D" da Lei Ü1.'ganica ela Dieta, de 1879, ~onsigna ao Deputado n indemnização diaria de
cinco florins, ou 7$350 durante as sessões da mesma ?
Do mesmo modo, de Portugal, que, pelo decreto de 22 de
agosto de 1. 911, pagr. ao Deputado e :,ienador o subsidio de
iOO$ mensaes, sendo de 5$ por dia nos mezes incomplPIOS
de sessão e sol'l'r·endo, ainda, o desconto diario, pela não comparencin, de 3$333 ?
Assim da Grecia, onde, pela Constituição de 28 de novembt•o de l8G7, art. 75, o uwm!H'O da Gamara recebe 2.000
draehrnas pol' sessão ordinaria, sem direito u remuneracão
nas extraordinarias, ou 1 :200$, tambem a cambio de td ?
E, passando, agora, ás Constituições estaduaes amerira·
nas, que devem ser consultadas, porque os selllS principias,
como provei, nos serviram de modelo, veremos que1 na maiol'
parte dos Estados, além de serem as sessões legislativas
biennaes, percebe o legislador, em quasi todas, o subsidio dia·
rio de quatro, cinco e seis ,dollars.
Alabama, quatro dollars por dia e 10 centimos por milM de
viagem, ida e volta pelo caminho mais curto (art. 4", n. 49, da
Constituição de 3 de setembro de 1901), sendo as sessões no
maximo de 50 dias.
Arkansas - A Constituição de 187 4 manda fixar o subsidio por lei ordinnria, ma•s as sessões não excederão de 60
dias, salvo si dous terços dos membros das duas Casas resol·
verem o contrario.
CaU(ornia- O arL. ,,.. , eeccão 23, determinando que o
subsidio e a,1uda de custo sejam regulados por lei ordinaria,
prescr·ove, portlm, que um o oult•a não excederão de oito dollars por dtn e 10 centimos por milha, além de 25 dollars
· p~ra desper,.as de expediente, nada se despendendo pelo
excesso de 60 dia.• de sessão, como preceitua a secção 2' do
msmo dispositivo.
.
Colorado - O art. 5•, secção 6', da Constituição de H de
marco de 1876 fixou para a primeira assembléa geral qua·
tro dollnrs por dia de compnrencin e 15 centimos por mtlha
do viagem, prescrevendo que o subsidio das demais assem·
bli\ns sm·in marcado por lei, não excedendo as sessões de 40
dia~.
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Connecticut -· A emenda de outubro de 1876 á Consti·
tuicão do 1818 fixa o subsidio dos membros da legislatura
cm 300 dollnrs por anno e a ajuda de custo em 25 centimos
por milha.
Dclawa.1·e :.._ O art. 2", secção 15, da Constituicão de 4 de
julho de !8ü7 estabelece a remuneração de cinco dollars diarios, dut•au to üO dias de sessão, nada percebendo o legisladOI' nas prorogações, tendo direito nas sessões extraordmarias apenas por 30 dias de trabalho.
Florida - O art. 3", seccão 4', da Constituição de 3 de
ngosln de 1885 estabelece que o subsidio niio cxccclcrá de
seis dollars e a ajuda de custo não excederá de 15 centtmos
JlOI' milha,. não indo as sessões ordinarias, conl'ot·mo a socçiio
2" do mesmo artigo, além do UO dias c as exlraorclinarias além
ele 30.
0C01'(Jia - A secção ~·. § 1", da Constituiçã{) de 22 de
ag'{)slo d" ·1877 outorga o subsidio de quatro dollors por dia
e a a,iuda r.Jc custo de '10 centim{)S por milha, prescrevendo a
secção ""· § G", que as sessões nrto passarão de GO dias, salvo
si. dous terços de membros do Senado e Gamara dos Representantes determinarem o conlrari{),
ltlaho - O at't. 3", secção 23, da Constituição de ü de ago~
to do 1889 marca o subsidio de cinco dollars c 1O centimos por milha de viagem, não percebendo o congressista
mais de 300 do llars, sc,ia, qual for a duração das sessõL'S ardi.
nnt·ias, niio <'Xr:cdnndo as exlt·aot•dinarias mais do :JO dias.
llUnoi$ - O art. i,", § 21, da Constituiçã{) de 30 de maio
do 1870 ta.xa o subsidio de cinco dollars por dia c 10 ccntimos
por mi;lha de viagem c mais 50 .dollars em cada sessão, para
scllos postaes, ob,icclos do cscriptorio, jornaes e outras despezas de expediente.
Indiana -A C{)nsLiluiçúo ele 10 de fevereiro de 1851 commetl.c a uma lei a fixncão do subsidio, mns nenhuma scssilo
ordinarin excederá do ü1 dias c I):Jltl•aordinaria de 1,.0 dins, segundo a secção 20 elo seu art. 4".
·
[ou•a - O art. 3", scccão 25, da Constituição de 5 de março
de 1857. l.enrlo estabelecido parn a primeira asscmbléa geral
o subsidio de tres dollars por dia c mais outros tres por vinte
milhas de caminho, conclue que para a subsequente legish.
t11rn essas r~munorações sorün fixadas por lei ordinarin. .
·
Kansas - O nrt. 2", secção 3", da Constituicúo de 29 oo
julho de 18ií0, prescreve o subsidio de tres clollnrs pon dia
e a ajuda do custo de 15 ccntimos por milha, sejam as sessões
ord!nnrins ou espccincs, não podendo o subsidio exceder do
150 dollnrs nnquellas e 00 nestas.
Kr.ntuclr11- A sccQfio lt2 dn ConsLit.uioüo de 28 de setembro de HinO mut•ca o subsidio de cinen dollars por dia
do compnrcncin o 15 r.cnt.imos por mUlm de viagem, JtÜO
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excedendo as sessões do GO dias, excepto os domingos c feriados.
Lonisiania- ·O ai' I.. 20 da Constiluição de 12 de maio
de 1808 i'ixa n rcmunm·aciio rlc cinco clollars pol' dia e cinco
ccntimos pol' milha elo viagem, nüo se prolongando, segundo
o. art.. 23 as sessões além rlo GO dias.Maine- A secção 7" elo ar L. "" da velha Constituição de
181 O munda que o manda lo seja l'ixado por lei ordinaria.
Mar•ularul- O art. 3", secção ol5, da Constituição de 17 de
ugoslo de 18G7, prescrr.ycnclo que as sessões serão, no maximo,
de no dias, marca o su!Jsirlio ele cinco clollars por dia rle coinparencia, devendo as fallas ser provadas por molcstias ou
justii'icadas por licença.
Massaehusset{s- A legcndaria Constituição de 1780, cm
- seu mf. 2",. sccçiio 3", capitulo J, dispunha:
~'.I' li e oxpcnsr's o:l' Lravclling Lo thc general asscmbly anel
rcLurning homo, once in evcry se5sion anel no more, shall !Jo
paid !Jy Lho govci'Omcnl, 0111. ol' l!H! public theasury, Lo evet•y
member. who shull uttenrl us scaswnably as he can, in Lhe
,ludgment or. lhe houso, anel does noL depart wiLhout lcnve.~
(As clespezas drJ viugj)m para u assemblóu geral. c regresso ã
residcncia, umn vez por nnno, o não mais, serão pagas no
mcmbt·o que comparccot• op]iorlunamenLe, quando puder, B
juizo da Caso, e que niio se ausentar som licença.)
·
Como se vô, o grande Estudo da colonin Nen,-Enoland
não fll'escreve subsidio aos rcpresontanlcs dos Congressos Lngislativos apenas umn dotação pum as dospczas de viagem.
EnLrclanLo, l 03 annos mais tarde, a emenda 35, approvada cm
7 de novembro de 18!l3, revo::ou semelhante ajuda de custo,
de modo que cm Mussnchussels o legislador exerce suas funcçües gratuitamente. Pelo menos não conheço alli nenhuma
provisão em sentido contrario :\ referida emenda.
Mlchi(fan- O art. iJ", secção t::i, da Constituição de :15
ele maio de :1850 presct•eve o subsidio de trcs dollars por din
de compurcncin, salvo molcsiu provada, 10 centimos por milhn
ele viagem o cinco pura dcspozas de expediente, só percebendo
nas sessões exlraordinarins nos primeiros 20 dias de trabalho, •.
M-innesota- Subsidio de tros dollurs por dia nu primeira
sessão em que 1'oi promulgadn a Const.ituicilo elo 13 de ou.
tubro r.le :1857, ~endo dnhi por Coanl.c flxndo 110r lei. N·ão é
do prcsnmil' ~ne esta o t.cnhn nugmontnrlo, porque nos Jllst.ados Uniclos são bem ob~ervndos os pt•ceedcntes conslilucionaes,
J
·
· M'lssiss'ipi- O urt. IJ", sccçilo 30, dn Consliluioiío de i
ele novembro de ·18!10 J'ixa n rcmunGruç.iio em cinco dollat•s
por din c 10 cenl.imos por milhn ele viagem, nüo excedendo
ns sesdões extruordinnrias do .30 dias.
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Missuri- A Constituição do 2 de agosto de 1875; art. 4"
secção 16, prescreve o subsidio de cinco dollars nos primeiros
70 dias de sessão o de um dollar nas prorogacões, excepto si
estas forem motivadas com a revisão constitucional.
Montana- Subsidio d~ seis dollars, ·comparecendo ás
sessões, que não excederão de 30 dias e 20 centimos por
·milha' de viagem, segundo a Constituição de 17 de agosto de
1889, art. 5", secção .5'.
· 1\'ebraska- O arL. 3•, secção 4', da Constituição de 12
de julho de 1875 marca o subsidio de tres dollars por dia de
comparencia, sómente para os primeiros
dias de ,trabalho,
nada percebendo portanto, nas prorogacões, e uma 1ajuda de
custo de 10 centimos. por milha de caminho.
..
Nevada- O subsidio será fixaâo por lei ordinaria, não
podendo ser. alterado na legislatura para que já estiver regulando, em beneficio della. E' a regra do art. 4', secção 2•,
da Constituição de 28 de ,iulho de 187 4.
. .
•
New-Hamp.Yh.ire-Uma emenda, que passou em 17 de
abril de 1852 á olassica de 5 de setembro de 1792, esta- 1
b~lece que o legislador perceberá 200 dollars durante o seu
.mandato e razoavel ajuda de custo, comparecendo ás sessões
ordinarias e não se ausentando sem licença, recebendo nas
extraordinarias mais tres. dollars, não excedendo esta de 15
dias.
·
.
New-Gel'sey- O legislador receberá anmia'hnente o súbsidio de ·500 dollars durante o tempo em que exercer o seu
mandado (art ...4•, secção ,,., n. · 7, da Constituição de 26 de
outubro de 1844) .

'•0

Ne?V-Yor/c - Segundo ~ art. 3', § 6', da Constituição de
29 de setembro de 1894, a que melhor retribue, o membro da
legislatura receberá annualmentc 1. 500 dollars, ou sejam, ao
cambio de 16
I, :500$ e mais um dollar por milha de uma
·
só viagem.
1

d:

North-Carolina- A Constituição de 1S7G, art. 2', seccão
28, outorga a remuneraciio de quatro dollars por. dia em um
período niio excedente de 60 dias, nada percebendo {) congressista nas prorogações.
North Da/rota-. O subsidio, conforme o art. 2', § 45, da
Constiluicão .de 1 de outubJ•o de 1889, é de cinco dollars por
dia ·e 10 cenliinos por milha de viagem não excedendo as
sessões ordinarias de 60. dias, excnpto. no caso de cmpeach.ment
providencia do § 56, .do mesmo artigo.
Ohio- A ~mPnda do ,1860 ft 'constituição de 10 de marco
·de 1851, prescrevo o trnlainenlo de tres dollars por dia de
pre5enca salvo ;,,o!csia, sendo quo nas sessões ext.raordinnrins
.eó süo remunerados os primeil·os 20 dias de trabalho.
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Oklahoama -A scccão 21 da Constituição de 16 de junho
de '1907 adjudica seis dollars diarios durante dous mezes de
trabalho c dahi pol' denate apenas dous dollars .
. Oreaon - T·res dollars por dia, não excedendo de 120,
qualquet· que seja o extensão da sessão ordinaria; e nas extraordinarias os mesmos tres dollars diarios duranta 20 · dia.s
. de trabalho. (Ar L. lt", secção 20, da Constituição de '18 de setembro de 1857) .
·
Pensulvania- A Constituição de '!6 de dezembro de 1873
em seu art. 2", secção 8', manda fixar o subsidio por lei ordinaria, sem direito de augmento durante a legislatura.
Rhode Island.- Neste raro e pequeno canto da terra odà
litlle hook na phrase de Bryce, o legislador recebe apenas um
dollar por dia de presença, c oito centimos por milha de
viagem, como no art. 4", seccão ·H, da· Constituição de 5 de
novembro de 1842.
.
A Constituição de South Carolina de 16 de outubro de
1895, manda fixar o subsidio pot• lei ordinaria, sendo inaugmentavel pelo Congresso que jú o percebe. A de South
Dakota, de i de outubro de 1889, marca cinco dollars por dia
de presença, não exced~ndo as sessões de 60 dias, salvo occorrendo empeachment. A de Tennessec, de 5 do maio do 1870,
outorga quatro dollars diarios em período nunca exceaente de
75 dias de sessão ordinaria e 20 dias de extraordinaria. A do
Texas, de 17 ele fevereiro de -J87ü, adjudica cinco dollars por
dia, não excedendo as sessões de 60 dias e dous dollars nas
prol'OI"acões. A de Utah, que t~m a data de 8 de maio de 1895
concede ao membro da 'sua assembléa um subsidio, que regulado por lei ordinaria, não excederá de quatro dollars por
dia e de 'lO centimos por milha de viagem. A velha Constituição do Estado de Vcrmont, que é de 1793, antecedida pela
de i 786, nada prescrevr. sobre a remuneração legislativa; mas
claramente estabelece esta regra geral em sua secção 25, capitulo II:
· ·
·
.
« Any man, co!lod into public service to the prejudica of
bis private affairs he has a right to a reasonable compensation.~· (Todo cidadão, chamado ao ~erviço publico, com prejuiao
dos seus negocias particulares, tem direito a uma razoavel
compensaçiio) .
Viruinia -·A Congtituição dA 10 ,de junho de :1902 manda
fixar o subsidio por lei ordinaria, sendo inalteravel pela legislatura ·que Já o percebe não excedendo as sessões ordlnarias de 60 dias, salvo si tres quintos de. membros das duas
casas deliberarem prorogacão, só havendo nas s~ssões extra' ordinarias remuneração durante 30 dias.
· Washinoton-A Constituição de 22 de agosto de :1889.
marca• a indemnização de cinco dollars por dia de 'eomparencia:
e 10 centimo~ por milha do viagem, não excedendo as ses~
ordi·nariaB de 30 dias.
..
·
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O Estado de WL·~t Virginia, na Constitui~fio de 187~, i'ixn
o subsidio de quatt·o ·dollars por dia c 10 ccnlimos pro milha
de viagem, JlÚO excedendo as se;sões ordina1·ias de 45 dia~.
salvo resolução contmria por dous tere os. Os de Wisconsin
c Wyoning, ConoLiluicüo de 18-18 c 18HO, pl·cscrcvcm l'espectivamento, dou• dollur~ c 50 cenlimos c seis dollars por dia
de p!•cscncn e mais lO e 1~ cenlimos por milha de viagem, .
sendo que cm Wyoning as scssúes niio devem ir além de 40
dias.
Eis alli, Sr·. Prcsiàenlo o ;;r·unde reflector da sã· moral
poliLica 11as ·monar·chias e paizcs republicanos, os verdadeiros
principias da democracia, ·a pratica e cultivo das mais elevadas idéus do economia e de o1;dem financeira. E' isto, devo
z·opetir•, cm naçúes Pl'ospems, que nunca fizeram vida com
Ol'Camcntos desequilibrados, nem tiveram orgulho de accumular
de['icits sobre dcficits, dividas sobr·e dividas, moratorias sobro
. moratorias !
·
.
ü pro,iecto, que vou apresentar, é constitucional, como
jú demonstrei, não fere preceito algum da· Constituicão. E
n!lo é sómcnte util: ü necessurio para a melhoria das nossas .
.1\nancas, ú reclamado, como outras medidas, para o equilibrio
dos nossos orcamcntos.
Estas verdades ennobrecem a coirsciencia de todos ·vós,
Srs. Senadores, de todos os mcwL1·os das duas Casas, do povo,
em geral.
.
Pela primeira par·te, S·r. Presidente, si preciso fllr, descerei dessa cadeira e subirei á tribuna da nraca publica, como
tenho feito, mais de uma vez, par:a prégal-as demoradamente,
convictamente, na certeza do, modestamente, na medida do
. minhas forcas, contribuir para a eO:úsa de meu paiz, PIU'B o
fiel desemp·enho dos meus deveres de cidadão.
Ninguem leve a mal esta· ~ttitude do meu caracter, do
meu temperamento e da minha .probidade .
. .. Não sou milliouar·io, como aprouve á ironia referente a
minl!a pessoa.. •renho me1•cü de· Deus, algumas sobras, uma
pequena Teserva de meu· trabàlho de 22 annos, constante, honesto. metbodico, como o sabem lodos que me conhecem, nos
espinhosos· misWi'es da advooaoia. Não me pertencem essas
.economias, mas. á minha !'amilia, por· dever Juridico, por .dever
moraL O que possuo póde. ser inventariado em cinco minutos
c plenamente ,justificada: p. sua procedencia. Nunca. recebi fa:vórcs dos cocfres publicas; nunca o .solicitei.
Não ha gov~Jr•no n1lste pniz, federal, municipal, estadual;
não hn chefe politico, não hn cidadão que possa, dooumentadnmente, affirmar havet· eu, msum dia, lesado a Fazenda da
'{)nifio, Estado ou município, cm seus interesses, obtido illicitamenle, por qualquer meio, .directo ou· indirecto, .propinas
administrnl.ivas, ou negocias prejudicincs á · communhão ou
,collecl.ividnde.
.
/
:. pigo is lo de passag~m, Sellf_. nec~ssidade de maid· ampln.s
/
!;lxphcacões neste terreno pal'ticularrsta, e sem allusão al-
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gumn nos dignos membros do Congresso, que, referindo-se a
um apat·tc dado por mim, em 30 de ,iulho, ao honrado Senador
pelo Di~tt·ielo Federal, o illuslrc Sr, Dr, Sá Frcit•e, quando
bl'illtanlcmcnl-c com!JULiu us Jibol'rdidadcs com as osLt·adas de
fet·ro, cmiLLirani .. opiniõos que ruais visamm a minha decantada fortuna· monctaria quu a r•ufeza da minha conscicncia c
dus minhas inlençúcs, deixando de lado prementes condições
financeiras do paiz,
.
São modos de ver, « much ud1> about nothing ~. em torn() ,
de uma simples id1lu, que não era ainda um ·pmjeclo.
illlntrctanto,. do ponto de vista pessoal, não hesito em declarar solemncmcntc que, nunca me tendo locupletado com
a moeda do contribuinte, ncrri concorrido pa·ra a prccarissima
silua~iLO, cm que nos achamos, pois é n p.rimeira vez, o primeiro anno, esse que trnncorre, cm que tomo parle nos neI\
gocias da politica legislativa e: do Govcrn~>, não obstante tudo
1
isso estou como brasileiro que, neima de tudo, colloco a grandeza do Brasil, prGmpto e disposto a concorrer com uma
grande parte do que possuo, si p.reoisG fôr, para melhorar. e
equilibrar a·s nossas DJais urgenLes c inadiaveis despezas, comtanto que ha,ia uma lei firmando uma .contribuição proporcional entre todos, dando cu mais vinte por cento do activo,
que i'ór, meticulosamente, verificado.
.
·Si querem tira!' a jll'ava do que affirmo, empreguem os
oppositores da minha idéa todos os csforcos, contando hmbem
com o milu auxilio no sentido da promulgação de semelhante
lei, do mais elevado patrioti,mo.
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Não sou, Sr. Presidente, adepto d1> principio que manda
rlcseontar ao legislador . o dia de ausenc1a das sessões legislativas, do mesmo modo que não sou, como ,i:i disse, sectario
dn gratuidade desse mandato do periodo regular ou ordinario
de seu desempenho.
.·
.
N·ei!So sentido, divir.io da lei .portugueza de 22 de agosto
de 1911, e de algumas IGonstituicões americanas.
~4.. admit.tir semelhante desconto na legislatura, porque
não encontrai-o em relac.ão ao Chefe do Executivo e seus ·Ministros, quando faltarem ao despo:cho e suas reparticões, aos
Ministros do Supremo Tribunal, quando faltarem ás sessões do
mesmo, sem justa causa?
· Do mesmo modo que o Presidente da Republica o o ma
gistrado, orgãos da sobe1·ania, é, tambem, o legislador orgão
do um poder constitucional.
.
Além disJ:o, a auscneia do Senador ou do Deputado t\s
sessões do Congresso não significa, como pensa muita gente,
. que ,o auscnl.e eslc,ja vadiando ou, ·exclusivamente, tomado com
lV't;ocios estranhos ti Cqsa que J•epresenta.
· Não; a auscncia ·póde ser motivada pela occupaciio em
~1e se acha o congressista com assumptos urgentes de uma
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Commissão; l!<lm o estudo ponderado e oo gabinete que precisa fazer de um prqblema ou materia de alta relevancia para
· o .Poder Legisla tivo.
Reconhece que o systema de ajuda de custo .adoptado
entre nós é absurdo, equiparando as despezas da viagem de
UIJl representante, por exemplo, do Amazonas, Pará ou Goyuz
ás de um representante do Dislricto l!'ederal, Rio dB Janeiro,
S. Paulo, Minas ou Espírito Santo.
·
1
Tenho ouvido, Sr. Presidente, lesgiladores illustres e lido
publicistus eminentes condemnarem o presidencialismo, o. regímen americano, appellando para uma Republica par lamentar,
unitaria, no mais rigoroso sentido dessa palavra.
E, por que o fazem? Por serem a nos>a índole, a nossa
ruça, a nossa educacão, o nosso caracter, o nosso temperamento, a nossa alma, a nossa intelligencia,' o nosso espir'ito,
o nosso corpo, sangue e nervos, a.ffirmam elles, incompatíveis
com semelh&nte systema.. Uns o acham pessimo; outros o
consideram opumo apenas na lettra de fôrma ou palavrões de
effeito.
'·
Parece cjue, para. esses patrícios, só nos convém urn gover·no absolutista ou dictatorial, adocado com as celebres interpellacões ministeriaes, mantendo em gargalheira as unidades
que foram Pr·ovincias centralizadas e hoje são Estados autonomes.
·As excellencias do r·egimen presidencial . constituem a
propria histor'ia dos Estados Unidos, seu progresso e desenvolvimento assombrosos, as victorius que teem alcancado na
diplomacia, na ordem · :;er·ul, apenas abalada em ·1862, 1805,
pura resurgirem mais fGrlalecidos na· luta separatista, na extensão do seu commercio, da sua agricultura, e das. suas industrias, no aproveitamento, em summa, de todas ás' riquezas
naturaes e na maravililpsa organização do trabalho e disci,
plina social.
· E' elle o presidencialismo, o Jaco que prende a autonomia
dos Estados á unidade nacional, produzindo essa delicada
engrenagem dCl relacões po.Jiticas qqe, assegurando o « selfgovernment », cm seu mais completo exeroicio, mantém, ao
mesmo tempo, o I"rincipio da soberania, uni!., integra, oohesa,
no interior e no exterior.
·
Nenhum outro systema realiza esse idéal, essa plataforma,
com igual perfCliçüo e mais seguras vantagens.
. Foi elle que extinguiu ·as barreiras entre federalistas
e anti-i'ederulistas com a, ascençüo de Tomas Jefferson, em 4
de marco de 1801.
Foi elle· que comprou em 1·803 por 15 milhões de dollars
'o antigo territorio francez da ·Luisianiu, que comprehendia
. Nova Orleans e toda .n imprensa fab:a entre o Mississipi e .as
'·
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Foi r.lle que rrn H!S:.l e lH:J:\, na Presidencia de ~!onrüe
l'esolveu n eousolidou t\ inuupeudL•iHJia ]lolitiea da; colouias
hcspanlwla' da AHIIJ1'iea do l'iul.
H;tvin soa_do a hnl'll da IJIII<Littdpu~ftu. ;\ Lulella ot!cular dos
C011(jU1sladoi'I'S ·do Novo o\lundn {•HlUI'U fLTlHJU~adtt de·J.'l1Íl' 1101'
ter.·t·a. U :53.ll;.tl.lt.!" arq;(osaxfio, dt~ixuctn o.o II.OL'Lu, lompel'ado ao
:;ól daquell"
jú tinha i'uTI'ido, :,acudindo o ,iugo da, vcll1u
,\:lbiou,' 1' as;nmb1•auo as real.,zas eom esse munuuwnlo óscripto, l[ne· aiuda ho.iu perdu1·a o.•. co11:!t.ilue os fruutos da independcneia eonquistarla po1· Geul'ge Washinglrm e seu:;; companheiros de lu ln. ,,\ toda t\1U-<.JI'ita, ua phrasc de José
Bonifacio. u lll·U('u, «Deus f!.oilampal'[t u ve1·bo eterno da. libcrdadl~ unlns 1le :;mval-o no eurar;ün rlo ltomcm », não tiül'ia facil
em manter a" eonqúi,las c llXplomr os tlte>ouros, que dorrninrH uos IH'tH:os· J'eJ·a~~~s da naLureza.
O rnovimertl.o, ent1•etunlo, devia parLir como partiu, ela
l.'Ct;ião Sl;pLeull•ioual, l]ti{J l.amllem toi U !ll'Ímeira. O. SCl' desuoberl:a poln uavegaLt01' g·enovr~. ,A,IIi, pois, levantou-se a primeim naciunalidadu nmr.rifmntt pam servi!· de atalaya c ~:~u
r·antia ,a '"'U~ ir mãos, qur\ SIJ espalhavam pelo cenLro e pelo
sul, J'alluudo 1.1.s etlinmas da pcnin~ula iberica; néo-latinos por· .
uns pequeno.; t·eslns de san;;ue, sub.iugados ao~ mais nobres
dospoUsmos da,; duas corOas. ·
E uo !;'OijJe diJ I, de ,iull1o de ·1776, 't·cconhccido pu lu Fran!,'a
em :1778 e pela Jng-Iat.el'ra om 1iS~~, deviam seguir-:;.c não
só o i de ~clemlJro do 1822, quu J'undavu a nacionalidade IJrasileim co1no· lamhum .f.JR Jwroicos luvant.amentos das possessoos
l1cspauholas ( ISOR-18~'•), cu.io duelo com a metropole come•; ando JHJ ,t\luxicD, ni.I'UYI•sson o ist.llmo :. cslcncleu-sc p-elos
.~tHius alé os l!lllllÍ'lClS do; paizcs plaLinos.
As idén,; -du D. Jo't·ancisco dt> ~liranda, que havia ]lerent•r·ido lllllttii toda a Em·opa, S1~1ú escapar a celebro Cõrlú· d(\
Gatlml'ina Tl o:•ram vulgak'izadas c•m Uolumbia: Vcnexucla c
Perl1, t·i o t•spiJ•ilo 1'1!\'0lueional'iu obN(ecin. ti üYOiut;ão tnmlal que· su procluzia. na Franca 110m as obra,; dos oncycloptJdi;l.us, cmquunlo que nu,; colonias mais me1•edianaes, independentes das ve.l'tentes do Amazona•s, a talento' militar de.
·.Tosó de San Martim soube aproveitar a favor da emancipa·
cão . os effeitos da investida fra.nceza pelas fronteiras dos
·Pyrineus.
. E, quer ao po!'Le da America met·idional, quer mesmo ao
sul 1l'1'a; ,;niH'elllllo.·~J I!Xt•mplo dos patriotas do .Pitiladolphin,
promulgando cm i 7 de setembro do 1887 uma Constituição
democrn.ticn com n declarncão dos dirc.it.os do homem, a força
mol'nl quo impulsionava todas as c:onsciencias o levantava
legiões de g-uerreiros mnis valentes do que !IS do gener·al romano, quando invadiu as Gnllias.
Paladinos, que não temiam os oor1'0t'es dos carceres, ·n
colera dos mcm:;es o nem n. despotica ful'in dos successores de
Bnlbon, Cot'lez u Piznl'l'O, tiveram t.nmbem à sun frente n (15pnda de Bolivar, ~=JUe conseguiu tracnr os horizontes de novas
Vol; VIl
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pol.cnl!inR, dot·rol.ondo os sunguinm·ios Montcvcl'Cic o Mnrillo c
J'a1.endo ecoar dentro elos propl'ios mu•ros. do Madl'id a voz de
seus gJ·andes l'cilos, cu,io resultado, com a subvencão das
'tropas, se consubstancia, . para os libcrnes da metropoll•, n~.
conquista da Constituição de 1820,
'
Irmão de George Washington pelo pensame.nto, pelo destino, libertador de tres cO!onias e fundador da Bolivia, o
·grande americano, si havia expulsado o ju_go hespanhol, não
podia depOr as armas sem que obtivesse o reconhecimento
da independencin, por via diplomatica, a segurança de bo~s
amizades no exterior, eliminadoras de novas perturbaçõe~,
Havia, pois, serias diffic.uldades a vencer .
. E, si a Hej!panha, batida e. exhausta, emba.racada mesmo
com seus negocias internos e com a prepotencia napoleon!ea,
núo podia apparelhur expedicões pam reconquistar as colo~
ni:lS, vingar as dcrrota8 que sof'frcra, era de temer POL' outro .
lado, que outras mwões curopéus; om.melMi·es uoudiuões, interviessem na Amarica c purtilhass~m aquellcs terriLol'ios,
ainda regados com o ;;angue ele seus t'ilho·s o Ora. para ess~s·
fundados t•ecoios, era mais que ~ufficionte a commissão que
Bonaparte ilav ia confiado u J..nssr,nay 11at·a se entender com a
população de Buenos Aires e assegumr-lhes que a cinvasão
da Jlcspanha c abdicação de l<ernando VII tinh~m sido. foiLas· •nas mel h ores intenções I )
·
l!'elizmente, pa1·a os mestiços, o ooloss'o do norte da America desenvolvia com rapoidez todas llJS ~uns forcas, entrava
em concurrencia mer.cantll com. o velho mundo e. mostrava
aos saijios desses pai.zes como se póde impellir a maclhina de
uma llepublica Federativa sem prejuizo .da unidade. nacional e sem quebra de autonomia dos. Estados,
CouhecedO!' do pt•er)O da sua indepcndcnciu,' da r,esistcncia
dos antigos dominador·cs, não podia ser indif1Clrentc á situacão dos outros povos americanos e cumpria-lhes, perante_ a
histClria e a humanidade, evitar• futuras· conquistas e prevenir as sinistJras garras da usurpação o O só lo americano devia ser intl·cgro CJ sua independcneia, absoluta cm sua sobe. rania.
·
:····
Dahi desse pontCl de vista superior, medindo a grandeza
das idades por vir, n recommendaci1o 'do Presidente Monrõe,
dit•igida ao Congresso em 8 .de marco de 1822' para IIUe reconhecesse a independencia das colonia.s hespanhCllas, o que
foi, immedintamento reconhecido. uma vez que proríuncial-a,
Senado, <era di1.er uma simples verdade, pois as. nacõcs da
Amoric:t carm do facto independentes, o
,
Assim, tomaram os Estados UnidOs do N~Jrte a· vanguarda
· da· linha de defesa, fazendo .estremecer os ooreiros da Santa
Allianca, a cujCl gt•emio pertencia a catholi~sima Hespanha,
que nüo 11osltou cm repellil· o tratado de Cm·doba; verdadeiro caminho para umn intolligencin nmigavel com suas antigas
coloniaso
·
·
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.Essa aLLiLude nobre da pnLria do Ft•anklin, pot•óm só
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da AnJOl'icu do Sul, tanLo quanto fosso indispcnsavel pa!'H
celebrar ti'Ulndos de . commcJ·cio, pois que era impassivo! ro~
pollir a piraLnria daqucllas aguus sem a intervenção de autor·i<il!des locaes li ~
·
·
l!'oi, então, que Monrõo teve nooessidade de ir mais 'longe o bem fazer. compr~hender toda a extensão da sua .;ooul.riua. A convoca~ão do Co·ngJ'CSilo t.l'" VcJ·ona,. <pnm se· delillerat• sobre iuLerven~ücs m1 Arncrimt», embora tivesse !'t·acns-,
sado, podiu"sc renovnr c tinha sido amctu;u despoticn, pondo
em elaropro,ioclo de reconquista.
g não houve hesitacõcs. A urna nota já conbecidà na
Europa, pois tinha sido publicada cm sc\em.bro de 1821, por
;J. Adams n t·r.spcito de pret<:n(;ões russas no .mar de Bhering
- «n indcpendcncin das nações que se consLituirnm succcssivamente, c sufJ'icicnte parn ~uc sua sobcmnia seja considel'atla como se estendendo ao conLinenlc -todo inteiro~ · :l'oi tlreciso dar mniOJ' desenvolvimento e eorpo ceil'antlo pela
raiz n nmhicüo das Côrles desvuiradus pelo luxo, consumidas
1
llClOS fidalgos C o:xploJ•adas pPJa IJObl'eZn.
Dahi, a vibrante mensagem dirigida ao. Congresso ~m 2
de dezembro de 1823 :
:
.
cE' occasião t'avoravel, dizia M<mrõc, ·pura fazer r·econhcccr como ·um principio que os continentes americanos,
conforme o estado de liberdade c independencia que adquiriram e no qual não se mantecm, não podem -ser considerados pilru o fuLul'O como' snscepliveis de ser colonizados pot·
qunlquet· pot,enciu européa.~
. Não ficou nisso, Monroe declarou formalmente que os
Estados Unidos não podiam ser indilferentes á intervenrlío

,~.

··~

que <em uuLa uo seu embnrixauot· crn Madrid, tlu :H de mure~~
do 1~~3, dee.JaJ'uvn sm· um J'twlo u inllupcudcllcia das coloniits
llespnuholas, mas que esse reeon!Jecimcnto orriciaJ· dependiu
·. de circumslancius exlcJ.·uasL
'
Aindu uhi, JW"O puqu.,uo I'USg'll do :;aiJinde dt! Suiul-.fames, Lruco evidente da diplomacia manhosa dessa cbancellaria que só se descobre, quando as situàcões perdem o caracter «dubitativo>, nüo se póde vcJ• um apoio siuceJ•o c decidido
. franco e positivo.
'
O pr•opri.o WellingLon, delegado ao Congresso de Vcr•ona,
convocado para intervir nos negocias hespanbocs, .iustificaudo a recusa da [nglaterra, limitou-se a dizer que esta se t.inha · Yhüo oJJrig-u-da a
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No omtunlo, ainda. uma tcntntivn !'ora feita para pnt·ti!oha das cx-colonias. E· desta vez foi o metapbysico Cbateaubrinnd quem descobriu a pedra phi!OsO'Phnl o, em nome

\.

3G

ANNA.IlS DO SENADO

tla dviliznçfío, quel'ia sulvat· aqnelles }iovos aaitaclos por abstmlas theorias I
Çomo era na.LUL'al, as vis las do thcologo foram logo ·conlte~tdus na Jnglnlll1't'a;, <111!-' tll!Lda su 11iio linlm pt•onurwiudo
fmncnmente, embora ,Ju t1vesse entabolado negociações corn .
o Mcxreo. Buenos Au·es, Colomhta e Cliile.
Conferencias se l'CJ'll!izaram, em seguida entre Canning e
Hush, emb:uxnd9r amcrwapo em Londres, levando aquelle a

confessar que toda q. ilmer1ca se hav·ia pe1•dido pm·a a Europa
e a rcc·l,tSa'l' o conm.te qne lhe fô1'a rli1•iaido para wm acctJrdo
em. Pa1'ls.
. .

Esses Montecimentos, corollarios do nmeric[IJiismo · de
Monréie, apressaram. em · 182<, o recon·becimcuto de quasi ·
forJa a .AJ!Iel'liJi~ hcspnnh~la em nn~.õos independentes tendo
grande m!lucucra no rl1·9ma snngu.innlrmto que alJi se lmvon
1ra segunda decada do seculo passado.
·
Arma de comlmte, o, por br;m dizer, Jaco· indissoluvcl
que unin os povos .do novo co.ulincnlo om del'csa dos seus direitos c nutonorni:\, a doutt•inu do vcncruvel prcsideul.c não
só constituiu brilhante victorin para a civilizacüo, quando
se espalhou pelas chnncellarias, como, t.nmbem, viria, O:pezar
ela campanha de descrcdito que lhe moveram depois, cm fulmo' 11fio mni remoto al·t·anc:n· elos senhores que ainda existissem terras opulentas, . escravisadas á decn.dencin. po.Jitica
·de uma potencia, que, outr'ora; desafiara o mundo com o
0repitn.r das suas togueiras, sopradas em nome du fé, para
a lrorira e g!o1·in do_allsolulismo domiuanle, u serviço do Papa
<J a serviço do rei..
.
Estav:1m, pois, colhitlos os grandes· fruct.os. Novos Estados se haviam · constituido, sob o influxo das idéas mais
avancndas. O commercio, deslocando-se cm sua mm·avilhosa
febre de prof,Tesso, adquiria novos campos do actividade. Os
· habitantes do velho mundo,. desalentados com a aridez do
sólo, fatigados pelas guerras que se tinham succcdido, aspi-.
mndo hori~ontes mais vastos, podiam atravessar os mares,
acolher-se á sombr·a de leis mais liberaes, desenvolver· suas
cncrgin.s em meios' mais productivos. P.ensando o agindo li-·
vremcnte, sem guardas á consciencia, rompendo com os p,rer:onceitos adquh·indo direitos, que nunca tiveram, livres das
Jutns religiosas, confraternizando com todns as raças, animados sempre pelas bellezas cle uma natureza virgem e tY.Xhubernnte, prediga e incomparnvel. .
Foi ainda o presidencialismo reprcsrmtndo pelu tenaci-.
dado de Abrahüo Lincoln, quo produz1u a proclamacão de 22
rJo sclemlll'O de J 8ü2, abolindc. u escrnvirli~o nos Estados Unirios c conseguindo dor Congresso a emenda 13'. de 1 de i'evcreirl) de 1865, mctifioada por 3ü Estados cm 18 d(l dezembro
do mesmo nnno.
·
.
, Foi ainda o presidencialismo que evitou o '' csphncelnmento ·da grande ncpublica rln NOl'i.c, reunindo cm torno da
União, nessa grande luta que vue de 1862-1865 os elementos
I .
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mais pulrioUeos e vencendo a relleld,ia dos cscravocr.•n tas, quo
se dizium scpm·utistns.
Passaram-se unnos. As· potencias européas, r·epc!lidus
nru algumas ·trmtativas do uOIHJUisl.n, sendo mais r·eccnle a
dn. IngJatN·rn. contra a 'l'rindade, pertencente ao Br·nzil, manl.~em ho,j.c apenas algumas ilhas e tt tres Guyannns dn Amo.rica elo i:lul, sem faliar na Confederação do Canadá, cuja autonomia polil;icu, cucla vez mais desenvolvida, tornou ephemcro o .~cm mnis rnziirY n Jli'Oli'l'lOI'arlo eslrun:;cir·o, que aind~>
se suppüo existir.
E, no· me.io dessas ilhas, banhadas pelo mar das Antilhas, uma cspcr;ialme-nte sentia ainda o guante do conquist.ndor, perola :\. tono. d'aaua, invadida pelos :forasteiros politico~
da J:Icspanila. ao mando dos cnpitães gcnero.cs.
·A sor·te nüo lhe toi propicia. no deslumbrante período da
emoneipncfio dos seus visinhos. Embora. perto dn continenl.c,
que podia Jiberl.al~a desde Jogo, Cuba devia continuár escra. vizada pam Jevnrrtm:, de vez cm quando, um protesto do sangue cm nome da lillordacle e do direito.
A doutrina de 1\!onrõe teria de vir em sua defesa, qur;
não era esquecida do povo americano, A grande Republica
et t.aria ao seu lado em occasião opport.una, quando dispuzesse
dos elemento• nccessal'ios á sustentação de uma guerra inl'n II ivc I que lh c, trouxesse. as palmas da victoria.
A cnmp:lul!a do Mexico (18ftG-181JS) e. mais ·larde, a
guerra civil. f\lrnmnda da Secessão (-L862-18ü5), trouxeram
, aos l~stados Unidos gr•anclcs abalos cm sua economia interna,
at.enndo Ps~a ultima pr.·ofunclos odio:; particlari.os cujo upilogo
:l'oi, como se sabe. o assassínio do Allrnhão L_incoln, o aboJiciortista Ja eset·avidüo ,e quo formou. at6 essa época, com
Washington c Monrüe, n· tl'.iolo!;ia, dos g-randes cst.adL~·tns.
Mas, npeznr disso •l da J'uria snnguinm·ia com que a côrte
lwspuuhnlu suslrnLnva a sua rnelhm~ vrc:;a, o lcvnnlumcnto
cubano' do ~1868 a:dq11iriu tal influencia. que em 1869 a Cumura dos Uepresentant.cs dos Estados Dnirlos adoptou. por
unnnimidnCJc. umn resolução ,rJe sympathia. manifestando
s~u dese;jo do ver· Cuba independente. e. aut.oriznnc]o o pres1dente a l'ecouhcccr o governo republiCano quo uh1 se estahcIccesse.
.
· ·
Occupava a prcsidencia em 1898 William Mnc-Kinlcy,
que tinha ~:omhntido pela r'mr'n da lr.gn_liclnclc, muito ,jovem
ainda, na grande gucrm da Scues~ão, chefe do prot.ccc,ionismu
tar'ifario o porta-bandeira do paürrro de ouro.
· A revolução cubann. estava no seu ·uuge, cimentada pelns
cruolclndes de Weylcr. ·o heroico povo da grande Antilha ,i:\
· lutav:t muitos mczcs, so:CI't•ondo toda sorte de perseguicõr.s
vr.ndo n~ J'nwnrlas · incendindns. aR pl'Opriedndes violadas, n
nudez, a ro me e n misr.riu. l~ro.: de um lado, o amor da ,independcncin; n libertaçiio da 11atria, a conquista ele um dil'Oil.o; do nul,!•o· h\Cio, o r.lo~spol.r~mo, a ~YI':mnia: [\ escrnv_ic\:i9.
O mundo intoil'o assistiu a oss:t hecatombe, ao suerlfrmo
ele vic\ns e :i dtlsll'tliçüo de um pniz marnvilhcso pelas SllUS
riquezas.
'
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Todos gritavam contra a ferocidade dos senhores, quo
levavam o J'ct•ro o o rogo ao c.oruciio da Americn, Era a opinião .gemi que havia chegado a hora definitiva da independcncla de Cuba. Mas ... ninguqm ousava intervir, embora
ns ossadas dos patriotas clamass'em ,justiça. José Marty e os
ir•mãos Mncco já tinham de.sapparecido e Cuba via perdidas ·
todns ns cspet'nllCas de salvação.
·
Só um ehcf~ d<! Estudo, fiel t\s tradi~ões ·de seu paiz,
á doutrina de Monroe, ás lmhns de sou pro!l'l'nmma c aos
scnLimentos.da Nação, teve a coragem de .intimar· a Hespnnha n Jm·gnr a presa e n dcsoccupnr n ilha pm·u a e1'fr.ctivirlnrle ·
dn sun indcpcndcncto.
.
Esse homem foi Mac-Kinley, que inl'lingiu an feroz inimi,;o da libet·dmle a mais justa del'!'ótn, que a lmmnnidadc
/.cm rr.gistrado.»
ms nhi, Sr•. Presidente, um outro immenso l'ructo rlo prcsidenciaiJsmo, clcssn bcnefica, sã e vicloriosn politina pr·a- ·
1iearln nos Estnrlos Unidos.
E foi nlli .. nessa pura, salutar e r,hrystalina lymphn.
nesse mnnancinl das liberdades c do progresso que l'ur bebo!'
inspiracão ás idrlas do pvojrct.o C]nc vou offerecer á dout,issima
nr,>rocinção 'do Senado, e hu de ser sempre n~ hisl.qrir:, c nn
vrda desse grande povo, ·que conheco pelas suas ltcr;ues ,de
politica constitucional, pelo .conlncto de suas cidades, dos seus
campos cultivnd{)S, das suas in'dusl.rias e amplas vias do communicar;iio, que procurarei o t.hermomet.ro parn regular n cvolur;ão do nosso am'ado Bruzil, da nos"a bella .o estremecida patrin. (illuita bam; mtt~to bem.)
·
Anws do ler o meu projecto, devo com lealiilado fazer
dnns considerações.·
Não consigono a {dén db · gral.uirlnde em dous mezes do
prurogaciio do ·congresso durante o nnno, para nilo rorr;ar,
rJ.c vez, as nossas t.rndiccões. ·Neste pont.o, cedendo, procuro,
por cmqunnto, submettcr (rs condir;õr.s .ou exigencins · de
tempo o meio.
Não dr.ixni·ei dr per•erhr.r o su])sidio que für votndó peln
lcgisln!.mn:
··
1'. porque niio

I
cnnbr.~o

meio pratico pnra cstornnr-sc
cm favor· do Thcsouro umn dotaciio orçnmentnria, do cnrncl.cr
geral c que, .Am relncüo n um só individuo representa uma
ninhnrin:
.
'
2', ·pm·que se t.ornrLria ricticuln o digna de .censura n mi nhn reheldin em face dn nt.t.itudc do~ meus dignos pares;
3', pnr~ue. a~~im corno sou obrigado a pngnr um imposto cnnLr·n o qual voLr,i '~ fui voto v·oncido, assim, lambem,
deva guur•rlm· nbedi,ennia· i\ lei que nreserever nu rc~:;ulnr ·o
subsidio. (ilfufto út!m.; mnitn bem. O orador é Cli'!nprim.entotio
pOfl' Y!'arrde nmne1•0 de Srs. Senadores,)
'
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' SESS,lO llM

i Dm OUl"r.IBRO Dll 1915

Vem á Mesa, é lido c ri•la preenchendo o t.rlduu regi.
mental o seguinte
PllOJEC~'O
I

N. 14 -

.. -,

1916

.· .

O Congresso Nacional decreta:
Arl. 1.' O .mbsiclic do membro da legislatura é l'ixad'J,
sem desconto dÍI'ecto uu indil·ecto, a contar de i de Ul.•t•J.bro
do 1015, em 70$ diarios, LiuranLc os quatro m.ezos de sessiio
·crdinaria, prevista no ar L. i 7 da Constituição.
§ 1.'· O subsidio nos [li'Ílllelros deus mezes de promga~ão
annual será de 50$ Por dia, ~em direito o legisladOr 1 ,pal-

'

quor .remunerucflo pelo tempo de sessiLo que exceder desse
prazo.
.
.
·
§ 2:• u subsidio nas sos~ôes cxtraordinarías será de 7G$
r.•os primeiros 4.0 dias de trabalho, nada percebendo o niem- ...
lll'O do Congresso pelo tempo que uccr·escer.
•'
§ a·:~.A a,iud:t de custo é lixada em SOO$ para cada 'iassão ordinarin e respoctiva prurogacão e em iguál q~:IVJLia
]lara a sessão extrnordinaria, sem desconto de qualquPr natureza.
Art. ~.· Ee.ta lei não será alterada para augmento de
subsidi.o e ajuda de . custo emquanto permanecerem li.5
nct.uaes cundi~ões do cpiz. podc•ndo, porém; ser revlst!l- e '•lO·
ciificadn parn a diminuição de um A outro tratamento.
Arl. 3.' Rcvogam •. se as ;Jisposicõe~ em contrario.
Sn!n dns sessões, J de outubro de 1915.-Lopes Go.n-

'

'I_,

ral·iJes.

ORDEM DO' DIA
Vol.n~•ãu. cm ctis~ussão uuicn, da proposição da flimara
dos Dcpnt.ndll:< n. 38. de IP15, prorogando a actual ses•iín Jegislnt.ivn nl.~ n dia 3 de noven.hro' do corrente anno.
Appr•ovadn: vae ser enviada ao Sr. Presidente da llnuuJ:.Jica para a publicação.
\
. 1~' nnnuncinda a vnlar,fio, cm 2• c\isc.ussilo, da proposição
da Cnmnr·n rios Dnpnlados, n. 92, de !008, que autoriza o
Go\<ot•nn n cobrar. a Luxa fixa' de ~ 2, do lodo o navio que
dcmnndru· os porlns da União para rcQeber· or•dons o seguir
viagem, assim-como 'de lodos
'os que arribam. .
·
'

O Sr. Mendes' de Á!meida - Sr. p·residente, o parecer ttn .
Commissüo de Finnnr;as nilo é propriamente contrario • á
omonda. por •mim UJlrcsenlnda, mas á proposição da Camara,
pOI'qnc IL considera .inconveniente.
'
Assim, l'et]uoil·o profol·oncia para a minha emenda, porque osLnl'lo de accôrdo com a idén lembrada .na propria Commissão de l\inan~as; de constituir essa emenda um J)rajccLo
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cm separaÇo. Consu1Lm1do, porém, no nosso eminente collega
J~x. disse-me que lambem n
lembranca da emenda niío or·a conveniente, porque o regula..,
monto das capitanias dos podos, ist,o ó, o da marinha mercante ...
O Sn. lxoJo ao BnAziL - Da marinha meréante.
0 SR. J\!JlND~S DE ALMEIDA - ..• e da navega(}ão de culJOI.ngem, declara que essa extgencia ó....
·
,
O SR. ~NOJO oo B!l.\zrr: - Obrigatoria.
0 Sr1. MENDES DE AL)ILE!DA·-... ObrigaLoria. Eis O que diz
o regulamento da Marinha Mercante B de Navegacão de Cahotusem, approvado pelo decreto u.. 10. 52!!, de 23 de outubro
do :1.0:1.3, nos seus arls. 173 e 171;;
.
,Deverão posouit·, :;cm excepção, apparelhos de telegrapbia sem fio app1·ovudos pela Repar~içilo Geral dos Telegra• ·
phbs, ·com a potencia necessaria· para se com.m'!lnicarem com
as· estacões rndiotelcgrapllicas de suas respecttvas zonas d~
navegação: .
·
a) os navios que; transportando passageiros e fazet,~do a
grande ou pequ6na cnbot~em maritima,. tiverem mms de
300 toneladas de porte 1! os ,que, executnnclo a cabotagem
t:Juvial, tiverem ma is de ~00 toneladas;
•·
,
b) . os navios exclusivamente de cargas que, fazendo .a
grande tlu pequena cu.botascm maritima, tiverem a bordo mal~
de 30 passageiros. ·
Apoz a promulgação deste rcgula~ento niio poderá ser
registrado nas capitanias de portos o navio que não sat.isfiZ!lll
ns disposições do artigo precedente, devendo ser negada a h-.
cenca paL'Il navegar n todu aquclle. que no prazo de um. anno,
. contado da d::tla da promnlgaclio deste regulamento, nao satisfizer as mesmn~ dispo,içõeu
E~SI\ exigcncin, pois, (, obrisatoria, mas Dito 'ba disposic\í<)
nenhuma cm !'ciar;üo nos paquetes estrangeiros que aqui. v~
nham receber. carga c alr;uns dos quaes levam passage1ros,
salvo os grnndes c pcquPnos t.ransatlanticos.
.
Requeiro preferencia para a votacão ·da emenda unica.,
mc·nt.e pot· esta .razão, visto como, em relncão aos navios na-..
cionacs, .iá existe disposiuão a respeif.o, conforme nformou u
nosso coliegn Sr. Lndio do. Brnzil, que me most,rou as dsiposioões supra.
·
Votndn a preférencia e sendo pelo Senado appro,•ada a
,. emenda, ella passará n constitui•r projecto em separado; si nilo
o for, apresentarei proj.ectó em separado, tlOis a, emenda attondc a ~on t.im~n tos da mai,~ natural humanidaqe. ·
.
Sr. almH·arLte Indio do Bmzil, S.

'

'

.

O Sr. Presidente - O Sr. SenadO!' Mendes de' AlmÓidO:
requer Jl!'ei'~u·encin na vol.nçiio para n· sun emencln, quo, um o.
vez approvadn, constililirli. p!'O,jeclo indopendcnte.
'
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Os senhores que U'flprovom o •·equcrlmen'Lo, queiram so
lovantat•, ·(Pausa.)
.Foi approvodo,
A emenda diz:
'·
'
«Ace~rescenle-se onde convier; ·
1\l't, 1 Nenhum vapor tel'(t as regalias do paquclrl no.~
·portos do 'Brazil, sem que eslc,in munido de n;pparolhos CIIJ
lE>lc:;mphia sr.m fio rm pr:t'l'<!ilo estado de ·:runccionurnent.o,»
11c,jcitadas a. mncurla e a pmposiç:io a 'qual vae ser devolvida á Gamara dos Deputados.
·
·
Votação, em 2' discussü.o, da proposição da Gamara dos
Deputados; n, !JO, de 1915, auLori~anrlo a concessão de· um anuo
de l.i.cenoa1 eom .cto:us !,ct•ços da respectiva .dinyja, a .Ft·mwi::;eo
l'crcmt l'Jt:wea, olfic1al de :;• cln:sse da 1ofllcma de composição da Imprensa Nacional,
Appi.'twada.

·

O Sr, Ribeiro Gonçalves (pela orclom) requer, e o Senado
cnncede, dispensa do intet·sticio para a 3' discussão,
Votação, orri 2' discussão, da proposicã.o da Gamara dos
Dept!lados, n. 21, de Jnt5, autori~anclo a abertura, pelo MinisLerio da J!'azenrJa, elo credito especial de 13 :97\l$31,0, para pagamento a Uei~. Olivoim & Comp., em virtude de silntenoa
,iudiciwrio.
·
·
Appt•ova<ln. · ·
'

O Sr, Pires Ferreira (pela ordem) requer, e o Senado
concede,
dispensa do intersticio ' para a 3' discussão.
.
Votacão, em ~· dioscussão, da 1Jroposioão da Gamara dos
Deputatlos n. 3·1, de 1915, autorizando a abertura, pelo lllinisterio da Fa~enda, do crcd ito especial · de 46:277$558, para

:.: ..

occtit•rm· ao pagamento . devido ao Dt•, Manoel Pereira Reis,
om. virtude de ~enten~a judiciaria,
·
·
. App1·ovnda .
. Votacão, .cm 2' cliscussdo, da rrroposição da Camar(l dos
Dcpuludos n,•33, ·de 101.5, ·nutori~nndo a abertura, pelo Ministcrio dn Gue1·rn, do creditá especirtl de 'il>2:852$lOH, para oecorrer no pag.a.mcnto da veacimentos aos officiaes c prnçus da
a•• companhia t•egionnl 'do infn,nl.nria, com séd~ em Cruzeiro
do Sul, no Territorio do Acwe, uo período do dczcmht·o do
1913 a Ar:tembro de 1914,

'··'

App~·ovncla.

O Sr, Lopes Gonçalves (pala O?'dern)' requer, c o Senado
concede, dispensn do intersticto vurn (l 3• discussfio.
.
VotnQiiO, em 2• di~cu~[l(), dn pl'oposioão dn Cnrnm·a dos
Deputados n, 35, de 1915, autorizando a abertura, pelo ~linis
terio da Fuzcmlu,, do credito espc~ial de 3 :000$, pura occorre~

.
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no pagamento devido ao bacharel Antonio' Geraldo 1'oixcira,
como indemnização de damnos causados no· predio de aua
propriedade sHundo á J•un fins Portas do Carmo n, 28, na capital lia Bahia.
.
·
.
·App,t·ovada.
'
Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 7,
de 191:;, determinando fJUO l'ica incorporado ao quadl'O dos
furiccionnriCls extinctos do MinisteJ•io da Fazenda, o ex-inspeBlor de Fazenda Dr. .Tosé Joaquim Baeta Neves Filho,
·nlJrindCI-sr. para isso os necessnrios cre.diLos.
App~·ovadn.
·
O Sr, Pires Ferreira (pela ordem) ·requer,. e o Senado
concede, dispepsa do ipt.crsticlo para a 3• discussão.
O Sr, Presidente - Nada mais IJavendo a tratar, vou levantar a sossão. Design~ parn ol'flem do dia da .seguinte:
3• discuRsiio da proposicão dn Gamara dos Deputados,
n. 20, de l91fí, autOl'izando a concessão de um anno de licença,
.com dous t.ert;os rln rr.sper-l.iva diaria, a Francisco Pereira Pil.anoa, nffinial rl~ :!" classe. da officina do.composição da Im-.
prensa Nacionnl (com parecer favoravcl da Commi81ão de Finanças);

a:

diSIIUSSÜO da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 31, de 1915, autorizando a abertura, pelo Ministerio da Fazenda, do crerliLo especial do :,a :2i7:$-558, pnrn occorrer ao pn.gnmento devido no· Dr.,. Manoel Pereira Reis, em .virtude de
sentença judiciaria (com pn:recer favoravel da Commilsllode Finança6);

3• discussão da proposição da ·Gamara dos Deputados,
n. 33, de 19!5, autorizando n abertura, pelo Ministerio da
Guerra, elo cJ•edito espeical de H2 :852$160, para occorrer ao
p~~nmml.o de vemimenlns aos officines c praças da 3• companhia regional rli.> infanf.a.ri~, com séde .em Cruzeiro do .Sul,
no ~l'erritorio do AcJ·e, no perioclo de dezembro de 1913 a se~
l.embPo de 1014 (corm pm•c,:m• (avoravcl da Cominissão de F'i,
. nanças) ;
..:
.
.
·
3' discussão do proJecto do Senado, n. 7; de i9i5, determinando qu~ ficn incorporado ao quadro dos Juneeionarios
oxl.inct.os rln Ministerio da Fazenda o ex-inspector de fazenda
Dr ..Josil .Tnn(Juim Bn~tn Noves Filho, abrindo-se para isso os
OCtiCSSOJ'in~· CJ'NJitOS (Mm pareceres (avoraveis das Cammi.~·
sões da .lusti('a e J.naislaç,in e da Finanças e· declarações de
voto 1inunir/o do.~ Srs. E71itacin ~es.Mn' e Sá F1•eire);

\
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UHDANO SANTOS, PHESIDI!NTE ·

·A' 1. hol'n da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os
Srs. A. Azeretlo, Pedro Borges,· Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Silv~rio Nery, Tndio .do Br.azi!, Costa ROdrigues, Mend.:~
de Almeida, PIL'e< Ferreira, llibe1ro ·Gonçalves, Antonio do
Souza, João Lyra, Rosa e Silva, Rnymundo de Miranda, Gomes
Ribeiro, :3iqueirn de Men~zes, Domingos Vicente, illrico Corlho, Augusto do Vasconcrllos, Sá Freire, Bueno de Paiva.
Arlolpho Gordo, ldfredo J<~llis, Gonzaga Jayme, José Murtinho
o Generoso Marques (26).
·
Deixam de colllJ!iarecer, com causa justificada, os Srs.
MiJLello, Bercilio Luz, Laura Sodré, Arthur Lemos, José Eu7.obio, Abdias N·eves, FI'aricisco Sá, Thomaz Accioly, Eloy •lo
Souza, Gunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal, UIbeiro de Britto, Araujo Góes, Guilherme Campos, . Ruy Barbosa, Lu i~ Vianna.· José i\'larccllino, João Luiz- Alves, Bernardino Monteiro; ~~ iguel' du Carvalho, Nilo Pecanha, · Alcin;Jo
Gunnnbm·a. FI•nncisco Sailcs, ·Bernardo Monteiro, Franc.isco
"Giycerio, Eugcn·Jo Jardim, Leopoldo .de Bulhõ!JS, ~lencar Gnimarães, Vidul Ramos, Ahdon Bapt,Jsta e V1ctormo Mont.P.•ro (32).
·
. :
I
•
·
lD' lida, posta 1!ID iliseussão c,. sem debate, approvadn a
ncl.n. dn scsªão anterior.

........

.... ··,

O Sr, i" Seeretario dú contà~ do seguinte

EXPEDIENTE
orrieios:
Do S1·. pl'eoidcnl.<.' do Estado ele ~!inns Gcracs. agrndcccndo
a communicacfio da eleição do Sr. A. Azeredo para Vice~
Presidente do Senado. - lnleirado.
Do s,:, juiz redernl dn F..stndo do Espirita Santo, envian .io
alguns trabalhos sobre o .Codigo Commercial e apontanao
· dcl'icicn<>in nos at•ls. ns. I . ~82 e ·J • :JSS.- A' Com missão Especial do Codigo Commcrcinl.
o·uLI'o dr f\r. ·Minisii.'O da Via~iio, LrmismiUindo n mcnsn~-tcm com que o :;,., .PrPsidl'nl.r• ria nepuhlicn pmst.n inJ'or•mal;õcs
t\cerc~ das estradas de J'ci'I'O B~u1·ú n Corumbú., de Goyn~.
•Maden·n-Mnmoré, Leopaldmn fin1lwny. - Ao Sr.Pires l<N·l'eirn.
·
O Sr. 4" Secretario (sc!'v·indo de· 9') declara que não ha
pareceres.
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DL~

J.Jr.li'N()A A FRANCISCO PITAN()A ·

3' discussão da proposicão dn Gamara dos Deputados
n. 20, de .1915, uuLoriznndo a concessiio de um 1llmo de licenr,a,

nom dtHlS fPttos da l'CSJWctivn. dlnl'in a J:'rnnci~a;o Portjil'a l'i-

t.nnca, ·.oJ'I'idal clr. ~" r•l;lSiW cln. oJ'!'irJiun de oomposinüo .da Im"
prensa' Nacional.
•
Adiada u votuoüo.
Cf\EIJ!To DE

1G :277$558 AO .MINISTEnTO D.\ FAZENDA

.

.

3" discussü.o dn proposicão dn Camnra dos Deputados
n. ·3J, ele 1915, au!ot·izando a aber•turn, pelo Ministerio da Fa"
~"orln. rJn e!'cclilo ospr.chrl de t,Q::!i7~ú58, pal'U occoJ. '.I'CJ' ao pu"

, .

gamento ·devido no Dr. Manoel Pereira Heis em virtude
sontcncn .iudiciai•ia.
Adiada a votacão. ·
CREDI~'O DE

i/!2 :852$169

d~

A(\ ,M!NIS'!'ERIQ DA CUEIU1A

3' discussiío . da proposição da Camnra dos Deputados
n. 33, .de 1915, autorizando n abertura, pelo Ministerie da
Gucrl'a, do credito especial de 142:852$169, para or·correr ao
pagamento do vencimentos aos officiaes· e pracns da s•,compa"
nhia regional de infantaria, com sóde. em Cruz.eiro do Sul,
. · no Territorio do Acre, no periodo de dezembro de :1.9:1.3 a se~
Lembro de 1914.
O Sr. Pires Ferreira - Sr ..Presidente, hontom, · qu::mdo
l;ivemos occasião d•: votar esta proposir,ii.o, qui~ pedir a atten"
uiio elo Senado pa<'.1 o assumpto do que 6 clla objecto, pnm
que firmsRn o· Si'nado c,m•Lo, por esta pequena prova, do modo
por que se procedr com ns forcas destacadas nas fronteiras
do pniz. D<> officines e pracas .que passam 11 mezes som r·e"
whrt· vencimr.nl.os niio se póde esperar o cumprimento ria clis"
eiplinn. I:Iontem,rlOl'~m. não pude fazei-o por• ter sido impedido
pelo nobre· Senador pelo Amazonas. o Sr. Lopes Goucalyes,
que tomon t.odo o ~empo ila sessão.
·
·
Pm·:::nnl.m•"mo"lriio: Como vivem rsses ;;olclndos r. offi"
nines? (Pausa.)
. .
· A N;spost.n ou a deixo p!l!ra os negocmntes do Acre e do
outros pontos da fJ•onteira. . •
·
Em o que tinha a dizer.
··
Adiaria n votacüo.
CONC:llRRÃo DI! FAYORJ!S AO DR, BAFIJ'A NI!VES .

di~·Cussna·

'

do 'proJecto do Senado. n. 7, de 1915. dtit.•r"
minando que Jica incorporado ao quadro oos runccionarios
3'

.\

I
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DE 1915

extinct.os do 1linislL•rio du Fazenda o ex-inspector do Fur.enda
Dr. J"osú .T-IJ!uquirn Buel.a 1\'cv·es Filho, ubriudo-,e para i,'.;u o;
ncce~·.snrio.:;.

eJ•edjl.os.

Adiad:.L a . vo4ur;üo.
'

O Sr. Presidente -

vnnLm· u se·: são .

Cinda mais havendo u tl'atur,

YOU

!e-

.D~signo vam <Jrdcm Llo diu da ~e~"Llinle:
Vol,acão, cu1 3" discussão, da proposição da Gamara dos
Depul.aclo<·. n. 20. do 1915, autol'izando a coneessão de um
mmo de ·Jici!inça, !'om .dois tm\:os da respectiva diuriu, n:
· llr.unciseo Pereira Pitanc;a; oifficial de 2' classe da ofl'lclna àe
oom [">O' ir; fio da Tlll[ll'f!US:l )i UllÍ!Jll:ti (CW/1. jJ{!)'CCer j"CWO"/'aVCl da
Co"lllmisscio de Jri-na·n()US); •

Vol.ação, em 3'. di.:·eufsão' da proposição dO; Camm·a do;,
Depul.ados, n. 31, de L\JJ G, aulorizantlu a ai.JerLma, pelo lV!inisterio lia .lrazenda. do credito especial do .Hi :277S55S, P!ll'<l
occorrct· no pn:;n monl.o devido ao Dr. i\Ianool Pereirn Heis.
om virtude de. senLeuca .iud1cinria (com pm·ecar {avora·ve.t da

Comml.vsüo dr: Finanças);
Volu~iio,' cm a• r.liscussiío, du proposiorio dott Gamara do;;,

Deputado~·. n. ~3, de J~-15, autorizando a nberl.urn. pelo MinisLerio da Guerra, do credito especial de H2 ;;8,52$160, para
. occor·rcr ao pn:;amcnto de vencimentos aos officiaes e pracas
dtt 3" comp-anhia regional de infantaria. com séde em Cruzeiro do Sul, •no Terri lot·iu do Acre, no período de· dezembro
de -10.1:3 a setembro de -1014 (com 2larece·J• (a·voJ•avel da Corn-

111issão de Finanças) ;

.

.

·

Votncão. em a·• cliscussãó, .do pro,iect.o do Senado. n. 7,
do 19-15, det.crrninando que fica incorpor-ado ao quadro rias
funcciouarios cxtinctas cto Minist.et•ii:i da Fazenda o ex-inspector do razendn Dr. .rosé Joaquim. Baetn Neves Filho. abrindo-se para isso o;: nef.l&oSO.rios credít.ol! (com pareceres {avo-

raveis da.v Comm issõ,:s de Justiça e Laaislação e ·de Finanças
e rler.lm·a,iõcs tlc ·voto ·t•encido elos Srs. E!J"itaC"io Pessoa o .'iá

F'1·ei?·e) ; •

Levnnla-se

.n,

sessão ús 2 !;I oras.

:JO.\" SESS;W, EM 4 DE OU'rUBJliO DE ·1.915.
PRESIDENCTo\

no

SI~. UJtB.ANO SANTOS, PRESIDENTE

A' 1 110ra da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os
i'rs ..·A. ,\zor.,tlo, l.'•Jdt•o Bm·ges, Peroü·a Lobo, Lopes Qonr,:ulvos,
Silverio "lery, Indio do B~nzil, Lnuro Sodré. Cos[.[l Rodrigur:s,.
l\!endes de ~<\lmeidn, ,Tostl Euzebio,. Abdias Neves, Pires Fe~
reira, .Ribeiro Goncalves, Antonio
d~ Souza," João Lyra, Cunha
.
'

}
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PfJdrosa, lTipilaeio Pessoa, \Vn!J'rcclo Loul, Raym11ndo ;le Mi~ !'anda, Gomes Riboit·o, ~iqucit•a de lllenr.zcs ·Domingos Vi~ ·
cetlLr), io:l'i<,)ü .CoeHw, Au~ustb de Vusconcellos,' Alcindo Guan.~~
lmt•a, Stí .1< rc1re, Bueno de Pai\' a Bcrnnrdp Monteiro Francis"U
G!ycerio, Adolplw Gordo, Alfredo Elli.s, Gonzaga· Jayme Le~.
fpoldo de Bulhões, Josó Mlll't.inho, Generoso Marques é Vi~
ctorino Monteiro ( 36).
·
.Deixam de comparecer, com .causa j11stificada os Srs MPtcll~, Hot•ei!io Luz, ArthuJ Lemos, Francisco ' Sá, 'l'liomnz
J\l!cJO!:;, E!oy de Scuza, Rosa e Silva, Hibeiro de Britto, Arau ir.·
noes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, L11iz Vianna, Jo~ó
Mnrcellino, João Luiz Alves, Bernardino l\Iont.ciro, Miguel di!
Carnlho, Nilo Pccn.nha, Jfranci•sco Salles, Eu~enio Jardim,
AlcncnJ.' Guimarã.e~. Vida! Hamos o tAibdon Baptista (22).
h:' lid11, posta em discussão c, sem debate, approvada a
ac.ta da dCSSfl{) anteL'ior.
O Sr, 1" Secretario dt\ conta do seguinte

EXPEDIENTE
OI!'icios':
Do Sr. Minis!t•o do Interior, transmiltindo a mensagpm ·
0om quu o Sr. Presiden~ da !lr)publica restitue dois dos UIILographos da resolução du Congresso NacioJ1al, publicada, que
proroga :' actual sessão logislativ.a ató o d1a 3 de novembro
do cor1'0nte anno. - Archive-se um, dos autographos e rem•J~
La-se o ou Lro á Gamara dos Deputados.
Do 81. Ministro da Fazénda, transmiUindo a mensagem
com que o St•, PrH~ir.leni.P ua llepu!Jlica !'esLituo uois dos un- ·
togrnpho; da resolução do Congresso Nacional, sanccionada,
que abre o crdoito de 300 :·000$ para attender ao pagamento de
novos aposentados, - Archive-sc um dos auLographos e re:
mctta-sc o outlJ.·o t\ Camura dos Deputados.
· .
Do 81·. ~linisLt·o Lias llelacões Extet•iorcs r.nviando exemplares impressos dos relalol'ios de 1911 e 1D14. - Inteirado.
.Do li-t·. Dr' •réixeirn de Freitn.s, presidente da Camar::.
Municipal de Rio Casca, apresentando ao Senado pezames pPlll '
passamenw do Sr. gene,.al Pinheiro Machado. - Inteirado.
O Sr. 4" Secretario (servindo de li') .declara que não ha
pareceres.
.
.
)
, O Sr. Lopes Gonçalves- .Sr. Presidente, não 'é, nunca foi
elo meu agrado a discussilo no terreno peasoal,ainda mesmo
que t·e~ultc da defesa .de uma idéa, da su-stentação dos mai~
~levados •principios. .
·
· ·
E, por isso, V, Ex. bem póde avaliar o constrangimento
c~m . que mo ucho nu tribuna pura uma explicação pessoal,
,

\
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foJ•çnda por uma dessas enlrevisl.as habituacs, concediciHs ~(
imprensa pot• Senadores o Deputados, mais· por condeseencleneln,' qunsi .sernpro, do que por tentações de exhibicioni.:;lu.
· · E os'e rnou consLrangiment.o é tanto maior quanto . é
eet·l.o que se desdobra de referencias pcjorativás e detrirne~1os a~ n meu cnracter, I' eitas pelo venerando propagandista o
p~ttriat·chuda ltpul.Jlicn, J•cpresentante··de S. Pau!G, Presideuto
dn Comm issiio ele .Finnncns, o meu iflustre e digno mestre e .
nmigo Sr. Senador Francisco Glycerio, que sempre me habifuei. a respeita!', ·estimar u admirar, .mesmo antes de o ~o
':ilw~eJ' pesson!rnentc, mesmo antes de vir, sem brilho,, sern
r:r;rnpdeneia, occupur umn elas cadeiras scnntoriaes pelo Amt\:.anas. (Não. apnia@s.) •
.
O nobre Sennâo:- paulista, encanecido nG serviço publico, com uma brilhantíssima folha de actos benemeritos,
cximio parlamen~a,r, discutindo, desde logo, na entrevista,
que deu ao orgão O fmprrrcial o publicada ante-hDntem,
apreciando, analysaudo o condemnando, in limine, o meu projecto, a minha. attil.udo relativos á diminuiçãD do subsidio,
determinados peln Drecar1ssima, miserrima situaoão finannciru elo pair., conceituon-me de imposto1•, politico de porta
de xadrez,' em linguagem clara,. pGsitiva e inconfundivel.
O Sn. AI)OT.PH~ Gonoo -· São apreciações feitas por um
,jornal; mas que r, Senador Francisco Glycel'iG não as confirmou.
·
O SR L~PES Gr.NÇALVES - Aqui estão as palavras que
S. J~x. subw'etteu t\ apreciação c!G referido brilhante orgiíD
de publici cinde.
·
. ·
Depois do chamar"me volumoso - o rruc me não offendo,
porque ninguem ú eulpado das suas condrcões phys1cas, pois
assim como sou volumoso podia ser magricela - depois de
so referir por esta fórma humorística á minha carcassa physica, o que não tem nada com as idéas que esta cnrcussa possa
·. dcl'rndcr e sus~entnr. disse o representante paulista:
·
«A minha mais uccentuada virtude é a tolerancia. Póriem atacar como ontcnrlcr uma id6a, cu mantenho sempre
essa minha norma geral de proceder.
Respeito as opiniões alheias, pDr mais extravagantes que
pareoam.
,
.
. Ha porém uma cousa que nü 0 jlerdôO: a impost)lra.
Contra élla sou e serei obstinadamente irreductJvcl.,,
. Eu tarnbem sou;
«Existem. meu amigo, além dos advogados 'de porta do
xadrez os pD!itiéDs de igual categoria,,
.
s·. Ex. descu!Jriu esta classe oo politicos na minha pessôa.
.
'
«Estes leom por J'unccão ·catar. aqui e ulli, as· migalhas,
oA ·reRirluoA que a slla situuoi\o politica e pessoa.! lhes póde
prGporcionar, pnra oom e!Iea se apresentarem !lm publico.,
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Do porta do xr<clrcz é .1 dcnominn<;úo que lhes convém.
E' esln a rcspos/.n que lhe poclcrin. dor a respoilo deste
projeelo o de seu aulol'.l>
.::.
NeRLe paiz de f.anLas lr.tlras, de tantos trocadilhos de im-

prensa, do Lunlos phrascndos, para qu~ fazer uma compura~ilo
en~re o advogado de porta de xarlr.•ez c o po!ilico que del'cnd<:
.com calor c sincel'idudc, as suas idéas, po1· mais cxlrava~
sunl.es ~ue üllas sejam?
O Sn. J!iPI'l'ACJr, PEsso..\ - Eslas apreciações são do jomal
~ .não c/ 0 . Senador Glycerio. que· certamente não
agrediria
desse modo a um seu collega.
O SI\, LOPES GoNÇALVES - Depois farei observaoões ,ie
accôrdo com os conceiLos que f6rmo do Senador Glycerio.
:Pm·. emquanlo, limilo-mo a !Or esla entrevista, porque el!a
oJ'J'cnde o meu citructet• c deprime a quem, como cu, procur;.,
em crmsequencitt, prestar serviços a seu puiz o que 86 acceiLOLl
'J cargo politico gue ho.ie occupa para corresponder ú confiança
'e amigos ~ correligionarios. E exactamente porque o f,elegmJ?ho alvi~areit•o espalha essas noticias é que sou forcado
:t vtr anulysar, a vir apreciar esta• entrevista, que é ofJ'ensiva
.à minha dignidade de homem.
0 SR. EPlTACio PESSOA - Ninguem contesLa; apenas
observo que esta:; apreciações demonstram que não são conceitos do Senador Francisco Glycerio.
O Sn. LoP~>S GoNCALVES - Eu continuo a lêr :
•Estes ter.m por funccão catwr, aqui e alll, as migalhab,
os residuos que a sua· situação politica e pessoal lhes póde
pl'oporcionnr, para com elles se apresentarem em publico.
De porta de xadrez é a denominação que lhes, convem.
. E' esta a resposLa que lhe· poderia dar a respeito. deste
projecto e de seu autor.>
.
.
,
Além desta par.te, toda de caracter pessoal, personalissimo, da entrevista que o Imparcial diz lhe concedera o emine11te Senador Francisco Glycerio, ha uma parte doutrinaria
da qual me occupaL·ei depois.
·
O Sn. ADOLPHO Gonoo - () Senador Francisco Glycerío
não confirmou até este momento as apreciações que lhe attribue o jorual:
·
.·
O Sn. LOJ?ES GoNÇALVES Vou me referir ao que está
·cscripto; não vou accentuar que se,jam palavras veridicas proferidas por 1.\m homem ~e tanto valor mo~ ai como ,o Sr., Senador, li'ranctsco Glycer10, certo .de que, neste patz, ou. cm
qualquer outro, ningucm póde attrar pedras contrtl. a mmha
probidade, e desafio. a quem quer que sqja que o faca,. Vou
me rufei' ir ús palavras um' fôrma, vu!gm•Jzadus pelo ]Jl•tlhan~e
orgão O ~m 1Ja<'V ial,
·
·
Núo comprehendo a razão por que, sep.do S. Ex. um es!fJil'Ho culto, altnmenLe liberal, democrattco, toleran.Le, corpo·
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disse S. Ex. · reÓonhecidamente pratico e delicado, teria se
revoltado. tartlo-·coutt•a a manJfestacão e justificativa de uma '. id~a•. a -_ponto de qualificar o seu autor de modo. tão offensivo
. 6 !DJU!'IOSO,
.,
.
. l:'orventura, Sr. Presidente, seria - veja bem o Senado,
como· eu me exprirnG- chamando de -impostor, ·ignorante,
cat.ador de migalhas e resíduos na porta d~-qualquer xadrez,
qué se poderio; ensinar a um Senador da Republica, de iatel.ligencia rudimentar, como eu me reconheço ser (não apoiados)
explicar, mesmo, as :verdadeiras licões. da sii moral,· da poli-·
tica, e das funccões legislativas? Supponho q~ niio ..·
.
· . ·E tanto assim, penso quanto é certo que o nobre. Senador
por !3, PO:ulo ,teria ensejo de dar duas vezes o seu· ~o to contra
'·
.o meu projecto, já' condemnado na opinião de muita· gente:
. rima, na Commissão de Finanças, como seu digno Presidente,
e ·outra, no plenal'io. · · ·
· ..
. . Agora, se niio. for verdade tudo quanto o Imparcial pu' blica em .name · do. ·general Glyeerio, certamente posso dizer
. JJUé uinguem'tem o direito, sem o mais eloquente protesto da
·minha parte,· de tentar contra a minha honestidade cívica e
· . moral, .do modo por que tentou o alludido. orgão de publici- ·
. dade.
·· · · ·. .
. · :
. · , ·. O SR .. AooLPHo. Gonoo- O St•.. Senado'l' .. Fraticisco GJy.ce:
-.rio autorizou-me a 'declarar que'S .. Ex. 'absolutamente não
.confirma: as ap,t·~ciacões que lhe são attribuidas, e que não
concedeu a interview a que V. Ex:· está· se .referindo.
.
, o SR: LoP$ GoNOALVES - Agr~deco muito ~ V. Ex. ' ..
o SR. VtcToRINo MoN~IRo :... o Sr•. Senador. · Glyceri()
disse-me a mesma cousa, ·
- ·
.
' ;. o SÍI. LOPEB'GON()AT,VEB - sr: General Glycério, con-·
versando commigo, muito rapidamente, na occasiiio em que eu/
. pas~ava. cm .automovel, :i porta da Pensão La~Uin.ieicas, dl:;se. me que ,viria ap Senado fa.,;er Rem~lh:mte declaração po'!'jnter. ·-.medio·de um dos seus collegas, uma.·vez.que.o seu estado de
.saúde niio permittia que S. Ex. mesmo o fizesse. ·
. ·. Como _S. Eic. não veiu, nem -ningnem se manifestou aqui,
· a. ·respeito dessa delegação, creio que tenho ·o direito de de- .
fender~ me, e defender o meu nome, que·. o .lmptirciaZ procura
arrastar, pelo terreno da •odiosidade,. das objurgatorias; da dif- ..
famaciio, do menosprezo e da vilania.
:
\.
·. · ~O SR .. Ar,'f'REOO Ews...:. O· Sr.nador. por s; ,.Pauio, o. Sr.
Fráncisco Glycerio, ,i:Hinha dito a V. Ex. que nüo concedera
essa inta1"1Ji~w:· Deanta disso V., Ex. 'não tein. mais o direito
de· vir f_azer-lhe essa· accusacão,. na certeza de ·que "não foi
'atacado.
. .
·
.
'· .· .
.
O SR\ LoPES GoNOALVES....,. Já disso 'que faUei llgaira- · ·'
1mente com o hon.ado Senador. por. S.. tPaulo, e assim mesmo,
·.\Porque o interpellei. s~ Ex. declar.ou-me que. viria ao Senlldo desmentir .11 mt~1"1Jii11V publicada pelo lmparciaZ.
1
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Nüo estou ntncanllu u S. Ex. Absolutamente não o faria,
ao nobre .Senador por S. Paulo, que muito venero. Estou mo
referindo ú sijJJUI;ão cm que mo acho -cm relação t\ publicação
do hn)Ja'rcial, que, corno j :\ expliquei, púde fazer éco fóra
daqui, e a respeito da qu'al.clevo produzir a minha defeza.
O Sn ADOLPJIO GOIUJO- Então V. Ex. deve referir-se
ao lmpw·cial e não ao Senador .por S. Paulo.
0 Sll. LOP"S GONÇALVES- V. Ex. viu que eu empreguei
sempl'O a phrase condicional; nüo J'ullei no modo ·indicativo o
formal.
O SR. VIC'l'OniNO MON1'Ellta- V. Ex. exerce um legitimo
direito repellindo as insinuações.
10 Sn. ALFREDO ELLis- Nas quaes o nobre Senador por '
S. Paulo não tem responsabilidade alguma.
o ,SR. LoPES GoNÇALvl•s-Estou certo; mas, como ,iú declarei e todos sabemos, o Sr. Glycerio é um homem de grande
valor no puiz, o seu norrie não se limita ao Estado que r<Jpresonla, é conhecido do norte a sul, e, como naturalmente -.iá
passaram telegrammas para diversos Estados dizendo que S.
Ex. me chamou de politico de porta ele xadrez, estou obrigado
a dcsl'ar.e!' a impressão que <Jsta noticia possa causai· fóra
daqui. E' o que estou fazendo.
Aceeilo perfeitamente e estou certo .de que o illustre Senador, meu digno mestre, que muito estiJUo e aprecio, desde
muito tempo que tivesse tido a honra d<J antes o conhecer
pessoalmente, seria incapaz, quulquet' que fosse a animosidade
que tivesse ·pessoalmente contra um Senador, de se referir
por esta fórma a um collega.
O .Sn. V!C'rontNo -l\lON1'Emo- Eu vi desde logo que não
rra verdade. i\las V. Ex. faz muito bem cm rebatct· os desaforos do Iin.parc'ialr.
O SR. LoPES GoNÇALVES -!Chame-me de burro a illllprcnsa quantas v~zcs qu izcr c entender I Hepito, a imprensa
da Capital do meu paiz púde chamar-me .de ignorante, de
banal, de volumoso, quantas vezes quize!'; mas o que ninguem
poderá dizer· il que este analphabeto algum dia se locupletou
com dinhcii'os pJJblicos, aib'llm dia cooperou para a ruina de
sua patria.
1
Desde os tempos acud<Jmicos, c disso podem dar 'testemunho l!erc\Ilano elo Freitas, genro do Senador Glyccrio, Nilo
~Pcçanliu, Epitacio Pessoa, Esmeraldino Bandeira, Gonc:1lves
Muia, Gervasio Fioravnnti, Netto Campello e quantos me conheceram na academia do Recife, fui s<Jmp!'e reputado como
um homem integro, modesto, ponderado e estudioso. E tüo,
estudioso o oumpritlor dos meus deveres que, naquell<Js tempos
do pr:ovu~ dil'J'iccis, em que doutrinavam Tobias Barreto, José
"Ilygino, ·Albino liteira, •Seabra e Joaquim Correia de Araujo,
·sem fa!lar cm tantos o11tros, fui laureado em todos os annos do
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curso, tendo obtido distincçüo ou a nota mais elevada. E
nunca fui considerado impostor.
Pelas minhas mãos, como advogado, durante 2>1. 3:nn~s.
em Maná os, passaram us causas mais trabalhosas e dJffiCeJs.
!Elm momento per.igoso pura a vida financeira do Estado,
a convite do honrado Senàdor, que se acha a meu lado, o Sr.
Siv-erio Nm·y, que exercia o cargo .de Governador, s.endo eu,
até então, inLQirarnente estranho ás lutas dos partidos, defendi a E'azenda Publica, entre outras, de uma accão de ....
10.850:000$, proposta pelu poderosissima companhia ingleza
-1'he Ama:on Steam Ncwiaation Company, Lirrdted, tendo
conseguido completa victoria. ·Defendi ainda os cofres do
.A'mazonas de uma outra demanda de 3.333:333$3331 proposta
pelo concessionaria de um banco, tendo ainda evitado esta
t'ormidavel sang!'ia, obtendo sucesso desde a justice. local até
o Supremo 'l'ribunal Federal.
Fui advogado do Estado de JJ!atto Grosso na questão de
!imiLes do Amazonas, cuja senten•:a já foi executada. E os
Srs. ,Senadores Azeredo, Metello o Murtinho poderão dizer
quanto J•ccebi de honorarios dos cofres publicas do Estado,
que tão nobre c patrioticamente reJ?resetam; nem do papel,
da tinta e .das pcnnas, que usei, qu1z ·receber indemnização.
'E facil é comprehender a somma de esforcos que tive a
despende!" 1nessa emcr.gencia, afim de evitar attrictos entre os
dous Estados.
Na polit~a tenho sempre procedido com o maximo desinteresse e lealdade; c para ella, devo confessar, vim, no Amazonas, onde vivi -10 annos alheio aos seus tentaculos, convidado,
instantemente, por meu distincto. chefe e presado amigo o
Sr. Senador Silverio Nery.
E, urna vez mi!Hanf.c, no circulo do Partido Conservador,
tenho acceito, nunca solicitado; muitas 'Vezes recusado, as
posições que os meus amigos consideram de conveniencia á
causa con'lmum.
Em iü12 fui eleito, em opposicüo á plataforma do Governador Bittencourt, Deputado Federal por grande maioria
de votos. J~m dous pareares unanimes da Camara fui classi~
ficado como o mais votado, em primeil"o lagar. Não fui reconhecido, porque o meu partido c a politica presidencial entenderam ser conveniente ceder uma das cadeiras, das tres
que pletcámos e conseguimos, a um candidato do Governador,
tendo eu me confor·mado ao voto de uma emenda ao trabulh o
da Commissüo de Poderes, sem o mais leve protesto ou contrar·iedadc.
Ainda em 1\H:.l, estando na Europa, fui eleito Senadot•
ao Congresso .f)o Estado do Amazonas por seis annos. Regres!
sando a Manúos em março do anno seguinte, tomei parte cm
uma inoppOI'l·una e abs·urda reforma constitucional, tentada
pelo actual Govet•nador Sr. Dr. Jonathas Pedrosa. Do modo
como me desempenhei, nesse momento, nesta questão de a!la
rclevm1cia, saberão muito breve todos os Srs. Senadores, u~ó

,. I'

., '·

.'•

,.

...

.. .......

'

~

..

'·,·

"'',''~,-··:j::···;•l,'

\v

···:c···
' ,.•

ANNAltS DO SENADO

"
'

quaes, clt•;ollu ,iü, per;o veuin para ofl'et•ccct• um exemplar dtL
mouogi•uphia que, sobre o as8umpto, lenho no pré lo, logo· que
sc.ia publicada.
IJ~;m .iunciro deste unno !'ui, incontestavelmente, eleito· Se~
nudor·.lo'cdcrnl, vindo occupur esta cadoira, qL\C .iá pertencera
a políticos de grande cultura.
Em 10.01 representei o ,~mazonas na World, Fair St.
Loui~, nu Exposic;ão Universal ele S. Lui~. J~stados Unidos, u
consegui para esse despopulosG Estado, especi<J de enteado,
mal considerado entre muitos gt•andcs homens, o quarto Jogar
nu ordem dos premias coni'ct•idos ao Brasil, vindo apenas
abaixo do faustoso e progressivo S. · Paulo, do heroico Rio
Grande do Sul e da culta Capital Fed-eral, como expositores.
Fui nessa mesma exposição, sob proposta do geúeral Franeisco ·~!arcellino de Souza Aguiar, nomeado reprcsen,tuntc do
Bmsil no Un-ivasal Conuress o{ La.1V1Je1's arul ,iu.1•ists, 'em substituição ao eminente prof·essor e publicista João Monteiro,
tendo sido nessa nssembléa de mais de 300 delegados, presidida
pelo .iuiz Brcwcr, membro dn United States SnJJrcrn,e Cou.rt,
por mera cm·tezin no nosso paiz c-não á minha pessoa, distinguido com a eleição. de vice-presidente do mesmo Congresso, como tudo se poclerit ver no livro O{{icial R'eJJ01't .of
thc U11ivcrsal CD11U1'ess ot Laweue1•s mul ]1!1'ists, publicadó cm
1005, cm S. Luiz.
·
Fui ainda nessa grande !'eira mundial, eleito membro o
secretario do Jit'l'l/ llc Florestas, tendo trabalhado, dia e noite,
dur·an te um me~, nessa investidura e sido dist.inguido, como
comrnissurio estrangeiro (não da União Brasileira, mas do
Amazonas, o que preciso uccenluar) com medalha de ouro o
diploma commemornlivo pelos scrvicos que prestei.
·
Sou rmtol' de uma monographin- A fronteira. b1•asilao~
bnlúrimw JlClo J).rnn:oua.~- estudo do ·uti possidclis consa~ .
.zmclo no Lratadd de 2'i ele marco do 1807 com a exegese dos
de 1:1 tlr~ linneit•o do 17lí0 e 1. de outubro de 1777, que os Srs.
Cal'los d<l Onrvalho e Dionysio Cerqueira nfio souberam inter~
JH'Ctar. Ape?.at' dr Ret' um trnlJftlho de caracter o interesso
nacionacs, pugnando pelos .nossos direitos, sacrificado;; (t ignorancia da nossa chanccllaria de 1895-1902, para cuja confcccüo
ti\·c ele fa7.cr ttma \'iagcm ú Europa, no intuito de consultnt·
docum~.ntos na 1'one do •rombo c n:t. Bibliothcea Nacional do
Lisboa, dcspemlendo mais de 50 contos com n mesma viagem,
"t\flht tlu ilneumctllo;; e de em'ta~ geographicas c impressão
llo Ii\•l'o, nfio p{lcli, nunca solicitei auxilio de qualquer Gonnw fucJm•ul, e;taduuJ.ou llltlllicipal, para esses fins.
Fi?~ dessa roonogmJ)hiu, publica.dn enr 1001, uma .Uis~ ·
tribui~üo gmtuitn, superiqr n 50 mil cxemplat•cs, pelos hahituntos do Amazonas, prectsumcntc nn época em que o n9ss1>
territorio do J\crc, por culpa do Governo federal, r.slava· occupudo por autoridades boli'Vianas.
J'ois essr. meu pequeno livro, na o·pinião de muito~,,
c.ontrihuiu, efficazrncnlc, para desperlnr a attenoüo do pa1z
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sobro a questão do Acre, que alguns ,j(c consideravam liquidada. O Barão do Il.io l3t·o.nco meu saudoso mestre c amigo,
•·.onheceu parte dos seus ~tutogruphos, quando, cm 1001, trofJUCi com o illustrc bl'asilcit·o, idéas cm Berlim, conset·vandc
eu do estadista U6 mais expl'cssiva\; Y:artas ,referentes ao
ponto de vista cm que. encat·ci o estudo historico . c .iuridico
dos tratados o dos principias dominautcs no direito internadanai. Foi c-ITe, o incsq'Uecivel diplomata, quem me indicou
as obt•n:s de Gastão Joztí o Charles Salomon «E tu de sur l'occurmtion » « La occupaLiori rlcs tcrriloil•cs sans maitres ~.
O maior de Lodos nós, nesta Casa, o conselheiro. Il.uy BarJwsn, cm snas monumcntacs Iir,úcs sobr~ o «Acre septen1.l'iounl », dcl'endendo dir·eitos irrcvogaveis do Amazonas, depois
de citnt• Lopico.s c. paginas. do meu modesto trabalho, da. minha
modesta contrtblll~ão, assun se r.xrn·cssa, a meu respmto, em
as paginas 280 c '::o o do seu «Acre septentrional>, 2" 'VOl. :
«E' o exame jurídico o hislorico da contro·versia.
então pendente.
··
A;; o!Jcscrvacões com que o autor o prcambula nos
dão a synthese do seu pensamento, substanciosa invoeaçã_o da historia, uveriguaç:1o elucidativa dos textos
diplomaticos, raciocinada applicacüo das normas ,jurídicas, protesto de tradicção da Iogicn c do sentimento
nacional contra o abandono dos nossos direitos pelo
Governo brasileiro •.
O 811. Vw•t•omNo MoN~'Etno- Esta opinião deve ser muito
llomosa para V. Ex.
·
O SI\. LOPES GONQAJ.VJ>s-Bnstantc honrosa, tanto mais
C]uanto mio Linha então n honra de conhecer S. IE'-·· não ignomndo o A't'andc brnsilci·ro que cu eslava filiado a uma politica
c1 iversa claquella que segue.
· r~ssc meu livro, Sr. Presidente, foi premindo com medalha do ouro na dita E:.:posicúo de S. Luiz, tendo sido para
o .Tury Lrndur.idos no inglcr. c frnncez alguns dos seus capitulas.
Mas essa recompensa pouco vale para mim, cm face das
palavras de Rio Branco e Ruy Barbosa, henemeritos da P1atria,
consagt·ad~s pela opinião publica.
•
Sou amda autor de um estudo Msto1•ico, cl!l'oroo1'apMco e
cstat-istico, ntó 1903, denominado • O Amazonas>, impresso,
cm l 00!.. , em dous textos- o vcrnaculo c o inglez e que,
tambcm, J'oi premindo om s. Luiz com medalha de ouro. Sobre
esse meu trabalho possuo innumcrns cartas, revistas c jornacs. · cncnr•eccndo-lho- o valor, que cu considero relativo o
quaRI nnllo. (Não rJ)Joiados.) Foi tambcm impresso tí minha
custa, exclusivamente, tendo cu clistribuidl) milha~es de exemplares, gratuitamente, como propaganda poJo Amazonas, a
t.crrn i!Trl que nasceram minha esposa e meu filho.
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o· Sn. .ABoMs NEvEs- Essa obra, que eu conheco é de
grande· valor. ·
'O Sn. LoPES GoNÇALVES -Em 1910, no 30' dia do fanecimento do Eduardo VLI, thc )JCace{ut, publiquei sobre a sua
vida de P1•incipe de Galles o Rei, sobre os reinados de Guilherme TV e 'Victoria I c sobr-e o desenvo-lvimento .da Inglaterra, especialmente na colonizacão c commercio, um estudo
minucioso e chronologico, de. analyse c critica, que foi, na.
integra, !runscripto pelo Jornal do Bras·il, em 1012, c a respeito do q·ual possuo uma carta do secretario privado de Jorge
V, dirigida e.rn nome do rrci, que agradece c elogia esse meu
pequeno tributo ao grande e liberal povo.
Em 1011 publiquei uma. monographia a respeito de um
conlracto c 1'C(Jttlamento inconstiLucionaes do Governador Bittoncourt, cu,ia nu li idade pleiteei c consegui, estudando o habeascm•pu.s desde seus pt'imordios c bem assim a evolução c as
garantias da liberdade ·physica e· moral, trabalho que ·se acha
reeditado no volume 1•17 do «O Direito>.
Jú vê V. Ex., Sr. Presidente, que não sou nenhum impostor, nem calador de migalhas e residuos em proveito proprio.
,<\presentei apenas um pro,jecto regulando o subsidio nas
actuaes condições em que nos achamos. Elle obedece a um
plano financeiro, que, claramente,. expendi. Fnz parte de um
todo, porque me referi em meu discurso á diminuição do tratnmf.!nto financial cm todos os departamentos da vida publica.
Devia, pois, comecar, competente ou incompetente; e, devendo
começar, parece que niío andei mal comccando por casa.
Esse proüecto que ainda. n.il.o está em discussão, mas que,
mesmo antes de nascer, tem sido obliecto de grande celeuma,
de grandes apreciações da irr,rrensa, esse meu projecto seria
um projecto odioso, se elle iosse de caract,er particularista,
se ellc tivesse em vista simplesmente o ·Congresso Nacional, se
ellc vizasse simplesmente a reducção do subsidio dos Senadores o Deputados. Mas eu disse claramente que proporia em
occasião Ofiportuna- e o farei- roduccão do tratamento do
obefe da Nacão, dos ministros de Estado, dos plenipoten·
ciarios, das forcas de terra e mar, e irei, de joelhos, no Su
premo Tribunal Federal, {jUe se nchn abroquelado pelo art. 57
da uos~a Constituição, irei pedir nos ministros do Supremo
.l'ribunnl Federal que reduzam um pouco no seu tratamento
porque a Pnt.ria, a Nacão a•sim. q requer, suprema lex e.~to:
Estou certo ~uc cada um dos mm1str9s do Supremo Tribunal
Federal, connllecendo de perto ns mmhns intencões. o m-.n
amm· o o minha dedicncão pelo paiz, hão de ceder alguma
cousa dos seus vencimentos, ficando com o. bastni!l.e para ns
Ruas necess'idndes.
.
Somos o espectro da miserin. Somos o abysmo. Precisamos
resurgir, _IPvnntnr as ~orr,as, nppellando para todo~ os elementos funoo10naes do pn1z, pnrn todos aqueiles que recebem dos
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corres publicas lrnt~mento, subsidio, ordenados, o que qu~r
que se,ia.
·
A Pulr•ia eslá exhnustn, necessita de €conomias radicar:,:.
O meu pro,iecto não ó de caracter particular, repito,~, o que
seria odioso. E com que interesse, pergunto cu ao :;enado,
qual seria o meu escopo, propondo a reducção do meu proprié·
subsidio, como legislador, deixando intacto o tratamenoo o
os vencimentos de outros funccionai'ios dn Republica ?
Nilo hn inconslilucionalidade; e espero discutir est~ ponte,
em oci:nsmo opportunn pura clllmonstrur que cllc ,; simples
mente uma fantasia, urna miragem que nasceu no cerebl'/)
duqaelles que procuram interpt·ctnr a Constituição em proveito propt•io. O interesse geral e collectivo está acima do
inteross~ individual, do interesse incividualista, do interM•tl
de cada um de nós.
.
Porque, pois,. essa imprensa, que se diz f.;l'Undiosa, que se
·'diz snlvadorn dos creditas do paiz, não apOia medidas de~ta
ooodem, e, ao contrario cenRurn a quem se. manifesta com as
rnel~or·e, intenções de bem desempenhar o seu mandato e· bem
servn· (t causa do povo ?
.
Não quiz, Sr. Presidente, propositadamente, solicitar de
nenhum dos meus colles-as assignatura para o meu pro,iecto.
ncrn mesmo do meu digno companheiro de bancada e chefe,
o .Sr. Senador Nery, que conhece perfeit.amente que eu sou
'llm homem bem intencionado, não desses de que o infernl)
~2t.ú calçado, mas bem intencionado, que revela e pratica suas
intenções. A S. Ex. não solicitei assignatura, porque, s~ o
quizesse J'azer, eu a teria c•omo certa. Tambem teria com(;
~crta a nssignatura do Sr. Senador A.bdins Neves', que disseane estar prornptu a subscrever o meu projecto, embora taivcz seja, corno me disse, o mais pobre dos Senadores; n. d1•
Sr. Senador· Augusto de Vnsconcellos, que disse: se o Sr. Senador Lopes Goncn!v(•s apr·eRentar o seu projecto, eu o RUh6creverei; do Sr. Senador ::<:\ Freire, cu.io discurso sobre e~
a·adas de ferro motivou c meu aparte, que lanto barulho
.causou. Respondendo (t 1mtrevista de am ,jornal, S. E:.:.
disse: «De accllrdo com o Sr. Senador Lopes Goncalve~> .
•".indn mais: teria a do eminente Senador por Minas Geraes, o
~r. Bueno de Paiva. que declarou: ,estou de accllrdo com toda e
qualquer med1da de ceonomi:u. S. Ex. não fêz excepção.
·
E, senhores, posso amda contar com a U!?Sisnaturn . do
nobre Senador pelo Piauhy. do Sr. marechal P1res Ferren·a,
que disse ser a minha idlla ~:ma poesia. Mas, quem não g-osta
dn poesia? A poesia é n bellesn, nn sua mais ampla expressão. O nobre Senador pelo Piauhy certamente subsereve:ria tnmbt:!m o meu projecto...
.
O SR. Pmlls FEnnEmA - Darei depois a raziio do mel'.
dUo.

·

r

O Sn. RmEmo GoNçÀr.~Es - O meu nobre colJega de bancada tem horror nos poetas.
O Sn. PmEs FEnnETM - S. Ex. dir. isto porque em politica, eu o chamo de comr,adre poeta.
·
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0 SR. LOPES GoNÇAL~!'S - Assim, pois, Sr, Presidllntc,
não obst.~nl c a digressüo n que fui forcado, uma vc?. que n
eminontc Scnndm· por S. Paulo, declarou que nbsolutamcot~
não disse laes palavras <I reportagem do Imparcial en1•erm
o incidente, om que tive do me oceupar do factos da rnini111"'
vidn, pnrn que não conlinuo :t pcr·mancf!cr nu imprensa a i1.11\:t.
de (Jl!IJ sou pm•vc;m, Llm mnrinhcil'o de prinJeira viagem, um
especulador, um aventureit·o politico.
Fcehado esse nnrenthesis no qual ainda enfeixei algumas
idéns sobre o meu pro,iec:o, lenho como col'lo que, os nobrn~
Smmdor·,H.;, Qlll sã conscjcnein, rcflecf.indo, madul'nmente, por
iRi<<l .ltiJC. membros clrsl.t! Ca_~.a, representam. a _cxpcriencin,. \\ ·
f•rallen. pal'llllnentar. dediCnçao r. amor ao p:uz.huo de cbegm· :1
conclusiío de que a minha irJ,.,a é oxcqui.,c!; hão de ver qur,
approvado o meu pro,icclo Leremos n poJ•t.n aberta parn agir
em todos os demais departamentos do serviço publico.
Estou certo de qnc não ficarei condemundo ao indc.v comr.
ainda ho,J~ insinú~ um jornal matutino, dizendo que, tanto ·n
meu proJecto como seu autor, estão condemnudos pelos nn"
bres Senadores. Condemnado por que ? Por que é que eu snn
condemnnclo ? Por que tenM uma idén ? $c a minha idéa é
~ã e ,iusla, !JUe sc,ia aecriln, se não é, nue se,ja repelhda.
Mns issn não é m:,tivo para que se insinue que o seu nulor
•e.in cond<:mnado, seja scgrer;ado do convivia o du amisade ue
seus pares.
O Sn. SA FnF.IRE - Quem usn dos seus direitos não o~..
fendo n r.inguem.
O Sn. Lorlls GoNçAJ.vlls - Confiado no criterio de tod•l~
que 'occupam uma cadeira nesta ·Ca@a, cargo de responsabilidade que, nr.ste momento. ainda mais se deve exercitar nu
trabalho da rcconstruer;ão financcim; confiado em todos ·;s
Srs. Senadores, que :,ãn homPns puros e integras, fico certo
dr que acreditarão só me mcver o interesse geral, o interess~.
eollectivo, o amor, a dedicação pelo bem est nr do puiz e niio
f)S interesses de ordem pnrtidnria ou de politicagem. (Muito
bem; muito bem. O oraclDl' é muito cumprimentaclo,).

r

ORDEM DO DIA

Vot.àcüci, cm 3' d'iscussão, du proposiciio du Camlrn doR
20. de 1015, nutori?.ando n concessão rlr. "lm
anno uo 1iccnca uom dois terços da !'Osper:tivn dinrin, a
Fr.nnoisco Pereira Pitnncn, oíficial de 2' classe do. o'fficinn do
composição da Imprensa NacionaL
Approvnda; vao ser enviada :'t snncção.
Votncão, em 3' dioeuf'Rão' da pr•oposicüo da Cnmnra cloô
Deputados, n. 3·1, de 1915, tliJ lol'i?.nndo n bcrturn, pelo 1\!inislerio dn Fazenda. do credito cspceinl do 4ü :277$o5fl, p:tra
Deputado~. '11.

•
\

·.': .·
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Decorrer no pagamento devido no Dr. Mnnael Pereira 1\eie.
cm virtude de sentcncn .iudicinrin.
Approvada; vne ser enviada ú snncç.ão.
· ··
Votavão; cm 3' discussão, da prorosicão da Camara do~
DeputadoE·, n. 33, de 1015, autorizando a ab~rtura. pPl•J 1\hnistet·io da Guerra, elo credito especial de 1'!,2 :852$iGV, para
occorr·cr ao pagament-o de vencimentos aos officiaes e prncaij
da 3' companhia regional de infantaria, com séde en: Cru~eiro do Sul, no Tct·t·itorio do Acre, no período de dezembro
de 1013 a setembro de W14.·
·
Approvada; vúe ser enviada ú sanccüo.
Vr.itacão, em 3' discussão, 'do pt•ojeclo do Senado. n. 7,
do 191 5. delcl'minando que ficn incor·porndo ao quadro do~
J'unc•eionarios exlincLos do l\linistcrio da Fazenda o ex-1nsr.'ector de fazenda Dr, .Tosei Joaquim llaeta Neves Filho. t~brio
do-sc pum isso os necessarios creditas.
.\ppt•ovadn; var. :'t C:ommissão de Redacção.

-·

O Sr. Pires Ferreira (pela Ol'dem) - Sr. Presidente.
achando-se ,iú sobre a mesa a redacção final ·deste pr<J.iccto,
requeiro urgencia para que seja immediatamente discutida ~
votada.
E' approvado o requerimento de urgencia.
'
O Sr. 4" Secretario (se1•vimlo de .2"), procede á leitura ~
é appt·ovadó o seguinte
PAUECEI\

N. HO- 1V15
Redacçrio ('inal do pro)'ecto do Senado, n, 7, de 19·1 5, manclan..
do incorporm·· ao quad1•o dos (u.nccionarios extinctos d•>
M-inisterio da Fa:enda, o ex.inspector de Fa:enda Dr. Jvsé
Joaqnim Baeta Neve,ç Fllho, ab1•indo os creditas neces~·arios

O Congresso
Nacional decreta:
I
.

Artigo unico. Fica incorporado ao quadro dos funeolo.
narios extinctos do 1\!inisterio da Fazenda, o ex-inspector do
Fazenda, Dr.•Tosé Joaquim Bacta Neves Filho, abrindo-se parr~
isso os creditas necessarios; revogadas ns disposicões em c~m ..
trnrio.
.
·
Sala das sessões, 4 de outubro de Hli5. - Wal{redo Leal,
'

-

t

•

•

Antonio de Sou.za.

\ .

..
··'

l

.

-

'

,- I

,O

c .''

' : ·', '·

',.

1:' ,.

• ,',f ' '

' <
,, ' I .......
,,'

...

• ·I,,"\"

.. '•.

":

'

ANNAES DO SENADO

O Sr. Presidente - Nada mais havendo .a tratar, vou levantar a sessão.
.
Designo para ordem do dia da seguinte:
3' discussão, da proposic.ão da Camara dos DepLJ!ados
n. 21, do 1915, autorizando a abertura pelo MiniRterio da Fazenda, elo erodito cspccfn.J de 13:976$340, para
pagamento a Heis, Oliveira & Comp., cm virtude de sentença
judiciaria (com 11a1'cce1• favoravcl ria Commissão de Finanças);

3! cliscussãó, da proposir,üo da Canínra dos Deputados
n. 35, de 1015, nutorizando a abertura, pelo Minister.io da
Fnzendn, do credito especial de 3:000$, para occorrer ao pagamento devido ao bacharel Anionio Geraldo Teixeira, cmrio
indemnização de dnmnos causados no predio do sua propriedade situado t\ run das Portas do Carmo n. 28, na Capital da
Bahia (com. 11arccer favoravcl da Commissão de FinMf}as1.
Levantn~se

a sessão ás 2 horas e 55 minutos.

105' SESS,\0, EM 5 DE OUTUBRO DE 1915
PRES!DilNCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE

'

''

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão a que concorrem os
Srs. ·A. Azeredo, Pedro Borges. Pereira Lobo, Indio do Brnzil,
Arthur Lemos, José Euzebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçal·
ves, Francisco S:l, Antonio de Souza, .Toão Lyra, Gomes Ri·
beiro. Siqueirn de Menezes, Domingos Vicente, Miguel de
Carvalho, Eri~o Coelho, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire,
Buono de Paiva, Alfredo Ellis, .Tosé Murtinho e Victorino Monteiro (22)·.
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.
Melollo, Hnrcilio Luz, Lopes Goncalves, Si!verio Nery, f,auro
Sodl'é, Costa llodrigues, Mendes de Almeida, Abdias J'leve.s.
Thomn?. Accioly, Eloy de Souza, Cunha ·Pedrosa, Eprtac1o
Pessoa, Wnlfredo Leal, Rosa e Silvà, Ribeiro de Br1tto, Araujo
Góos, llaymundo de Miranda, Guilherme Campos, Ruy BarbO·
an, Luiz Viannn. José 1\!arce!lino, João Luiz Alves, !3ernnrdlno
Monteiro, Nilo Pecnnha, A)cmdo. Gul\nabara FrancJsco Sa)le~.
Uornal'llo Monteiro, Frnncrsco GlycerJo, Adolpho q;ordo, .Euge.
nio ,lnl'rlim, Gonznga Jayme, Leopoldo de Bulhoes, Alencar
Guimarães, GenerosiJ Marques, Vida! Ramos e Abdon Ba·
ptist.a (36).
·
E' Iidn, posi.n em discussão e, sem debate, npprov3da n .
acta da sessão an~erior.
·
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5 DE OUTUBRO DE 1915

Sr. 1' Secretarie dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officio do Prefeif.o do Districto Federal enviando a mensagem com que submette á consideração do Senado as razõr.~
que o levaram a negar sanccão á resoluçüo do Conselho Municipal que manda conta!' ao Dt·. Bernardo José de l!'isueiredo
. commissario de hygicnc c ussistencia publica, para os effei~
· tos da aposmitadoria, os períodos de tempo de servtço quu
menciona. -·A' Commissão de ConstiLuicão e Diplomacia.
O Sr. 4' Secretario (scl'vindo de 2') declara que não h a
pareceres.
E' novamente lido, apoiado e, por ter preenchido o Lri- ·
duo regimental, vae a imprimir o projecto do Senado n. 1·\,
de 1915, dispondo sobre o subsidio dos membros do Congres~u
Nacional.
ORDEM DO DIA
CREDI~O DE 13 ;976$3/tO, AO .~f!N!STllniO DA FAZENDA

/ 3• discussão, da proposição da Gamara dos J;lepuatdos n. 21, .
.de 1·9,15, autorizando a abertura, pelo Ministerio da Fazenda,
do credito especial de 13 :!l70$340, para pagamento a Reis,
Oliveira & Coom,p., em virtude de sentenoa judiciaria.
Adiada a votação.
·
·
CR~DlTO DE 3 ;000$000 AO MINISTllniO DA FAZENDA

3' discussão, dn proposicüo da Camnra dos Deputados
n. 35, de 19'15, autorizando a abertura, pelo MinisLerio da
I?azenda, do cr·edito especial de 3:000$, pura occorrer ao pagamento devido no baoharel Antonio Geraldo TeL'teira, como·
indemnizacão de damnos causados ao predio de sua propriedade situado, á ·rua. das Patotas do Carmo n. 28, na Capital .da
Bahiu.
.
Adiada a votat'ão.
O Sr. Presidente - Nada mais havendó a tratar, vou levantar a sessão.
. D•sisno para ordem do dia da seguinte :
Votação, cm 3' discussão. da proposição da Camara dos
Deputado~ n. 21. de 19'15, auwrizando a abertura, pelo ll!inisLerio da Fazenda, do cr·odiLo especial de. 'l:J :\l7ü$3!t0, pul'[i
llagumcnt0 a Reis, Oliveira & ,Comp., em v1rtu.do _de sentenc.n
judieinria (com parecer [a11oravel da Commtssao de Ftnanl·as);

Votação em 3' discussão, da proposicão-dn Cumarn dos
Pcputndo:l
;351 c!e ~915, ,autorizando a abertura, p•lo Mi-

n,
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.

nistcrio da Fazenda, ·do credito especial do 3:000$, para
occorrer ao JlUI3nmonlo devido no bacharel Antonio Geraldo
Teixeira, como indemnização de damnos causados ao prcdio
de sua .IJl'OP_rJodado SLI.nado á rua das Portas do Carmo n. 28,
n!l: Capital aa Bah1a (com pa1•ccer fa·uora·vel da Com•tnisstlo de
Fmanças).

Levanta-se a sessão á 1 hora e 45 minutos.

:I.Oü• SEtiSãO, Ei\1 G DE OUTUBRO DE 1915
'

PRllSIDllNCtA DO Sll, UllDANO SANTOS, PRllSIDENTll

..
\

A,' 1 ho.ra da tarde abro-se a sessão, a que concorrem os
Srs. A. Azeredo, Pedro Bo1•ges, Pereira Lobo Si!verio Nery,
lndio do flrazil, Mendes de Almeida, José Êuzebio, Abdias
Neves, Pires Ferrell'a, Ribeiro Gonçalves, Franc1sco Sá, JoãO
Lyrn. Cunha PeJrosa, Epitacw Pessoa, Wnlfredo Leal, nosa
e Silva, Raymundo de Miranda, Gomes Ribe1ro, Siqueira de
1\lenezes, Domingos Vicente, Augusto· de Va~concellos, Bueno
do Paiva, Bernardc Mont.eiro, Adolpho Gordo AU:redo Ellb,
. · , Gonzaga Jaymc, Leopoldo de Bu!hõos c José hturtinho (28) •
De1xam de· ~om·pa1•ecer· com causa justificada os Srs. M•etc!lo, Herci!1o Luz Lopes Gom;alves, Lnuro Sodré, Arthur
Lemos, Costa Rodrigues. Thomnz ,<\.ecioly, Antonio de Souza,
Eloy de Souza, Ribeiro de Britto, · AraUJO Góes, Guilh~rmo
Campos. Ruv Barbllsa. Luiz Viannn, Josi\ Marcellino, João Luiz
Alves Bernardino Monteiro, Miguel do CaJ•valho, Nilo Pernnha E rico Coe!b,o, Ale indo Guanabara. Sá Freire, Francisco
Salles: Francisco Glycerio, Eugenio Jardim, Alenc:~;r Guiml!-rücs, Generoso Marques, Vida! Ramos, Abdon Baptista c Vlctorino MonJciro (30).
· E' lida, po~1n em discussão e, som debate; upprovada. a .
acta da sessão anterior.
O Sr. 1• Secretarif:! dá conta do seguinte
. EXPEDIENTE

,'

Of!icios:
•
Cinco do Sr. 1' Secretario da Camara dos Deputados re ..
mettendo as seguintes
PROPOSIÇÕES
N. 42- 1015
'

O Cor1gresso Nacional resolvo:
.
,
Artigo unico. Ficn s~m effeito a insyripciio, indebitnrnente
foita, do Pnlncio Arcbiopiscopal dn Bah1a, e que o considerou

\.

,. 1
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propr·io nacional, f,pezar do domínio c posse ininterruptas qt•e
sempre t.eve nquello areoblspndo sobre o mesmo edifício
desd~ sua. ~stallnção, como propriedade da Mitra; revogadas
ns drspQsicoes cm contl'ario.
. Camara dos Deputados, 5 de outubro de 1915. - Lui:
Soar•es dos Sant-o·s, Presidente cm r,xercicio.- Antonio Jasé da
Costa Ribci1'o, 1" SccrotuPio.-Joílo David Pametta 2" Sccretari\) interino. - A's Commissões de 'Justiça o Legislaç.úo
e de Fmançns.
N. 1,3 -1015
O Con!l'l'esso Nacional decreta:
Art. 1.• E' o Po.der Executivo autorizado a abrir. pelo
Ministori{J da ~farinha, o credilo de 7.503:209$813. supplemcni.ar ás verbas 7'. 8', 0', 10', 13', 20' e 25' da lei n. 2.924.
de 5 de janeiro de ·1915.
.
Art. 2.· llovognm-se. as leis e disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 5 do outubro de 1915. - l..ul:
Som•es dos Santos, Presidente cm exercício. -Antonio José drr
Costa. fl'ibairo, 'l" Secr·eL[Irio.- .Toúo David PcrneUa, 2" Secretaria interino. - A' Commissão do Fi.nancas.
N. 11 -

191G

.
O CongTesso Nacional decreta:

Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizado a abrir. pelo
Ministcrio da Viacúo c Obras Publicas, o credito de 68!i :860$,
supplcmentar :ís diversas sub-consignacões c consignações da
ver·ba orçamentaria da Estrada de Ferro Oeste do 1\iinas para
\
o exercício do 1915,
. Art. 2.' Revogam-se as . lois e disposições em contrario.
'
ca·mara dos Deputados. ·5 de outubro ·de 1915. ·- Lu·i:
Som·as dos Santos/ PreRidente em exercicio; - Antvnio
.Tosr! da Costn. /l'i/Jairo, 1" SecreLnrio.-Jão Dav·itl l'arnatta,
~ .. Sccrolnrio intcrino.-A' Commissiío de·Finnncns.
·
N.1ri-1915
O Congresso Nacional resolve:

Artigo/~nico. Fica o Presidente da Republica autorizado

n conceder a Americo Portugal, auxiliar da Repartição Gorai
.dos Telcgrnphos. um nnno de Iicrnçn, com dois tercos dri diuria, para tratamento de saude; revogadas as disposições cm
contrario.
·
Camô.ra dos Deputados, 5 de outubro de 1915. - Ltti:
Soares dos Santos, Presidente om exercício.- Antonio José da
Costa. Ribeiro, 1" Sccrotario.-Jot7o David Pcl"ff()tta, 2' SP.Cretario int'E!rino.- .A· Comrni'SSllo ele Finan;:as. . ..
.
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N. 46 -

i 9i5

·. ''

O Congresso Nacional decreta:

o Podot' 'Executivo autorizado a abrir, pelo
o credito de 16.653:677$508, supplom~nlar à 'icrba 31" • Exel'Cicios fiçdos >, do orçamento
vigente, afim de oceorrer aos pagamentos decorrentes dos
processos de exercícios findos.
A.rt. 2. o Revogam-se as leis c disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 5 do outubro de 1915. - Luiz
Som·es dos Santos, Presidente em exercício. - Anton·io
Josd da Costa Hibeú·o, 1o Se·crelario.- João David Pematta,
2" Secretario interino.-A' CommiStiÜO de Fhwnças.
Do Sr. Ministro da Fazenda trammittindo a mensagem
com que o Sr. Presidente da Republica restitue dois dos autographos da resolução do Congresso Nacional. saum•.ionada,
que abre o credito de 9:7!,Q$G96, para occorror ao pagamento
devido ao 2° tenente Ascendino Ferreira do Na:;;:iment.o, em
virtude de sentença judiciaria . .....:. Archive-fe urn doó aul.ographos o remotta-se .o outro ú Camura dos Deputados.
Do Sr. Augusto Fom·eca. presidente dfr Camnra Municipal de Lisboa, Portugal, communicando que, em sessão realizada em 1G de se~embrll ultimo, 1'01 umu.:nwrnente ar-provada
uma moção de pezar pela POl'üU que o Brur.il so!'frou com a
morte de um dos. seus mais eminentes ost.adisllls o general
··Pinheiro Machado. - Inteirado.
Do Sr. presidente do Centro Academico Pinheiro Machado convidando o Senado para assistir a sessão cívica que,
em homenagem á memoria do St~n patrono, terá Jogar n·o dia
8 dti corrente, ás 20 i 12 horas; u 0 •rheatro Municipal. - Inteirado.
O Sr. 4• Secretario (servindo de 2•) declara que não h a
pareceres. .
O Sr. Presidente - O Centro Academico llepublicant>
Pinheiro Machado convidou o Senado par•n se fazer representnr· na oommemoracão cívica que vae realizar em homenugem á memor~a do seu patrono e eminente .chefe republicano.
·
·
,
.
Nomeio para a commissão .qu~ deve representar o Sen!ldo
nesm solemnidade os Srs. Epxtac10 Pessoa1 Bueno de Pai>'<\,
Siquoira de r4enezes. Francisco Sá e Alcinao Guanabara.
APL. 1." E'

Ministerio
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da.l~azenda,

ORDE~[

DO DIA

·I

. O Sr. Presidente :..... Constundo a ordem do dia de vota-

ções, o não havendo numero, ·vou levantar a sessão,
· Designo para ordem do dia da seguinte:
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Votaciio,' em 3' ·discussão, da proposição da Cumnra dos
Deputados n. 21, de 1915, autorizando a abertura, pelo MinisLerio da Fazenda; do credito especial ele '13 :970$3<10 para
pagamento a Reis, Oliveira & Comp., cm virtude de sentew;a ,judiciaria (com JJw·ecel' {cworavel da Commissúo de Pinanças);

Votacão, em 3' discussão, ela proposição ela Cu mura dos
Deputados n. 35, de 1915, autori~undo a ahertut•a, pelo llli-·
nisterio da Fazenda, do credito especial de 3:000$, para
occorrer. no pagamento devido ao lludJUt•cJ Antonio Geraldo
'f.cixeira, ·como indemnização de dnmnos causados ao pt·edio
de sua propriedad~, situad!! á rua cla·s Portas do Carmo, nu- ·
mero 28, na captlul da Balua (com JIW'cccr fa·voravel da Cornmisscio da Finanças) ;
• i' discussão do projecto do Senado, n. H, do 1915,. modificando o subsidio dos membros do Congresso Nacional, nus
sessões ordinarias, extraordinarias e nus prorogacões (do Sr.

·

Lo11e~

I•

Gonçalves) .

·Levanta-se a soss.ílo t\ 1 hora c 15 minutos .

. W7" SESS.ii.O; E~I 7 DE OUTUBRO DE

i915

PllESIDENCIA DO Sll. URBANO SANTOS, PRESIDENTE

. A' i hora da tar•de abre-se a. sessão, a que concorrem os
Srs. A. Azeredo, Pedro Iiorges, Pereira Lobo, Lopes Gonca·Ives. Indio do Brazil, Art.hur Lemos, Costa Rodrih"Ues, Mendes de Almeida, José Euzebio, Abdias Neves, Pires Ferreira.
Ribeiro Gonçalves. Francisco Sá, 'l'homa~ AccioJy, Antonio de
Sour.a.. João Lyra, Cunha Pedrosa, lilpitacio Pessoa, Wall'redo
I.eal, Raymundo ct.e Miranda. Gomes Ribeiro, Domingos Vicen'te, Augusto de Vasconccllos, Alcindo Guanabara, St\ Freire.
Bueno de Paiva, l!'rancisco Glycerio,. Alfredo Ellis. LeopoldO
de Bulhões, José Murtinho, Generoso Marques, e Viciorino
Monteiro (32) .
Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs. :·
Mebello, Hercilio Luz, Silverio Nery, Laura .Sod1•é. .Eloy de
Souza, itosa e Silva. Ribeiro de Britto, ·Araujo, Góes, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos,. Ruy Barbosa, Lu i~
Vianna ••rosé Mnroellino, João Luiz Alves. Bernardino Monteiro, Miguel do Carvalho, Nilo Pcçanhu, Erico Coelho, Francisco Salles, Bernardo Monteiro. Adolpho Gordo, Eu!l'emo
Jardim, Gonznsn Jayrne, Alencar Guimarães, Viela·! Ramos e
Abdon Baptista (26) •.
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O Sr, . 1o Secretario, dtí conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officios:
'
'
Dois do Sr. 1o Secretario da Cumara dos Deputados, rcmcttcndo as seguin~es
PUOI?OSI()ÕES

N.

~7

-

1015

O Congresso Nacional dec!'eLa:
Artigo un ico. E' o Podm· Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministcrio da Viaçfio e Obras Publicas, o cl'edito especial
de 4 :GGO$. par·n occorr•er· no pagamento da indemnrza~ão devida tios herdeiros de Carlos Pereira Dias, provenienLe de fornecimento de pedras. no anno de 1008, para as obras do novo-....
a.bustecimcnto de agua ú Cnpilal Federal. cm 'l'aquarussú, municipio de Tguassl'r. Estudo do Rio de Janeiro, de accôrdo com,
o termo lavrado nu lleparliçiio de Aguas e Obras Publicas. em
2 do junho de 1015; revogadas as leis e disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 5 ele outubro de 1915. - Lui:
Soares dos Santos, Presidente. em exercicio. - A.l{1'edo Or.tavio Maviunier. 1• Secretario interino. - .João DavUl Pernctta, 2• Secretario interino. - A' Commissúo de Finanças.
N. 48 -

1915

O Congresso Nocional deci•ela:
Artir::o unir.o. Fica. o Presidente da Republica, autorizado
n pagar·. no corrente exercicio, pela consignação «Pessoal e
diariaS>• ela Tnspéetorin Gcrul de Tlluminacrw. os voncimPntos de um fiscal {l ra'zi'io de 480$ por mez e de um servente n 3$500 por din; revogadas as disposições em contrario.
·
·
Cama.rn dl)s Depu ta dos, 5 de outubro de 1915. - LnI:
Soares rlns Santos, Pr·esidento cm Pxercicio. - Alfredo Octavio Mavrianier, 1o Secretario· inl erino. - .foãn Dá?Jir/ Pm·netta, 2" Secretario interino. - A' Commissão de Finnncos.
·.
Oni.T·o orfirio rio mrsmn Sr. 1" Secretario dn Cnmnra
dos ncnnludos. r'ommnnir•nndn qur foi ndontndn a
emrnrln do Srnarlo á pronosiçiio que abr·e ne> M!nisLer•io do
IntP.rim• .o crrdHo espceial ele 808 rmru pnr::nmcnto de. rlif1'crencn dr soldo no tenento reformado da Brigada Policia.!,
·Antonio noniualdo ele Andrnde. n, ~unl foi enviada tí Rnncciírl.
- TnttJJrnY]O,
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DE OUTUBIIO DE 1915

O Sr. 4" Secretario, ·(8crvinrlo de 2"!, procede it
do tiUS'llirulu

l~ilura

P,\RECER

N. 1.\1 -

-19Hi

A Commissão tio Justiçt~ c Legislação, tendo examinado
deLidamonte o projecto 11. G, de 1015, do ·senado, sobre acei~
dentes no trabalho, é de parecer que seja approvado, pelos motivos que passa a expOr:
·
O projecto, refleeLindo os principias da doutrina do risco
profissional, que eonstitue a ultima phase na evolução da responsabilidade pelos accidentes no trabalho, doutrina hoje
vencedora, c em que St.l toem inspirado as legislações de quasi
todos os povos cultos do mundo, vem preencher uma lamenta;vcl lacuna existente cm nossa legislação.
<0 empreg-o, di~ Paulo l'ic, .cada vez mais commum, de
machinismos, tem tido por corollario a insegurança crescente
do trnbalhador; demasiadas vezes tendo de utilizar e dominar
forcas arneacadoras, o operaria é victima de accidentes fortuitos que nada fazia prever. Sem duvida o accidente, ál
vezes, tem por causa inicial uma imprudencia do operario ..
1\!as a imprudencia do operaria é quasi fatal; vivendo no meio
do perig-o, familiarizado com as machinas mais perigosas, elle
amiba por perder a consciencia ~os riscos que corre e por des·prczar as ·precauções nccessaruls; ora, a menor negligencia
póde, em cer•tas industrias, occasionar a morte de um homem •.
A producção industrial expõe o trabalhador a certoa
. riscos! A'quelle que recebe os provento~ dessa producção isto
é, ao patrão, deve ineumbir o encargo de indemnizar a vic'tima,
caso se verifique o l'isco. A reparação de todos os accidentes
de que forem v icLimas os operarias, no curso de seu trabalho,
deve entrai' nas_ despezas goraes da industria.~
Eis a essenciu da doutrina do risco profissional.
Dispõe o pro,ier.to que os accidentes de que forem vietimas ·as pessoas occupadus cm ex,;cutar os serviços enumeradoa
no art. 2', isto é: construccões, reparações e demolições de
qualquer natureza, civis ou navaes, como de predios, pontes,
estradas de ferro e de rodagem, linhas de tramwaus electricoa,
rudes de esgoto, de illuminacão, telegraphicas e telephonicas,
etc., bem como na conscrvacú.o de todas essas construeções;
. transportes por terra ou agua; cursa ou descarga; e nos estabelecimentos industriaes e nos trabalhos agricolas em que se
empreg-arem motores inanimados, estabelecimentos e trabalhos
csLcs onde a lei abt•ang-erá apenas o pessoal exposto aos pex·isos dns mneh inas - quando occorrerem no losar e em conscquencia do trabalho, e taes accidentes forem produzidos pOr
:umu causa exterior subita ou violenta, darão direito a uma
~.m
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repaJ.·adio, por p~n·lr. do patrü<J, ·exceptuados, apenas, os accirlenles inlundonae:; ·~ u~ que i'<Jrem causados por forca
maior ou por deliclo iHJJJULavel ou á vicLima ou a um extra.,
nho. Dat·üo Lambem direito a uma repamcão os damnos que
os operarias soHrerem Jla exploracão das mdustrias que, po~
sua natureza, puderem oncusionar enfermidades as:ud·as ou
inloxwacües cllronicas.
Do modo que, desde que niio se tJ.·aLe de accidente inten-,
cional ou causado por J'o~ca maior ou delicto e não occorra ·
no loaar c em consequencia do trabalho, a reparacão instituída
pelo projecto é obrigaloria e estende-se a t<Jdos os desastrea
que tiverem lagar no trabalho.
·
· Quando o accidente J'ór de pouca importancia e não in- .
Lo!'L'Ompe!' o trabalho do operaria por mais de cinco dias o pa-;
l!'ÜO dcver-llw-it U!JlJUUS assisLuucia medka.
E como a pequena industria não poderia supportar os encargos resultantes do projecto, a lei só poderá ter applicacão
aos que tJ.·abalhem em numero superior 01 cinco, por conta de
outrem, salvo nas industrias particularmente perigosas, em
que será applicado, ~eja qual fOr o numero de operarios.
A repara~ão consta de: soccorJ'OS medicos e pharmaceu.,
ticos, ou hospitalizacão, á escolha d~S_ victima; pagamento de
uma diaria; pagamento de uma pensao. A lei só se applicarã
aos operarias e aprendizes assalariados, cujo salario annual
não exceder do 2 ;1,00$, e aos que pe1:ceberem mais do que
a~uella quantia, até a co!lcül'l'<'llcia da mesnm. Estabelece o
projecto as diversas normas a que obedecerá a reparacão, conforme as consequencias do accidente: · a morte, uma incapa-;
cidade absoluta permanente pam o trabalho, uma incapacidade.
parcial permanente, ou uma incapacidade parcial tempo ..
raria.
·
•i
Em caso de morte: a viuva apta para o trabalho receberá,
por dez annos, uma pensão de 20 •j• do salario da victima; a
inapta perccbert\, depois de esgotada essa renda, uma de.
15 "I'' vitalicia, não estando, porém, o conjuge sobreviven~
divorciado por sua culpa, nem volunta!'iamente separado .. As
segundas nupcins e a má conducta suspendem a pensão.
Os filhos da victima, ainda em caso de desastre mortal,
receberão, nté Hi unnos, uma pensão equivalente a 25 •j• do
snlario da mesma, si forem dous; a 35 "I" S1 forem tres; a
10 •I• si forem quatro ou mais. Existindo apenas um filho,
a pensão sern .de 15 •1•. Si os filhos ficar~m orphilos de Pile
e de mãe, ns pensões\ se elevarão, respectivamente, a 35 •j•,
~5 o/o, 60 o/o e 20 o/o, conforme fo.rem os filhos, dous, tres,
CJUatro ou mais. ou nponas um.
/Sertl. considerado orphão de pao o do mãe o menor ~uo
houver perdido um dos progenitores, victima do ncci1lonte,
'Vivendo o outro fóm do domicilio con,iugal. ÜS menores que
o nccidonte deixar orphüos de mãe, teruo direito ú pensão nos
mesmos casos o condições que os domais~
1
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tU JIJUI'id<J Llu. vicLirnu,. [llll'Úlll, só r;osurú UBtiôiJ uit·eilo
l]UUllUU jJl'UVUI' ljUO U salal'iu U<l JIJUSJllll Ol'U OCI!l''SUl'iO Ú.
sui.Jsisterwia da Jamilia, e ]Jelo tempo que durur ,.;.;;t no~es
sidade.
A !Jeusão uus Ul'!JIJãus Lle pau c de mão, soJ'Ú viLulicia
ljUUUUO, )IUr uefeilu jJJJysieo OU JJJUl'Ul, forem incapazes para
o L!•abalho. Ao eui.Ju Je del. aunus, ]JOI'L'·OI, será reduzida de
um quarto. •o !Jl'og·uuüúr sobrcviveuLo que tive1· um filho
nossas oondicües pude11t'L ·J·uquoreJ• que rlous tercos, no maximo,
do capHal necessurio uu esLai.JulccüueuLo da 'renda annual quo
1hc ú aLLl'ibuida, sirvam para cousliLuil· unJa renda pagavel,
por sua morte, ao filho incapaz.
.
l.,luando u eonjugc sobrovi,vcnl.e ou os l'ilhos da victima
não esgotarem u quanLidade JIIU..Xium do salariu annual que
póde .ser {]ist!'ibuidu em pensões (üO '!'o), os ascendentes, descendentes, irmãos ou quaesquer outt·as pessoas dependentes da
vicLima, isto é, a cujas neeessidadus era esta quem principalmente provia, beucfi.ciar;ão mu parLes iguaes, e na· ordem do
prefercneia ou1 quu se acham. cnurnurados, do restante da!JUella quantia, atú á concorr·cuciu de GO o/o, não podendo a
porofw de nenhum desses beneficiarias exceder da que oeouber
a cada um dos filhos.
'
No caso de incapacidade, si J'ur absoluta, c permanente,
a vi'ctima recebel,ú uma pensão vitalícia correspondente a
50 o/o do seu salario annual, quando tiver encargos de família, c a· 33 o/o, no caso contrario. O operaria vi cLima dessa
cspccic de incapacidade, que fica cego, por exemplo, póde requerer que dous terço~. no maximo, do capital necessario ao
estabelecimento da renda annual, que lhe é attribuida, sirvam
para constituir uma renda pagavel, por sua morte, aQ seu
conjugo. Nesse caso, a l'enda da victima será reduzida, do
accOrdo ,com a reduccfto do capital. Essa disposição baseia-se
na consideracíio de que um llomcm completamente invalido,
embora ·receba uma pensão, nüo tem r·ceursos para acautelar
· a situaoão futura de sua Jnmilia, a qual, morto o chefe, se
verá em novas difficuldadcs.
Em caso de incapacidade absoluta temporaria, procede-se como na llypothcse anterior, ()mquanto durar a incapacidade.
I Quando a incapacidade fOr parcial permanente, a v~ctima
recebcvá, si tiver encargos de familia, uma pensão vitalicia
equivalente ~ metade da diminuir..ão causada pelo accidente
no seu salario, c, no· caso contra r w, um tere o dessa mesma
diminuição.
.
Fót·a desses ·casos, o Pl'O.iccto considera a incapacidade
parcial t.emporaria, que dá á vicLima o direito de ~·eceber metade do salario, al6m do tratamento med1co.
Os patrões podem exonemr-sc do pagamento das pensões ou effcctuando o seguro individual, ou collectivo, de ·
seus operarias, em uma. companhia de seguros, devidament~
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auLol'izada tt opora1· no l'auw de aeeiduules IHJ · ·Lrabahlw, ou
syndicaLos de e;at·tmtia.
!\las, cm nou.liulll desses easos putler{t o tJUI.i'lio doseontar
uo salario de seus oput·at'i<Js qualquer conLl'i!Jui\'ilo desl.inada
ao pagamento do se;,'UJ'O ou das quotas devidus ao syndicul.o.
() patrão que se ·considerar habilitado a fazer face üs reparr·açõos impostas pelo proj eci.<J, por outra J'órma que não as iu(jicadas acima, devm1ít provai-o perante o •Ministet·io da J!'uzonda, D qual oxigillá a constituição de um fundo de e;at·antia,
declarado iusuquestrrwel, para asSOJ;\"Ul'lll' o pagamento das indemnizações, ~alculado segundo a importancia da industria
c du oonl'ormidade com as instruc!(üos que forem emiLtidas.
10 fornecinwnLo de soccorros medicas e p.harmaccuticos ou
hos11italares c o pagamento da dia1•ia serão i'eitos por lllrn dos
dous meios sot,;uintes: pela inscriJlCÜO dos opcrat·ios cm uma
JSociedade do soccorros mutuas org-ani~ada· de a-ccõr.do com o
§ 1.• do a1•L, 7", ou por um sel'l'ir;o mantido pelo patrão com
o fundo de ,ga.rantia, sondo que, nesl.c caso, a. •Caixa do soccot•ros
serú. alimentada por uma contl'ibuiçüo descontada do salario
dos óperarios.
Dispõe D pro,jocto que, inde}Jendenl.emente da aDr.ão resultante do que nclle so estatue, a vicl.ima e seus representantes consorvtljm· contra fll\ssoas civilmente responsaveis pelo
accidente, que ó patrão e seus empregados e prepostos, a
faculdade de !•eclamar a reparação do projuiso soffl•ido, su•gundo o direito cornmum. ,\ indemnização que lhes l'ôr con.ferida exonerarit o patrão proporcionalmente atú o limite dt\
.i!ldemnizaoão prevista pela lei 'lspecial, poclendo a accüo contra
térceiros ['esponsa1veis se1• exercida pelo patrão, depois que
houv!lr satisfeito a indcmni1.açlio imposta pela lei c si a
,victima e seus representantes não usarem desse dir&ito.
Estabelece' quaos as formalidades policiaes e JUdiciarias
flUO devem ser observadas no ca.so de accidente, o prazo do
dois annos .para a proscripçito da. accã<J de indem,nizacüo; determina que o rep•resentante do \Ministel•io Publico prostarlá' assistencia ,judiciaria. :í · victima c que esta. e seus representantes gosarão d11 l'educ1;ito de metade elas ·custas regimonlaes.
não impedindo a falta do pagumen Lo das mesmas o pposeguirnenLo do pr<Jcesso; declaJ•a privilf.'g·iado o m·cdito da victima
ou seus rep1•esentantes, relativo íts despezas eom modico, pilarmacia ou !'unem!, assim como as indcmnizar;ões ]101' incl1pucidado para trabalho <Ju morte o disr,üe que as companhias do
seguros e os syndicatos do garanLia c as sociedades do soc·COrros mutuos devem collocar-se sobi'll a 1'isc111izar;üo imme{!iata e permanente do Estado e constituir um :fundo especial
i:le rresm•va, inalicnruvol o inamovivol, destinado ao pagamento
das pensões, do accórdo com as roS'rlls que forem estabelecidas, pol' um t•egulamento que o Poder Executivo expedir:\.
Dispüu ainda quu as companhias do seguro que opera~
Tem sobre acddenles no trabalho, bem como os synclicatos ele
cou~l.iLuindo

...
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garantia, cobrruriio Ulrna taxa vuriavel, segundo um coefficiente
de riscos esLabelecido sobre hnses scientificus, devendo ser
l'cvist.a pcriodicnmenLe, e ficando reservada 'ás companhias
e aos srullientos n faculdade r!r• a diminuir ou augmentar do
30 % do .~ou valor·. em mziio das enndir;ües particulares do
nxplomr;iio das em PL'f!Y.US sr•b'lll!'adns, e de n augmontar de
üO %, quando ns profi~sõr.s ~rw a industria comportar offcJ•cccrem riscos anormacs, c qno ~uando um patrão deixar
(]() cxplora.r uma indust.ria, que:r por mort.e, quer por fallcn:cin, quer por· liquidação, quer por transferencia do esLaheleeimr.nt.o, os capif.acs rr.prPsenüüivos idas pensõas devielas at.é essa data. tornm•-sc-hão exig·iveis de pleno direito,
devendo esses capilacs ser transferidos a uma companhia de
scgur·os ou a um synrlicato de garantia, que fartí o serviço da
renda. emquan lo o GovCTno Federal niio crear um instituto
para esse fim,
Eis as suas disposições principncs.
IF'undaclo nos principias· de uma doutrina ho.i n vencedora,
lendo rm vista as Ingislaoões r a ~xpcriencia dos povos eullos
c as ci·rcumslanc:ia;; do nosso mriD. o pro.iocl.o tem sido bem
.reoc.ebido pelos or:,rãos da opiniiin, porw1c vem sn.t.isfazer uma
nr.cessidar;le publica.
O Dr. Casl.ro Menezes a.~,;irn eoMluiu um nolavel artigo
flUe pnbJi.con no .Tn~~uxl do Com:m~rdo, rlc 3 do corrente, acerca
do projecto:
« Niío nos é passive!, evidentemente ,neste ligeiro commenf.ario, reproduzir· int.:gralmente o cxcellente projecto de lei do
Sr. Senador Adolpho Gordo. Assi::malllmos-lhe apenas os
traços principaes, o hast.ante para evidenciar a sua segurança
de doutrina e o cuidado, a caut.el!a. a prudencia com que o problema foi apanhado, traçado r :r•esolvido cm seus menores detalhes, á luz das leg-islações moderna~. que ,iá o resolveram e
das nossas ;condic.ões de adaptar,ão, da~ nossas necessidades e
nspr.ct.os proprios, considerando-se n qur. já. se nchnvn pat.entrl
nn pronunciamento rln alta magistrat.urn federal, o rrur .irí
vinha. sendo ·rcclarnndo pela nossa ronscienr.in juridicn. despertada n cada caso de r:lparação de damno por aceide.ntr.s no
tmhalho. O pro,iecto do illusLI'r representante paulista. foi recebido f)Om sympnthia. pelos dirigentes, pelo Con~:rcsso, pelas
classes n qur. rl!c mais dit•ecl.amr.ntc interessa. Devem. estudai-o com a attencão merecida os nossos cultores do direito,
os nossos indust.t-iar.s. Verão qne niio ha nelle o producto dr.
um gesto de afo:;adilho. mtis o fruclo amadurecido de um estudo mLiculoso r lucido, inspirado cm sãos principias doutrinarias, ,itr'L sanccionndos pela prnLicn. O pro.iecLo cystalizn,
por assim dizer, o Inst.ro .iuridico que, nas demais lrgislnciics.
•il!t se tornou classico. definitivo. ronsngrndo. Yi11á, í(unndo
convertido cm lei. satisfaztw do melhor modo nos nppellos de
uma indispcnsnvel lei excepcional que gene c ragu!n entro nó.~
ns ohrignr,ücs d<Jieorrenlcs do reg~m·n do risco profissional..
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Tanto o interesse dos patrões como o dos operarios acham-se
nesse projecto sabiamente encnrados o tudo está aconselhando
ao ·Congresso que lhe não retarde o andamento.
E' realmente incomprchensivcl como, ao em vez de praticarmos, com relncüo nos accidentes no trabalho, medidas que
.lá constam. de leis especiaes em todn a parte, tenhamos, ati\
hoje, mantido, n esse respeito, essa omissão, ficado presos 111
confusão e á rotina, com a mesma inconsciencia 'com que, por
outro lado, nos termos atirado :\s perniciosissimas aventuras
de um absurdo socialismo do Estado, fonte de tantos e t.ão
incríveis desatinos, que bem caro temos pagos, c que devemos,
a todo transe, repremir e condemnar, andando com mais ,iuizo
c sensatez, assim no interesse do Thesou.ro c da normaliza(;~n
do trabalho nacional, como no rln propria ordem publica.>
Elaborado e Justificado pelo Departamento Estadual do
Trabalho, de S: Paulo, o pro.ie·eto merece a approvar,.ão do
Congresso afim de ser convertido cm lei.
A Commissii.o de r"egislnção e .Tusf.ion invoca. respeit.osnmente. a at.t.en0iio do Senado para essa ,iustifieaoi'ío, que fiem
fazendo parte deste parecer.
.
.
Sala das Commissõe5, 1 de outubro de 1915.-Epitacio'
Pessoa, Presidente.- Adolpho Gordo, Relator.- Raumunrlo
de ilfiranda.- Arhur Lemos.

Justificaçfio do :projecto pelo Departamento Estadual do
Trabalho de S. Paulo
~\!OCIDENTES

NO TRAiK-\LHO

OS TERMOS DO PROBLEMA

<r'O problema dn regulament.a~fio let::al dos accidentes no
t.rnhalho, dir. Paulo Pie em seu recente livl'o «Les assurances
socinles >, 6 incnnt.estnvelmenl.ll o mais g-rave dartuelles cuja
solução se impõe ao lü.gislndor coilt.cmporaneo. O r:lmpreA"o
cada vez mais r.ommum de mnc·hinismos tem tido por corollario a- insermrnn~.n crescente do trnhnlhador; demasiadas
vezes, tendo do nt.ilizar' e domina~ forças ameaçadoras, o op~
rario 6 vict.ima de n~cirlent.es fortuitos, crue nada fazia prevrr.
Sem duvida, o nr.cident.e. ~s veus. tnm por causa inicia I
uma imprurlcncia elo opcrnrio. Mn~. a imprurlencia do oprrario ~ quasi fatal: vivendo no mein rio porigo, fnmilinrizndo
com as maohlnns mais pP.rigosns, rlln ncaha por perder a
eonscillncia <los ,riscos rtne corre n por rlesprezar as precauções necessaorins; ora, n menor nogoliA"cnr.in p6de, om eertns industrias, oecnsionnr n mort.r de um •homem I
Onf.rns vrze~. ao cont.rnrio, a oriA"em do nccidente é umn.
falta do pnt.riio: mecanismo ·rlrfnit.uoRo, 'nusenein. do nppaorrlhos proteotot•cs, Tiüo verificnciio rlc umn caldeira, et.e. Fre~
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quentementc, poném, ó difficil repartir as responsabilidades
devido ás modi!'icaÇÕCS SOJH'CVinrJaS no estado do loca],
consequencia do proprio accidente (explosão, por exemplo)
ou t\s ·reticencias rio testemunlms (operarias com receio de re~
velar o que sab(l[n, temendo SPJ.• despedidos) . Tambm não é
mro, nn regimen rio direito eommum, que os juizes, de inteira
boa fú, attribuam n um caso fortuito accidentes pelos qunes,
em boa ,iustiçn, o patrão deYeria ser declarado responsavel.
Chamado a dar soltr,ão a esse an;:;ustioso problema, tem
,..., o legislador conl.emporaneo um r!uplo dever a cumprir. Antes
l/ii- de tudo. dever~:\ impOr, ao patriío, sob pena de severas sancçõ~s.
l~do um conJuncln do medidas snscoptiveis do garnnt.irom, na
medida elo passivo!, a seg-nranr,a da miío rle obra. De outra
parte, incumbc-J.hc assegurar fts vicl.imas de accirlcntes. infe-1
lizmente frequentissimos npeznr ele todos os aperfeiçoamentos
da prevenção, uma indemnizar;ão reparadora sufficiente para
pôr n victima, Hi elln sobreviVf', ou Run familia, cm caso de·
nccident.c rnorf.nl, ao abri.~o ria rrri~cria. Prevenir, todas as
vezes que isso fOr possivel, reparar. quando as .medidas prevent.ivns tiverem sido impotentes, la! será, pois, o duplo obJectivo de uma legislncão racional.>

cm

O PROBLEMA CONSIDERu\rOÓ NtO BRRASIJ"
PI\EVI!NÇÃO

Infelizmente,. n prevcnç.ão dos nccidentes não tem constifuido. entre nlis, ohiccl.o de lois cspociaes. que obri!(lJem os ,inrluslrines n ter pela vida de seus operarias o devido cuidado.
No Estado rle S. Pnu!n, onrlo a osl.ntistien dos nccidenles no
trnha!ho •í rnirlnr!nsa o minnriosnmcnlc feita ha tres nnnos, a
prova clessn affirma~rtn resnltn. rins al~arismos com inoffuocnvol cvirlrncin. Aqui n rm qnnlqucr out!'o ponto do pniz onrln
se,in. intrnsa a viria fnhril. vrrificnm-sc desastres no t.rnhnlho
que porlinrn ser pr<rfcitamcnto cvit.arlos. pela observnncia rln
uma tal lei do scfturnnon c pelo emprego .dos nppnrelhos de
proteeciio que n industria moderna possue. Em geral, os
patrqes qno inst.allam as suas fabricas do modo a evitar accidentes, fnzem-no por cscrupulo ou rlase,io de caprichar, sem
que, dns rcsultnrlos de uma instnllaciio deficiente, lhes advenham pénns effirnzes. E' verrlndc l'fUC n hyg-icne intervem para
nxigir ·que ns officinns sc.inm nmplns, n ar e a luz nbundnntas.
Entretanto. as senas cireularcs. as tupins, ns machinns ele
furar c outros pcri.:;osns mn.cà1inismns occnsionnm n cada passo
clcsr.rnens cvitnvcis. Niio lm .rog-u!nmentos'especines elo ordem
publirm. que· enumerem {IS t.rahnl110s vadnrlos nos menor~s o
cspecifiqtlcm ns prccnnçõcs cxig-ivris nos scrvir,.os indust.rmes,
algumas das quaes 'são despr~zarlns. npcimr do elcment.nrcs.
Quanrlo. os trihnnnrs fomn1m• conhecimento rio um nccirlonte
occorrirlo no knbnlho, o patrão allegn quo a vict.imn foi teme-
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mria e l.i·unsgl'ülliu u I'Cgulumcnl.o riu fabrica ou desobcdecen
:is ordens do conl.t·n-me,;l.t·e·. Quem •l, porém, que J'ez esse regulamenl.o'l lO pnl.rão .. :J;;n, que ,·, que ,;c inspiear·am as Ol'cions
do r.onl.rn-mcst./•e? l\'a ;ma vonl.ada, no M:U modo de ver, no sc.u
cstndo do 'espil·ilo, nas vn1•iatões do sru humor. Não ha regJ·us
n qno e~l.l•,iam flu,ieil.ns todos "·' fllli.J'ÜP;;, n:io hu regulamentos
oomltnuns :í;; :l'abril:as de cadn indusLria, elaborados, não pelo
prop!'ielario, elo ponto de vista fJlW mais ·conv•lm aos seus interesses, mas pr.lo Jlodr.r publico, do [lhnto de visl.u dos inl.m·csses dn L'{)llccLividade c du Jll'ol:cc•;iio aos desfavorecidos.
Cada qnal ]ll'occdc, :ü•l r.c1to ponto, como bem lho apJ•:ís.
~reem-sc, visto allé indnst1·iaes rpw legislam sobre a odaclc de
admissilo dos opcmrios ao scrvir;.o. Não hn, cm summa, -regulamentacão do ll'aballto, ü essa auscncia de medidas protecclm·as do trabalho explica. as .iniciativas audazes e os inlmrnanos abusos do;; fJlJe se sobJ•cpi:i~m. á sociedade e, simples
pnrticulares, ditam leis aos sr.ns subordinados.
N:io queJ• islo di7.Cl' que o oprrario est.e,in totnhnente
rlcsnmpm·ado dr fJral·iclom ias J~rlat.ivas :1 sun prssoa, ao sou
trabalho. As pJ•ecançüns l.('ndentes a •lvilal' os clamnos que o
operaJ•io pódr. sol'l're,. em sr.J•viço !.cem-sr. J•cstJ•ingido, ponlm,
dcmasiaclnment.e, ao campo da hn;ir.nc. :\inrla nüo consirlcrámos •como drvc srt· consirlcmda a mtsmwia do medidas do
segurança, .Os tJ•illlmnes l.omn':n conheeimcnl.o do easo, quando
se lhes propõem nccõrs de indemni~açõrs, mas unicamr.nl.o
como rJiemen Lo de facto para ·ajuizarem do :;lláo ria responsnhilidado patronal c, embm·n toda :;ente 'reconheça f(Uc Á um
dever de humanidade :;arnnl.ir a integ-ridade do operaria que
traballhn entre macllinigmos perigosos, não existe, fóra das
acções de ,indcmnir.a~:io, oppor'l.unidnde paru co~ri:;ir os abusos.
Punimol-os, depois que Qr.ca;.ionam dcs.grn~.as.
IJ:Il OECR/'1'0. DO GOVERNO f>ROV!SORTO
T~mos, lll verdade, dado al!:nns passos ·quanto :l prcvençiío
dos accidentcs. Flecordaromos, a Lil.ulo de ·exemplo, o decrr.l.o
n. ·I ••313, dr. '17 de Janeiro de ·tsg:l. assignado pelo marechal
Dcodoro riu Fonser.:t e por Cüsar·io Alvim, e baseado na «Mnvenienci:t c necessidade do re:;ularir.ar o trnbnlho e as condicoes dos monore~ "mpregndos em avultado numc,·o de J'n.bJ·ir.as cxist.enl.r.s na 1Capilnl Fedem!, afim de evitar que, coru.
pre;iu·izo /11'01H'io e da )11'0SJ1C'I'irladc fuln1'11 do Patria, .~e;intn

sac1•·if1cndm·

mil/um:.~

dr!

crrHm~as, >

,nesl.inada a ~·ignr·:ü· só mente no Districl.o 1 Federal, nncorru essa lri pJ•ovirlrncins dignas de mais ln!'f\'0 c:impo elo
npplicaciio, .i :'i pelo· desem•olvi,mcnto indust.rinl do Brasil, .i:\
pela sabedoria com ·que foram synl.heLizadns JJnquellc do~
cumnnl.o nlgurnas normas que ·ho,i•; cm dia preoccupam ns
ma is alleon!adus nn~õr!s é' os .er.1·ebrns ma is csclnrecidos,
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Em primeiro Jogar, como providrncia de maio!' alcance,
a l'iscnlir.ar;ão permnuenl.c do Lrubalho. O decreLo a insLituc
em ~cu m'l.. 1", limilada, pot·ém, aos csl.nhclecimcnl.os fabris
um QUIJ l.rahalhat·em mPuoms. E' incumbido dessa fisealização
um inspelll.or ·g'Cl·al, imm•Jdial.umonto subOJ·dinado an l\1 inisl.t:wio rio Tnl.ct•irw, o com as >r;&•uintes ati.T'ihuir:ües:
I - vnlm· pela rig·orosa olJsct•vanciu das d isposir;ücs do rlccrcl.o, tendo pam esse fim o direito de livre
enl.rnda cm Lodos os r.slahclr.cimenLos fahl'is, ofl'icinas.
JaboraLorios e deposit.os de manufacLuras da Capital
Jo'cdílrnl; I I - YisiLnr "ada •Jsl.abelecimenLo ao Jlll()DOS
uma vrz pnr mcz, podendo, quando entender com·enicnte, l'NJUisitur do Ministct·io do InLerior a pre;;enca
dr. mn engenheiro ou de alguma autoridade sanitarin:
IU~ npr·csentar, no mez ele ,inneiro, ao Ministro do Interior, o l'elnlorio dus oeeol'l'cncias mais notaveis do
anno aniNiot·, relnt.ivamcnLr. l'ls conclir.ões dos mcnor~s.
indicanclo as medidas que ,iu!g:w convenientes pam a
J•calizncão eJ'J'icaz da a~sisl•mcia. Acompanharão o relat.orio quadros cslatistieos, cm que se mencionem os
cst.nbclceimentos insper:cionudos e, quanlo ·nos menores,
o nonw, idade. u:wionalidnde propria c paterna, nola
rio nnnlpilahcLo ou não. r. mll.r·os ~uacsqnrr csclnrecimcnLos.
· ;Para tornar possíveis esses esclarecimcmtos ,haJI'Cl'á
cm iJada fabrica um livro aberto e rubricado pelo inspccLor, para a matricula dos menores, no qual se eHcr·cYerúo as núLas c dados individuacs de cada um e a
tinta ela· admissão.
/Além de instituir a fiscalização permanente, o decrAt.o fixa a idade de admissão ele menores no trabalho
í'abril (12 annos, «salvo a titulo de apr,mdir.ado, nas
fabricas ele tecidos, os que se nchnrem uomprchendidos
· mtre uquella idade e a de oito annos completos~); e
re.gulumcnta o horario de trabalho elos operarias dr ·12
a '15 annos: o~ do sexo fem·inino ele ·12 a 1.5 c os do
masculino de 12 n M não p6dcm trabalhar por dia mais
rlr..sete l'Jorns não consecutivas, podendo os do sexo masculino de v, a 'l5 trabalhar até g horas não ·consecutivas, c sendo de ~ horas no maximo o trabalho continuo de qualquer· desses menores de 12 a 15 annos, do
um o ouLro sexo. Dos aclmiLt.idos ao upt•endizado nas
fabricas ele Locidos, só !loclerão occupar-se durante tres
•horns os de oilo n 10 annos de idade, c durante qunl.l'O
homs os dr to a 12 armas. devendo para ambas as
classes sot· o tempo de trnhal•ho intm.•,rompido, por meia
dJIIJ'n no JH'iowh·o f'nso, c por uma hora no seg-undo.
IA todos ,~Jle;; ,1 l.amllCim• pmhihido t.rabaJ.ho entrr. ;i,:;
ü horas clu Lnrdc c ús ti da manhã e, nos domingos ~~
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clins do fcBfn nncionnl, o repouso é pnrn elles obrigatorio, nlio sen•lo pcrmif.Lidos siquer os serviços de lim•
.
peza.
Aos menores não poderá ser commettida qualquer
operação que, dada sua inexpcriencin, os exponha· n
risco de vida, tncs como: n limpeza c direcção de machi nas cm mcwim,ento;· o trahnll10 ao lado de volantes,
•rodas, enf!rcnaJrcns, cor.reins cm acção; cm summn,
qunlqncr· trabalho que cxi.in dn parte clcllcs·· esforço
r.xcessivo. Nfin poderão os mcn~res. ser empregados cm
deposito de carvfío vegetal ou animal, cm quacsrrni:r
manipulações directas sohre fnnío, pctroleo. benzina,
acir!os corrosivos, rrcpnrarlos rlc ch11mbo. sulfnrcto rln
carbono, pltosrJhoro3, nitro-g-ly.c.crinn, alg-odfi n-pnlvn t·~.
fulmlnntos, pnlvora r. nntros misteres pre.iurliciaes, n
,in izo do insncctor. On trns disposições ·dizem rcspcifn
á hyr;icnc dos c~tahrlcr.imrntns fabris: m1hn1p-rm r!n
a;r, ventilação. imprrmrnhilizaçiin rln s!iln, romn~ão rlo~
r!cl.rictos. r.sgotarnrnlo rln~ n~<uns ~orviclns; emfirn, obsrrvnncia rlr lndns ns rnnrli~õrs rrne ronvrnhn .l'esp()if.m·
no interesse da hygiene.
Trata-se. como se vê, 11e uma lei que visn principnlmcnto
n protecçilo rlos mennrcs. A sun cpiA'!'nphr é a scA'tlinte: «Decreto n. f.313, de 17 de .iaMiro de 1891. Estabelece providencias narn re~ulariznr n trabalho rins menores empreg-ados
nas fabricas dn Cnnitnl 'F'cdrrnl. :o- O ennsirlrr::mdo qun a precede refere-se cxclnsivnmcntr nn~ menores. Pnrn effeeotivar
nrrur.lla nrot.eccfío ..nnrn rr::mlnrir.nr o trnhnlhn r!ns mrnorcs. consonnlo n expressão ele qu() 11sn n lri. foi fixadn n idndr rlr.
admissão, o trnhnlbn fni limifndn qmmtn no numero tolnl
rlc •lwrns e quanto nn m1mcrn rlc bnrns con~ecut.ivas: fni pt·nltihirlo n lrnbalhn nocf.nrnn hrm rnmo nos rlominttns e frrinrlns
nacionaes: fornm nrohihidos aos menores cerfÕ.q c r!otorminndos trabalhos, 'consirlcrndos peri.:msos 0111 prc.iudiciacs. e.
cm f!crnl, todos. ·quantos o:ri.inm excessivo osfnrço; foi-lhos
prnbibida n admissfio nos rlrpositns .rle carvão ve'gctal ou
animal.
·
Umas mrdirlns ·ronccrnem nn trmno do tvabalho c outras
:\ rrnnlirlnrlo rln l;rnli!llho. Para ns tornar effecf.ivns, fni dado
nos ind11sf.riaes mn prnzn rlr ~ris mrzrs. afim do ndnptnrrm os
seus rsf.nbclccimrnl.os no rcg-irmrn rlo rlccrrf.n, e crcndn. a. inspr;rçfin pc.rmnncnto elos csl.nhrlrrimrnt.os 'fnbris cm que f.rnbnlhnrcm menores, o rrue rrrnivnlr n rlizor n mniorin das fabricas,
......
tObscrvrmo~ rrnr. ~i ns mr.rlirlns rcfrrentrs á. sciinrnnçn c no
1
tempo de t.rnbnlbo só nprnvcitnm nos membros, dns demais, ·t·rfcrent.cs :\ hll::rlenc. hPnnfir.inriio nerrssnrinment.c t.nnl.o os menores qnnnf.o os ndnlt.os. Tsf.n n!in tim no rlccrrto n. 1.R1R. n
sua feição do lei protoef.orn rrunsi cxclusivament.c do trabnl~JO
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<los menores, o y(:m comprovar o que accent.uámos acima:
quanto no trabalho dos ·adultos, as nossas leis c regulamentos
Quasi que se limitam ao riampo da .!Jygiene, deixando em plano
seeundario n segurança.
O REGULAMENTO SANTTARTO DE S. PAULO

O Regulamento Snniturio rlo Estado de S. Paulo manda em
seu ar!.. J ltli: «Nas installaçõcs dos mMhinismos, ter-se-h a
nm consirlcração ~ue os moradores proximos e os operaria.~
fi~uem ao abrig-o de qnalqucl' aceidcnt.c .) E' um [I. medida de
segurança. Pelo nrl. -173 do mesmo .rcAUlnmenl.o, nos menores
de 10 a 1.2 [lnnos. apenas são pcrrnitt.idos.serviços leves. IsSt\
porém, não impede nem poderia tot.nlmente 'impedir que a estaf.isticn. regist.rc conslnnl.üs desastres de ~ue são victimas operarias de 12 annos ou menores de 12 nnnos, quando occupados
em serviços, ~uc n .iulgnr pelas cnnsequencins, nbsolutnmcntll
não podem ser leves, umn vez, qne ~nu saram graves damnos ..
Trnf.nnrlo rlns fnbl'icns perigosas, o nrt. 71, nnc enumera os
cncar·gos elos inspectores sanitnrios, dá-lhes (L faculdade de
ordenarem apenas . n remoção rln5!_ mesmas.
Reparação

Ounndo n v:ictimn t.r.m recursos. ou encontra um patrono
que lhe sirvn como de sacio na t.cntnt.iva de uma aventurosa
inrlcmnização- intenta uma acçii.o pnrn haver .do rcsnoilsavel
pelo accidente uma quantia que. deduzida a pnrt.e do leão. ainda
assim !Is vezes representa vistoso ncculiG, cnpnz, não s6 de n
p/lr n salvo da roiserin. mas nt.ó de lhe permitt.ir virln mnis fol;radn que antes do sinist.ro. G'rnnrle parto, porém, dns vict.imns
deixa de recorrer nos trihnnncs por iA"norancia ou por fnlt.n de
l'ecursos, e não poucas nnceit.mn compensações irrisorins- cstrnt.ngem;t' rlc nuc lnn~nm miin os mais prnf.icos, nrtrn se eximirem tnt.nlmr.ntn :ís passiveis cnnscqnencins dn lirle ',it1rlicinl.
De um Jnrln, pois, vemos indnmnizn~õcs excessivas: de outro
lado, in.iust.içns clamorosas.
·
Frisando ncimn ~110 só as noções do indemnizarlio proporcionam opport.unidnde r!~ corri~ir o~ nbusos rln fnltn dr cuidado~ pcln vir!h r!n npcrnrin, nns fabricas. dis~~mns nur rsscs
nhusos ~ó l'rnm punidos depois r!e hn,vcrcm nccnsinnndo rlr.s:;:racns. Podemos ncr.rcscentnr ~no n mrsmo r!rpnis rlr orrnsinnnrcm rlrsgrnr,a~. deixnmos nãn rnrn rlc os ptmir. rm virtnrln
rlr circnmsf.nncins n qur .i:í nos rnferimns: n ignornncia r ·a
falt.n d~ rnr.ur~os, pn1• part.n rln vict.imn: a nclnnção de cxpcrlient.cs protelatorins nu nullificadnrrR rlns direitos dn vict.ima,
pol' parto do.q rnsponsnvni.q. Níin r!emos, em/ stimmn, no Mcirlent.n no l.rnhnlhn :1 snn vnrrlnrlcirn impnrf.ancln. Repnrnmol-o,
1\ vc.rdndc, nt.~ exn~erarlament.c, nl<mmns vezes. Mas nfio repa~
ramos semnre. T,cvamo.~ em conta n desprezo dn um pnt.riín
neln viria de seu nporario. parn calcular n, nunnt.in de uma
indcmnir.nção devirln POl' nqoidenf.e no t.rnbnlho, ou nnfns-
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·ror perdas c damnos. Mas como nem sempre se dá a repa.rncão,
nem todos eviLam os nccúlcnt.es. tE:m summa, as probabilidades
de. uma ncciío de indcmnir.açüo Jiiio constituem, circumstancias
de •facto que suppram leis de seguranoa. Nüo basta augmentar
essas probabilidades: cumpre instituil· a reparação obrigatoria.
Alguns Lopicos de uma rept·csentacão do Sr. director. do
Departamento Estadual do •rrnbalho ao Sr. Secrcta,rio da Agricull.uru, Commercio e Obras Publicas, descrevem eom precisão
o que se passa relativamente aos soccorros e outras provi- .
derreias que se toJ'Tiam neccssarins depois de um desastre:
«A Assistencia Policial p1~esta ús vi climas de accidont.os
no trabalho os primeiros c não raro tnmbem ultCI·iores socconros. Gencralisou-se o habito de chamai-a, sempre que uma
serra circular golpeia u J'nce de um operaria ou que uma plaina
mccnnicn lhe clecepn as phalangetas. E, chamada, a assistencin,
dão-se em geral os patrões por desobrigados de outr.a providencia qualquer. Assim, o operaria cu,ia capacidade profissional soffrcu uma limitacão na sríde e em consequcncia do
. trahalh,a, quem o soccorre ll, em via rle regra, nfio al'fuellc
que !l1e conLractou os set'Vicos, que lhe utilisa a citada capacidade, mas o Estado, por meio do um serviço publico.
A attribuicão de « p.restar soccorros medicas urgentes nns
\'ias. publieas a qualqurr pessoa que delles .carecer. (e não«necessitar~) tem sido equitativamente ampliada, a ponto de
constituir-se .uma assist.encia, tis victimas .de nccidentes no
trabalho occorridos em fabricas e officinns. Com isso lucram,
e ·não pouco, os industrincs, maximé, nos casos de accidentes
de pequena importancia, casos esses em que. a medicacúo applicadn á victima pelo facultativo que o Estado remunera é,
na realidade, o unico SO(}Corro prestado a quem soffreu um
desastre quando trabalhava por conta- de um particular.
!\Ias nüo são apenas esse;; os casos em que, por um uso
que tende a inveterar-se, fica o patrão exonerado de encargos
a que naturalmente nüo se eximiria. Quando o estado dos·
feridos é grave, immediatamente providencia n assist.encia no
sentido de os remover para a Santa Casa, onde se fazem as
intervenGõcs cirurgicas que porventura ·se.i um necessurius, e
se completa n ·cura das victimaS'i sem que isso ncarretc para
os patrões o minimo d!spendio. De tal. neto, exonerados ficam
estes de. mais um grave e sobremaneira dispendioso cncnrgo,
qual o t.ratumcnLo, suhsequent.e no pri(lleiro curativo, restando-lhe apenas o do pagamento do salario que os seus empregados ganhariam si não houvessem ,qido afastados do t.rabalho.
Esse pagamento, ha patrões que o fazem, sentindo-se substituídos por outrem na prestucão de relevantes saccorros. Empregam uma quant.ia que talvez não bastasse no tratament.o,
que corre no hospit.nl da Santa Casa de oMisericordia; por r.ont.n
da caridade publica e das subvenções do Thesouro.
A generosidade do Estado é, sob certos pontos do vist.n,
salutar; porque, na falta de lei, só o sentimento de .iusLica poderia melhorar as condicões do operariado. Mas, « indemnizada» a victima por nquelln l'órma, nadn mnis se Julga o patrão

SllSSÃO 1:11! 7 U~ OUTUBRO DE 1!)15
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obrigado a fazer, bem se l!w vólle exigir qur. o ·faça, cut beucj'icio da mesma.
Das tres obrigaGões que, uo regímen do risco profissional,
decol'l'ern do aceideute ..._,tratamento da victima, pagument.o
dr. parte do salario, pensão- a pritneim foi satisfeita como
indiquei, a :;egunda é ús ver.es cumprida· pelo dobro ou pelo
triplo, e a terceim fica ú margem. Epiloga-se a historia do
acoideute, J'eoha-se o balau~o. com um du{icit ás vezes irrepa•·avel na capacidade do trabalho da victima.
·
Manda a verdade dizer que a situacüo das victimas de
accidentes no Ll'abalho, comquanto em geral ainda seja a que
.ficou rapidamente exposta, vac sendo alterada para melhor,
aqui c alli, graças a boa vontade de alguns patrões- i'abri·cantes o constructores. Não são poucos os operarias segurados
contra accidentes .no trabalho.»
Essa ú de facto a situação, e crémos que não só em São
l>aulo, mas 1.ambem em todas ás cidades iudu,striaes do paiz.
Quando muito, possuímos o seguro contra accidentes no trabalho, explorado por mais de uma companhia, sem a adopcão,
por parte do Governo, de imprescindíveis cautelas, seguro voluntario e iusufl'iciente; o industt•ial o pratica se quizer, e a
companhia, seguradora é quem estipula o quant·um das indemnizações e o modo do pagamento. 'l'ambem existem sociedades
de soccorros mutuas, subvencionadas .ou 'não pelos patrões, e
quo se propõem fornecer tt·atamenLo medico, · pequenas diall'ias, etc.,· em caso de necessidade,, mas a formação dossas
uteis sociedades estú entregue n iniciaLiva de· uns e á boa vou•tade de outt·os.
ALV!'I'IlEB REf.Nl'!VOS .'Í. HEPA!l.\ÇÃO. DOS ACC!DilN'l'ES

Quanl.o ;í l'iJlllll'a~iLO dos accidentcs~ tem Slll'gido mai~ de
um alvitre. Na citada representação ao i:lt'. Secretario da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, a proposito da indemnização concedida a um operm·io victima de desastre nas
obras de saneamento de' Santos, propunha o Sr. director do
Departamento Estadual do •rrnbalho o seguro dos operarias.
do Estado contra accidentes no trabalho, o lembrava a conve~iencia de se fazer o mesmo com O:i da Aiunicipalidade, a
exemplo do que ,iá praticam alguns industriacs e constructores, até que um;t lei federal desse ao problema do accidente
no trabalho n soluciio que esLá a exigir a crescente importnncia industrial do pai r..
,
Commentnndo essa represr:nl.açüo, observou uma J'olha
'J'larilistana (I) que, embora o nosso Direito, juugido ainda ú
t.mdiciio do Direito nomano, niío acccil.o pum a concessão das
indemnizacúcs a doul.rinn do risco, ,i1í victoriosa em relaciio
aos accidcnLes uo trnlmlho em qunsi .Lodos os pair.es civili(1) O Estado de S. Paulo, de 8 do outubro de !917.
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zados, para algull' t:a,;o,, tinlllll POI' e:i:emp!o, ·OS i!o desastres ent
csl.radas de J'crru, 'jti. ""' mu uLimittindo que existe sempre a.
presumpcão do culpa, a qual, como todas as presumpcões communs, pódo ser deskuida por prova cm comrhrio ~. lEi accresaentava: «Dentro mesmo da doutrinu da ·culpa, acceita pel1>
nosso Direito, muitos accidentos- e varias dos enumerados
no documento quu estamos commentundo se acham nesse numero- estão nas condicões de ser indemnizados. Debmm do
o ser, em geral, ou pela ignorancia. das victimas, o que ú rarp,
ou pela falta de meios pura sustentar demandas,. o que ó mais
frequente. Ora, o Estado tem nas mãos um recurso decisiVI> ·
vat·a !'aciliLar aos operarias a defesa de seus direitos: -6
supprimir ou reduzir á metade as custas em processos dessa
natureza, ou, conservando as cuslas embora reduzidas, determinar que os feitos não sejam embaraçados na sua marcha.
pela ·ra!La de pagamento dcllus, e, si não teme ser acoimadf)
de socialista, crear um patronato do trabalho, ó. scmelhanca
do Patronato Agricola. :o
·
·
Accrescentava ainda o articulista que .nenhuma dessas
providencias constitue novidade: as duas primeiras ,iá siío
adoptadas nos processos civis em que ha orphãos interessàdos
e nos processos crimes em que a justica publica decahc •.
Quanto á ultima, o Patronato do Trabalho, já se tentou, na
Gamara dos Deputados -do \EStado de S. Paulo, traduzil-a em
.
.
. (~)
... .
I e1.
(2) Referia-se o articulista. ao seguinte· proj cela de loi
apresentado pelo Sr. Salles Junior á Gamara de S. Paulo, cm
11 de setembro de 1912:
c O Congresso Legislativo do Estado de S. Paulo decreta::
Art. i.• Ao Patronat1> ~~gricola, com a denominaciiolde
Patronato do 'J:'raballlo, competem ás seguintes attribuicões,
além das que lhe fo,rarn conferidas na lei n. 1. 299 A, de 27 de
dezembro de i9U.
·
'
, ' 1i!l
Art. 2.• O Patronato intervirá preventivamente nas questões ·de trabalho, afim de conciliar divergencias e estabelecer;
accôrdos entre os interessados.
Art. 3.• No caso de se frustarem os accôrdos intentados, 1>
Patronato promoverá uma decisão arbitral sobro o litígio, mediante acquiescencia das partes.
.
Art. 4.• A decisão será proferida por dous arbitras, respc:.
.
ctivamente indicados por cada uma das partes.
Paragrapho unico. Si divergirem nas conclusões, os ar-·. bitros escolbiçlos deverão designar o terceiro desempatador.,
Art. 5.•· Para. os effeitos do artigo antecedente, conside·
i·am-se coino partes legitimas os syndicatos profissionaes.
:Art. 6.• O laudo arbitral não respeitarlÍ 9S abusos de di.·reito, que se cont.iverem nos contractos de tra'balho.
Paragrapbo unico. Abuso de direito é a desproporcfi()
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Segundo o pensamento do editorial acima cil.udo, o Pai.l·onalo Agrícola, assim Lran.,rormado em PaLronato do 'ft·abalho, prcst.:u·ia assisl.i:ncia ,judiciaria ús ·vict.irnus de accidcnlcs
no Lrallnlho, impossibilitadas de recoi'L'crcm aos Lrillunaos, pat·a
J'ar.cr valer os seus direitos a urna indernnizaçiio.
Seria uma providorwia util, incont.cstavclmentc. O problema continuaria, Jlot·órn, som sotuçiio definitiva, efficnz. Con1.inual'ia a ser necossurio, para haver a indemnização, provar a
culpa ou o dolo do palrão. Nos casos cm que se vac admitl.indo a JH.'csumpção, d11. culpa, continuaria o palrão a poder
riosl.ruil-u por prova cm eontrario, Assim, esse .recurso fa<mll.ado pelo E~tado ao operaria, para defesa de seus direitos,
seria decisivo apenas para o equiparar aos demais pretenclcnlos · (l indemnizaciio, soccorrendo-lhe a ignorancia o remediando-lhe a !'alta de recursos, q11:mdo ignorancia ou !'alta do
['eoursos o· obrigasse a allstor-so de pleitear os seus direitos.
A reparação do accidcntc apenas seria mais provava!. A as-··
sistencia ,judiciaria é um pormenor da questão do accidente
no trabalho- pormenor que tivemos na devida conta, de accôrdo com a lei frrmceza de D de abril de 1SD8. ·
VANTAGENS

E BENEP!C!OS

Questão de alto interesse, objecto de leis de interesse pu~
IJlico cm nacõcs da mais elevada cultma, a regulamentação dos
accidcntcs no tfaballro deve ser feita em harmonia com as
normas vigentes nos paizes mais adeantados. Só assim será
plenamente efficar.; só assim corresponderá :'!,<; exigcncias da
nossa posição industrial. Uma lei dessa natureza que se não
equiparasse, pelos principias expressos c pelas garantias offc~
r·ccidas, ao que de mais justo c mais pratico se tem feito no
mundo e poss~t ser applicado ao nosso meio ao que de mais
exequível e producente se tem ensaiado nas velhas nações
industrines, cu,ia cxpericncia podemos aproveitar, não .exerceria in!'lucncia scnsivcl cm nosso favor, não activaria o nosso
progres!o, nem doeumcntarin a nossa boa vontade .. Esta é uma
·lei que deve corresponder no· momento, aconselhado como é
por circumstnncins c:dcriorcs, obj activas, depois de ter sido
propugnada, na cssencin, pelo~ tratadistas ·c pelos cnthcdrn·Licos; uma lei que deve ser viva c npplicnvel com precisão
c com presteza. Cumpre, interessa-nos alcançar o ponto em
que já se acham qunsi todos os pnizcs do mundo, no tocante
'

.

OTidente entre as prestações quo as partes reciprocamente se
promettem.
_
.
Art, 7." O Patronato vclar:í pela fiel observnneia· d!J.S dis~ ,.
posicões do decreto federal n. 1.313, de 1891 (•), relatwas no ·
trabalho de menores nas fabricas.
Art. s.• !Revogam-se as disposicões em contrario.
(•) V. pags. 8-H: Um Decreto do Govei"'!O Provisorio.,
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a uma vnnLagcm ho,ic quasi que universalmente offcrccidn ao
trabalhador: a reparação• dos accidontes no Lt·abal·hOI, Accelet·emo-nos, poi:>, concedamos-lhe Lambem essa vantagem,
tanto quanto possivel como é offerecida. alhures, c faeamol-a
prompta, insophismavel e segurá.
•
Vimos o que Lemos feito em matoria i:le proven<;üo e reparação de aocidentes no trabalho, Grandes são os defeitos uo
actual estado de cousas e graves os ore,iuizos que .dahi nos
adveem.
INCONVENIEN'l'ES DA SJI.l'UAÇÃO' Al_J'l'UAL

De Jacto, a nossa qualidade de importadores do braoos coiloca-nos cm posição excepcional, denute dos jlai1.cs de origem
oos emigrantes que nos proclll'am. Precisamos de oJ'J'orcccr
aos J.raballtadores todas as seguranças passiveis. Quanto maioJ'es forem essas, mais lucraremos nós.
Está provado que o tmbalhador cmigt·a' para o 1\aiz '1lill
lhe ofl'erece cm mais alto gráo algumas ou todas as seguintes
vantagens: salario elevado, subsistencia i'acil, ,iustica segura.
!Ioie, a scguranca nas fabricas e a reparação dos accidentcs
são existencias que ·fizeram a conquista rlc todos os espii·it.os
c se inscreveram em quasi todas as logislaoões. !'ara a ,IUSLi<;a
ser completa, tem de abranger os. accidentcs no tmbalho, que
já constituem ob,iecto õe leis especiacs por loclu a parte. A
ausencia dessas leis do Brasil tem uma dupla c interossaule
·consoquencia: favorece singularmente cupitacs cstrangeit·o.~
'•que, i'óra adqui, arcariam com as responsnliilidadcs da rcpa:racão obrigntoria dos accidcnl.cs, cstal.uida cm leis do ordem
publica; e, no mesmo tempo, grangcia-nos apreciações pouco
)ison.iciras sobre a nossa boa vontade e as vantagens que oi'J'c~·ecemos lt quem de:icjo l.rnbal!Jar em uosso pai1. ..Tà privilc'giámos <J salario do trabalhador agricoln, mcdianl1J as leis nuIncro i.150, de 5 de ,janeiro de 1001. e n. 1.007, õo 20 de dezembro_ de :lüOG. Cercar de garantias o trabalho do operaria
industrial é proseguir no caminho encetado, cm beneficio do
paiz o do seu nome.

.

A S:OLUOIO DO PROBLEMA
PALAVRAS DO SR. l'EDI\0. LESSA

Na sessão de 3 do dezembro õc l!H3, elo SupJ•emo 'l'l'ilmnal
Federal, quando se ,iulgnva uma questão de da.mno civil em
quo era parte a União, disse o S't·. minisl.t·o Pcõt·o I-essa que
todos os qne J'undam uma fabrica, que a exploram, Leem
obriga~.ão de a IJorcar de cuidados para garantir a vida, a
saude c a itltegriclndc physica dos operarias. Comreto ao director ou nquellc que a installa cercar os Lmbalhaclol'cs. de
todas as garantias, para que núo soffrnm damnos.
Eis ahi a prevenção do accidente erigida em obrigação
Dntural do patrão, oriunda do proprio respeito que merece a
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vida do semelhante. Si a ponto destinada ao transito publico
deve resistir a cargo que se lho provê, 11 instnllncüo dos machinismos do uma fabrica devo ofi'crecer garantias taes, que
ponham o operaria a salvo do qualquer accidente.
E' o que exprimo o regulamento sanitario de S. Paulo,
quando estal.uc no seu ar·t. 104 que «nas installncões dos machinismos se tcrú cm consideração que os moradO!.'es proximos e os operarias fiquem ao abrigo de qualquer accidente »•.
'

A DOU'r!\INA DA· RESPONSABU.!DADE

CON~'MCTUAL

Antes de introduzido cm Franca o principio do risco profissional, surgiu ali uma thooria, propugnada entre outros
pelo eminente Planiol, constituindo uma· reacção doutrinal
contra a ,iurispmdencia, c que ehcgou n ser adaptada na Belgica,- a doutrina da responsabilidade contractual, baseada em
uma obrigação impliciLa· do patrão para com o operaria, doutrina bastante parecida com o principio expresso no il'egulamcnto sanit.ario de S. Paulo c nas palavras do Sr. ministro
Pedro Lessa.
Em Franca, prevalecia até então ·a responsabilidade delictual, baseada em uma falta do patrão ou de seus prepostos
(a.rt. 1.382 do Codigo Civil. Algumas sentenças até recusavam
imputar ao patrão a responsabilidade por um accidente devido
a defeitos de. mecanismo, quando o patrão os ignorava, prevalecendo, entretanto, nesse caso, a .jurisprudencia que,· sem
deixar de pr·ender a responsabilidade ao art. 1. 382 do Codigo
Civil, fazia o patrão responder por aquelles defeitos, ainda
quando os desconhecesse. Além disso, no ,julgamento dos pedidos de indemnização, entendia-se que era. o patrão obrigado
a levar em conta a inexperiencia e a edade dos operarias,
antes de lhes distribuir os trabalhos. Como se sabe, a nossa
actual ·situação pouco dif.!erc dessa.
Surgiu então a theorin, a que acima nos referimos, da·
responsabilidade contractual. O patrão. segundo essa theoria,
era «devedor de scgurancn • e, de accõrdà com a formula ·de
.Sainctclcttc c Sauzot, «obrigado a restituir o operaria a si
mesmo, valido como o recebeu •; «si o patrão não restitue no
operaria são c salvo, fa !ta ús suas obrigações, pelo que deve
reparaciío, salvo quando prova que nenhuma falta lhe é imputava! •. No regimen da responsabilidade delictual á victima
mcumbia provar a falta do patrão: no regímen da ,responsabilidade contractual, no contrario, cabe ao patrão, si quer exonerar-se de encargos, produzi·r a prova directa do caso fortuito ou <ia falta do operaria.
A'l'HEORIA DA RESPONSAOILIDADE 'LEGA!,

A' doutrina ela responsabilidade contractual segue-se, na
cvolucão do Direito Frailcez para a adopção do risco profissional, :\ thooria da responsabilidade legal, baseada no ar I. 1.384
Vol,
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ao Codigo Civil. Essa thcol'ia l'oi rapidamonlo acolhida por
uma fraccão notnvol dn uoutl'ina e da jurisprudencia.
O arl. 1.38t., nüo ú umn simples applicacüo do arL. 1.382;
na realidade, procede do PQnLo muito dil'ferenle. Nüo visa,
~amo o arL. 1.382, uma responsabilidade subjectiva, Lendo por
causa uma J'aitn imputnvc,l a tal ou u tal individuo; consrctera,
ao contrario, um facto mntot·ial, objectivo- o fac lo de um
pre,iuizo causado por uma cousu inanimada, e declat•a o proprietario dessa cousa responsavcl de pleno direito, cx-leue, pelo
damno que causou o oll,iecto inanimado de sua propriedade.:
UM CIÜ~'El\10 Oll,J'EC'J'IVO

,' I

'

.

Nessa transposicão dos motivos de julgar, do terreno subjectivo para o terrello objectivo, existe a nosso ver uma certa
paridade entre o que fez o Direito Penal e o que se praticou
em Ji'ranca no tocn.nLe aos nccidentes no trabalho.
A nova phuse da evolur;ão do Direito Penal, encetada \Jelos
esl'orcos. dos criminalistas da escola italiana, deu cm resu LadO'
tornai-o mais obJectivo. O que deve ser julgado é um facto
material que perturbou a ordem social, c deve ser julgado de
modo quo a sociedade retire da punicão, ou antes da reparacão, a maior somma passivei de benel'icios, sem os excessivos
l'igores de inuteis penas infamantes ou afflictivas, e sem perigosas complacencias sentimentaes .. A pena deve ser adequada e ef!'icaz, bem como obedecer ao criterio da utilidade
social. O mesmo, em se tratando de um acciclente no trabalho: - não se cu iela de punicão, e sim de reparação. Níío ha
propriamente indemnização, que ti oscillante e variava!, arbitrada pelo pretendente ·e reduzida pelos tribunaes: lm repal'acão, sem excesso_s de generosidade, pois, assim como o·
crime não deve ser causa de systematica degradn.cão, que
annullnria as possibilidades de regenerar o criminoso, assim
tambem níío deve o accidcnto ·no trabalho constitui!• fonte de
lucro, permittindo subitamente o ascenso á riqueza, por exigencias mercantilizadoras da situacão, -6. victima do um aceidente ou a seus herdeiros. '1\. doutrina do risco profissional não
• 1!, portanto, mais do que uma fórma do meio termo indefectivelmente p1•ocurado onde quer que existam dous interesses legitimas a attender ou um direito a satisfazer, sem detrimento ·
de interesses alheios. A expressão- ·risco ·profissional- indicando que o accidente ba de ser considerado como originaria
de um risco da profissão, leva a duas conscquenoias: pot· um
lado, u reparaciio de um dnmno. dessa. natureza não se deve
elevar ús pr.oporcões de uma fortuna, como certas indemnizar;ões; por outro lado, não deve estar sujeita a contingencins :·
deve ser incvitnvel- devo set• paga em todos os cus os. A
~ expt•cssiio -1·isco profissional-lembra tnmbem que, scmlo o
accidcnlc uma conscquenc'ia dos riscos do trabalho, não ba
propriamente rcsponsavcis, na maiol'ia dos casos, E, ti [lO!' isso
que a doutrina c a legislacüo nl'astnram a nooão de responsabilidade, substituindo-a .pela do risco, do me,smo modo uomo
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crimirtalisLus affnsturam a nooão do livre arbiLrio. I:la
de mais, uma corrclacão evidente entre a obscrvaoão expressa
por Paulo Pie, quando afl'irma quo «a imprudencia do operaria
é quasi Jatul ,, pois, «vivendo 110 meio do perigo, familiarizado
com os mais perigosos mecanismos, acaba por perder a consciencia dos .riscos que corre o por desprezar as precauções
necessarias >, e as theorias da Sociologia Criminal, cons1de~
rando o homem, não cm abstracto, mas. como um ser sujeito
ás leis da hereditariedade e ás circumstancias do meio e da
educlleão. De um lado, o •homem predisposto á violencia ou
ao estratagema, ao crime de sangue ou ao crime contra a
propriedade; de outro lado, o operaria predisposto ao acci' dento. Predisposto, por imprudencia, por temeridade, innata
ou adquirida, mas, como disse admiravelmente Cheysson, deante
da Sociedade de IE:conomia Social, c predisposto pelas circumstancias do trabalho e pelo estndo mental que produzem,. «E'
muito facil, quando se discute, theorioamente, encontrar faltas ..• Por que é que tal operado tocou em' uma barra incandescente? Por· que é que tal outro saltou/do trem em movimento? ... , A affoiteza constitue, não raro, uma qualidade
apreciada nos operarias de élite, e sem a qual é quasi imposSlvel ou pouco remunerador exercer certos mistéres indus. triaes. « Paca responder áquellas questões, dizia Cheysson,
seria preciso .collocarmo•nos na confusão, entre as circumstancias do trabalho e no estado mental que essa confusão gera;
ha momentos, em que somos arrastados máo grado os conselhos da prudencia. iE' ·quando o soldado se expõe á morte,
tentando um assalto. Neste .caso, o soldado é um heróe e, sr
sobrevive, nós o condecoramos. Não se trata de neclamar uma
condecoracão , para os operarias imprudentes, mas que, ao
menos, se lhes conceda indulgencirr para aquellas imprudencias
· !lu e confinam~ com o he~;oismo,. Lembram-nos as palavras
do Sr. minisíro Oliveira Ribeiro, na. sessão do Supremo Tribunal de 3 de dezembro .de 1913: «Não posso comprehender
que o Estado (tratava-se de um accidente, occorrido na Villa .
Militar c Deodoro ~. de propriedade da União), reforme um '
.- soldado que, prestando-lho serviço, no entrar em fogo perdeu
um braco, e mand.e um operaria, que se mutilou em suas
officinas, estender a mlio á caridade publica. O soldado, far~
dado. é um homem igual ao que não veste farda alguma. Não
é jusGO que este saia para a rua pedindo ·esmola, e aquelle
.vá para um· asylo percebendo vencimentos perpetuas».
.
Tínhamos ncompnnhndo. a evolução do direito franoez ató
á adopcüo da theoria da re-sponsabilidade legal e vimos que
essa theoria obJectivou o problema e fez o patrão responsavel,
e:c-leae, de pleno direito, pelo damno que causou o ob,iecto
inanimado de sua prosperidade. A idéa de. falta é substituída
nessa doutrina pela de ri~co crendo. O ·patrfio responde pelo
accidente, não porque ·este,ia em falta, mas porqu_e o objecto
de ·sua propriedade creou o I:isco. Responde pois, mesmo quo
o nccidente provenha de um en~o fortuito, o que é um grnnclu
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passo :l. frente' no caminho da reparação dos ·accidentes, pois,
segundo as cslutisticus de varios paizes, citadas no rclatorio
Ricard, 75 '7o dos acciclentcs no trabalho proveem de casos
1'ortuitos. A victimn só não tem direito n indemnização quando·
o accidente pt·ovóm de sua propria culpn ou de forca muiot·, ,
isto é, de uma causa cxtcrioJ: ou irresistivel (raio, terremoto,
inundação, etc.) .
A thcoria da responsabilidade legal nasce no periodo que
precede immcdiatamcnté a lei de !l de abril de 1~9S e serve
de transição cillt'e as doutrinas antigas, mais ou menos abandonadas, baseadas na falta dilictual ou conti'Uclual, e a theoria.
do risco. O mesmo Paulo· 'Pie, de quem tornámos essa affirmação, lambem al'J'irma, entJ·etanto, que até ús vesperas da
lei de -J8!JS, a maioria das sentenças se apoiava no conceito
tradieeional dtt responsabilidade dclictual, i~to é, baseada em
uma falta, quer do patrão; quer ele seus prepostos.
Expuzemos admu ·a theori:l ela responsabilidade contt·actual, scgunclo a qual o patrito •! considerado como «devedor
de seguranr;a ~ e notámos o que havia de semelhante entre
essr principio c a opinião expres;a pelo Sr. Pedro Lessa, no
Supremo Tribunal Federal. A theo:ria da responsabilidade
legal do risco crendo, segundo a qual o patrão responde pelo
damno que a sua machina causou, t.ambem p6de' ser enunciada, na c.,scncia, com palavras de. um jurisconsulto patrio,
e, no !'undo, é tão velha como o Direito. Ouçamos o que dissil'
o Sr. Amat·o Cavalcanti, na mesma sessão do Supremo Tribunal Federal, de que nos temos occupado: «O menor, por
exemplo, não tem eulra do seu procedimento cm I'elação i1
propriedade allwia, mas· os seus paes respondem pelo mal
que ellc causa; os animacs tambcm nilo teem culpa mas ·os
seus pro]ll'ictal'ios não se poderão eximir ú responsabilidade
civil do damno que ellcs causaram. E' o .cit imputat do Direito Romano » .
.Outras cxpressúc,, !'rizantc~ do mesmo jurisconsulto:
«Todo damno suppõc .um agente c .uma lesão ao Direito alheio,
·essa lesão só se compensa pela indemnização. Assim sendo.
a doutrina mellJoi· 6 a de casualidade, e não a da culpabilidade •.
Como vimos, no correr destes aponlan1cntos, ha entre nós
juizo~ que, atlcndcndc aos devet·cs naturaes de todo aquelle
que oontrnela o trabalho alheio pura com o que presta esse
trabalho, pl'Opu~;num com energia, nos cnsos occorrentes,
dentro da legislnr,ão cm vigor, a rcpamção dos dumnos soffrido; JlOI' uccidentc no trabalho. E' a jurisprudencia exercendo o seu papel de forca evolutiva, de vivificadora do Direito, amoldando o texto esoriplo ao facto, modelando a .Tustica
pcln vida, oh.icctivundo os ,iulgnmcnlos, docmrentando-se pura
cmittir os seus votos; e app!icnnclo a lei, não cúgamente, mas
de modo 11 tornai-a um instrumento pratico de rcpnrnciio satisfuctoria, e incluindo no estabelecimento dn ordem jurídica
o restabelecimento de todas as relações perturbadas pelo
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facto inicial suj eilo ao seu julgamento. Attendem, talvez, os
que assim proeedem, ás ver·dudos de observação ·lucidamente
expostas pelo Sr. Salles Junior no. discm·so que sustentou o
seu. projecto do inteJ•vcn!:.fw pr·cventiva e conciliator•ia do Estado nas queslües de trabalho: • E' certo que, no actual regímen de liberdade illimitada ele contractar o opemriado se
deve .Prcsumu· voluntariamente obrigado ás· exigencias dos
patrões. !\las é preciso considerur .qu~ ,essa liberdade de
contraclar obedece ao determinismo das condições sociaes da
vida constringe-se sob a pJ•essfio das mais urgentes necessidades pessoaes, ch~ga alé a annullar-se objectivamente, deante
de ineluctnveis imposições da natureza. Procurando resisti\•,
quanto· pos5ivel ao embale rle invenciveis exigencias de vida
e 'conservação, o opemrio não raro excede ás exigencias do
capitalismo, eom sacrifício do direito natural e das liberdades
fundamentaes. Póde-se asscvet·nr •que, em todos esses casos,
o contr·acto de trabalho contém intrinsecamente o vicio originaria, a nullidadc insupprivel da coacção de vontade. E'
esta a representação typica da theoria do abuso de direito,
que se enco,ntra um alguns codigos modernos, por exmeplo no
alle'Íi'ião c no suisso, doutrina nova a que, não ha muito
tempo, se referiu um .i urisconsulto brasileiro, o Sr. Alfredo
'·Valladüo, em magistral artigo publicado no Jm·na! do Com-.
me1·cio, onde lembrou a ne~essidade de se adoptar no projecto
do nosso Codigo Civil o principio do abuso de Direito, substitutivo do Direito de abuso e da liberdade illimitada nas
estipulações contractuaes. A contingcncias semelhantes ha de,
necessariamente, conduzir-nos a prosperidade industrial, que
torna cada vez mais rudes, mais asperas, menos humanas as
condições do proletariado).
Mas a propria doutrina do risco profissional j'á foi expressamente defendida no seio do Supremo Tribunal l!,ederal
por um ministro, o Sr. Enéas Gaivão, para quem • esse novo
systema traduz um pensamento ele Justiça de protecção · indispensavel ús classes operarias, em tudo que diz respeito aos
accidentes no trabalho, em certa ordem de industrias ou de
explorações ».
Na sessão do Supremo Tribuna·! Federal de '13 de dezembro de 1'913 dando provimento a uma appellacão interposta cm uma acção de, indemnizac.üo de '100 :000$ pela morte
de um empregado de estrada de ferro, o Sr. Guimarães Natal,
relator· do feito, produziu os seguintes considerandos:
«A sentença recorrida· absolveu a appelladn do pedido na acção, sob o fundamento do que, não consagrando o Direito patrio' o l\ceidonte no trabalho como
fonte de obrigações para emprezas industrines, e assentando-se nn culpa a responsilbilidacle pelo dnmno, d!l
prova dos autos se verificava que a morte do filho do
!lPPellanto foi devida ti sua propri!l imprudencia, to-
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mando, com infracciío do resUlamento da estrada de
ferro, o comboio em movimento;
Em suas razões, o appellante allega como principal
i\rsUmento, em favor da procedencin do recurso, que,
não representando a theoria do risco senão uma phase
da evolução da responsnbilidade do dono da causa pelo
damno que ella causa a outrem, na ausencia de textos
expressos das nossas leis, o juiz deveria ter recorrido ao
Direito dos povos cultos, como· subsidiaria, applicando-o
á espécie;
.
Mas o principio de iDireito e de Moral que predomina toda a thepria da responsabilidade pelo damno
causado é o da culpa em ·suas diversas modalidades, e
a do dono da causa que a outrem prejudica, se não filia
a outro principio;
··
A responsabilidade por· nccidente no trabalho, constituindo uma derogacão do prinéipio· geral da culpa,
·não pode ser applicadn pelo juiz senão depois de consagrada em lei porque é uma nova fonte de obrigações,
que s6 a lei p6de crear e a que, sem lei expressa,
ninsUein se poderá considerar sujeito, em virtude do
principio estabelecido no art, 72, § :!•, da Cónstituicão
Federal;
·
,.
•
Nas proprias naçües cultas, cu,io Direito invocou o
appellante como subsidiaria a appl!car-so á especie,
não foi a jurisprudencia que o consagrou, mas leis expressas; e é o proprio appellante que implicitamente o
reconhece, enumerando a fls. 78 essas leis;
·
Tendo a Franca erigido em fonte de obrigações o
accidente no trabalho, por lei de 1898, levantaram-se
duvidas sobre si a enumeração das industrias feita.
pela lei e ás quaes deveria ·ser ella npplicada, era limitativa ou simplesmente enumerativa, e Soudat opinou
que era .limitativa, porque derogava o Direito commum
(Soudat, Tratado de ReS)Jonsabilidade Civil, tomo 2', ·
pag. HO, n. i.~!H), parecendo que a sua opinião foi
a que prevaleceu na .i urisprudencia, pois que as amplincões do principio a outras industrias e estabelecimentos foram' feitas successivnmente pelas leis esp·eciaes
de :!899, :!902, 1905, 190G o :!907;
'
Assim si nil culta (Franca, não obstante. consagrado
em lei, para certas e determinadas industrias, o principio da responsabilidade . por acoidente no trabalho,
recorreu-se ú intervenção do Poder Legislativo para
estender a sua npplicnc.üo /is industrias não enumeradas,
muito decidiu a sentença nppellnda, recusando-se n npplioal-o, por nüo haver nri nosso lcgislnr;ão um só texto
que expressamente o consagre~ ..

•
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De accôrdo com esses considerandos,' foi negado provi~
menta ii .appellacão, e confirmada a sentença appellnda, por
seus .iuridicos fundamentos.
'
'
Esse accórdão é u prirneit·a manifestacr•o col!ectiva da
mais elevada corporur)ÜO ,judiciaria do paiz sobre O principio
fundamental cm que assenln o nosso projecto. Vemos alli
que se truta de uma nova. fonte de obrigações, que .só a lei
póde ct•ear o á qual ninguern se poderá considerar sujeito
sem qu~ um o. lei expressamcn lo a consagJ•e. Nas proprias
nações cu!Lns, cujo Direito !'oi invocado como subsidiaria na
cspecie i'izemm~se leis especines para o assumpto. E' o que
a eJ.:pcl'ieilcia nos aconselha u imilut· desde jtí. .
A 'frlEOlliA DO RISCO Pl\OFISSIONAI,

«A produccão industrial expõe o trabalhador a certos
riscos. Aquello que recolho os proventos dessa produccíio,
isto é, ao palr·ão, deve incumbir o encargo de indemnizar. a
:victirna, caso se vercfiquc o risco).
.
:~ssim exprime Paulo Pie, em uma fórmula clara e breve,
a essencia d11 thcoria do risco ·profissional. Ou, por outros
termos, ainda mais 'precisos:
· <tA rcparacão de todos os accidentes de que forem viclimas os operarias no cut•so do seu trabalho deve entrar nas
daspe~as

aames lia #ulnst1•ia ~.

Como diz .C!Ieysson, «o risco profissional vencerá todos
os o~staculos que se lhe antepuzet•am no surto fulminante,
tanto é verdade que cllc corresponde 11 uma necessidade uni-·
versalmonto sentida c como a uma intimação da consdiencia
llumana ».
DOU'J'l\INA .VENCEDOUA

•
Um tratadisla de reconhecida autoridad.c, que il eril·
França um dos paladinos dn thcot•ia do risco profissional assignala um11 evolucilo conver:;cntc dns leis, n() sentido d11
admissão duqucllu doutrina. Um movimento irresistivel, diz
o emcrito professor, at't'asla os parlamentos pelo caminho que
a Allemimhil traçou.
.
Na Allemanha, a sullstituicüo dil ['c·sponsabilidade PU"
tronal pelo risco profissional e pelo· seguro obrigatorio data
de '1881!. A· lei imperial de ü de ,julho desse anno foi com~
pletada pelas leis de 21 de maio de '1885, :1.5 de marco e 5 de
m11io de 188ü, H c 13 de julho de 1887. Todas essas leis se
acham coordcnadns c revistas na lei do 30 de julho de 1900,
incluirlu no Codigo Fedem! ele Seguros .Operarias (Reichsversichcl'ttnasorrlnu.na), promulgado cm 19 de julho de 1911.
« Ha quinze unnos, as leis que nüo dcrogavam o Direito com~
mum, quanto ú responsabilidade patronal, eram il' maioria.
!Hoje. '(10'13), no contr_nrio. essas leis constituem exoepçõeu •.
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A mnim·i:t do; Estnllna abt·nçou o pt·int:ipio do l'i,co. "\ssim
Jll'Oeedet•am. u1,:111 da Allt•nmn•!Ja. a Auslrht, a Finlandia, n
:l:Iollanda, u llalia, o Loxemi.Jm·go, u Xot•ucgn, a Rumuuiu, n
Servia, a ::lu issu, a H~l~iea, a J•'t·anca, a Succiu, a Inglaterra,
a Dinamarea, a llussia. Em :la de novembro de 1 OH, o govet•uo portugunz apresentou á Gamara um pro,jecLo, analogo
. á Jei I'USSa, <J I]UO SI) [OI'IlOll na lei do ;!.\ dü ,julho de J!l13.
Os :Estados que ainda prendem a responsabilidade pa. tronal ao principio ll•adiceional da culpa, provada. o~ pt•esumida, süo apenas, na Europa, a Bulgaria o a Grecia, e, l'órn
da Europa os Estados Unidos, algumas republioas da America
do Sul o o Japüo.
'
Na Grecia, ont.rotanto, segundo a lei do 20 de deezmbro de
1901, os operat·ios empregados nas minas c nos estabelecimentos metallur~icos teP.m direito, cm caso de accidentc, a
uma indemnização, {01'(aitai're', cujo pagamento incumbe, parte
ao patrão, parte a uma caixa de Estado, caixa dos mineiros,
alimentada por um desconto de 1 o/o sobre o productôaos
estabelecimentos sujrilos r JlOI' al~uns outros recursos accessorios.
•
Disposições analogas figuram na lei bulgara, pelo que
concerne aos opet·at·ios das mi nas c das manufactuJ•as do
Estado.
NOS
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· Como dizem Dewravin c Lccartlentier "a responsabilidade
patronal em caso do accidenLo no trabalho outróora confundida com a J'esponsnbilidade civil propriamente dita, tende
desde alguns anuas a separar-se da mesma, cm todos os paizes
indusLriaes do mundo, pa1·a se organizar cm um sentido mais
'favoravel nos iutercsses dos trabalhadores. Essa evolução,. jú
consumada no l'im do 3eculo passado na Allemanha e •na
Franca, .csLú apenus acabando dn srJ realizar na InglnterJ•a e,
nos Estados Unidos, ainda se consm·va na phase rudimentar.
E' que o seu ponto de parlida nüo foi o mesmo na esphera
do Direito anglo-snxõcs o .na .que se acha submettida t\ influencia do Dit•ciLo Romano. O contencioso dos accidentes
profissionaes ·const.iluiu-se do um modo distincto, no Reino
Unido, no urino do 1850, atll 1880, esse rcgimcn especial, aliás
puramente jurisprudcncinl estava longe do permittir um tratamento privilc~iado cm favor dos opcl'arios: ao cõntrario,
collocava.as cm uma situação .furidioa inferior á dos terceiros
do 'Direito commum. Esse systcmu, hoje abrogado, aind'a subsiste, entretanto, com modaliduclcs um pouco difl'erentcs, cm
quasi todos os J~stados da Jlederação Amcl'icana, onde fOra
introduzido po!' imitação da pratica britunnicu, mais ,coll1
alguns annos de ntrazo >•
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EuL:·utanto, .uos :l!:stuclos. Unidos:. a. tJvolução das ltJis para
a udop!)aO do JJl'JlWJJllü do r1seo prol!sswnal tem-so acceatuado
' lm alguns UIIIIOS. Ha apenas 10 a unos, u jul'isprudencia americana ainda se inspirava nu coneeilo tradicional da responsabilidadtJ dclictual, aggravada por singulares t·estriccües. A'
victima inwmb ia pt·ovat· a eulpu do ·PUtt·ão. O resultado da
praxo em tornai' mais ou monos illusoria a responsabilidade
patronal. Uma longa· :wl'ie de a1·cstos da justiça americana
suggoridos pela antiga • comtnon luw », h a muito abandonada
na Inglaterra, considerava t•uzücH pura não del'el'ir o pedido
de indemnização a aoceitaçüo taeita dos riscos, a !'alta profis··
sionnl do operaria, o !'ac:to de ser o aecidente imputavel a um
companheiro do oporal'io (• J'ollow scrvant •) . A situação era
idenlica .á do Canadú, e pelas mesmas razües, que se resumem
na cópia rla lcgi~lar;rw ingleza. Uma viva campanha das
« •rrude Union> levou dczeselc Estados da União Americana,
a legislarem cspcdalmcnlc sohre os accidentes no trabalho. As
leis de MasBacliusctLs, Ohio. Dukola, Calil'ornia, Philippinas,
limitam-se a prccisat· a r·e::>pon:mbilidade do patão a fazer
desappare~ercm certas resLricçüos da ,iurisprudencia manifestamente iniquas c a determinar a taxa das indemniaçõea
para cada natureza ele aeeidenles. Duas leis recentes, a do
.Montana, sobre os accidcntcs occorl'idos nas minas (1909), e
a de Nova York (24 de maio c :!5 de junho de (1900), sobre
os acciclentes oecol'l'iclos cm cel'Lo numero de profissões repútadas perigosa::>, enunwt•adus no Lext.o, proclamam sob reservas
o risco profissional. Nos termos da lei. de Nova York, manifestamente inspirada no ado inglcz de 1897, a victima ou,
cm caso ele morte, o;; seu::> representantes, podem reclamar
as· indemnizações previstas, todas as vezes quo o incidente
provier fJlWl' da ncgligerwia do patrüo ou de ·seus agentes,
quer dé ?t'/1/. risco inhi:rente á· protissão. ~l'oduvia; se o accidcnte (, imputavcl •a uma falta inescusavcl da victima, fica
o patt•ão exonerado de lo da· c qualquer responsabilidade. O
acto federal de 1907 ~obre os accidentcs occorridos nas cmprezas internaeionuos de transporte por estrada de !'erro consagra o JH'indpio du responsabilidade da companhia, deixando
ao jury u t'aculdadc de, crn caso de negligencia da victima,
reduzir a indemnizaçüo. Essa lei nggrnva sing-ulat·mente a
restricr.üo cstahclccida por exemplo pela lei J'rancczu nu segunda :ulinen de seu arL. ~o. pela qual o tribunal tem direito,
quando se prova que o aee.identc •í devido a uma'falta inescusuvcl dn victima, a reduzit• indemnização. As leis l\lontana
o Nova York são uma balisn no caminho quo conduz logicamente (L ndm issão l't·uncu do risco profissional. A Federação
Americana o 'J'l•nhnllio moveu oncrgicu cnmnanha pura conseguir cssi1 J'osultudo. Cerlns cnmnras legislativas, especialmente 1r do Illinois, LeCJm recebido pt•o,iectos de leis tendentes
à orricinlia•;iio do Beg-UJ'O eontru aceidentes, e pódc-se dizer
desde i:'L que csltí. proximo o exito desse movimento pt·cparudo
c sustonlnrlo peln opinião publica.
·
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. · i\ província de Ontario, no Canadá. possue uma lei
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denominada • Lei de Gompensacüo aos Operarias>, approvadu cm l de maio do anno corrente, e que aguardava
apenas, pura cntrnt• cm vigor, .a fixação da respectiva data
por uma P!'Oolumacão do Governador. Eis qual foi a interessante gcncsc dessa lei. Em junho de 1910, o Governo
encarregou o magistrado· William Ralph Meredith de cffoctuar pesquizas sobre « as leis relativas á obrigacão dos
.patrões ' («'employcurs >) de dar as seus empregados uiJ!a
compcnsaciio pelos ferimentos recebidos no desempenho de
s~s J'unccõcs > e tarnbem sobre grúo de efficacia que' essus
lets tenham manifestado em sua applicac!io. Em nbt'il de
1.913, apresentou um relataria summario e ein 31 de outubro do mesmo anno reforçou as razões que o · tinl1am
l~vado a aconselhar a adopção de um projecto de lei conttdo no pt•imitivo relataria. Informou então que, aberto um
inquerito entre operarias c patrões, estes concordaram com
aq.uelles nos dous import.;mtes pontos que se seguem: .1 • .._a
let de .Ontario é absolutamente insufficientc, nas condições
em que n!li se exploram .ar.tualmcnte as industrias, para 1'ornecer. uma _jusCa compensaoão .nos que trabalham nessas indpstrtas, quando no cxercioio de ·sua profissão recebem ferimentos ou contrnhcm moles ias profipionaes; 2' -· sob uma
lei i.túlta, os riscos provenientes dessas causas deve1•iam sa1•
lei. justa, os ?'iscos m·ovenientes dessas causas dei!eriam se1•
considerados como riscos das industrias e a compensação -deveria ser paua pelas industrias, Os patrões apenn:s divcrgit•nm
dos operarias quanto á inclusão das molestias prMiss~onaclil
entre os factos que devem dar applicacão ao regimen rJe- ·
corrente <la acceitncão desta ultima pr.oposicão, a qual, como
se vê, enuncia omesmo pensamento expresso por PaiUlO
Pie em sua fórmula ·citada linhas atrás. A nova lei diffcJ•e
essencialmente da legislação até então em vigor na província
<le Ontari.o no tocante ú compensação a que alludimos;~ antiga lei, boje abrogada, seguia as grandes ·Jinhns da lei brltannica de 1880 sobre a responsabilidade dos patrões com
algumas modificações. Até a adopção de lei de 1880, os
operarias ' inglczes, para obter uma. compensacli.o · d.aquella
nnturezã, ~ecorrinm no Direito COJIWIUm, o qunl só estabelecia n compcnsacã 0 no caso de negligencia pessoal por
parle do patrão. Segundo 'o Direito com,mum, . ~ma das .condições do contracto do trabalho <l nssumtr o s~rv tdor os rtscos ·
dnherootes ao seu...emprogo (doutrina correntcment.e dcnqm!na'J;la do .:risco •assumido>). Nesses riscos incluem-se us que
decorrem do Lrabalho em commum .. isto· ~. o operaria Yictima
de um accidcnte occnsionndo por urn seu . companheiro de
trabalho não tem direito ri umn rcparncão, a cargo do patrão. E'' n doutrina «do emprego commum~. n qual foi 'nffirmnda n!llf !J!lUSa celebr~ PriestleJ.:-Fow!er•. Essn, causa -era ~un
'
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pedido de indemnização baseado na' negligencia de um compo.nheiro de trabalho. Recusando o. Indemnização affirmarnm
os jtiize.s que «um servidor, quando se obriga a' servir n um
patrão, assume todos os riscos ordinarios do serviço, comprehendido o risco de negligencia ela parte de um companheiro
de trabn.Iho». Essa doutrina, a que se deu o nome acima referido ganhou vulto e. por muitos anno~ <foi um obstaculo
no.s esforços dos operarias para obter.em uma compensação
adequada por ferimentos recr.bido3 no curso de seu emprego,. Essa doutrina é, segundo o magistl'ado a quem o Governo de Ontnrio commet.teu o encargo de estudar o plano
de unia lei de compensncfio,-•umn excepcfio á regra geral do
que o patrão é responsavel pelos actos dos seus servidores
emqunnto elles executam o -seu trabalho,. <Com razão nccrescenta o. Sr. Meredith-tal doutrina foi muitas vezes
declarn'dn in.iustn e iníqua,. «0 raciocínio sobve 0 qual essa
excepção foi baseada na causa Priestley-Fowler não se recommendn ao meu jui1.o como satisfact.orio, e duvido que
chegassemos á mesma conclusão si a questão fosse aventuda
•hoje pela primeira vez: A causa foi decidida em uma .occnsiüo
na qual se tinbnm sobre os direitos e deveres do patrão e elo
:empregado· idéas muito differentes das que hoje correm,; uma
época pouco arrastada. daquella em que uma lei do livro dos
estatutos· imperia·es declarava offensO. criminosa. capuz de
dar !azar a prisão o facto de «Operarias rnanufactureiros ou
outros; concertarem-se para o fim de obter um augmento de
snlnrios parn si mesmos ou parn · quem quer que fosse, ou
ainda umn diminuição ou· mudanca das suas horas ordinaritls
ou tempo de trabalho,.
·
A injustiça dessa doutrina foi reconhecida pelo parlamento imperial o pcln Gamara legis,lativa da província do
Ontnrio. mediante a adopção de leis sobre a responsabilidade
dos patrões, mas em um gl'1ío ainda muito_ limitado. ,
A lei b!litannica de 1880, sobre a qual foi modelada cm
grande parte a anti:;a lei de Ontario, comquanto não abolisse
inteirnment.e a doutrina do «emprego em commum>• asscgu.
rnvn a sua abolicão pratica em certo numero de casos aspeciaes, n snher: quando o nccidcnte era devido a um defeito
nos instrumentos de trabalho QU nns mnchinas, pelo qual
fosse responsavel o patrão ou qualquer p·essoa a seu· serviço;
a negligencia de qualquer pessoa cujas ordens os opernrios
fossem- obrigados ·a cumprir. por occnsilio do accidente; o
:~cto de qualquer companheiro
do trabalho effectundo em
obedicncia n nlgumn regra ou instruccão inopportuna, ou de
fcituosa do patrão ou do seu delegado; e a negligencia de
qualquer pl'epost.o encarregado dos signaes o11,1dO govot'!lo do
urna locomotiva. em um caminho de ferro.
.
.
A nova lei de Ontario é uma inversão completa do ·prmcipio eslabelécido na antiga lei. Ao passo que, nesta, a dou,trina da .:emprego em.. commum, era consagr.ada, ao men.os
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dentro de um certo limito, e era preciso provar a negliS'encia
da parle do palrão, pessoalmente, ou da parle daqueJJes de
seus prepostos ou empr·egndos incumbtcJos d,e um >ervlco de
vigilanniu, na lei nova o palrão é considerado rosponsnvel em
todos os casos de accidonle nas occupacões a que a lei applicn. As unicas cxcopc0cs são as seguintes : o caso em que o
nccidonlo não tol'na o op.erario inc.npaz de, por um pe·riodo de
ao. menos sele dias, ganhm· lodo o sou salario no trabalho a
que so nntrngava, c o caso cm que o accidenle de'\'e ser attribuido uniramcn/.c a irnprudcncia grave e voluntnria do ope. rario. Neste ultimo caso. port\m, a Joi ainda póde ser app!icavel, si 0 nccidcnte determiná uma incapqcidnde séria para
o traballro, ou a morte, circumstancias nas quaes o operaria
ou os sou;: descendentes tcnm dir:eilo a uma indemnizuciio, ·a
uma compensnclio.
Outra regra do direito commum que suJeitava o operaria
a injustiças era n da neg-ligencia contribuit.oria. Segundo essa
regra, succed ia que, em bom provasse a ;:10g-: igenlila do patrão,
o OJlernrio não estava apto a receber· uma c•1mpensacão, si se
verificava que tambem elle era culpado :la chamada «neil'lig-encia contribuitoria), concorrendo com 'l do palrão para dar
Jogar ao accidente. Nesse caso, o palrfw .1ão era considerado
responsave!. A. in,iustica dessa r·egra está niRto: acontece ás
ver,es que o pnLr·üo é 'culpado da rnaiR ~rosseira negligencia
e o opel'Urio de· uma Jevissima negligencia contribuitaria;
pois bem: ainda nesse caso, o patrão ;rflo •\ considerad:O culpado, isto é, astn levíssima neglrgencia contribuitoria· isentou o
patrão daquello grosseira negligencia, que 'oi a causa principal do accidente. O proJecto do lei do Sr. Mederith abolia
essa injustiça.
Offerecem grande interesse as palavras f;naes do relalorio
que acompanha o projecto do magrslrndo canadense: .
«Nestes tempos do mal-estar social e mdustrial, afigurase-me da maior importnnci[l. par·a a collectividade que toda e
qualquer inJustiça verificada contra esta ou uquella ·classe, e
resultante de leis mt\s ou in,iustns, dcsappareca pela adopção
ele uma legislação raparador·a, e não duvrdo que o paiz cuja
legislacão discernir c fizer dcsnpflat•ecer a 1justica g-osará, e
com razão, do beneficio da pn~ indusl!·ial e ·da isoncão do malestar social. As meias medidas, que attenuam mas não fazem
desappar·ecer 'a in,iuslica. devem, a meu ver, ser evitadas.
Todos reconhocem que a lei actual inflingcl uma in.iustica ao
. operaria. Elia padeceu por muito tempo Jssa in.iuslica, e
seria, a meu "Ver, um grave erro deixar q_ue !lS questões relativas ao nlcnncc o. á natut'ezn dn Jegislnçuo r·c•tJnrndorn que se
·propõe fossem· encaradas, nüo pelo prisma ria, .iustica devida
ao operaria, mas pelo elos rnéros pallmtivos. ou imp~dir que a
legislação adopte uma medida tendente á prestncüo ,daquella
inteira .iusticn. pelo infundado temor de um desastre que
nffeclassc ns -industrias da prqvincia, cm co!lsequencin da
pratica dess11 me.dipn.»
·
·
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No Perú, a lei de 20 de ,janeiro de i 911 faz o patrão responsavcl pelos a·ccidentcs de que l'ôrcm vietimus seus opcrar10s e
empregados, na sédc c cm consequencia do Lralnlho
. 'Nn Arg-entina,. j(~ 1\ll'am ap!'csentados tlous projectos de
lei sobre csaa ma leria: um nssignado pelos Srs. Alfredo L.
Palacios, .Tuar. B. ,Justo c M. Laurencona: o outro, pelos
Srs. Rogclio AI·ayn, D. dei Valie, Luis J. Rocca, Francisco
G. · Valde7., José Luis Cantilo, Benjamin Avnlos, Ernesto H.
Celesia e M. 'J'. de Alvear.
O primeiro, que consta apenas de de7.oito artigos, declara
.... s patrões oLrigados a indemn i7.arem seus operarias e em'pr1eg-ados quando victimas de nccidcnles no trabalho, tornando-os Lambem responsaveis pelos damnos ,,ue possam· estes
soffrer a SCI'viço de industl'ias que, por sua natureza, determinem cnfer·roidadcs Uh'Udas ou intoxicnçõe,; chronicas, exceptuados os caoos cm que o aocidentc ror õmencionnlmente causado pela victima. A repara(!ão dos nccidentes consta, en:i caso
de morte, de uma renda vilalicia assegurada ao conjuge sobrevivcijle, a qual s(l ns segundas nupcias suspendem, e de
rendas temperarias pura os oJ•phams, até l6 annos; em .caso
do incapacidade permanente, de rendas va1·iaveis segundo a
niesma <i parcial ou absoluta; em caso de mcapacidnde· tempararia, de rendas pelo tempo que a mesma durar, tudo mais
ou menos conJorme a lei !'t·ance7.a de !l de abril de 1898. Os
pakões deveJ•iio segurar os seus oper:u·ios ,, empregados em
companhias quo ope!'cm sobre o rumo de ·accidentes no tnrbalho 'ou em sociedades organizadas pelos mesmos patrões,
desde que umas e outras preencham certas condições.
O segundro pt•o,ieclo estende-se por. 62 artigos, Começa
por declarar obrigal.or·io ó seguro contm acririentes; os quaes
deverão ser fci tos nus compnnliias autorizudas pelo Poder
Executivo ou nu Caixa Nacional de Seguros 'de Op~rarios, (\Ue
o mesmo poder orgnniznrú. Especifica minut·i.osamente as mdemnizacões quc.cabem nos operarias em cada especie de accidentes, estabelece regrns pmticus para o proc~~so referente á
materin e adopta um certo numero de garantias tendentes a
pôr a victima a salvo da insolvencin eventual do patrão. A
lei applicar-se-hn tão sómente nos estabelecimentos commercines c industiraes em que trabalharem mais de dous ·operarios ou empregados, e nas explorações florestaes ou agrJcolas
em que se l'izer· uso de motores inanimados. As indemnizações cxtcnclem-sc. niio só aos damnos causados ~or accidentes
no trabalho, mas lambem ns enfermidades profrssionaes.
O Bolctln dei Departamento Nacional dei 'Trabnjo~. dn
Republica Argentina, publicou cm seu numero correspondente
ao mez de julho de 1OI1, a lei n. n. 085, de iS de ,junho de
· 1013, que l.em n seguinte epigmphe: <ndemni~a~ión por .acci~
dentes c! r. I Lt·aba jo n los ·ob1·m·os de las repartrcJOnes naCionaleu. As suas disposições· essenciaes são as seguintes:·
· Fica 0 Poder Executivo autorizado a indemnizar as fa-,
ruilias dos operarias fallecidos e os feridos no arcidente occo~-
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rido cm 23 do corrente nas ol'ficinas do Ministcrio das Obras
l>ublicas, de nccórdo com a seguinte 1.abella:
r. Em caso de morte: mil vezes .o ultimo salario din.'rio,
até um maximo de seis mil pesos nacionaes.
·
,
II. Em caso de inhabitacüo .Permanente total ; .. a mesma
lndemnizacfio que para o casei de• morte. '
III. Em caso de inhabilitacão permanente jlarcial: uma
indcmnir.ação proporcional no gráo da incapacidade e que será
abonada da segumte fórma:
·
GO 'I', pela perda total do' braco direito ou da mão di·reita;
·
·
·
50 'I" pela perda total do braco direito ou da mão es•
querda;
50 • • pela peraa total de uma perna ou de um pé;
25 • • pela perda total de um só olho;
1
18 • o pela perdu-1otal do porfegar da mão direita:
16' o pela perda total do pol!egar da mão esquerda;
14 o o pela perda total ao indicador da mão direita;
12 • • pela perda· total do indicador da mão esquerda;
12 • • pela perda total do minimo da mão direita;
1o• • pela perda total do minimo da mão esquerda;
8 • • pela perda total do médio ou annular da mão direita;
G'I' pela perda total do médio ou annular da mão es.querda;
.
·
.
·
5 "I'· pela perda total do .pollegar do pé;
3 'I" pela. perda total ·de qua·lQ.uor outro dedo do pé.
«Queda facultado e! Poder E.iecuúvo,.·para hacer entrega
'a las familias de las· vlcti;nas de las indemnizaciones determinadas en esta Iey, por simple vla administrativa.~.
O art. 4 da lei manda 1conccder á viuva e filhos do ajudante principal da direcção de obras hydraulicas, morto ,no
aooidente n que se refere o nrt. !, um--auxilio de 25.000 .(vinte
e cinco cil) pesos em moeda nacional.
O· «Bolelln de la Oficina dei Trabajo,, do Chile, publicou
em seu numero correspondente ao primeiro semestre de 1913,
um pro.iecto de lei sobre indemnizações por' accidentes no trabalho, 'firmado pelos nove seguintes Srs. Deputados: Manoel
Rivas V.ic!Jiia, Alejan. dro Huneeus, Romualdo Silva B. Ve.as,
H. Aranciba La?.o, S. To·ro Lorcn, Enrique O. Barbosa, L,,
Enrique Cnmpillo c Fano r Paredes. Esse projecto consagra
claramente cm seu nrt. !' n. doutrina do risco profissional,
scrvint!o-sc do uma formula clara e que não deixa duvida
quanto á intencüo do legislador, que ó inegavelmente a de
adoptar cm toda a sua-: pureza nquel!c principio, tal como o
incluirnm nas respectivas Iegislncões os palzos mais adeanta. dos do mundo, Exceptuando dos beneficias do novo regimen
as victimfls de accidcntes devidos a forca maior, a um 'delielo produzido intencionalmente, acccita o proJecto a regra
de que nesses casos a prova incumbe ao patrão. O art. 2"
•
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define o que se deve entender por patrão o por accidente
pnr.n os efJ'citos da lei,· o arL. ;jo enumer•a as industrias em
que estA se appl\cn. 0 4', o ú" o o 6", bem como os seguintes
até ao 10, inclusive, fazc.m us devidas dislinccões. entre as diversas naturezas de accJdentes, l'ixam as obrliga~'ões dos patroes em cada caso, etc. Os deus artigos que se seguem conc~rncm no modo_ co!Uo pódem os patr•õcs cumprir as obrigacoes que Jbes suo Impostas .vela lei. Os ultimes referem-se
ao processo. Ao todo, 1o artrsos.
..
·
Acabamos de. v,cr qqc a 1unorica !Qm ,já t•ccebido qm
grúo notavel a m!lu~npra das. lcgislacõ!lR . que, na Europa,
consagraram o prmCipJo do. !'I SilO p·roflsswnnl. Os ·Estados
Unidos, o Ca?adá, o Pcrú c a Ar·gen.tinrr vossuom leis que,
tola! ou pnrcwlmenlo, exprimem ·clla doutrinn c constituem
sc:;;uro indíce para a verificacüo du medida crn que se acham
di~seminadas no con!tincnte mncr•icano as irl•ín,s modernas
respciluntes á formal consagrn<;flo de J1l'Ovideneias Jegi>lativas q.uo, asscgu[•ando aos·, opcrurius uma .iu,ta repar·nçüo
por qualquer limitacflo quo a ~na capa~rdadc rle trabalho
,possa soi'J'!'or, oontr.buiriio ·:a.mi;,Jrn, -como Uudío~osnmcnte
ponderou ·o magistrado oncnrrcr;ndo pelo Governo canadense
de a~ludar o assumpto, pm·a a· cl'ficaz oousolidação da paz
industrial, nos paizbs mais sujeitos t\s 1'un.estns consequencins do adveem da· qucbr·a dessa pt•eciosa paz, .
«0 p-rincipio -tradicional dn responsabi !idade baseada
na idóa ·de- culpn está• pr·e~entemente condernnado: abandc>nou-a a maior parte das lcgislo.çõcs positivas; rilguns Estados limitaram-se a applicar a tlbeoria do r1sco a certas
categorias de trabâlhadores induslrütc's; os Estados rctardatnrios, porém, ap-re.ssnrn·se_ a ubrncar o novo systema,)
'
(Não é excessivo affirmar que nos. achamos
em presença de um direito com:mum europeu, solidamente estabelecido e que cedo poderá tm:nar-se um direito europeuamericano, talvez rne~mo um. direito mundial,) '
A ·seguir, vamos examinar as principaes objecções que
se tem feito contra a innovacão contida no principio do risco
profissional,. valendo-nos para isso das pnlavrll!s dos esp1~
ritos desapaixonado.s que estudaram o assuanpto.
PRINCJPAES OB,J"ECÇÕES

··

0.-) cE' periaoso leais/ar espeaialniente ,para os
operarias. Pr•irneimment'e. as leis tlc excepç~o deve,m
ser· ·ovitadas o mais _possivel, Demais, uma le1 especwl
sobre a questt1o do r•isco pro(is$ional aprasentar"(a o.
pernicioso irteonvcnien:tc' ele demonstrar q·ue a 1dqa_
de falta á exaCta om aeml, excepto para os operar1os;
un·icarncnte.~ Bouvier,
_
.
R •. ) O risco profissional l:)asea~~. exclusiV_\1·
mente nn- responsabilidade legal ó msuftJeiente: nu.o
pcrrni~te indem-n!znr o operal'io vi~ti,mt~ 4~ um ncc1-.

/

,•

''•'

···, ,.,, .":.' ,•"/,.1'····· .

96

ANNAES 00 SENADO

dent~ cnusqdo por ;;un propria culpa, por mais leve
que .~I! a seJa,
.
.
'!'ornada objeclva a responsabilidade indepen~e11;temente de qualquer idéa de l'nl'la patronal. era
md1spensavcl q_ue os in~ustriaes pudessem calcular
exactamon·L9 a IIDP?.rt~rwm dos cucargos que lhes impunha o r1:sco pro'!JSS!Dnal, que passava a fazer parte
de suas .despezas gcrnes.
q l~gislndo1: ~~·a,- p~is, obrigado a intervir, para
~ub$LILUJr ~ arb1Lrw do .JUIZ, por uma tm'i{a leaal das
md~mmzJlÇlles. corresponpentes a 1cada lnaJturezoa de
acc1dento, tarifa su~ceptJvel de servir de base solida
ao seguro_
A admissão do risco tem por corollario logico o
nccessnrio a instituição de um syst.ema de se~;uro
-obriga'lorio ou de qualquer oul.ra gnJ•nn'tia equivalente. Um syst.emn dessa ordem não póde · ser intro. duzido nn pratica sinão por lei, e essa lei póde ddxar
de ser especial,dovendo o salario ser a base de todo seguro operaria. (0 seguro dos Yia,iant.es contra o~ z·i·scos do .transpo!"tc, por exemplo, supposto que a sua
generalização seju d·ese.invel, deveria estu,belecer-se
em ba,ses completamente ·diversas).
Interesse dos· operm•iOs - Não ,basta que a lei
commetta a indemnização. no ,patrão; é preciso Lambem que garanta o operaria cont1•a a insolvabilidade
do pa·vrüo, c ponha á disp-osição do operaria um processo simples, expedito c gratuito para a ·satisfação do
seu direito_
.
Em virtude da lei dos grandes numeres, a grande
industria póde sem ag-gravação excessiva de surus
despezas ·geraes; fazer fac.e aos novos encargos que lhe
im1)õo o risco P'rol'is·sional.
Quanto á pequena industria, cssc.s encargos nfio
lhe serão ruinosos, uma vez r·~tai>~Jle·•iclo o scg-ui'O ·
obrigatorio de p·rcfcrencia sob a !'<n·nm do ·nutualidadc
patronal mltre patrões de uma mesma profissão.
'fnl é precisamente o principio em que repousam
as leg-islações allemã de 1884 e austriaca de 1887, assim
como a maioria das leis recentes que se inspiraram
naqucllas (norue:;ueza de 1891,, italinnà e dinamarqueza
de 1808 hollandcza e sueca de 1901, belga de 1903,
servia de 1910, suissn de 1011, bem como a do Luxemburgo de 1002 e a da Rumanin de 1912) •
Só as leis inglcza do 1897-1906 e hespanhola de
1901 se limitai;ll a consagrar o principio do risco profissional.
..
o systema frnncez de 1898, modifiCado
em 1899,
torna o seguro quasi obrigatorio de facto.
I). pl'incipio do seguro obrigutorio. em ma teria de
accidente. l'oi proclamado em uma sér1e de Congressos
Internncionaes.
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. Respostas ao Paulo Pi c ás obj•eccüos 'do YvllS Guyot,
·
· ·
porta-voz dos economistas liberaes.
O. -) O seguro obrigatorio aaoroçoar'i<t a incuria
ou ti impruderwia. Guyot cHa as estatísticas allemii.S
que accusam uma progressão muito sensível do numero
de accidentes declarados. Por mil operarias seguradoo,
lHLvia em 1887, 23 "I" do accidentes; em 11!98, 37,90 'I' •.
Os nccidentes mortacs tinham-se mantido em torno 'da
~sma porcentagem, O, 70 •j•; a progressão é devida unicamente aos accidentes .quo causaram incapacidade para
o trabalho, permanente ou temperaria, mas superior
:i 90 dias (progressilo, 165 •j•) e, sobretudo, aos aooidcntcs leves, produzindo incapacidade temperaria por.
menos do 90 dias (progressão, 225 'I').
R. -) Nada menos. demonstrado do que a realidade do augmento dos accidentes tlevidos â imprudencia. Si augmentam .o~ algarismos absolutos, isso vem.
de um · lado, do crescimento do numero de opera.rios,
consequcnciã,,do vrogresso industrial da Allemanha, e,
de outro Iadó, do facto de hoje serem declaradlHI 011
accidentes mais insignificantes, devidos ás severas penalidades que pesam sobre os contraventores.:
O fact(} de p.ermanecer cstacionario o numero de
accidentes morlaes, emquanto as industrias se desenvo !vem,' equivale a uma diminuiciio, devido á. melhoria dos meios preventivos. (A porcentagem oscilla em
torno de 0,70; por mil segurados. Continúa a leve pro-gressão accusada pelas· estatísticas - 8. 928 casos mortaes em 1905, n. H1 cm 1906 - corr·espondente ao augqiento do numero de segurados. 20.247.5:12 em 1905,
20.727 .2'13 em 1906. Na Fr·ança até o numero absoluto
dos casos mortaes tem decrescido: i. 735 em 1900 não comprehendidas as estradlJ.S de ferro e as minas;
1.650 em 1910).
As incapacidades permanentes absolutas diminuem
pela mesma causa acima indicada (melhoria dos meios
preventivos) ; c essa diminuição tem por corollario um
augmento coiTespondente das incapacidades permanentes parciacs, talvez mesmo das iucapacidades temporarias. Gravas aos melhor•es cuidados prodigalizados desde
o pr•incipio á victima, muitos accidentes que outr'ora
talver. acarretassem incapacidade permanente , c&usam
apenas uma incapacidade temporaria.
O. -) Os encargos geraes do seguro obrigatorio

c1•esceriam proporcionalmente ao numero dos accidentes e impOriam á indust1•ia despezas cada' vez mai& J!e-

sadas.
·
.
R.-)' Não é exacto que as depezas crescam sem-

pre. Foram oonsideraveis durante o período de orsa. nizaciío; mas, á medida que augmentava o numero de
Vol, VIl
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operarias segurados, climinuia .a po~ciintngem aliá des• .
pezas, o parcae que na Allemanha se chegou hoje a uma
média !}QUao mais ou menos, constante,· osoillando em
torno 'de i,ao "I" do salario. Haverá quem diga serinmente que esso leve augmento das despezas gerne~
(que, na industria allemã inteira, representa em i.!HO
uma somma total de i64 milhões de marcos, para o numero formidnvel de 24 milhões de segurados) aonstitua para essa industria um encargo esmagador·? Não,
pois, o fardo global elos seguros obrignt.orios (acddentes, molestias, V·e·lhice-invalidez), não parece até
agora ter difficul tado semivelmente o progresso ,oda
industria allemã, nem diminuído a .sua capacidade d~
c01icl!'1'1'encia no mercado mundial. Ha dous annos (escripto em i9ia); entretanto. umn parte da industria
allemã queixava-se de ser chandicapée~ pela progressão dos encargos ,globaes do .segu1'o (os encargos sociaes
representam actunlmente de tres a seis por cerito do
salario, conforme as industrias) • ~ás essa affirmação
é contest.aila pelos e~onomistas m:ns autorizados e, em
t.odo o caso, as criticas formuladas não visam de
nenhum modo o seguro-accidente, mns, antes, o segu-.
ro-molestia e o segw·o-invalidez. Demaie, a recente
crise al!emã foi sobretudo uma crise de superproducoão, complicada com uma crise monetaria.,Não parece,· pois, .que deva ser imputada ao regimeo dos seguros sociaes. (Pie manda consultar Herkner e, sobre scguros-molestia e invalidez, Bellom). ,(1)
(1) A's obsooovatJões de Paulo Pie, accrescentem-se ns
seguintes :
"'
.
.
«Ao passo que uns pretendem que o verdadeiro estalilo
do progresso de um povo é o progresso da.sua producoão economioas e do seu commercio e que as leis operarias não i'azcm siniio entravar e paralisar esse progresso, crêem outros.
que essas leis são indispensaveis para assegurar aos operaI·ios condiQões de vida toleraveis, i.anto sob o ponto de vista
physico quanto sob o moral, defender em suas pessoas a dignidade humana e manter no paiz uma populaoiio sadia e
visot·osa de cidadãos respeitaveis. Inclinamo-nos para esta
segunda opinião, principalmente P0!'1:lue os partidarios da prl-.
meira não provaram· ainda o ..!I.UC• avancam. Não pretendemos
que uma lei tendente a melbora.r ns condições do trabalho
'deva. set• approvada em qualquer caso, tão sómente pelo interesse em que se inspira; seria até facilimo demonstrar que ·
tal ou tal lei operaria,. franceza ou es!Jr!llllgeira, é ma] concedeva ser approvada em qualquer caso, tão sómente pelo interesse em que se inspira; seria até flicilimo demonstrar que
~.ou tal lei operaria, franceza ou estrangeira, é mal conce-
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Expl irm-sc a faculdade conferida a cnda Estado de !c- .
t;itilat· livt·cmcnlu sobt·o .essa matc.t·ü•: «De~ Estados por si
tiús vt·oduzom tiCLu ou oilo pocimos do toda a producoão americana; srw us do Nova York, Pennsylvania, Illinois, Massa.
chusctls, Ohio, Ncw Jat·sey, Conneclicut., Missouri; 1\!ichigan;
Indiana, Wisconsin, ~slo ó, os Estados' de· Nordéste e alguns
Estados do 'New Wcst entre os A!leghanys e os grandes lagos.>
illaUJ•icio Dc.'1vav'l'in e Jorae Leca1•pentier, cA proteccão legal
· aos trabalhadores· nos Estados Unidos>, mtroducção, pags. 7.
e 8. ·
·
0.-) Theoricamente, o seguro obrigatorio deve·
ria supprimir todos os litiyiós, uraças á substituição do
'' arbítrio do juiz pelo <{ortait> legal. Praticamente, ao
contra·l'io, os processos tornaram-se mais numerosos:
ho·uvc na Allemanha, em ·1890, 8.800 litígios e 9.000
amwllações (alaa1'isrnos redondos), por :JOO.OOO accidentes declarados, cerca de· 75.000 dos quaes deviam
dar zoa ar. á indemnização. (Em ·1. 900 o numero de declaraoõcs elevou-se a 451,,341 - por 18.21,6.000 segurados - o o numoro de accidentes que deran( Jogar
a indemni~aoão a 107.65.\. Essa enorme differenoa
entre os accidentes 'declarados o os que deram Jogar á
indemnização explica-se pelo facto de a corporacão allcmã não dever a indemnização sinüo pelos accidentcs quo acarretam uma incapacidade do trabalho por
mais de Lt•esc semanas c a partir do fim da decima
terceira,· ficando as despezas de molestia ou de soccorros durante trese sumanas a, cargo das caixas de seguro contra enfermidade). ·
·
n.-) 38 mil processos por tre·sentos mil accidenLos declarados, isto é, um processo ,por dez declaraIJ/1es. NoLe-so quo esses processos nenhuma despeza
L·azom ao. opc.t-atio; demais •a maioria refere-se, não
ao principio da indemnização, · mas á taxa, ii capacidade de trabalho conservada .
. lJida, · inop)JOL'Luua uu mesmo radieulmenlo eonLt•urüL aos in~cresses dos oper·urios que ella pretende defender, mas está
hoje pt·ovado que uma legislação opomria muito desenvolvida
não dif!'iculta os progressos da producção.
.·
Ninguem pensa cm negllr o desenvolvimento economico
dbs Estados Unidos c, entretanto, a Jegislacão 'operaria não
cessa de se desenvolver naquelle paiz... Alli, cada Estado
legisla livremente sobre esso assumpto. Em·· alguns, ·não existe uma lei operaria sequer; em outros, a Jegislacão operaria
é tão completa quanto na Franca, na Inglaterra ou na: Aliemanha Em regra geral, a legislaciio operaria é tanto mais
adeantada .quanto maior produetor IÍ o Estado.,
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Mesmo essa proporção i:liminúiu seniiivelmetite,
não só na Allcmanha, ma~ tambem na Franca, apezar
dos esforços de cel'Los agentes de negocies, para pro.
voem· contestações. Ejs com effeito os algarismos mais
l'ecenLes da osLatisLica franceza: .166,094 accidentes
, declarados, 30.266 senten<;:as interlocutorias e finaes
proferidas em i 91 O, isto é, apenas um processo por
:15 declaracões.
'
Não sómente é inexacto que a 'experiencia allemã
·
constitua uma bancarota como affirmou , Goyot, em
1897 no Congresso de Bruxellas, mas tambem o seu
8UCC·e~so ó hoje tão evidente que ninguem, em pré.,
sença dos resultados obtidos, pensa siquer em discutil-a, tanto na_ Allemanha como nos demais paizes •.
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· ·O Cougresso Nadonul decreta:
íl.rl. 1." -Os acc.idenLeti de qu" !'orem victimas as pessoa~
occupada, pl'Ovisoria ou permanentemente, cm executar os
~el'Yicos enumerados no art. ~". quando occorrercm no Jogar
·e em consequenciu do trabalho, darão direito a uma repal'Uoiío
a cargo exclusivo do paLrão, exceptuados apenas os,accidentes
in l.encionaes e os ·que I'orem causados por :I'orca maior ou
por delicto, impul.nvcl quer á victima, quer a um estranho.
~ L" Os 1lcciclentos IL que se l'e!'ere ~sta lei são os pro'du~idos por uma eausa exterior suhiLa ou violenta, que lesam
. o uorpo hwnano ou. lhe determinam a morte.
Tambem darão Jogar ú applicaçüo da lei os damnos que
os operarias soJ'frorem na OX[J!oraçüo das industrias que, por
sua natureza, pudet•em occusionar enfermidades agudas ou intoxicações chronicas.
·
~ 2." A rcpa1•ação consta dP.: soccorros medicas e pbarmaceulicos, ou J;jospitalir.acão, ti escolha da victima; pagamento de uma diaria; pagameuto de uma pensão.
Art. 2." Estn !~i s6 se npplica nos ·operarias c aprendizes
assalariados· cu.io salario annual não exceder ·de 2:400$, c aos
-cJue perceberem mais do que aquella quantia, até ;í concur-·
1·encia ela mesma, devendo os bcneficjarios trabalhar· em numero superior a cinco, v.or conta. de outrem, uos seguintes
serviços: construcoões, mparaoõcs 'c demolições de qualquer
naturer.n, civis ou navarlS, como de predios, pontes, estradas
'de ferro c· ele r·odagem, IinhaR de trarn1.vays r.Iectricos, rlldes
de esgotos, de illuminnciío, .telographicas e telephonicas. etc.
bem como na eonse1·va~iío de todas essas construccões; trans~
.parles por tel'l'a ou agua; r:arga ou deSC\ll'ga; e nos estabeleeimentos· .iudustriaes e nos !.rabalhos agrícolas cm que se
empregarem motores inanimados, estabelecimentos e trabal\!Os
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estes onde a lei abrangnr:í apenas o pessoal exposto nos pe~
J'igos das machinns.
·
. § :t.• Nas industrias particularmente perigosas, applica-sl3
a lei se.ia qual for o numero de operarias.
§ ·~.· As disposicões da presente ·lei obrigam (L União, aos
Estados c üs municipalidades, em todas as obras, construcgõe.q
ou scrvioos que executem por administraoão, nas fabricas o
cslabel.erJimentos ou industrias que mantenham, l.udo segundo
ns mesmas condicõcs r.slabelr.ciltas 11ara os particulares.
Ar!.. :l." Para os opmar•ios que so acharem ft\ra das con~
diçõe., enumeradas no ar!.. ~". fir:a instit.uido o seguro facul~
tativo eont1•a o;; accidentes no traballlo, regulado pelas dis~
r•osiçõcs desta lei que lhe 1'01'8(11 applieaveis.
.
,
ArL. 1." A J•epat·a~fto' obcdcco!'Ú ás no1.'mas seguintes se~
gundo a gt•avidadc das conscquencias do accidento, conforma
Jo!'r.m c!las: a rnort.c, uma incapacidade absoluta pcrmanento
para o traballJo, uma· incapaeidadl) absoluta temperaria, uma
incapacidade pal'eial po!"l\larwntc ou uma incapacidade pal'Cial
LP.mpomria,
,
.
· . § 1." Em caso d•l morlr:, a reparação pecuniat•ia nLtingir~í
at~ GO o/o do sai:H'io an11ual da victima, disLri!midos pela tó1•m:1
cspccil'icnda neste pa m:napilo.
a) a Yiuva apta pal'a o LJ·abalho rcer.herú, pot· dez ann,os,
uma pensii.o de 20 % rlnqucllc sario. . '
A vinvn inapta pat•a o Ll'a bulho pet•ccber:í, depois. de esgotada ci'sa renda, uma de 1.5 o/o, vitalícia, quando se nüo
\'eri1'icnrem os factos provistos nu letra h deste paragrapho.
b) os J'ilhos da violima receberão até iG annos, umo.
pensão· equivalente n 25 "/o do salurfo, si forem dous; a
:l5 %, si forem tres; u .'IQ o/o, si t'ot•em quatro ou mais. Existindo apenas um :!'ilho, a pcn;;üo ;;erll. de 1G o/o.
·
Si os filhos l'icarcm orphüos de JlUC e de mãe, as pensões
se levarão, rc>pect.ivanH!O.le, a clr. %, .\5 %, liO o/o e 20 o/o;
conl'ormll l'ot·cm os J'Hhos dons, lres, Ciuat,ro ou mais; ou
apenas um.
·
SeJ•tí considerado orphão ele pae e de mãe o menor quo
houver pet•dido um dos pt•o:;enilorcs, victirna do acr.ident,e ..
vivendo e out.t·o 'l'l>ra rio domieilio uon.iugal.
1:) os monot·cs que o nccid~ntc deixat• orphãos de mflo
teriio. direito :\ pcnsiio nos mr.smos casos c co?diçõcs que os
demn1s.
.
O marido da viclimn ele uú1 nccidente, porém, sú gosnrii.
desse direito quando vt·ovm· que o ;;ataria da victimn era necessnrio ít sullsi;;t.rnciu dn l'amilin, e pelo tempo .que dumr
essn necessidade.
·'
·
111 a renda dos oqihüos de pae c mãe ser:\ vitalicio.
quando, por dol't:!ilo pll\'sir.o ou mornl, forem incapazes para
o Ll'nballw. Ao cabo de de~ unnos, porém, sertí t•ndu?.idn do
um quarto;
.
·
O progenitor sohrcvivonto que tiver um filho nessas Bondicões pode~:l usar, em favor do mesmo, .da faculdade que· a
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letra a do ~ 2" confet·e no operado vicl.ima de uma incapacidade absoluta permanente, em favor do seu conjugo.
e) caso o progenitor ou responsavel pelos menores beno. !'iciarios não seja pessou idonea, póde o juiz designar quem lho
faça as vezes para a tmrcepção e adminiRtracão das rendas. '{) quando o con,juge sobrevivente ou os filhos da victima
não esgotarem a quantidade maxima do salario annual que
póde ser distribuída em pensões os aseendentcs, descendentes,
irmãos ou quaesquer outras pessoas dependentes da vicLima,
·isto é. a cujas neeessidarles era esta quem principalmenl.o
provia, beneficiarão cm partes iguaes e na ordem de prefc.rcncin em que se acham em.1merados nesta leti·a, do rost.ante
da~uella quantia, ató (t eoneorrnncia de 60 o/o; nã9 podendo
a porção de nenhum desses bencl'iciarios :exceder da que
couber a cada um dos filhos.
'
u) O patrão pagará tambem as despezas funerarias, quo
fienm nl'IJiLradas em i00$000,
.
· h) Não tem direito á pensão o con.iu!;e divorciado por.
sna culpa ou ·voluntariamente separado.
As segundas nupcias {) a má conducta suspendem n pensão.
·
·
~ 1?.' Em ~aso de inr.apacidade absoluta, permanente, n:
viel.ima reccbcrtl uma pensão vitalicia correspondeni;o a r.o o/o.
do seu salnrio annual, quando tiver encargos de familia, rl a
33 o/o, nn cnso contrario,
n) O. opcJ•ario vi cUma rlc uma incapacidade absolnl.!i per~
mt\Jl{J!ll.e póde re·quiiJ•cr que deus tcrr,os, nG rnaximo, do enpita! nr•rJcssario no r!stahelecimento da renda nnnual qne lho
é ni.Ll'ilmida sirvam para rJonst.il.uir umu renda pagavcl, pGr
sun morf.rJ, ao seu conjuge,
·
·Nesse cns~, a .renda. ga vict.ima será reduzida, de acctirdo
enm a rcdncç,w do cap!l.al.
~ 3.' Em cnso do incnpneidn.dc ahsoluta t.empornrin, observa-sr, n !c!J'a a rln pnmgrnplw nnl.crior, emquant.o dtll'lll' n
jrnenpacidadc.
§ ·t,,• Em caso de incnpacidado parcial permanente, a vidima J•ec;eherlí, si livm· encargos de fnmilin, nma pcnRãn vif.nlicia equivalente (, mcl.ndc da diminuioão cansada. pelo
nccirlr•nlr• no .Retl .~nlal'io, r, nn cnso eonf.r·m·in, nm ·l.oren dessa
mo~ma rliminu'it;ão.
.•
a) A rliminuir;ão cnusnrln pelo nr'eidenl.c no salario da
vicl.in,la sorl\ calculat!n sngnndn n. rr.rhwoão soffrida cm sua
cnpnmrlnrlr rlr. trnhnlho.
~ r..• Em ensn de innnpnnirlnrlr. parcial l.emporaria, n vir:timn l'r!~r.hm'i't nma r!i!lf'in do .mel.nrlc.rln sn!nJ•io, até ~no possa
rensRtlmtr· o ar11 nnl.1gn lnA'm' o r.mrtnnnl.o não se prncisar o
em•nr,l.cr f!n iMapnnidndo,
·
a) Qnando u ineapnrlirlndr. pari\ n l.rabalho rltH'al' mais rlo
qunl.ro, porém, menos de rlcz diris, a diaria será devida n
parti~ do quinlf\ dia,
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Quando a i!lcapncidade durar mais de dez dias, a diarla
scrt\ devida des'de o momento do accidente.
IJ) Quando a incapacidade parcial tempornria durar mais
do seis nwzcs, a viclima deixarú, findo esse prazo, de receber
a diaria de metade do stilario, passando a receber, si Liver encargos de l'amilia, uielade da reducçiio causada pelo accidente
no ·;alurio, e, no caso contrario, um terço dessa meBma redtwção.
' é obt·igado á prestaciio de aocv) Em lodo easo, o pat.füo
copJ•us medicas c pharmaceuticoo. ou, sendo necessario, hospitalares, desde o mom•:rüo da occUL'rem:ia. do .accidente.
(\'o caso om que, por J'all.a de ,medico ou pharmncia, não
se pudor prcslnt· :\ vicLima a devida assistencia, o patrão !ará
LJ'anspot'i.al-a, si o estado da mesma o permittir, ao logar mais
proxirno cru que fut· possível o Lratunwnlo.
'
Não permiLtindo o estado da victima o transporte, o
pal.riío providenciará para que á mesma não falte a devida
nssisLencia.
·
~
u) A eonsolidação dos ferimentos põe termo á diaria. ·
Entende-se qu<J os fcritnentos)se consolidam ou no dia
da cura completa, ou no dia em que o operaria é definitivarnen I e ai.Lingido por uma incapacidade permanente.
Neste ultimo caso, a· consolidacão ó lambe)ll o ponto de
parl.ida do pagamento da pensão ..
· Art. G.• L/;ppli•cam-se á rériaração pecunia'ria dos accidentes
mais as scguíilles regras;
i!) 'as índemnizacões percebidas pela vietimn . em virtude
do qualquer incapacidade não excluem nem reduzem as que
J'oreni devidas por motivo de seu fallecimento;
.
IJ) entende-se por salario annunl 300 vezes o salario quotidiano dn vicl.imn na occasião do. accidente, desde -~no não
tenha sido fixado cm contracto de trabalho.
•.rral.anrlo-se de aprenrlizes, entende-se que o seu salario
'lllOJ.idiano não· ú inferior ao mais baixo ganho por um opeJ•ur·io adulto da· mesma cal.egot·in. Todavia, em caso do incaJHWidadn tempornrin, · a dinrin do· api·endiz não excederá do
tol.nl dn sen salario; .
.
r:) quando os beneficiarias da vicl.ima forem estrangeiros, .
sô ,.,~eeberíio as indemaizaçües si residirem no territorio nadanai pOJ' occasiüo do uccidente.
A victima estrangeira ou os seus benefiriarios, quando
deixaJ'IJ/l/ d<J J•csidir no lerr.itol'io naeionnl, receberá, n titulo
d" indomnir.nJ;üo, um capital cnrJ•espondcnto ao triplo dn rendn
annllul que lilo for de1•irla;
ti) ns indemuimt•ücs pecuninrias constituídos om virtude
rkqtn lei· são pagas na lncnlidnde de l'J:sldoncia do t.itular, as
diat·ius- semanalmente, c as pensões..:.. trimestmlmente •
'
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Arl.. G." Os pnl.rõcs 11orlr.m exnnr.rnr-sc do pagamento das
pensões n qur.. os olll'ig·n n w·rsnnt.e lei, por um rios dons meios'
Sefl'Uintes:
a) orfecl.nnndo n SP.fl'lll'O individual ou collccf.ivo dos seus
operarias rm uma companhia de segmns devidamenl.r autorizada n op.eror no ramo de nr•idcntcs no f.rnhnlho;
b) consJ,il.uindo synrlicntos de gornnl.in. a exemplo .do que
fnonll.a o art. 3", lci.Lra c, do decreto n. :L. Ci37, de 5 de .inneiro
de 190i, qur cr;)a syndicnf.os proj'issionncs c sociedades cooperativas.
·
~ 1." Em nenhum desses casos poder(~ o pnt.rão descontar
do snlario dr sem opcrm•ios qualcpJC!' r•dnt.rilm içno rtcstinadn
no pagamento do srgm·o ou .das quotas devirias no .syndicat.o.,
~ ~.' O pal.rno q·ue se consirJ.rraJ' hnhiliLado n fazor face
':\s reparacürR impostas pnln JH'•'Rrnl.r lri; por outra l'órma
que nfin as indir!adns acima, dr.vr.r:'• provnl-o pernnl,c n 1\linistcrin da .Fnzr.nda, o qual· oxigir:í. a eonsLHn ir;iio de um J'undo
de ;:;m·anl.ia, dr.r,lm·nrJo illscquesl.rnYcl, pm·n asRrgm·m· n pagamento rins indrmni7.açõr.s, "nlcnlndn Rrgunrln a impol'f.anein da
industria ·C de• eonform idado r:om as insl.rnccões que forem
omit.tidas.
·
·
:,kf.. 7.' O fol'ner.imento ele soccorros mcdieo.~ c phnrmnoeuf.icos ou hospilalnrr.;: c o pn:;nmento dn dinria seriío feitos
]lO!' um dos dous meio~ srguintes:
o.). inscipcão dos nperarios em uma soeiorlade. rle soecorras mu tu os;
· ·
IJ) um serviço de soccorros -mr.diens c pharmneenl.ieos,
on Jwspif.nlaN•s, 11 ]lccuniarios- mantirlo pelo patrão, com
um J'undo de .gamntia, a exemplo do que preceif.un o ~ r2"
do 1\rf.Ígo anterio·r.
'
§ 1." ..\s snr,ir.dadr.s d~ sncum·ros mnf.uos de que cogif.a a
lr.LLra a dn arf.. 7" srl'iio orgnnixadas de nccôrdo r•om est.af.ul.ostypo,;, formulados pelo Poder Exneuf.ivo, devendo assegurar
aos .srus mr.mbJ•i)s, Prn enso de molrsf.in on acr,identc, no t.ralJnlho ou J'óra do mesmo, soccorros medicas e pharmaccuf.icos,
ou hospif.nlnl'es, c• uma diaria, entrando o pal.rão com um t.crco
da
quota cnrrrspondent.c
nos sr!rvir;os impMI.os
prln presente
I .
...
,

.e1.

1

Quando n dim•in paga pela sociedade fôl' inferior tí metade do snlario qnot.idiano da vicLirna, o patrão pn:;nr:í a .dif~
fcrenco.
.
·
·
§ 2." A caixa do servico de soccorros a que nlludri n lettra
b do art. 7' ser:\ al'imentn~a por Úma coni.J'ilmiçfío patronal
e out.ra desconJ.nrla do salarw dos operarios.
EsLa nüo cxccdr.r:í de ·2 'i'o do snlnrio mensal.
Aqur.lla ser•:í igual :1. mct.adc da dos opr.mrios.·
Ar!.. 8." Inrlr.pcnrlentc da ncciio qur rcsull.a dn presente
lei, n viclima o sons roprcscntnntes conservam contra as pessoas civilmqnte J'esponsavcis 'pelo ucciclcntc, que não 9 patrão

'.
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c seu.~ empregados r prcpo.slos, a l'nculdadc de reclnmnt· n re~
JlaJ•açüo do Jll'e.iuizo sol'l'rido, sc~u!Hln o dit•eit.o commum.
A indemn izn!)fío que lhe l'ilt· eonferidn exonerará o patJ•ão
pl'OJlOI'cionalmcnlc, a~t~ o lim.it.e da indemnização pt·evisla po~
esta .lei. A acr;iio eont.rn lrweeit·o~ responsaveis pórte ser exer.
cida pelo patr:1o, depois q1w houvet· salisfeit.o a indr.mnizaçã()
imposta por esJ.n'Jei. e 'i n Yiíll.ima e seus represcnt.ant.es nrto
us:H•em desse direit.o •.
TITUTJO H

Arl. O." Todo nccidente no 1.rabnl11o que ,t.enha obrigado a
viet.ima a ansent.nr-i<e do set•vir;o deve sep immediat.ament,(l
communiendo n autot·idade polieial do Jogar, quo se t.ransr•or~
tará no Joeat rio uceidrmt.~ r·• :1. rnsidcncia da vicl.imn ou ao
sil.io em qun a nw•ma ;;n encontJ'ar·, lomnnclo as rleelnmcões
cle.ila, do pnl.l'lio e das Lnsto•mulllms, pnra Javrnr· o respectivo
aulo, indir:U!Jdo o nomr•, a rtunlirlnd" '' a residmtda tio pat.riío.
o nome, n qnalidndr'. a residencia o o salario ela viel.ima, o
Jo~;nl' J'll'r.ei;;o, :1 hom r• a nal.nJ·ezJt rio· nceiclenl.e. as cit•cum~
sl.anr:ins em que se deu, a nat.urem dos t'erimentCis, os nomes
n u;; residcncias rias l.esl.tmmnhas •' dos bimcficiarios da vi~
et.ima.
Pa·ragt•apho unico. A vícl.imo ou qualquer de seus re~
rn·esnnt.ant.cs 11i'ldo lambem fazer a r:ommunicaçü.o a que sa.
rct'erc o Ul't.. !l', dentro de um mez, si se tmta ele incnpacidad~
·· Lempornria. de >eis mczes, si se l.r·nt.n de incapncidacle per~
nJanetll.n, on dü nm annn, <i '" l.ratn, rlé morte.
A~l'l. I O. No quinto dia. a conta~· do ncuidcnLc, dwe o
paLJ•Iio r.nYiat· :'1 aul.ot'idadr; policial que tomou conllr.rlirnentCI
do faf!l.o prova. d<J que foz ú viul.ima. o romecimento de ~oc
''fil't·o;; rrwdiflos ;, plmrmncr.ul.ien;;, ou l•rspilalnres, um atl.estndo medi•~o inrlicanclo o rlsl.ado rln vieUrna. n;; nonscquerwias
vcJ•ificadas ou pJ·ovavois do acciclrnl.e, c ,;por•a cm que sern
possível eonl.ecnJ·-lhc o result.ndo del'initivo, r• deillnrnçiio do
modo eomo >e acha. habilitado a J'aUH' as r•e(lm·a'!'ios r:ormsponrlcnl·CS :'1s r~onsrqucncins elo aceidenLe.
i,\rt.. 1 L Nfl>MJ mc;;mo rlia, a autoridade polieial rcmetLer:l o inquct·il,) c •~s;;es ·cloeumcnl.os ao iiuizo compeLenl.e. que,
no r.nso cJr, incapneidade lcmtloral'in, .iulg-arií. cm u!Lima insl.anr.ia. mandando pagar as indemni~auõcs de direito· ..
PnragJ.•apllo unico. Salvo cm easo de l'OS!lOnsabilidadc material deyidnmentr. p!'ovada. O· summario deve ser encr.rrado
e o ,iulgumento proferido no mnis !JrovP. prazo possivnl, nüo
rxcedcnl.c, no c!lso dr! incapacidade, dr. doz dias a conl.nr do
desastre.
·
'\ri.. ·I~. No corrr.r do lrnlamrnLo, pôde o pul.fio indicar,
ao Juiz um mr.dico oncarre~ndo rle inl'ormm· soh1•e o estudo
da vieLima ll que n visilarú em prcsenr;a do medico assistente,
:avisado ·com dous dias de nntecedcncia, por meio de curta re.
gistrada..
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Si o medieo attest.ar que a victima se acha em estado
retomar o trabalho, e esta o contestar, poderá o patrão
requerer um exame pericial, que deve realizar-se dentro do
- prazo de cinco dias.
Verificado o caracter permanente de ·nma incapacidade,·
o juiz mandará pagar as indemnizações de direito, sendo appcllavel a sua sentrnça neste caso e no de morte.
Par·agrapho unico. Nos e:xamcs periciar,s que forem orIlenatlos, nfio poder(t ser·vir de perito pnssoa ligada a() pal.rfio
da vict.imu on i\. empr<;za ou sociedade em que o mesmo se
houver ex()nrrado ri() cumprimento das obrigar,.ões impostas
por rst.n lei.
· ·
.Ar!.. 1~. "\ acção pura a cobrança das indemnziaçiíes previstas por est.a lei prescreve dous annos depois da morte ou
da cum da victima.
·
Arl. .11,. Quando, depois de fixada a indemnizar;ão, a vir. Lima vim· n fnlleccr cm consequcncia do nccident.e, a incnpaeidade se nggravar, se attenuar, se revettir ou desnppareeer, ou se verificar no' julgamento um .euo de calculo, por!m·ão os pal.rõcs e as victimas ou ~uem os representar pedir
a revisão do .iuJ.::ramonlo que determinou as conscqucncin~
·r)() desastre c fixou n indcmni7.M1io correspondente.
Paragr•ap·ho unico. A acção de revisão prevista ·pela disposi<;fio acima prescreve clous annos depois do ultimo juld~

~moo~.

·.

·

.

.

Art. 15. O representante, do ministerio publico preslarú.
n>sisl.encin judiciaria á victima.
.
Ar!.. .to. A vict.ima do accid~nle c sens representantes
1mzrLr1io ela rerlucr.fio de metade dàs custas regiment.ncs, e n
fnll.n de png-nm,;nt.o rlils mesmas não determinará .cmhnrnr,os
n:t mnrr,hn cln.s processos dessa natnrcza.

TITULO

m

Art. 17. ·m· privilegiado o credito da victima do nccidr•nl.e nn seus representantes, relativo ás despezas com me•tico, pharmnein o funeral, assim eomo :\s indemnizações por
inr·.arucirlndrl rnr·a n t.rabnlho ou morte .
.\r·t .. IR. As comJ>anhins de seguro, os syndicatos de gnmnl.irt o as Hordcdndcs do socconos mutuas de que tratam os
ar'f,;. li" e 7" ohrignm-sr, para n .•n!.isfnção. dr.ss~ priviTc:;io. n:
ll) eollncni'-so sob n !'iscnliznr.ão immediala c permanente
r!G 'F..sl.ado;
h) nonsl.il.uiT• um fundo rsprdal rte reserva, inali<;navel e
innmovivel, dcst.innrlo no rngnmonto das pensões, de accOrdo
eom as regr·us flliC ·rorom cst.nholr.c.icbs por um regulamento
lJU<! o Por!rr- T~xe11n!.ivo ox)'ledil'l\.
·
·Ar-t.. 10. As I'Ompnnllins do .«·.~ut·n que opN'nrem sobre
nceirlentes 11<> f.r·allalho, h~m I>Omo us syndioalos do ~aranl,ia,
eobJ•at·ão uma laxu var·invlil, sognnrlo um coef.fioiente de riscos

--·
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cst.nholeoirlo snhr•n hnscs scionl.iricns, devendo ser revisto. periodicamente, o ficunliu reservada ús companhias e nos syn"'-.riicnlos :L faculdade dr•. a diminuir· nn aug-mcnlar· de 30 o/o do
so11 valrrl', 1!!11 ra~iín da~ r·r111diç•ies particulares de cxplorucüo
rias ütnprezas sci(urnt.lns, e do a nu~menlnr de üO o/o, qunndo
as pl·nl'issiíP." ~11'' IL inrluKII'in. r•ompr>rLn1· rll'l'creccrcm riscaR
ano!'Innes.
Ar·l.. 20. Qurrnrlo um po.tr·fio deixa rlc rxplornr umn inrluslr·in, rtucr po1· rnorlo, quc1• po1· fnllonciu, quer por liquirlnr;fio, rruur· ·por· LI'UilKfer·cncin rio eKt.nholocimonto, os cnpilrlcS
rcpr"sentntivrrs rlnK pens(•PK dr.virlns ató üSS!l. data Lornum-so
exigíveis do pi(JnO r.li1·eil.o, tlovendo esses cnpitnes ser trnnsferidos a nrnn eornpnnl1ia de ~o~m·os ou a um syndionl.o do gnr·n.nlia, rru" ro:rf• o scr-vir,o rJn ronda, cmqunnl.o o Governo
Ferlrr·nl nií.n err'hr um insl.itul.o para esse rim.
A:rt.. 21. O pnl.rão on os so,u.q r·erresonl.nnl.os podorn sor
exnnrwados do. obrigncão irnpnsl.n: pelo nrl.. 20, rtunnrlo proQm effilct.nnrnm o seguro oont.m aoeident,es no trnhnlhn
r.rn uma eompnnhin. riA Sf>h'lll'f!S ou em um syndical.o do gar·nnt.ia;
Qn" r;-arnnt.irnm nol.oriammtl.e n~ pensõ"s devidas, empre-

gando ns eapif.a(,g rnpr·esenl.al.ivns rias mesmas pensões cm
l.il.11los rfp n:ndn. rtur n Poder· Execnl.ivo ennrnornrfl em um

T'Pgularncnto;

.

Ou rrnn. rrn easn riA l.r·nnsfr:renr:in. do est.a.heleciment.o, o

r~nmpradnr· n:-~~umi11 n~ ohroi~~H:õr::- r(llf.\ rnro, o vcndedot· deeorr·er·ern rln p r-esr,n t.e lei.

TTTTJLO IV_

'

· Art.. 22. E' nnlln ile plenn direito rrualquer ~onven~ão contraria n. prr.sr:nf.r, Jr,i, lenrlr:nt.r. n. rwitnr a sua a.pplicação oH 11
nlt.rwn,r n modo de Slt:l. npplicnr,ão.
:\rt.. 2~. Sfio passiveis rf,, multa. nR pat.rõcs que pagr~rem
n.• rnn l.ribn içõ"'' rlevir!nR ;ls r:ompa.nh ia.< rlfl sng-mo ou no~ synrlir,nl.n;t dr :>nrant.in. com r• prnrlnct.o rir rlcscont.os do salnri(l
rlos sm1s opr:rnrins, hem como os qun IJ,,,s impuzerom, directa
nu inrlirrr.t.nm•,nl.e, que ennLratr•m por conta propri:t o snl','lJrn
r•,tahelecirlo pnr· r,st.n. lei.
Art.. 2'.\. O !'acto ri c so · haverem os operar i os sr.g-nralio
ennt.ra ns ancirlent.rs no t.rnhnlho ou rle possuírem SP.!l"llfO de
viria nãn rxoncra os pat.ri'ir's rins nhri:::-ncões rtne lhes cnhem
por l'nr•:a rr.i wesent.e lei.
· Art.. 2ií. '.l'orlns ns patrões aU.in~idos por est.a lei ficam

obl~ignrlo~ n. nl'f.ixnl-a r,om nR ~1'\n!-'\ J't'.A"Jllamr.ntoR rm logn·r hcrn

visivel rir' suas Jahrirmr, ofl'icinas, ,,t,c.
'
~rL_ 2~. Tn1~orr·r.~iin l)ll_ mnlt.a rln ?O:!i a 500$ os pat.rõeg
fJUC mrrm~uem :\S dlsposJr,oes deRto. le1.

•
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Art. 27. Esl.a !ri rn l.l'arú em vigor l.rrs mczes npl>s a sua
regu Jamrnl.a(!ão.
.
Arf.. ~R. Hrvognm-se as disposir;õcs em contraPio.
Sala das ·sessões,~:; de ,iunho de ·IO:I5,-.1t/olpho GO?•ilo.
-A' imprimit·.
ORDEM DO DTA

Votação, em 3• discussão, da proposicão da Cnm11.m d~s
Deputados n. :?1; de 1015, autorizando n nberl.ura, pelo MJnisl~rio da Fnzendn, do credil.o especial de ·13 :07íl$3,0, pnra
fJOg'amcnto n. Reis, Oliveira & Comp.. em virLudo de senten~n judiciaria.
:\pprovarla: vnr srt• sullmell.irln :í smwçiio.
VoLncão, om a• disr.ussão, da prnposieão dn Cnmnrn d0s
])cput.ndos n. 35, do 1915, nutori1.ando n abnl'turn. pelo MJnistcrio da Fazendo, do credito especi.a.J de 3 :000$, pnrn .
r.ecorrPr no pagamenf.o devido n.o bnehnn·el Anl.onio Gr.mlqo
~reixeir~. eomo indemniznr,ão de dnmnos enusndOR ao ]JI'edJO
de sua propriedade, sit.tmdo :\ run dns l'orl.as do Car)M, nu·
mero 28, na capital dn Bnhia.
·,lpfll'll\'nda; van sn1· su!Jmetl.idn :i sancr.ão.
i' rliscussão do pro,jeclo do Senado, n. H, de 1915. rnoilifieando o subsidio dos meh1bros do Congresso Nacional, nas
sessões ordinarins, exl.rnordinarias e nas p~orogacões.

O Sr. Lopes Gonçalves- Sr. Presidente, poucas, hom
pouras lln)anns, direi so!Jrr• o pl'o,iocl.o om discussão, neste
sou primeiro l.w·no J•ng-imenl.al, porque ,iá o Senado, com a
prrsrnça do 38 de seus membros, numerG raríssimo nost.a Casa,
manifestou a g-enf.ileza, que muito me penhora, de ouvir com ·
nl.l.enono a ,iust.il'ir.at.ivn dC'ssn mru Lrahalho, modesta r~ont.ri
buir;ão paPa o allivio dos,· encargos puhlieos, visando llOBSa .
pJ•nmenl.o sil.na~ãn .l'inannnirn, ,iuRLiJ'icnlivn fl·uo vm·sou sobre os
pontos da oonstitucionnlidnd<: n· nl.ilidnde, na j1hrose clnssicn
do nrt.. 1lfl0 rio ne;::imcnl.o.
Tivo Ol\casiüo do dizri• qnc, rJn face rlo m·t. 22 <111. Consf.itui~ão ou dr oul.ro rliflposilivo, não Pxiste pmhilli(:ão exlll'essn a ro.<pcHo ria dimlmli!:fin dn subsidio cm (]lHilqueJ•phasa
ou mnmr.nlo da lügislnLum. O qtHJ nlli se ont.or.ga, o que nlli
se rst.nbnlcee, o qnc alli se prceeil.un, pura c 'simplcsrnonle, ó
• n, cornpr.Leneia rnm ·l'ix(U' n subsidio n n n,iuda de custo no
fmg do eadn JegJslnl.urn pnm a soguinLc. independentemente de
proposta do Exccul.ivo, compel.enciu oxclusivu e absoln tn do
Congresso. sem inlcrvunciio ou collubornçüo de qualquer outro
poder publico ou nnciouul.,
·

..
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O mesmo uãu se ·dá r(uam\9 se tr·ala da conl'cu~ão ilas lois
de meios, qtmndo :;e Lt·ata da conl'coçiw do orr;amcttl.o g~ru.l
da Itcpublica, a que deve fH'ecedct· JJL'opo~La ou pt·o.ieoll.) do
Podet· ExcuuLivu.
Apt·oveito o ense,io pat'tt ussignulat· a sc:;uitlLc inculwrr!ncia duqtwlle; {]Ue, itlterpt•dando, (L l'<Ji<;ãu pt•opl'ia, o rll'Ligo :.!:.! da Cou:;LiLuiçilÓ, lJlll!l'em, todavia, [JLJC o Congresso
vote urna lei, cm vit·tude da qual, umquanto :;e .disuutir ua
Camm·a dos IJeputados o Ol'vnmeuto da receita, que se occupn
mais rle pct·to cuut os icnpo:;to:;, [Jossa o Senado, para adeantar
servif!IJ c para que clle a;qui nüo se,ia acoumuludo, tt·atar do
orr;ámenlo da d<)8J1CW, Isto ~ um absurdo em J'aée do art. 20
ria Constilui~fto, IJLIL', ulat·aruente, esla!JcltJce ClUC é da iuieiaLiva
· da Camal'a do·> DepuLados a discussão cm Lodos os proJecto~
ou propostas tlo Poder Exe<mlivo, e em uenhum pai~, e;;pecialmcnte cm uum !tu~ubli'~a ~'edet•tüiva, corno a nossa, srJ poderá
~onl'ecuionat· orçamentos sem !JL'opo,;ta do Departamento Executivo. N:o emlanl.o, nesta Casa do Congresso, nu Senado da
llepublica Bt·a:;ill!ira, se cottsidct:a passive! votar uma lei oul,ot·gaudo tlil Senado, antes da discussão da Camat•a dos DepuLados. a conl'ecçü.o do l.ll'Çamento tla dc;peza. Absurdo sobre
abourdo !
Quando Ul'i:>Uiltunlo a.;~itu· ,; eu1t1 a ·constituição em punho,
pois o .que · al'fit·mo aqui· eslit expt·esso no. seu art. ~0. Enl.t•utanto, a l'eopeilo do subsidio não :;e elluoutram no art. 2:!,
palavras expt•essas ou positivas, imp•Jdindo que ellc possa ser
au:;meul.udo otl diminuido dm·unte o tempo da leglslàtura.
Disse mais, Sr. P-tesidenLQ, que. recot•t·cndo ao Direito
ConstiLuoional Anwt·icuno, qu~ nos srJt'l'il'!L .de modelo como
elcmc.nto hislot•ico elo constil.uoiouulismo, uflo se poderia ennonti'Ul' mn só at·gurnetllr> cr·eador· dessa !côa dantesca. collo"
c~da nos umbracs do lm·mo inii!iudo de uma legislatut•a.
J>oi> que ,; faolo, deixando de parte os ~ongressos estaduaes americanos, é facto que no:i Estados Unidos diL AmericrL
do Nol'te, a altcraçlio do subsidio tem Jogar em. qualquer da•
snas sessões.
'Eís o que nos di~ A.ugusl<J Carliel', cm sua magistral obra
-La /1epu.bliqu.e Auwl'icuine, vol. 2, JIUS'· 81: ..
· «Esta r·omLH!Ct'U('ão (r,rm·indo-se ao subsidio) foi, a pt•incipio, de seis, depois do oi lo dullars por dia; Esta exacta propül'\!ÍÍO entre a eompcnsa<;ão o o scrvil;o ei'l'eetivo eorrespondia
a uma tt•ad icão de ecoitomia, praticada nns éolonias, ~ ás
ancrturus das l'inancas do paiz.~
ALL~ndit bem o Senado: attaudüla ás cv1uliçües aeonomicas
das r:olonias que se ~.:onvcrtm•a.m cm, Estado.~ a'l/.ta·nonws, i!
forma1•am a Fed<)l'IV;ão Americana, e at.l.endida ainda ús
aporLuras c a> uonclicõe; financeiras do paiz. 10 .que não so
podel':i dizer de nós. ncsl.e momenLo, cm que todos clamamos,
em que l.odos reconhecemos, d.esde o cidadão de cuHura maiô
rudimentar até o Presidente da Republica, aLil mesmo o cardeal
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rtreebispo do Jlio rle .Taneii'C>, todos rcconlJecc,mos

,que a uns:-:a sil.u:w:io fin:incelra tJ lH'Ccnr·isshnn., 6 miserri.ma,
ü de apcJ.Lura:; irtr"üulaveis, se o 1Com;rcsso, se o Poder :Legis-

lativo não uér um J•cmcd'io ou um allivio que possa ao menos
suavizar essa situação.
Continúa. Carlie1·:
• Enr 18Hi, substituiu-se a prestação diária, rrtl.a 11U1''Jcia
JlOIU:O rliuna, por um~ somma annual. .. ».
•
,\inua adualrnenLe, de accõrdo com a opinião ·de muilos
wn>l.il.ucioualistas, consid<)ra-se poueo digna a remunemcfio
di:uia do legislador. JÜ!ga-s.e~'mais criteriosa c. ~ais digna
eorn as suas funecõcs a estipulação de um subsidiO, de uma
l'Oillllileração annual. (Contimía a lm•) :
«. . . fixa de 1. 500 do!lars, qualquer q uc fos.se a durar;ãu
da sessão. Esta cifra foi gradualmente augT!lentada ... :o
Esta cifra I' oi grai:JualmcnLe augmcn tada, é preciso l'fisur,
pnr~nc a União Americana, a Ilepublica dos Estudos Unidos
da America do Norl,e, aqucllc gigantesco puiz, ·evolue, rn·o:;l·i!lc,
murcha sempre em lat•:;os passos, na sua vida ccooomica, financeira c cornmcrcial, c por isso se tem au:;monLado alli.
(IJonlinú.a a ler)
~ .•.

não sem, todavia, abalar o espirita publico.,
Ernbom as condições do paiz o pcrmitt.issem, Lodas as
vc~os que se Lratava de augrnenLar o subsidio nos Estados
'(lilidos, 11 opinifw publica se insurgia, se revoltava, scul.ia
almlos., sonLia choques, porque a!li se considera um evangelho
l'i:;m·oso ,justificar qualquer augmcnto de despcza -publica.

:í Continúa

a ler)

gntretanto, coh1 a mareha do l.t)mpo, os costumes se adal•l.amrn a essa espccic. de Lransl'ormacão c augrnento de com. promissos, e o Congresso conseguiu fixar, de urna maneira
!lurnvel, a retribuição de seus membros em 5.000 dollars por
armo.•
ü illustre csci;iptor J'ranecz, publicista e constiLucionalista,
falaudo ainda do subsidio, acccnLúa que a tendencia para auHllWH l.o rlesper·l.a sempre os appetitcs para novas addiçõcs,
m111cluindo ser, incontestavelmente, prejudicial ao serviço
•
publico.
Abi nua devia ficar ainda ns pretenções do Congresso,
<!OnJ.iuua Cm·tier. guc quiz mais, e, ein 1873, sob fundamento
da carestia de gcncros, por uma lei de 3 de mar<;o, a remuneracflo J'ni olevnda a 7. 500 dollnrs, mas, desta voz, a opinião
~c levantou coutrll usLe augmonto de metade, que não parece
jusLiJ'tcado poJa' circumstancitls. Fez-se mistet•, alguns mezcs
.depois, recuar, repondo as cousas em seus limites anteriores,
afim de s& dissiparem as duvidas suscitadas a respeito do
•·· !lesinte!'esse do legislador.
~
/
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Rr. PJ't•siiJ,,nf"· "''" nlli, na A111ericn do Nnrle.,

ineon!r·uversa a da. nlll~t'iH}fio rln :-"llhsidiu 1!m quaJ ..
flUI!!' t!sl.adio dn. lugislai.IIJ'il, fli~pendendo a tiUa fixn,;ão, J_lllHi-

l.ivalll·t,llle, da

sil.uai;~o

J'inaned1·a da l1r.puhliea, das CO!Itlll;úes

d" lmnro o mflio, du rclaLividadu economka, como, hrilhanl.t·rnonl.e, ·uxiJlica o flil.ado pulllieisl.a franccz.
E, pu:;i11as ai.J·uz do topico mencionado, na png. 80, lô-so

· o seg-uinl.c:

<A :l'ixacão Llosl.os omolumcntos (t•cforo-so tw subsidio o ajuda do custo nüo podia ser· feita do um modo
permanente pela Constitui~lio, tendo-se om visl.a as
J'JuoLuacües do valot· das cuu"as lHJcessarias á vida cm ,
um r•spaço de tempo indol.t•1·minnrlo. Confiou-se, pois,
ao CongTcsso o poder· de delihel'lll.' sobm osl.o a.;surnpl.o
r!eliearJo, Lendo em consider.·ar;fío as suscoptibilidndcs populares.:·
l~sl.r•

modo de ver, all.arnenln ponderado o rlornocruLico,

tio um ,iur·isl.n nr•o-lal.ino, que viw·u rnuil.oH nnnos nos Esl.adns
Uo irln.<, r, pml'rssarJn no grande pai~ nnr· l.odos os homens do
l'nsprtnsab iI irlatlc '' e se ri pt.oreo, nol.udarnenl.e por Hildorelilr,
!Iisloro o{ lhe Unüctl Stalcs, vol. 1", pnf;s. 125 o 126, e vol. fi•,
pag. 503.
E' ainda um oul.r·o commcnt.ador francez, muito conlrecido,

gdomu·tl Labou lady, quem, r,rn sua classíea Historia dos Estados Unidos, dando conta da re,jeicüo da emenda sobt•o a
t:onsl.il.ucionalidade dr1 ·wbsidit>, apresenta com outras H, sobt·o
ri iversas mal.crias, cm 1789, assim se expressa, cm n pag, 535;
.

I

• A emenda, que tornav,.a inall.eravel a indemnização

dos Senadores e -representantes antes da proxima oleiciio
destes, foi repellida, decidindo-se que esse assuinptn
era pcrl.incnte á legislação ordinaria. >
Pois bf•rn, nos "Estado~ Unidos ,iá se co::;iLo.r1, ·Pe>r urna
<':nwnda, dr cstabcler.r'r o subsidio com caracter "ctc irrevo::;ahilidaclc, durante a lc.~islal.ura. r· a emenda nahiu, porque se
decidiu que era uma _questão rle .lei ordinaria ~m toda a qualrJucr pbasn das ~cs;;oes lr..<:pslal.rvas. E' rrec1so notar que a
nmcnrla contin·ha ns palavra., de niio J}oder 8or o subsidio auJ<menlado ou diminuido, o que não ~e encontra no art. 22 da
nossa Constituição.
Não é de direi to constitucional, não se encontra na esphtJr'a da nossa Const.it.uiç~o. e eu rlesafio quem quer que seja
a que me mostre. o preceito imped1ent.e da. mudança de subsidio anles de chegar uma legislatura a sua ultima sessão ou
aos seus ultimas dias.
· Não e não.
Antes de tudo, Sr. .Presidente, parn bem facilmente se
comprehender se um projecto é inconsti•Lueionrul, basta eotejal-o eom os preceitos cardeaes do pacto fundamental e en-

1 hllNAEs
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·tão conclui!'-se convertido cm lei, oft'cnde csl.e ou àqUéllli
priueipio du. ConsLiLuição.
No catio \Cl'LcnLe, flUO Lenho em visl.a, 'llhando para a
nossa angustiosa situação financeiro, por todos reconhecida
desde o homem do povo até o chefe da Nat~ão e cardeu.l arce:

W~o?

·

Sim, meus senhores, que tenho em visLa ?
l'I'OJW!', eonw lc;;i:;lador. ·~u.ia I'LIIIc<;iio lee;islaLiva 'IICsou
parLe não se- acha limitada, nem mesmo pol·n acção do tempo,
como pretendem alguns, uma ecdtlCI;iin <.•.quitulivu ua nossa I'Cmuneracão.
Não proponho a sua extincção, o que seria inconstitucional; não proponho a desegunldode de subsídios, 0 que seria
in•;on8litucion<ll, porque a nossa Constitui cão determina que
o Lr<~bnlho Je:;islaLivo se,ia compensado e que essa compensação seja egunl.
O orçamento, r:omo todos snbr.in, ó a nossa lei rle meios,
o sangue arl,eriul da vida nacional. li:lln sú prevll, como não
ftl'tdjJ deixar· de

SPJ',

o .~ulh!ldio pur·a u:-; quaLJ•u uwzcs do sussfío

Ol'dinaJ•in, estabelecida no arL. 17 da Constituieão. No crn~.nnto as pror·ogações teem sido in'falliveis, corist.antes cosrtumciras, desde a proclamação da llcpublica. Elias tem sido
remuneradas pontualmente. De onde sahe esse credito 'I Do
orçmncnto, não. No em tanto é o orçamento· a lei que fixa
annualmente (veja-se bem: que fiM todos os annos) a despeza
feder·al, segundo a linguagem do l!rt. 34, n. 1,. da Constituicão.
Nfto será pois inconstitucional e até criminoso autorir.ar
pagamentos, embora por acto especial, fóra da un1ca lei fóra
i:!ns provisões do areamento, qui: fixou a rlcspcza annu'at da

llc)ntblü:a ?

,.

Parece que sim; no emtanto, isto se pratica hab.itualmente.
Isto é que é conl.ra a ConsLiLuicüo l'ederal; isto é que e
CWllrario aos principias de direito fundamental, e não pretender impedir, cercear. a funccão legislativa a l'eSfJCil.o da.
de!iberncão do Congresso em qualq,uer phase das suas sessões.
Para despender, Sr. Presidente, os preceitos do ordem
consl.itucional, contidos em nossa magna loi, como producto~
tia sã mox·al e elevada politica, não s[O aLtendidos, nada
valem; mas, para economisar, reduzir des.pezas, visando o
bem publico, os apertos do Thesouro, noU ma tangere, observam os nossos constitucionalistas; nem um passo; aqUI:
está o art. 22 da Constitu.icão; eS)Jera para as calendas oreoas,
quando o esbnrr.mdamenlo fo.r cOmcrJleto e definitivo.
·
Grnnde argucia, dirão; positivamente, destituida de verande. criterio e logica, direi eu.
Proveitoso rarlatorio. na Constituição, não cessarei de
repetir; idéns falsas d.o constitucionalirsmo; erros propositaes,
do interpretação.
.
Quando se questiona, Sr. Presidente. sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um projecto ou de uma ~ei, o que se deve ter em vt5ta é se wn ou outra ferem a Con-

..
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st.it\li,r.ão de. m.orlo incquiv()co, tendo cm vista pre.~ei:Los prohlblüvos, dn·cJUJH ou garanti11s pela mesma. estabelecidos o
assegurados.
Neste sentido, ning-ucm melhor esclarece 0 assumpto col- ·'
lqcando-o como facto consummado no seio do Poder Judiciari~, ~o que 'fhomaz Cooley na sua colossal obra ConstitutiOIUll
L1mttattons, pags. 239 e 240:
«Nor are the conrts at liherty to declare an act void bc
causo in tileir opini.on 1t is opposed tO a spirit supposeô tÓ
pervadc the ConstutJOn, but not expressed in words.
· ~Whcn Lhe fundn.men tal luw has not limited eithllr in terms
or b:( n~cessary 1mplwal.ion, thc general powers confered upon
f.he rOS'iSl:l.turc, we cannot declare a limit;ution under the notion of ilavin:; r11scovered something in apirit of tbe constAtution .wh ieh is not even meniiOJHJcl in lhe instl·ument,)
A traducr;ão é a seguinte:
cOs tribunaes não teem o direito de declarar um acto
nullo, porque, em sua opinião, so,ja oppost.o a um prefJe!UlO
e.mirifo de fem a Constituição, independente de palavras expressas.
Quando a Je: fundamental não tem limitado, quer em
termos, quer por· nncessaria illaçiio, os poderes geraes conferidos á legislaLura., não podemos reconhecer tal ou qual limitação baseada no criterio de haver descoberto alguma
cousa no espirilo da Constituição, mas que não se acha mencionada no instrumento.»
c.
E' preciso quu na corpo da Constituição a prohibicao de
qualquer acto sda expressa, decisiva e terminante. ·
Não fica ahi: o juiz Story, em seus exhaustivos Conmte>ltm·ios, publicados em· 1833, tratando do subsidio, enl.ende qu~
o mesmo dcpenrlo das mudanças na prospe1•idade da Nação,
devendo se1· fixado em face dos recursos nacionaes,
. São estas as suas palavras: ~ 858, pag. 627, vai. f•, s•
edição:
«If fixed by the CIJnstitution it might, from lhe change
of lhe value o1' moncy and the modes of life, become to low
and ut,tcrly .inadequatc. Or, it mighl become too high
in. conscquence of serious change · in lhe prosperity of
tho nation. It is wisest, Lhe reforce, t.o have it left where it
is. l.o bo clccided by Congress foram time to timo, accordin::; t.o
thoir O\VII scnse o r justice and ·!urge viow or lhe nali.onal J'e:;ouJ·ccr.» (Si rosse fixado (o subsidio) pela Constitl)icão, nodc!·ia,
em visla das allePacões da moeda e das cond1cões de VIda,
tornal'-se muito exiguo ou completamernte insufficiente: ou
1flt·nnr-sc muito úlovado em conscquencia de sé·rias mudança.!
na 1H'OSJJeridade d.a Nação. Assim, foi mais pratico deixai-o
como está, afim de ser regulado, de quando em quando, pelo
Congresso, conforme seu sentiml)nto de justica e uma larg3
vista cios I'CCitrsos
nacionaes.)
.
'
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Não havendo cm nossa Constituicão, no tão fullado art. 22, ·
preceito prohibHivu, expt·us~o. tt!rminanle, impediente, do
uugmcnto ou diminuiciio tlo subsidio durante o termo de uma ·
legislatura, ú claro que o legislador eonsciencioso pódc, om
qualquer tempo, occupar-se do assumpto, especialmente tendo
em vislu as condicões, os recursos, n situação financeira premente do seu paiz. E' o que está previsto pelo grande constitucionalista Slory, é o que está prcvistcv por Augusto Cnrlicr,
quando commontou n Constituição Americana é o que está
previst..o por Hi!dereth (Ilistory o( thc Unitcd States.)
Não se póde subtender por preceitos prohibitivos, teniw
dilo c repito. Estes devem ser expressos,. claros; não devem ·
resultar do um ponto de vista meramente subjectivo, da vontade exclusiva do interprete, do modo de ver pessoal, parti,
cularissimo, deste-ou daquelle, porque em mataria de prohibicão só se deve attender ao pre·ceito claro e expresso da lei,
p~rque o !lue. não está prohibidp .como diz um velho·.aphorJsmo do dJreJto romano, ó perm1tttdo..
Eu bem t<ei,. Sr. Presidente. que o meu projecto não á
muito do agrado, não por falta de patriotismo, não por falta
de abnegação, r.ão por falta de civismo até ao sacrificio, dos
membros do Congresso. mas pot• um zelo J'etichista, especioso,
por um supposto preceito da nossa Constitui cão; eu sei quo não
é d.o agrado unicamente por esse zelo; por essa especie de religião que não se coaduna ali(ts com o art. 22, de que me tenho
<Jccupado; eu sei que não é do agrado da. maioria, p.osso dizer
mesmo da quasi totalidade dos illustres membros do Congress.o.
quer na Gamara dos Deputados,, quer no Senado. Entretanto.
d~vo dizer em consciencia e repetir que me não demoveu, propondo esta reduccão, outro intuito que não o de servir-me das
minhas forcas á causa do meu paiz, na situação angustiosa por
que atravessamos. E o meu projecto não póde ser odioso
porque não tem caracter particularista, porque· pretendia, depois. reduzir tambem o tratamento do Chefe da Nação e de
todas as classes funccionaes da Republica, porquanto entendo
que, não tendo nós fontes de receitas immediatas, recursos ·
immediatos para cobrir· os de(icits e fazer face ás despezas er.
dinarias, neée~snrio é fazermos eronomias cortando o trata•
menta dos fnnccionarios publicas. desde a mais baixa até a
mais alta categOria.
'
Vê. pois. o Senado, que posso ·ter uma idéa falsa; mas
t6nho uma orientação cohesa e c.oherente, porque não mo
refiro sómente ás economias que possam ser pedidas ao Congresso, re'firo-me e tenho me referido ás economias que se
pódem pedir e decretar contra todos 'os membros do funcciona.
lismo e espero e confio, Sr. Presidente; que esta illustre Casa, ·
81l não por attenção no autor do pr.o.iecto, que nndn merece,
mas pnrn melhor esclarecimento do assumpto, proceda de
modo que as Commissões de Finnncas e Legislação ~e pronunciem sobre n constitucionalidadP deste meu projecto, . in~
terpretando em 'llonjuncto, ou no todo, n Constitmcão Federal,
e fnca mnis, interprete a Constituição Federal comparativa~

•
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mente, procu·rand.o analogia cm precentos de outras constituições européas o americanas.
.
Espero por isso e confio que o Senado, resolvendo se,iam <1uvidas essas duas Commissõcs me dará ainda opportu~
nid~dc para defender a minha tdéa. para defender o meu
proJecto, 11n medida dos meus t·ccursos e d!ns minhas forcas.
Era <1 que eu tinl)a a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Mendes de Almeida - Sr·. Preside:ate, estou certo
de que, commigo, o Scnndo inteiro respeita as excellentes o
patrioticas intenções do nosso eminente collega, representante
d<1 Amazonas. Em todo o caso. porúm, parece-me qu•e o <o6U projecto em discussão pecca pela base, por ser absolutamente in- ·
constitucional.
.
De fallto, o art. 22 da Constituição Federal diz precisamente: ccDurante as sessões vencerão os Senadores e os Deputados um subsidio pecuniario igual, e ajuda de custo,
que será~ fi:l;ados pelo Congresso, no fim de cada legislatw·a,

para a seguinte),
Por (}()nsequencia, é determinado o tempo em que se dev!i
fixar o subsidio dos membros das duas Casas do Congres~o. A!
dispdsicii.o constitucional ó impe11ativa, nii.o admittindo duvida·~ e interpretacõe~, difJ'erentes. (Apoiados.).
Rer.uto, pois~ o projecto inconstitucional e penso que ell!i
não póde (}()ntinuar a seguir ds turnos de discussão e votacão
nCl Cons-resso. O projecto pecca pela bat·e por ser verdadeiramente mconstituc10nal c por isso não deve ser adoptado pelo
Senado. (Apoiados. )
Rejeitado.
O Sr. Presidente - Convido 05 Srs. Senad<1res a com!!,arocorem amanhã ás solemnes· exequias que, em nome do :;e..
nado, a Mesa manda celebrar na igreja da Candelaria, ás 10 ?!a
horas ela manhã, em homenagem tt memoria do general Pinheiro Machado, ex-Vice-Presidente do Senado.
Nada mais havendo a tratar, levanto a sessão, designando
parn a ordem do dia de amanhã:
T_rabalhos de Commissães.
Levanta-se a sessão ás 2 hora~ e -1.0' minutos.
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ACTA, EM 8 DE OUTUBRO DE 1915
PRESIDENCIA Do SR. URBANO SANTOS, PREBWENT&

~

A' 1 l!ora da tllrde achnril-se presentes, <IS Srs."' A:.. Aze-,
redo, Pedro Borges. ln di o do Brazil._ Lauro' Sodré, Costa Ro..,
drigues. Alendes de Almeida, José .l!iuzebio, Abdias Neves,·
l'i!'es .Ferooira, Ribeiro Gonoalves, Antonio de Souza., Joio

.
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Lyrn., Cunlia: Pedrosa, llaymuncto do Miranda, Miguel ile Car.·
:vttlho. Augusto de Vasconccllos, Bucno do Paiva., Adolpho
Gordo, Alfredo Ellis o .rosé nJuJ•Linho (20).
Deixam do comparecer, com causa ,justificada, os Srs. ·
lllctcllo, Hcrcilio Luz, l'ei'Bira Lobo, Lop·es Gonçalves, Silvcrio Ncry, Art.hur Lemos, Francisco Sá, 'fhomaz Accioly,
Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal, Rosa c Silva,
Ribeiro do Britto, Araujo Góes, G1>mes Ribeiro, Siqueira de
lllenezos. Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vi·arnna, José
lllarcellino, Domingos Vicente, João Luiz Alves, BernardinD
:Monteiro, Ni!G Pecanha. Erico Coelho, · Alcindo Guanabara,
Sá F:reire, .Fra.l!ciscG ·Salles, BCI•nardo ~1onteirG, Francisco
G!ycerio. Eugemo Jardim, Gonzaga Jayme, LeopDido de Bulhões, Alencar Guimarães, GenerosD Marq~res. Vida! Ramos,
!Abdon Baptista e Victorino Monteiro (38) .
O Sr. i" Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officios: .
Tres do Sr. 1• Sec11evario da
mettcndo as seguintes

Cama~·a

dos Deputados, re-

PROPOSIÇÕES

N. 49 -1915

O Congresso Nacio-nal resolve:
· · J\rtigo unico. Fica o Governo autorizado a abrir. pelo
iMinisterio da Guerra, D c11edito supplementnr de .\.0 :000$,
destinado a r·cctificar •n verba .\.' - Instruccilo lllilitar - do
art. 42, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro do corrente nnno;
sendo 20:000$ para a consignnoão - Collegio Militar de Porto
J\legre - e 20: üOO$ para a consignação - Collegio Militar de
Barbacenn; revogadas as disposições cm contrario.
.
'Ca:mara dos Deputados, 7 de outubro de 1015. - Lwiz
'Soa1'Cs dos Scrntos. Vicc-Presidente, em emrcicio. - A. José
da Costa R-ibeiro{ t• Secretal'io. - ,1lfredoj Octavio Mavlgnier,
2' Secretario In crina. - A' Commissiio de Finnncas.
·

•
........ ,

·•

N. 50 -

1015

O Congresso Nacional re·solve:
.•..
. Art. 1. • Fica approvado o Tratado assignado em Washington a 24 de ,julho de 1014 pelo Embaixador e Pl·enipont.enciario Brnziloiro o o Secretario de Estado do Governo dos Estados Unidos da Americn, devidamente autorizados, para o
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arranjo amigavcl de qualquer difficuldnde que no futuro
possa suscitar-se entre o Brazil e aquella Republica .
.Al'L 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Camaru dos Deputados, 7 de outubro de 1915. - Luiz
soares dos Santos, Ville-Prcsidente, Dm exercício. - A. José,
tl.a Costa Rib~:iro, 1' Secretario. -Alfredo Octavio Mavignie7';
2" Secretario interino. - A' Commissão de Constituição e
Diplomacia.
N. 51'- 1915

•O Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1.' E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Agricultura., Indusf,ria e Commercio, o credito
especial de 7 :2(}0$ para occorrer ao pagamento dos vencimentos devidos a José Dionysio Meira, na qualidade de assistente do antigo Observntorio do Rio de .Taneiro, addido li
Directoria de Meteorologia, e relativos ao período de 1 de
janeiro de 1914 a '31 de dezembro de 1915.
'
Art. 2.' Revogam-se as disposições em ·contrario.
Camara dos Deputados, 7 de outubro de 191Íi. · - l.u'i:
Som·es do.~ Santos, Vice-Presidente em exercício. - A. /.1
da Costa Ribeiro, 1' SecretJario. - Alfredo Octavio Mavionie7',
2' Secretaria interino.
O' Sr. João Lyra (servindo de· 2' Secretario)' procede li
leitura dos seguintes
PARECERES

N. 142
-1915
o

lo

Concordando com o parecer n. IS9, deste anno, da rÇomdn ~lat•inha e Guerra, opina Lambem esta Commtssíio
qw• sr•.ia J'C•,ir•if.ado o requerimento sob n. 31!, de 19'13, em .que
I>. Ma1·ia Virgínia A'J'fonso, viuvn. filha do finado cnpitãof.cnentn mnt•.hinista Mnnoel Dias dos Santos, t•eJ'ormado no
posto de t• teaente, em '18'82, n mais tarde promovido a capitão-tenente JlO!' servi(•os prestados nn guerra do Parnguny,
solicita do Cong·l'rsso Nueinnl que, cm face da lei n. 'l.-687,
rir 13 dr ngn.,l.o dr ·I 807, so.in ea lrm lado pela tnbelln moderna
o ;;oldo de seu finado pae e lhe se,ju paga nssn diffcrenoa do
vnneim entos.
Sala das Gommissões, 7 do outubro de 1015. -Ji'. Gt11•
'''"'in, Pre~idente.- \"iclm·luo Jlontei'ro, Relatot·.-Alc'Í'IIdo
mi~sfin

Gu.analun'tl .-· Fmnnisl'n ·Sti . - Bnerw de Pai'va .-L. de B·Jt•
lhúcs.- Sâ Pre'irc.

•.
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PARECER DA COMMISB.~O DE MAmNHA E GUERRA, N.
A QUJI Sll REFERI~ O I?AR!lCER SUI?RA

139,

DE

1915,

Ao estudo dn Commissíio de Marinha n Guerra foi sub'mottida a petição n. 34, de HH3, em que <D. Maria Virgínia
· k\::ffonso, viuva, filha do finado capHf~o-tenentc machinisl.a
Manocl Dias dos Santos, reformado cm 1882 no posto de 1"
tenente c mais lal'du promovido n capitão-tenente por ser·vicos
prestados nn guerra do I>araguay, pede ao Congresso Nacional
que, cm face dãlci n, 1.687, ao 13 de agosto de 1907, seja
calculado JlCla tnbclla moderna o soldo de seu finado pae c
lhe seja paga essa diff(ll'enca ele vencimentos. ·
~ Esta 'ComÓlissãorno seu primfJiro parecer que o Senado
approvou, solicitou informações ao Governo sobre o requea•imcnl.o dessa senhora por lhe faltar elementos para bem
ôulgar a sua prctenção.
Essas inform11cões 11cabam de ser rcmfJttidas ao Senado
pelo Sr. Prcsjdentc da Republica juntamente com a mensagem n. 85, do corrente anno o dizem o seguinte:

I

« Secretaria ljc Eslado da Guerra- Direccfio de. Contabilidade-·!' secção- N. :l.28'•-0 Sflnado· da Republica cm
sua mensagem ele folhas trcs, pede informacões acerca da protenção constante de folhas quatro, de D. Maria Virgínia Mfonso, J'ilha viuva do finado capittto-t.cnente. Manoel Dias dos
.Santos. Não obstante a falta de nexo c de clareza que se nGta
na exposição dessa senhora, parece que o que se requer é o
pagamento .iú requerido cm tcinpo, segundo S{) diz, ao Congressb, ela differenoa de vantagens resultante de neto do Govemo p:rudcntc de Moraes, melhorando pam o posto de capitão-l.encntc à reforma de 1" tenente que fóra concedida em
'1882 úquflllc official e. mais o pagamento pela nova tabelltl
·do l'espcctivo st9ldo, por constiluir isso um direito, como ainda
so pensa, assegurado na lei n. LGSD, (aliás 1. G87), de 13
de agosto de 1907. Nessn presupposto, pensa a secção que se
lho poderia eem resposta· dcclamr que, tratando-se de um
official dà Armada, só o ·~finistcrio da Marinha poderá fornecer os esclarecimentos de que carece-na porte referente t1
pagamento que hn.ia sido requeridô de differenca de vantagem
entre o primitivo c o novo posto da J•cforma; que em relacão
á applir.nçãn rla ne>vn lnbella nos pn!:!'nmentos do soldo é manifesto o engano dessa senhora, supronclo constituir isso um
direito nssegurnrln na lei n. 1.687, de t3 de agosto de 1007
porquanto esta lei instituía o soldo viLàlicio em. favor sómentõ
dolti oJ'J'iciues e pracns elos corpos pal.rioticos que fizeram ti
campanhn do <?nraguay, niio se achando por conseguinte nella
oomprehcndidos os que pertenciam aos corpos regulares 'do
Exercito ou dn Armada, como se dava com o pno da requerente·
finnlmenlc que n disposiç~o 0ue gal'nnliu aos officiaes re.for~
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mndns das classes armadas o peJ·crhimento pela Labella actual
do soldo cm cujo goso se achassem ú a constante do art. 16
-· da. lei n. 2..2~0~ de 13 ele dezembro de 1010, uma vez satisfc!Las as con!hçoes ncllr. previslas c a conlar da data de sua
oxecucão, isto tí, de 18 do mesmo ·mr.z ·C anno. Em 23 de ,julho
ele 1Ol r,.- Smnu.al 'car1mlho de Olhreira, 2" official. De ncc~J·do.- Edum·tlo de JJm•ros, chefe. De nccOr.do, ~6 de julho
de 1915. -1L Son:a. Conforme. -Francisco José' Alvares da
Fonseca. Conf'r.re.- Vale1•iimo !Ama, chefe de secção.~
.
'
«Ministerio da Marinha - N. 2.272 - Inspectaria de
1\fachinos, em 17 de agosto de 1915 - Ao Sr. almirante Mini~tro da Marinha - Cumprindo vosso despMho, exnrado no
av1so n. 57, de 7 do vigente, do Ministerio da Guerra, que
a este acompanha com os demais papeis, cabe-me informar
sobre a pretcncão do D. Morin Virgínia Affonso, viuvn, filha
do capitão-tenente machinist.a Manoel Dias dos Santos, que
o pae da requerente foi reformado por decreto de 11 de
agosto do 1883, no posto de 1' tenente, com () respectivo
soldo, visto contax· 28 annos de serviços e soffrer de molestia
ehronica e incuravel. Por decreto de 24 de fevereiro de 1897
foram-lhe concedida~ as honras do posto de capitão-tenente,
nnquella época, por serviços prestados· na campanha do Paraguay, tendo fnllecido em 2 de dezembro de 1909 em sua.
residencia nesta Capital, conforme fez publico a ordem do
dia n. 253, de 4 ao mesmo rriez e anno, do Estado-Maior
da Armada. A allegação que faz a requerente nn petição
junta sobre a lei n. 1. 689, de 13 de agosto do 1907, cujos
favores solicita, não lhe póde aproveitar. porquanto seu fin!ldo po.o pertencia ao corpo de machinistos da Armada, com
vencimentos estipulados em t.abellas consignadas em lei o a
disposição citada refere--se aos officiaes c pracns dos corpos
patrioticos que fizeram a campanha do Paraguny, confo~II!e
declara a Directoria de 'Conta!Ji!idadc dn Guerra, no offtclo
,iunto sob o n. 1.2Ri,, de 23 de ,iulho ultimo. As honras do
posto de capitão-tenente, por serviços de campanha, só aproveitariam cm vida do pae ·da requerente, pela lei n. 2. 290,
de 13 de dezembro de 1910, si estivesse exercendo funccão
do quadro activo, o que não se deu pelo seu fallecimento em
:2 de dezembro de 19Q9: e qunnto :\ melhoria de montep)o que
reclama, a citada ICJ no art. 34 estabelece que contmuari
n ser pago de accOrdo com a t.nbelln cntüo em v1gor e em. cy.io
A'OSo se acha a requerente, conformo a!lega cm sua pet1cao.
E' tudo qunrrto ·posso informar sobre o assumpto de que se
t.ro.tn. Saude e fraternidade.- O inspectDr, Eduardo Auuusto
.Verissimo de Mattos, contra-nlmirnnte. ~
' Basenda nessas informacões, ó n Commissão. de MariJ?h.n.
e Guerra de parecer que s~.ia o reforido requerimento reJeitado pelo Senado.
S~la das Commissões 1 de outubro de 1915. - Pires
Ferreirn, Presidont.c. - F. Mendes de Almeid.a, R~la.tor. ,Lau1·o Sod1:t!. - Josâ ele S·iqueira il!C'/le~es,- A tmprtmll',
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. A Commi~ão de Finanças da Crunara dos D~putado,q, dedo çxamwur a mensagem do. Sr. Presidente da Repub!Jca, so!Jclnndo a abertura do credJto especial de 6:000$. para
occorrr.r no pagamento de venc1mentos devidos a Agripiniano
de Barl'Os, pro.re,sor do cxLincto Arsenal de Guerra da flahia.
n~tualmenle addit::o ao Hospita.l Milita.r daquelle Estado. relativos aos annos dr 1911 a 19:[4, deu parecer concedendo o
credito.
O Sr. nnnistro da Guerra, porém, na exposição de mo' /.ivo~. nnncxa á mesma mensagem, insistiu pela concessão do
cred1Lo de 17:9.\7$420, para pagamento ao mesmo professor, de
vencimentos re!at.iyos ao periodo de 19 de Janeiro de 1899.
quando foi dispensado do cargo que exercia por effetto da
extinccão do mesmo arsenal, a 31 de dezembro de, 1910.
·
A Commissã11 de Finnncas da outra Casa do CongressG
deixou de c(\nce.:ier csto uJ.timo credito, por entender que o
mesmo pr(lfessor su devia ter direito a vencimentos da data
em que f.:cou addido cm dcante, aLtendendo assim quanf.o aos
vencimentos de l!l09 a. 1910, deixando de ll.Ltender no~ anteJ•ioros, e, considerando. portanto, a sua deliberaçüo urr· G'ast)
P~JS

UquidarkJ.

Esta Comm i·•~üo, do accõrdo· com o que re.solveu a outra:
·Casa do Congresso, é de parecer que se4a approvada a proposi~i1o n. 99, de 1914, co!U!edendo o credito de 6:000$ áque!Je
professor;
Sala elas Coélmmissões, 7 de outubro de :1915. - F', Gly·
cc1•iO, Presiderrb~. - Victorino. Monteiro. Relator. - Mciruio
G·uanabara. - Francise'o Sá. - Bueno de Paiva. - Leopoldo
ele Bu.lhões.
PROl'ClSli)Í\0 DA C.-\~AliA DOS DEPUTADOS N.

99, DE t 914, A QUlll

SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:

. Ariigo unico. Fica o Presidente da Republica auto!'izndo
especial . de
6:000$, pnra occurrcr ao pagamento de· venc1mentos dev1dos
a Agripiniano de Barros. professor. do extincto . ArseT•!!l. de
Guerra da Bahb, ac-tualmente add1do ao Hosp1tal M1htar
dnque!Je Estado relativos nos annos de :19:11 a 1914; revogadas as disposir,õr.s em conLrario.
Cnmara dos Deputado~. 23 de dezembr;o d~ :19_:14. - Astolpllo Dntra Nicacio, Presidente. - Antonto Smwuo d~s San-

n abrir, poJo Ministerio da Guerra, o crodiL~

tos [.cal, ·I' See!'nlnl'io.- Mnribol '('olr:do, 2" S•lci'Ctarw.-.~

imprimi!'.
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N. 144- 1915
A emenda oJ'ferecoda á proposição n. 123, de 1914, pelo
Sr. Sr.nndor AI rrodo Ellis, rnnutla supprimir uma outra elahur·udu pela Commissão do Finun~us o approvada pelo Senado.
A Commissüo, pelos fundamentos do seu primeiro parecer, munt,:m a I'Cl'CI'ida omouda suppr~ssiva do art. 1" da
proposição.
Os funceionarios, para cu,io pngnmento ~e pede a aberl.m·n do credito especial, devem se1• pagos pela verba 2' do
arl. .li da lei orvnmcutarin - que ,qe insc1·eve - Pessoal
r!Ollfrllr.tnrlo,

11', portanto, a Commissão do parecer que se,ia rejoit.ada

a emenda ofrerocida em 3' discussão,

Saln das Commissües, 7 de outubro de 1915, - F. GlyPresidente. - Bneno de Pa'i·va, Relator•. - Sá Freire,
- Prauci.vcu S ... - ilkindo Guanabm•a. -L. de Bnlhúes,,
t!erio.

-

l'it!Lorino MonteiJ•o.

gMENo,\ A' PllOPOSIÇÃO DA CAl\!AM DOS DEPUTADOS N,
'ln14, A QUB Si> ll~PEH~ O PARECER SUPRA

123,

Dll

SnppJ'i mn-sc n emenda approvndn cm 2' discussão ao
art. ·I".
·
Sala das sesslies, 21 de setembro de 1915. - Al{rf.do Et.
Us,-l\ imprimir.
N. 145-1915

Com o parecer da Commissã{) dle Justica e Legislação,
que considera improcedentes as duvidas susci.tadas contra o
direito do funccionario Bez·erra Cabral, quer no que diz respeito á prescripcão, quer JlO tocante á extensão do decreto
que tornou sem e(feito a sua exoneração, foi presente á
Commissão de Finan~as a proposicão da Camara n. 125, de
1914, que autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo
Ministerio da Vi~o c Obras Publicas, o credito es(ltlcial de
32:162$883, para pagar os vencimentos devidos aos fu·ncci~
narios aposentados dos Correios da Republica, Antonio Bezerra Cabral e José Bellarmino Ferreira da Silva. sendo:·
23:325$000 ao primeiro e 8:837$883. ao segundo. •
Aquelle parecer foi proferido em . v!rtude qe voto do
Scnndo, npprovando o parecer da Comm1ssao de Fmancas de
17 de .iunho do corrente anuo.
Antonio Bezerra Cabral foi aposentado por acto do Presidente da Republica, concebido nos seguintes termos:
Resolve nposentnr o coronel honorario do Exercito Antonio Bezerra Cabral do togar de thesoureiro da agencia do
Correio na Est.acão Central dn Estrndn de Ferro Contrnl do
Brnzil, ficando sem effeito ·t\ portnrin com que foi, n 6 d~

.
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agosto rle '1!!02, demittido pela· Directoria Geral dos Correios.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1907.
Expedido o acto referido, Antonio Bezerra Cabral requereu o pagamento de seus vencimentos desde a data da
demissiio á da apresentacão.
O Ministro da Vincão, depois de processado o requerimento, proferiu o seS'uinte despucho.-Tratando-se de divida prescripta seA'Undo foi deoi~rado em despacho de 5 d•J
maio de 1900, não cabe o Governo relevai-o da prescripçiio.
- (Assiguado) Franci-sco Sd.
Recorrendo o supplicante, foi reformado. esse despacho
·cm 12 de outubro de 1910, nos seguintes termos.-Desde que
não se trate de relevncão de prescripçiio, porcjuanto a divida nasceu com o decreto que, aposentando o requerente. o
reintegrou no direito aos vencimentos que perdera, não havendo .desde então decorrido. o prazo da prescripção, proced~
n rec!nma1;ão feita e cabe o pagamento requerido.
Apurado. a importnncia que no supplieante competia
:receber cm virt.ude do despacho supra transcripto, verificau-se nttingir a somma pedida _na mensagem, somma que
não foi pago. por r.xercicios fiados, porquanto. de accõrdo
com o officio de 14 de novembro de 1912, ·o Ministro da Fazenda communicou no da Yincão que durrinte o periodo da
demissiio de' Cabral foram pagos os vencimentos do cargo a
qGem o exerceu effectivamente.
•'
A' vis![\ do exposto e nttendendo ao parecer da Comniias~n de .Tust.ica c Legislncão e aos ·despachos do .PodPr Executivo mconhecendo a divida reclamada. tanto assim quo
por mensagem de 26 de dezembro de 1!112, pediu a abertur!\
de nm cre~ito extrnordinnrio; nttendendo mais que o funccionnrio aposentado niio tem dire(to á re!llamacão por pn-.
gnmento dP. outra qnalquer qunnttn, além da reclamada na
mensagem;' att.enclendo que, como d'Celar[\ o parecer da Commissiia· de Justiça dn Gamara tnmhem o Poder Execut.iv"
:rcconhecnu o· direito que tem José Bellnrmino . Fel'I'eirn da
Silva, pois foi elle aposentado illegalmentr., isto é, de accllrdo com n lei n. 117, de 4 de novembro de 1912. qu.ando j:í
em vigor o regulamento postn.J. tendo sido O: primeira aposentndori;t annullnda. e exved1do novo decreto, quo sóment~ foi puólicndo ·em 2t de fevereiro de 19'11, é a Commissão
dé parecer que seja !I.Jlprovnda a proposic~o.
flnla rins Cornmissões. 7 do out.ubrn de t9t5.-F. Gl11-.
'ccrin, Presidente.- Sá F~m:rc. Relator.- Alr.indo Guanabara.
-P'f•nnt:i,çcn Sá.-B1ter10· ele. Pai?Ja.-L. de. Bulhlles.
PAflEORfl DA COMMISSÃO DE .TUSTIÇA 1!: LEO!BLAÇlÃO N,
A QUE SE fl!CFI!fl!C O l'Afli!:Cilfl SUPRA

70,

DTC

1915,

A Comm!sslto de Finnncns deseja gue a de Justicu e L.e~
se manifesto ,~sobro n propos!ç!to dn Camnra dos
;Qeputndos que autorl:..a o Poder ExecutlvQ n abrir, pelo Mi~is incito
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nisLerio da. Vincão e Obras Publicas, o credito especial de

32 : Hl2$883, para. pagar vencimentos aos funccioliarios apo-

sentados do Correio Antonio Bezerra Cabral e José Bellarmino
Ferreira da Silva. Pede n Commissão de Financas n opinião
da do Justiça n respeito das duvidas levantadas contra o dil•eHo do funccionnrio Bezerra Cabral, quer por effeito dn
prescripção, quer pelos termos do decreto de G de setembro
d~ 1.907, que apenas declara sem e(feito n portaria qu,_ o de~
m1t.t1u. ·
A prescripção de cinco nnnos, creadn em favor da Fn:r.enda Nacional. comprehcnde ou o direito crue ahruem pre'tenda ter a ser, por qualquer titulo, declarado credor do Es~
tado, ou o direito que alA·uem tenha n uma divida já recof!hecida (decreto n. 857. de 12 de novembro de 1851. art. 2').
No primeiro caso o quinquennio se conta do acto ou ·facto
de qM ~e origina o direito (decreto n. 1.939, de 28 de ag-osto
de 1908, art. 9'); no s~gundo, do acto que reconhece a divida
[(cif.ado decreto n. 857, arts. 4' a 6').
Antonio Bezerra Cnbrnl não incorreu em nenhuma des'
sas prescripções, porquanto, em relação á primeira, si fi
certo que entre o neto do demis~ão - G de ag-osto de 1902 e o quP o annullou - 6 de setembro de 1907 - mediou o
espacn de nin~n nnnos e um mez. não 6 menos verdade qur.
esse periodo foi int~rrompido por duns reclamações, de 21.
âe Janeiro de 100:1 e 5 de marQo de 1907 (citado decreto numero 1. 939. art. 9'. in-fine, accordão d<Y Stmremo Tribunal
n. 1 . GIL de 20 do dezembro de 1911; ns. 1. 856. de 24 de
nbril e L!l·IO, de 15 rle mnio de HH2: n. 2.101, de 10 de maio
de 191a. et.c,). aR cruneR não .tiveram ~olucão opportunn por
culpa dn Governo (nitndo decreto n. 851, nrt. 7•. n. 2): c
·qunntn n segunda. porque, proclamado o seu direito e ip.çn
facto r~r.onhnnidn n rlividn pAlo decreto de 6 de setembro dr
1907. lo~o em 190R Cnhrnl requereu o pagamento dos vencimentos,- repetindo o pedido em 1910 e 1911. pedido que o
Governo deferiu em deznmbro desse ultimo nnno. e pnrn a
satisfnoão do qual requisitou. em dezembro do HH2, o cre'dito cm quoR!.i'ío. Quer em um quer em outro ca~o. port.nntn.
não houve. dn parte de Cnhrnl inacç!ío tão prolongada quanto
exige n prescripcão.
O decreto de 6 de setembro, declnrmido . sem c(feito n
portaria de demissão. importa na nnnullncão ab initfo. de 1.(\dns ns conscqucncins dessa portaria. umn ~a~ qu.aes f01 premsnment.e a privaci'i.o dos vencimentos. E mtmtlvo que um
Mto rleclnrndo sêm cffeit.o se torna inoperativo ·e null,o; n
situação jurídica que elle destruiu restabclece-~e efficientc
'.c integra. Neste sentido é n doutrina e a .lurisprudencln.
A' Commiss!io de Justica e Legislnoão n~o parecem, pqis,
proc,edentes ns duvidas suscitadas COJ)lrn o d.tre!to do .ful)cotopai·io Ber.ert·n Cabral, quer no que diz respetto á prescrJPcao,

.
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quer IJI) tocnntl!. :\ extensão do decreto que tl)rnou sem efleita
n sua exoneracao.
Sala das Commissües, 7 de ,julhl) de 1915. - Epitacio
Pes.sOa, President-e e Relator. - Ra.ymnndo de M·iranda. Gmlharma Campos.
PfiOPOSIÇolo DA CAMAIIA. DOS
I:!E REFEREM

DEPUTADOS N. 125, DE 1014,
OS PAflECEI\ES SUl'RA

A QUlll

O Congresso Nacional resolve:
Art.igo unico, Fica o Presidente da Republica autorizado
a abril•, pel·o !\!inisterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 32:162$883, para pagar os vencimentos devidos nos funccionarios aposentados dos Correios da Republica· Antonio Bezerra Cabral e .rosé Bellarmino Fwreim da
Silva, sondo 23:325$ ao primeiro e 8:837$883 ao ull.imo; revogndns us disposicões cm contrario.
Cnmnra dos Deputados, 28 de. dezembro de ·I OH. - Astolplw Dntra N'iaacio, l'lresidente. - A. Sirnetio dos Santos
Leal. -1" Secrctnrio.-l?lusio de Amu.jo, 2• Secretario
-A imprimir.
·
N. 146-1915

A Commissão de Financas, tendo examinado a proposicfio da Camara dos Deputados n. 34, · de Hl15, que autoriza a
abertura, pelo Minislerio da Viação, do CI'edito especial de
12:000$, para pagamento de vencimentos ao chefe de scccão,
nddido á sub-directoria technicn da Reparticão Gera,! dos Teleg-raphos Dr..Teronymo Baptista J'ereira, é de parecer que
olla seja approvada.
Trata-se de um credito pedido por mensagem, em virtude da exposição de motivos abaixo transcripta, e cujos fundamentl)s parecem á Commissão da maior procedencia..
Sala ct'as Commissões, 8 de setembro de 1915. - F. Glvcerio, Presidente. - Sá Frewe. - A!cindo Guanabara. Franaisco Sá. - Bueno de Paiva. - L. de Bnlhaes.

Exposição de motivos a que se refere o parecer supra
Sr. Presidente da Republica - Por portalria de 21 de
maio ultimo, mandei.· addir á Repartição Geral dos Telegraphos de accOrdo com o art. 109 d11 lei n. 2. 924, die 5 de ,janeiro do corrente. anno, o chefe de seccão da sub-directoria
technica da referida repartição . Dr. .Teronymo Baptista Pereira Sobrinho. a quem o Supremo Tribunal Federal, por
scntencn passada em julgado, havia assellUr\ldo todas as vnnt.ngens do alludido cargo, do qual fôra dem1tti<jo por actp _do
1.~· de fevereiro de 1008. Tratando-se, porém, cl5 uma add1çuo,

.'

im·s~,iO EM 8 DE OUTIJDRO DE 1015

!)OJ! força rlc sentença judicial. o paragrapho unico do citado
art. 109 da lei n. 2. 021, não faculta ao Governo a aberrtur.a do credito necessario para L) respectivo pagamento, res~riCLa, como é, tal auto·ri~nção ao caso dos i'unccionarios addJd~s em VIrtude da reorganizar~üo das chv~sas repartições.
Ass!m, torna-se preciso solicitar ao Cong!lesso Naciona.l a
devida nutoTização para ser aberto a este ministerio o credito
de 12:000$, destinado ~ Decorrer no pagamento dos vencimentos t]Ue competem ao J'unccionario acima mencionado
durante o corrente anno.
.
Rio de Janeiro, 23 de junho de J 015. - ,l, 1'avarcs de
'Lyra.

.

l'ROPOSIÇ.~u DA CA~Ih!IA DOS DEPU~'hOOS N. 34, DE 1015, 11 QU~
Sll !IEFERll O PARECER SUP!IA

O ConS"l'esso Nacional decreta:
Artigo unico. E'· o Poder Executiv-o autorizado a abrir.
pelo Ministerio da Viação e Obrn.s Publicas, o credito especia:
de 12:000$, para o fim de occOI!'rer ao pag-nmento de vencimentos que com,petem ao chefe de secção addido da ;;;ub-dtrectoria tPchnica da Repartição Geral dos Telegraphos Dr.
Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho, durante o corrente anno
:(1015); revogadas as disposü;ões em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de setembro de 1015. - .C.ui:;
'Soares dos Santos. Presidente em exerci cio. - A. J. da Costrl
Ribeirc, 1• Secretario.. - Alfredo Octav·io ~lavianier. 2• Secretario interino.- A imprimir.
N. 11t7 -1.915
A Commissão de Finanças. tendo cm considera~ão o officio do Sr. Ministro da Fazenda encaminhando. de accôrdo com
a lei vigente, o 1 equerimento em que José Isidoro Martin~.
conector das rendas fcderaes em Olinda. Estado. de Per•nambuco, solicita ac Congresso Nacional um anno de licenoa para
tratamento de sande é de parecer que seja approvada. cow
a emenda offoreclda 'ao seu artigo unico, a proposi~ão n. 37,
do 101~. rta Camara das Deputados, concedendo-lhe esse fa;vor, á vista do autestado passado pela repartição competente
C no qual Se VeJ.•ifica que O peticionariO está de facto, Ollfcrmo.
A emenda p~'{lposta por. esf.a Commi.ssão 6 a seguinte:
Ao artigo un:c.o: Em vez do «para tratamcnt.o de saudc.
com mota etc do l'espccUvo ordenadO»· diga-se: cpara tratamento de saude», eliminando-se as palavras: ce com metade
do respectivo ordenado». .
Sala das Commissões. 5 de outubro de 1915. - F. Glyccrio, Presidente e RelaLor. - Sd Freire. - Alcindo Gua-

raal1a1•a. -

Francisco Sá. -

Leopoldo de Bulhões.
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·37,

Dll

J!l!u, A QUJ! S~

J',\lll!:Clll\ SU!'IIA

O C(}ngresso Nacional resolve:
Al'tigo unico. E' concedida a .José Isidor·o Martins, collector· das rendas fedc;raes em Olinda Estado do Pernambucó,
licenca por um anno, para tratamento de saude e com metacto de> respectivo ·ordenado; revogadas as disposições em contrario .
Gamara dos Deputados, 17 de setembro de 1915. - A.r•
tolpho Dutra Nicacio Presidente. - A. J. da Costa Ribeiro,
1' Secretario. - Alfredo Octav'io Mavignier 2' Secretario, interino.- A imprimir.
' ·

. I .•

N. 14S-i9i5

A proposição n. M, do corrente anno, mantem a sustroco na Caixa de ConversãGQaté 31 de dezembro qe
·1016, autor1zando o Governo a prorogar este prazo por maJs
um auno. No paragrapho unico pcrmille o troco das notas,
feito por ordem do Governo, para attender apenas aos encargos da divida externa da União.
Quando se tratou desta medid11 por occasião d11 crise de
Hll4, foi ella criticada no .Congresso pelos seus cffeitos economicos c pQr niio· se compadecer com as leis de 1906 e 1010,
que regulam us operações da Caixa de Conversão.
Considerada ho,ic sob o primeiro aspecto, os seus resultados .iá estão produzidos, c, só quando (} Banco do Brazil estiver apparel·hado pura operar e)ll cambio, convirã reabrir-se o
troco das notas ... SolJ o ponto de vista ,juridico 11 questão ficou
resolvida com a decisão do ,iuiz da 2• Vara, confirmad11 pelo
accórdiíG de 10 de sctcmpro de i014 do Supremo Tribunal Fe·
deral, q11e a :;eguir reproduzimos:
pcnsãó do

• Supremo 'fribunal Federal- N. 1.810 -Relator, Mi~
nislro Coelho Campos -(1\.ggravo de petieão- Aggravante,
Olympio de Carvalho; asgravada, a União Federal- <AccórdiiD
de iO de setembro de i9H.
Vistos e relatados estes autos de aggravo de "Petição interposto pelo 11dvogado Olympio do Carvalho do despacho de
, _ fls.
do juiz federal da S• Var11, indeferindo-lhe 11 petição
· -· inicial da acciío de deposito intentada contra 11 União para
, havei· a importancil1 de 8 :000$ ou 533 libras ·esterlinas aG
-cambio de iü, correspondente aos bilhetes que possue da 'Caixa
d() Gonvcrsão, e que não pouclc receber pela moratoria deoret.adn, e com a qunl não se conform11 por offensivn de seu
direito, requerendo, cm conscquencia, fosse intimado o Minis~ro cl11 Fazenda parn em 48 horas, que correriam em cl1rtorio, fosse-lhe entregar ~ dita somma, ()m ouro amoed11do; ;i
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Considerando que a acr;fio de dcposilo só c.:islc contra u
rHJIIsitm·iu iurJividualuwnl.e r• devidamoutc acompanhada do
r: se r· ipl.o pul'licu Iar do dcpos ito -r·eal i~ado (decl'clo n. 3. OS-I,
d{l I 1'!!18, ar L. 787 o 71'!9);
' 'Considui'Uudo que o Millisll·o da Fazenda pela sepm·inten~
deucia immediala da Caixa de Conversão, nü.o é depositaria
num mesmo l.cm a responsahilidado civil e penal das quantias
rr!cebidas, que ,;ómonte renulreo1 sobl'C os membros da admi~
nistraciio,- CSilecificadamenl.c \lesignados,- dP. que não j'ar.
pal'I.C do dilo illinisLr•o (decreto n. 6. 267, de i3 de dezembro
de i006, arl.. 3"); ·
·
Considerando que o bilhete convcrsivel ntio supprc o es~
cl'ipto de deposito para a instruccão da accíio, por isso quo
·ello uíiu reune os cuructorcs csscrwiues do deposito, e, untes
Lom l'órma dive_J;:s.a que lhe prescreve o Ul'l .. iO, § 1" do citado
decr·eto, dispondo-: ~ •raes bilhetes, além do valor que i•epresentarem, conterão a seguinte rleclaracíio: ~A Caixa rk Con~
versão pagará ao portador, á vi8La, no llio de Janeiro, a im~
portuncia deste bilhete êm ouro amoedado no camhi6 de 15
dinheiros por mil róis, valor reoobido, nos termos da lei nu~
mero i. 57 ú, de dezembro LI e i DOG >;
:con!idcrando que, por tal, o hilhet.e conv.ersivel não con~
slituc deposito regular, do que depende a efficiencia da acção
do deposite;
C,qnsiderando que, cm todo caso, no momento, a léi nu~
mot•o L"575 do 190G se· acha suspcusa no· tocante á conversi~
bilidttdc dos biJ.heles da. Caixa, pelo decreto de lü .de agosto
deste anno,- disposição ultimamente prorogada; c
·
Accórdão negar provimento ao aggravo interposto para
confirmar, como confirmam o despacho aggravNdo; por seus
fundamentos; pagas as custas pelo aggravante. ·
•
Supremo •rt•ibunal Federal, iO de setembro de 1914.--o
E. Santo, P .-Coelho c Campos, Relator.- Canuto Saraiva.··
.,1ndrri Cavalcant'i.- Oliveira Ribeiro.- G. Natal.- Godá.'
/redo Cun)w . - Pcltro Lassa.
Despacho aggravado- Indefiro o pedido com fundamento
nos proprios dispositivos invocados pelo supplicnnte: pois
que:
i", « n accão de deposito é competente somente contra o
dopositario"' c o Wnistro da .E_azenda não é, nos term·os da
oxposicão do supplicante, o depositario da sommu que pretondc receber;
2", n petição inicial parn ser admissivel será instruída
com a cscriptura ou escriplo do deposito "'• e o supplicante
nlio instruo o pedido. (De,croto citado de i898, arts. 3'89.

e 387.)
•Districto Federal, H do agosto do i OH.- rA. Pires e A~
uuquerquc
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visf.n elo oxposLo r) a Commissão de parcecl' ~ue seja
a [Jf'OjJUSif;fiO,
::iala das Cmumissr>es, i de uulu]Jru de 1U.t:.l,-Franciscu
GltJCrJ riv, Pres idenle,- L, de BttlhücN, Jlolalot·.- A.lcinclo
Guaua!Jam,- Francisco SlÍ , - Vict·oJ"ino Montch·o ,- Sâ Freh·c,
- Bucuu 1.il: PltitJct,
U[JjJl'OI'Uda

l'llO!>Oôlf),iO IJ.\ C.\,\IMI.\ JlOô UllPU'l'.\DOS, :s', .íJ, Dll
IIEFJlllll O P.\llECElt ôU!'Ho\

101·5, ,\

QUE SE

O CougTesso Naeionul d~crela:
ArL L" Continuará suspenso aLé 31 de dezembro de 191ü
o Lt•oco, por ouro, das nolas <.la Caixa de Conversão, ficando
auLurizauo o Governo a prorogat· esse Jlt'aw por mais um anno,
l'ur·agl'llPIIO unico. Exoeplua-se dtt disposi~ão supra o
Lroeo das uolas J'uiLo PJll' ordem do Governo, para aLLcndeJ'
apenas, aos cnctwgos da divida cxLerna da União.
ArL ~." '!'{)vogam-se as disposições em conlrul'io.
Camara dos Depu Lados, ~8 de se lembro do 1015.- A~
to/JJho Dnlra Nicado, Prcsidcnlc,-Antouio José da Costa, Ribeiro, 1" Sccrelario.-Jocio David Pernalta, 2" Secrelario
inlerino.- A ilnprimir,
O Sr, Presidente- Tendo comparuc ido apcna5 :lO Srs.
Senadores, não póde !Jo,io havee sessão.
Designo para ordem do <.lia da scguillle:
'!'J·aballws do Commi_ssõos.
<'·

108• SESS.W, EM O DE OUTUBRO DE 1915
PRESIDENCJ ~ DO SR. URI3ANO SANTOS, 'PRESIDENTE

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão. a que co.ncorrem os
Srs. A. Azcredo, 'l•edro Borges, Por.eira Lobo, Silverio Nery,
Indi0 do BraziJ, J.auro Sodré Costa Rodrigues, Mendes de Almeidtl, Josó Euzeb1o, Pires 1rerreiraL Ribeiro Gonçalves. Thomnz Acc.ioly, Antonio· de Souza, Joao. Lyra, Epitacio Pessoa,
Gomes Hibciro, Domingos Vicente, Miguel de Carvalho, Augusto do Vasconcellos, Sá Freire. Bueno de Paiva, .a.fredo
Elll•, Go,nzaga J~ymc, José MurLinho e G~neroso MarIIUes (25).
Deixam de comparecer com causa jusllid'icada os Srs.
McLello, Hercilio luz, Lotpes Go~Ives, Anthur Lemos,
J\bdias Neves, Francisco Sá, Eloy de Souza,. Cunha Pedrosa,

.i
''
'
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.SESSÃO EM 9 DE O!JTUBRO DE 1915

Wal fredo Leal,

l'lu~n

e Silva Ribeiro

de

Brilto,

'

AraUJO

Góe;, Rnymundu nr, Mrnnda, Sictueira de Menezes, Gu11t,erme

Campos, Huy 13art,osa, Luiz Vmnna, José Mnrcellino .João
Luü Alves. Be"naHJino Monteiro, Nii o Pecanha, Erico 'cc>e!ho
Ale IOdo Guam.ba. a, Francisco i:lnlles, Bernardo Monteiro,
Francisco Glyccrio, Aclolpho nordo, gugeniu .Jardim, Leopoldo
de flulhões, Alcn~lll Guim:u·ães, Vidal Ramos, Abdon B&otlsta
e Victorino Monlf:H'O (33).
São lidas, po~tas em discussão e, sem debate. approvadas as actas da se>são anterior c dn reunião do dia 8.

\•

..
'·

Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Quatro o/fidos do Sr. 1' Secretario da Gamara dos Deputa:los remettendo a~ seguintes ·

.j
'o

PROPOSIÇÕES

N. 52- 1915

O Congresso !1/acional resolve:
.rtiso mico. 1~' concedida n Antonio Cardoso de Arno··
rim. 2' escriptura!'io da Delc:;ncia Fiscal do .The~ouro 1\lacio- .
nal no Estado da Flnhia, 'licença, por nm anno. a contar rie 9
de Janeiro rle 1916 em nrorogaçiio e sem vencimentos· revogadas as dispoq1çõrs em contrario.
1
Camarn dos Ttepntado.s, 8 de outubro de 1915.-l.vi; Soares dos Santos, t:ice-Presidente em exercício. - A~ I t1:1
Cost.l Ribeiro, t' ~ecretnrio. - João David Pernetta. '2' Secretario interino. - A' Commissiio de Finanças.
N. 53 -

..

1915

·-

Congresso lllacional decreta:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado n abrir.
pelo Ministerio ·Jn Viação e Obras. Publicas, o credito ~·'lecial
de 1O:860$3"7. para occorrer á · despeza de desapropriaç~o
do 1mmovel sito ~ rua Honorio n.l, nesta Capital; revugadas
. as disposi~ões em contrario.
Camara dos DeJ:.utado.q, 8 de outubro de !915.-Lui: Soa'·
res dos Santos, l/ire-Presidente em exerci cio. - ·A. J• . da
Costa Ribeiro, 1' Secretario. - João David Pemetta. 2• .Secretario inlermo, - A' Commie.sllo de FlnanÇII8,
~.~
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N. Gl -

1015

O Congresso Nacional rosolve:
. ArLi.go unieo. bl' concedida no praticante de 1• cl:l~se da
D1rectorm Geral dos CorL'eios. Paulo Leve!, licença por um
nnno, com ordenad<;. d_!> seu cargo, pura tmtnmento de saude;
revogadas as disp•mcoes cm contrario.
Camara dos D~r,utados1 8 de oul.ubro de l!H5. -Lut:; Soares dos .sar:tos, Vir.e-Presi~ente.' em exercício. - A. J. da
Costa .Rtqetro, :l" Secretario.-Joüo Da"Vül Pernetla, 2" .SecrctJrig mtermo. -· A' Commissüo de Finanças,
N. 55 -

1015

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Fica approvada a Convenção para a perm<Jta de
encommendas postaes, sem valor declarado, entre o Brazil "
a n~pub!ica Argentina, concluída c assi!inada a 31 de outubro de 1nu e autc.rizado o Poder Executavo a abrir os nec~s
sarios creditas.
Art. 2.' Revogam-se as disJ.)osicões em contrario. ·
Camara dos Deputado.s, 8 de outubro de 1015.-Lui.: Soares dos Santos, \'ice-Presidente em exercício. - A. J. da
Costa R-ibeiro, 1• l:lecretario. - João David Pernetta. 2• Secrel ario intel'ino. - A' Comrnissão de Constituicão e Diplo-

'

m~

Telegrammas:
Do Sr. Senador Luiz Vianna communicando ter representado o Senado Ms exequias celebradas na Capital da
Bahia em 'intenção á laJma do Sr, general Pinheiro· Machado.,
- Inteirado.
·
Do Sr. presiden le de Goyaz, communicnndo que a commissilo executiva do !Partido Democrata fez r·culizar solcmnes
exequins por alma do general Pinheiro
Machado.- Inteirado.,
I

o Sr.

pareceres.

4• Secretario (servindo de 2•) declara que nilo ha

· O Sr. Mendes de Almeidà ( •) -Sr·. Presidente, pretendia
hontcm fazer as considerações que neste momentl) vou adduz~
para solicitar do Senado deferimento a umn lndicaciio minha.
Era hontem o trigesimo dia. do Qassamento do nosso eminente
ex-Vicc-PI·esidente, Sr. general Josó Gomes Pinheiro Machado
e, entre us manifestações de pezur pelo seu desappnreclmento,.,
havia necessidade de deixar nos Annaes do Senado a carta
que elle tinha escripto, prevendo o seu tristíssimo fim,
··
( •) Este discurso ~ foi revistô pelo or•ador,

SESSÃO EM

9

.,

DE OUTUBRO DE

1915

i3i

. . Essa carta é o espelho do seu espírito, '!a sua :acciio poht.ica nesta Casa do Congresso e da sua accuo politica geral
como chefe de um grande pat•tido e grande elemento das situacões que se succederam sob a sua indiscutível caoper•açiia.
Niia·hauve sessão hontem, e á noite, a mocidade academioa, a mocidade brazileira que partilhava das suas idéas
e quo por essa fórma manifestou a seu pezar pelo seu fallecimento, reuniu-se em uma sessão solemne; em que V . .Ex.,
·sr. Presidente, proferiu um discurso que realmente é a
exprossão do senttmen.to de todos aquelÍes que communf?avam
com o ex- Vice-Presidente desta Casa nas suas idéas politicas.
PermiLLa-me, pois, V. Ex., requerer que sejam insertos
no Diario do Congresso, não sómente a carta deixada por Pinheir·o Machada para ser aberta por occasiüo do seu i'alloci1 rnent<J, como a noticia das circumstancias que precederam e
· seguiram n publicação dessa carta, e, ao mesmo tempo, o brilhante discurso proferido por V. E-x., na reunião de h ontem,.
como prova da consideracüo qu, devemos á memoria de José
Gomes Pinheiro Machado. (Muilu bem; muito bem.)

· o Sr. Presidente - O Senado acaba de ouvir o requerimento feito pelo Sr. Senador ;\lendes de Almeida. Os senhores
que approvam esse requerimento queiram levantar-se.
;(Pausa,).

/

Foi approvado.
Os documentas a que se refere o nobre Senador serão
insertos no Diario do Conaresso.

o Sr.

Epitacio Pessoa - Sr. Presidente, tenho a honra
de communwar a V, Ex. que a Commissão nomeada para representar o Senado na solemnidade cívica promovida hcmtem,
no 'l'hoatro Municipal, pelo Centro Academico, ú memoria do
Senador Pinheiro Machado. deu desempenho ó. honrosa inoumbencia que lhe. foi delegada •.
ORDEM DO DL\

o Sr.

Preaidente-Coasta a ordem do dia de t.rabalhOII de
Commissões.
Vou, pois, levantar a sessão, designando para ordem do
dia da seguinte:
·
2• discussão da proposição da Camara dos Deputadoe
n. 111, de :1915, que manda suspender, ·até Si de dezembro de .
1916, o troco, por ouro, das notas da Caixa de Convprsão, ficando o Governo autorizado a prorogar esse prazo por mais
um anno o dando outras providencias (com parecer {avomwl
da. Commissão de li'inanças);
Discuss!Lo unioa do parecer da Commilalo',de Marinh~ o
Guerra n. 139, de i915, opina:ndo pelo illdeferimento do rc-

•

•
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•
que~!mento
ei~ _que D. Maria Virgínia 'Affonso, viuva,
do !mudo cap1ta~-tenente Ma.noe.l Dias dos Santos, Jlede

filba
me-

Jhorm do soldo deixado por seu pae (com parcce·r da de Finanças opinando do mesmo modo) ;

Continnnc;ão da 3' dis.cussão da proposição da Camara dos
Deputados n. .9!l, de 1914, que abre, pelo Ministerio da
Guerrf!, o credito de 6:000$, para p~gamento de veneimentos
a Agr1pmo Barros, professuJ rlo extmc.to Arsenal de Guerr.•ada Bahia (com pariJcer favoravet da Commissão de\Ji'inanças);
Continuação da 3" discússão da propusicão da Camara dos
Deputados n. 123, de 1914, que abre, pe.lo Ministeri\· da Agricultu_ra, o credito de 4:483$956, para attender ao pagamr.nto
de d1fferença de gratificação devida aos funccionarios contrnctados .Dr. John Willis e Alberto Lofgren (cum parecer
contmrio da Com missão de Fina"'"as á emenda do S'l' Al(recio'

Ellis.).

.....

'

..

Levanta-se a sessão á i hora e 45 minuto&.

-

l'UBLICAÇ,\o I•'Ill'l',\ 1'01\ Of\DBM DA MESA, b'M VII\'rUDE DE DELIB!llo
' RAÇÃO DO SENADO

(Ductmwnlo;· a <ru~

.w ·referiu o S·r. Senado/' Mendes de Almeida)

\

, ..

Piliheit·o Machado- Uma carta do finado V ice-Presidente do Senado, escripta pura ser aberta· por sua esposa, ·
-. easo fosse vic\ima do adio de seus inimigos e da Hepubhca. ·
Ao Jor·nal do B1•asil veiu hon\em, ú noite, o Sr. Dr. José
d•l Oliveira Machado, trazer-nus, em original, a carta escrrpta po:lo finado Senador Pinheiro Machado, em 4 de mal'llo
de 1\11/t, c por ellc entregue a uma sun sobrinha, como abalxo, Mpois dn Lrnnscripção que rnzemos, desse importante documento, var. explic:ndo.
.
·
•
·
Do contexto desse \'erdadoiro ·c testamento politico~ resulta, nobrr., erecta. em toda a sua be!la sohrancerin a figura
moral do saudoso extincto.
·
Escripta como que de um fo!ego, níhi tem reticencias,
nem pensamentos occultos.
Abi·inclo com a maior J'rnnquezn umn devassa ao seu
procedimento como homem publi~o, Pinheiro .Ma.c~ndo nesse
· ·pnpr.l se apresenta, perante o \rJbunal dn H1storJU, c.om a
·devidu ;;c!'enidru:le, r;uurdundo sem temor o seu veredwtum.
Dir. iJ suhscriplo do envolucro:
· ~Par~t ·sr.r aberta pela minha mull~er! se porwnt,lra · fOr
cu victirnn do odio dos ml!'m; L' dtrs mm11S'OS dn Rupublioa:o.
_,. Rio, .r- 3 - 9l·í.•
·
1

•

•
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O texto da curta:
«Neste momento em que n Capital da Repubiica está profundamente agitada por elementos subversivos, que evidentemente procuram attcnt.ar contra a ordem, ás . autoridades
·legues e quicá contra as propr·ins instit.uiçüeA: convent,ido de
que a minha vida corre perigo, pois que a minha attitude
agora, como sempre, tem sido de antemural contra a onda
que, em mais de um estadia da Republica, tem procur(ldo
ferir de morte o regímen, entendi, fazer as· seguintes declarações, que ser·virão de esclarecimentos. aos vindouros. ·sobre
a minha accão politica, caso succurnba na luta qu~ se avlsinha:
·
·
.
· Mantenho-mo impavido perante os perigos que prevejo,
porque tonho a conscicncia tranquilla, convencido rle que tenht•, com inexcedível dedicação, servido com honra, não medindo sncr•ificios, o meu idénl politico, que fOJ e é a implantaciío da Republica Federativa em minha Patria. Nos altos
po,tos que hei occupado, jamais apartei-me. da rota, 'dO deve:· ilivico, tendo no Parlamento e fóra delle defendido com
serena energia, nunca esrnot•ecida, os interesses, que reputo
cmdeaes para a grandeza da minha Patria, attenrt~ndo com
solicitude as aspirações le>;itimas desta terra onde nasci, não
pondo. nrn momento si quer, ao serviço de apettites inconfess·aveis, a autoridade, o prestigio conquistO;do entre meus
concidadãos.
O Thesouro Publico contou sempre com n minha assídua
e vigilante cooperac;ão para impedir que a cobiça o assaltas~e. embora ella se desenhasse em individues· a mim ligados por estreitos tacos pessoaes ou pnrtidarios .
. Inflexivel tem sido a minha directriz nesse sentido, comprovada por innumeros actos, altitudes c pelos meu~ proprios adversarias. cujos rancores não ou>aram contestar essa
feição do meu caracter.
.
No. terreno propriamente doutrinaria, não fiz concessão
ás ambicões, que me rodearam. conservando intnctus as minhas oonviccõcs, que ,iulgo nssecuratorins da purem do regímen que adoptamos, que não póde e não deve soffrer o
inf!tlXO das aIterncões, que o deturpariam no sabor tiOs interesses triumphantes «na occasião,,
Si me fOr adveJ'Sn a' sorte na grande luta em· que pelejamos hn anncis, morrerei sereno, certo de que a h i.;toria fará
justica no meu patriotismo. - J. G. Pinheiro Machado.
Rio - 4 - 3 - !91/,,,
Esta carta i'oi aqui entregue pelo genernl Pinhêiro Machado á sua sobrinha e afilhada, ~llle, Maria José de AZambuJa, filha do Dr. 1.Joaquim Prado A?.nmbuia. que, seguindo
na5sa occnsiito Jllll'n R, Paulo, n levou, comsigo, guaranndo-n
em uma gnveln, nfio tendo tido mesmo 11 prooccupacão ~e
ler o subscripto do enyeloppe,
·
;

.'

ANNABB DO SENADO ·
Lembrando~s~ hn poucos dia,q
~ue havin recebido

de que tinha cm H•~u polm mais do mmo, do general Pinheiro Machado, eom a reconJmendnçüo de só entregal-a ú esposa· deste, após a sun morl.e, D. Maria .Tt·>é pediu n seu lio, eoroncl AIJ'l'edo Firmo, que ser;uira, ha quatro
dinA, poro S. Paulo, com a intenr,ão dn rc,;r~c•ssnr no dia seguinte, que a procul'asse nn ,;avetn de um determinado movei e o t.rouxe8se. O coronel AIJ'rcdo Firmo encontrou-a de
fncl.o e trouxe-a cntJ•egnndo-a em seg-uida ú Exmn. viuva
do Senador Pinheiro, C!tle immcdiatnrncni.Q pJ·oceci('U ú sua
abertura em presen('ll dos parentes e amigos do illusl.re extincto.
Tivemos em mãos o original da carta c do sub~cripto do
enveloppe que nos foi mostrado pelo referido Dr. A~achado.
que era o secJ·ctnrio particular do mallogr:wo cstad1stn.
<let· essa r;nrtn,

lllSCUllSO PROPEfilDO PELO SR. DI\. URBANO SAN'I'OS, VECE-PllESIDI!N'rE DA llllPUBLICA, NA SESS.:'i:o CIVICA DO CEN'l'RO ACADE-.
MICO PJNHllinO MACHADO, llEAUZAD.\ NO 'l'IIEA'ffiO MUNIClPAJ,

•A presente sessão civica, n que tenho a honra de presidir. foi convocada pura prestar uma homenagem á memoria do grande patriota, que em vida se chamou Jos~ ~mes
Pinheiro Machado. Devido á iniciativa generosa do Cent1·o
Acadernico Republicano . Pinheiro Machn.do, a essa nobr·e
idén do gremio de moços, vê-se que se associam aR a!t,as
autoridades da Republica, o Senado. a Gamara dos Deputados, o Conselho Municipal do Districto Federal, emfim, os
J•epublicnnos em geral, principalmente aquelles que com o
,grande morto communlt'a!'iam M mesmo idéal politico. aquelles que ao seu lado e sob o seu commando se empenhllrarn em
.occasiões diversas e em momentos clifficeis. para a vida elo.
regimcn, cm pugnas memoraveis. que a Historia ha de rcgistrm· com carinho.
Na communicnçüo que fi?. ao Senado do ntlentndo cobarde, que pôz termo á existencia de Pinheil'O Macllad.o, eu
tive occasião de di?.er que o seu desapparecimento produzia
no scr.nario da vida nacional um vncuo enorme, que 86 a ordem inelutnvol das c.ousas pod'erin preencher. Cada dia qun
se pns.sn. vem ~e confirmando n verdade deste assertiJ, pois ~ó
agora, depois dn estupefnçiio do primeiro momento. é pos~ivcl entrever as consoquencins irrepnrnvcis da ausencia de
Pinheiro Machado, para a consolidaciio da obra que o seu gcnio politico engendrou. c que constitue n expressiío in t.egrnl
o definitiva de sun nobre vida.
Esta obra r. a. f.ormidnvel orgnni?.nr,ão politica, a que
elle consagrou ·O nl!.imo poriodo da snn cxist.oncin, dostinnda a defender, com intransigcncia os principias consubstanciados na Cowtituicli<l de 24 de fevereiro.
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Para P inhoiro Machado, como para a grande maioria
dos republicanos, a nossa Magna Ca.rta é a consubstanciação Jinal rlu JH'opa;;anrlu repuJJli<oanu, é o compendio admirava! das idéas prégadas \)elos vwnciros da Republica e quu
s& tornaram afinal viciorwsus no glorioso 15 de Novembro.
Mais ainda, para cllc o trahalho dos constituintes republicanos representa a obm p·rima da sabedoria politica, que já
mais foi ullrapnssada, nem .siquer attingida pelos codigos
politicas dns outras nações. Por isso sempre entendeu, sem
t!'ansigencin passivei, que cumpriu aos republicanos manter
integro o nosso estatuto fundamental. banindo quelquer idéa
de revisão, porque só a sua conservação e a sua evoluçã0
natural podem dar á Republica n ordem necessaria ao seu
engrnndecimont.o.
Foi esse o motivo por que elle denominou ao partido
politico ·que creou e de que foi chefe-Partido Republicano
(lonservndor. ParLido republicano, porque defende o prf.lgramma historico dos republicanos, as idéas por elles sustentadas na propaganda e afinal enfeixadas na nossa Constituição. Partido conservador. nüo porque esse.-partido nutra intuitos reaccionnrios, mas mu.ito ao contrario, potque elle
lllldvogn n conscrvaçüo .intangivel dos princi:pios liberae~.
inscu.lpiclos no nosso estatuto constitucional. E assim acontece que o Parl.ido Consct•vndor. com ser assim denominado,
e. todavia, cm sua cssencia o mais liberal dos partidos porque propugna as idéas mais liberaes, que jámais codigo
politic.o algum inscreveu em suas paginas.
Tnmhem, sem pretender dr.svcndar o futuro, o que a
· n!nguem é permiltido, pódo prever-se desde .iá quo a r.nncepnfin politica rnnlizuda por Pinheiro Machado, é imperecível," lm de l'esistir victoriosa ás c.ontingencias do tempo, no
menos ~mquanto exis!.irem homens animados da mesma fó
.que elle, emquanto não dr.sappnrecerem do sconnrio naci•Jnnl
os rPpresentanl.es da ::;m·açfio, que teve o espirita formado foPia
predicn, pela fiouirinn, pelo cxnmplo dos fundadores do regimcn.
Para n gt'nlldc tarefa dn dr.fosn da obra republicana (]o
1ú de novembro, nos :falta ho.ic a energia intemernta, a acção
focnndn, n coragem indo!nn~·r) dr. Pinheiro Jllnchndo. Substitnnmos a sua nr.oão mdtvJdunl, que dosnppnreccu, pela
onr.rgin r. pr.ln cm•ngrm dos repnblicnnos em g_cr~l •• pelo ardor
oivico de l.orlns quantos cnl.nndr.m que n Constlt.tuçuo ~o. ~lo de
fovm·oiJ•o é, o será nincln por mniLo l.empÇ!, a obra defmtLlv.n e
intnngivol da ncpnhlicn. Unamo-nos todos 9unntos n~redlt.n
mos que n federncão dos Estados o o rcg1mcn prostde:tcJnl
são ns prdrns angulares c insnbstituiveis do NOsso regtmcn
politico, ofl'et•ct:enrlo uma rosis!ontlia inqucbrantnvcl c pmn
bal'!'Oit•a intrallSjlOllÍVül :\queJlCS QUO pre!.end~m dcrrulr O
edificio sngrndo, onde ~e guardam ns JIOssas liberdades publicas e individunes.
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'l'omomos o eompromisso solenmo dtJ exoeutnr o nosso
••sl.al.uto polit.icn fielmente, eom toda a sincel'idadc dos nossos
mH·acõrs, sern tcrgivorsacüos nem sophismas, mas com o
animo decidido ele promover nnteti elo t.udo a felicidade e
a grandeza da Pnl.rirL, Tomem _lodos os r.<:Plllbicanos, unidos,
nus seus hombros n susl.entacuo elo glorJOso legado elos ve- ·
ncmvois IH'Opagandisl.ns do regímen.
Neste emprchendimcnto sublime, se.iu o nome de Pinheiro
Machado a nossn pnlavi'U de ordem. Sua memoria sagrada
se,in o estandarte que guie os republicanos na .ioriJada gloriosa. O exemplo immot•t•edouro da sua acção inquebranLavel
na vigilaneia pela osl.abilidade da Republica, seja o ponto de
conecntrnçfw de todos quantos visem o mesmo idéal.
Mas, attentemos bem: não profanemos esse nome desde
ho.ie venerado, transformando-o em um griLo de guerra. InspirL1lllO-nos na benevolencia e na toler'ancia que eram uma
das mais l'ot'fJJOSas cat·aclet•isl.icas da grande alma de Pinheiro
Machado. E animados deste sentimento, façamos a atmosphera de siJt•enid·ade, de paz e de l.ranquillidade, de que necossil.amos, para vencer as difficuldades que neste momento
assoberbam a Repuhlica.
'

I 00'' SITISS.i.O, EM I t Dlil OUTUBRO DE 1915
Pltl;SlDEl\'CIA

....

DO

SR. UnBANO SAN1'08, PRESIDENTE

A' 1 hora da t,arde abre-se a sessão, a qqe concorre-m oa
Srs. A. Azet•edú. Pedt•o Borges, Pereit•a Lobo, Indio do BraY.i!, Lauro ::lod,·é. Costa Rodrigues, M·endes de Almeida. José
Eur.ebio, Pire,. li'et•t•eira, RiheiJ•o Gon~alves. Antonio de
Souza, .Ioiio (,yw, uunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Ro~a e
Silva. Hu;vmundo de Mir•nnda. (inmes Rib~iro. Domingos Yicente, Miguel ,:Je Carvalho. August() de Vasconcellos. \lctndo Gunnal)ara, Sá l~reire, Bueno de Paiva, Bernardo !l!onteiro. Gonzaga Jayme, José Murtinho e Vrctorino Monteiro (27) •
Deixam d~ <·omparecer com ~ausa justificada o~ Srs.
i\Ietcllo, l:lercilio Luz, Lop~s Goncalve,, Silverio Ner)'• o\r. thur Lemos, ,\bdin~ Ne,·es, l~rancisec Sá. 'rhomaz · Accioly,
.Eioy ·de Souza. Wnlfredn Leal. Rilloit·o elP Britto, Arau.io
Góes, Siqueim dP Menezes, Gu·ilherme Campos. Ruy l:larbosa, Luir. Vianna, .José Marcellino, João Luiz A.lves, Be~nar
dino Monteiro, Nilo l'ecanha. Et•ico Coelho, Francisco Salles.
Prancisco Glycl•rio, AdoJpho Gordo. Alfredo Ellis, Et,genio
Jardim, LeDpoldo do Bulhões,· Alencar Guirnarãe;\ Generoso
Marques, Vida! r\nmos e Abdon Baptista (31 I •
E' lida, posta em discussão e• sem debate, approvada &
acta da sessão anterior.
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O Sr. i" Secretario dú conta do seguinte
l~XPEDIEN~rE

Ofl'icios:
no S1·. ·I" SccrfJtario da Camara dos Deputados,
tendo 11 seguinte

reme~

PROPOSIÇÃO

N. 56 -

'1915

O Congresso Nacional decreta:
TITULO I

Situação .jurídica dos indios
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1." Ficam emancipados da tutella orphanologica visente todos os indios nascidos no territorio nacional, qual..
quer que seja o gráo de civilização em que se encontrem.
CAPITULO UNICO
'
CLASSIFICAÇÃO, PREROGATIVAS lll REBTRICÇÕEB

Art. 2." Para os effeitos da presente lei, são classificados
nas seguintes categorias os indios do Brazil:
1'. mdios nomades;
2•, índios arr·anchados ou aldeiados;
3', índios pertencentes n Povoações Indígenas;
.
4', indios .pertencentes a Centros Agrícolas ou que vivem
promiscuamente com civilizados.
'
Art.. 3.' A qualquer indin das 1'. 2' e 3' categoria~ é fa·
cultarlo o direito de dispõr, como quizer. rios seus haveres e
rln~ümnr o •Pu sur~eRRor em qualquer· runcção.
Para~apho unico. No ca~o de não haver as indir.acõ~s
necessarias no rmrr.primento integral rlestP artigo, será r•espeitndo qualquer meio tradicional de herança on sucr.essão adoptado pela tribu interessada, nunca a esse respeito intervindo
autoridarlc alguma sinão o inspec:tor do Serviço de Protec~IIo
aos lnrlios, on seus amriliaras, e só para apaziguar os animas,
porvent.nra rlesnvinrlos.
Art. 4.' Ao~ mrlios da 4' categoria, os fnnr.~•onar•os fi·Jmprlenfel' !lo ~er·v•co riP Prnter•.ciin nos lnrlios prestarão a assistenria devida nos t.rrnios dos nrts. 2• lns. 5 6 r 7' e 14 ao
·regulamento que llaixou com o decreto n. 9'.214, de 15 de

'
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'dezembro de 191l, r·equerendo o seu direito perante as justi~as IJ autoridades.
·
Art. 5." A capacidade, do facto, dos · indios sofl'reri as
resLriccões prescriptas nesta lei, cmquanto ni1o se incorpora·
rem elles (l socwauae crvlllzaaa.
Art, ti." Os indios 'de qualquer categoria, não inteiramente adaptados, ficam sob a tutela do Estado, que a exercerá
segundo o grúo de adaptaci1o de cada. um por interrnedio dOs
inspedore» do Ser·viço de Protecciio aos mdios e Localizaciio
do Traballmdores Nacionnes, sendo facult..ldo nos ditos inspp.
ctores requerer ou nomear procurador, para requerer em
nome dos mesmos índios, perante as justiças e autoridades.
praticando parn o referido fim todos os actos permittidos em
direito.
§ 1.' Cada aJudante ou auxiliar do Se1'Viço de Prot.eccão
aos Indios receberá uma portaria do inspector, ·autorizando-o
a substiluil-o em caso ·do necessidade, nas l'unccões de que
trata este artigo.
§ 2.' Em casos especines póde o inspector, mediante· !)rocuraoão, delegar poderes 3. qualquer pessoa para o substituir
nas sobreditns t'unccões.
Art. 7.• São nul!os os actos praticados entre indivíduos
civilizados e indio das f', 2' ou a• categorias, salvo quando
e~te fOr representado. pelo inspect.or competente. or1 quem
frzer as vezes deste.
TITULO II

I

~

Das terras para indios .

CAPITULO 1
TEnRAS DO Po\'rlllMONIO NACCONAL

Art. 8. O Governo Federal providenciará no sentido de
pass!lrem para o Ministerio da Agricultura, sem onus pum
este, as terras pertencentes ao Patrimonio Nacional, que forem .iulgndns nocessnrins ao Servico de PJ•oteccão aos InrJios.
Art. 9." Pnm a fundaciio de Povoacões Indigenas, fica o
Governo auto•rizado a permutar com particulares ns terras do
Patrimonio Nacional, que estiverem sem applicacão, ou que
puderem sor n!icnndns, n juim do mesmo Governo.
CAPITULO 11
TERRAS PERTENCENTES AOS ESTADOS

Art.' 10. O Gove1·no Federal promoverá a cessão gratulta parn o domínio da União, das terras devolutas pertencentes aos Estados, que se acharem occupnda~ ~elos indios,,

.I
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bem ~orno a das terras das extinctas aldeias, que foram
trnnslcrtdns ú~ anl.tgas provincius pcl•a lei de 20 de outubro
de !.SBi.
~ 1." As terras cedidas serão delimitadas em zonas ~ar
respondentes á occupação real já existente sendo •·espeltada
a po~sc dos índios, assim como o uso e goso por el!es das
riquezas naturaes ahi encontradas.
2.• Hespeitada essa posse, poderá o Governo l~ederal
empregar as ditas terras para a l'undação de povoações indigcnns, ou qualquer ouLra J'órma do iocnlização· de indios.

*

I

TITULO III
Do Registro Civil dos Indios

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PllllLIMINAllES

Art, 11. As disposições da lei de registro civil de nn~
cimento, casamento e obito são applicaveis:
1.1) nos indios pertencentes a centros agricolas ou que
vivem promiscuamente com civilizados, ficando elles $U.Jeitos
ao reg-imen commum do registro;
b) aos indios das outras categorias, sempre que as ei~:
cumstancias o permittirem. não f,icando elles sudeitoe. a penaliaade
alguma nos casos de omissão de qualquer registro.
'
Art. 12. Para os effeitos do artigo precedente, lettrn b.
as inspectorias do Servico de Pr·otecção nos Indios e Localização de Trabalhadores Nacionnes. terão a seu cargo, nas suas
sédes. nas poviacões indigenas c nos postos do serviço, os
trabalhos iniciaes e subsidiarias do registro civil definitivo.
sédes, nas povoações indigenas c nos postos do serviço, os
viço existirão livros nas condições do de que trata o art. 9'
· do deórcto n. 9.886, de 7 de marco de 1888, os qunes servirão para o assentamento geral das tres especies do registro
civil.
!$ i.• Desses assentamentos para os deV!dos fins, será
cnviáda communicacão á séde da inspectoria e ao ofricial do
regist.ro civil da comarca ou t.ermo mais oroximo, para o
processo defi!litivo do registro.
§ 2.' Na séde da inspectoria, serão devidamente registrados todos esses assentamentos .em livros identicos uos
acima alludidos.
Art. 14. Quando o registro filT· or•iginariamente fert.o
no: cnrtorios do registro civil, o officinl respectivo deverá
er.viar á inspectoria umn commun icn~üo contendo em resumo as especificações exigidas na lei.
,Art. f5. ·O regi>tro definitivo, a que se refere o art. i3
ij 1". será feito na comarca ou termo mais proximo da terra

',
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b~bitada pelo indio, mediante declaração verbal, segundo a
fórma e~tabelecidn em lei, por cummuuwa~ão escr1pta cte au-

toridade ou de duas testemunhas quaesquer, ou ainda por
nvisu orricial da inspectoria com todos os esclarecimentos
necessarlos.
CAPITULO II
DOS NASCIMEN1'0S

Art. 16. Poderão ser desde já lançados no registro civil,
no que respeita a?s nascimentos, todos -us indios existentes
no territ.orio nacional, qualquer que seja a sua idade.
Art. 17. A mscripçiio dos mdios meucwnados no artigo
precedente será feita em livros dist.incto~ dos em que se registrarão M nascimentos que forem <~Ccorrendo.
Paragrapho unico. Esses assentamentos effectuar-se-blio
de accôrdo com a~ prescripcões dos at·ts. 13, 14 e IIi.
Art. 18. Nos reg-Istms l'eit,Qs Je c~~Jnformidade" com o
art. 16, serão obsei·vadas as declaraçoes de nome. idade presumivel, sexo, tribu a que pertence, Jogar do nascimento e,
quando pnssivel. a filiac.ão e o est.ado c·.ivil.
. Paragrapho umco. Qualquer outro esclarecimento que
interesse á individllalizacão do indio inscripto poderá ser lançado no aRsentamento.
Art. 1O. Os -,:lema is I•r.gist.ros do nascimento seguirão,
tanto quanto possivel, as determinaçõe5 dos arts. 58, li9 60,
6:1 e 62. do citado decreto n. 9. 886.,!1e 7 de ma7co de 1888.'
CAPITULO

m

DOS OASAMENTOS

Art. 20. Os casamentos de indios das :t•, 2• e 3• categorias, emquanto durar o regimen de excepção da presente
lei, nãd serão ef'feclundos conforme ás nórmns legues QII<'
actualmente regem n especie, nem tambem reconhecidos officia!n,ente.
Art.. 21. Aos indios, cujo estado ae civilizaçliCi perrnittir
o casamento segundo o direito commum. fica facultada a habilitação perante o funccionario competente da inspectoria,
o qual expedirá o respectivo certificado e assistirá ao acto,
subscrevendo-lhe o termo.
CAPITULO ' IV
DOS"OBITOS

Art. 22. Os obltos serão registrados á proporçAo que 11e
forem dando nas tribus já relnrionadas de 1qualquer modo
pom as inspectorias do Serviço nos Estados,

1
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§ L • Os assentamentos

respectivo~ obedec~::rilo

ao mesmo
plano estabelecido no decreto n. H. 886, de 7 do marco de
1SSS, di~9ensar!a a aLlesLaçfi.o do obito, a qual se1·a substitu idil por t,,~,JomuHIJOs de l"'ssons idoneas cm nutnCI'o . de
t.res ou por ol'l'icio de l'unccionario competente da inspectoria.
§ 2.' Os indios das 1'. 2' e 3' •1ategorias serão enterrados nos seus cem:tel'ios proprios, conforme os seus ritos e
costumes.
TITULO IV
Disposições de Direito Penal

CAPITULO 1
DOS CRIMES CONTfu\ INDIOS

Art. 23. Os crimes de qualquer natureza, commettidos
por civilizados contra indios, considerar-se-hão sempre como
praticados por sup•·rior- contra inl'erior, e. comt taes, terão
suas penas aggravadas pela circumstancia do art. 39, § 9•,
in fine, do CodJgo Penal vigente, além das demais em que,
porventura. incorram os Q.utores.
Art. 24. Os crimes contra a bonr• e honestidade (Codigo
Penal, titulo VIII\ das mulheres indígenas da~ 1•, 2• e a•
categorias, quando !'orem commettidos por civilizados, serão
pun:dos com as penas leg-aes já existente~ e mais a da aggravante--earact.erizadn no art.igo precedente, ainda quando tenha
havido no acto proposta ou consentimento da paciente, de seu
pae, marido. irmão ou chefe de tribu.
·
Art. 25. Invadi!' :l miio armada ns sesmnrias ou quaeFqu~r
terras sob a posse dos indios. quer pura hostizal-os, quer para
o fim de explorar os productos naturaes das ditas terras; commetter depredacões, ou violencias contra ar·rancbamentos,
aldeias. povoações indigenns ou postos de ser'Viços; alliciar
gente para impedir, por qualquer meio de coacção, a continuação da posse dos indius nas terras por elles occupadas .
. Pena - de prisão cellular por um a tres annos, além daquellas em que incorrer pela vinlencia.
Paragrapho unico. A entrada á noite nos pousas de qualquer especie. em que se abr·ignm indios, é equiparada para
os effeitns pPnaes. quando prátir.ada por individuo civilizado,
iL violncrw do domicilio, de que t.ratu o nrt. 19G do Codigo
Penal.
··
·Ar!.. 20. A dislruieüo ou damnificnc;üo de cousa de qualquer valor. movei, immovol ou $Cmoventes, de propriedade
de indios. Sei·:\ punivel sPgundo o disposto no art. 329 do CGdi$0 Penal.
·
Al't. 27. Todo nquelle que, abusando da boa fé, ingenuidad~ ou att•aso mental do indio, sujeitai-o á exhibição ou espeotaeulos d'eantc de terc-eiros, com o fim de tirar disto lunro
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ou proveito, será punido de accôrdo com os arts. 180, 18!,
ou 182 do Codigo Penal. (Dos crimes contra li liberdade pessoal, segundo as circumstancins.).
CAPITULO ll
DOS CRll\!llB PR.\TICADOS POR !NDIOS

Ar L. 28. São equiparados aos menores de que tr·ata o
art. ·30 do Codigo Penal os índios nomude.', - os arranchado>
ou aldeiados e os que tenham menos de cinco annos de estabelecimento em povonciio indi;;eua.
·
§ 1 • • O índio de qualquer das tr~s categorias acima, que
tivm: praticado qualquer mJ'raccão, !!brando com discernimonto, será rcco!Jlido, mediante requisição elo inspector competente, a colonlas correccbnaes, ou estabelecimentos industriacs ·disciplinares, pelo l.cmpo que uo mesmo inspector
parecer, comtanto que não exceda de cinco annos. ·
. § 2.' Entende-se por: estabelecido em povoar;ão indi;;ona
aquelle que móra effecizvamente nella, qualquer que seja a
sua condioiio, descontando-se nd respoctJVO computo as interrupr;ões que porventura se derem com a volta temporaz·ia
do indio á selva.
Art. 29. Os indios que tiverem mais de ·cinco annos de
resic)encia em povoapii.o indi~"nn, quando commetterem qualquer Infracção prl)vJsta na legislação penal commum, serão
punidos com a metade sómente das penas ·nella instituidns.
Art, 30. As c1rcumstancias aggruvantes previstas nos
arts. 39 e 41 do Codigo Penal não inl'luem un appliclU)üo das
penas nO$ índios da 1', 2'. e 3' categorias do art. 2" desta lei.
Paragrnpho unico, i\S cirr.umstnncias attenuantes do
art. 42 do dito codigo influem para a diminuição das penas
impostas aos indios das mencionadas categorias.
Art. 31, Os indios de que t.ratn o art. 29 não poderão
soffrer prisão cellular, a qual será substituída pela prisão
dlsciplinnr, por igual tempo, em estabelecimentos industriaes
especiaes (Codi!io Penal, art, 49.).
·
Art. 32. li'JCnm desde Jogo 5u,ieitos, como .qualquer cidadão, ao rer;imen commum de direito, os indios que passarem para os centros agrícolas, de que trata o decreto n. 9 .2h,
de 15 de dezembro de 1911.
TITULO V
Dos bens dos indios

CAl'J'rULO I
ISENC:ÕES m nllOA!,IAS

Art. as. Ficnm isentas de qualquer imposto t~e<leral as
doacõl~S grntuilas ou onerosas o as demais transmissões de
bana doa indios, todas as quaes podem ·,;er feitas por siniptes
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termo lavrado, com duns t.rslemunhns, eUJ livro especial da
respectiva inspectoria do set·v~r:o. seja qual for o valor do
contrncl,o, observadas cm tudo o ruuts, para que tnes actos
possam valer contra terceiro~. as !•Jis em vigor sobre a tt•nnscrip~'üo nos. registras ol'ficiaes,
Art. 3.\. Picam tambcm 1sentos de qualquer pagamento
federal de imposto, sello, custas o outros, todos os papeis;
requerimentos, escripturas, certidões e documentos promovidos pela inspectoria competente e que tratem do questões
relativas aos índios ou que sejam do legitimo interesse delles.
Paragrapho unico. São absolutament-e b'l'atultas, no que
concerne á compctencia federal, todas as praticas e celebrações tendentes ao mesmo fim.
Al't. 35. Nas divisões e demarcacões de terras dos índios, os emolumentos dos empregados do juizo e os bonorarios (JO pessoal tccbnico podem ser pagos, em falta de meios
pecuniarioo da tribu interessada, com o producto da venda,
em hasta publica, da quota de terras ,julgada sufficiente para
o caso, a juizo do inspector e de accõrdo com o valor venal
vigente .
.Para,:,Tapho unico. Não poderão, entretanto, concorrer,
por si ou por outrem, á referida hasta publica. nem os funccionariQ.!J do Serviço, nem os empregados do juizo, nem o
pessoal technico; sendo nulla de pleno direito toda a acquisi.
cão feita por elles directa ou indirectamente.
Art. ::16. Para defesa das sua!\. pessoas e do seu patrimonio gosarão os indios das 1', 2' e 3' categorias de assist.encia gratuita, judiciaria ou de qualquer 0 utra especie, po~
parte das inspectorias do Scrvico ou duo autoridades federaes,
quer nos processos de natureza publica, quer nos de caracte~
particular.
CAPITULO TI
DA GESTÃO DOS BENS

Art. ' 37. Até a passagem dos índios para o centro agricola ou sua incorporação á sociedade civilizada, nos termos
desta lei, são os inspectores, cada um nà sua circumscripcão,
encarregados da gestão dos bens que os ditos indios venham
a possuir por coação ou qualquer outro meio; e, como· tal,
apresentarão annualmente á autoridade judiciaria competente
as contas da mencionada gestão, para o necessario Julga-mento,
§ 1.• Os saldos em dinheiro e os remanescentes de qualquer especie poderão ser convenientemente empregados pelo
inspector em benc!'icio da communhiio indigena a que pertencerem os bens ou constituirão um fundo patrimonial devidamente depositado em nome individual do indio ou da collectividade, conforme a natureza dos mesmos bens e o de<·l.ino
que lhes fõr assignado e tudo mediante homologação do juiz
competente.
__ ...
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~ 2." Haverá nas inspeei.OI'Ias livros para arrolamento
de,oes bL'ns, o quul seJ'ii J'ciio tomanrlo-se por• basr• as r•es~c
ctivns commuuicnçües das ~povoa~:Ges indígenas ou postos do
Servo~:o.

Art. 38. Desde que passe para ccr11ro agrícola uu se incorpore ú wcicdadc civilizada, r·ecebei'ú o 111dio os bens que
lbe pertencarn indil'lrlunlmcnle, para que os possa IIvr·ement.e
admini.'llr•nr•.

Arl. :m. i\o casu tia i!Ullectividade tgruou. horda, tribu ou
naciio) passar na tul.a!Idade pum centro a:;rieola ou.ser tncorporada ú E·Dcieclade civilizada, J'ar-sc-ha enJr·ega dos bens communs ao ehcfe respectivo; si, porém, uma parte da dila collectividadc permanecer em povoncão indígena ou posto do
Servir;o, J'icarú sob a gestão do inspector a quota que propo~:o
cionalmente caiba a essa pat·t~.
DISPOSIÇõES GERAES

Art. 40. · O Governo Federal providenciará no sentido de
pasmrcm para o Minislcrio da Agricultur·a os ediFícios ou outra qualqum· propriedade do Pal.rimonio Nr~cional que, estando
sem applieru;ão, forem •julgad-os necessarius ao Hervico de
Proleccão aos Indios. l'icando lambem autol'Izado a permutar
com partlcuiar·es taes propriedades por terrenos uf,eis ao
meE-mo Servico.
.
Pnragrapho 'unico. Nas transacções desta ordem serão nomeados peritos de ambas as partes para UE· éonvenient,es asaIiações
Art. 111. A annuflnçfto dos netos c contractos feitos com
violação do art. 35 desta lei será promovida, por acção summarm, pelo compelentP mspector.
Art. ~.~. Consideram-8e mcurporados ã sociedade ctvihzada (art. 5"1 e, pol'Lanto. cm condicõos de responder pelos
seus actOE·, os índios que, .conforme atlesla~ão do inspector.
com,Petente, se,jam equiparaveis aos pertencente~. aos Centros
AgriColas.
Art. 43. As prerogativas de que t.rata a presente lei não
teom applicacão nos. indios, que, estando em promiscuidade
com civilizados, se prevaleçam da sua qualidade para commettcr abusos. ou que os commettam por influencia de outrem.
§ 1." Si cm tal caso, tiver o indio agido por si mesmo,
sem suggestão alheia, servirão do nttentl.llnles ou de aggravnnle~· os seu~ pre~edentes. conforme fornm hnn~ ou máos.
Art. too. Em caso de r:oncciio, ou irnmmnneia de "micção,
por illegnlidade ou nbuso de podrr. contra índio, cabe no inspector respectivo. ou a qualque!' de sr1us represenlnntes. interpAr sem demora pe!'nnt.e o juiz compeiente o pedido rir,
habP.as-cor)lu..ç.

'\·rt. ··15. Aos indios que !'orem sendo inscriptos.,no registro civil será entregue umn richn com a. designnoiío da-inspeotoria e o numero correE•pondcnle do regtslro.

.
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ArL. ljQ, Para nxccur;iio da pr·csenlc lei, assim c011lO do
regulamento que baixou ""rn o çlt·r~relü n. 9.211j, de Iii de
dc~emlll'o de l\111, puri/~r·il o.Governo Federal uLili.ar-se,
quanrlo houver cabimento e oppor·tunrdade, do reguloarcnlo
que barxou com n rJot!t'elo n. '•.V51i, rlr. n rle seternbr·o rlc IUUa •
. . Ar't. 1,7. J~' lrvr•e a mrl'ialiva pnr'tieular de cateche,.·e relrgrosa, sem pr·e,iuizo da l'i"ealiza~üo rJo inspector eompelente
em ludo que •·r r•ef'ira nos interesses dos indios.
'
ArL • .118. Ficam rncorpor·adas a "sta lei, pam torJos o~ efi'eilos, as disposiGücs do rcgulamcnt.o annexo ao decreto
n. 2.!l11t, rle 15 dr dczemlll'o rle 101"1.

. Art. "~· l~stnndo o~. indios dQ 1", 2a c 3m c:ltegor1ns sob o

rcgrmcn de exceepção rla pr·esnntc lei, ficam sob o nmparo das
?~llorirlades l'cdcr·acs competentes, que, enlreiaut.o, pMerão
mvocar o auxilio das aulor·irladcs csladuaes. quando o julgarem necossnr·io.
§ 1." Sob pretexto algum ser:i licito a quaesquer autorirJ~Jrlc, rmmovcr· ou cl't'cct.nnr expr.dir;fio armada contra indios.
~ ~." A eoupcrar;fio rios f!OVel'lros estnduacs para a obra
ele pncifiear;üo dos inrtio:; c j)rot.ccr:ão de que carecem, será
prestada n juizo do Governo Federal e de accôrdo com o
plano arlopl.arlo parn " rnerwionado E·r.rviço.
'
Ar L 50, Rr.vo:;arn-se a:. ri isposições em contrario. ·
Cnmam elos Deputados, !l de outubro dr. 1~15. -

Lui:

Soares rios Sanlos, Vice-Pr·r.sirlcnt.o em cxercir•io. - A, José
da Costa Jlibci1•u, J" Secrelnr·io. - Alfredo Octavio Maviunier,

2" Socretnrro interino. Jncíio.

A' Commissão de Justiça c Legis-

Do Sr. Ministro da Viação, lransmittindo a menso.ge'm
Nmr "que o :O:r·. Pr·csir/cnlr• da llnpublica restitue dois dos autogr·aphos da r•esoluuão legislativa, sanccionadn, que abre o
creclil.o de 8 :GG2$752, pa.ra pagamento ele vencimentos a. Mo.noel SaoLr,rrr: Guimarães. administrador· dos Correios de Goyaz.
- Ar·chive-se urn dos aulog-r•aphos e ·,.emeLta-se n outro ú Cnma.r·a dos Depu lados.
Do Sr. Presidente do Estado do Espirita Santo, enviando
um ·~x,;ruplar·, impr·Psso, da mcmu~em que dirigiu ao Con.J';resso Legislativo, por occasiüo da installacüo dos seus trabo.fhos, - Inteirado.
Do Sr·. Pr·cRidcnle rlo Bstado llo flio Grande do Sul agrarJr>~Jenclo u eomniunica~fio ria clcil;flo do Sr. Antonio ,\wredo
JHll'a o e:ll'go dC' Vice-Prcsirlcnte do Senado.- Inteirado.
Do Sr, Prcsinente da Camara Municipal de Cnconde, commun icando a approvaçuo de um v olo do peza1• pelo po.ssnmento
do Sl'. gcner·al Pinheiro Machado. - Inteirado.
Telegramma rio Sr·, .José C:tdos Pinto Barreta l> outro~.
do Lcrwôes, communicnndo lerem feito celebrar solemnes ex~
quias
alma Llo SI', general Pinheiro Machado, - Inteirado.

rol'
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O Sr. 4' Secretario (servindo de 2'"), declara quo não ha
parCCCl'CS.
O Sr. Pires Ferreira -

•

Sr. Prosidcule, rulcrnbrar os serviços dos JJuns bt·uzllcit·oi que vão deSU[llHll'Ceundo do UUIIICL'U
do,. vivos, pudei'Ú IL muitos pareect· uma imperlinuneia; porém, pat·a ulim, ,iulgo cumprimento do um de\'er, ao qual nno
me posso furlat'.
..
Venho lt·uzet·· ao eoatllueimcnlu do Senado a uolie1a do
fallccimcnl 0 do inesqtwetvcl marcehal ~!anue! l~uphrasiu rJo,;
SunloR Dm>, um dos vclcmnos ela g-uct·t·a elo l'araguay que
nwis se dh:·liuguiram vela sua Jwavurn, Jlela sua rrwdt!I'ru:fiOi
o r.ula sua illu,Lracüo c honot•abilitlade.
Não lwv.ia aonmpnmcuto cm que Ü\'e:;se scL·viclo u snudo;o IJJOI'lo ande não l'ossc sempre lcmuradu Wll nome, lal
era. o ai.LracLivu ela sua p·aleslra, sempre citando fuclo:;. heroicos da llisloria pal.t•ia. oneum,iuudo o~ seus camal'adas.
l,'iuda a guet'l'U, proeut·ou clevar·-se na carreil'n. das al'mas.
ehógand 0 no posto dtJ geuur:al du divisão, posl.o em que fal- ·
lecou.
,\ssim, requeiro um 'l'olo de pez'ar pelo J'alleciritcnlo dllsw
gmnde servidor da pnlt·ia que du1xa na l!islol'ia oxumplo:. quu
a mocidadu póclo imilm· com desvaneciuwulo. (illu.ilo bern ..1
O Sr.· Presi4ente - O Senado acaba de ouvit· o requcrimculo J'ormulado velo Sl'. SoualiOl' !'ire:;. liol'rei'l'll. üs <il'nlwros que U[IJH'O\'Ulll l[uoit·am lu\'UIILar-se. (Pausa.)
Fui UJI[ll'O\'lll!O.
.
:::ied eor.~e·igna·do na acta o voto de pczar que acaJJa de
SOl' Ujl[Jl'O\'ndo,

OHDElll DO DIA
SUSPI~N::t.\o no '1'\WCO UAH NO'l'o\8 D.\ CA\X,\ 01·: L:Q,~VIms,\n

2' discussão da proposição da Camal'U dos Deputados
n. H, de 1015, que manda suspender, até 31 de dezcmbl'O do
1016, o troco, por ouro. das notas du Caixa de Convt-rsão, ficando o Governo autorizado a prol'Og-ar esse prazo por m9.i$
UIU anuo ú dando oul.t·ns pt·ovidou(~ins.
Adiada a volar;ilo.

Discussiio unica do parecer (la Commissão do Marinha e
<iuert•a n. 13ü, de 191ú, opinando pelo indeferimento do rc~
querimenlo cm que D. Mut·ia Vit·giniu .Affooso, vHlva, filha
do l'inado cupiLiio-lvuento M:moc•l Dias dos Santos, ;Jedo melhoria llu :;oJdu deixadn por seu pau.
Adiada a yola~üo.

•

•
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GullLinuur,,iío da 3' drscu,;;iio da pr·oposicão da Gamara do~
Deputados n. 09, de 1\Ji!J, que abre, pelo Ministerio da
Guel'l'a, o credito de G:000$, para pagamento de vencimet1Los
a Agl·jppiniauo Var·t·u.-;, pl'oJe.:5~ur· do LJXLincto Arsenal de
Guerl'a da ·Ballia.
Adiada a votacüo.
Clli\DITO DI> -\ ;!,f;~~9GG AO ~.1 INIS"J'IlfliO DA ,\GniCVL'fUM

Continuar;iio da 3' discussão da proposicão da Camara du~
Deputados n._ '123, de HH 4, que abre, pe.lo Ministe~io da Agricultura, o erMiLo de '' :483$UiiG, para attender ao pagamento
de drJ'I'ci·cnca de grnlifiear;ão d~Jvida aos t'unccionarios contl'llcl.ndos Dr . .John_ Willis e ,',J!J•,l'lo Lofgrcn.
Admdn a vot:wao.
O Sr. Presidente - Não havendo mais uada a tratar·, vou
levnntwr· a sessão, desig·uando pa1·a o1·dem do dia da seguinlr•:
, , \'ola~ão, ·em 2' discussüo, da proposi~iio da Gamara dos
JJepulados n. 'd, de HI!G, que manda suspender, até 31 úe
de~erniH'o de 1U!t>, o lr·oeu, por our·o, das notas da Caixa. de
Convm·são, fiuando o Govcr·no aulmi~ado n prorogar esse
pr·n~o por mais 11m armo, e dando oulrq,s pr·ovrdencias (com

paree!'1' {avorawt. ria Commi~sao de FinançG.:!) ;

\'olaç5o, em discussão unica, do ·parecer dn Commissão
du M~H·inha c Guerra n. '139, de -1915, opinando pelo indeferimento do t•cquerimc>nto cm que D. Maria Virginia Af'i'onso.
viuvn,-filha db finado eapitão-t<mentc i\lanoel Dias dos Santos, pede mclhr!l'ia do soldo deixado por seu pae (com parece1·
da rlrJ Firum(:fls, o1rinandu do

mesmo

·ll!odO) ;

,

Volnvão, em 3' diseussão, da. proposição da Gamara dos
Dcpul.ndos n. 90, de -!911,, que abre, pelo Ministerio ,du Guerra.
o urcrlit 0 de G:000$, para pn~~nncnto de vencimentos a AgriPQiniuno Dat·r·os, professor do ExLinclo Ars<~na.l de Gurra da
Balria (corn parecer (avoravel da Comnrtss<io de Finanças);
Votac,ão, em 3' discussão, da proposioiio da Gamara dos
Depul.ado~ n. 123, de '191/o, que abre. pcln Ministerio da Agl'icullm•a, o credito de ~ :1,83~95ô, para nttendcr· no pàgamenl.o
de clil'fcl'enr;.a de :;ratificn(:.ito devida' aos funccionarios conlrnetados. Dr ..John Willis c Alber-to Lnt'g-ren (com 1lU1'cC1'1"
dn ComudHslio rir: )Nnan('as contrario

á emenda do Sr. Alfredo

EU-is) :

, GonLinuar•-ito da 3' discussão da propõsiciio da Camara du•
Depnt.ado;; n .' J~!J, :lc 1n1 1. quo abt'~-. pelo Minislerio rla
Vinr·no o credito de -32: ·i G2$8S:J, pnr·a occorror ao pagamentn
di! i·r•,;pirnerrtos devidos a diversos funccionarios. aposenlnr(•,.~
__ do:; Correio> (com wrreccr (av01'avcl da Comm1ssáo, sfc I• '-·Jtoll~~as.) ;

1

........ ~ •

•..
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11.

discussão da propooi(;D.o da Cnmam

dos

Deputados

:H, de HH5, que uhr·e. pelo l\linislerio da Viui'ão, o credito

de 12:000$. pam occorre!• ao pagamento de vencimento;; ao
Dr. Jcronymo Baplistr, Pe!'eim Sobl'inho, chefe de oecçiio.
addido, da Hcpa!'l i<;ão Um·nl dos Tclegl'aphos (cO'm. pw•ecc1'
{avoraviJl da. Uom.mi.Ssão llc P inanças) ;

2" discussão ela proposição da Camnra dos Deput.ndos
n. 37, de :1 fH 5. concedendo um anno de licença u José l7.idorJ
Mn.rLins. collcclot· das rendas J'cde!'aes em Olinda, Estado de
P.CI'nambueo (co11t e·nwnrla da Gormn:issüo rle Finanças).
Levanta-se a sessão (t 1 hora o 1,5 minutos.

119" SESSXO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1915
Pl\ESlllENClA DO .SR, UllliANG SAN'l'OS, PRESIDEN'm

A' ·i bOra G!• tarde abre-se a sessão. a que concorrem os
Srs. A. A7.eredo, Pedro Borges, Pcreir·a Lobo, Lopes Goncnlvus. lnàio do Br·azil, Louro Sodt•é, Costn ftodrigu~;~s, ~le•rdes
de Almeiaa, Jo~,1 ·J~uzebio, Pir:cs Fet·reil'n, Jliileiro Gunc;alves. · 'l.'llomnz Aecioly, ,\nlnnio de Souza, .João Lyr·a, C•.,nhn
l'edr·osa, Epilnr~,o Jl"ssoa, Wall't·edu J.enl, !tosa e Silva. Raymundo de Mit•:tn~n Gonws 11 ihei r·o. Don1 Íllf'O~ \' i<:en I. e Mi<.;uul
de Carvalho, .\n!!'usln de Vas<·tllli'l!ilo,, :\leindo Guanabam,
Sú Jo'I'Cil·e, Bn~uo r!r. i'nlva. HPI'IJ:II'tio 'IOIIII'il'll :\ll'l'<'<i.r l-:1li<, nonza:.la .Tayme. L<~opoldo r],. Bulhüo,;, ;José ~lul'tinho, Gencru~o Mat·ques, Abdon Baptista o \'iclorino l\lonl.eiro (:llt).
Deixam· de ('l.liHJitli'üt'I~I· ~·r.un ~~nnt'in .i11:-:tiricndn ns ~r~.
Melel!o, ller·cil i:J Lnz. Silver·io "'"'')', Al't.hu1· Len1os A~.dias
''''"'''· Francisco Sá. Eloy de Somn. llilwii'O d<.• Brrllo,
Arau,jo Gó<•s. Siqur:i1·a riP ~lonczes, Guilhrmnr. Campo~ llny
Bnl'hMa, l.uiz \'iannn. ;los<'' ~liu·ePllino, .João l.uir. Alves. 1-lernnrdino Monteiro, Nilo Pcçanha, Erir.o Coelho, J?J•nnf'is<'o
Salles, Francisco Glyc~rio. Adolpho Gordo, Eugenio .ht•dim,.
Alencar GuiJna•·iícs ~ Vidnl nnmos (24).
E' lida, po.stn r,m discussiio e, sem debate, npprovn.r!a a
acta da sessão (Interior.
O Sr. i" Secretario di\ conln do seguinte

EXPEDIENTE
Orficios:
'
Dn !'11·. Mini>trc da Fazenda, lransmittindo n ,men,na:em
[,orn que o ~~·. Presidente da R~puhlica restitm dms do;; nutogl'nphos rJa. rcsolu<;ão IP:;'Islall\~1, ônncclonacln, que manda

ccdeJ' gJ·ntuitnmen 1 r. :t Assor!hH;fío A1·ocajuana, do Sergipe as
tt•rra~ du exuuctu eu~alJelladu tle t:iaulo Antonw a.e t\~·aeaJl'l
pai'U aug-Juenlo do Uospltal do Candade. - Arcbne-,;c um
dos aulogl'Upbos I! reme~la-sc o outro ú Ca.mara dos Deputados.
Dos Srs. G•Jv~::.madores dos Estados de Alagoas e ':'anta
Catharina, agradecendo a communi.cuciio da eleição do Sr.
Antonio Azeredo para o cargo de Vice-Presidente do Senado.
In~eirado.

Do Sr·. Gouvei<> Lima, presidente da Camara Mumc.ipal
do Rio Branco. communicandu ter sido lançado na acta dos
seus trabalhos ~~m voto de pezat· pelo pt·ematuf'o passan.ento
do ·eminente Sr. general Pinheiro illachado. - lateirado.
•relegrammas dos Srs. Presidentes e Gpvernadore;, dos
Estados do Ceal'á, Bahia, Espirita Santo e Minas Geraes. congratulando-se 1;1Jm o Senado pela passagem da data de l 2 do
corrente, com.memornt.iva da descoberta da America. -· In~eirado.
'
Do Sr. ent'OJICl Pacs Pi nlo, commandan~c superior da
Guarda Nacional do Estado de Ala:;oas. congratulando-se com
o Senado pelo mesmo motivo. - Inteirado.
llequerimeu·o do Sr. Arsenio Dclca!'pio Velloso dll Silvc.ira, 2" sat·:;er,to rcl'ormado do Exercito, vetet·ano da gu~rra
do Paraguay, ,,,Jieilando que lhe sc,iam tornadas r.xt~n~1vas
as vantagens da lei n. 2.200, de 13 de dezembro de 1~10. que
l'fJlllOclelou a l.ubclla dos vene1mentos nu h lares.- As Commissões de M.arinha e Gucl'l'a e de Finanças.
O Sr. 4" Secretario (se?·vindo de 2') procede á leitura do

seguinte
PARECER

N. 149 -

1915

'A' Commissiio de Marinha c Guerra foi rcm<Jtlida a proposição n. 23 do corrente anno fixando as forcas de terra
para o anno vindouro de 19Hi.
A Gamara dos Dermtado;;, tomando por base dQ ·estudos
a rn·oposta do Poder Execu ljvo, ,i;í adoptou algumas medidas.
que pareecm acertadas.
.
Dá-lhos a. Commissfto de ~~larinha I! Guerra o seu assentimento .
..._
E, allendendo :'is eondiçüc~ áiLicas, cm que se encontra.
o pai1., a lutar com dil'ficu\rlades financeiras, que csliio exigindo l'ecimr;fin cJ.e dcspezns, nfin ,1 licito fazer a essa Jlroposic.fio mmli l'ic~n~:l'los n ümendn~. que :-!Ql'inm de vnntni;ons pnra
molhoml' ns eausas elo Exel'cito, mns que valeriam como nccrrscim!1 de rlrsper.n< n onct•nr· o nt·r.nmcnlo da Gucr·m.
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·Aliás não tem apparencias de assentar cm fundamento
de justiça a critica, l'eiLa n:L tl'ibuna rio Pur!amonl.o Nacional
c na impJ·cnsu, aponlando as classes milil.urcs, o Excrcilo e ·a.
lllarinll elo Guerra, como fJUCm mais volumosamcnl.c pesa sobre
os ·cofres da Na~iío, uc:crescidos du · anno para anno o., ,c;asl.os
feitos em lwm da solu~iío do problema 1Ja nossa dcfcza. .<\!
verdade é que ca!Jil:amos Lilo rnnrlos, liío de>'elll'Urlos :melavam
essscs iJtl.cresscs lcgil.imos, com que sn preooeupam por !.orla
parLe os lwmcns rio Eslarlo, i'm eu.ius inüos csLão os riostinos das nar;õcs r.uiLns, que nfw rrwam ·ainda bastanl.ns os
esl'or·r.os cmpJ•eg;ados para co!locnr-nos no nivcl dos povos, quo
sabiamenl.o se apparclham n<L paz para as evenLualidar.lcs dos
guerras, nem ha que csl.mnhar o quinl1ftn da riqueza puillica.
' distribuído aos ministcrios, que l.1lem vor laml'a organizar as
,forças armadas, levantando-as moral c rnalcrialmcnte. · .
Seríamos acaso no mundo a cxccpr;iío, quando vemos wmo
i·eg;ra cm Lodos os paizes, nos continente~ t.orios, o ~rcseimcnto
das dcsrezas publicas, dada a natural lmnsl'or·maç~o por que
vne passando a sociedade e essa. especic de lei historicá, que
vem actuando sobm os Estados dando aos poclcr·rs dh·i:;cnl.cs
novos encargos c conduzindo-os a consumos de dinheir·os carla
dia mais crescentes?
Gmças no seu carader de universalidade. -!louve .i{L quem
désse a appe!laçüo de lei de Wagner a esse phcnomeno svcial,
o augmcnlo c.anl.inuo o pJ•ogTossivo das dospezas publicas nos
or-cumenl.os .modemos. Ass:irn o Sr. Andrr; nunr:lu, cm uma.
f.hese da Far~ulrlade de Direito na Universidade de Paris, falla.ndo das doutrinas do famoso scienLista allemão: .
«Sua grande lei de extensão crescente da nel.ividntlo rio
Estado constitue do alguma sorte a 11edra an~ulnr do sua.~ eonstJ•ucçõcs finanéeims: é a J'ot·mula que resume a sua doutrina.)
·
E porque contra nós se assanham críticos estrangeiros
qu~ csponLancamcnle quereriam assumir o enrmrg;o de bem
:;urar-nos oomo l.uLorcs, sem esquecermos o . que de errado
podemos nós mesmos apontar ·na dirceciio dos nc;;ocios puhlicos, ü licito lemhr·nr como ,criticas do mesmo IciLio c leór
podem ser feitas c o Loom sido nos pai;;es tidos e linvidos uomo
os mais bem dirigid-os o govemados, o que nem lcom como nós,
para figurar como facloros naLur·aes de rlcsacerl.o~. a cir·cumstancin de serem, como nôs somos. uma dcmocrania morlc!'lla,
ainda ern phasc de ehuliefto, sacudiria por commocõos intestinas,
som Ler lido a rara boa JoJ·Lunn de eneontrm· par·a a. encaminhar
.nos pl'imeit•os c mais rlil'ficois passos o pulso de um desses
homens, que raro appnrecom nas paginas da h islorin como
guiões provicleneinos.
Do seu proprio paiz fullava o Senador Picr·ro Baurlin, cm
paginas de um livro de rocenle claln, desenhando o quadro da
annrchia. financeira, a que levam ns pPntieas pa!•lnmenlares;
os Deputados, transviados pelas reclamações rio publico, 11 interpellarem' os ministros; os ministros a pedirem e obterem
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crcdilos suppkmonla!'cs; os Cl'ediloH supplcmcnfares a uccresoercm llH rk(ieits; a divida l'lnetuanfc a cn~t·ossat.'.
« Sut;-aJn o. '.1 ll,e:iOIII'O: c, por dil't'el'enl.es cstrn.lagcmus, esfot'l)lllll-"'' pnt• masr·nt•at· uma sil.uur;iío pela qual nin~;ucm li
rcspón;a\'ld '' qur• "Hr·.upa :'t ecn"H'a do publit:o o das Camar·as ...
Anardtia financeim. que :;c in:;inua cm lodos.,,,. servir;os puhliens eomn urn vit·us insidioso, e raz dcllcs lel'renos de eulf.um
1

eX!'L!fiLdonrdnwnln l'avoravcis a todos os oútros :l'ern1!}nLo~, os

quacs sob inl'luencias diversas os desag-regam» (Lr: B~tdact ct le
r/l!j'icit. l'icl't'e Baudin).
E, tno~lmndn l'omn as rlcspczas publicas ela Europa )lassaram dn om:n 1nilllõcs de francos, que eram em 175, a mais
{fe vinl" " r•inr:o llilltõcs a que chegaram cm 'iillO, podiam
dizer· os '"'"'iplot·es qu" anlepur.crnm palavras de perfacio ao
livro Lo. J•Olili<JIW huri[J•!tnira en Enr·opc: « Dans tous lcs Jllats,
?ni!Jrw ks '""" solides ct les ·micu:r: arlm:inistrr!s, lcs cad1'i'" rles
lnuluéts out i'lr! ilt!unrdés 11111' rlimnwes catc(JÚ1'ics de dépcnscs,
dont l'a.Jl)lal'Üion 1l1'CS({IW shnnltanr!c a boulevcrwé les com)ité'S
les mirn:t: r!tn.ltlis. Ce sont rl'mw pnl'i rlt:s rlé}lcnscs n•fceswitr!cs
~lU/' ln JtOlitirnw dcs m·mcmcnls (01'/nidables, p1•i1nc d'assnmncc
attC'i!l111fllt J1lt!sir!m·s m.illim•ds de {1·arws, de l'rw.t1•c les dé)lenscs
.wciaks, assuJ•tmecs onwiáes, mramcntation dcs tmltcments iJt
Jlcnsious· r:t, mr(iu, rlaus ee1·tahrs ]JOI/S, la )JOlitiqne hlllu.strielle
du yo!f1Je1'1Wrncnt, qni se soldcnt }la-t' dcs fmis aénérau.:v de plns
élcvés. »
.Si o r:JJUneellct· allmniio plidc nm dia denunciar os perigos qm' a pnlitiea dos r.mprr.st.imns e a rofiim proeln~iam 110
grnndn impcL·io nuropcu, r1ond.o cm risr~o a. dignidade, a :-;cguranca o a pa~. « pm·que a !'orça finnnccim rí cxaclamento tão
impol'tant.c comn a fOl'ça militar», <J hem de ver que o mal,
que rí tamanho, 11ão elrg-cu domicilio n))cnns dentro elas !'l·onteiras do no.;,n paiz, alasl.rado como eslú ua J'aee ela terra.
1\fas, longo ele consolaJ·-nos com ser assim o nosso rlamoo
oommum ele todos, elevemos ao cnvez lidar ilUI'il que desse
soffrlmmllo nos curemos.
'J'acs os srnt.imcnf.os, qnr. animnm esta Commissão, c que
n Icvnm -a ·não n.ltl~rat't dn modo a necrcscor dospezus, con1'ol'mo
pulaVJ'ilB aeirnu nst•.riplns. a fll'flllosir;Uo su,icif.:t ao seu cxnm<',
· embom reeonlwt;a que 1m urr•r.ssirlaelo do Exercito, que ella
não nLI.tmtlc c prt•"i'iies que niío podem sct• ugot•n satisfr.ilns.
8em nr:;ar rillo a Nnção, pelo org·iío dos seus poelet.•es, tem
feitos os devidos sncl'ificios JlUJ'U prlr em mclhm· r•:· us oousns
du ~tal'inha e do Exercito, forca •í reconhecer que essa nht·n
elo palriolism<1 prrvidontc c sabia niío pódc sm· apont.udtt como
~ama fWinnipal 110 rl>l das que noR conduziram :\ crise finnnceii'U, quo nhi ,.,J.:\ npnvomnl.c. Pelo Exercito c pela Mari·nhn do
gucrt•a alguma eousa r' o que se J'rr.. il!uiLo é o quo csltl frito.
Longo, porrím, estamos rio quo 11nderiu ou deveria ser feito
ltaJ•n qur. t.ivosscmos o Exer·cilo, que elevemos tor, dentro dos
limites tlns nossas )Jt•et.cncõcs, com a wnscicnciu de que somos
uma demoeracin pacifica, que não aspira figurur no. rói dns

grnm!o;; potenciaR militare~. nem se dcixurú nrraslat· a ossRcotm~c <t la !'uina, a essa co'ttrsc ti la abi·m.c, a que fot•atn ter
as ·velhas· nac.ões 'da Europa, que lentamente se aprcstui.'Ulll para
a !neLa l'ormidavel, que nesta hora as sacode o arruina.
' Nesse rumo, J101' mais fJUC tantas vozes de sabedoria o de
bom senso o denunciassem como errado, por uma J'atalidade,
que se J•evela 'um phcnomcno historico, entrat•arn, uma por
uma, as nações todas, as novas como as velhas, do conlinonl.o
antigo, como do novo conU.nente, u seguir a lição praUcu o· da
oxpcriencia, como quem, cauteloso, prepm·a a guorru, nu mesma
hora, cm que grandes espiritos lihcrucs, cm brilhanl.cs congressos internacionncs, eombinam c a·cerlam nos meios de
asscgumr o auspicioso advento do reinado da Justiça c do direito, fieis t\ palavra famosa elo estadista:
• Auons con('iance au dro'i.f:, mais tcnous not1·a pourlrc sc.a he
, ct rwt1'e épéc ai(lltsée. ~
.Por isso é que ninguem, po1· mais que sejam seductores
os ideaes de harmonia e de paz, para; cu,ia realização. a lmmanidade cm verdade parcee caminhar, ningucm quer ser ovclhn
·entre lobos, para lembrar as palavras do philo'sopho francez:
«E' manifestamente um risco pwJ'undo elevar· a allo gr:\n o
estado de carneiro, quando ·na face do planeta ainda ·Jm tão
grande numero de lobos.~
,
·
Da:hi o dever, que nos a!'I'ast9u n üntrar nossa eOI'I'Cnl.o,
cuidando coni intcrr.sse e com Lento da defesa nacional. E,
nüo será ,justo dizer que nesse senUdo fomos além do que era
licito ir, sem chegar ao extremo a que foram levados· outros
povos, a. esse ponto morto, de que fallou o Sr. René Hichnr·d, o
;iá quasi ntti·ngido pelas 11odorosns nações curopé'as, c onde o
espectro da fallencin c as necessidades da lucta cconomicn as·
immobilizarão.
·
São desse cscriplor ns palavras quo vão a scgu ir, c cm
~s quacs se faz menção especial do Brasil: «Mais las E'lats
neufs, tcls que les republiques americaines ct certaina.~ nations asiatiqua.~, olt las ·armaments ne font ancora que commeneei', et m/. Jla!'UlU:lement le dt!veloppenwnt écoiwm.iqu.e
n'est mwore qu!embT'JJrmnaiJ•e, la qucstion chãnoe de face. Un
lonu aveni!• est résm•vé 'ti l'actoisserncnt simultané des bttdaets
de duerre, das forces m·oductives et du credit pttblic, trois c/10se.1
que se tinnent ct vont de va·i1·. Les Estats- Unis et le Japon
· ont rlonné nn c:r.emple qu.e l' on pcu.t conside1'e1' 'com me devant
tatalement tJt!•e· suiv·i à brtlvc échaance: lc Brésil, )Jar e:r.emiple,
est nettement entré dans celle '11oic et l'on assiste rlepu.is qual- ·
ques annécs à l'acroissemcnt rapidc de son ·industrie et de son
com.rnercc, en même temJJS qu.'à l'e.vtcnsion de ses empru.ts, à
· J'assu.rance de son crédit, et, /'atalement, à l'att.amentation de UM
armements. »
,
Tm quo pese nos que assim presumem e faliam, não so
erraria dizendo que o ról das cousas que o ExercitD ainda. nll.o
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tem sobrepuJa o inventario das que elle já possue. São
maio[·es as faltas n notar do que as demasias a supprimir.
·
Vamos em marcha muito Junta nesse esl'orco e nessa lida
por dolnt· a Marinha e o Ex:et·cito dos instrumentos indispeusaveis para que possamos Lranquillos e confiantes espemr
que progridamos, a&oeguradas a paz externa e a ordem interna. '
·
.,
E' de vêr como a intelltgencia, a dedicação e o esf()rço ds
officia~s. que teeuf o amor de sua prol'tssão e que bem a comprehendem, viiú operando essa. transformação, que sobe o nivel moral das classes armadas, aqui, como nos paizes adeantados, confundindo a sua missão de commando com a noore
e alta tarefa de educadores, tendo da disciplina nos tempos
em que vivemos uma noção que não é a que dominou outr'ora, quando, no seio da sociedade policiada, o exercito vtvia
'acampado como casta, especie de corpo extranho, com educação, usos e habit os por completo diversos dos que eram aeguidos pelas classes ci vis.
.
·O commandante Theodoro Parlovitch em um livro recente, L'idéal demucratiquc et la d>iscipline milttaire, ia ter a estas conchisõcs: «Nos exerci tos das soci'edades pt·imitivas acllase uma. dependencia muito estreita, uma rigidez immuta\·~1
de submissão e passividade. E ao contrario disso, quanto·
mais se caminha na historia, mais vae em declmto essa rigorosa subordinação. ·Em Jogar dclla se estabelece uma nova dtsniplinn menos rígida, menos compr·essiva, que é uma espe•~io
distincta de collaboraçüo; uma ·obediencia mais voluntaria,
mais individualista, mais livre; uma disciplina democratica.
Entre essa rude disciplina de outr·os tempos e a disciplina de
hoje lla toda n clistancia que separa os povos. prtmitivos dM
naoões mais cult.as.. Essa evolução da disciplina militar é
continua e inevitavel).
. ·
·
Contenta e ,praz vêr entre nós como se opera a transfOt·macão moral· das nossas classes armadas, condição essencial
para que ellas possam ser um dia abertas a todos, abrigando
em. seu seio os mocos de todas as origens, os que devem encentral' nas casernas o agasalho e o trato affectuoso, que lhes
dOem a illusüo de que não l'oi brusco o salto que os levou rtas
cornmndidadHo e rloçuras dos lares .para a vida em ·commum
sob a direcção de superiores, de espírito culto e alma bon.
dosa.
A' mar.inhn frnnr.eza o:!izia uma vez o ministro Camillo
Pelletan: •Dr.vemos recordai•. nos a cada.instante de que a preparação parn a guerm é a uatca razão d.e sP.r da nossa tarerrt.
Que chegue a hora do combate. E, s1, chegada que ena S<JU,
houver de Um lado todaR a~ probnbilid!tdes de morte e <lo
outro as puniçõeu disciplinnrm. que peso lerá a autoridade rio
chefe si e-llc não tiver nclqltirido, sobre os homens que commanda, outro nscendentA sinüo o que lhes póde dar o teUior
das repressões de que. çlisp'ie ? Pnrn que o official leve ~m
pessoa os seus marinheiros no fogo niio basta que seja temilio:
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é sim necessnrio que tenha ganho n RUa confiancn

.afJ'cic.ão.~

•

i

l',

a sua

.
Tal era igunlmenté 11 linguagem do Sr. Berteailx, ministro da •gtwr·r·a em Fr·anca: ~Nã·o t\ !lar prova de zelo, d'e -tidividade e de vigHnncm c1 inHigir numerosos ·ca'stigos; isso
muitas vezes 1l mesmo pJ'OVn dn contrario, j:JOr'qu\J ·onde abrúid'rl
a puniç:io é porqul! fnl tau a prevencão>. ·
· Süo. Uô proprias 1.rmtsformacões da guerra, que não pet·.
·mit'tcm hoje defender llteorins que tinham curso em teml''l~
idos. quando a obedienein importava a anniquilacão de toda
voil t.nde. Assiin dizia o generul Pcdoytt: «A guerra. se tran3foí•lli'oü: niio se exige mais que o soldado se.ia unicamente uma
m'nchinn automatica, ~u.ia qualidade era saber se f'azer matar.
() ·comba'te moder·nQ Pei':\ o r1•.Su!tado de todos os esforces, de
todas a~ vontaclê~. do.tpd~~ a~ inlelli:::encius. de todas as r~s
ponsnhiltdndes. A tntcJa!Jva ,> o fundamento dn ·nova tnr.tteu
d"c guerra; or'n, essa Iniciativa não iliÍI obediencia pnsM!vrt
·que pó'de dal-'a: ao conti•ar·iú, essa obediencia; ,entendida as·
..
, sim, póde mnta!-a.> (L'arrru1P. avolu~.)
Mais do 'q\ic berl'e'ficios 'nia'tel'iaes-.vnlem os melhornment!Ys de ·ordem mo'r·nl, como os que so vãü introdu~indo nng J'leircrs 'do Eicercitó, \iai·a qUe 'á providencia neccssaria. que fi·co\i de ve'2 cón'saii!adn nn I~i .de 4 dé ,janeiro de 1008, !ogr?. :l
sün exc~llúão. ·rtC'ferimo~no> ao 's·crvico militar· obriliatMiu.
.Tá no p'nb!iJet· 'dés'tn Ct'·mmiS'stio elaborndb c'ir. 1ü13 pitr
IJtÜm\ tem ttf\'ora o r,-n·cnrgo dr. redigir o pres·ente documento,
.1ie:wnm esc1·iptás palà'vrns. nue c:i:plicavnm éoí:no houve rilzões !)ara qll'e essa 'p'rovide.nrhi. tid~ _'qbmo essencial, afi~ .d'u
possun·rnos trma IJ'oa 'or·ganrznção rrulltar, .an·c·ontrassil ila pra:.
tica ·os em'ilaraços ·que nf.ó llo,ie impcdii'ní:n i\ sua cxéctiçãd.
Diziilmos nós então:
•Nn Republica. pois.- i~!o continúa sendo uma aspirn'diô.
Ernm do esperar os mllbarai)M qt\'e e'ntre nós sui•girnm retnr·dando a execnc11o dn lei 'de 1!l08. E era até natura! qtie màibres
fossem agora, tlepo'is 'que ·o c'Odigo .POliticá 'de M de fever~Ir''>
c!•eou o rogimen liberar dô volimtarindó. oxtiri!;Uindo ó. r'Ã'crutamento 'fo:·cndo, que chagara tã\l. fundament'é o orsiti\i~hll>
<lo imperlo.
'
'.
.
. Esses .estorvos foram previstos e ailriuncindos. Natural
era que 1'1\ssc assim·. Certamente muito ó o qtie trodeí:n ~;s
leis cu,ia accfio sobre os r.ost Ull)CS p6de ir ao ponto de fuodiffcnl-os, .r.rcnndo-os novos.·
.
.
·
·
Mas. riiio Ã menos certo que nem tudo podem el!as, sendD
nccossnr!n que ·o tempo lhes !'acilif.e a.-pnssagem, vrncendo rP.sistcncias e ·êmbaracos, quil sóilm crenr a longa rotina e habi
tos ihvctnrndós. À tradição fi iJmn grande forca. .
. .
· E isto. ex):llicn talvez p(lr que nn terra onde eUn maior
. accão exot•ce não consc'guirnrn vingar os ·novos .moldes. ~m
qpe l:9dos o,s. povos, velhos I' novos, teem vasndo as suns orgamznçoes mrlltnres.~
.
,
·
E como umn rlns rnrns· excepções no ró! dos povbs cultQil,
onde umn thl rnedidit se iliio adoptou,. ciiiwnmos a InS"lnterrl,l,
'
I

.

'
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npeznr das suas manifestaR tcndencias imperialistas, que l.iifl
J'ormhlavel. a vão fazendo entro as naçõeH mai~ fortes do
globo.
·
·
Mas ,iá a guerra do sul da Africa puzera de manifesto os
oontos fracos da organização militar in~;leza, tendo havJ:ir,
muito (Juem se prcoccupasse com vct· nesse ;;uiz adoptado um ·
systema racional. que désse no imperio britannico o exercito
11ue ellll não possue, o que não ó capaz de Jno dar o proces~<•
de recrutamento· ló. usado. !l nat.uralme~te para logo acudtu
ao pensamento a lembrança· da conscripç(io. Mas foi imm~
diatamente no pah e no Parlamento um t<J!le geral, co,mmontava um critico rnilit.ur. Apezar das palavras pt'udentes de
todos quantos consideram que os exnedtentes de que so
soccorreu Iord Land;;downe nüo r.esolvcm a questão; apezar
da autoridade do duque de Devonshirc, que declarou um d?.~
astre supprirnir a possibilid3ce de introduzir o sorteio; apeta;•
.do 'discurso do Jurd W~ymy~s. o qual tinha como indispen;;avel que a anLiga lei constituCJonal do set'vico obriA"atorio p~ra
a defesa do territorio !'ôsse emendada, . danao-se-lhe um:t.
applicacão mais pratica, a idér, da conscripção foi repelFrla
com horror sob qualquer fórma que fôsse.
, Levado por um respeito cego dos habitas de liberdade individual alli radicados dizia um dos maiores estadistas na
Carnarn Alta do Parllrnento da Inglaterra:
'Desde que. seja niJreser.tado o bill, forçoso ha de s~r
:!r até a conscripcilo e nin!!Uem, ao que parece, indagou como
será isso recebtdo pelo palz. Bem inuti! 4 correr o risco da
sublevar• paixões, que nas circurnstancias actuaes, poderiam
lJI'Oduzir um perigo sério. . . Prefiro manter-me no plnnn
mais prudente do systemrl rl~ voluntarios, não querendo a~- '
riscar-me a provocar muito grandes emoções no momento em
que ó essencial que a nação esteja unida,,
"Mais do que nessa epoca, agora, no rebentar o tremendo
cataclysmo que se estendeu pela Europa toda e ainda por terras e mur~s remotos. tirou-se urna vez mais a prova real da
insufficiencia dos processos seguidos DI\ Inglaterra para ro:>11Dir os necessarios elementos, que a defesa da causa commum
exigiram dellu.
.
·
Foi dennte do insuccesso de tod~s as rnedido.s imaginadas
para augmenta;o ·o numero dos voluntarios e do completo fracasso de todos os recursos empregados parn attrahir os cidaclfios para as fileiras, na hora em que a pntria corre tão grande
· perigo, que foi de novamente posta em evidencia a idéa de
., ser adoptada a ·lei do serviço· obrigatcrio. ·
•
Em agosto do corrente nnno, era assim exp.osta a situaçl'ío
· em que se encontra n InA"lntorrn~ «0 pouco successo rins operações do recrutamento no decorrer dos ultimas rnezes teve
:ppr cffeilo por çm orclçm do. dia a questão de cOmpu.l.ço-ru ~n
lutment ou serviço ohri~ntorJO. Antes dn guerrn, esta rned1dn
niío era pntrocinndn sinüo por um pequeno grupo sem grande
influencia: a National servicc lcaaue.
. Logo que so abriram as hostil idades, essa associncüo come~.ou umn propaganda nctivn em favor da oonscripcão pelo
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1ompo de dul'nr:iío ria guerra. No eomcco. esses esforcos tinham obtido pouco succcsso.
O [Jtil'lldo liheJ·aJ, o puJ:lido opcrnrio, os nacionulistus .irluudc~es eram. eom eJ'J'citu, unauuucmcntc hostis á obrigacão
e os conscrvndoJ•cs estavam divididos subL'c esse .ussumpto .,
l!;ntrcl.nnl.o, logo nos primeiros dias ~c maio, Iord J-lnl<lone. um ant.is:o ministro da Guerra do gabinete o\squith,.
err· discurso proferido na Camnru dos Lords, nüo teve hesitacão cm declarar que as circumstancias poderiam bem levar a
tomai' em considerar;ão a instir.ui~ão dn cornpulsor11 enlistmcnt.
1\lru: nüo foi sinão depois que o novo appe/lo de Iord Kitchener
l'esultgu ineff'icaz que a questão foi seriamente disCIJilda nos
meios politicas e na illlprensa. A pr,rtir do meiado de rnnio não
hu dia em que os prinr.ipnes jornaes nüo publiquem P.m logar
saliente cartas nas quaes personalidades conhecidas nxprimeJO
opiniõPs sobr·e o servico nbr·ig-ntnrio ... E os propnsnndistaR
pela palavra em nada se deixaram superar pelos propagandis. tas pela penna.~ (Revua Politique et Parlamcntaire. Agos~o.
101 5.)

.

.

Süo ass.im os exercitas improvizados. E as repetida~ e duraR Iicões mostram como sabem ver os que á maneir•a do general Joffre denunciam os perigos de uma deficiente. inc.crmpleta. defeituosa preparacão, rlifficil si não impossível de remediar á ultima hora.
O general f'rancez, a quem os successos da tremenda guerra de hoje estão dando tamanha nomeada, em discurso pr.nItunciado um nnno antes que comecasse a luta· que t>stú devastando a Europa, dizia: <II faut avo ir tout Qrganis{o et · tout
nr-évu. Une fois les hostilités commencées. aucúne improvisation ne sern vnlable et lu moindre lacune peut causer un dé-

sastre~.

Durante largo espnC;o de tempo a Republica dos Estados
'Unidos da America do Norte figurou como um mode/n de democracia pacifica e 'industrial. O seu pequeno Exercito d11
25.000 h.omens, que mal podia bastar· para os servicos a S!=JU
c!irgo, mr.srno em t.ernpn ele paz, ara um exemplo e um m-.
centivo para os povos. nos quaes mais seduzem e encantam as
industrias c as artes exercidas na paz.
.
O Exercito americano. segundo dados fornecidos PP lo ge- ·
npra.J Wothcr.;poon, chefe do estndu maior,' compõe. ~e agor!l
d~ 4.572 ol'ficines c 88.444 soldados. podendo, confortr1r a ler
da sua organizacü.o, ser augmentndo de 1.5it0' officines e 7.533
soldados. Accentua-se nesse grnndo pniz a corrente que visa
fnzer que de par· com n poderosa marinha de gúerl'D quo ,já
possuem tenham os nmel'ican.os um exercito que orn tempo
drl guerra subn a um milhão de homens. Em r.Rt.udfl critico
foilo esl<' anno em uma ncvisln cli1.ia um escriptor americano,
denois de expor os defoit.os c as dei'iciencimi dn . organiznciio
actual do Exercito amcl'ienno posto em fnce dos que nossucm
as grnn~~s potencias militares da Europa e .o Jnpüo.: «'l)ndo
de pn.rLu• em guerra nós nos encontrariamos n11 s!luucuo do
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quem para fnzer uma, excursão ,se mettess,e dentro de um bello
automovel sem essencJU c sem motor.:.
«E como remediar os m~les de no~so sy.stema? Opina
o general chefe do estado ma1,or: <0 exercito regular deve ser''ir de escola. de trena'rl)en,t~ para os homens. que dahi passarão
para a reserva e conslltUJruo a ver·dadeira forca militar e na~on~~
,
,
Tres annos de serviço no exercito activo c cinco na Peserva
parecem a essa alta autoridade milit::tr sufficientes para que
n~ fim de alguns nonos' a 'reserva contasse '293.000 homens,
composto o exercito activo de 205.000.
E commenta o escriptor citad,a: •A miliciit poderia tornar-se de grande proveito uma vez que se sujeite ú condição
de ser exercitada sob a direcção de officiaes de profissão.:>
Vem de longe esse veso de fazer farta distribuição de natentes da Guarda Nacional como galardão o vaga de serviÇos
eleitoraes ou como dadiva generosa a amigos, para Jisonje~r-·
lhes a vaidade. Outros ha até que, dadas as aperturas em
que nos debatemos. á ,mingu11 de recursos, quando escasseh.n
os productos do~ impostos. entendem que póde bem ser explorada como pequena fonte, de renda essa contribuição. paga.
pelos que se sentem liem com o uso dos dourados e distinctivos de um posto de officinl assim mercado, de onde resultam
honras c garantias que a lei quiz dar aos que pudess~m
, prestar serviços rcaes á Na~ãt•. E é sabido que ha quem apenas
, se contente com o simples li tu lo ~ue lhe vale o decreto estampado nas columnas do Diario O(ficial da Republica.
Parece ú Commissão quP é tempo de pOr um termo a
essa pratica de um processo que ,fica mal a toda gente. e que
o Mvo rcgim~n não póde continuar, sem mentir ,âs esperan~as
que fez nascer e tis promessas dos que o propagaram.
,
E desapparecerá um do~ fundamentos em que assentam
opiniões os qnr. entre nós podem appe!lidar a, politica com~ a
appr.!lidou cm Franca o Sr. Melchior de Vogüe, la urande
suborneuse, e .:las contendas 'que dentro della se ferem dizer que são des mBlóes. 6u l'on entre avec des convicti.Dns at
d'ou l'on sort avec de,ç inté.r~ts.
,
· ,
Depois que foi promulg&õa a lei de 4 de ,janeiro de 1908,
não se compre hende que os governos que temos tido, a comeoar pelo mesmo que n decretou. tenham perseverado nes~a
senda rrradn, rm boa pnrte concorrendo para burlar nos,
seus effeitos aquelle decreto Jer;islativo, abrindo largamente
as malhas da rêde TIO!" ondf' milhares de eidadãos enfeitado~
com os galões de ofriciaes do Guarda Nacional, se forram do
pagamento do chamado impostc· de sanuue, ou. como mais mo.
dernamonte houve quem Jn,~ chamasse, do imposto de tem)JO.
A modicln que r.~sn emenda additivn encerra vnle por um
passo parn pl'lr ordem nessn ~ituacão nnnrchica ti1•ando o quu
de pouco ser·i" in~uinn n nossn milicin nacional. que. bem organizaria. instruiria o disciplinada, póde vir ,a prAstar'os mPlhores servicos que delln esperaram os constituintes repu.
)llicanos.
..... :.,
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Tambom, adoptada qu~ seja ella. parece 6. Commissiíc
que poderá com mais acerto c seguran1;11 ser posta em vigor
a lei do S!lrteio mililaJ', gra~·~s ás funccüus que terá o Exerclt•'
de 2' linha. Isso i'a!':\ com. que mais promptamonle contewos
com I'OSCI'VUS organil.udas,·
.
Dessa ussurnpto especial. da organizucão do reserva:;, ·O
melhor modo de reduzll• as proporções das cifras aos exercWl~
activos, ,iú c~a. Commissão ou occupou em um dos seus paL'OceJ•es un teriores. estudando a proposição, que l'ixa a lei de
forcas .
.Pelo Or!füo do ltclator deste parecer, dizíamos cm HJ1:J,
acabando de referir-nos >I orgnnizacão do exercito suisso:
«Si não Lemos na•:la que se pareca com isso, tnmbem gt•ando· .é a distancia qu-e nos separa dos Paizcs· que possuem urganiza<;.ões militares que podem ser tidas como modelo e' qL•.e
so caraclerizarn essenci<1lmente pelo papel que nellas cabe llo
i•eservns.
·
·
.
A recente lei allemã, votada este anno, resume um des;es
typos: e!la não reali1.a sómen.to o mais immenso effectivo dtl
paz que jarrmis tenha existido sob as bandeiras, quasi 900. OUO.
homens. iVlas esse ei'J'ectivo é tão poderosamente homogeneo,
tão rupidameqte · mobilizavel com os seus 37.000 officiae•;
coil1 os seus 115.000 ofJ'icmes ·inl'eriores reengajados, C•)fll
a possibilidacle de não chamn r ~i não ·wm re.1er"vista ;para dVlt~
soldado.~ do conting·enle, qur~ o exeJ•cito allemiio inteiro, 1:\1111
os seus 25 corpos de exercito, tornou ..se o mais poderoso iu.st.rumento de aggressiio Qllll jamais existiu.
Affirmava {tn tribuna da Cumarn dos Deputados ·~m
Pranca o Sr. ,Joseph Heinacll: o:A lei allemii de 1913, e queilL
1J diz n~9 sou eu. são dous membros do Reichstag pertencente;
aos pat'tidos avancados, a nova lei allemii é .,.segundo uma. for~
mula - a mobilização em plen:i paz - e· segundo uma outra
formula -'a guerra em plena paz~.
Assim organi~udo, sobt•e a base do se!'Vico obrigatorio e
pessoal, tornado verdqdeirnmente universal, o' exercito ailemiio aiJpareoe cqrno 11m jlxerdto homogen~o, sempre prQmp\O
u ontru1• em guet•ra,. a tomar rapidamente a oi'fensiva ao pr1~
me iro signal telegráphico. ·.vem tar 11ecessidade de pedir ris
~lttls

oo

1'ese1'11«S mais rio (JltC wm simples complemento e, con-

forma os oasos, a 1Ii1Q de)lender .dallas.
.
Os intuitos da !'eceqte lei, como a votou o Parlamento
nliernão, eram r-larumente ueí'inidos pelo actual Ministro da
Guel'l'U, o genet•al Het>.ripgen: •A lei contribuirá não sómento
Pal'a l'uoilitar a· insLruc1;üo do tempo do P!\Z, mas sobretudo
purn mel!JO!'Ur us suas cone] ii:ües, pondo o nosso ,exercito em
estudo de combater, pe~~itl!nclo a sua utilização immedlala. ,
doscto o comeco da mobJ)Jzacilo).
.
·
Era o gonel'Ul Brons;w~. de Scheilendorf que dit.ia:
cCunvom tornar mai~ forte c: exercito de campanha e esp~
oiulment.e ossa parte do exercito de campanha que, em ca;;o
de gue1•ra, é chamada 11 desferir o J]rinieiro golpe ou a apuJ•al-o. Seguramente .as rcseJ•vas nüo teem um valor mencn·, ·
quer sob o ponto de vista Ja bravura, quex: sob o ponto de
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vista do espírito· do sucril'íeio, mas· teem-n'o sol! o ponto de
vista da ·colwsão, da solide< na sua contextura. E' preíJi~r>
pOt• sobre ellas os olhos duas vezes antes de arriscar-se a
pól-as em prim·;ira linha desde 'o comeco ela' guerra».
E ainda o general de Leczynski: «E' indispensavel dititj•'r
permanentemente nas rcgiõeR de fronteiras de unidades activas, de ei'J'eetivos sufficiente> que permittam a sua entrad~.
instanlanea em campanha.~
, Podia resumir o seu juizo em poucas palavras o mesmo
Deputado francez acima citado: .•0 ·que eu digo, e antes de
mim disse.o j(L o ministPo allemão, é que as reservas allemãs não estão mais destin~das a Ler nas guerras futura,; o
mesmo papel quo tive1·am IJUS guerms de 1863, de 1866 e de
1870. Os quatro esquadt•õu;, oUctivos de todos' os regimento'
de cavnllm·m se mobilizarão sem ter de nsperar• nem um só
reservista, nem um ~ó cava!lo. de requisicü.o .. Elles receberiio
sur· place, do 5' esqundr•üo. seu complemento em homens e em
animaes.
·
\
_
(:ij1m toc(os os corpos do efl'eativo reforçado, onze corrJo~
om vinte o cinco, as nuterias se mobilizarão em todos os têm...
pos, com os seus mesmos elementos e com um numero d~
carros sufficicnte pat·n .tomar parte n11s primeiros encontroo.
Na infantaria, omrim, os reservistas niio serão mais (]llG
um mero complemenl.o ... , A sua propor~•ão, nos quatorze corpos de exercito de ~i'fectivo normal. serú de um reservist~
para dous homens da activa. E essa proporção . será ainda
menor nos 9o1·pos do exomito. de eHec~vo reforçado.~
Esse feitio, que é o de um grandíssimo exercito como a
· Allemanhn o possue, póde ser o de exercitas diminutos como
o que nós temos, tal qual o conc·ebeu o legislador de 1901'1.,
·Os que não podtlm ter as suas !'orcas militares organizadas assim, vasam-n'as eni outros moldes, desde que pos.:
snm dispOr do reservas pror.r:ptamente mobiliza veis, gracas ás.
quaos a passag()m do pé de par. para o pé de guerra se opét•a
com a rapidez necessaria. · Nn ooncepçilo desses. planos süo
·semp\'e par·a attender as cand~cões economicas e fi!lanceira~
do Estado.
·
· .
·
O Sr.· André Lol'êvre falinva da nova orgqniznção cto exercito allemão nestes termos. em discurso proferido na Ca..,
mara dos Deputados, em junho deste an'no:
«Os factos, senhores, não são sómente esse augmento de
homens o essas despezas consideraveis quanto ao material
bellico. mas sim es~a inqu;~tndora e febril acceleração qu~>
se traduz, em summa, por um verdadeiro imposto de guer·ra.
A palavra, aliás, não é minha; quem· a pronunciou foi .o
Dr. Wioner, membro do Rcicbstag, tendo"a repotid<J o IDr, Pot- ·
teff, lambem Deputado. E é singularmente inquietador pen~nr
qnc nesta hora, depois deste esrorço, a Allomanhn arrecada um
inipost:o que •é bem ·na · rcalWlldc um verdadeiro imposto do
guerra, porque ()ssas quantias, assim deswnladas das fortunas
pm;J.iculat•es, iriio roforcar o .thesouro de. guerra do exercito
allemiio. » .. . . .
... •
.. ·-· _ ~. ... .. _
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Do ouLro typo de organização, cm que é preponderante o
papel'dos reservistas, J'allava o ~r. 'l'hulamas: «A mobilização é
uma .concontrucão de homens ,que se equipam c que ·se transportam. ADcolercmos os pt•occssos de concentração c do transporte. Façamos de sorte que 'não lenhamos mais, como actualmonte na guarnição do Paris, unidades que. toem um .batalhão
em Paris e os ou lros cm província. l\Iodifiquemos a chamada
dos reservistas, de tal sorte que elia scj a feita wais individualmente o tendo cm vista as localidades por cllcs habitadas e de
modo que a mobilização alcance os· que Jicam mais perto em
Jogar de impor a esses homens viagens inuteis.
· Isso exigo que melhoremos as nossas linhas de caminho·
de ferro, as nossas vias eslrategicas, os nossos insufficientes
pontos do desembarque. .
··
·
Hoslam as necessidades do instrucção, a historia dessas .
. famosas unidades-esqueletos. •
Quando ouço fallar das nossas unidades-esqueletos, da
impossibilidade de dar instru-cção com os· efl'ectivos actuaes,
tenho o dir·eito, apoiando-me em exemplos que posso citar, do.
dizer-vos: si vós tivesseis os 00 homens com os quaes real
e efl'ectivamente podeis contar, presentes nu.; fileiras, para os
exercicios, ·~ão seria necessario engrossar os cffectivos. . . O
pÍ.'inoipio mesmo da fixidez dos cffectivos me parece repousai·
sobre uma peliçüo do principio. · Quer-se dizer que cm cada
unidade é n1Jcessario ter um certo numero de homens .na fileira? Isso se com!ll'Ch·cnde-: ninguem nunca o contestou. E as
proprias leis dos quadros que nós votàmos conteem sobt•c esse
ponto disposições perfeitamente precisas. Mas eu formulo esta
questão: por acaso ó o numero do .homons uecessa1•ios para
constituir uma unidade que determina o numero total.de unidades quo o recrutamento pódc fornecer, ou é exactamente o
· contrario? E' ·O traje que faz a •Corpulencia do homem, oú é,
pelo contrario, a dimensão do corpo que determina o traje?.>
l\las quando se falia de reservas, l'ica bem claro que· são
homens cujo preparo militar é sufl'iciente e bastante para que,
chamados ao .servico, outrem nas linhas em condições de bem
figurarem nellas.
.
Na Mnndchuria, Q genc1·al. Silvestre, que acompanhou as
operações da guerra russo-japoncza, .como represcnt.ant.o do .
estudo-maior l'rancez, pôde'reconlleeer que os reservistas russos ·
tinham evidentemente cumprido com denodo .o seu dever, mas.
que ·lhes havia faltado esse espirita de offensivu som o qual
não ·llll victoria. '
'
t
•
•rambem os Srs. l\lessimy c ,Bczunel, de rcgt•csso. da Tliracia, ando ouviram gcncracs servias c bulgar.as, e como elles
os gencràcs Savo 1'1' c Ivanofl', « 11ensavam uns c . outros que
em umu mut.ol'ia Ião grave não lhes cabia sinüo inclinar-se·
deuntc dos factos, mas concluirum qúe ora neccssul'io aos
reservistas um longo t.rennmento prévio>.
.
E dos mobilizados do 1870, durante n guerra franco-ullemã, que na opinião 'do ,sr. A..· Lofévre eram tl'opus insuffi-
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cientemente cimentadas, mal armadas, t~:ndo apenas no CIJ!'IlQãO
essa ruiva de dol'cndor o paiz, esse amor da patria, esse zelo
pela dcl'cnsiio de uma causa justa, que mezes antes se apontava
l:omo fazendo a forca pt· iiJCipal dos cxcrdtos dos mobilizados de
'i8i0, foi possível dizer-se: «1E, entretanto, esses pobres homens
não sabiam sinüo morrer, não sabiam vencer. Puderam salvar
a honra do pai~; tropas activas c sufficienlcm!lnle preparadas
Leriam salvo ao mesmo tempo o tcrrilorio •.
· ·
E que dizer dos paizcs que não teem para completar os
arcabouços das suas unidades sinão reservas que não. são
reaes? •
Foi cm obediencia a Laes opiniões que deliberámos additar
a proposir.iio a emenda que visa tornar uma realidade o chamado cxcÍ•cito de 2" linha. O que entre nós existe, com a denominação de Guarda Nacional, que vem a ser na realidade
e em verdade? A ·critica· ctessa instituição es&á feita e refeita.
A C(}nstiluição republicana sabiamente quiz o que nós
queremos que agora se faça.
A Commissiio de· Marinha c Guerra da Gamara dos Depulados modii'ioou a proposta do ·Poder Executivo, adoptand(}
providenCias sobro os engajan;mllos c recngajamenlos de pracas,
restringindo os casos cm que é permitlido e·sse recurso, maroando~lhes JHaz"os e fixando limites de idade. Reduzidos a taes
proporcões e <lperada a selecoão, que a lei crêa, essa providencia se justil'ica, e parece acertada.
Nem isso tira ao Exel'cil.o ti sua i'eicão moderna, destinado,
como é, a ser a escola na qual, em curtos pnazos, se preparem,
· os que só volvcrã.o ú aclividudc quando a Patria necessitar a
coadjuvação de todos, postas cm mobilização as reservas escalonadas, ·c que virão se adaptar aos quadros solidas d<J exercito
·activo. ·
Vale· bem notar que argumentamos com o que ha de ser
no i'uturo, quando o plano delineado na lei de organização, modif1c~da pelas recentes correccões nellas feitas, tiver plena e;s:ecucao.
.
.
Pot· emquanto, o ninguem sabe. quanto tempo esse estado
provisorio irá durar, temos de viver como estamos vivendo.
E em tal situacão parece bem que sejam permHLidos os engaJamentos e .reengajamentos de pracas, que por sua O(}nducta
militar c p(}r aptidões profissionaes devam continuar nas fi. .
leiras com proveito para o serviço.
Em todos os paizes, onde ha manifesto interesse '/pelos
. negocias· militares c siio bem cuidadas as cousas do Exercito,
merecem ho,i e e mereceram sempre attençüo e trato especial as
pracas graduadas: muit,o. especialmente ,os officiaes inferiores
ou,ia missão na paz como na guerra faz delles auxiliares in.estimaveis, aos quaes se deve dar a instrucção e o preparo
neoessario para que bem possam se desobrigar das funccões
·que lhes incumbem.
o que se quer e crue no ,IS.\:ct·cn:o aemorcm os que pcm
sua intclligencia, zelo, actividade, amor li ordem e á discl~.vu
u

'

.

i62

•

••''

•

.

ANNAES DO· SENADO

plina sejam esse prccio2o instt·umento com qu.e os officiacs
necessitam contar pam Jovur u cubo a sua dellcudu, honro~o.
o pesndu tarefa. .
,
.
'
Houve j;l quem lcmiJI·assc no Parlamento brasileiro os
conceitos do mestres da arte mi litur c gcncrues ·do bom nome,
que consideram os sargcn~os o pé do _IJuuco que ·educa o ,cqnscripto o recruta c lhe pu c no cor.u~ao o .orgulho do offJclo .,
São do· Sr. Emile Manccuu, conhecido cscriptoJ• militar,
estas paluvras, que dizem sobre :o .valDr dos ofl'iciacs inferiores
e ,iusLificam de modo cabal o parecer dl\ Comi?issão de Marinha ·
c Guerra no accõrdo em que fica com a medida propo~tu e uecoita na Gamara, aqui ligeiramente ampliada .. ·
«O reongajamento dos oi'l'iciacs infcri()res tem sido regu.
lado co'i'n solicitude por diversas leis: premias e vantagens
consideraveis são assegurados nos graduados para determinai-os
a fi~ ar sob us ba.ndeirns. Os que se deseja que se ot:()nservem
.são os que se fazem rccommendados "POr sua intelligencia, ncti.vidade, consciencia, ,e• zelo.
·
.
.
Ora, os homens dotados de taes qualid~dcs são !I}Uito proom·ados por toda parte, é, .fóra do Exercito, os que as ·possuem encontram facilmente boas posições.. . Mas o que de-·
cide muitos moQ<I~ a ficâr quarfll, ·mâme no Exercito bem que
elles tenham nes:111 posto uma situação pecuniaria inferia~ ó
precisamente o sll!'em desinteressados os seus serviços.
.
Não é para e.11riquecer que se recngajam, é para servir ao
seu paiz. Preferr,m a ·honra ao dinheiro, a gloria á tranquilidade. . . Não é po.lis para entrar em concurrencid com a industria' c o coq~meJ•cio que () Estado e.'l:a!ta as posições dos.
inferiores; não 6 com o fim de rotei-os, mas antes para col' locar os que deseJam continuar no serviQ() em condições que
convém a um serventuario devotado. Nem porque clle prefere ·
a honra ao dinheiro, convém privai-o do bem estar. 'fambem
á custa dos maiores sacrificios procura-se fazer que elles· tenham uma existencia dig·ná do posto que occupam. Que se
não roengaj em sinão por amor do ·uniforme, po~· paixão pela
profissão, por patriotismo. E em tal .caso terão: divisas, que·
os distinguirão e que hiio de fazer que se aproximem dos officiaes. Gosarão de diversas immunidades.
·Emfim receberão um soldo maior sem fallar dos premias
que lhes serão pagou. ({E. Manceau, Notre a~mée).
·
L'ossatu1•e de...Z'{II"m6c: ~ssa palavra ~ de Léon Gambetta ..
Assim foi que o eminente· estàdista francez chamou a<ls officiaes, inferiores. Em derredor dessa phrase bordava conceitos
t;tm illustre general, que é tambem um brilhante escriptor: «A
l!Jfluonoia d~lles é muito grande, exercendo uma acção contmua no ·mo10 d<ls sbldados com os quaes convivem. Sii() os
officiaes inferiores que em guarnicão ensinam . aos soldado•
todos os detalhes do officio ·preparando-<>s para o que lerão de
fazer na guerra. ·
·
·
·
· .. Em camP,anha em ,oqnstnnto contacto com· o• homens, que
dmgem, partilham das 1wesmas ~adigas, das· mesmas privacões,
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correndo ·OS mesmos perigos. Cabe-lhes levantar-lhes o moral,
si, em dado momento, chegam a perdei-o.
A elles ó que i·ncumbo a gmve missão de secundar directamente o corajosamente o~ ofJ'iciaes, impulsionando para a
frente os que estão sob tiuas ordens, por mais quii sibilem as
balas e venham explodir os obuses. São, em todas as ciroumstanoias os modelos pura os soldados: dahi a necessidade
de·possuirem uma forte educação tecbnica e moral,>
Certo e justo. Nem vae em tacs palavras exaggero. E' o
testemunho e o juizo de quem viveu em constante lidar,
dentro do Exercito, vendo andar esse •complicad0"1necanismo,
conhecendo todos Oti coeiticientes praticas que não podem
sempre ser levados em conta pelas que elaboram as leiH.
O que são os sargentos em um Exercito e o que elles
valem definia-o .b~m o capitão Victor Duruy no seu Ii'I'I.'O Le sous_ o{{iciet dans l'armée moderne. Citando as palavras do general Trochu em suas Oeuvres.. posthumes, que
dizia que o mandato dos officiaes infer.iores é hoje muito
mais difd'icil e mró impl)rtante do que outr'ora ,e mostrando
como, devido ás .condições dos novos armamentos o co'llbate
moderno tende cada vez mais a se individualizar, accre•centa
aquelle éscriptor: «0 papel do official inferior no combate
augmenta mois do irnportancia; sua a.n.tiga mi,ssão de su)lordinado. de cef•ra-{ila, se transforma nu de um verdadeiro
chefe. E 'uma noção que importa pôr em luz, ·porque no ponto
de vista technico ella exige como consequencia uma in!!Wuccão mais completa, sobretudo uma educação mais forte,
!Principalrnento do reengn,jado, cuja experiencia e cujo 1aber
serão, nos primeiros combates, um precioso· soccorro para os
jovens sargent.os não reengnjados au. para os officiaes inferiores chamados aa reserva... E si o papel dos inferiores
augmenta de irnr.ortnncia em tempo de guerra,... a missão
delles na in.sl!·uccào ·dos recrutas em tempo. de paz, toroa-se .
mais c! clicada., ,
..
· ,-, í ,I \~I· i.~
.As !icões da ultima guerra em que a Russia se emp~!lbou
· contra o Japão~ ~ na qual os officiaes inferiores japonezea revelaram qualiaades excepcionaes tendo, no dizer de um critico, exercido sobre os homens sop o seu comm4ndo es.sa
· autoridade natura!, que vem. do espirita, .do saber e do ~ra
oter essas !icões produziram no grande unpez1o mOSCOVIta a
nová corrente de idéas que apparecia synthetizada _pe&tail p~
Javras da circular do • general commandante da Clrcumscrlpçüo de Varsovia: «0 official inferior é o primeiro auxiliar e
o substiluto do. ot'ficial: é preciso lev~tal-o por SU!' in~tru
~cüo acima do ui\ e! da tropa e. appro.xlOla!-o nesse sentido o
mais passive! do officiu!. E' necessario dar uma attengAo especial no desenvo!viinento do seu espirita e do seu caracter. ••• ·
Deve-se untes de tudo habitual-os_ a não ter ·medo das
responsabilidades.~
.
.
.
_
' Não é outra n opinião dommunte no JJDi.perJo al!ernao,
em cujo Parlamento, em data pouco afastada1 dizia o ~~~
nistro da Guerra .. sonora! von
E~nl)m, o 'segu1nt~1 cP~r!l o
'
'

'
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· so!dado. como para o instructor i1üo bnsla mais hoje que
seJ[l proferida uma simples voz' de co!lllllland()b' é neces,ario
q.uo. um e outro. eslejam bem penetrados do o jec\ivo a atünglr e dos mews a empregar para isso;.,. que sa1bam bem
o que lhes incumbe fazer para que sejam perfeitos na exe~ucão. O ofi'i.cia: i!Jferior deve ser hoje, em uma certa rnedl~n, uma person!thdade capaz de guiar .o homem na dJre.ccuo da sua prop:.: ia vontade~.
E sabe-se QUI.\ proveito na guerra. contra a . Auslr·iaHull,ll'ria, a Prussia tirou dos bons e antigos sargentos, que
c~mtavnm nas fileiras do seu aguerrido e disciplmado exerCI to.
•
Natural, pois, a altencão com que na commissilo de Marinha e Guerra são vistos e tratados os interesses dessa
classe, para a qual não basta que se dê essa illu~oria e vã
promessa, de collocacão em cargos civis. quando é creto que
não é o documento escripto em que são attestados os seus
bons servicos chnvn que baste para lhes abr1r a porta das
rPparticões publicas em busca da realizacão .de taes promessas.
,
Digamos que não é essa uma falta que deva ser apontada .
apenas no nosso paiz. Na Austria Hungt·ia hu, como em todas
as outras potencias mil:tares essa preoccupncão de organizar
um corpo excellente e numeroso de officines int'reiores reeng&jndos. considerado isso como um corolario absolutamente
l!!dispensav·el da reduccão do serviço. E' hí dominante, no
d1zer de um escriptor da Revua MWtaire des Arm.ées Etranaêres. e unnnime a opinião aMrca da necessidade de accresce.r
o numero dos sargentos de carreira.
·
E' de ver o que lá se passa, havendo, como aqui, tambem,
más. fadas.
·
Assim o refere aquella 'loevista: cEmfim, e sobretudo os
officiaes infl"riores não teem n certeza de obter urna situaQüo civil, quando deixam as fileiras rlo exer•cito, e as que lhes
sªo offerecidas são, muitas veze:;, assás mediocrcs. E' certo
que a lei lhes reconhece. em cortas condições de antiguidade,
<' direito a um Jogar nas repartições do Estado. 1\!as. na. pratica, o numero dos. Jogares, que lhes são reservados, é insufficiente. E o official inferior classificado pnrn ler• um emprego
civil deve, por vezes, esperar annos ante~ dn obtel-o, l', ás
mais das vezes, esse tão esperado emprego não P. ;inflo um .
cargo de servente .de ·repartl~fio ou outJ•o da mesma Mrlcm,
n,a) remunerado. Assim o Ministro dn Guel'rn uu~t1·incn declarava no Parlamento. em 1907. por nrcnsião da discussão do
orçamento, que 80 officines inferiores reengn,jndos deixavam
annunlmente o serviço, sem ter podido obter. a despeito das
repetidas diligencias empregadas, as collocacõcs ·a ~uo toem
direito por lei.>
.
Ninguern dirú quo se.in ,iusf.n.qnn se pngll,'lll em tnl·moPrlõl
l<IDI!OS nnnos de impPohos lnbOPes, e ~ur. 0 honro~n allr~l.adn
de. bons serviços valha. para os que nssim serviram á
pntria, como um pa'ssa-porte para a l'iclu de miserins, n quo
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vão. ter, desamparados, sem espet·ancas de conseguir o patrocmJo, que se lhes havia pJ·omellido.
O i:lJ•, Caetano de Far1a, a cuja intelligcncia zelo e amor
~m que Olha para 1.18 interesses legitimas do exercito todas
faz~rn mcrec1da JUstt~a, acaba dp dizei' no seu r·elatot•io do
, corrente anno, o seguinte:
·
'
. •gntre ,as Jl!edidns tomadas Jlelo Congresso, á vista das
cJr<·umslaHclns tmanceu·as do patz, nota-se a suspensão, durante este anno, da ref11rma computsorta dos officiaes•
. E' raro. o exet•cito ou marinha que niio tenha es.tabeJrCJdo a reillt'ma Pllr Imute de idade: é ella que permttte ~
re)uvenesci~e~to d9s quadros, que evitQ a presença nas fil<•u·us de of1iciaes ,Já alqucbmdos pela idade e faz com que
OH mor;os ·trnbnlh~m com m·dor·. na espcranr;a ,de chegar aos
postos elevados amda eom vigor sufficiente.
Estabelecida pelo Governo Provisorio a reforma com~
pulsaria, ficou incorporada (Js nossas disposições constitucionaes; e si alguma censura se pó de fazer é de tet• marcad()
pura o Exercito limites mais elevados do que P.nra a Marinha.
}, economia em dinheiro resultante é insigmficnnte, ú. vista
dos prejuizos moraes que essa ·suspensão causa. E' de esperar
que não se prorogue tal disposição e não voltemos· aos casos
&ntigos em que se viam capitães, tendo mais de 60 annos,
arrastando os pós na fr·entc de suas companhias,)
'
Já esta Commissão teve ensejo de emittir opinião acerca
desse assumpto em parecer anterior. Diziamos nós o anno
passado o que se vae ler:
d)esrl~ a~ primeiras horas' os que entravam a mandar no
inicio do regimen politico novo, ainda quando as resp.onsabilidades da govcrnacão do paiz pesavam sobre os hombros
. dos ·revolucionaria~ do 1889, . nesse periodo de assombrosa
actividade que foi o. do Governo Provisorio, c durante o qual
t:mtas e tão salutares conquistas liberaes fizemos, os nego-·
<:_ias das classe~ militares constiluiram ob,iecto de preoccupaçõc~ especiaes, avultando os empenhos com que se procurou.
acertaJ• ,e emendai', apezar dos err·os e males ióevitaveis que
f.C parlem apontar nos actos praticados em dias consumidos
em uma incessante Iida, por manter a. paz e a ordem material
e moral na terra putrin sacudida e convulsionada.
Foram assim melhoradas as ·condições materiaes das
classes armadas; varias actos teem havido com o empenho de
dar ao Exercito me lhO!' organização, accommodando ao · regimen republicano federativo as \CiS do imperio uhitario e,
o que em a mais leA"it.ima das suas nobres aspirações, melhOradas as ,condicões moraes em. que ellas viviam pela adopcão
de um codigo penal militar e reformas de 9rganizaciio .da ,justiça; que puzeram termo a esse odioso reg1men qne vmha de
rnniR de um ~ecu\o atJ·t\s, assi!;nulnndo tristemente o nosso
ef.tndo de deendencia~ Pena ,1 que esse louvnvel esfoPco não
l'ouvesse e;ido ronlinuudn r. que ninda ho,ie vivamos n cl~ll)nr
pcw uma mais sabia organizncüo dos nossos tribunncs milt-
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tares e das leis por que elles se regem nas suas decisões e
sentenças, o que vale por dar no Exet•cito e á Armada uma
das bases solidas em que devem !tSSentm·.
Data pahi tnm~e!ll a lei vig~nte que regula a reforma
compulsJriU do:s offlc1aes d.o ~xerc1t0 e da Awmnda, que, pela
ronovncao dos quadros, ellmmados os que n idade invalida·
par·n. as funcc~es da nctiyidnde miljtar, que exige qualidades
phys1cas especmes, permitte que nuo voll emos á situncão de
que esse decreto do Governo Proviso!'lo nos iirou, quando era
avu!Lado o numoro dos que no Exerci~o e na Armada enchiam
as listas dos que tinham a missão de commandar, sem que
poss!:!issem os d<ltes physicos indispcnsaveis para o excrcicio
dr tuo ardua tarefa.>
Pareceu tambem á Commissüo .conveniente quo a le.i providenciasse sobre as relações cm que devem 1'icnr os commandantes e os professores dos estabelecimentos de ensino
m\litares, com o fi~ de ev,ila!· ns recl~m~tcões, tnntn.s vezes
feitas, pelos que se JUlgam lerJdos em dJreJI.os e regalias que
preceitos legues lhes garantem.
'
Sendo, por via de regra, como se v& na prnLica, a nomenciío para os cargos de membros do Supremo 'fribunal Militar,
seguida dos actos de reforma dos que trocam as suas funcções
do militares nctivoE. pelas de ju·ize,. vifalicios, não parece ser
dos~certado que nesse . tribunal possam ter assento ot-'
ficiaes escolhidos entre os que já tenham deixado a
actividade do serviço milHar. Póde dnhi provir a vantagem
de não ficarem fóra dos quadros a que pertencem, e que são
tão reduzidos genernes, que, investidos nas suas novas funccões de membros do poder judiciaria, não volverão, senão em
casos excepcionaes; a exercer c<Jmmandos superiores n:l
Exercito. E si os vnsios, que tnes afficiaes activos deixam nos
, quadros de que fazem parto, forem preGnchidos porque <l permittam actos legislativos; ha tambem um prejuízo a evitar.
Que nos seja permittido reproduzir, como palavras :hnn~s
·'deste parecer as que escrevemos em !907, como Relator da
proposioão ·fixando as forcas do terra para 1908: .
«Os sentimentos do povo brasileiro e, por assim dizer, o
prop;ramma da nossa politica internacional, estão consagrados
na Constituicüo de 24 de fevereiro, onde ficou imposta nos 'poderes publicas a obrigação do recurso nll arbitramento (artiS'<l <34, ;p.. 11), e prohibidns em absoluto as guerras de conquista, que o Brasil nunca fará, tlh•ecta óu indirectamente, por
si 011 em alliança com outras nações (art, SS) . ·
Submettamo-nos t\ fatalidade dos nossos des'binos, que
ainda no presente nos ·estão imppndo o deye~ do cre(!r os
custosos npparolhos de defesa nac10nnl, multJphcndos o nper- ·
feicondos,pelo :progresso das nrLes, mantendo-nos nesse ·estado
de paz armada, que ó uma ameacn perpetua t\ ordem. (L integridade e á vida dns nncões, emqunnto nüo nos •l dndo ver o
11dvento da éra da paz desarmada, em que os povos tranquill<Js
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felizes, obedientes aos conselhos do famoso discipulo de
Saint Simon, .corriJam o proverbio dos tempos antigos, c por
clle dil'i,iam a sun conducta: si vis 1mcem para pacent. -·
•
E só então hão de ser realizadas as aspil·acõcs que Bebei,
o grande agitador allemilo, resumiu no titulo expressivo do
seu livro de combate- Nada de cmm•citos permanentes, ma.v
sim m'ilicias. Porque seremos chegados 'ao período historico
previsto pelo cxtraordinario philosopho incomparavel, le roi
de la pc?J,çêc du. ll'im-ncnviênne siêcle, quando fór. por toda a
parte inaugurada a politica irt•ovogavelmonte progressiva. c
pacifica, supprimidos definitivamente os exerci~s e postos
nos log:urcs dclles as gendarmerias. »
•
Emendas;.
Ao ,mt. ú", lotlt·a a, n. 2":
Si forem artífices, musicas, coneluc:lorc~ ou corneteiros •

.

Ao art. G"- Accrcsccnte-sc o seguinte:
Paragrapho unico. Exccptuam-so do limite ele idade es.tabclccido neste artigo os inferiores, que ·contarem mais de
:10 nnnos do serviços nas fileiras.
A,ccrescentcm-se os seguintes artigos:
Ar L. 7." Os officiaes nomeados para exercer as funccões
ao commandantes dos estabelecimentos de ensino militar deveriío ser superiores hierm·chicos ·aos membros dos corpos
docentes respectivos, quer sejnm estes activos quer reformados.
Art. 8." Pura os cargos de membros de Supremo TribuMl
•l\!ilitar :Poderão ~c·r nomeados o'fficincs activos ou refprimados.
Art. !>." Ao Exercito do 2' linha ou Guarda Na.cional compete, cm tempo do 12_az, fazer o n1istamento militar na !Republica. Em tempo ele g-uot•rn, ó ello destinado, com a ~ua reserva,
a •cum]n·it· ·as missões definidas no ~ 2" do art. 10 do decreto
n. H. ~07, elo 23 de fevereiro do 1015.
·
n) O Alto Commnndo exercorú sua aceiTo sobre o Exercito
do 2' Jin!ln, que lhe ó subofelinado, por intermedio do 1\!inisLet·io
da Guorrrt o dos outros org-iíos ossonciaes do que dispõe pnt•a
o exercici o de suas :runccões sobre ns forcas do terra, de conformidade Mm as leis, decretos o regulamentos vige.ntcs ou quo
venham n ser o~t.abelecidos.
'
~ 1." m:nn cndn circum~cripcüo de recrutamento a 2• linha
ficará submettida a um Commnndo territorial, com sódo nu
capital elos·Estndos, no Distriocto Federal e nas Prefeituras do
:Acre, Purús e Juruá, para os oi'feitos do alistamento, archivo

•
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·

§ ~." O Commandn '.l.'cl'l'il.ol'ial lia ::!" linha em e~lin eir-

cumscripçito dr J'Ccrulnmonlo, nomeado pelo Allo Commnudo,
sm'1í c.onl'indn a um coronel da 1nesmn ·Cil'cumseripçfio, que tcr:í
para auxiliai-o um :wct•ctaJ.•io e quntro "uba!LoJ'•JWs, lodo~. eomo
aquclle, ol'l'iciaes dn ~" linha.
§ :l," Na •eapital da nepublica existirá n direcção gcJ·al ela
2~ linha, dil•cctamento suhoJ.•dinndn ao l\linislerio da Guel'ra,
que terú a sou cargo o registm do pessoal dn 2" linha lie l.oda
a União o a ·tJ•ansmissüo das ordens emanadas dos orgãos elo
Alto Commando, relativas ú 2" linha, aos commandantes das regiões militares que as distribuirão aos JJommnndos terril.orincs
nos Estados, no Disl.t•iclo Fedo!'nl e nos torritot•ios •nacionacs.
§ 1.'' A Dirccçfio Geral da 2' linha sortl exercida por um
coronel da 2' linha, nomeado pelo Alto Commando, quC' ter:í
como auxiliares um secretario c seis ófficiacs, dos nnnrs quatro
subnllernos,. tódos da 2' linha.
·
§ 5.' No caso em que esse coronel tenha serviços do guemt
interna ou extcl'lln, sm·-Jhr-hfio confcr.i!Jas as honras dr general
do brigada.
·
·
b) Os cidadãos alistados no Exercito de 2' linha que não
forem sorteados para n ·1' linha ficam isentos do serviço militar
cm tempo de paz, salvo clurant.c o pcriodo de instrucção de que
trata o art. 15.
·
. c) Os officincs do Exercito de 2' linha poderão exerr,er
qualquer profissão o residir onde lhes convier, excepto cm caso
de guerra ou do altomçüo da o!'dom publica, reconhecida pelo
Governo. .
·
·
§ ·1.· Os alistados nesse Exercito r;osarãci das mesmas regalias c.onccdidas neste artigo nos oJ'ficincs, desde que nfio os- .
tejam sorteados para o serviço activo da -J' linha.
§ 2.' Para se ausentar do tcrritorio mncional lodos. os cidadãos pertencentes no E.xercito de 2" linha, procisarão prévia
·licença do Ministcrio .da Guet•ra. Si tiverem de mudar do um
Estado para outro terão de notificar próviamonto no Commnnclo
Territoriar a que estiverem sullmettidos ..
rl) Os cidadãos pertencentes ao Exercito de 2' linha. qun'ndo
sorteados, convocados para reccbeJ•em inst.ruccão, quando mobilizada n 2'. linha e ainda quando nomeados para o exerci cio do
' uma funcção militar, prevista em regulamento, ficam su,icil.os
ás leis, codigos e normas adoptados para o sêrvico do Exel'cilo
activo.
Paragmpho ·unico. Fóra destes ~nsos, responderão por sua
conductn o netos perante as nutoJ•idndos civis de nccllrdo eom a
ler;islnçüo commum. Todnvin, as falias de natureza militar
commcWrlns por ol'ficines dcsl.'e Exorcil.o, quando fnrdnclos,
seriio punidas nn conformidade dn legislnci1o milil.nr,
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c) O Exrrcito de ~" linha scr-.í. !'armado pelos cidaclüos elo
10 a :.H annos ~ornplrJI,os c pclns maioJ.'Oô do :11 at,; lt.\ an•uus de

idade.
·
· .
Paragrapho unico. Dentre os cidadão;; alistados na ~" linha
uos J;;sladus, no Dislrido Ji'cdcml e nos lcrrilol'ios nacionaes,
que no unno anterior houverem completado 210 annob, o l\!i[Jistcrio da Guerra mandar(t proceder unnualmcnlc, como i'ur
regulamentado, ao sorteio dos que livcrcm de set· incoi'[Iot·ados
ao ;Exercilo aclivo depois clc completarem· ::!1 nnnos.
f) E' condição indispcnsavcl para ser nomeado oi'J'icial do
Exercito do 2" liniia ler o individuo pertencido ao Exet·cilo
activ.a, consistindo a prova na apresentação da caderneta de reservista perJ'citamcntc authcnticada, contendo o registro do seu
tempo de servico activo.
.
·
§ L" Os postos de officiaes do Exer.cito de 2" linha, do
2' tcncnle a. coronel, terão as mc,mas denominações, regalias c
Juncoõe~ que no l~xercito activo, sendo o accesso gradual c
successivo. As primeit·as nomeações e posteriores JH'OlliOCÕes
serão féitas por decreto c carta~patente do modo por que J'ôr
uppo!'tunamente regulamentado.
§ 2." Ao posto do ~" tcnenlc sô podp!'ão sct· promovidos
os sarge-ntos do Exercito di} 1" c 2" linha, que tenham menos
de· 35 annos do idade, exemplar conducla, devendo os ultimas
ser approvados no exame ele que tt·ala o urt. Gü do regulamento
do Alistamento o Sorteio i\lililal', Jeito poranlc uma commissão
do ol'f'iciaes do E.'Xcrcito activo .
. § 3." Nenhum officinl de 2" linha poderá sct' promovido
ao posto immcdiato sem te1· pcf!! menos, deus anno~ de ei'J'cdividade no posto ante•·ior, salvo o caso da promoção por bmvura.
§ lt."· As pt·omoçõcs do capitão a maJor exigem exame identico ao que são submettidos os ofl'iciaes de iguaes palcnl.cs no
Exel'cilo activo, quo não Lccm o curso de sua nt·ma. exame este
feito perante uma commissão do .ofJ'iciaos do Exército.
§ 5." Os ofl'iciaos elo Exci·cito de 2" linha servirão obrigatoriamente ató GO annos de idade, qnando podcrüo sm· dispcllsados a. pedido, conservando os seus postos.
a) os cidadãos de 32 :\H anuas do idade serüo divididos
cm 13 classes· segundo o anno do seu nascimento, e dessas
classes as quatro mais velhas constituirão a reserva elo ·oxcrcito de 2' li·nha.
·
'
Paragrapho unico. A passagem dos que concluirem o tempo
de serviço no Exercito para o de 2" linha iJ deste para a
sua resct•va, se :fnrtí n.a dia I de ,janeiro do anuo seguinte
· tíquelle cm que completarem respectivamente 31 c 1,0 annos
de idade.
·
h) os Rc(Jhti'Os M'i!itm·c.~ Óns Cilmunscripções de ncerntnmento terão n seu cnl'go, cm livros cspcciaes n cscripturncão
relativa no alistamento cio Exercito ele 2" linha, compt•ehcnclcmlo
officiaes; torá n relnoiio nomionnl dos offioiues, por circum-
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:Scripcões e unidades, c o resumo numet•ico dos alistados, com
igual cspecil'ica•;iío de lmrmonia com os modelos que forem
.creados.
.
.
_
.
l'arugrnp!Jo umco. A escrrpLuraçao a quo se refere este
miigo será Jeiin do accôrdo com o alistamento executado pelos
commandos do exercito de 2" linha nos Lermos dos §§ i' a 5•
P{) ar~. 2o;
· i) com as classes de 3Z a 4ft anuas, alistadas no exercito
ao 2• linha, serão organizados batalhões c regimentos, de modo
idcnLico aos do .Exercito,· os quaes serão commandados, quando
consiiiniclos, por officiaes duquellc exercito.
j) cm caso de mobiiizacão, poderão ser conslituidas com
as unidades do exercito de 2' linha brigadas c divisões, commandadas por gencraes cffcctivos ou rcl'ormados ·do iExcrcito,
podendo, na falta destes, serem as brigadas commundadas por
coroncis da i' ou 2' linhas, a juizo do Governo. Os officiaes
do serviço de estado-maior nas grandes unidades do exercito
do 2' linha que cm caso de mobilizacüo venham a ser consLituidas, serão cffectivos ou reformados do Exercito com o curso
de Estado-Maior. Os demais serviços dos quarto is general dessas
gmndcs unidades serão confiados O. officiaes de i" ou 2" linha
devidamente habilitados;
'
k) o plano de organização das forcas do cxcrdlo de 2" linha,
a elabor·ar pelo Estado-Maior do ExercHo, fixar:\ o numero
de unidades de cada arma, que deverá ser, no mínimo, igual
ao de unidades correspondentes do ExercHo.
§ i.' Em cada circumscripcão de recrutamento só poderão
ser prcadas novas unidades do exercito de 2' linha, além do
minimo fixado no plano de orga,niznciio elaborado pelo íEStado
!WI:üor elo Exercito, quando estiverem· organizadas, c com os
lleus effQclivos completos, as 'unidades constantes desse mí.
.
nimo.
§ 2." As unidades do exercito de 2• linha de quo trata a
Jcttm ·i, só deverão ser mobilizadas nos casos previstos na
.Constituição; mas poderão ser convocadas annunlmente para
i'nst1·ucçüo militar, durante um periodo de quatro a seis semanas;
·
l). cm caso de mobilizacão geral ou de convocacão pa~a
instruccüo, os ofJ'ioiaes e alistados do exercito de 2' linha conset·vnrão seus direitos aos cargos publicas que exercerem; na
primeira hypoLhosc, . só perceberão os vencimentos militares
que lhes competirem c na segunda, apenas os dos •cargos que
exercerem;
·
rn) o exercito de 2' linha receberá fardamento, equipamento, armamento o municüo, quando mobilizado ou convocado pnm reccbc'r j.nstruccão linnua!.
·
.
§ 1.' O armamento, l'ardamcnto, equipamento c munição
de que trata este artigo, ficarão nos depositas das regiões miliin,res o só serão distribuídos nos casos. considerados nesta

lettra.,
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§ 2.' Os .officiaes deste exercito si'ío obrígaods a 1.el' seus
fardamentos e todos os arl.igos que pelos regulamentos devam
adquirir. ·
• § 3." Os uniformes da 2• linha serão os mesmos do iEocercíto da 1' Iinhn: com um~díslinctivo que sero opportunamento
regulamentado pelo Ministerio da Guerra. Os ofl'iciacs da actual
Guarda Nacional que não forem aproveitados para o exercít()
da 2' linha continparüo a usar seus antigos unil'ormcs;
n) os officiacs do exercito de 2' linha só perceberão vencimentos, cm tempo de paz, pelo exercicio. de qualquer funcçüo
militar quando cxpfessamen te estipulados em regulaqientos.
Paragrapllo unico. O oi'ficial da 2' linha que, em temp()
do paz, por designação do alto commando, estiver no exercício
de qualquer fu·ncçüo militar privativa de officíal do Exercito
activo, tertí as mesmas vantagens pecuniarias que competem
a este;
·
o) o alistamento dos cidadãos de i O a 31 nnnos. feitos
pelos commando · territoriaes: da 2' linha, ú medida que i'ôr
.sendo concluido e com as alterações que· annualmentc occor:rer·em, sertí rerne\Lido aos commandantes tias rcgíõcs militares
para os devidos fins.
§ 1." O alistamento dos cidadãos de 32 a H annos permanecerá nos commandos territoriaes da 2' linha para ser annualmente revisto pela exclusão de mortos e pela inclusão dos que
terminaram o seu tempo de serviço na 1' linha.
·
§ 2.• Cópias das listas a que se refere o paragrapho ·anterior serão enviadas, com as nlteracões que annualmcn:te
occorram, nos comrrío-ndos das regiões militares, pura organização do registro do que trata o art. 10.
Art. 10. Ficam dissolvidas as unidades, .commandos e
~crvicos que formam actualmente a Guarda Nacional.
'
§ 1." Os officiaes da actual Guarda Nacional continuam no'
goso dos privilcgios c ·regalias garantidos por suas patentes,
isentos do serviço do Exercito e suas reservas serão considerados em disponibilidade. Os que tiverem, porém, serviços de
guerra poderão ser aproveitados nn · primeira organização:
os que, desejarem, entretanto, servir 1nos postos que ora oc.CUDam, fazendo j(ts no acccsso, prestarão os exames do que
tratam os ~ § 1' e 3', do art. s• desta lei.
. .
§ 2.• O Gove.rno podertí pcrmittir aos officincs da actual
Guarda Nacional, que desejarem se habilitar para os exumes
de que t1:ata o paragrapho anterior, um estagio nos corpos de
tropa do Exercito, índependenteinonto do qualquer rcmuneraciio pecuniaria ;
.
. ·
·a) o Governo,. dentro do prazo de seis mczes regulamentará a presento lei, detalhando os preceitos sobre alistamento
o sorteio militar, acccsso dos officiucs c prucns da 2' linha o
sobro a sua convocncfio c n instrucr:iio pcriodicn, prescrevendo,
cmfim, as moc!idas ncccssarias (t pcrl'cila orguniznçiio c udministraciio dn 2' linha, pura que possa desempenhar sutisJ'uctoriumento a funccüo q)le lhe ó reservada. na defesa do paiz;
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· b) os commandnntes tcrrilor·iucs da 2" linha .nos Estados,
uo Districlo l.'cderal e nos tcrrilorios do ·Acre, do Pmús c do
Juruú, logo depois de nomeados pelo alto commando, organizarão uma relação nominal dos ofl'iciaes da Guarda Nacional
que tiverem serviços de guerra externa ou interna, 'e dos que
desejarem servil· nos postos que orn occupam, sujeitando-se
ao exame de que tl'llla o § 'l" do url. 20. ·
Pnragrupho unico. Essas relações serão enviadas por intermedio dos commandanles das regiões militares (L direcção
geral da 2" linha' na Capital da Republica, que as apresentari
ao J\linisterio da Guerra.
Sala das Commissõos, '13 de outubro de 'lüi5. -Pires Fer?'cim, Presidente.- Lau.ro Sod?·é, Relator.- F. Mendes de Al-

'J!I.Cida.- A. /?uNo do Bra;il.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 23, DE 1915, A QUE SE
REFERE O PARECER SUPRA
·

O Congr.esso Nacional resolve:
Art. L• As forcas de terra pura o' exercício de 1916,
constarão:
§ L" Dos officiacs das differenles classes e quadros creados
pelas íeis ns. I.SGO, de '' de Janeiro de 1008, c 2.232, de ü
de. janeiro de 1910, coin as alterações do decreto n .. H. 518,
de 10 de março de 1015.
·
~ 2.• .Dos aspirantes a officinl.
.
~ 3,• Dos alumnos d~s. Escolas Militares.
~ ;,,• Dos amnnuenscs em :numero de 150:
§ 5." De 3!t. 008 praças de prcl distribui das pelas unidades elo Exercil.o, remodeladas pelo decJ·cto n. 11.497, de 23
do fevcroiJ·o do 1015, de ac~llrrlo com o quadro de üffcclivos
minimos, organizado pelo Grande Estado-Mnior do Exr,rcito.
~ n. • O el'fectivo cm prn~as de prot tle que trata' n pnragrnpho nntm·ior· podcrú ser rl~vado ao mnximo de accõrrt()
eom a lcttra a do art.. 20. elo decreto n. 11.497, do 23 de
fevereiro_ do t 915, no caso de mobilização .
. . Art. 2." Para 1:ompletar o effect.ivo attribuido a 1111rta.
unidade o Governo procçdei'Ó ria fórma sc~uinle:
. a). na 1". 2' e :1" regiões militares rccor·rendo ao volun·tariado e, na falla deste,, no sorteio dentro da região
a que cada unidade pertencer;
b) nns 1,', 5', n bem assim nas ü" e 7", ns unid~des >~rão
constituídas de voluntarios, e na falta destes, de sorteartos rt~
uma ou de outra das duns regiões.
Arl.. ~.· Os cidnilfíos 'qnr nn vigoncin rln prese,ntA lei se
.alistarem pnrn Rcrvir· volunlnrinmcnt.~ nn Ex1mdto' nu forem
. sort.rarlnR pal'a o sorviço nr.tivo percehcrfio como soldnrJus.
apenns soldo.
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Art. '•·' O tempo ele ser·vico activo dos sorteados sera
do um nnno nu infm!Lar·ia e de dous armas nus demars armas.
Arl. 5." Os engajamentos e rcenga,Jamentos das pracati
que na vigencia desta lei r:orwluirem seu primeir•o tempo da
'serviço c o pr·imeit·o engajarnenlo obedecerflo ás seguintes
disposicões:
·
a) as que tiverem fJOncluidtl o primeiro tempo de servico podor;io enganjar-se por mais dous unnos, para a arma
a que pertencer•ern, SI nüo fororn maiores de 20 annos, e
além de boa conducta militar;
1', tiverem pelo menos a g!'Udua~ão de cabo;
2", si !'orem artil'ir:es, musicas ou corneteil'Os;
b) as que terminarem o pl'imeiro engajamento poderão
reengaja.r-se nas t'ileir·as, si não !'Ol'Cm maiores de 31 annos,
e além de boa conducta militar:
1", tiverem a graduacão de cabo e mais o concurso para
sargento;
2•, si forem artífices, musicas ou corneteiros.
Art. 6," As actuaes praças voluntarias, que já contarem
mais de cjuatro annos de servicos. poderão continuar a servi~
nas fileiras ilté a idade de 35 annos, si, além de boa conducta
militar, satisfizerem ris condições seguintes:
a) possuirem serviços de guerra,;
b) não tendo os servicos da ulinea anterior, possuir.-em a
graduação éle cabo e approvação em r:oncurso para sargentos;
c) si !'orem artífices, musicas ou corneteiros.
Art. 7. • Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 10 de a~osto de 1015- Luiz Soares dos Santos. Vicc-Presidente. - Antonio José rla Costa Ribeiro, 1• Secretario. -João David Pernctta, 2• Secretario, interino. -A imprimir.
ORDEM DO DIA

'
Votação, em 2' discussão, da praposicão da Gamara dos
Deputados n. !,i, de ·1915, que manda suspender. at~ 31 de
dezembro dr 191 ü, o troco, por ourn. nas notas dn Caixa de
Conversão, ficanrln o Govcr·nri nu tnrizado n prorogar esse
prazo por mais um anno, e dando outras providencias.
Avprovada.
O Sr. Leopoldo de Bulhões (pr.la ordem) requer e o Senado concede, dispensn do intersticio para a 3' discussão.
Votnciio, em discussão unicn, do 'rnret:rr• dn Com,missilo
~oil\larinhn e Guerra n, 139, de 1915, oPinando pelo mdefe-
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l'imenlo do ·requerimento em que D. Maria Virginia Affonso,
'Jiuva, filha do finado capilão-tcnente· Mnnoel Dias dos Santos, pede melhoria do soldo deixado por• seu pae.
Approvado.
Votar;ão, cm 3' discussão, da proposição da Cam!tl'a dos
Deputados n. uo, de 1914, quo abre, pelo Minislerio da GucrJ·a,
o crcdi lo ele G:oüOO$, pam IJU;;amento de vencimentos a A;;rippiniano Barros, professor do extincLo Arsenal de Guerra da
Bahin.
Approvada; vae ser submettida á sanccão,
E' annunciada a votacão, em 3" discus~ão, da proposição
da Gamara dos Deputudos n. 123, de 1914, que abre, pelo 1\linisterio da JlgJ•iculturo, o credito de <\ :ft83$956, para atlendcr
ao pagamento de dii'J'erença de gratificação devida aos l'unccionarios contrnctados Dr, John Willis e Alberto Lofgren.

O Sr, Presidente - Vou submetter a votos a seguinte
emenda:
«Supprima-se a emenda approvada' cm 2" ·discussão í!O
art. 1'.
Rejeit!tdn.
E' approvada a proposi~iiu, que vae á Commissão de Redacção.
.

32: 162$883,

CUEOITO DE

AO MI.NlSTERIO DA VI~CÃO

Continuação da 3' discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 125, de 1911!, que abra, pelo Ministerio da
Viação, o credito de 32:162$863. pura occorrer ao pagamento
de vencimento devidos a diversos funccionarios aposentados
dos Correios,
Approvadu; vae ser submettida á sanccão.
CREDITo DE

12:000$

'
AO MINISTERIO DA VIACÃO

2" discussão da pr<Jposicão da Camara dos Doputadns
· n. 34, de 1DI5, que abre, p(•lo 1\!inisterio da Viação, o credito
•Je 12 :000$>' para. occorrr.r ao pagamento de vencimentos ao
• · Dr, Je~onymo Baptista Pereira Sobrinho, chefe de · seccão,
addido, da lleparticão Geral dos Telegraphos.
Approvadn.
O Sr, Abdon Baptista (pela o'l'dcm), requer e o Senado

concede,

dispen~a

do intersticio para a 3' discussão.

LlC!lNÇA A JOSÉ lSIOClnO MAU'l'INS

2' discu>siio da · proposição da Gamara dos DopÚ Ind()B
n. 37, de iD05, concedendo •um nnno de licença a Jos-é Uiuoro

1915 ..,

SESSÃO EM H DE OUTUJliiO DE

1\~nrlins,

i:'5

'

co!IeclOI' das rendas fcdoraes cm Olinda. Eslado de
Pernambuco.
Approvndn.
E' igualmente approvada a seguinte
EMENDt.

Ao ar Ligo unico : Em vez do <par:~ tratamento de saude,
com metade do rcsrwctivo ordcnndd>, diga-se: <para tratamento de eaudo>, climin:audo-sc as palavi'U.::•: «e com metade
do respectivo ot•denado>.
·
.
·
·
O Sr. Pedro Borges (pela wdc1n) requer e o Senado concolle dis.Pensa do intorsticio pam a 3" discussão.
·
,
O Sr. Presidente --' Nada mU;is havendo a tratar, vou levantar a Süi·são. .
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
3" discussão da propo~ição ela Camara dos Deputados
n. 111, de HH5, que manda suspender, até 31 de dezembro de
1916, o 'troco por ouro da:< notas da Caixa de Conv·ersão, ficando o Governo autorizado ·a prorogat• !l':'se prazo por mais
um anuo, e dando outras providencias (com parecer {avoravel

da Cormrdssú~ de Finanças);

3• discussão da propoe.ição da Camara dos Depulados
n. 3·1, de 1915, que abre, pelo Ministerio da Viacão, ci credito
de 12:000$, pa!'a occorrer ·ao pagamento de venoimento~ ao
Dr. JeJ·anymo Baptista Pereira Sobriuho. chefe de secoiio,
addido. da Repartição Gorai dos Telegraphos (com parecer,

•

favomvel da cormn'issão de F-inanças),;
~

3• discussão da propas·icão dU; Camara dos Deputados
n. 37, de 1915, concedendo um anno de Jicenca a José lf.idor·o
Martins, collector das . rendas J'ederaes em Olinda, ]).; tudo d(l
Pernambuco (com c·menda da Commissão de Finanças já
provada em 2• d-iscussão).

-

a,,_

._

Levanta-se a se1Sf10 ás 2 horas.

"o\.CT~ EM H DE OU'l'UBRO DE 1915
PRESIDI!NCIA DO

sn.

URB.~NO SAN~'OS, PRESIDENTE

A' .1 'hora da tarde acham-se presentes, os Srs. A. Azeredo, •Pedro Borges, Indio do Brazil, Laura Sodré, Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, Antonio de Souza, João Lyl'a,
Cunha Pedrosa, Epitacio .Pessoa, Raymundo de Miranda, Sá
Freire, Alfredo EU is e Josó Murtinho (H).
/
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Deixam de compat·ecet•, com· causa ,iuslificada, os Srs.
Mele!lo, Ecrcilio Luz, Pereira Lobó, Lopes Gonçalves, Silverio
Nery, Arthur Lemos, .José J~uwhio, ,.\bdias Neves, Pires Ferreira, RibeiJ·o Gonçalves, tFruntdsco .S:'t, :.L'homaz Accioly, E!oy
de Souza, Wa!fredo Lrml, •11osa c Silva, Jlibeiro de BriLto,
Araujo Góes, Gomes Hibeiro, Si.queira de ~Irmezes, Guilherme
Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, .José l\1 arcellino, Domingos
Vicente, Joüo Luiz Alves, Bernardino l\lonleiro, Miguel de
Carvalho, Nilo !Peçanha, J~rico Coelho, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabam, Francisco Sa!les, Bueno de Paiva,
Bernardo Monteit•o, Frandsco G!ycerio, Adolpho ·Gordo, Eugenio Jardim, Gonzaga Jaymc, ,Leopoldo de Bulhões, Alencar
Guimarães, Generoso Marques, Vida! !lamas, Aobdon Baptista
. e Victorino Monteiro (•lt<l) •
·
OS r. 1" Secretarioo declara que .não lm expediente.

O Sr. João I.yra (se1•vindo tle 2" Secrclm•io), declara que
não h a pareceres.
O Sr. Presidente- ~l'endo comparecido apenas "ill Srs.
Senadores, não póde haver sessão.
·Designo para ordem do· dia da seguillle:
3" discussão da proposir;.fto da Camarn dos Deputados
n. ld, de HH5, que manda suspendm·, alií 3·1 do dezembro do
1916, o troco por ouro das notas da Caixa ·de Conversão, ficando o •Governo autorizado a prorogar esse prazo por mais
um anno, .e dando outras providencias (c~n parecer favm•a·vel
da Oornm-issão da Finanças);

3" discussão da próposil)[io t.!a Gamara dos Deputados
n. 31,, de 1915, que abre, pelo lllinisterio da Vincão, o credito
do 12:000$, para occorr·cr no pagamento de vencimentos no
Dr. Jeronymo Baptista Pereim Sobrinho, chefe de seccão
addido, da Repartição Geral dos Te!egraphos (com pa1•ecer
favoravel da Oornmissão de F'inanças);

3' discussão da proposição da Camam dos Depu lados
n. 37, de 1915, concedendo um anno de li'cenca a Jos<l Jsidoro
Martins, collector das rendas fcderaes cm IO,Jindn, Estado do
Pernambuco (com emenda da Oom/m'issão de Finanças :iil approvada ern

iii'

2'

disc11ssão) .

SESS.~O.

PRESIDl~NCt.•

EM 15 DE OUTUBRO DE 1915

DO SR. URBANO SANTOS, l'RESIDEN'rB

A' 1 hora du tardo ah r·e-se a se~são, a que concorrem os
Srs. A. Azeredo Pedro Bm•grs, Pereira Lobo. Lo.pes Gon.
calves, Silvet•io ~lery. Indio do Brazil, Laura Sodré, Cor;ta
Rodrigues, i\lendcs de Almeida, Josrl Euzebio, Abdias Nev~s.
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Ri.he!ro ~o~~~lveJ: Ani.Onio de Souw, ,fofto Lyra, Cunha Pedro:a, Eptl.)elo '-'~"-'oa, Jluymuut.lo de Mrranda, Gomes !libano, IJon]lngo~. Vtc·cnLe, Bemart!Jno l\lontciro Augusto do
Va7conccl)os. :5:\ J'reirc, !3ncno de Paiva, l:lernu'rdo Monl.~ü·o,
Allred!) .!Lllts, Jost\ MurLmho, Generoso Marques c Victorino
l\lontcu·o í~8).
·
'
Deixam C\e. ·numparecct· com causa jusLiflc.ada os Srs•.
M_ctello~. HercJI.tO Luz, Arthur Lemos, Pit·es Ferreira, l•'ranCJJsco Sa, . 'l'h-omnz Acctofy, Elo.y de Souza,_:Wali'redo Leal
Ilesa .e Stlva, P.ibciro de BriUto, -Arau.io Góes, Siqueim d;l
Mcneze~, Guti!Jerutc• Campos. Ruy Barbosa. Luiz Vianna, José
nlal'IJel!u~o,, .Toão Luiz Alves,_ Miguel de Carvalho, Njlo Pecanhu, hr1co Coctho, Alcrndo Guanabara, Francisco Salles
Jo~rancisco Glycorio. ;\dolpho Gordo. Eugenio Ja1•dirn, Gonzagà
Jt~ynre, r_.eopolclo lic Bulhõeii, Alencar Guimarães, Vida! RfilDOS
e Abdon Bap-Lista (30) .
· .
·
·
1

'

I

\

em

'

'

São lidas, postas
discusslio e, sem debate, approvadas
as a!ltas da sessão a!lterior c da reunião de i4, .
O Sr. i" Secretario dá conta do segmllll.e

1 EXPEDJENr.I'E

Officios:
. Do Sr. l\ln istro do Inleriot•, transmittindo a mensagem
coii1 que o Sr. Presidente da Republica resLUue dois· dos autographo~ da re;it}uoão d~ Congresso Nac\onal•. sanccionnda~
que abre- um crcd1Lo especwl de 3:000$ aJ'Jm de occor.rer ao
pagamenLo da indemnização devida ao bacharel Antonio Ge'raldo •reixeira. - Archive-sc um dos auflo:;raphos e remetta~'
se o ourtro á Camal'a dos Deputados.
Do Sr. Ministro da Guerra, t.ransmHLindo a mensagem com
rrue o Sr. ·Presirlent.e da· RC]JUblicn ·rest.ilue dois dos aul.ograpbos du "resõtucão do Congresso Nacional, sanc·cionada,
rrtw .abre o creditn de ·142 :852$·16\l. pam pn::::nrnr.ntr• arJ~ offitdacs e prucas da :J" compnnhia re~·iunal .com sócle em Cruzeiro
elo Sul, Territoriu do Acre. - Archive-se um dos nut<l:;rajthos !J remettn-"" ' outro á Gamara dos Depu~ados.
Do Sr. Sect'<:LnJ•io da. Gamara dos· Depul;ados remettendol .
um dos -nutographos do..~ seguintes resoluções do C01n~csso
Nacionah sanccionuttns, qur; coooedem licença aos bachareis
,\ll't·crlo de Aruu,in Lo·pes da Costa, J'unccionariCl da Scct·etaria
do Ministerio do Jnteriot• e l\lario de Barros Braga. adiuneto
ele pronwtm· publico do 2' termo da comarca de Senns Madureira. -: Arr.hi,·e-sc.
·
Do Si·. prcsidrmte do Estado rio -~JspiriLo Santo. agradecendo a IJ!l.!"l;ieipa•:ão _de havet• sido eloito Vice-Presidente do
Senado o Sr. Senador A. Azeredo. - Int~irado.
Vel. VII
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J'Os,

Sr. presiduulc da Gamara Municipal de Montes Gla-

J'.ooi.Utill

tl<• .\llllUS C:UI'U<!S, CUII"JilllllliCUJH]O lei"B/Il sicJLJ appl'l/-

um vulu d·r! pcwt· pelu J'alledHwntu uo ii!'. ;;eneml J'inheu·o l\luchudo e tUD vroLcsLo p6Ju aborninavul aLLeutade que
OCCUSi·OllUU U Sllll lllO!',tC, - Inteirado,
·

. · sad~s

·o· Sr. ,4' Secretario (se1·v·ind0' de 2') de~lara que níi<l ha
pat·eceres.

•

O Sx·. Mendes de Almeida - Sr. Presidente V. Ex. c o
Sonaclo lc~UJ nccessarinmcnlc apreciado a camp'anha· que se

'·"

est:.í. de
pt•isõçs
~ão ele
polilico
deral.

novo lcvanLando nn imprensa contra o estado da:s
l'edcraes e esladuaes· e, sobretudo, contra a applicnlmhilos eomplclamcntc contrarias· ao nosso regimeu
c tis determinacões ·'expressas da Gonstituicão Fe-

I'. Ex. e, o Senado deVem tambem ·sabar que o lnstituLn
da Ordem dos Açlvogados l:lrnzileiros se tem reunido pll!'a
e~ludar tiio imporLunte assumpto, duudó cnsanchns á aprescntnciio de reclamações formida~eis contra funccionll!'ios ferlcra~s e ,.,staduues, cujas attribuições teem relações. com o
nosso systcma p~nitenciario c com a parte processuàl das
prisões, ·
·
·
Como V. Ex. tambcrn sâbe, na Gamara dos Oepütados, o
Sr. J>erJutado Mauricio. de Lacerda apresentou um requerimento para que a Carriara promovesse a nomencão de uma
eommissão mixta ,que ,:studnsse esse assumpto.
' ·
··
Ora, senhores, tudo isto foi por mim apresentado, reclamado e debatido perante. o Senado 'Jl'ederal, e o proprio Senadf() .approvou o meu requerimento convidando a Gamara
dos Deputados !)ara tomar pll!'te numa Commissão Mixta de'
Snnadm·es e Deputados que estudasse essa questão de modo
11 ovi lm· os abusos· que .se Leem verificado:

dlequeiro a nomeação·· de uma Gomtnissão Mixta de tres
Sunadores c de trcs :Deputados ·pm·a exame dGs factos e in- ·
dicaf:ão de pt•ovidendias pat•a regularizacãó do regímen penal
no Ilt'u?.il .c do syslcrnu. peniL-enciario, com ordem u. cessarem .
·
.
.os nllusos c omissões actuucs.
Sula das sessões, 23 de novembro de i9i4. - L•'. Mendes
rle Almeida.,

No dia seguinte, o Scmado approvou ossô requedmento, .
o jú por duns vezes,' por ~olicilacões minhllll, o Presidente
desta r.asa flcclarou haver' r•eiterado á Camara dos 'Deputados o co11vitc para esta Commissiio Mixta.
· A.o mesmo tempo .que est.e requerimento l'oi feito, _apresentei· um ou'lro pedindo diversas infOL·macõcs que sct•vtssem
de base no estudo dcssn Gommissão. Foi uma longa série de
pedidos de informacões sobre .nssumptos d~ interesse palpi-
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Lanle; que até ltnj.; nflo l'ot·am, um nenhum dos seus itens
l.isl'o,'jlUH pt!lll ÜOVOI'UO,
Comi]uuutu e•Leja habituado n esta~ pro-va~ do ~unsi<l·c
. mr;iio para cummigo, d•r.vo notar que, neste caso a desconsidet•a!;fio uão é a ú minlm pessoa, mas pnra com o Senado, lJII•'
appt·ovou esses· pedi dós de inl'ormat;ões,
0 Sn. 1\,\YM!I~lll) 111~ .\lti\,\~IJA - ()11;~ d'!JXUI'Ulll de ser de
\'. l!l~., r>nra sereut do ::ienado,
·
.
O 811. M~Nogs DI~ ALM~lUA - E' cxacLarnenLe por isto
_que estou reclamando. Si l'osSI!m meus, nada valiam •
.O Sn. ll.l l'~lUNilu Llll l\llllANDA- Valiam do mesnio modo.
0 Sn; Mgti:DES 08 Ar.MJ>JDA - Peço, pois, a V, Ex., Sr.
l'rc•irJc,nlc, su digne t•eiLcrat·, fJOr intcrmedio do Ministerto
'da .rw;li~a e. Negocias Interiores, resposta a estas informações, 11 ú Gamara dos Deputado; a nomeacüo dos membro~
que d·i!VCtn IÚJtnpot• a Comrnissüo t\lixla, indispensnvol para
':sludut· eslc~ casos, que estão, eorno já disse então e o repiLo agora, levanlandu Ltrnu celeuma H"eral. Basta ver os t.ralmlltos do~ nt·~. Esmlll'Uldino Bnndei I'U, pr•ofessor de direito
penal da Jo'aculdacle I.ivt·c de l.lircilo, Candiclo Mendes de Almeidn, prol'cssor de t.heoria e Pl'lllica de processo criminal,
• da Faculdade LiVI'l' de Scicncias Juridicas c SooillCs, Augusto
l'into· ele Lima c outros pnt•u 8i! verificar até onde chega o
-dCSJH'CY.O rir. "ertas regras I! dr! disposições estabelecidas pelu
nossa Cnnst.iluiciio em rela~üo :í ordem e no methodo quo ''~
{iCI'c usar nas fll'isõr!s, o á~ gat:anLias constitucionaes.
Qllanlo tí t·eclnsão dos menot·es abandonados c · a outra~
nu·estõcs ele· igual impbrlancia não foram cllas descuradas
Pl:llo corpo li•~;islalivo, onde, ao· menos, pela voz de um dos
seus mem bt·os, jusLiJ'icnndo o requerimento que fiz sobre
todos estes nssumplos, os qunes não lograram ser a~Lendidos
al.é csLr. momento, e, pela imprensa reclamandn constanLemcnle nontru a.;; violacõcs do direito.
~a

O Sr. Presidente- A reolamacíío de V •. Ex. vac ser aLtondida.

O Sr. Raymundo de Miranda(")- Sr. Presidente. o lluK·:
. pt•czo pelas disposicões conslitucionae~. de c;uH acaba de l.t·n la I'
o mou illusLré eollega Senador. pelo Maranhão, sob um ponln
do vista,. ti t.ombcm ob,jecLo de nlg-tmtas ponderncões que. ~ub
outro ponto de vista, venho fnzo~. da tribuna rlo Senado, a
pt·oposito dn declarncão nssisnnd~ pot· q_rn '!,olwe Depntndo
pelo Estado que t•epresenlo nesta Cn~n. n Ht'. t.osta !togo.
· A Noite de hontem publica cm l'ót•ma de inteJ•view, commigo e com o nobro Deputado, meu companheil'o de rept·c.( •) Este discurso nAo foi revisto pelo orador •
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~oulacüo, o Sr .. Natnlicio CtlllJboim, algwuns cunsidel'ncões a
J'CspeliAJ da clua!Jdndc de g·oi'UL'IIO no J'slalio~ do Alngóns.
t.:om ~urprczn pura liJinl o CUri'Viu dtt Nauh.ã iu:;ct·u uma
J:esp~~la a,;siguada pelo S1· .' Deputado Costa !lego, em q U8
·::;. Ex. npenHs se limiLtt a conteslut· a redac,;iio d'A Notle na
par.to que se l'lll'ere ao illustt·e ~r·. Dt·. fc•rnandos Lima c~mo
·u~rrespondente da .Agencia Arneric!lno, c mt parte e1u q'u.e di~
uuo serem verdadeiros os tolegrnmmns por ~ste cort•espondcnle
ll'aiismittidos pura estu Capital.
. Essa é uma questão de 'lana cttpl'iua. A núm nfw me i nleressa que o correspondente da .Agencia' Americana seja
A. ou B. Nüo me importa que seju 0 Dr. Jiecnanct~s Lima ou
alguem por elle. · Niío affirrno c nerri eontesto. c estou bem
certo de ·que o meu companheiro de r·epr·esentncüo lambem não
l'arit grande questã,o disso. Não tenho pi:cwns/nem ,itimais disse
que a Agencia Americana recubessc tres~ co!ltos de ré is mensnes para dizer o quo· JJem parecesse conveniente aos intct·esscs
de uma das politicas do Estado do Alagóds, nessa dualidade de
''
governo alli.
,
·
/
Quanto ao exame do Thesouro, a· que o nobre Deputado
por Alagtltts se ofJeJ•eco como amigo do i Ilustre Dr. Baptista
Accioly, afim do se prÓvar que esses L!'es contos de rijis niio
são pagos pelo..Thesouro à A;;encia Americana, para mim tam· ,
bem é completamente indifferente. Si pagam, é llOrque querem; si não pagam, é porque entendem que não devem po.ga:r.
Si o f,acto 6 "erdadeiro, tambem não interessa ao fim a que
me proponho. Quanto ao exame do 'rhesouro, o facto de .. contestar que se pague a A ou a B, niio prova nada, porque Lmnllem se pagar·ia, : como aqui, sob o aspecto de outras verbas, etc.
·
·
·
. · .
'
O que, porém, eu quero registmr ó que o nobre Deputado pot· Alagôas, deante do muito do il1portnnte que A Noite
de hontem conceituou, apenas ontende.u que devia rectificar.
a parLe pessoal com relação ao iilustre Sr. Dr. José l!'ernnndes de Bar·ros Lima, chefe do ,Partido Democrnta no _Estado,.
:Entretanto, folgo em reconhecer, exulto em vêr que S. Ex:.,
do um modo inequivooo concordou, apezar de tier. roprusen- .
tante do governo do facto de Alagôas.. quo aquillo vne mal.
n1uito mal mesnio devido ao estado anOJ•mal, crendo alli. pela
dU'alidade de governo; que nos muruicipios do,intr.rior ha duas
.. · .intendencias dons juizes municipaes, de modo que a vida se
torna irnpossivel;. que niio se paga o· imposto: e, neste caso,
quem pcr·dc é'o Estado, ou si pagam, pngamllll\1, c quem assim.
· . p~ga; arl'isca-se a pagar duas vezes: que nem os casamentos se
.- 'podem realizar, porque uinr;ucm snbe quem é. o. juiz. que !leve,
de verdade, ser tido' como competente; que, no mtet•.JOr, dao-so
assnssinai~s; que não h a justico. para ton1nr conhectmento <JDõ
crimes, nem pnra punii• os culpados; q11e o ·quo nós deseJamos, nós os representantes ~e Alngôas, 6 ~ue as cousas .se no r~
mali~~m de qoalquer man61l'a.
. .,
.• ·- '
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i Si

ConcoJ•dnndo 8..Ex. oom tudQ isso flUe disse A Noit(<
convem f.ornbcrn cm que a Cumara d<:!vo. manlfe~lur·-se sobrÚ
n ler;n!Jdnd,c de U!J1 ~lo_s dous governos, nf1m de que esl.e fif}ue
dcntrtl dn Const.rlu!O:Lo e levando a trnuqulllidade a toda

~;:enf.r..

Gr·ncas, ~ue o. nobre repJ•eseulant.o por Alagdns entendeu
em sã consciencin, nesta hora, que só devet<ia r·ectificar n
parte r.·elat.ivn ;\ iudividualidnrle que exerce all.i a i'unccão d••·
<JOI'l'espondente da. Agencia. Americana e negai· a r;rntificneão'
qtll.l se nltribue ~\ mesma A~enciu Amm.·ícana.
•
Não sei si lm gJ•ntificncilo; tnmbom níio posso al'rirmar qu1•
o illustro Dr . .José Pernnndes do Barros Lima so,in correspon:
dento da ,\g-encin Americana." O que, po·rrlm, não rc•sta duvida.
ó que o coJ•respondent.o só póde Rer pessoa ele S. mx .. e eu nãt>
n uccuso por isso, porque ello csl.:i no oeu direito .de chefe polit.ico, de homem pnt•tidario ..·mu tnmbcm fnt'in o mesmo.
· · Nesta nltuJ;a, Sr. Presidente. vem ao caso· um appellc
que pela segunda vez desLa tribuna eu dirLio ii illust.rndo. ·commissão de Const.ituir.iio, Legi~acão Q Jmtica d~, Camarn rios
Deputados ·sobre o caso ,de Alagoas, nssírn como observnçõef
cru o niio poe·so deixar de í',nzcr trím relação o. netos ele quem ,
fn~ parte deste Governo >e destoa complef.nmente e áe mo'lo .
in.iust.ifiCJnvol da ut.l.ibudc discret11 que d Presidente d[l; Repn-·
- hlica f.em pl'Ocurado manter e .deverá ri:rant.cr aM ~ue este caso
seja ·resolvido pelo poder competente. ·
O Pai: de hoje. em nm suelto bn.,timte judicioso, 11
rr:ispeif,o da sil.uncfio .em Cfll<! se encontram o governo do Estado
rio Rio de .Tnneir·o e o ~overn() do Est.ado do Alagoas. d·iz --·
o diz m·u ito bom - flUe hn serviços de alLn· relovimcia parüly?.!lldos. POI' não haver quem queira contmctnr com um govomo estava! e nnico. mas sobro a-legalidade do q·u11l pairam·
ainda duvidas. Rorm'c-se o Pai:: ao lj:stado do Rio de Jnncit·"·
1~111 rela~iio ao l~storlo de Aliigoas, nlsHuncão é indescrintivol,
nu parte const.itncional. e a reE•poit'o mesmo dos compromis· .
so:- no ostrnnge1ro.
· O suelto brilhante e insuspeit.o é o seguinte:
«DUALJD,\DFil DE

Parcco que em

que terí1 de sor

OOVEU1liOS

Aln~r~ns, .devido !'t dualidade
re~·olvido. pelo ConS"J:esso, como

de governo$, .
u do E<:tad<>

Rio .. ninsucm ·.1e entende. '
·
S11~undn ()!liavrns conhor-idas do Senador Rnymundd de
Mirnndn e ;do Dor.nt.ado Nntnlicio Camboim, não ha Q'll<lm
queira pnr;ar impostn~ •. rt!ceiancl!(t t.P.r. d~ p•a;gnl-os duas V~;"Zt"•
o nem c:nsnmeut.o~ so tuzom, ]1flla dlffrculdnde de so apurar
qnonl n juiz competcn_t.o o !or;al~ .. _
.
No l~slado dn Hto n SJI.nncao nao ó tllo grave. umn vnz
qnD sr. l'oi l'llROlvenri•J por Fi mcsmn. álli. neste mo!nentl), uüo
oxist1J do fn~l.o dualidade do governos. E nem por i~·so ti menos
. ·nec•Jssnrio o prommcinmenl.o. do Congresso, porque h•\\ de

. fio
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direito. uma ~ituncüo que os lá cnLrnvnndc a administrncão c
pt•ejurlicando os intere~ses do Estudo,
H•a serviços publicOIS de alta l'elevancia pal'alyzados, pnr
niío havet• quem queira contratai-os wm um govemo, estnvel
e. nnico. mas sobl'e.a Jegalidiade do qual paira aind·n uma .tuVIda.,,

.

.

Quando quel'el'á o Congresso tratar dee·ses oosos, que .
.o.final de contaE•, oHerecom os maiores· inconvenientes c só
nos envergonham ?
Dever de patriotismo seria liquidai-os o mnif• rapiclnmenlc po,sivel, E' certo q·ue não l'altn_ quem nfl'il'mc que o
governo do Sr, Wence::lau. Br·az está vivamente empenhado
ncssn~ soluçõ% dese,inndo promovei-as antes do encerramcnlo
da Pl\•senle ses>ão, E sendo assim. logo que a Cnmnm envie.
o~ oT·r;.amcnLos ao Senado; o leade1• dn maiol'i•a rcqucrcJ•t\ a
vdlitt dos respectivos pro,jectos ú ordem do din. · .
,
8' nocessario tratar di$SO, todos o sentem. Mas hu, d<J~·
gmu;nrfamenle. ob,iooçõas a t"nze~:-so. Acabará a Onma!'a o·
ommo c vol.nçiin dos orcnmenios uindn com tempo r.ura mni,;
11•nhrtlho IJII.il "! A I'Onladc do Presidente de extinguir os· cu~u~
glll'lldo:: pela politicagem serú mais forte e mais prompin, que
n maniJ csl.nda em rela cão no problema financeiro, por
úXêiTlplO ?
Pal'a sornelhanios objecções a resr.osta não é facíl,o
..
, Mas valeria tanto a pena, seria de ião excfel!enle cfl'ciLn
normalizar nindn este anuo ~ ~ituacõcs de Alagoae. e do 'E~
tado de Rio, que um í;rand·o· esl"orco deveria ser lentado. Vnlori•n a pena, ainda que os Minist.rns n demais noinvcis tivr>·som de ;.c rnun ir f6ru de horas no Guanabara um mez a f.io ..•.
JTI pergunta o Pai:, si a Carnara' acabará o ·exame e vo- ·
t.nçiio dos oronmentos ainda n tempo de extingülr, conforn:u>
u vonl.ade do P1•csidentc, os casos creados pela poli.ticagem ?
:\ CamnT'n, rturnntr. a discusRiio dos orçamentos no Scnucto.
I1JI'Ú tempo pum resolver pond.erndnmente o cBBo do Esttll10
rlc Alngous, porque aqui. me encnrregarei de lho.' dar o tempo
sufJ'iciente para t•esolver. eomo é de seu dever, col'respontlonllu ao desejo do illustT·e Clwrn ria Nncii·o, cm um caso cu.in
c:onliTtuocão, .nonfol'me classificnci'io da impvcnso; il .um:t
I'Cl'gOn ha para a fiepnbJ ico..
Ali i veem os orr,nrncnlos que terão de ser examinados; \
ahi vem o orcamonlo da Agricultura. cujo titular, conformo
I·P.io nos ,iot•nncs, está rtlzenclo derrubadas nos Estados, c:u,jo
titulai', cmquanto o Chcl'e do Nacão mnnda no Congresso Na. eionnl mnn JtlCI1Snf!Pll1 nl)s termos da que se imcontr11 no ex-·
pcdientr ela ~cssüo da Cnmm·a do dia H de ,junho. 'na vespera
dn posse do ;\ctunl GuvcJ•no de AlagOns, vae fazer visita ofl'iciul n um novcrnndor QUI! o ChcJ'c rln Naciio não reconhece o
voo se p1·cslnr n demissões,· n acl.os de politica pariida.rin,
r:omo que ·se nlgum dos dons grupos om que está dividida a
polil.irm dr• Alng(Hls. cudn um pleiteando o reconh.ocimento
fio direitos constituoinnes. que tenham, esti'o'esse hostilizando
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o Governo ela Republica, para ser hoslilizndo por um· dos
mcmbi·os do· Governo Federal.
Leio. por exemplo, S!'. Presidente, entre telegrammns
trnns!J1if.tidos do Estado da AlagOas, o seguinte:
1\!uceió, H (Americana.) - O Dia commentn a noticia
f.rnnsmil.litla dessa ca.pi tal aos eonservndores. sobre a nomeação do ex-inspector rln alfancleb'!l, Sr. Pedro Moniz, para o
mll'!l'o do delegado fisuul, di?.endo que ella importa ·uma hostilidndc do Governo dn Uniilo ao Governo Baptista Accioly.
Mncció, H (tlmCI'icana.) -O Jornal de Atao~as. defende
os actos do D1· ..Tosé l3e7.erra. Ministro da Agrlcunura, com
T·eln~.fio ao liJH'Cndi?.ncto· r! c Satuba.
Om, Sr. Pr·esidenLe; não póde haver anomalia maior.
. Si o PC'esidcnte do Republica· não reconhece. nesta hora;
e omo C:ovorno Jcgn I nas Alagôas nem o Sr. Dr. Baptista
Accioly nem o S1•. Guedes Nogueira; si o Presidente da Republica antes da dnt.n fJOnstitucional para a posse do novo
e;onvornn fe~ r.om q.n., o Governo de facto assumisse o exercício· sol' n espada de. Damoclcs. !Jnviando uma mensagem ao
Congresso Nacional solicitando que lhe armasse dos meios
. cnpnws rio ext.inr,:uir a dualidade do go~erno nlli existente,
como. S1•. PJocsiclr.nt~. sr poder admHtir que o Presidente da
JlrJpnbliea. com tai ou qual acto de administração se mostre
!Jo.~Lil nn Govemnrtor. rle·rncf.o da .minha terra? I
· E pO!'f!llA, Sr. Presidente, essa mensagem não é longa,
pcdii·ei licença ao Senado pa.ra proceder á sua leitura. porque
1\ ineisivn o <lignn rle melhor registro.·
f1i~ e nrtim11n 'o eminente Chefe dn Nnciío, na nlludirla

. .
I
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•Sr•s. membros do Congresso Nacional
Terminando eonst.ituoionulmente o mandato do Governador
do Rstndo de Alngons no dia 12 do cor•rent.e, pl!'ocedeusr 1'1 olnic~o do snhstitut.o com a nntecedencin exigida
pur· lei.
·
.
Dr~·tnr·nndn-sr privado das garantias precisas pnrn
ox~l'f'PI'~rn o se11 mandato, nove Senadores estndunes
rRflll\Weram h.abeas-corpus no Supremo Tribunal Fc-'
dor·nl.
·
. Apenas quatro, . incluidos entre elles o Vioe.-Predidenle, -J •· e 2" ~ecretarios, obtlver~m a .orde!ll Tmpel!·ndn - <pnra que ·.pudessem I'CUI1Tr;-~e no dm 12 do
alH·il e nos segurnt.c~. no edtftcT o do Senado.
um Macoió, c alti- cxcrocr, livres de qualquer· couc~fio uu violcncin, os suas l'unc,ções de Senadores, es<poeiniJiÍ<:nln as de npurnr· ns elerções para ç;ovct'O\ldnl'. o
Viúo-Govel'nndor· elo Esl.ndo, parn o proxtmo. !.rtennw,
turlo llos Lermos da Constituição do listado, c do Re-
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gimcnlo Tn/,nr•no do Senado. (Aceôt•dlio n. 3. ;iio, de to

de abril do i!H5,)

·

.

·.

,

RcquiHithcln :t inter·,·cnr;tio rcdcrnl parn n cxcctl!:fiD ·
do necórdão, pelo Juiz seecionnl, por intcrmedio elo
pt·e~idente do SlJprcmo 1~ribunol Federo!, foi concedida 8cm demof'a.
Como o accót•c/iío mandou garantir o iivre fun- ·
ccionnmcnto do Senado. no· dia 12 e nos .varru.intes,
continüa a J'orr;n recJe,z·al .r1 disposiçiio elo juiz da secciio.
A Mesa constituidR pelos Senadores garantidos
pP.!o· habeas-corpus impetra a lntervenoiio fr.de1·nl
paru tornar effectiva a posso do Dr. Antonio Gucc/es 1
J\'or;ueirn, como ehefc do ITixecutivo do Estado, vi8to
que no. edifício da Tnloncloncin de 1\fnceió se ha congregado um segundo Senado, que, certamente, dará
posse ao Dr. Joiio Baptista Accio!y, tambcm proclnmarlo OovHrnactor do Estado.
,
O· nceórdiío não resolveu este caso, porque não foi
exLensivo no Governador;.proclnmado pelos quatro Senadores, nem mandou go:l'antir pessoa. nenhnm.n no
edifício que sm:ve de sédc ao .J>od~z· lDxecutivo de Alu- ·

.

•

· goas.

..

.

· · Todavia. em conseqnencia exactamente dn decisão
jnclir:iarin, surgiu a dualidade de .governos,
Hstondo J'eunido, 0 · Congreijso. Nacional, a elle competem, n meu vor, o conhecimento e n soluQiio do cnso,.
conforme tl espírito ria Constituição da Republica.
Rio de Janriro, lO de .Junho de' :!915, 9t,• da Tnde- .
pcnd~ncia c 27' da
llepublicn, , Wenceslâu. Bra:,
P; Gomes.~
·

..
~

..

/

'

E' I) ll!u~trndo c ~minentc Dr. ·Wcneesláo Brnz, digno
.PJ'P.Sirlente dn Rcipubliea, quem declaro cm documento offil·inl. em mcnsa:::om~ no Congresso Nacional, com a suprema
·~uf:nridndn d~ Ohefe dn Nocfio, que, em cons·equencin dn decisl'ío .iudiciarin, que lhe pa~ecc Jncomp.Jeta, surgiU a dunlirlnd·o d'c govornos em Alugoas.
.1
'
No dia 1k do junJ1o, .reuniu-se n Commissão de Constituição, J.egislaciio e .TusLica da Camara dos Deputados. declnl'nndo o presidente da mesma q!l<l. convocara extraordinariamente nquella J•euniüo, afim de proceder !i distribuição dn
mensng,)m )'lresidencinl sobl'o o pedido da intervenção federal
no Est.ndo de Alngons, conforme a Qraxe ndopt.odn at,l ent.ão
'pela Commissito, de s6ment.e se1•em d1stribuidos os papeis nf1'r.ctos no sou estudo, por ocr:nsiiio de suas rellniõcs, muito em. bora J•cconhocessr. sct• n dist.ribuiciio urim funcoão privativa do
Presidente: mns que havia nssumptos que, dada a sua importancin, dnvinm f•er I) sou nnrlai'nento consignado no livro de
· netas da Commissão desd~ essa distribuição.
· ·
, · A Commissilo, unanimemonl,e, npplaudiu a orientaoüo do
seu illustre l)residente, ·
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Üf'IJ• Sr. Pre.sidente. düsde. 1~ de ,junho que esln mensagem IOJ .dlsLrJbUidn na Comnussuo de Constituicão e Justiça
d~t Camar\1 dos Deputados, desde e~sa dat.a que esttí inaugurado no. h.stado de Alngoas um rqgm~en de dualidade de 150V!J!'nos tmpossJvcl n~ ordem .c:onst.Jtt~ponnl da Republica, contmuando o JTistado Jóra ·da J)'ederacao, tal como o ao !locou 0
Sr. coronel Clodoaldo da ·Fonseca, durante seu governo,
. St.•. Prcsidcnl.e, · e11 não tenho intct·esse de ordem partidaria· na solução elo caso de Alagoas, como e·lle se encontr:t.
O meu inl.er·esse ó de ordem constitucional.
:E:: IJOrno ,hruzileiro, como homem .polit.ico, que desejo
quu o caso se rcsolvu ma;; de jmodo que essa dualidade desnppat•ecn, que a situação do natado se normalise, normalizando-se assim a situação constitucional do. Republica; porque· não ó crivei que os poderes constituídos 1 do. Federação
concorram p:tra que essa Fedoracã() vá se deslocando oorn a
desaggregnçílo e o assovandi,iamento da Constituição . da Republica.
O LeHor crue o pel'iodo· do salvatorio iniciou neste paiz
vae· continuando c est1~ situação não póde permanecer· por
muito Lernpo, muximé quando nos termos restrictos, claros,
incisivos . da Constituição, essa a.tlribuicão incumbe direct.ainente ao chefe da Nação, como a elle tambem incumbia a soluoiío do caso rJo Estado do' Rio, para e;-.:ecutar uma, sentença
,judiciaria federal.
·
·
.Nada t.cul1o que· ver com o caso do Estndo do Rio do ;raneiro. No lTistado do Rio havia uma assembléa e esta assembléa
obteve do Supremo 1~l'ibunal Federal um habeas_corpt.U em favor da. sua mesa. Elm Alngoas, porém o caso é muito grave;
é 0 Senado do Estado, poder permanente -que se renova pelo
ter1;o e a quem incumbe, nos termos da Constituição a aput•aciio, o r·econbecimento e a proclamacão do Governador do Es~
tacto. O Supremu Tribunal mandou que essa Mesa do Se-·
nado, sarnn tida 1;or /Labeas-corpus, procedesse á apuracãll dn
· eleição do Governador do Es'tado, o seu reconhecime!ltG ~
proclamacão, on~ tP.II'moit do Regimento interno 4o mesmo
Senado.
. Nós não vnmüs pedir á Carnara dos Deputados ou ao Governo da RepubWca que forcem a solução desse caso collo~
cundo clcfinitivttme.:~tc no governo do Est.ado o Sr. Guede.q
Nogueit·a ou o ::;r. Bnptist.a Accioly. Queremos que o Go~·eruü dn llcpublicu, ~elos seus orgãos competentes oumpru
o dever· que lhe impõem a Constituição e o pa;lriotismo.
O nobt•e Dep.1tado por. AlagOas, por exemplo, d~sso que
porin os seus b<1uo o;l'ficios junto ao Sr, Baptista Accioly, á
disposição de ~odt•~ os sous advfll!'sario~,. no s~ntido de abrirem pessllntnwnl, urna devassa na escrq:1turacao do Tbesouro.
Eu··prefcrJrüt que " U{fbre Deputado puzesse os seus bcms of:l'icio~. r.omo umi:;u poliMco, do meu distincto e particular
amigo, D1~ l3apti~la Accioly, que se acha exm•cendo o governo
de fnct.o, de Ailtgoas, no .sentido de . esclarece~ o CongJ•essu
~ncionn:l u o pat-. ~bre. factos g;l·aves que a lJXI!Prens~ ma-
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Iutinn vem noLir:inndo e da natureza do cru e passo a lei· ao
Sunndo. A i mpret.~a. no dia -13, publi.cou o seguinte tele~
POLITICA DE ALAGOAS

· ~Mac~:,.,. 12 - Acaba de ser barbaramente MsaasiIJnifio, u eapitão da Guarda Nacional Maooel Fet'l·eira
rio Arauj_o. CoJ•J•eligional"io de~cado do ParUdo lhJpuhlicano C.o•.i,eJ-vador, o assassmndo, ha tempos, vinha
;orfi'Ando lerriveis ··perseguições .da. familia Rocha representuda pelo chefe democrata naquelle muni~ipio.
coronel F:·il11cisco nochn, \'ice-governador do E~i.ado,
que vul"ias I'Ozos Linha lentado exterminar a. vida de
·R eu àdvel"~ario, do quem era inimig() pessoal.
O capiUw Manoel Ferreira de Arau,fo já . teve sua
rmsa lir·ot~~dn cm· Junho deste anno, ·escapando milagrosamenw. Levou o facLo ao conhecimento do Dr.
Bapt.ista · Atcioly, l'esponsabilizando pela sua vida o
coronel llorbo: seu unico inimigo.
Temrpoq , depois foi á .casa do capi:tão Arnn,io,
pessoalmente, o coronel Rocha. acomqmnhado de can~ncril'o~. DS'S'l'udinclo-o, havendo J'orte discussão, tendo
Araujo reag·Jdo com altivez. A victirna deixa oito filhos
menores.»
Eu pediria ·J· bons officios do nobre. Deputado pé lo Es. f.ndo d•J. AlngonR Imito ao governo do Estado, n.iio só psJ•a o
nsclarenumnto da verdade sobre um facfJo cu.Ja gravidadA
deixa o espiri·l.o 'ublico e a opinião nacional vncilando sobre
a sinem·idadc com que >c está procedendo no governo,· ~e .
rneto, de Alago as ~. que· ao mcsmil tem110 ooncOOTerio parn
que a verdade , e>:elarccidn nlio permiol.isse continuar n r.Psar
SObl'o o seu compan:beiro de chapa. Vice-Governador do Estado, a suspeita d•! t.ão barbaro nssRI'Sinato.
·
Não é aeccitllvel que um; governo, cu.io reconhecimenf,o
nindu não (: legitimo. um. governo cuJa legit.imidade dennndn
nindn do es/.udo r · doeisfio (lo ConS'I'esso Na.cional, con~in1tn
que con,tinuo· n pratica do arbitrariedade .desta ordem. de. mostrando n.ssün .i Nacão, JL inconveniencin da· sua con.tinunçiio do direito, na direccão dos: negocias .publicas daquello Es-, ·.
tndo.
.
..
·
Não me leva ó ·tribuna, nem me arrasta a esta ntl..ifude
qualqüm· auimosirlr.dr pe~sonl rom relaçi!Q. aos homen~ ·uoli-,
t.icos do meu Estado. Não sou inimigo pessoal de nenhum, C\
ri:t6 em J•elacão 110 Dr•. Bapf,isln Accioly, : devo declarar qne
lhe consagro muita eRtimn pC<Ssoal. Faco de S. Ex. um t·on~eilo muito elevado c fui o :primeii•o dos que entondcram quo
S. Ex .. devia SC!' candidato no governo do Estado como um
elemen lo do ~onciliacfio, para um accôrdo entro os. dous pni'tidos, sondo S. Ek o Governador e dnndo nós o :Vrve-Gr:vernndor; partia <lo l,r·incipio de qnc Q'tlcm .esti\ de posse de uma
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srluaçiío devo d~t· o cnndidalo a Governador, Niío foi ·possivel fazer este uc"t·J·do, porque quem nüo o quiz quem 0 burlou, fo_i ainda o ~··ronol Clodoaldo da Fonseca. '
V•~. pm•tan.Lo, ú Senado que não· é nenhuma animosidad6
pessoal que m•!· a!'l'usta a esta altitude, mas simplesmente o
d~ver que me ilS>Jste de chn!flar a attenciío dos poderes pubiJCOs c, no mesn1<J tempo, hbertar-me de qualquer ·su.~peita
de coBniven.eia n~,-.•sas anom~lias, no desregramento em que
vae sendo envolv1do este pa1z, a cada passo com dualir!ade
de Governo. aC]!u 1 c acolá. e que são resullnnt•es justam~nte
. . da telerancia ou morosidade do Governo da Uniilo, · sej3 este
ou aquelle cidadão.
•
Assim, Sr. Pra~idente, l'eiLas estais consideracões eu
agua.rdo o desdo).r(l.menlo dos acontecimentos, para da t.riI.tuna do Senado, cumprir oom· o meu dever. Si for bem >·uceedidn, muito bem. ~i não o for, ficarei com a tranquillidadc
nn consciencia, certo de que cumpri o meu dveer. (,Muito bem:
·utllit'o bem;)

I

O Sr. Alfredo Ellis (•)
Sr. Presidente, era meu. in. t.uito solicitar inf.ormacões do meu illustre collega, Senador
por Minas Geraes, a proposilo da emenda rejeitada na sessão
do terçn-feirn, eom o fim de encaminhar a sua votação.
Dcr.lar.o, porém, que não ouvi, quando, encerrada a discussão, V. E:'í. procedeu a votação, ,justamente devido á pessima ncustica da Caso e ao movimento constante de bonds
nesta r·ua.
·
A proposito. Sr. -Pre8idente, Iembr10 a V. Ex. a convenioncin de se I'Ogitnr da mudança do Senado, para qualquer
o.utl'O ponto. (Apoiados.) As condições financeiras do paiz
süo, niio ha dnvirln nenhuma, pessimns, mas a verdade é, que
nós niío podemo~ delibe1•ar aqui, - appello para os Srs. Senadores - e muit.ns vezes nüo podemos ouvir e nem sabemos
de que maneira vota~mos, tal é o rumor (apoiadàs), ~uc só
j'az neste Jogar. (Mutto bem.)
·
Esltunos abaixo de ;qualquer sociedade danc)ante do llio
de .lnrwiro. O edifício do. Senado da l).epublica, ·hoje, é uma
vnrgon•ha. (Apo'iatlos. I i>••IJ!nro que f]uundo n·qui vr.m a visita
de Scnodol'es flr. outms nações ou representantes de outros
povo8, procuro rugir, tal ó a vergonha que tenho de mostrar
nssc pardieiro dt: paredes rnchadns e completamente anachron ico (muito barn;, sem talvez a segurnncn necessaria para
nossa propJ•in nxistencia'. Depois, quando se falia das tradições do velho 1'1\C<l do Conde de Arcos, não se lemhrnm que
com a rnudancn dO .trafego dei· Capital, ns condicões acusticns
deste c·ecinl.n t.ornm·nm-A•l impossíveis. Não podemos disCiltir•, e Q!lf'll1 niío tive!' o orgão vocal bem forte, niío pódc
ser ouvirln, Dc11inl'o que niio ouvi quando V. Ex. pl\z n votos essn mii1hn emenda.

..

(') Este ·discl,ll'S(l nüo foi l'OVislo p~lo oradO!',
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J\ Republico tem construido quarteia, tem construido villas OJl81'aJ•ias, tolll <)OllS!J•uido edifícios publicas pa:ra todos o~
mistéres,, l.or·nnnrlo-sc Lambem conveniente darmos um edifi- ·
cio decente, jt't não digo ·Ju:<.11oso, e que correspondesse a alta
corporacão que rc!}resentamos. Peco a V. Ex, que cogite de
mudar-nos deste pardieiro para um edifício digno da i!'tlpreaentacão nacional~
.
·Fechado esse pa:ren.thesis, venho, oomo disse, pedir ao
meu illustre collega informa~;ões sobre o Jlai'Bcer opinando
pr.Ja rej 8ir.•iio da emendo. que eutinha apresentado ao Senado,
porquanto, Lrnt.Bndocse de dous fooccionarios contractados
pelo Governo o lesados nos silue vencimentos, · desejava saber
porque motivo S. Ex. so (lppunha :í v.otacão do credito ped'ido
rr.ara csle fim, cl'edito que ·.iá vinha votado pela. Ca1onra dos
DrJputados. .
.
O Ministro mandando dl:lscontar. uma parte dos ..venciineutos desses funccionarios, exborhitou, porquo.nto esses serventunrios não estavam suJeitos ao desconto dos seus vencimentos.
visto que tinham u seu favor_ um e.ontracto estipulando os seus
subsídios. Desde porém, que o· Ministro fez o ·desconro eJ·n·
jnsto que elles procurassem rehaver. á sombra dos seus contmctos o que lhes havia sido retiraoo. recorrendo no·: Poder
Legislativo. Foram :\ Camàra dos De.putados e UL obtiveram·
solução, pois, nor um pro,iecto de -lei. foi o Governo autoriznrlH
a fazer o pagamento· de quatro contos e tanto, importarwia dos
vencim cnoos descontados a esses senhores.
·
·.
· ·
De ~ar:to, Sr. Presidente, o projecto da Camara era ,iustnmeniAJ mandando ahrir, pelo Ministerio da Agriculf;u.ra, lndi.!Rtria e CommAI·cio, um credito :especial de !1 :~83$956; pn!'a
nttender an pagamento de ·differenca de gratificações' devida
~~os. funccionarios r.oritract.ados John C. Willis e Alberto
LoJ'gren.
,
,
.
'
· .·
A esse projecto, nbrindo esse credif.o especial, é q·ne o re~
preseril.ant.c de S. Pnulo, ./.eadcr da bancada Paulista. Sr. Cincinato J3mgn, om emenda, addicionou o credito de 720 coutos,
p~rn o pagamento da subvenção devida á Estrad•a de Ferro FumlenM, do Estado de S. Paulo.· ·
·
. Ora, Sr. Presidente, eu entendia e entendo que S. Ex. o•
Si·. Cincinatn Braga, podia autorizar o credito <le 720 ~on!lls
snparadnmrmt<>. Mas não o 1'ez; englobou-o no d.o projecto,.o a
üommissão do .Finnncas .elo Senado. nt.tendendo a emenda qne
autoriza 0 Governo a abrir o credito necessario para o pagameneto da suhwnr.•fi.o devicln á Estrada do Ferro FunHensc,
l'ejeit.on o necrneno credito de quatro contos o tnnt,o, q•ue tinha
1lOr fim nt.tendcr à diffcr·enca do gratific~cêíes devida n esses ·
funccionnrins ~.ontrnc!ndos.
·
.
Aol10. R;•, Presidente, que a Commissão foi in,iustn. porque
todos os rlins .estamos a votar crod,itos que o Governo pede parn
pagamento não só do sentenoas judicia.rins como de :g-rnt.fficncões rlfuncr~ionnrios,. Nilo sei porque razão n Commi~Mio uso•1
da t.al soveridndo pnrn com esses donA funcélonarios; que. a.Jh\~, ·
cs.tiio ·porfeit.nmcnl.e gnra.nt.idos, mesmo com n rejeiclío da .emcn-
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1DJ't1lll esl.as, Sr, PrcsidenLe, as considerar;ões quu pPeLendia

J'a~ci', ua 81Jssiiu de Lcrcn.cfuim, quuudo V. l~x. poz em votaciio
a minha emenda/Pediria, então, no meu collct;rL POL' Mi!l>Ls
Gerues LJLLe !lle dé:;su u rar.ão pela quul deu purucer contmrio 11
essa emunda, porcrue essa r~ão n:~turnlmcnt.e serviria aos Srs.
Dr. John C. Wil!is u Alberto Loft;!•en de base ú sua reclamaçilo
11erante o Poder ;rudiciario.
Eram *tas, Sr. !'residente, as c.ousidera.ções que Unhá a

·

~zer.

/

,

O Sr. Bueno de Paiva ( ·) - S1•. Presidenl<l, ~inlo !Jast.unte que no illustre. Sena:dl.lr por S. Paulo passa~e despercebida hontem a votação da emenda por S. Ex. apresent.acla á proposição 'n. 123, de i9i4, autorizando o Presidente da flepql;Jiica. a abrir, o credito especial eLe '•:483$056,
pa~·tt attomlcr ao pagamento do. clifi'eren,,a de gratit'icaoões
devidas aos ruu~eionarios contractndos Drs. John C. Willis
c Alberto r~ofgren. Lastimo que isso s.e tivesse dado,, porq_ue
em··ne~se rnomeuto que o Senado, peza.ndo as consJclera~;oos
do S. Ex; e a:Ltendendo ou não ás que eu deverJa fazer em
dci'eza do parecer, tinha de resolver o caso submettido· a se1t
· · ~1oto.
.
Ho.ie é tarde. Não sei mesmo se estamos. infringindo o
Thegimento falando agora sobre o vencido.
<I) Sn. 1,\r,FI\Éoo ELr,Js- E' apenas um esclarecimento.
O SR. BUENo /)li PAIVA - E é s6. Sr. Presidente, e!Jl
attencão ao honrado Senador por S. Paulo, que, neste momento, vou explicar n razão que actuou em meu espírito
fJUl\nclo. elabot•ei, ·o parecer contrario ti emenda em questão.
Sr. Presidente, o pnre()er da Commissão d.e Financas,
não fere o direito .dos funccionarios a que o nobL'C. Senador
por 's. .Paulo se referiu
·
· A Cowmissão de 'Ji'innncas do Senado reconheceu unanimemente os clircitos desses .cidadãos. O-·(!ue .e!la não reco.nneceu, nem -podia reconhecer, era o direito de pro]l{lr ao Senada ·que votasse um credito pura pagamento d.e fqnccionarios que têm no orçamento verba especial para esse fun.
. 0 SH. ALFnlllllo ELLIS - Mas. está esgotada ?
O Sn. BumNo DE PAIVA - Limit'J-me a repetil' o que tivi:i
occãsião d·e ·dizer quando a prop,oaição transitou em segundo
turno.
C
. _
1Em· HH3. au SIJ olaborurem os oronmentos, u omm1ssuo
r.iropoz u diminu1r,ão de 30 contos na verba «Pessoal do Jardim
B.otanico), .do· Ministerio da At;ricultuv.a. Está vi oto q)lC
nessa pess()al nüo cstuvnm comprehendidos os fUI10Cionar10s
contraclados •.•
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.IJ:LJ,JS - Apoiado.
O ~lt. HUJ·:rw JJE I'AI\'.1 - ..• pal'u cu.io pagumcul.o .havia .
'nrba espucial, nesse auno que attingia ú somma do :!511 .conto,;
Em iVH, a ve1·ba foi:reduzida a 100 contos c;om ;, upr.rovaciio do Governo e do Congresso.
·
Em iVHi, foi ainda reduzida ú GO coutos, senuo que na
proposta do Govl.lrno para 1916. é pedida a mesma do actual
exercício. isto é 60 contos.
Concluo-se dahi que . a· verba, em 1914~_ foi sufficienle
·
pal'a o pagamento de todo .o pessoal contr.aetad~J,
'·Ainda mais:
O contracto do Sr. J. Wills foi lavrado em 26 ae a.~rii
de :1912 e r-egistrado em 21 de maio do mesmo anno no ·r1·ibunal de Contas. Por conBI.lguinte, deve-se suppor que o Sr.
Ministr!l da Agricultura, ao, fazer a proposta do orcamento,
contemplou na VO!'bil-I'UNCCIONARI.OS CONTMCTADOS-a importancia necessarin ao pagamento desses funccionp.rio:i. Entre- 1
tanto, na sua mensagem do anno passado, dis~e S. .Ex. que
· não podia fazer esse pagamento porque esses funccional·ios
estavam Sl.lndo pagos pela verba cPessoal,, do Jardim Botanico.
Ora o Congresso mandando t•eduzir a verba (Pessoal do,
Jardim Botanico claro estava que mandava apenas reduzir o
pesao.aL do quadt;o .
·
·
Que fez ag.ora a Commissão de .Finanças? Simplesment•l
isso: não deu o credito, porque esses dous funccionn:rJos devem
c podem ser pagos pela verba .2", do orçamento da Agricullul'a.
E l.lSSa verba nii.o póde estar 12Sgotada, porque ::endo o
contracto de 11112, na Pl'Op.osta do Sr. Ministro devia estar comprebendida n verba para pagamento .c.;sses dous funcc10nario~.
llillla vez que o areamento . tinha de ~er· elaborado, de accOrd\1
com os contractos celebrados. Os. contractos já .estavam feiw~
quando se votou a verba.. Não podiam .p.ois, ter sido excluídos
della os dous funccionarios em questão.
0 Sa. SÁ FREIRE- Muito.bem.\
0 SR. IIA Y MUNDO DE Mll\ANDA - Logo. essas propostas d•~
orcnmento não siío n expressão da verdade, ·
.
O Sri. BuENo DE' PAIVA - E' claro· que nós não. podemos
ser conniventea e collaboradores na violação d.e leis p.or nós
votadas. O qu·e nós propuzemos - e isso passou - foi que se
reduzisse de 30 contos a verba cPessoab do Jardim Botamco;
entretanto, não se fez tal reducção, pois, do contrario. não
geria podida verba para: o pagamento daquelles dous funocin.
unrios. A rcducr•.iio ficaria reduzida n vinte cinco contos e tanto
O que a éommissão de Financns pt•opoz, e o Senu.dt}
· approvon. foi que o !)agamento' se fiwsse pela verba .competente. E assim pl'Ocedendl!l, agiu de i:nodo a demonstrar que
o Senado quer· ter a oe!'teza de que o orçamenro é uma verdade, e que não estamos aqui a fazerc.orçamenros phantas~icos.
·
AI,FimDo
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A Cormnissilo do Finanoas, absolut.arnuntc não l!Uit t\roiurJicar esses dous funcciouarlos, cujos direitos ulla acha perr"-ilamonL.J ussc~uPados, bavenrlo verba especificada para o '''"
pagamento.
·
Era essa ()Xplicaçü(l, que julguei dever dar, em nttençül!
ao honr·ado Senador po1· H. Paulo. (Muito bem; muito bem.).
O Sr. Alfredo Ellià - Sr. Pt·esidente, pedi a palavra para
ns explicacõe~ que acaham de me ser dadw; pelo
illtr:;lrf.' nept'eRl•ntante de Minas Geroei'.. O que desejava era
,iusLarrwnLe a rJeclaraciio de S. Ex. de que o direito desse;,
funccionarios nmparnrloE, JlOr u rr! contracto. . .
··
O Ru. !Jum~o lll~ i'AJV.\ - Tslo consLn do meu parecer.
O Su. AI.Jo'UE!lo E1.LlR - •.. FCrá respeitado e que si n;1u
se valou o cr·edilo pedido foi porque o Governo Lem meio;,
·c l'<)CUJ'StJS pnm pa~ar o que é devido a CSE•es 1'unccional'io•;.
AgJ•a,d<lco mais urna vez a S. li:x. a exposi~fio que se
di!fuOu l'azer.
a~mdecer

O!tDEM DO DIA
SUSPENSÃO DO TROCO N,\ CAIXA DE ClONVI~IISÃO
~" discussão rla proposição da Carnar•a dos Deputados
n. H, ele 191:1, que manda suspender, até 31 de dezembro de
1ü1G, o troco por ouro das notas da Caixa de Conversão, ficando o Governo autorizando a proro~nr esse prazo por mais
um anuo, e dando outras providencias.
:Adiada a votacão.

CREDITO DE 12 :000$000 ,\O 1\!INIS~'IllllO !lA VÍAÇÃO

3; discussão da [lt'oposicão .da Gamara dos Deputados
3iL, de HH5, que 11 brc, pelo Minisl.crio da Viaciiq, o credito
de 12:000$, para occorrer uo ;Pa~amento de vencimentos ao
Dr. Jeronymo Baptista ,Pereira Sobrinho, chefe do secção,
addido á •Repartioão Gl'rnl dos Telegraphos.
Adiada ~ votacão.

11.

:

T.!CilNÇA .\ .TOSIÍ 181001\0 MAII'l'INS

3• discussilo ela pmposiciib ·da Camnra dos Deputados
37, de 1015, concedendo um anno de licenc~?o a Jos6 Isidoro
Martins; colleclor dns J'cndus fecleracs, cm 0\mda, Estado de
Pernambuco.
c.\.diada' a votacilo.
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O Sr. ·Prosiclonto -·i'\adu JIJais havundo a lratar, vou Io'\'antn r a sessão.
Designo pnt·a IIJ'ciom d11 flitt du seguiu te:,
,
Votaçfio, cm :l" di;;uussfio .tla proposi~üo da Cumaru dos
il)cputaclos n. -/:1, tle -1\JJ~. rruo manda suspendot·, até ;)1 de
dozemhro de J !Jlli, o troco, por ouro, dtt;l notus d:t Caixa de
Conversão, :fi~amlo o GO\'·Ul'llO .aLtlorizando U.· Jll'Ol'Ogar osso
prazo JWI' llJUls Ulll anuo, c dando outras providencias (com
11arece1' {avumvel da Oout·nâssão
de Finaw:as)
···
t
.
•
'
Vota~ão, um 3" discussflo ela proposir;ão da Gamara dos
. Dcputudo;; u. 3··1, de :1915, ·lfUO u.brtl, pelo ·:llinisterio dn 'Viacão
o credil.t• Je I.:J: ooo~. pura occor1·er ao pagamenl.o de venci~
men!os ao p1·. ;r,~ronyrno. ~apt.istn Porcil'a :'lobl'inho, Jlltet'e de
,;ccçau, audJclu, ria JlcpUi'LJQUO Geral •Jus 'relegrnphos (com pa1'CCCI' (a-rM:avcl tia Co{mm-issão tle l<''i1!arrQa;·);
·
. Yutacão, cm 3" di8uussão t.lu [H'OJ.:IO~icão lia Oamaru dos
Doputa~os n. :J7 •. de :19:15, concedendo um anoo de liccnoa a

José Isidoro i\Iartms, colleuLor das. rendas i'ederaes em Olinda
Estado de Pernambuco (com emenda da OD111missão de F·i~
aanças, app1•o·vada em ll' discussão) .

Levanta-se a sessão

ú~

2 horas e 35

~inutos.

1.12' SESS,'í'O, EM 16 DE OUTUBRO DE 1915 .
'

PRI~SIDENCf,._.
. JlO SR. URBANO
. SAN'I'OS, PI\ESIDENTJl

A' 1 hora· da tarde abre-se a sessão a que ooncorrem os
Srs. A. ,\zeredo, Pedro Borges, Pereira Lobo, .Lopes Gon(lal·
ves. Silverio Nei·y, Indio do Brazil. Costa Rodrigues, Mendes
d.e Almeida, José E~:zebio, Abdias Neves. Pires Ferreira, RibeirtJ Gonçalves, Tbomaz .AJccioJy, antonio de Souza, João
Lyrn, Cu•nhn Pedrosa, EpHacio Pessoa. Rosa o Silva, Raymundo do Mir-anda, Gomes· 1\ibeirll. Guilhern~e Carnrpos, -Domingos Vicente, Mtguol de Carvalho. Sá Freire, Bueno do Paiva.
Demardo Monteiro. Francisco Glycerio. Ai.J\'edo Ellis, Josó
l\lul'tinho, GonerD<!O Marques e Victorino Monteiro (31\'·.
Deixam de •}Omparecer com causa justificàda os SliS.
MotiJIIo, Hercilio · Luz. ..Lauro ' 3odré, ~\J!fthur · L!JtnfJB.
Franr.isco Sá, Eloy de Souza, Walfrcdo Leal, . R'ibe1ro
do Britt,o, Araujo G6es. Siqueira de Menezes, R'uy Barhosa.
Luiz 'Vianna ,Toso Marcellino. João Luiz Alves, Bernardino
Monl.eil'0, NiÍo' Pecanha, Erica O_oelho. Augusto dtl Vascon. cellos Alcindo Guanubura, Franc1sco Sal•les; Adolpho Gordo1
Eugel1io Jurdim, Onnzaga Jnyme, Leopoldo df! Bulhões, Alencar Guimnríies, Vidul Rumas :~ A.bdon Baptista (27)_,, . .
•..
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· ' · E' lida, pasta om discussão c, sem debate, a!)provllda a
·~cta da sessão an~críor.
O Sr •. 1• Secretario declara ~ue não ha oxpcdíenLe.

O Sr.•. 4• Secretario p:rocede á let~ura do seguinte
PARECEI\

N. 150-191G

A' Commis_s~c> i:Je Legislação e Jusbi~:-a do Senado foi
pMsente. n Pettoao ~m que diversos cidadãos brazileit't>S e
estrangetros, que asstgnam, a mesma, ~e propoem a inst.ituir
nesta Capr~al e em todos os Estados da Republica cai3:as de
mnprestimos, que venham facilitar e desenvolver o credito
movei, que ampare as classes conservadoras da Nação contra as dil'l'iculdadcs resultan~es dos periodos de crise monetaria ou financeira com a adap:tacão do systema inst·ituido
pela Allemanha em 1870 e posteriormente pela Suecia Hol:Janda, Ausbria, ]'!•anca e Italia, mediante as condiçõés quo
estabelecem para r. execucão do plano ecoMmico que de.~dobran~
.
Devidamente estudada a petição e proposta supra e eonsiderando que. não existindo na legislação i)atria nenhum
dispositivo que se opponha á adopção rle quaiquer plano
financeiro ou cconomico que se destina por J!leio do credito
movd a facili~r os recursos uecessarios ao productor agrícola ou industrial e ao commcrcio em geral, nada lhe caoo
op·põr, c, poi'Lanto,
A ·Commissão do Legislação e JusLioa entendo que a alludida pe~i(lão ·cte Armcnio Demetrio Ayres de Souza, Alfredo
Buclidid, Anlloniv Claro e Alfredo Drossn~e deve ser enviada á Commissão de . Finanças n quem incumbe resolver
sobre o plano financeiro e economico o.cima referido, conforme as conveniencias e necessidades do ml:lmcnto de. accOrdo
eom o seu esclarecido criterio.
Sala dus ·Commissões, H de outubro de 1015.-Epitaaio
7'assoa, ,Pt•esidentc . - Raumundo da 'Mhoarula, :Relator.- •-\'
Cowmissão de Pinancas.
O Sr. Rosa e Silva (') - Sr. Presidente. o Jornal dO
'Bras·il, cujo correspondente no llecife t bem informado, no-

ticia hoje, que foram definitivamente suspensas as obras .de
melhoramentos do povLo de Pernambuco.
A alta importancia que· teem pat·n o Estado do Porna!n··
· buco ossas obras o o prejuizo quo do sua suspen~ão advtrá
'pnrn n propria União, não me permif.tem silenciar sobre tão
'

(') Este discurso niio foi revisto pelo orndor.
Vol, Vll
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grave noticia, LanLo mais quanto .iú é por demais prolongada
e prejudicial a suspensão que tem iJ;ivido.
Os trabalhos do parLo já se achavam adcantadoti, e ü uma
necessidade inndiavel u sua conclusão. Para custeio do re:;pcctivo capital o Estado de l'ernambu.~v concorr·e, desde ·ünLes
do inicio das obras, com. a t.axa adelieional de 2.. "I", ouro.
Ha quasi um scculo, Sr. President.e, que foram feitos us
primeiros estudos ~al'a o melhoramP.ato do porto ãe Pernamitmco; c nada justifica - e é até urna vergonha - que não
. esteja ainda construido esse podo, aliáH um dos mais necessarios c urgentes.
,
Fórmo, Sr. Presidente, bom co!l.ceito da empreza que esLtL
construindo o porto de Pernambuco, a não creio que ella pretenda provocar u rescisií{) do contracto, para obter indemnização, á semelhança do que, erradamente, se fez com o dique
da ilha daS Cobras. Mas, si assim fOr, ao Governo cumpre
resistir, exigindo, como é seu dever, a execucão do contracto,
innovando-o na parte relativa á col!ocacão dos títulos, que,
por motivos de forcu maior, uão !Jóàe presentemente se1·
feita nos termos do contracto.
E 'preciso, Sr .. Presidente, que aos males que nos affligcm não se ,junte mais a exploração da rescisão de cont1·aclo;
confio muito no i!lustre Ministro da Viacãot nosso digno cxcollel!'a, e daql!-i peco a· S. Ex. que proviaencie com a m·gcnCJa c energ1a que o caso requer.
As· obras do porto de Pernambuco não devem continuar
suspensas, no ~teresse do Estado e da propria União.
Vou mandar á Mesa um Tequer1mento de inforrnac;õcs,
limitando-me por hora a essas consideracões.. (Muito bern.)
Vem á Mesa, é lido, aQoiado, posio em discussão, que se
encerra sem debate, ficando adiada a votação por falta de
numero; o seguinte
REQUER!MEHTO

N. 15 -

i9i5

Requeiro que, por intermedio do Sr. Ministro da Viar.,ão,
informe o Governo porque cop.tinuam suspensos os trabalhos
de melhoramentos do porto de Pernambuco.
.
Sala das sessões, 15 de outubro de f 915. - Rosa e Silva.
O Sr. Raymundo de Miranda (') - Sr. Pre,idenLe, sou
:l'orr.ado a voltar á tribuna sobre um dos assumptos relal,ivof,
ao ·meu discurso do honLem e que diz respeito á dualidurlc
de governo no Estado de Alagoas. ·
Um importante orgão matutino do~1La Capital, que si fos>c
na data presenl.e orgão oPf.>OSicionista não mo obt•igaria a provocar explicacões, mas que pel•a sua si·Luaçãd actual, a:l'feicoado ao GQvel'llo, mais ou menos identificado aos procercs da
_,,ifAlacão por intormedid do seu digno director, obl'iga-me a
.(') Este diRr.nrso ni'io foi revisto pelo orador.

I'
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pctlir dessa tribuna csclnrcciment.os, o ao mesmo Lomno, ile"'aral' que niw adopto a in;;•inuacão quo posa .sobro o h!Jnrado
Clwro da 'Nw;fto, no sentido do intervi!· perante o Congrcsw

l'í:wional pum impedi!' a solução dos casos politicas, is't.o é, a
:;olur:üo llov cn::os consmucionaes em alguns Estados.
Li no lmpm•cial de hoje, em um suelto, no qual se procura
dcsl'azcr o el'feiLo sobro a estabilidade do t~ctual governo do
facto do méu Estado, entre outr115 cousas o seguinte: (Lii.)
A espevanr;a· que me attribuem não é prdpriamente de
inl.crvençã 0 federal, apenas fundado na sinceridade que t.odos devemos acreditar nos podllre.s pub!icos, espero a normalizar;üo d~ ordem constitucional da Republica.
«0 8r·. Prc;;.idente da Republica, fOS'Undo sabemos, está
na deliberação l'irme, decisiva de cumprir o que prome·tteu cm
uma de suas mensagens, evitando o mais possível, os chamados c~o,, poiHicos, e acceitando como definitivas todas as
situa~õcs I'Calmenlo consolidadas, e estando nee~e caso a do
actual Governador de AlagO!ls, é evidente, claro e positivo que
o Ch_9fc da NoaçikJ não cogita de modo algum de renovar a
f!I.Hcstao do Govel'uaddr <laquelle Esilaldb .~
Ora, Sr·. Presidente, o Chefe da Nacãd enviou mensagem
ao Cong:ro;;.so Nacional qu•e li hontem aqui nesta tribuna, afi'irmnnclo que ineontcstavelmnte o accórdiio do Supremo Tribunal l<'ctlcral creou uma <llllalidade de governo, e pedindo os
nwios para. resolver e.<;;;a anomalia.
Um org:io de publicidade, cuja aut.oridade hdje não pódc
nem deve ser d~oprezada, llffirma que o Chefe da NaCÜ(J r,
([t..e:n nü 0 quer crue se traie desse:, c.hamados casos politicos,
o qu.e de1xa perceber que é o Poder Executivo' quem está forçando na Camara a não apre.•entacüo do parecer respectivo a
rcs.peito de sua proJlria mensagem.
Ora-, •a mim que conheeo de perto a respeitavel .individualidade do Chefe do Poder Execllltivo, me repugu11 3Xleeit.ar
como verdadeira ~~a hypothese, aliás affirmMla em um ,jornal que merece conceHo, em um dos orgãos mais importante<•
da nossa imprensa, e desba tribuna me seja licito suspender
o :meu jlj•izo a r~.pei'to de taes affirmacões.
O Sn. BERNARDO Mo.~TEIRo - k opinião do Sr. PresidentrJ
da nepublica est.ú na sua proprin mensagem.
0 Sn. fiAYJIUJNDO DE MIRAi~mA - V. Ex. eSk'Í ele accôl'dO
rommigo. Desde que a opinião do Sr. President.~; da Republica ostá na sua propria mensagem e desde que não 6 criv.el,
nom nenhum do n6s tem o direito de, sem provas insophJsmaveis, suspeitar que o Chefe da Nação soja capaz de affir·mar em um documento official uma coúsn e vá agir pes.soalmcnto cm sentido contrario, é que Justamente eu acabo do
nffirmar por minha vez que me repugna ncceitar a insinuação do um modo mais ou menos decisivo, que paira sobre a
accão do illustre brazileiro que nesta hora occupa o cargo
de Presidente da Republica, e assim estou de acc_ett'do com
iV(.i
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AJ'firmncões âo.lsa naturcz.n. não podem l'ical' sem uma;
obser·vução, sem umtt recLU'ic'ilr;ão, c é o que, com a sinr:cri<ladc que cnr.•nelcriza os meus aclos, venho fazendo neste momcnlo, c hoje mais do que nunca., quando a illustrada Cqmmi~suo do Legislação c Juslir;a incumbo ao illusLrc Jl~laLor
dessa mcnsa1;"'em, nfw menos illustre mineiro, contcrraneo do
Chefe da Nação, d'c desmentir, com o acto insophismnvcl da ·
r.presenta(•ão do .seu parecer·, qualquer que sc,ia a sua conclusão. essn suspeita que se l'az pttirar com cerlo Lom de autoridade sobre o Presidente da 1\epublicu, quando S. J~x. s11
csforr;n em dcmonstll·m· que, de modo als'llm pretende, nem
c1uer in~crvir, nas dclibernr;úos de um outr·o poder, nffirrnnções cssss que eu pessoalmente tenho ouvido de S.. Ex. sobro
out·r·os ca;os.
lTispcw, por.tanto, que actos it·refuLavcis venham desfazer.
o que se ul':l'irn:m nesse snellO. Approvcitand 0 tt occasiii9 .do
mo achar na lrrbunn, cabe-me responder uma nota do Mnllstel'io da AgTicultum, produzida por uma Mfirmar;ão fcil.a
por mim, hantem, nesta i.ribuna, a r-espeito de demissões no
1\linisLcl'i 0 da Agricultura, no d~partamcnto de Alagoas. ·
Diz a noticia:
«A nxoneraf)flo, por abandono ele cm!Jrego, do auxilim•
~~;r·onorno, do .pr·atico tlc industrias agr·icol•ns c do cconomo
do ,\preudizaclo Agrieola ~ Saluba, no Estado ele Ala;;OI!S,
'l'e'peetivnmcn~e. bacharel Manuel llodrigucs de Mello, Manco! de Aquino .Pilho c Antonio Casado de. Farias Filho, foi
Joilo pelo Sr. Ministro da Ar;ricullm·a, por solicitação do divr.clot• do reJ'el'ido estabelecimento, Dr. Guecles Nogucim, que.
,,m ofl'icio de ·11. do setembro ultimo, representou ao SI', Mln isl.ro, eontra a nusencia syslemntirm dos mesmos i'unccional'inH 11os tt•nlmlhos d0 aprendizado.»
Sr. Pnsidcnlc, n r\unLosúação a este prctcnditlo · Liro de
lronrn. que snhiu pela culaLt·a, está na pr·O]lll•.ia nota. do ~!inis
l.m·io da Ag-ricu!Lum. Esse. director do AipJ•endiznd 0 Agricola
de Snl.uba, Sr. Miguel Guedes Nogueira, .iá concot1l'eu para
que quatro ou mais funccionarios fossem demiltidos e o Minish·o tevr. 'que voltar atrás, mandando os demittidos voltarem n seus cargos.
O Sr. Ministro da Agricultura, de quem, aliás, sempre
fui ami~o. e eslimo, o Sr. José Bezerra, logo depois do nom~ndo, cm 7 de .iulho, pura occupnr o e.argo d'e Ministro da
Agor iculturn, inventou logo uma viagem ao norte, sem necessidade plnusivol., pm•n Jazer excursões ministedaes.
O Sn. JlTBErno .GoN()ALVIlS - Elle :l'oi buscar a familia.
O Sn. VIc'romNo MoN'rEino - V. Ex. está omitLindo uma
opinião infundada. Uma cousa nfio tom nadn com 11 outra.
O Sn. llAYMuNoo Dll MlllANDA - Eu sou ,jui?. dos conceilos
que emilto. O Sr. Ministro inventou uma v.iugcm para fazell'
.excursões ministeriacs, pm·a ir buscar a familia, não precisava

. '
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ir a Alngons nrro precisava ir ú Cnchoeil':t de Paulo Afi'ou~o.

nem fa:lm· visibns o'fl'iciacs c <>uht•as que,iandas
O Sn. l3UENo

DI~ P.llVA -

cxllibi~ões,.

V. Ex. devia appl•audil-o pot•

Isso, Elle quer ~c instruir.
·
0 Sn, M1~NDJJ13 DE ALMEIDA - EIJe apr<>vcitou u. occasião

para visitar estabelecimentos ele lavoura.
0 SI\. RAYMUNDO DE l\!UI.\NDA - Elle fez O que entendeu,
o 9u aprecio, como cnLcndo. .
O SI\, .Ar.Fmmo Er.LJS - Is Lo demonstra que V. Ex. con.tinúa n evoluir.
·
0 Sn. HAYIIfUNDo DE MIP,\NDA - E V. Ex, evolue ou in.,
:volue?
·
·
O Sn. ALFREDo ELLIS - Eu estou quieto V., Ex. est{L evo~~~

-

!

.

O Sn. R.1YMUNDO Dr:: Mtll.INDA - E' natural. ~rudo . progridiJ c nada rctrograda, E' a lei.
O Sn. V!CTOIIINo MoN'I'Eil\o - E V, Ex. não quer que o
l\linistro vú syndicnr. das necessidades publicas:
. 0 SR, RAYMUNDo 08 MrnAND1\- , , .Deus permitta que· essa
syndicnneia possa pTorluzir efl'ritos snlulat·es c que niio seja
igual a esse dcsdobramenl.o de puh'licnçües, a todo esse aparato,
auc, e.ní voz de desenvolver pJ'nt.icnrnente a ugricu!l,um, din :t
di.a .vnc sacl'il'inandr> ,, pre,iudicando ma.is os agricultores.
Pam q,uc havemos do estar com estas phanta.sias, procurando illnrlir a nós mesmos quando as estranhos não se
illuclem com o que nós fazemos·.
Mns, como ia dizendo. o St•, Minisl.ro d:t Agricult.urn,
foi a<> Estudo do Aln:;ôas, teve ltL seus lu.nclt.es no :Aprendizado
A;::J•icol:t c outros lognt·es. Muito bom. 1~rat[lvn-se de um
ministro, ·rm comc~o do Governo; e>uem niio lhe qtiereria ser
ngrudavol? Mns cu', que conheço o illustrc Sr. José Bezerra,
mru velho companheiro do luct.as politicas. sai que S, Ex.,
.ó tanto inLclli:;entc qunnt.o ardilosa e não t.cnho duvida quanto
:t J.nl reclnmncão ou solicitneão do dit.•ector d.o aprendizado.
que ó posterior á data cm que o S1•, ministro esteve com
osse director r. nnturnlment.c como clle combinou esse n!vit.re
pnrn. bot.nr do hí pnrn fom o nossa amigos. sulistit.uinélo-os
pelos proJ,e:;idos ndrliclos c o Sr. Prcsiclent.e dn Rcpuhlicn.
nn~ snns bôns int.en,•õos ncceit.nrin n just.ifiontiva •.
O qno ou posso :trriJ•mnr no Sennilo ó que, na melhor d:ts
il)•pol.l!cscs pn.rn o Sr, 1\Tin isLro ela Agricult.urn. o Dt'. Mano c!
llodl'iglJOS nfio abandonou ns funccõcs do seu cargo, Como é
então que esse dirocl.or vom, eom essas info·rnwçti!JN "omn
um meio não mr.nos cnpcio~o de se illud ir a sincel'idade do
Sr. PPesidcnl.o da I\opublica, para represalins de ordem pa.r.tidaria.
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· O Sn. RIBEIRO GoNÇALVES, dá um aparte.
, Fac o justiça ao Sr. Dr,. Wenceslau BraZ, mas reservome ·D dilleito de dizer as cousas como ellas são. Esta justificativa não prova cousa alguma; esse officio do Sr. Miguel
Guedes .Nogueira. é milis um meio de se encobrir ao Cncfo .
da N1ar)io, demissões de uns. c cD!locaciiD de ·outros a.filhados
mais afortunados.
O SR; RAYMUNDO DE MIRANDA- V. Ex. não deve ou pelo
menos não pret.ende conhecer os homens e as cousas politicas do meu Estado melhor do que eu e V. Ex. 6 testemunha do modo desapaixonado com que eu julgo os polit.icos
. de minha terra sejam correligionarios ou adversarias, p()rque
6 preciso que V.Ex.sniba de uma vez por todas e para sempre
..que nunca levei ns questões politicas a extremo,s p·cssoaes;
;Sou mesmo· muito contrario a essas host.i!idades que sahem
de terren1> politicD e par~idariD.
0 SR. VICTOJUNO MONTE!RI) - Que O diga o Sr. Clodonldo.:
0 SR. RAYMUNDD DE MIRANDA·.- '0 Sr. Clodoa!do nunca
foi de :AlagOas.
i
O SR. V!CTORINo MoNTl!IIID - Nasceu no Estado, 'foi seu
'Presidente.
0 SR. RAYMUNDD Dll MIRANDA - Ora I .. ·. Nasceu' no Rio
Gran~e do Sul. Um Pl'esid,ente que cahiu alli oomo G tufão
dG salv11terio, comD cyclone das Antilhas faz dar á costa qual.quer opulento vapor.
·
0 SR. :ALFREDO ELL!SI - Bonita, imagem.
0 SR'. RAYMUNDO DE MIRANDA - Sr. Presidente, dados
esses esclarecimentos demonstrativos da n.ota offi,gial a
respeito da demissão .havida no Ministerio da Agricultura,
soocilo de Alngoas, eu poderia concluir por um Jlequerimento
pedindo para se abrir um inquerito afim de se poder conhecer
do que de renl existe na parte insidiosa do director, do a.prendizadD agrícola de Satuba: mas n5.o o· faco. contento-me em
appellnr plll'a {) Governo da Itepublicn. J}edindo as providen"'.
cias •QJUe o caso reclama, no sentidD de :ricar a"er11~unda a·
verdade ou nlio das informações !ovadas ao ministro da
:Agricultura por aque!le director, .e. conformo fOr apurado,
fazer cGm 1rue o Ministro da ABTiculturn cumpra. com o sou
dever. (Muito bem; muito, bem.)
·
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, recebi do Estado do Maranbfio, que tenho 'n honlrn de representar nesta
Cnsn, o seguinte telegrnmma:
<.Tornnl ncabn de ser viotimn de um selvagem ntt.cntndo, por
t1m grupo numeroso do soldados do 48' bntalhãG, que rlispn·. rnrnm tiros e dostrui•rnm a rcdnccüo, nfio completando o cmpnstelnment.o devido ii intervenção da poliQia e de popularo,s.
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Hontem, os mesmos soldados fizeram violenoias a menorllll,
dentro da redacoão. Levei 0 facto ao conhecimento tlo commandante, coronel Odilo Bncellar, que prometteu to= providencias, cujo resultado foi es~a misernvel selvageria. Te-·
legrnphámos ao Presidente da Republica, pedindo garantias.
Per;o trabalheis n favor da nossa liberdade de pensamento,
tiio violentamente conspurcada.~
O Sn. PIRES FennmRA - Quem assigna este teleg~ramma?
O Sn. MENDI!S DE Ar.MEIDA - O redactor--chefe do jornal,
Sr. Alfredo Teixeira.
A' vista do facto noticiado no telegramma, cuja leitura
ncni1o de proceder, ·entendi do meu dever tJrazel-o ao oonhe•.·.imrnt.o desta Casa e, implicitamente, do Chefe da Nacão e ·
do dh;no Ministro dn. Guerra, para que providencias sejam
t.onmdns no sentido de não mais se reproduzirem attentndos
tão lamcntnveis, á liberdade de imprensa. Deste modG, Sr.
Presidente, tenho dado cabal desempenho á missão que me
fo'i confiada. (Muito bem; muito bem.)
·

·c·r -

o Sr. Pires Ferreira
Perguntei. Sr. Presidente,
no nobre !Senador que me precedeu na tribuna, quem firmava
o telegramma por S. Ex. lido, e !il~o muito de prop011ito,
pois que existindo no Estado do Mn.ranh11o um iJhe!e do Executivo 'estadual, o seu Presidente, e um oommandante de
· districto a que pertence aquelle Estado. a elles. caberia qualquer informao~o a respeito.
E' pois. muito ced() ainda pBI!'a se irrogar censuras a e~te
pnnhado de soldados alli reunidos: esperemos um pouco mais.
esperemos até que venham as in~ormac!les que naturalmente.
dovcrão prestar essas duas autoridades. N!lo queiramos desde
;i:t fazer obra baseando-nos apenas na palavra de um redactor
~mflaçarlo. . .
,
o Sn. MENDES DE ALMEIDA - i\meaeado, n!lo. ~á houvê o
ntnque e quasi o empastelamento lia folM.
o Sn. PIREs .FEimmtA - •.• pelas tropas federaes no Eslarlo 1do Mal'anhllo.
:
O S!l. T"OPES GoNçAr"vr;;s -1M as n queixa cabe á part.e e o
Governador do Estado nllo. il parte.
O Sn. PmRs FERRlliRA - Esperemos, senhores, a palavra•
do Governador e da nutoTiClade militar naquelle dlstricto. que
não ó o commandn.nto do 48' e sim o commandnnte âo dletrlclo. para depois, de accOrdo oom ns informnç!les que nos ro ..
rem prestndns, podermos .Julgar os ncousndos.
Não seJamos tão precipitados, nccusando deste mo(fo n
·r~ron "l'cdernl da Republica.
•
:c'): Este i:liscurso nllo foi rovisto pelo qrador.·
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· O Sn. PmP.s .FllllRlllRA - Nil.o e~tou atacando 1 .V., E:-.:.';
eatou atacando o transmissor do telegrnmma. pois é certo que,.
es~ndo .presente, sempre que se ataque os meus carna.rtidas:
cu me prOrrJptifir.nrei a defen.del-os. ·
O Sn. l\fllNDilS om ALMEIDA: - Mas eu nür, aceusci a !'orcil:
federal. LimitCJ-me apenas a ler os termos i:IO telesramllla,,
O Sn. Prnms FERREIRA - Tenhamos mais calma.; aguardemos a palavra do Presidente do Estado e do comrnnndante
do districto, que naturalmente prestarão infora1aoões ~obro
o caso eo Sr. Ministro de Guarra.
· ·
PC!rvenlura o Sr. Ministro i:la Guerra jB r~ccbcu not'icia:
(lo 'fncto ?
Seria sem âuvidn ma.is .razoavel, mesmo, mais do féitic;
· rnilit.nr do i!lustrc Senador pelo Ma.rnnhiio, que S. Ex., ami..:
1!0 üo Ji:xercitO, procurasse pessoalmente o ~~r. Ministro drt
Gu~rra, anm de se informar do que houve i:t r•Jspeito, ou
:ne~rno >l! diri:;is~e no Governador do E;tndo, seu m•l•;"n, por:nnto, in,usr>eitis~imo. Qualquer de•~ns nutoridnclr•o lhe po..
dsrin p~estar esclarecimentos officiaes.
·
· .
.
Não devemos, sem base segura, atirar riccusacões contt•a:
(

G ~1xerf'!ito.

O S!t 1\lENDllS Dl'l J\r,MRIDA -Eu niio fiz nenhumli .~ccu.sa
ção; apenas pedi providencias ao Ministro da Guerra •.

'(A.vow:lo.~.\

Os Sns. ALFREDO ELLIS E GON()ALVES RIBEIRO - De faoto 1
não :1ouve accusacão por parte do illustre Senlldor••
O Sn. PIRES FERREIRA - Silo tres homens 'distinctos, formados em di'l'eito, que .veem dizer que niio houve accusacfio
!lO Exercito. Mas, senhores, haverá accusncão mais ~ave do
gu essa de que falia o telegramma ?
.
O SR. LoPES GoNÇAr.vEs ....; Neste caso o accusadon e ()
transmissor do teleg:ramma.
0 Sn. MENDES DE ALMlliDA - :V, Ex. d:i liceli.QB para um
~parte ? Esse telesramma, sesunilo indicacão que tenho, foi
trnnsmittido não só nos diversos jornaes desta· Capital, come
aos membros da. bancada maranhense. A' tarde saber-se-h ia
de tudo i:sso •. E acha V. Ex •. que eu não devia pedir providoncins?
O Sa. Puma FlllUI.lllRA '- Quando recebeu V:.·. Ex.• o tolegrnmmn?
' 0 Sn. ~fllNOEB DE ALMII:IDA- :Aindrt hli pouco.
o Sn. P!Rils FERREIRA .- Podi·a, mesmo assim, ter pedldo
informaoilr.~ pelo telephon~ ;to !lfinisf•l\O dn Querrn.;
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Precisamos de mais henevolenci::i :Para com as !orcas :tt' .
mudas. Não ha dia em que não sejam levantadas uccusa!Íõ~
ús tropas federaes .,
Algo de gr·nvi!, som duvida, deve ter havido no Maranhüo
·para que houvoiise esse movimento reawionario, mesmo porque .muitas vezes não se orrcortlL'a ,iustioa para correctivo da
J'altns commetf;idas.
·
·
SenhoJ'eR, !.odos vós conheceis o mBu procedimento. Nun.
ca entrei em conspirar)úo; nunca appl·ovei motins da soldadesca cont.ra pnrt.icular·es; nunca acomelhoi violenci:t sou,·
portanto, insuspeito para defender o Exercito contr·a Úccusaeões improvadas.
Por isso, rep i/.o, <l'r.vemos aguardar iniormaoões das au·
toridndes compo~entes c não <lar ouvid.;s somente ás do redactor do jornal que se diz atacado, pois elle é parto na
rprestão. '
O Presidente <lo Estado deu por.-venturn alguma informur;ão? Pois ent.ão VV. EExs. esl.úo divorciados da nccüo po.
liticn. do g·ovol'no estadual?
Peí•O um pouco de pr·udcncin no accusnr. Algo de extra·
ordinario deve t.er havido no Maranhão que determinasse o
fne!.o que V. Ex. acaba ele trazer no conhecimento do Senado, c, por conscqucncin do pai~. Pódc bem ser que o i'ncto
não tenha assumido propo~i•ücs t.üo 6'1'aves, elevado n exni;Cl'OR por• Lraf.nr-se dn. imprens!\ que sempre se julga inatacavei, embora nem· sompr'e l.enh:t limites no ataque.
Não sou pnrtidario do .murro e nem do pon.tapó. Sou escvnvo da forca do direito c não nd,cpto do direito d[\ forca.
Quero [\ ror(;n. do dü·eite~, respeitando a todos e nüo o
diroito da forr:n, porque cst.e jamais pr-edominnrtl nos pnize~
hnm constilniüos.
:m powrnc ponso deste modo, Sr. Prcsiden t.e. é quo peco
nos m~us illust.re;; collegas. prudencin no recebimento clcst.n.~
inl'ormar;ões contra ns forons federacs dn Republica que .i.í.
vão sendo vistas como inconvenientes qunndo o sou ideal ó
tfio nohro como ~ii o os seus fcit<Js.
Ern o que Linho n. d1i7.cr. (M?tito bem.. )
O Sr. Mendes de ·Almeida - Sr. Presidente, não podia ter
• hovirlo mnior cuidado e prudencin do que os empregados por
mim nn maneira de l.rnnsmittir ao Senado o conhecimento
do toleg'!'nmmn que recebi do Estado que represento.
O Sn. PIRES FmmEIRA - Niio ú de V. Ex. que ou trnl.o.
/
O Sn. MllND$ oll ALMEIDA - Trata-se de um· m•gão dr
impronsn. que se declara vietimn - niío disse que livesMl
sido victimn - mas, que se dcciar•n victimn de um nf.tenti.lrlo,
o que não se nbnlnncaria a communicar um !'nct.o ele t.amnnha
gravidade, si não J'osso exacto, por•qtle se desrnor·aliznriu no
conceito !:CI,Dl.

'
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O Sn. .Pmm; FFJ\RiliRA - Niio seria n primeiro. vez.
O SR. MrnNDllB DE ALMEIDA - Era o meu dever, pois,
como representante da Nação e, além disso, como o unieo
ciirector de jOI'nal que neste momento tem assento no Senado, l'Celarnar pn:I'a a I iberdade de imprensa as g-aranl.ias
constitucionnes.
Mas, o modo com que procedi foi o mais éorreeto pos~iwl (muito bem), aliás de ncr.Ordo cnm <JH meus IJnbitos r
o~ r:ostumes do Senado.
. Trnr.enrlo Pst.a cornrnunrl·nr;iio no Senado, n~o disse si o
!:.do ''ra ou não vel'(lndciro. 'l'ra.ilsmitt.i-o como me foi r.ommunicado, e solicitei do Sr. Presidente da Republien, por inl.r.rmcdio do Sr. Ministi·o da Guerra, as providencias que ao
easo coubessem. Si o facto não 'fosse verdadeiro, seria.,des:ment.ido; si :fosse verdadeiro, :t rnmir;ã 0 não se faria esperar.
·
.
Crei-o que com isso não houve desrespeito ás r.lasse.s armadas, das quaes, aliás, eu faço parte.
·
O Sn. PIRES FERR!l!RA - Não digo que houve desrespeito:·
m~s. má vontade.
O Sn. MENDes DE ALM~!OA - Era essa, Sr. Presidente, :1
.respost., que eu devia no violento 'discurso prore.rid<l pelo
~cnador pelo Piauhy, que não
tinha cabimento no caso.
(Muito bem; rnrlito hem.)

O Sr. Victorino Monteiro ( •) - Sr. P1•esidente, eu . nada
.tinha n. ver com oste incidente, mas desejo accontuar um fneto:
Aeho que o illnstre Senador pelo i\fnrnnhiio procedeu com toda.
a c.orrccr,fio passivei. dirig-indo as suas r•eclamações po•· inf.m·r,edio do Sr. Ministro {J•n. Guerra.
Estou bem certo que o Sr. Ministro da Guerra, recto e disCJiplinador como é, a esta hora .iá t1wá tomnd<J as providAncins
necossariaa, depois de se informar do facto, si 4 que o illust.re
roronel commnndnntc .iá niio o fe?..
O Sn. Pmlls ·FEnnmRA - E' um moca muitc d'istincto; .nal.nraJmente ,lá tomou as ~rovirlnncins.
O Sn. VrCTonrNo MoNTEIRo -Não me parece, Sr. Prosidentr·. portanto, (.er razão de ~er o prurido.
0 Sn. PIRllS FllRRlllnA - Não ha pruridO,
O· Sn. VICT.OR!No MoNTF.IRo - F.u vou dn.r rar.ão a V•.Ex.;
não tome recado na escndn..
Não .hn. rn?.iío na defesa que tomou o nobrQ Sonnrlnr pelu
Pinuhy pelas classes armados. quando ó cnrt.o qun rJr.uhmna
ner•nRnç1io lhes foi feita.
~r. Presidente, ~ uma in,lus1.ir;n
rio nnhre Scnllilor· pnl•.l
Pinnlry ~~ppor que 'h:t prevcnofio "rml.r·a ns Qlnsses armndns.

·(·) E~f.e discurso nllo foi revlet.o pelo ol'tldor.
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Não ha absolutamente.
O SR: VICTORINo MoNTI~mo - Nenhuma classe tem recehido manifestações de maior apreço e respeito do que a clnssP
militar. E ainda agora clla aenllou de conquistar as nos~a.s sympnthias c.om a resposta que dr.u n. um convite que ia l'erir de
frente a autonomia do elemento civil, implantando a desordem
c a indisciplina nas classes militares.
· Agora, um ·facto interessante: düo-se .mil ataques á propiedade, dão-se innume;:a•s offonsns á liberdade individual ''
ninguem reclama, acharido mesmo natural. Entretanto, li. mni~
jnsig-rrificnnte alfinetada. :1 mais insignificante roferr.nria
:1 liberdade da imprensa, l.odos gritam, todos se revoltam ..
;ielgnm umn cousa extraordinnria, esquecidos de auc; es~a
mesma imprenso. abusa diariamente da sua autm•idade, aggrcdindo os homens mais illuRt.reR rJest.e pniz. Era n que rn flu~ria.
r~t.ahcleccr.

(Muito bem.)

._

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, continl1o a pensar
flUO o il!ust.re Senador pelo Maranhão não devia ter trazido ao
eonhecimenf.o do Senado est.e t~Jo.c-ramma, sem antes se enl.cndci' com a autoridade superior do Exercito, o Sr. 1\!inist.ro
ria Guerra, amigo de S. Ex., e que muito o consirlera. Si S.
Ex. Msim pror.edc~sc, estm·in dispensado de trazer ao conhceimónlo do Senado esse fael.o ~ur. os .iornaes vão noticiar.
Não nccusei o i!lustr<' Senador pelo Maranhão. qunni.r:
· no facto em Ri; prooiso de olp:um tempo pnra sobre elle dh~r
o que penso.
·
. ··
Não fiz absolutamente nccusação a S. Ex., apenas doi-lhe
a prova do meu modo de Renlir em relação no seu proeedimcnto.
·
.
Era o que ou tinha a di~er.
ORDFM DO DIA' .
.O Sr. Presidente - Niin havendo numero para as
consl.nntes da. ordem. do din vou levantar a sessão. ·
Designo para ordem do dia da seguinte:

vof.nGíir~

Votação. cm 3' discuRsfio ria proposição da Camnra (l~s
Deputados n. M, de 1!115, flUA manda smpendeT'. até 31 dn
rlcwml)ro de 1916. o troco. por ouro, das notas da Caixa do
Conversão, · ficando o Governe auforizad" o. prorogar c~or,
prn1.o· por mais um anno. ,. dando outras provirlenc.ins '(r.nm

parecer fn.?!Oravel da

Cnmm.i.~slio

dr.

Ji'innn~•as)

;

·

Votação. cm 3' discussão do proposi•;ii'n da Cnmarn rlo~
Doputndos n. 3t,, de 1915 flUe nhre, pelo Ministerio da Viação, o credito de t2 :000$.' pnr.n occorrer ao pagamento dn
vencimont.os no Dr . .Teronymo .Baptista Pereira Sobrinlw.
choro de secr.iín nddido. dn. Repnrti~fio Gernl dos Telegrnphn~

(cnrn parecer favora?Jel dn Commtissáo. de

•

1i'inança.~);
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Votação, cm 3' discussão da proposição da Camara: i:los
Deputados n. 37, de 1015, concedendo um mmo do· liCilnca a
Jwé Isidoro Martins, collector das rendas f.ederaes em Olmda, Estado de Pernambuco (com emenda d.a Commissüo de l<'inanÇas, approvada em .2' discussão);
· · ·
Vot.ncfl.o, em discussfio unica, do requerimento n .. 15, do
i 9Hi, solicitando informações do Govor·no porque continuall!
suspensos os t,I·ubulllos de melhoramentos do porto de Pe~.•
nambuco (rio S1·. Rosa e Silva) ;
· ·
2" discussão dn pr'(Jposicão da Cnmnrn dos Deputados,
n. 2:J, d" 1UJ ii, Jixaucln a~ :1\w~as de trm·a para o cxereleio de
:1\HG (Mrm wmcudas da. Gmnm.issão t/1! Utwinlw. e Gue·l'la)_ •. ·
Lei'Ulllu-sr. n sr.sslio 1\s :2 110m~ e 20 minutos:
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A' 1 horn dn tarde abre-se a sessão a que coneoriern os
Srs. A. A~eredp, Pedro Borges, Metello, Pereira Lobo, Lopes
Goncnlves, Silverio Nery, Indio do Brnzil, Laura Sodré. Artbur .
l~emos, Mandes do AlmCJda, José Euzebio, Abdins Neves, Pires
l?eri'eirn, Ribeiro Gonçalves, l<'rn.ncisco Sú,' 'J.'homuz Ac:cioly,
Anl.onio de Souza, .Tolio Lyra, Cunha Pedrosa, Epitncio Pes~
son, Wn:Irrodo I.eal,' Rosa c Silva, Raymundo. de Miranda,
Gomes Uiboiro, Siqueira de Menezes, Guillwrme Cami)<>S· Do.,
ming-os Vicente, João J.uiz Alves, Bernardino nronteJro, -Miguel de Carvalho, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Sú Freire, Bueno de Paiva, Bernardo nlonl.oiro, FranfJisco Glycerio, ALJ!redo Eilis, Gonzaga Jayme, . Leopold~ do
Bulhões, José llf.urtinho, Generoso Marques e V1ctormo Monteiro (1<3).
Deixam de comparecer com causa jusbificada os Srs.
Herci!io Luz, Costa Rodrigues. Eloy de Souza, Uibcil'o do
Britl.o, Mau,io G6es, Uuy Barbosa, J.uiz Viannn, .Tosé Mar-.
collino, Nilo Pe~unha,. Eric.o Coelho, Francisco Snlles. 1\dolpho Gordo, Eugenio Jardim, Alencu.r Guimarães, Vida! namos ~ Abdo;n Baptista (15).
g• lido. ·e posta em discussão a acta da sesão anterior.
O Sr. Bueno de Paiva (.~Obre a acta) - Sr. Presidente,
n'o discurso pronuncindo pij]O Sr. Senador Raymundo de Miranda, nu sessuo do sabbndo,, publicado no ultimo Diario da,
conu•·em.,, consl'.a f.er eu proferido o seguinte aparte:
~v. E.-.:. devia applnudil-o por . isso. Elle !JUEM· a~
instruir.~

' I

s1;ss,\o E~r

18 DE ou~·unrto DE 1015

'
Não quero vestir-me com plumagens alheias; não ,J)rllferi
semelhante aparte.
O S~. Pre~idcntc - A reclamação de V. Ex. sm·á tnmnda
cm conoJder·acao.
O Sr. Raymundo de Miranda (sobre a acta) - Sr..Prc~i
donLc, devo dcc:liarar, em addiltamen~o ·áls ponderaçõf.s do
nobre Senador, que o aparte snhiu publicado como c.onsb~
das notas tachi:;raphicas. e não t.eve da minha parte a menor
altemc,üo. Aliás, causou-m~ extranhesa semc!banto aparte,
contrario aos habitas do nob-re Senador.
.
. O S1t, BuENO DE PAIVA- V. Ex. é testemunha de que rdo
·
proferi semelhante aparte.
E' approvada a acta.

O Sr. i" Seocetario dtí conta do set;Ui!!l<•

EXPEDIEN'l'E
Officios:
Do Sr. Governador do Estado d:o Pamhyba, agradecendo
a communicacão d•l eleicão do Sr. Azercdo para o cargo de
\'icc-Pr·osidenLe do Senado. - Int,,,lrado.
Dos Srs. Govemador do Estado da Babia o Pt•csidente do
do Scrgi~e, fazendo igual agradecimento. - Inteirado.
Do Sr. presidente da Gamara Municirnl de Coary, communicando que aquolla corporacúo ~H.socia-<;e ti dm· pungente
que enluta a Republica com o desapparccirnento rio Sr. general
Pinlwiro Machado. - Inteirado.
Telcgramma do Sr. Governador do E~tP.do do l'iauhy, ·enviando cópia de uma mensagem !1UC J'eccbeu dos poderes InJ.lnicipaes da capital do Estado pedm.:lo interceder .iílnto do Governo da Rep:~blica no sentido oo serem soccorridos os flar;ellados quo se encontram cm grande numero no Estado afl1Jardnndo providencias que lhes mino~~m a situação de m1seria
cm que se acham. -- Inteirado.
·
O Sr. 2" Secretario procede :í. leitura do segiUinto
PAllllCE.R

N. 151-1915
llcllacç;(o {'inal das 'emendas do Senado á pi'OMJOsiÇão da.Oamm•a
dos }jqmtados n. ·123, de .f 9-14, que abre creditas ao Mini.~tel'io da A(JricttltUJ'a
, .

'Ao arL, 1' - Supp~'Kna-e•e. '
A., art. 2' - ]l;m vez de 720:000$, diga-se: ató
030:00'0$000.
Sala <las Commil'sõe's, :16 de outubro de 1915. - Thomru

Acciolu. -

Antonio de Souza.

~Oil

.INNAES

IJO
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J?Je.a sobJ•o a uwsa para sm· discu~ido nu scBsrfLO scguinle,
deJiois de puJiliwrlo n 11 Dw•·w ú~ Conarc~so,
.

O Sr. Alfredo Ellis (') (commovido) -· Sr. PL•esilicnte,

parocc que a JaLalidadc pesa J::{)bre o scenario polit.ico dd Erali!. Ainda ha poucos dias, dcst.a l.riJ:Iu[]a, commovido, t.iv1! de
fazer o necrolo::;io de um am1s-o quasi de infancia e que, rouis
La1~de, adversaria politico, tinha-se tornado o chefe do P. ll. C.
c a Jli'in~ipaJ Jis-ura polit.ica deste pai1., victima do golpe <lo

sicario.
·
St·. Presidente, a f.UJ1Jrez.a do golpe fatal eínocionou. nfi•l

ao mundo pd!iLJ~o I)Xclusivamente, mn.s a wda u nação. Comi!
disse nnquella occasião, si defeitos tinha o illu5tre mort11,
gruwJcs, extraordinarias v·irtudes poE~u1:; tambem.
0 Sn. RAYMUNDo DE MIRAJ:fDA- Apdiado; muito bem.
O Sn. Ar.Fmmo ELLlS - O va!luo que elle deixou na poliUca nacional, nós hoje bem podemoF. avaliar.
• 0 Sn. Rt..YMU.:fDO DE l\fli!ANDA - i\!Uiito bem,
O Sn. AM•'REDo Er.r.Js -· Ainda esLava J'resca a sua ~e
J1Ull.ura, Sr. Presidente, o ei.s que n desgraça no::o desfecha urn
novo s-olpe. Hoje, a v1ctima é um illu~Lrc consLituinlo, um
•:hofe l'epublicano de grande valor que, incspcradamenio,
succumbe, quandO o seu nome aureolado, accerto por todas ns
CJOrrentiJ.!, politicas do Estado do S. Paulo, concentrava em ,i,
não só as as:pirar;ões do Estado, mas as grandes csper:mca>
do paiz inteiro.
1
O Sn. Vra•romNo MoN'rEmo - Muito bem; foi uina perda
nacional.
·
.
O Sa. ALFnKno ·ELLIB - Diz bem o meu illUE>til'e collet;a
representante dd Rio Grande do Sul: J'oi uma. perda nacional.
O SR. A. AzERl!Do - Apoiado.
0 Sr.. Ar.FREDO ELLIS - 0 Dr. João Alvares Rubião 'Jurdor, Sr. · Presidente, a• par de um espírito lucido e concilmdor, era um habilissimo diplomata.
A bondade caracterizava bem a individualidade do eminente chefe politico. (M1tito bem.) Não havia no seio do parf.ido questão, por mais intricada, problema, nor mais difficll,
qu~, .Ievad9s no conhecimento, ao oriterio do .il!ustre hom~m
polltwo, nuo onc:ontrnsse uma solucão. Incapaz de uma vwlencin, incapaz dê umn vingança, elle assumira as mais elevadas posicões politicas e tornara-se depositario de toda· a
confinnca do povo paulista, sem fol'çar opiniões nlheins.
Sr. Presidente, o Dr. João Alvares Rubião Junior, que nós,
o~ paulisf.as, con11idcrnvnmos como nosso contlll!'ranco, não Q
orn,, entretanLo. Nasceu nn ontis-a província do Rio de Janeiro. Filiado no Partido Conservador dnquella época, ainda

--.(•) iF&Ite di!!llurso nAo foi revieto pelo orador.
"

•

mouo, J'ôra para 0 Estudo de S. Paulo, e ai! i cursam a Aead0rnia de Dtreito, formando-se, creio, em ·1872. Nonwado lll't•molor ou jui~ municipal de l.lununul, foi, eerca dll 10 nu 1~
tmuo~. mag-istrado na untigtt pro'lincia de S . .Paulo. Cu,.,ut·eiou-se alli na familia Vallim, f!unilia importantissima e du
;:mnde valor politico. Depois de casado, foi residir na capital
tla provincia, e, quando, em 188!1, a Republica veiu revoluc.ionai' o paiz, ·eneontrou-o como redactor-chefe do velho or~no coaservador, o Correio Paulilitano. Do faoto, elle
Ju~ia
fHl.rtc da união conservadora que iinhu por chefes illusl.res:
Antonio Prado, conde de Jlarnahyba, Rodrigo Silva, Dutm Rocli'igues. Duarte de Azeved(), emfim, uma pleiade de homem
publicas· de notabilissimo valor.
Rubião Jup.ior era a penna do partido, e escusado é cli~et·
que, como director da sua mentalldado politica, foi esse ilinstre h()mem de Estado de uma f·elicidade extraordinaria.
Bastu di~er, em resumo, que esse homem desce á tumba sem
ter desagradad..o. a quem quer que fosse. Não tinha inimigos
--· que 8 a mai()r g!()ria para um homem publico. (Mwito
bem.) Ninguem podia se acercar desse homem que não sentisse a seducoiio que desprendia do seu espriito bemfazejo,
tloncilliador, bondoso em extrem(),
Proclamada a Republica, filiGU-se ellc com Antonio
Prado, Duarte de Azevedo e outros próceres do Pal'tido Con:;ervador, ao Partido Republicano, que fez a eleição dos membros da Constituinto.
' Eleito com o conselheiro RQdl'igues Alves, actual P!l'csidento de S. Paulo, com Antonio Prado e com.() pranteado Almeida Nogueira, collaborou comnosco, com 0 seu conselho,
com a sua experiencia, para a realização, para a execução do
pacto fundamental da Republica, e continuou sempre com a
mesma directriz.
Quando DQ sei() do partido surgiam di\"ergencias, olhavase paJrn. Rubiü.o Junior C()mo o mediador placido. Ninguem
mclho.r do:que o meu illustre collega que acaba de entrar e
sentar-se ao meu lad,o (re{cr'irulO-se ao Sr. Francico Glyce. ·rio), póde attestar o extraordinario valor e excessiva bQndarle do illustre morLo.
· · Dep()is da Constituinte, .$r. Presidente, f()i •eleito para a
directoria do Banco Commercio e Tndustt•iu. talvez o principal ipstituto de credito deste p'aiz, e por isso e por interesses de familia, pr.eferiu ser eloiLo para o Congress() Esta~
dual em vez de contJnuar a occupar a cadeira. a que tanto
brilho dou durnnto a Constituinte, no sei() d() Congresso N~
Õionnl.
,
Rubião Junior f()i President.e da Cnmo;ra. dos Deputados
de S. Paulo, e, sendo eleito Sen.wJor, foi immediatamente indicud() para Presidente do Senaao.
.
, ,
Níio é, Sr. Presidente. um p()litico ·estadoal que se some,
não é uma estrella de ínfima grandeza; é um . astr() superi()r
!lUe a morta ~ •rouba (aJ)Otados) , di! cuj11, iUII nos :vamG'l
'
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rcsentir, porq,ue nos guiava eorn ~ua. e:tpcrimwin, o séu bri-.
l!Jo, a. sua bondade. (ilfu'ito bcrn I Apoiados.).
O Sn. i\I.J~JJJlS DE AJ.~uWlA - JTim um poliLico de paz.
O Stt. At.HlEDo Et.t"ts - N•esue momento de angustiá
Sr. PJ·.csidenle. cm quo sen/,im<Js a falta do grande morto;
venho. pedir· não só um voto de pezar ao Senado ,Brazilciro
poJo fnl!ccimcnto de Hullião Junior, mas tambem que, além
de enviar l.o]eg'!•amnuts de p•ezames ú sua familia, ao Sonado
de S. Paulo e ao Governo do Estado, V. Ex. consulbe a Casa
sobre si consente .lJUe seja levantada a s-essão em homenn<>cm
U<J illustre morto, como Constituinte. que foi. (Muito. bem;
m1t'tlo !Jum..)

·

O Sr. Miaucl de Carvalho·- Sr..Presidente; por intcrmedio das l.!•istes palavras que acabam de se1· proiferidus
pelo il!usl.re Senador· por S. Paulo, veio-me a dolorosa noticia do l'a!Jccimento do Dr. João Alves Rubião Junior. Só
agora, eorn o cora~ão ferido pot• profunda dor, sou informado
desta ::;rundo perda, que llto bem qual iiicada fOi pelo illus., l.ro Senador pelo llio Grande do Sul, como uma perda nacional. (tlpoiados.)
Ao que, rapida, mas bl'i!!Jantemente, foi di'to pelo illu~
tro Senador por S. Paulo, eu nada mais tenho a accrescentar
~ooão fraca collabomr;ão, mas partida do cora(lão, ú afi'irma- ·
r:,io d~ que esta personalidade, que por tal 1'órma se accen/,uou na vida publica o nos grandes combates politicas desde
a academia assis-nnlava o que lhe res&rvava o futur·o.
El'fectivrunente, · a nota caractet·istica do illustre morro
ora a bondade, o temperamento alegre, moderado em 'Lodos
os pequenos conflictos da vida · acudQmica. Para nós outros
nuc com ellc convivemos, ouvindo o que ha pouco J'<Ji dito,
uilo é possível deixar de remontarmos até o !Passado, c lá oneoni.J·n.t·mcis o homem que tantos servioos prestou á nossa
Patriu, quet• no antigo, quer no novo regímen.
E' triste-e V. Ex., Sr. Presidente, bem compbehendo
-pnt·a aquelles que vieram na mesma época ao convívio da
sua classe, da' sociedade, ao convívio da Nacão, VJer, uma a
uma· irem desapparecend<J as ·osperuncas então formadas,, e
l\5 ai'l'irmacões solemnes, v;tliosas, da autoridade na v1da
· pratica, d~ssas esperanças juvenis.
·O Estado do Rdo de Janeiro não póde ser insensiVJe·l 6.
t.risl.c noticia que acaba d-e ser transmittida á Casa pelo nohrc Senador por S. Paulo.
Si aqui, no nosso torrão, tivesse elle se desenvolvido,
f-eito a SIJa en.t·rciJ.·a publica, se!'ia para nós, Sr. Presiden•te, motiva· dn satisfação, de alegria, de gloria para nós
outros fluminenses, vermos um fluminense como S. Ex. o era
-·ser proclamado 11m henemerito servidor do Estado, que f.ão
~lignamente i!'epresentava. ·Mas, ,(grat.issimo oonsolo P.ara n6s
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tlmninenso) a sua' ida fez":;e no Estudo de S. Paulo, no l~stn<Jo
ll~ S. Paulo, ~r·. Prcsici•Jnlr., oudc só teem valor, só adquirem
Jneonto:"Lavel Pl'•)tiLigio. aquclleti quo rtlalmente ·ieem serviços
ao paiz: il isto real•;.a tanto mai~. Sr. Presidente, quauto ó certo;
Que aquellu generoso Estudo 1ulo lirnHa a sua politica ti linha
()Ü'currJ~criplu dos que nelJe nasceram. ·
•
vo~~s - lllwto J.Jem.
O Sn. i\liGUI·:t. JJJ>' C.\llVALUo - Ninguem ignom, Sr . .Presidunt.u que J'ilhos de outros .~stados grandes serviços tee1n
prestado ao IJai~, mi!i tnndo ua politica paulista, cabend"
agor·a ~o lli o cl c J fine iro u g!or ia de vGr· alli affirmado o valor,
do urn disWwto fluminense, como nubião Junior •.
O meu coruciio de fluminense niloo se póde furta:!' a. estas
oxp:wsõus t.L'is tes e ao mesmo tempo consoladoras, motivo
por Qu•:, St·. Presidenteb desde já declavo .a,o honrado Senado~
que lllJ precedeu. nu tl'i una que, em nome do Rio de Janeiro,
me associo a todus as mauifestações, a todas as demonstra~·ões elo pozar que o Seuado deve tributar a tiío grande individual!aude, i'uzeudo minhas as palavras de s.. Ex.,
VazE~ - Todo oSenado acompanhará s.. Ex.
0 SR. MIGUEL DE. CAtWALHO ;- Era o que tinha a dizer.•:

. '"

; /,'

i

O Sr. Presidente ::..· O Senado acaba· de ouvir as palavras
que foram prommciudas pelos Srs. Senadores. Alfredo, EJJis,
t·ep!'osentunte do S. Paulo, e Miguel de Carvalho, represont:mt.e elo Estado do llio do Janeil'O, a nroposito da inesperada morte do J>residenLc· do Senado de .s. Paulo, o Sr. Rubião Junior, o 1we occOJ'reu ua manhã de hoje, nnquella capital,.
O Sr. Senador- Alfredo Ellis requereu, tlOmo manit'csl.acão de sentimento, que so levunli! a sessão de hoje, consignando na respectiva acta um voto do pezar p()r este triste
ucontec,imeuto; e mais: que a Mesa do Senado se dirija á familin do iJ!usL!'<'' mort(), oao Presidente do Estado de S. Paulo c
ao Senado. Paulista, exprimindo-lhes sc.us pezames.
·
Os senhores quo approvam as deoi:sões contidas na pl'O·
postn do Sr. Alfredo Ellis, queiram levautar-se. (Pa.ttsa.),
Foram approvadas.
· A nrcsn do &e nado cumprirá as dei iberaoões, que acabam
'do ser t.orrv.1dns e, em cumprimento destas mesmas delibera<;ões, vou suspencle1· a se~süo, designando para a ordem do di:!
da seguinte, a mesma de ho:ic, isto é: "'
Y.olnr..ão, elll 3" discussiiO, da proposicito dt\ Curnara dos
ncputnd:os n: .lJ, de -10-!5, quo manda suspender, 1\tr 31 dr,
<lczem!Jl•o de 10111, o troco, JJO!' ouro, das notas da Caixa d•J
r.onversiio, l'icnndo o Governo autorizado a •prorognr esse• prnzo
!JOl' rnnis um rinno .o dando out.rns providencias (com J>arecer.

[avol'al'el da Comnl'i8súo de F'inanças); ·
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Voltu•.n.o. en1 3' r.li•~ussão, da pt·oposicão da Cnmn.ra do.>
·f'lupuluüos 11. ~.;, do 'l!llú, que abt·~. pelo Minislerio dn Viação,
u crcdilo do 1~ :UOO$, put·a u~corr1!1'1 ao paglimcnl,o Li e vencirnunl.os ao Dr. Jcrouymo HapLisla Pereira Sobrinho, cflofo rld
Hcccüo n·ddido d11 llP.pnt•Li~iio Geral dos 1'elcgruphos (l"om pa~
raccr /'uvoravel da Comrrti~slio ria Phtlt'll('as);

·

Volncão, em 3' discussão, da proposição da Gamara dus
Deputados n. 37, de i9·J5, concedendo um anuo de licença a
JoMil Isidoro MarLins, collcdor das renda$ federaes em Olintl:t,
JMudo de l'()mambuco (oorn emenda da Commissão de Finanças, appi·Ovada em 2• discussão);

.

.

VioLa(,ÜO, cm discussiio unica. <lo requerimento n. i5, do

'1~15. soliciLand;o informações do Gov.erno. por que conLinuaw
'liSPI!IISOo oo i.J•almlho:; do u~e!IJornmcnLos do tlor·Lo do Puruam-

lmco (do St', flosa a S'il·va) ;
..

•

2' discussão da pr·oposicão da Gamara dos D(•t:.uLad,QM
n. 23, de 1G•15, fixando as l'orcas de terra para o mrercicio dn
1OJ6 (com cnwndas da Conwtio·stio de Marinha e Gnen·a).

Levanta-se a sessão.

114' SESS.W, EM. i9 DE OU'rUBRO Dl!l J\H5
l'I\E81DJ~NCI,\

SA~'J'OS,

00 Sil. UIIBANO

1'1\ESIDEN'l'IG

A' l lloz•u da tarde abrc~c a sessão, a que t>uncorrcm os
Srs. A. Azercdo, l'edro Borges, Metello, Pereira Lobo, Loncs
Gonculves, Silverio Ner·y, Indio do Brazil, Laura Sodré, Ot>$la·
noctrigucs, iVlcndo; do Almeida, 'José Enzebio1 Pires Ferre.ra,
JlVbeil'O uoncnlvos, Antonio de Souza, João Lyra, Ep it.ado
Pessoa, Walfrcdo Leal, Rosa e Silva, Raymundo de Mil·anda.
Gomes Itibciro, Siquoil'a de Menezes, Guilhorme CampoJ'i Domingos VicenLe Bcz·nárdino Monteiro, Miguel de Curv:lib{),
Au;;utilO do :Yusc<>n.collos, Alcil!ldo Guanabara, Sá Ft•cLTn,
llcrnal'rlo Monloe.iro, Francisco Glycerio, Al·fredo Ell is, Gonxaga Juyme, José MurLinllo, Generoso Marques, Abdou· Bnplistn e Victoz•ino. MonLeil'o (3ü).
Doixnm do comparecer com cuusn justi!'icada us Srs.
Horcilio fJUX, Arl;hur r.omos, Abdins Neves, Francisco Sá. 'J'homaz Accicly, Eloy de Souxn, Cunha Pedrosa, R.ibei:·•> · de·
BrHto, Am.u,jo G6es, 11\U' Baz·bosa, I.uiz V: ianua. José. Marcellino, João Luiz Alves, Nilo Pecanha, Erzco Cue!bo. T:'J·an.cisco .Sallos, Bueno de Paiva, Adolpho G\)rdO, Eugeni•l . Jardim, Leop<>ldo, do Bulhões, Alencar Gumu1rães e VIda!
Ramos. (22) • ,
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E' !ida, postt 0~11 discussii.o, c, sem uoualt•, 'tjlJ)rovada a .

~ela

da sessão

aweL'IOL'.

· O Sr. 1" Secatario dá conta do seguinte

EXPEDIEN1'.E

. OJTicio do SJ'. 1." Seorelat·io da CnmaJ•a ~Jos Dc:JUI.ado~.
r.n_vJando üJU dos autograpl!os cht J•esolucão legislativa, sauccwnuda, que abre um ct•edtto uo 80$ ao Mirlisteri<J do ln··
i.criot· par;t pu,gamepto de dil'J'et·cnca de sllldo ao tenente 1'11~
1'o!•mado da .Brigada Policial Antonio ItomuaJdo de Audrade.
Archive-sc.
O Sr. 2•

Socr~tario proc~de

:i leitura dos

seguinte~

PAilJlCERES

N. 152 -

1915

'A Com missão de ]'inan(;as tendo ~JO:nminado <t pro PI.'-J~ao
da Caman dos Deputados n. 43, deste a!lno, fJue, aulo."i~a a
abertura, poJo nUnistel'io da Marinha, do cr·edi\.o do
7.50iJ :209$8·13. supplemcntnt· ás verbas 7", 8', 9', 10·, 13'.
:w• c 2\i' da lei 11. · 2.024, de· 5 de janeiro do 1915, veri'ficou

quo esse ct·edito

J'()j solicitado por mensagem de ii de a:;o~t.o
ull.i.rno, cm l'il·tudo de uma exposioão do Sr. Ministro da Marinhu. acompanhada de desenvolvida •exposi~;ão minuf.•ioHaUlJcntc estudada pela Comanissiio de Finanças da outra Ca.J;n.
do C<lnr;resso, ,iuslifícando ·a necoss.idnde do pedido ch1 eradito om questão.
De accürdo com o voto da Gamara dos Deputados, esta
Commissii•J 6 de parecer que so,ia approv:tda a pr<!pC'~ição.
Sala das Com missões, 18 de outubro de 1015. - F. otucm•i:>, President-e. - João Lu.1'Z Alves, Relator. - /Jw~w
r!.: Pai'oa.-L. ttu /Julhúes.-Sd Freire, vcnciclo.-.1lci:mlu
Grtwtaúw•a.- Vlcto1•ino ill ontuil•o.- Fmncisco Sá,

MENSAGEM A QUE SE REFRR.E: O PADECEn

Srs. Membros do

Congresso Nacional -

..

. ·.-:;:·

... ,

As roduct1õcs

operadas na PI'UJH>Stn do 0/'r;amonl.n do 1\Jinisl.crio da ~!m·inlm
para o c:~:orcicio de 1015, sem SB betr l'm vista niío só os ser-

vico~

determinados por lei como tambom o~ qtladros do· pessoal vol.ados pelo Cono-l'IJsso Xacional, deram em resultado uma
gr11ndo defiCJencia nus c!otacões das vorüas do ·alludido mini;tat•io constantes da lei n. 2.92-1, de 24 de j~neiro -ultimo.
··
A Contabilidade da Marinha, nas inclt:sas rtemonstracõcs
.quo tenho a honra de submetter ao vosso estudo dei:~:a patente a necessidade dó credito supplemontar de 7.593:209$813,

.,
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10n, Jau,

20~~ t~ 2ü 1' votarlnR. pnr aquelia.
r·upnrti~·ÚO uiucl~.. rorr·nbora corn

:!-;)1; ueccssidndc que n. mesma
os nr·;;'umcrüos c:-.1Jencliclos uo offici,l de :!. tln. currentu, qut;
igu;ilrncnlc .~ub111el.to u VOStiO exa>.nc.
Venho, por isso, solicitar-vos a llt)C~:;~r.rm autorizacão
}Jnr:t aberlur·a do mencion_ado creclito. ·
Rio de Jaueit•o, H de agosto de :1.9i5, ~~" da Indepen--·
dcncia c 2~· da Hepublica. - Went:cs/4u Braz l'. Gomes.
Exposição de mo ti vos

S1·. Presid~ul.e. da Republica -- 'l'enho a houra de submelter :i vossa alta aprccincão a.S inclusas demonstrações dos
creditas supplementares n. diversas verbas do l\!inisterio a
meu cargo, votadas pela lei n, 2. 02\, de ~ de ,janeiro . de ·
1!1!5, r. eu.in necessidade a Dircc~oria Geral !lt! Con~abilidade
da t\furinha, além das ditas demonstr•acões, plenamente justifica eom a exposição que ln.mbem tenho n honra de sujeitar
a ,·o.:;so exame.
.
..
. Estando .d~ accOrdo con1 os ar~.menf.os expend!dos pela
c:I.utlu l'epal't,J<;uo e que provam ti 1mlludtvel tleceSSldade dos
re!'eridos c;J·ediLoti ua imporbaneiu l.otal de i .593:209$8:1.3,
]Jen;o que sua solitn~üo no Coogr~ssu Nacional é, iui'elizmen l.e n uriictt p:rovideneia que as cn·cumstancias comportam.
llc.•tiolverei, eulretautu, como melhor dilO:r a vossa sabedori~.
·
·
·!tio de Janeiro, H de n.gosto de J.9i5.
Alexand1•ina
li'<tria de Alencar.
!'noJ>OS!I),\0 'DA C.\211,\1-IA DOS D~PU'!'.I.IJOS N. 4B, DE :1.91.5, A QU!l
Sll HEFEJ\E O

o

I'AJ\EG~·ll

SL'PllA

Cong~·esso

Nacional decreta:
·Art. L' ]~' o .Poder Bxectltivo aut.ol'izado a abrir, pelo
MinisLe!•io dn.. :Marinha, o credito ue ~ .5!18 :209:~813, supplementar ás verbas 7', 8', 9', 10', 1.3', 20• e 25' da lei n •. 2. 924,
d<! 5 de janeiro de ·19i5.
,\,l'l. ~.· lleYogam-st! as leis u disposi~Ges em contrario.
. Camara dos Deputados, 5 de OlltuhT'o de lu:!'i. - Lui;
.::loa•·cs dos santos, Presidente cm exercicio.-..J.ntonia Josá.
da. Costa lliúeb·o, l" Sccretario.-.(oúo Dau'id l'e1•nctta, 2" Secr~Lai·io in Lel'iuo,
N. 15·3 -

19il>

A pl'OpOi i~ão dn OnmJ!-rn dos DcpuLa.dllB, n. 52, dcstr. rmno,

n concessão de hcenca. por um annci,· em Pl'orngac!io
e sem ·vencimentos, ri Antonio Cardoso de Amorim, 2• tJE-crip~urn·I~o da Delegacia Fiscal do Thesourd Nacional no F..sbdo
Bahia.
a•UILO't'i~a
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An peticion!lrio ,iú. ~ornm conuedida~· as seguintes lic•m··
çns llOm vencimento, .pa.rn t.1•ntnmento de st~ude: dt' qunü·o
n,e.zes, por portut•in ele 9 de ,ianeit·o d'e 1911•; de tres ruezes,
em prorog.npão, por outro. do 2!l de maio e de cin~o roezes.
:.dnd:t cm Pl'Oroguciío, por ontr.a de 21 de as<>'sto; Jinalwne!.c
ci'tl •um nnno, por porLnL"ia .de 3 de fevereiro do corrente anno;
a contnr de H de ,ianeiro• anterior, .sem vencimentos e Pl!rrt
trutur de .interess~. noll termos do decreto n. 2.9t.7, de ll dt•
mei>mo mez de ,iuneiro.
·
Estn Commissão teo{!lo em consider~ão quo cJI' favor .,olicHndo é $em vencimentos e em primeir.a prorogacão, ooi1Jil
no sentido do Mr approvada a pt•oposição.
Sn!a dns Commissõas. 18 do outubro de 1.9:1.5. - F. Glu'ccl•io, .Pr·esiclnnte .-:L. de Bulh(iiJS . - Victm·inn Montei1·o.-F·Nmci.<co Srí.-Alcirulo Gnanabaro..- Bueno de Pa·iva.-Jofíct
J;.uiz •A lvfJs.

·

PHOL'OS!ÇÃO Do\ CAIMlAM DOS DEPm'ADOS, N,

·

52,

REPEnE O PAI~llGEft SUPR-I

Dll

:1.9:1.5,

A Qllll SJI
.

O Con):!'rosso Nnoionnl r~~olve:
Al't.igo unir.o. E conceclicla 11 ~;\.nf.onio Cardoso de Amorim,. 2" escl'i.pl.lJrario ci!',Delcgacia FisBal do Thesouro Nacional no Estado rJil. B:thia, liccnca, por um :anno.. a cont·ur ~•! !J
ele .innr.iro .dn 1Dl_6 em prélrogaoilo c sem vencimentos; l'Pvo ..
g·adas· 115 ch•posiQllCR nm cuntr:do.
·• · Cnn1nra doe. Deputados, 8 d'e outubro de 19!5. - Lll'i:.
Soaras dos Santos, Vice-PresidenLe em exercíCio. - A. !. ria

Co.11n Rillf!Ú'O, I" :'ieci•ef.m·ii),-Jnfío TJa.rül Pemetta, 2' Se-

crot.ario interint• -A imprimir.

N. HH-:1.915

··'

/

'I

Ao e~t.nrio .()n Commissão de Constituir:ão c• Diplomacl~
fni.Rnbmof.t.ido o prn,icc.!n n. 2. de -Jn-1!,, que dispõe o seguinte:
- «Al'f·.. 'l.'.Os.Estnrlos e os municípios não poderão, soli
pAnn. cln nnllidadc. r.nnl.l'nhir emprestimos exf,pr·nos, nem rea-

lizar Pmissiícs rlo fit.n!os rlr olwi;::nr:ões nas praças estrnnSP.lll qnc nns rr.spcl'livns r.nnf.raofm rlechtrcm exprossamcnto rrtw n União nfin ,;o rcsponsabilir.a. por essas operações
do rJrerlito .
.Pnmgmp ho unico. As taxas o impostos. estarlnnes e municipncs nlio pnr!cm ~~onsl.iLni,t• gnrnnt.i:t dns ohrigaçiles re~ul
tnnl.es ·{lesse~ r'nni.J•ncl ns. •
l\lcrceem rrnnr.o;; npp!nusos ·os i~Jhuilo.q paLriol.icos elo
eminen lo :mim r!oslr• pt•o,icctn, A fncilidndc 1.'om .qn0 os Estados c nnmicipio;; do J:IJ•nzil toem usado e nhusodo do seu
credito nn nsl.!'ang·riro, e a imponl.unlidnde nos png-omento.s,
de que, infelizmente, al:;:uns dellcs t~em dado prova~~ ·constt~r·ims.
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tuem, não ha negar, um verdadeiro perigo, geralmente reconhecido e estigmat.izado.
Desde muito este assumpto vem despertando a al.tençfto
do paiz. O Congresso dcllc se t.em occupado cm diversas oocusiõcs, desde 1DlH, c a cllo !.em feito referencia em mensagens
o Poder E)(ecutivo. '.Estudado c debatido por espíritos cultos e
constitucionalistas de merilo, ainda não se llle encontrou umtt
snlucão, por mais qun o patriotismo mwional reclame umtt
providencia lmpcdiLivu dos abusos apontados.
·, ·
·
O escolho intransponível tem sido a nossa Constit.uicão,
que, ainda agora, vem pdr embargos á louvnvel tenttttiva do
illusl.re Sr. ::lú Freire.
·
Ao primeiro exame do projcclo, resalLa n flagrante in.iusLicn de •que a imponl.ualidndc na satisfacão dos compromissos pot· parto de poucos Estados dô causa á mutilação das
prorogat.ivas de todos, das qunes alguns teem usado· com iucontesl,nvel p1•oveiLo para o seu desflnvolvimento.
Pondo de [larte, porém, esta consideracão ,que ,il't tem
sido produzida diversas vezes e não pócle escapar a quem estude despreveniclamenlf) o assumpto, examinemos o pro,jec1.o
sob ou Lros aspectos.
,
Certo, nel!e nüo se trata do regular relações ,iuridicns
•. que exijam para sua validade a capacidade de pessoas intornacionaes. Ao contrario, trata-se de . mataria de direifo privado, t·elnoionnda com o direito publico interno.
A esse respeito, ·a ConstiLuicüo do 2.\ de fevet•eiro definiu, como l'he competia, as attribuicões da Uniiio e dos !l~s
tados (mencionando espcciJ'icadnmenle todas aquellns rclacões,
que se reservam pura a União e reconllecendo nos EsLado8
part.ioulnres, além das !'acuidades quo direct.nmenl.c se lhes
nl.l.rihucm, em g-et•ill todo· o ~ualquer poder ou dll'cito, quo
lhes não J'oi negado por clausula. expressa ou implicitnmcrJI.e
conJ.ida nas clausulas expressas h.
E' fóra ele duvida f]ue os Estados gosnm de todos os diJ•eil.os de pessoa ,jm•idioa, não l'lres l.endo a ConstiLuicão crenrln
l'<lstrir:r:üo nlg-umtt rJm 1·elaçiio a l.u9s r!it•eitos. Não lm l.amlrem quem lhes cont.esl.o a fnculdnrle do disporem, livl'cmentu,
rio prodncl.o ·dns Jaxns e impost.os <tuo, consl.itucionnlmcnl.o,
Jlt.cs compcto cleci·el.nl'. •enmbom, n Oonsl.il.u'ição não arcou o
menor limite .a essa faculdade.
Pareoo des'nocessnl'io nocenl.unr quo as obl'Íil'noões nssunrida8 pelos :lllsl.ados o municípios, no uso de sua capacidade
oonl.racl.nal, não envolvem a I·~sponsabilidnde da União, ria
mesma i'•lrmn quo não n envolvem os eornp1•omissos conl.rah idoso oorn r.sl.rnngoims m1 nncio.naos pot• Qun.lqnet• pnl'i,iculnl',
eornpaalJiu. ou r.mpro7.a. PaJ•n •(Jue, poil!, oxigii', com l'olnciio
riOS p1·imoir•os, CflHJ se rleclarc exrrr.ssnmentr.; qunnrJo cÔirJ,r:u:J.nm oorn t•sJ.r·nng,JiPos, rt não J•rspnnsabilidaclo da União?
O pl'incipal per•igo, no caso rln .irnponLunlirladc dos Estados tJ munrcipios, nüo rJsJ.r't orn r•rcorJ•et· o N·edor ú Uniiio
pelas vins do direito: os cstrnngeil•os que te.em · negocios no

'

ggsSÃO E!II 10 DI~ OUTUJlii'IO DE

•'

1015

' '

.

'

2i~

Brnzil sabem perfeitamente .quaes os rcsponsavcis nos contractos, que celebram de uccOrclo com ns nossas leis.
O perigo está nas cnmplirmçõcs internacionaes. Estas,
poró_m, t.nnto se podem dnJ• tendo por fundamento a imponl.uohdncle dos EstudaR o· municípios, como n de particulares,
flOmmerciuntes, companl\ius, ntc., e não ·seria a simples declaruciio superflun da niio re~ponRnbilidnde da Uniiío que as
evitaria.
Si a inl.~;t·vençiio estrangeira, com n ameacn do emprego
do cnnhiio, não se conLivé1· aute n doutrina ele Drago c si se
mostrar disposta n desrespóitnr os nossos princípios constitucionaes e os do direil.o inlerll.acional, é clnro que nenhum
valor polierfl ter pnt·n olln aquellu declnrnofio ou outra semelhnnt.e.
E nfio rnererm csLranhczn .que n. lei, regulando materia do
llontracLo, oxi.in que, qunnclo cclel:mulo 'com estrnngeirnR por
eerLns o del.crminndas pessoas .im·iiliens, contenham n declaração expressa dn ausenciu de rcsponsahilidnde rln Uniiio
lDssn exir;encin, nillm ·rlc r,sLrnu'haYel, ct·ên uma situar)iin de
inJ'el'ioridndc pnm os :m.~tados e 111\lllicipios cm relação ús demais pessoas :iuridicns. incompativel com a autonomia que
ll1,~s foi assegurada pela Consl.il.uicfío • em l.udo qunnto resrmte no seu peculiar interesse>.
1Prohihir os Estados e municípios do direito de darem
pnrn :.raranl.in elas obrigações constantes .rle seus contractos,
.rtunndo J'eitos eom esl.mn~ciros, as l.nxns c imvost.os estndoncs
c munieipn0s, conforme pl'elendc o pnrn,;rnpho unico do pro.iccl.o, ó J'orir de frente a Const.it.niçiio. Esta, como .iú dissemos,
uiio esl.abclccou o nwnot• limi~o (t faculdade dos Estados rlisporem rins recursos que lhes assegurem pnrn proverem :\s,
necessidades do seu Governo c ndminist.raoão.
Em que Ul'i.igo da CoAstiLuiçiio pretende apoiar-se o prn,jeelo paru ostaheleer.r sr.melhnnto pro h ihição?
Scrn no n. 5, do nrt. 3·1, que dispõe competir privativamonto ao CongTrsso Nacional «regular o commCJ'oio internnllional, !H.'nl eomo o dos Est.nrlos entro si o com o Dist.1•icJ.o
tli'orlr.ral, alrnndQJ;nr port.os, ci'cnr ou supprimir onl.reposto»?
Niio 6 passivo!. Quando mesmo n fnculdnr.le de regu!m· o
commercio inlernncional comprehendcsso a do derogar o direito commum para mutilar n do propriedade c a capacidade
wntJ.'nel.unl ~m rclnção a cert.as o rlr.t.erminarlns pessoas, o
que cnntr.stamos, dcvoriii. clla· sct• 11znda de modo a niio infringir os demais nrt,igos rln Const.ituir;iio. ,
.
l().ru, il induhitnvcl que o Congresso Nnoionnl niio t.cm
ntl.tlibuicão pnrn oslubclccor t•ogt•lls nos l~slados no modo do
Jlrovercm as suas necessidades, nem no do se ulilizm•om dos
J•ncm•sos .quo pela Constiluiciio lhes romm rlofcrldos. Ao cont.rm·io, isso lhe é, ovidentcmont.e, vedndo.
Logo, nn ~na· nl.trihuiciio de rcgu ln I' o commcrcio lnJ,,lJ'nacionnl, isl.o é, r!rercl.nr, Jnis 'garnnl.irlo!'ns ile sua liberdade,
csl.nbolecct• t•cg-ra;; pnm sua fiscnli?.nr;iio nos IJOrl.os e nguns
I.Cl'l'itoriucs,, autorizar n cclebrnr;ao de tratados comrnercinej,
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cf.c., não se pt.rlr lnch.lir· n de Jll'ohihir.· [[l\C os :E~Indos 1 c munwrpws l'ar;nnr eoul.rnclo~. ns~urunrn compromissos, eomo
qualquer fH•ssnn ju!'idica, c disponham. r•mno lhes approuvcr,
fins l'f~llflus, t.rrxns •íu irnposlos de .que. oiio prnpriol.arios.
•Para eyitnJ' que se rer•mduznrn os maio~ rios emprest.imos
externos, o Governo ;Ff'rler·al dt•via agir· C(lfll per.•si,t.nncia, f)OJll
sua nuf.orirlnde. moral ,iunto a1lS 1Governos dos :li:slnrlos, pot·
me(os diplomalieos pcrnnt.e os governos csi.J•nn~:teiros e por
intermeclio ·elos sons u:;cnl.e;; commer·ciacs nas praças ela~ out.J•as 11açf>es. A prolrihicrro ou restJ·ir:cfio legal rlc taAs emrr·,Jstimos HÚ podcr'iw sol' denret.ndas medinnlil uma reforma
oonsli Lueional cru e ns nnl.or izP. :E' o {(tJ c :wonselhn o espirita
es~Jnreciclo e infnlignvol do Alb~rlo •.ronc;;, qi.w, na Ol;oanizaçáo 1Ytwioual, puhlienda ~nf nns elo nnno pa~sarlo, inclicnndo
cliversns modifitlaçõcs no al't,. G", rln Gonsutuiçüo, inelue a
seguint.o: « :l2". ol'aru. ·autorizar as proviocias c munic:ipios a
conlr·nh·e.rn emp1·e~limos intcmos ~~ m.:ternos verificar o. stm
necessirlarlc e !'iscnlir.ar n sun :tpplirnç5o.,, Jl:c~t.a emonrln. ·ao
nrt.. 0", •í ,iustifcadn nos so:;uint.rs t.ormos: «o ~aso do u. :1.2,
1•eprr.•sen la in l.eressc de la I mon Ln .rru" sô se •:omprr!hend ertí
nno fo;;;;~ ndoplndo por iu h) ira r!Scrnvi?.nr;ii.o ela JlOtilir:a ao•
cnpl'ir-hn~ de r•ompanurio. E' monstruoso rrue .um paiz, como
o Bror.il peJ•manenca i<lJ.iniLn :'t rr.sponsahilidndc rir cmtll'estimo~. lr.vnnl.ados 110r :Estudos e munir: i pios, sr.m :J'iscalização
1'edernl, (Jnandn as roSJlOnsnhiliclades rlu TJni»o j(r r;tr:edcm
do;; limites rio lir.nnc.iosa. J.nle:r·ancia, e a nclministt·acüo se
mosl.t':t earla vez mais unnl'IOlr iznda,' cm todos os orgii.os do
porlm· pulllico >. (Pags. 227 e. 2'•0.)
.
·
:Em conr:Jusilo. a Commissüo de Conslituicno c Dliplo-·
mnein, manií'osl.anrlo. ainda nma 1'A7. srns upplausos nos scnl.imoul.os patr·.iot.icos !(uf> in,pü·arnm o i Ilustre SI·. S:í. FJ•eirc, nfío
pôr!e, polos motivos cxpo~t.os, r!rixaJ·. de ncnnsr~Jhnr n rejeir,iío
elo son Jlr.n,ier.t.o, por ser iMonslitnr:ionnl.
Sala das Commissüos, Jfl elo out.uhro do JO'lõ.-.F'. ,1Janrles
rir~ Almeida. iPr~sirlentc . - Jns,; .li'rt:obio, Rrlntor .-A' Commi·ssüo rle iFinnncas .
.:E' novnmcut.r lida. posln cm di;;cussfin ·e npprovndn. a
·tcr.lnc~no final riu• onwnrlns .rJn 8enndo rí Jll'OJlO,,ieiío ria Cnmara
rios -Dr.putnrlns n. J 23, rir.• 1.01 ·,, ~no aln·e 0rr.rlilns no ~linis
tm•in rln

r

A:~rir.nHmn.

o Sr. Alfredo Ellis ·c •). ·- :Ao subir 'tí trliJUna, sr. PreAirlonJ.c. lamento n :mscneia do· meu illust.t·~ colle~:n, · Se..;
uador por· Minas Get'lles, ryelator do orcnmento da Agrionl:mn. f.mmnnLn.n, Sr. Pres1rlent.e, porqu!l as observações qui)
pt•etendo fnr.er siio rlirigiclns n S. Ex., a proposito 'do parecer
rm~ R..mx. elaborou sobre a. proposicilo vinda dn Cnmnra. do;;
Deputados, rrn~ nui.Ol'i?.n.vn o (;loverno n abril• o credito de.
(') Esf.o rliAr:uJ•so nfio foi revisto pelo orndor,
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quatro eont.os I'!Uatroccntos e tantos mil :réis,. par:t ri sa!.is!a-.
t;i'ío dA vcncim,mtos de dons ·fnncciomwios por el\e contra.··•Lndos ~ nuc lmvinm sorfrido nesses seus vencimentos um~
reduccfi.o correspondente a 30 'I", de accõrdo com uma emenclit
que, á tlltirnn. hora. foi uprcsentulia e votada no oroarncnto
oe 19t3-t9H.
Sr •. Presidente, si eu fosse n.ttonder ao conceito que '&
i'ommum e prevalece de que <de minimus non curat prmtor,,
sorin e~"-usndo vir tJ·atnr do assumpto porque pareceria insignificante e n.té nbnixo, muito n.baixo dn. consideração do Sonnrlo.
·
J~u não penso por essa fórma, Sr, Presidente; ao conl!'nt•i.o. o direito dos poquenos, o direito dos fraco~. ha de
,,nc;ontrm· sempre nesta tribuna um amparo obscuro, mais ou
menos wrr.espondente :i llatmeidade, que é nulla.. que é insi •.
gni1'ic!lnte, rio orador· (não apoiatlos) · que .se dirige .ao Senado, porque o direito d,o forte tem sempre muitos que o arn·;JarA"ll, ·ao posso quo o fraco, o pequeno, o obscuro, o humilde,
muitas vezes. com a revolta nn n.lma, vê o saerifioio di) seu
direito, e sem poder clamar contra a injustiça, cala-se, nuirinrll) nn alma o adio contra n sociedade que estabelece n:
ignnlrJaoe perante n lei. igualdade essa. que se cifra sempJ·~
:r a victoria do forte contl'a o fr:tco.
·
• i:>r. Pl·csirlenle, o nobre Senador por Minas GeraP.s. quando lavr·ou o pnrecer eontrario ao pedido do Governo, sem
quet•or ~.~solut.amente fazer uma censura a S. Ex., deveria
· tor porlido informacõos ao Governo, que S. Ex. apoia com
toda u Ciedicncão. Tenho cert.ezn, Sr. Presidente. de que Ji
pol'vcnl.nrn.'S. Ex. o Lives1e 'feit.o, niío teria lavrado o parecer
condemnando o credito e, pedindo, como o fer., 11 sua condemnaoiio no voto do ;senado.
, S. ·Ex., fazendo prt~.:te ria 11,1ais import!lnte Coml!lissão Ço
Senado. qual a Commrssuo do Fmnnçns. sabe ,uni a mflu~ncm
qtlfl um parecet• de qunlquer dos memhro~ ilessa Commtssão
. _ nxeroo sob1•e o espírito do Senado.
·Ningucm melhor pt·de avaliar o que acabo de affirmar ân
que 'V. Ex .. Sr. Presidente. quando ao nnnnnciar u votacão d~
um pro,jecto faz 11 rle~hl!'aoão de que Alie tem parerer contrario
dn. Commissiio do Finnnens; gnnsi que se torn11 ridiculn a fot•muln de se proceder :i votncao porque ,i:í se sabe de nntemiio
f'JlW a sonl.cnçn cst:\ \nvrnrla e· ciuo o nro,jectc tem de cahir.
JD'.- pnrt.nnt.o. Sr . .Presidente, necessnriu que a.· Commiss~o
do .Finnnr.ns l.onhn muita cautela, muito cuidado nos pareceres
f'JUü Inv1•a, para r.vitm• CJ1lO se rlê Õ-flllC ne.if.r onso se deu, vol.anrlo o s~nado flUO a.poia. () Governo r.onl.ra um credito pedidQ
por· ollo fl ror.lamndo P.m virtude de um contracto, não cncontt·nr~,rl? o Governo no. m•eàil.o destin.arlo nos CO(l~·nctnrlo~ vorba
suflwlcllto pnrn cohrn· a jmportancrn. dtt deduncao soffr•Jclrt por
esses sRr·ven tunrios.
O nobre Senndor por Minas Gernes t!P-rlarou que nssim
fundamonoou o''seu pat'6cor, porque <Jsses !unccionarios estavam contemplados nrt ve1·bn dest.innrla nos C•)ntractados, e como
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ossa verba foi organizada após a somma do9 cont!actos entiin
em vigor onlendln quo o Congresso não ,d,.,ia votar uma vo,·ha supplementar, porquanto já havia foJ•!:t-eido meios e recursos no Govel'llo para a providencia que elle vinha agora ~eclamar.
Foi esse o pensamento de S. Ex. 1 e eu wu ler para que
o Senado verifique !>elas palavras do, JI!U>lr~ Senador que eu
não as modifiquei nem na Iettrn, nem no e3tylo. A' minha in- ·
' - terpelacão, o nobre Senador por Minas G~rses deelal'<lu qua
cm attencão ao nobre Senador por S. Parllo iria explicar as
razões que actuaram no seu espirita: quando elaborou o pnrtJcer cont.rorio á emenda em guestão. Essa emenda era minha,
fazendo :vo!Lar o pi'O,i~do á Commissão, de proposito. para
·ovitnr que ~!la procede~~ c da maneira por que procedeu, isto o\,
dando parecer contrarrn a uma med1dn re.1lamada pelo G<lver·no. ·
'
Di~se ainda o nobre Senador: ~o par~r.er d~ Commitlsão
·de Financns nito fóre 0 direito dos funccionr~rios a que o noLre
SonndoJ' po1· S. Paulo &e refere. A Commi~~§o de Financaa do
Senado J'cconheceu unanimemente os direilos desses cidadã(•~.
O que ella não reconhc.Mu, .nem podia t·o•:onhecer, era o direito de pi'Opor ao Smado que votas·ss um rredito. para par;a. mento de funccionario,; que tinham no orr;nment,o verba e~r•e-cinl pnrn esse fim.•
<Rf\pito o que t.i ""l occasiüo de dizer uo momento em quo
r•stn pJ•oposir,ão t.Pansiton nqui em segt1nno t.urno. :Attend:t ;Jot·
isso o Sonndo. Em 1!<13, ao se elaborar~m os orcnment.ns, a
Commissão. de Finnncns mandou diminuir de 30 contos d·J
J•nis n vnrhn ~Pessoal•. do .Tardim Bot,anico, do M.inisteJ•io ria
AJl"r•ir.nltnrn. Eslú visto que nessn pessoal não se aclmvnm eflm)ll'nhr.nrlirlo,s os funccion~rios contractndos, para cu.io pnrmmr.nto llllvm vorha esf)eclal; sendo que nesse anno r.lln. al.tingin :\ ~omma rll.l 250 contos.~
· .
F:m 191./J n verba foi redu7.idn · para tOO contos, com
npprnvr~çfí.o do Governo e do Congresso. Em 1915 foi
ainda·
rr.dnr.irln a vor•hn n 60 contos. sondo rrne nn propost.1 rio Govnmo para 101r, a Wll'bn pedid:t ~a mesma c!IIJ'nctnnl nxerei-·
rio, isto J\. GO contos. Logo, -conclue-se- dnhi qn~ a vl.lrhn do
·1!)14· foi Aul'ficienf.o pnrn pagamento do t11d.o o pessoa.! cont.r·nct.nrlo. Ainrln mais: o cont.ract.o rlo Sr.•r. Willis foi lnvrar!n a 26 r!P-. abril r! e 101.2 o regist.rndo n 21 de maio rio mosmn
nnno no Trilmnal da Contas. Por conseguinte, o Sr. Minist.m
r!rt AA'rim!ltnrn, no fa.:>.er a proposta rio oronmento, devia comTil'Ohonrler nn .v'-lrhn d~mccionarios conl.rnct.nrlos> n impor·-·
t.ancin ro,qpect.iva. Rn fMtnnto, na ~·u·n, m~nsagcm. rio nnno pnsAnd;o, rJi~so S, Ex. f[UO nffo podia faze!' ~SSo paA'nmr.nto poi'flllll
Pssns senhores eR1.nvnm senr!o pagos pcln vcrhn «P~SHonJ rln
,Tnrr!im Bot.anieo~.
·
OJ·n. o Cong'r~sso n1nndnncl.o. reduzir n vm•hll «pessoal ((O
,T:t·rdirn Bot.nnir:o>. r.la·ro estova qne mandava upcnns J•cduw·
o peRsonl do qnnrlJ'J>, Quo f~z n. Commissi~o "dn :r;:inanGnR? Sim- ·
- plesmentc isto: nilo deu 'r:l'edilo porcJUt) estes dous funccionn-
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rios devem e ~dem ser pagos pela verba segunda do orçamento da Agricultura. Dirt\ S. Ex.; mas essa verba está eswotnda. Ao que respond'o: não pode estar porque esse contract,o é de ·J 912 e na op.I:opostn do St·. Ministro devia estar comprehendicla a verba pat·n pagamento destes dous fwnccionarios,
uma vez que o orçamento 1'oi. elaborado de accórrlo com os
contl'actos celebrados.
·
Os contractos já estavam feiws quando se votou a verba.
Não podiam pois ter sido incluídos nella os dous funccionarios
cm questã.o.»
,
Sr. Presidente. o nobre Senador por Minas affirmou qu,J
estes J'unccionnrios deviam estar incluidos na lista dos conI~J·nc.tados. P.ortanto, o credito p·edido pelo Gl>verno devi;t t1_er
re,ieitado.
Mas, Sr. Presidente, porque raziio S. Ex. antes de elaborar o parecer •. não reclamou. não. pediu informacões ao G.•)verno, no actual detentor da pasta da Agricultura?
Som ahsolutamente quJ.Jrer irrogar uma censura arJ meu
n:obr.e collegn, devo dizer a S. Ex. que não devia ter lavrado o
seu parece!' sem ter consultado o Governo sobre '.lste pont.o.
porque o que fui verificar na Secretaria da Agricultura é quo
ú nobre Sonad:or 110r Minas GerMs está completamcnto equi ..
vocado e, lnv·rando esse parecer, sacrificou o direito de de~us
funccionnrios do Thesouro.
Di<sse S. Ex. que pelo 'fact.o destes dous funccionat•ios
I erem sido eont.ract.ndos, ipso facto deviam estor na lista do~
eont.rnctados; e, Lendo o Senado v,otado uma verba de 1·00
r.nntris, mnis lnrdo r·r.duzirl"t para üO, Asses roonl.rnlll.nclos flr•vinrn J.t'l' nesse el'r.dilo de sessenta ll11lllos n impot·l.nneia 111'-

cr~sn.J•in p:rru Rous
11ngnmcnlos. EsquN~ou-Rn. nnLre/.nnl.n,
S. T~x. do que havia votado umn lei - n do B. 2.tíVt, dl• lj
,innüiro. de HH2- clarn, terminante. Si ·s. Ex. :=;o l.iYD~~r l't)-

cnrdnr!<! .dr J.cr cindo o sr.u apoio c o sou \'<>i.n p:11·a IJllll
l'nsso vni.:Hin o fll'omulgncln ~:~Rn. lei; ~i S. Ex. li·w~ssn t'.flltlr·nlsnrln n l.nlwlla nxplir.nl.iva ·do nr·on"irwnl.o dn .\linisl••t·io
tia Aqr·icnll.rl!'a pnm 1012. l.<'l'ia oncnnl.rnrlo nlli, 110 n1·J.. 7~.
lnJ.J.r·a «,in, o· seguinl.rJ dispnsit.ivo:
«Anlor:izo o Govnrno a conlrncl.nl' nn pnir. d.ll no r•RI.I'nngonir··• pnssons de provndn cnmpelcnein J1:1l'a rlil'ig·it·cm HI'J'viços 011 cxor•r:r,mm fnnccõns l.ccllllir•,ns, niío poclr.nrln <)Xrll•r!l•!'
rio l.t•r•.< :11mns o· r.onlr•nclo qtlr .r.<•lollrnt•Pnr.
Pnrngmplw. 1mico (nr;)lti, rsl.:'t o ponl.o illrpot•l.alll.t", IJIIIJ
S. J~x. dosr.onhcr.inl. «Qunnci'o fM twnl.rncl.nr.la qt):tlqiH'I' pr:;sna
pnt•n cxcr'IH'l' mrrgo oxprcssnnrnnl.e cnwrr·chenrltrlo '"' ot·ça~
nwnl.n a ~;J•nl.il'icncno. fixada 1111 conl.rnr;J,t~ st•f:'t Jlili:'!' pPin Vlll'hn enr.·t•nspnnde~nl.e :1 esso_.l\ili'J;O, ai.(. a·rmprwl.:nw·rn. PSinlu~IP
cida 11:1 "''lllP01.<.•nlt• l.nhP!In; tlO!'J'rnrln n r.li'l'l'ut'llll\:11. si ltlllll'~>l',
poln \'IJI'hu <IPsl.illadn ao 1wss·"~tl eollll'ncl.ndo,>
ne fif!l\ljl'clO enm C~Ha I·Pi,'nRSPH dous l'uncdonnl'ins, 1\J)O?.lll'
de contmctad~$ n~o figuravam nn lisln duquclles que eram
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J;agos pela verhn dcl.erminnda de 'oo . contos e sim pela
...rm·clhn .f.lntunicn». Quaudo o Co!Jgl'r!sso detet·uliuou reducoões de 30 "I' pum os SC!'\'Bntuarios dio Jurd;im BoLanico, ·
o illinislro ind,evidamcnl.e incluiu esses J'unr.r:ior.tm•ios u. desuonlou os ~cus vencimenl.os de 30 •j•. Dcpoi>, naturnlmciJf;e,
vei.u o !'uclumuciio dos· mesmo·s quo se ,julgavam feridos nos
seus clireif,o.q, a.o que o Sr·. Ministro tr:utou de obvint·, lancu.ndo miio da Y!lrbn dest,inndn ·uos corürnctndos. Esta verbo,
)J!OU:~m. ~stnva esgotadn, .iusf;n.menl.e porque e!Ja era n esl.rietamm.Jf,e neceõsnrin. pnra o pagamento dnriue!les que compunham a H~ta rJo~ r:out.rnclados, niío fnzendo esses dous
parte de!la .
.'\!Ji e.,ttí omln o lJOnrndo Scnnrlor por Mirins Gernes so
cqu ivotou : SUJtpo?. fJtll' c;; ses clous .l'unc,innarios est.a.vmn ine!nif!os Jln list.u dos conLrnctados.
.
De r1u e rcr.m·sos podm·ia ter lançado miio o Governo
-·- pnra sana!' l!ssa. inj11stica, r.ssa inirn!idnde, J'r,svalnnc!o os rlil'oito;: it11:oncussos rios rmwr:ionarios 1\0nl.racl.ados?
.
· J~sgoLuda a wrlm.- Contracl.ndos--' n Governo só tiub a
um riuminho n seg·uil·: por!ir no Congresso a autoriznr,ão pnrn
abrir o ~redi!o sll'ictamente nr.cessa.r.io, isto •l. de quatr~;~
contos .rjunlrocenl.os .•J poucos mil rtíis pnm pagamento dess1:~
dous :f'unccionarios.
· .
Pois ']1om, J'ni isso mrJsmo qur. fez o Governo,
. Convem ainda, Sr. Prosident.e, relembrar no' Sennr!o que
es.>o !"ll'O.iocf.n f.railsiLou poln Gamara, foi alli approvndo nos
l.ros tmno;;, e :tr~ui cllog~ndn e sendo envindo ;\ Oommissão de
P.innncas ,r·er!r:hilLl um parceer fiO nobre ·.scnudor po1· i\Iinns
.Gornos, parcc\r· que inc!uziu 'o Senado a. ne,!;'m· o credil.o so- ;
licitado'.
O Sn. Yrc•romNo Mol>"rmno- Eu só assignei o parecer
porque osl.nvn na persunoiío dr: .que havin verba para dont.r.n~
cl.arlos.
O Rn. 0\LJ'flEDO Eu,Js ,___ il!l' verdade.
.
Pm·n · niclhor comprehenrleJ• a .questão, Sr. tPresidcn!.c,
fni no Minislorin ria Agricull.ura, conl'crcncici corií o Sr. Mi-·
niõf.rn. ouvinrlo r!o .S. Ex. l'fllO ullso,lntomonl.~ 'UO creilil.o
rj,, HO wnlos niin ltavin. quanlia nlguma rle .quo ollo jíudessc
'•. lanour mfío Pill'fl o pn:;amnnt.n .inRI.isRimo a esses rlous funN!ionm·ios. Tn'f'nrmnn-mc ·mais S. Ex. de ~ue ia RO!icitur
do Rr. Presidl'nl.e da 'Ilepublica a l'Cnle~sn, r!P- uma mensagem
no CongresRn, pcrlindo, alé'm rir• no cnntns, a allerl.urn de um
/ erfldoitn dr. ma iR Z.!r, dosl.iuado aos C011Lract.os, porque a verhu.
de GO ronins rrn insul'ficien.te pa.m .pagamenLn rios f'!llC existem nr.tun lmrnf.r r.lepcnrlentns daque!Ja ·gor.rot.nrin, ·IJllC carece
de maior _.~o~nmcPn r!~ 'f'nncciõnm•ios ,cont.rnct.ndos ,,
PoJo qun nr:ahn dr; in'forrnar, .Sr. ,.l'Pns'idrnfe, e:n-?Ji :do
0 •"
ar'f.. ~o
~~ cn
01 n,' _,,_,.,,
,c
'I' "'
ue ngos.n
J 1·'
"'
'
l cI c:,.~,
J n 1° RB ver1'f'!CU
que o Governo por! ia porfeilamenLo, rnmo for., upezm• de oon- •
tractndo~ esses .dous J'nnMionnr·ios 1 eous)dcral-os como fa- .
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zen'c~o pm·l~ (ln qunrh·o -rlo JII'HSOlll rlo lll'<lim Hnlnnieo, man-

clnudo.-lhcs Jlngar pelo .rolbu llt<JII:<al elos runeeiutmt·ios rlaqucll<,,

Jll'OfH'lO

TllW!QllAJ.

,

'

Ü'nu]Jl'i\ i><!Uadm• pnr :\filias, JlOL'l1lUliJ, uqui\'CII!OlHH\ Sllj"I]JO!!dO qun e~~c~ tlons ftmeeiunul'ios del·criulll sor pa~·os pe.J:~
verbn d•! cnult·ncludos, nugando ]1or isso o credito sc>!i~H.adu
pelo ·Governo pnm sall~l'uçiíu c!IJ uma elitusulu euntraet.nnl.

Qual o rernedio a:;ora, St·. J'r•!sidentc·?·
Do um lacln a in,iust.icll perpetrada coutra esses dou>
.. funcnionario.~ que soí'J'reram uma l'educr;fio de 30 % nos ~eus
vencimentos. ·i]uanrto esses vencimentos lliCS eram garantidos
por um contmcl.o .que está em vigor ...
· 0 Sit, [L\\.'.\IliNJJI) Jm MIIHNDA -Aintla lia Lllll recurso:
'6 .11. Cnmarn manter o seu voto.
.
10 Sit. Awmwo ELLIS - •.• por Olii.J·o Judo, utna cll!'lft
(]eseOnôidci:uçüo pat·tt eom o Govel'l1o, que pediu um IJrllditn
qne o Senado, amigo elo Govoi'UO, t•c,ioit.oü, uorrigiudo um nct.o
officinl,
·
Coruo dis:'õe, ,.St·. 1Jlt•o::;ideutr~, uo inieio da minh~l orncão, u
ussumplo não ,:; Ll<! t.nl gr;•vidncle ,. impot-t:mwia •lU e vít fet•ii'
ou arrauliUJ' o Governo. O q(Ie é .fado, porf!m, é (fLlO o direilo foi fel'irlo e a ju~li<.:a Sltcl'il'iendn ua volu~iío a <.Jue o
Senudrj IJI'OI!Cde1.1, cm rclurüu nu eredito podido pelo Gove.rno .
.(Jlnüo IJern; mn·ito bem.)"
'

O Sr .. Raymundo de Miranda (')-Sr. !'residente, é• d~vet•
lnhet·e.n te aos IIOHHms puhlieos, sinceros .. pelo menos, ·so t\5fort:arem pnl.'a a documen ta~;ão ele :;un~ alleg·at~i3ns, 1nesmo ·ua
tril.J1.ma parlllTII<'nl.ur, a despcif.o das innuun idades, e por.que
no ·u!l.inw diseurso qu8 proferi, r·elaLivnnwni.G a demissões uo
lllinist.erio da .A.gr.irmltlll'u, no Estado 1.lc Alagôas, uont.ra!hi,
·~ommi;;;o mesmo, o uoulfii'Oniisso cln mostrar o Jll'Oiledimon lo
incorrue.!.o do rJireutnr do l\.prendizado Agr•icola de .Satuba, <J
.venho me de:;ol,lrignr clese cnmpromisso. lendo ao Senado a
. pctioão que o Jvt·. Manou i Ro.drih'lies dil·ig·i\~ ao t:nesmo di\l'ecf.ot', pura pJ·uvu do uontrnw .de suas afJJrmar)oes nu caJlciosa infor·mu<;fio •lUe deu ao·~Iinistcrio dn Agricultura.
Disse nessa ,peti~üo o Dr. ~funool Rodrigues:

«Sr. flircetor do Apl'elidizarlo :\8'l'icola de Snl.ubu.Pal'U a clel'csa dos 111eus direit<Js, como runccionario do
·Aprendizado de Sa~ubn, ·peco vos úigmJis de at.test.nr.
1", si,· rlesd(' que assumi IJo exet•ciuio do cargo quo
occupo uo ~finist.erio da Agrieult1.11'n, doi, no curso de um
mcz, ~o· J'nltus coinsecutivns ou intcrJlOlndas;
2", si as faltas dndns 1fot·nm ou nno .iusaificadns,
mcdiatll<! reQLterim~ul.o, acompunhaclo dr> nLtest.aclo provando não comparccimeut.o pQr motiYo .do molosLia;

·c·)

Esle dis(lllrso não foi revisto pelo orador.
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3", si csl.ou ou não ~~sl.ou residindo cm Sntuba,. fte•rJLlCnl.antlo desde o din ·JS do mr~ passado, diariamcnl.c,

•• • .:: I

·

:; ...

a sueJ•otat'ja· do a[H'etHJixado, nssig·naudo diariamenl:o o

Jlnnl.o e, nl.tl, dando aula aos alunrnos, em alguns impe2", si as faltas clnrlus foru111 ou uão ,iusW'icadas,
mero, :JO fu!Las consermlivas ou interpoladas;
'•", si abandonei· o emprego soll qualquer mol.ivo.
Peoo deferimento, n bem da verdade .
.Sntu.bn, G de outubro de 1915.-Manoel Rqcll'itrrws
<lu illello, agronomo .»
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]~is ahi, Sr. PI·esidenle, como está o dirccLO!' do AprrmuizarJo ,\.gricola .cJr~ Sal.ul.m uugasguclu pnra ruspondcl' ao Üll/I.S
dessa pCI.i~ão. :Eis nhi vor ;que cu mtJ rel'cri ti in,iust,irla do seu
proccdimonlo e acccnf.uci a neccssirlad<) ele se apur·ar a verdado uon l.r·a essa insidiosa inl'orma~ão. caso não exista o pruposiLo anterior de hostilidade pelo Ministro da Agrieulltll'a.
Enlrelunl.o, respondendo-me nu Gamara dos Depul.nclos,
o leade?' do Sr. Ministro da Agricull.ura, o nobr·c Depu Lado por
Alagôas Sr·. Cosl.a Rogo l'cz alarde de parl.idarisrno, simulando uma Jul.a tJnl.ro nôs mesmos e inventando l]tll) o director
do A]wendizndo ,\gricola clü Sutuba em um dos puliLicos .;rnlncnlcs rJ de rcpresenlar;.fio do Partido Jl•)[lublicuno Conservador·.
Sr. Prcsidenl.c, o Dr. i\fi~t1ol Guedes Nogucim nunca perJ,orweu no .Pai·lido Conscr·vador, corno não pel'lcnce a part.idu
nenlrum.
·
O Dr. ·Miguel Guedes No:;ucira sô l.cm um parlülo: a sna
pessoa, n sua entidade, as suas conveniencias.
O 811, Vrc•roll!NO MoN~;rw~o- Hn dn ser do partido tios
governos. Os. governos mudam e os partidos não.
O SI\. RAY.MUNoo m• MrnANDA- Diz muito ·bem o nobl'c
represllnl.ant.e .do Rio Gt•nndc do Sul:. é do partido dos govo!'llos. O Dr. i\oligucl Guetlcs Nogueira nunca perlonccu ao
nosso parl.ido no .Estudo de Alagóns, não é polit.ico militnni.,J.
:m não vem ao caso a hisl.ot•ia do Dr. !\ligue! Guedes Noguoi1·u
ser irmão do illuslre Dr·. 1Guceles Nogueir·a. Todos sabem que
uão cedo o direito ·CJUc lenho de externnr as minhas opiniões
como ent.cnr!o c na oocasi.ão que é preciso, ma:r:ima quando'
uma in,jnsl.iua ele quem 'ctucr que seja !'ére direil.os, principalmeut.c .de meus amigos e corro!igionarios.
Quanto ao illustre Dr. A. 'Guedes Nogueira, 6 verdade
que clle é crmdidalo do iPartido llepublicano Conservador uo
g-overno elo Estado, reconhecido e proclamado Governador r1elo
Senado alagouno no uso privativo de suas nLLribuicõcs consl.iJ.ucion;Les, que 1'az a dualidade ele governo nos· termos da Judiciosa o incisiva mensagem elo eminente Chefe da Nacão.
1\!as, .~r. Prcsidonlc, toda gente sabe que me opptiz tenazmente n essa cnndidalurn porque sempre entendi que o
Governo deve caber a um politico militante no Estado, pertencu, embol'a, a este ou áque!le partido.
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.\gora <J que udu1 ir·tt ú <JUu o:; meus· ndversaJ:ios e eot·r·cligionnrios do twtuul gUI'I!L'lJU de J'actu .do :J~sLado de ·Aial-(na~
tiO irr•itetu Lanto euutm o IIL'adur pulo t'aeto de puguar u se
esl'or·r;ar· para fJUe a siluucilu Lle anomalia e uo ineonslilueionalidacle do lLslado de u\lagôas dcsapparcca em virtude de
uma solu~ão convcuicnlo pelo Cung'l'esso Nacional, .qualquer
•I]Ue ulla seja, conforme o Uungresso entender na sua alta sabedoria.
" . :, i>!i • .(~
Para que us~a irrilU!iÚO?. ~óde ficar mesmo o Sr. Bal~Lisla Ar.cioly, -l)UC ú Gov<Jr:na~or d~ i'aclo, conli.nuando como
toovcrnador de 1netu e ue tlrretlo. Nao ha neccssrdadc de quer·orem os seus cort·eiigiunarios contierval-o· no governo com
a cabeca sob a uspaJa de Durnodes: vúde parecer que o queiram manter· sempre nossa siluar;ão [JI'ecaria, em que polil.icamenle se encontra .rw gover·uo .que occupa de J'aclo, nesta
Hcpubiica de t~LPllllVIS'L'OS.
·
Não vejo razão para esta i!'l'ilacão. Ainda hoje, li um
um .iornal que no expediente de hoje da Gamara o Sr. 1\!endoncu. l\Iarlins tratará da politica de Alagôas J•espondendo ao
Sr. Senador llaymundo de Miranda.
Nã.o sei o que. Não lenllo lratado nesta Ll'Íbuua da poli·tica do Alaguas. No dia 25 i'allci aqui sobJ•c assumpto geral
da politica. Um dos representantes· de Alagôas, pelo jornal
de que é redactor, veiu aggredindo-me e tratando da politica
de Alagõas, o que me forcou a responder-l'he, aproveitando
a occasião para- pedir uma solucúo da dualidade de governos.
Om, procurar umu. soluorw . para dualidade de governos
no JTistado de Magóas, consul.!sLunciada em mensagem do proprio Governo da Republica, levantar a conveniencia de so
resolver esta siluacão anormal c prccuria para o governo de
J'acl.o do Eslndo, não ú tratar dn politica de Alagóas.
:J~nlrel.unLo o ,ioven Deputado parece l.ambem r1uc lfilu
quer que se liquido a dualidade de governo do seu Estado c
ltí se vac o meu discurso, Lendo a honra nnl.uralmentc .do
ensejo pura a sua estrén polil.ica ua Gamam dos Dcputadoi.
Pnco votos J)HJ'a qtw es5a ·es~rj~a .se;ia brilhante, mas que lermine com us eonuiusões logicas c patriolicas, ·concordandt que
ó preciso resolver "sla dunliuado de governo do .nosso Estado.
Eu não t.enho a repuguaúuia de tr·alar· dos assumptos ;que
interessam no meu Estudo no Congresso Nacional. Não. MuiLo
ao couLr·ar•io do nobJ•c DIJpuln<lo por· Ala!;óas, a quem rtJspondo, eu sei .que ou mpro .com o meu dever, quando discuto
sobre os interesses que nJ'fecLum o meu Esla'do sejam esses
interesses do ordem material ou do natureza constitucional.
Não direi, jt\mais, quo ú muito conhecida a rnin'ha rcpugnuncia cm Lralar do assumpLos quo se referem á politica
da minha Ler·ru, por·quc a politica que nlli eu J'aco é muit.o
logilima, é muil.o boa; nfio sei si a polit.ica de outrem ú de
ordem tal que a si pr·oprio cause ropugnancia.
"\guardo -O discurso annunciado na . Gamara, para prestar
as minhas homenagens .ao joven o talentoso representante de
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Alogôns f'il'. ~lendonr;n. ·:\lul'l.ills, c J'w;u votos pnra,CJLIO nontinue
no Cml<!'J'cssu 11 t.racli~·:i•l lJI'illmnlu .do nome de que ,; porLnúol'.
,(Muito úcw; muito bem.)

·•

·

·.

· O Sr. Mendes do Almeida- St• • .l'l'CsiJenle, teu ho a J:tzet•
uu1n t•ecla/IHU,;liu. N11u ~:· ::~obl'O assumpLú que iul.el.'l~s::~e a Jlü-

nhuma instituicilo ou cln~s" .1\mdnuwuLal lia llcpublieu.
'roda a iucliuu~ilo do Uongt·e~so Nacional, Lodos o,; BSpiriLos bem J'ol'mados, lcndcw, 11este momento, ·u proteger os
nossos s•Jlviculus cuntJ·a us explumcõus e .as violencias so:l'.fridas nus localidades .que hni:Jilum e do onde poueo a pouco
süo· t.il'atlus Jllll'a a elnunuda civilizucão.
·
)\cabo, Jlor•Jm, du !'CcebJ· uma rocianmr;iio gl'al'issima orn
·J'rJlU(iío aos selvilcolas l]Lte hnbil.am ern parle .do Estado do
Maranhiio, c para a quul chamo n aLLclll;ão do Senado c dos
podere:> puiJ!icos, afim de set· ovilatla maior somnm de Jl!'Ojui~(IS e maior cúpin de violerwius eonlm essa pobre ~-:ente.
· CerLarnenLo as uuJ.ol'iJudes do muu J~sLadu ,iú terflo tomado pt•ovidel!eias, mas convém que essas p!'Ovidencias se,ium
claras, cJ'J'ieazes e mesma de alguma sorte parlam od'a União
para o; Estados, por.que a orgunizu~.ão geral dos sclv icolas
-. está agot·a ,,Jependendo de reparlir;ão !'edcral c de gt·uvcs medidas do Congresso Nacional.
·Kis a reclu1uaçfiu (!UC J•ecebi:

.~·<·.:

.

'' '...

...... I!

;m:mw. 1>1·. Senador i\!endes de Almohla ..:_ SnuduoõesFortuna du lllm·anhão, l'llfll'esentu-u V. Ex. no l:ieuado, entro
oltlrus lli;;·no; e entincntc,; cidadãos·. Tomo, pois, a lillcr·tlade
do pedir-lhe se,iu, com a sua palavl'U, u val.iuso nmpu·ro do8
iudis, .nos~us palJ•.ieius, wnLiuuatiwule vit!Liritatlos nos serlües
mara!l'henses.
Aill·da o auuo passado, sabe-o •V.' :Ex. J'orallJ os « Uiwellus)
'Lrucidatlos, u bahr rJ. a :l'aca, Jta sua maior maluca, no município da Bul'J'll du CoJ•tlu. Quanto pude JWOmovi o Jl!'Ocusso
dos erituiuo,u>, cuur o arioio Htur;rl ii o· St•. capitão Dr . .P'crlr•rJ
Dautas, orJLão üt:;pr;ctoJ· dos selvicolas, nu gslado. Mas tão
favomvel lhes i'oram, tt el!es, as nulul'idtrucs locacs ·que, parece, va!Ot·a pur um tworor;outnento, antes que, por um exemplo
prol'icuo, a ac~ão d;r ,iusLica sobre os indianophobus.
l!J Larito assim terú sido que trcabo ele receber uma cal'la,
em ·que se me nili'rrr um novo ai. tentado, occor·rido · om ü ae
setembl'o u!Limo, eonLt:a n pr;opriedaclo do,; indios aldeia.rlos
á margem. do Rio :\leurim, 110 mesmo município da Burra do .
Corda.
·
llunlem J'oratnJ os Crmdtas, hoje süu os ·f}unja;iaras as vir;timas do uma inominavel por\'Ol'sidade. Alguns indil'iduos,
'-entre os .quaes l.res -·rcconllecidos pelos inclios- um' corto
Pereira (ttlcuulmdo por· Jllatta-tle/'INllo, por Ler aberto a machado ú crnneo de um homem 11 quem anles assinaJ•a. com
tiro), .Toiio ·Pm!eil'll o um l.nl ·Rufino- ilwcud.iurarn floresta~
e recados que constiluinm o patrimonio, dos selvicolas, ·terras
'
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l'icas tlc úaúus.<~í, u. nossn. famosa J1alm•J1tPa (Oruimriu Mm·l"ia.na) •

'\'•)ill 1m caJ.'tu, et!!IIO uma •.lenunciH, de pesson. itrsusr•~itu
c a Jl!Jilitlo dos J'll'OJH'ios indios que, J•ec:onl•ccendo nrn mirn
um amigo .quo Plll' ellc., ,i:\ umn ve~ chegúru ao s.ncl'i'l'i•Jio
J'ossc, cornmu.nienrJo o ·dl'silutunn•? uttey.tado..
'
:sem motos diJ I!Jceo set· d•ll'tdumenlo ut!l, quanto sct·-lltclj.ia ncccssal'io em J.al. emcl'!l'Ortcia, U!lP•lllo pm·a os patriotieo~
sentimento; dr; \' • .J";x:., c a estn. ,i unto a carta a. ·f!UC tn•J refiro (') . !J.'alvo~ ache V. Ex. conYcnionte Icl-u ao Senado .
.~l'auto mdlle>t': .Dcsl.'arl.c vel'tL a Na~ão .quanto se vae sentindo
o eufraquecinwnlo da protecção· e assisteneia official aos
nossos infelizes putricios.
·
Jtí a esta hora, no porto de i.b~ox·tulezu, te!lá sabido da
clauwrosa deshurnanidade, o Sr. coronel Rondon, insisne chefe
espiritual tla protecção aos índios.
De V. Ex., concidadão muito grato.-/oáo de Almeida
Rqdrioues. Rio, 10 de outubro ,de HHu.)

..

O Sr. àlmeida Rodrih"Ues é nosso QO-estadonuo, muito
estudioso, dedicado 11 e~huología dos nossos selvicolas, tom
prestado r·eaes serviços, no inlr..ri<lr do ~Jnranhfio, u essa desprotegida classrJ do brasileiros. ,\l,(•m disso o Sr. llódrisues
conhece pel'fcil.amentc alg1Jima;, rlus linsuas desses hauil.rtntes
do meu Estado, e tem mesmo organizado vocubular-ios, emfirn,
tem todos os conllecimenlos r, todos ôs elemenLos para as suas
J•olacõ•ls com os nossos patrícios.
.
_ CreÍo que fuz~ndo. c~ll1 apm:clho U!L 1.J•ibun_n. do Sunudo. pm:u
aquelles n quem esta muumb1da a JIL'otecça.u no~ oelvicolas
lenho ,cumprido o ,mrm cleverJ·.
O ISa. Yrc·J•OHINO ~ION~'t::rno-IPm·•'eia-nw mais' naLural
que V. Ex. pedisse •Js>Us pl'C>V itlcueiu:; ao J!'I"esiclenll! elo I~.;l.aclu
do ~Jaranhão.
,,
·
.
.
rO Sit. HgNoEs DJ:: jurt::IDA -:Ji:xisl.o unm or,;;aniza~ão
esce.cial pum a probl•Jc.fto aos selvicola,.
O sa·. JOSJ~ Eus~mo- Esl.o senir;o e~f,ú .uHedo •t't Uu iiÍu.
IO·Sn.· i\IJlNDES m~ "\Lw;m.\-Diz 111uiLo bem o túeu nobre
colleg·a:. os te seJ•vir;o cslt\ afJ'celo ::i. Uniiio, e eu não preciso
pedir uo presidente do JlUL'Unhfio auxilio, porque, zeloso corno
é tcr{L dado j1í as JH'Ovide!lcias qun o caso .requer.
' D CJUe J'n~o ,; rcelnnmt• du Uniiio providencias, pur.quo,
quanto ú geulc do meu Estado, nfto lcn~o receio.
D Sn. !WC'l'OHJNO l~lowirmlO -V. Ex. clcviu Lo1· tclegmphado ao tGovornudor.
·
(')A om·l a vae publicada em ;cg·uidn ao discurso do Sr.
Mendes de Almeida.
Vol, VII
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PO SENADO

O Sn. I~!Er;nEs 'DE ./u,>\!1-:IIJA --J.ú foi feito. Pot· este lado
fique V. Jlx. l.ranr]uillo, r•orquo sei zulat' l.Jcm os interesses •ln
meu Estado. "l:;mtlcco u seu apat·t.c como um •Conselho, quu
j :1 foi seguido.
O 1Sn. Pnms l•'mmmM -·V;·· Ex. tlú-uw liccll\'U pam um:
aparte? Parece-me .que o amigo de rv. Ex. que trnta deste assumpto diz que us autoricludes Leem concorrido para este mal.
O Sn. r~IENDES DE AL!Io!EIDA _;A curta que .recebi falia em
violencias, verifica-se que, mais uma vez, se praticaram vio,. _.,. lencias contra os selvicolas. E' contra isto ,que eu J•eclamo.
·UM Sn. SEN,\Dot•-rO Govemo Federal devo cercel-os de
··,garantias.
·
O Sn. VIC'l'ORINO l\!O'N1'gmo- Deve enviar uma brigada da
Guarda Naeionul,.
t0 1Sn. MENDES og ALMEIDA-Infelizmente isso O GOVül'nO
agora não pódc l'azct·, porqué, .. como V, Ex,, outro& politil:os
te em procurado prejudiear esln instituição. :Si se 'livesse seguido o que muitas rvezcs propuz, poderíamos appr.llar para a
Guarda Nacional, satisfazendo os dcse,ios de V. Ex. Mas cll
não posso lutar contra a unanimidade dos politicas que a
procuram desprestigiar,
.
·
r,O SR. iVIC'l'OlliNO lVlON'J'lllllO>-rV' Ex. \é generalissimo.
O Srt. MENDEs 1m Ai.MJ~IDA-· Comquanio V. Ex. me ,iul. gae generalissimo da Guarda Nacional, eu· não sou sinão um
seu simples soldado. Act.ualmentc, devido ás influeneins'"'da
po!it.iea em geral essa instituição osLá ·relegada a um plano
inferia!', do ·Qual, poréJmr, ,!J.a de sahir,
..
.
Pam. não fat.iga!' a attcncão do Senado, e não lhe roul.mt·
tempo, ,iunta!'IJÍ ao meu cliscur·so a carta a que me refiro.
IPeuso ter cumprido o meu dever em relação á produccão
devida nos nossos selvicolas. (Muito bem; muito bem.)
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·;JOÃO DE AT.MEIDA RODlllGUll.S

' Saudaoões.- E · eom a mão
« Muu c:u·o ~Toão Itoch·i:;uos.

(tt-~

,.

pou•~u firmo que tm~o-te estas lin!Jas, para dar-Lo nuLidas de
mais um rwLo do canibalismo, praticado por uma hord:t d1>.
iudiYidliOi< St'lll est'.I'U]lulns. " que llllliu !NHn du hum:wo. para
com os nossos pacificas e t.rabulhadores pat.ricios e solvicolus,
que, com o exemplo do celebre o para sempre vergonhoso Lru~.<idamento dos infe!i?.ns. Canellas, e impunidade do ,crime
monstruoso; pela ineompetencin e pusilanidade 'do conselho
que o Julgou e .que sem para sempre a vergonha da B. do
Corda, do Estado do Maranhão o l'.inalrnente do nosso BI'asi!,
pelo malbara,teamento da mais ~ublime das instituicões do
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1rnundo ~ivili~atlo, l'icariio uu ]1tJl' oul.ra Lei·cmus inl'eli~ruenlc
de_ . vet' J'IJPJ'odul:il'euJ-se _inuel'iu,idaweuLo, aL~ IJU~ uum [IULt·w~wa e euergwa reueçao se laca senin· nao por pah•vraH,
porem, s1m POJ' actos. Hontem, c<n:ca· ue !luas •horas da lai·d•),
me ent.ra pela poria a dcntJ•o o José Pedl'o que com as Jagrimas a deslizarem-se P•'ias J'aces, com as J'eicões conl.rahidas
pela pungente do!· ;que lhe vuc nalma, pelo brusco golpe recebido, que o aLirou nos IJJ·ar;os da. miscria, relatou em linguagem t•epassada de angustia que alg-uns caçadores, cnt.r·e os
quaes, reconhece o Pcmira -:Mata dej'unto-, .João !PaueiJ•o
c Ruímo Protestante, mcenlllat·am o cocai que lhe servia d1)
patrimonio, pois que_ era Já, do Jü que e!Jes reLiravam o rweessn.l'io para se subsLüuir, era lá que iam buscar a caca, em
de hí que iam buscar o. precioso. baúaçú c llJoje, desoladoH,
olham c só veem as cmzas, uuwu lembmncu doH J'clizeH
tcmr,os. Perg-untou-me: Quando vem o doutor tomar couta de
nós>. Respondi-lhe que em llozrmi.JJ'U o que escreveria, •relatando o facto no que •most.roU-ôJJ mtlito sul.isl'eiío e pediu-me
qu'e te dissesse que todos -estavam andosos pela sua vinda.
Dou por !'indu a minlm missiio.~U3, do Corda, 7 de setembro

uc
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OllDEM DO DTu\
VoLa~:ãu,

om :Jil discun.sã.o da Jll'OJHJsl~,;ão diL GaJJJaJ:a dos

Deputados 11. !d; de l!ll:í, (jlW lliaiiUU SUSPIJliUCl', af.é :H de
dczembru de 1!11 ti, o t.roco, por OUJ'O, das nol.us da Caixa de
Conversão, ficando o üovw·rto autol'izado a Jll'OL'Ogar esse
prazo por mais um auuo, o dautlo outra.; fJI'OVidencias.
,>\pprovarla; vae ser .subrnett.ida ú sancção.

Vot.ilr·.ão, cm :J" rliscuss[o da PI'OPOSif!ão da Gamara diJs
Dc]JuLados 11. a.1; dr. 1n15, que abre, pelo l\linisLcl'io d:1 Viw;ão,
o credito .de '12 :000$, paru -uccorreJ' ao pa~ament.o de vencimenl.os ao Dr. Jeronymo Hit.pt.ista Perei,ra rSoliriuho, cliut'o
de secoão addido, da. ~cpartiJ)ão Gwal dos '.l'olegraphos.
Appro~·ada; vae ser sublnei.t.ida :í. sancr;ão.
~

Votacão, crn 3' rliscussfi,o dn. JWnposirJiifl da t:amam dos
Deputados n. ~7. de HH r,, llOncndnndo urn rmnt' de lir-en!JU- a
José Isidoro Martins, eollector das rondas federaos cm Olmdu,
Estndo de Pernambuco.
Approvadrt; vao ser subnwJ.J,ida á sancqiio.

o Sr. Pedro Borges- llequeiro a V,. Ex. se qigno ~on
sultar o Senado sobre se concedo m·:;encaa para a drscussao e
votação immedinla da redaeçflo final da pt'Oposicão que acaba
do ser votadn, quo se aohn sobre a 1\!esa.
,'
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O Sr. Prosideilte- O Sr. S~nador Pedro Borgel acaba de
re(JUCI't'l' tli•g·mwiu pam a tlbtm~são e vot.ucü.o immcdialu d11

['Cdne~ão finul da •;mendn :í Jll'O!JO~it;ãL• que eou<:etle um armo
· de lictm~a H Jo~Ei Isidom'ill.nrLins, collecLor das 1'&ndas !'cderaes
em Oliudu.
Os Srs. que concedem u. urgencia recJ1ierlda, queiram lc.vant.uP-se. (l'ausa.j
]'.oi concedida;

O Sr; 2' Secretario li!, e t: approvado sem debate; o se-

suinte

I

PARiilC!Eit

lledtwçiio final da <nnenda do Senado á p1·0posição da Gauuzra
dos Depnl!ulos. n. ,q7, de 19113, concedendo liaanca a José
i:'idoro Martin.~, coltecto?' f'cderal em OUnda, Estado da
Pemambuco
· •

'

'/

'

<Ao arl;i;;o unico- Em vez de: para tl'atarnento de sauda,
com. metade do 1·espectivo u1·denado, diga-se: pa1•a t1•atarnento
de wude, eliminando-se as lJalavra~ .: com. ·n!etade do ·reBpeat'ivo ordemulo.

·
.
•Sala das Commissões, 10 de outubro de 19((G.- Wal{!'edo
'Leal.- An-tonio. de Souza. -1'homaz Acc'ioly.
,, '

'

''

''

'"/

Volacão, em 'discussão uoica, do roque!'imeoto n. 115, .de
1915, solicitando irtforma•,ões uo Governo por ·que continuam
suspensos os tl·abalhos de melhoramentos cto· porto· de Per-

nambuco •
.. ·
u\.pprovado; vae-se officiar ao !Governo.
r'OIICAS DE 'i'ERRA PAM, 19{6

,

\

2' discu'ssíio dn proposi~·üo, du Cnmàra dos Depu lados numero 23, de 1915, fixando as fo~~~;as de terra p11ra o exercicio
de 1916.
Approvada.

São igualmente apprOJVadas as seb'uintes
EMENDAS

Ao art. 5•, lettra a, n. 2":

Si forem· arlifices, musiÓos, cooductores ou· cor.neteh·os.
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nrt. u•-' .Nccrcsccnte-se o seguinte:
IPa:agrapho uni9o. Exc~;ptnnm-se do li mi t.e de idado eslnbelecJdo nesl.n t.'·rLJgo os .m,fcJ•iores, que contnren, -muis do
10 nnnos M ser\'JI)O nus r!letras.
Accresccnt.crn-sr. os seg11in los nrf.igos:
c~.rt.. 7." Os ofl'irliacs nomeados para exercer as fnucr.i'íes
de ,!!<lmmnnr.lantc~ dos e~tnbfJlcr~imento~ de ensino milit.ur 'cte,verao ser supcr~ores h1r.mr~hwos nos membros dos eorpoo
docentes rcspecLwos, quer ;w,iam csleR act.ivos quer ,reformados.

(.

~~o'

, :Art. 8,• Pnra os cargos de membros do Supremo Tribunal
·MilHal' poclereão ser noonenrlos ()fficiaes activos ou refot·mados.
,
IAi!'t. n.' 1Ao Exercit.o de 2' linha ou Guarda Nacional compete. em tP-mpo de paz, fazer n ~!is Lamento miliütr nn. Republica. Em !.cmpo de guerra. il .ri!~ destinado, com a sua reseJ•va,
a cumprir as missões definida!' no ~ ~.' do ar!.. 10 do c!P.cret()
n. 11 .~g7, rlc 23 de f.ev;,relro .de 'l91.5.
a) lO :Allo ·commando exercet·á ;;ua acção sobre o Exercito
de 2' linha, que lhe 6 subordinado, por intermerlio do Minislerio 'da Guerrà c dos outros .orgflo~ P.ssenciaes rle que dispõe
prLra o exercicio de suas fnncr,ões sobre as forcas de terra.
de conformir!ade com as leis, decretos e regulamentos vigentes
ou quP. venham :\ ser r.stn]JeJP,cidos.
•
~ :l.' Em cada circumseripçiio de recrutamento a 2' linha.
· ricnrá suhmett.idn n nm Commnndo TPrritoria.!, com séde na
capital dos Estados. no Dis!Jricf.o Federal o nas P.re'feiturns rln
àcre .. Purüs e .Turultí•, p:trn os effeitn~ do alist.:unento, archivo ,
rle liv-ros o documentos, rr.~istro dn pessoal e dos quadros que
!h e rlizem rcspeii o c rrlacões com o commando da Região Mi~
Jitnr.
·
~ 2.' !() Commnndn Tnrritnrinl dn 2' Jin.hn em carln. circumÁcripçíío dP recrutnmen!.o, nomearlo pelo ·Alto Communch
será .c.onfindo n nm coronel eln mc~ma circumscripção, que tertí.
pnm nnxilinl~o 11m secret.nrio c qm.tro suba!f.ernos, tonos. como
aquellc. officines dn. 2' linha.
\
.
·
~ 3.' Nn cn.pital dn Republica mdstirá a direCI)ão gern.l da.
2• lii1hn, directnmcnt.e ~uhorrlinndo no ú\linisterio rln Guerra,
qur irntl n :;Pn cargo o rrgist.rn rio ppssoal ela' 2.• linha d_: t.oela
. a Uniiío ·e a tmnsmissilo rins nrelens omnnn.dns elos orgaos do
'Alf.o f:ommand(), relaiivns :1 2.• linl1u. aos commnndan1es dM rP;giões militaJ•es qn~ a;; distJ•ibuh·iín nos oommandantos terrt1.oriaes uos FJstndos, no Disl:tinto Federal c nos t.erritorios
nnoionnes. .
'
~ to." A Direr.crio Geral dn 2' linh11 sel'~ ox:e1·r.ida por nm
coronel dn 2' Jinlln, nomeado pr.lo Alto Commando, qu~ ter{~
'I
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como au:dlia:res um secretario o seis ol'riciacs, dos quacs quatro
subalf..erno, todos da 2' linha.
·
§ 5.' No caso em que esse ~oronel tenha serviços de guet'l'n.
interna ou externa, ser-lhe-hão oonferidas as honras ele ge• neral
de brigada.
,
,
b) Os cidadãos ai istados no Ex emito de 2' linha que não
forem sorteados para a 1' Unha ficam isentos do sel'Vico militar em fempo de paz, salvo dur·ante o poriodo de insf.t•ucr.:ão
de que trata a lottra d.
, ·
c) Os ofl'iciaes do Exercito de 2' linha poderno .exercer
· f'Jualquor profiRsão e residir onile J,IJes convier, ex:cepto cm r:nso
de gue!'J•n ou de alteração da DJ'dem publica, reconhecida peJo·
Governo.
·
§ ·I . ' lOs alistados nesse ·Exercito gosarão das tmrosmus ro;:;nlfas concedidas neste artigo aos offkinos, desde qu~ n~o r.~
te,iam sorteados para o serviço nctivD dn 1' linha,
~ 2.• Para sr. ausontar do f,Cf't'il.orio nacional todos os cidadãos perl.erwentes ao Exercilo dr. 2' linha, precisarão prrlvin
lie~m;n do ,~finisterio dn"Guerru. Si f.ive·rem de mudar .rlf\ um
Esf.ado para ouf,z·o f.nrão do not.ificnr próvinmente· no Cnmmanrtn
'Pr.l'rit.ol'ial a quo estiverem submet.t.idos.
.
d) Os cidadfios per·tencrntes ao Exercil~o de 2' linha, quanrlo
sorl.rndos. convnr.nrlos pm·n reccherr.m insl.rucr,ão. rpmnrlo mohili~ada a 2' linhn e ainda quando nomeados para o extJt'ci<Jin
d~ uma. fun,cção militar, pt·evisla cm rcgulaniento. ficam sn. ,.jeitos ,r,s leis. r.nrligos e normas ndopfndos rnrn o servir;o do
"fõ:)(nrcito activo.
· Pnrngt•aph" uniro, Ji'órn. rlr.,qte~ r.nsos, J•r.spondm•iío pr>r' sun
"onducta r. acf.os pernntr. n.s nu l.oridarlcs civis de nccêll'do eom n
I<Jgi~ltir;üo commum. 'l'oclnvia. aR fnltns rl~. nal.tll'f!?.n milit~r·
"ommnttidns. por· offieinos rlrsl.r. Exercito, rqunnrln fnNlorlos,
SPrfi" puuidns nn ~oofm·mirln <ln lrg·islnr,fio militwr.
.
"l ·n Exrrrlifo rJr 2" Jinlhn srT•(I formado pelos r:irludcros lio
1!1 n 21 nnnoR ·rnmplrl.os n prioR mnint•rs rir ~1 alii,r,l, antros dr
\ irlnrln.
. '
·
PnrnATnrho unieo. Drntrr os cirlndfios rllistado! na~· linl1:~
noR Jilstndos, no Disi.J•iel.o FcdMnl r nos tm•J•itorios nacionncs.
~uo no .nnno nntm•ioJ• lwuvr\rom eomr.Ictndn 20 nnnos, o Minisl.nrio da Gnm·rn mnndnt•tí nrocoder annunlmonlo,, como fOr
r•n;:;nlnmrnt.ndo. no sorteio. rios q1w t.ivrrem rlr ser• incorpor•nrln.~
nn Exm•cifo nnf.f,yn rlnnois do complol.nrom 21. nnnos. ·
f) E' conrllr)iin indisprmsnvol nnrn sr1• nomoarln ofriciul dn
lilxor•oil.o dr 2" linhri tor· o indivirlno rm·t.ennido no Exrt·eilo
activo, oonsisl.inc!o o prova nn nprr~rnt~ciío dn. r.adP!'Orf.fi de ·l'f'~orvistn pnrfoif.nmonle nnt.hent.i•rnrln, eont.enrlo o.. ro::tisl-rn rlo sr11
l.nmpo do sorv'i~o nct.ivo.
.
~ 1." Oii' postos r!n nfficloes dn Exercito do 2' linho, dri
2• tenente a r.oronel. t.erfio os mesmaR clrmominnr:i.íos, regnli!'IA
o funocõe~ que no Exel'é.Ho activo. R~ndo o nocesSil gradual e
successivo. As primei·rus nomeações e postBriores promor;l5es
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serão feitas por decreto e carta patente do modo por que fôr·
opportunamente regulamentado.
.
§ 2.' Ao posto de. 2' tenente só poderão ser promovidos
os sargentos do Exercito de t• e 2' linha, que tenham menos
de 35 annos de idade, oxemphw conducta, devendo os ult1mos ·
ser approvados em exame,(feito perante uma commissão de
officiaes do Exercito n.ctivo.
§ 3.' Nenhum officinl de 2' linha, poderá ser promovido
no posto immcdialo sem ter, pelo menos, dous annos de eff~
ctividado no posto anterior·, salvo o CIISO da promoção por
bravur·a.
§ 4.' As promoções de capitão a mo,jor exigem exame ident.ico ao que são submett.idos os officiaes de iguaes patentes no
J~xercHo activo, que não teem o curso de sua a:rma, exame este
§ 5.' Os officiaes elo Exercilo de ~· linha servirão obrigut.orinmentc até 60 annos de idade, quando poderão ser disponfoito perante .uma commissão do orficiaes do E.:rercito.
sados a pedido, conservando os seus postos.
a) os cidadãos r\e 3~ ;\ H annos rle idade serão divididos
cm !3 elasses segundo o anno do seu nascimento, e dessas
classes as nuatrn mais velhas constituirão a ·reserva do exercito de 2' linha.
iParagrapho tmico. .A passagem dos que concluírem· o
t~mpo rir serviço no Exercito parn o de 2' linha e deste para a
sua r'eservn, se farÁ· no rlin 1 de Janeiro do anno seguinte
~~quolle rm que completarem rcsjJecUvnmente 31 e t,Q annos
de idade.
.
·
·
h) os Reaist1•os Jfilitm•es das (,]ircumscripções de nccrulumento Lerão a. seu· cargo, em livros cspeciaes. a cscriptUI'ação relul.ivn no alistamento do nxcrcil.o de 2' linha. compr·r.hnnrlcnrlo nfricincs: terá a .rclatão nominal· dos ofJ'k.incs.
por· eirmtmscrip>~;õPs o unidades. r o resumo numerico rios
nlisl.nrlns. com hmal Pspceificação'de harmonia com os modelos
nu e fot·em cronrlos.
IPar·a~rapho unico ..1,. escript,uraçiio a que se J'Ofere csl.o
nrl.iA'n será feit.n .rle nccórâ<1 como alistamento exccuLado pelos.
com mandos do Exe.rcHo. ·rio 2' linha- nos termos rios ~§ f• a 5"
rlesl.e urt.igo :·
·i)· com ns-~lnRses de ~2 n "'• annos. alistadas n,o exercito
rlt! 2' linha, sP.rfio organizados batalhões c regimentos. de modo
irlcnt.ico aostfos Exercito, os qnncs serão comrnandndos, quando
const.itnidns por nfficiacs dnquellc Exercito.
·
i) cm r.nso rle mohiliznciln. pnd~riín snr. constit.uidns cnm.
as nnirlndrs do Exercito dP 2' linha hrigadns .e divislles, commnnrlnrlns por ~rnnrnPs pffrct.iYns on rnformarlos do Exercilo.
porlrnrln na fn\la. dPst.~s .. scr~m ~s. hri~nrlns commnndnda~ ,rnr
,l'oron~is dn I' nn dn 2' lmhn, n ,Jt!l7.0 rln G<1verno. ·ils offwmes
1\n sr.rvicn rln rRinrln-mnior nns p;randes ttnidndcs do Exrrr.Ho
rle 2' linlhn .. qm em cnRo de mnhlliznçiin vnnhnm a ser cnnstituidns, serão effectiv<>s
ou rcfot·~1ndos do Ellfll'Cilo
.
. com o curso
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,/de Eslnclo }lniot·. 0>

drmai~ ~~r-vir:n~

'.
rio" IJitnt•l,,is

gellül'llllS

dr!!-ISfl ..:; R1.'UOC!t.•s nuidndr~ ~H!J'fio P(JTll'htfll):-i a. uffieiul.!~ de :l'' ou
~· linha "''YirinlllelliL• JwhititndLI~;
:
k) o pluno !I e orgnn izar,úu ·du~ ·I'Mcas do ]~xc•reil.o rltl
2,. linhn, a nlnbol·at· peJo ILsLado ~lai(lt• do BxP.rci1n, 'l'ixrwá o

uwm-rJro de n nidade' !ln cada n:rma,· que diJI'rJ•ú ser, no miníma, .
igual no tlr unüludcs WI'J'esponclenl.cs do Exel't'iln.
§ :1." :mm ~~nela 'circn.mscripr,üo de l'fJe.rnl.nment.o "'' podcr:io
ser· lll'eadn> nnvus unidade~ do Exercito de 2' linha, além do
minimo fixado no plnno ele or;;nnizaçflo clabnJ•atlo pelo :ms!.ar.lo
Maior do Excreito, quando cst.ivr.rcm OJ'il'tm.izndns, e com os
seus ef.l'r.etivos •:ompleiAJ~, ns un iclarlcs r.onst.an t.es desse,. rninimo.
§ 2." As unidades do Exereil.o r! e 2' Jinlla de ~ne t.ral.n n
le!.t.r:t i, só rleYerüo 'rl' Jnohili~ndns nos r:asos previstos. na
tJonsl.il.uif;lio; mas podi'J'lio ''"' eonw<rmdns annuulmentr.. pnr:J.
:instJ•ur.ção mililnr, rlmnnle um Jlr.riorlo rlê quitlro a seis semanos;
l) em caso de mobili~nçiio g~ral ou de convocaç.ão para
insLrne~flo, os officinc.• r a!isl.ndos rio J~xercito de 2• linha conservnriio seus rliroit.os aos t:Ul'gos pulJ!iBos que exer.cerem; na
primeira hypolhese, s6 perceberão os vencimcu tos militares
que lhQs comprlirem r na swundn, npr.rrás os dos ca·rgos qno
exerceJ•em;

ln) o Exereilo de 2' linh-a rcceher:í fal'danwnJo, equ.ipamont.o, armamento rJ muni cão quanrlo mobilizado ou eonvnt·.arlo pnra r~cehr.r ·instJ'lWC.i1.o annual~
~ :1. • 10 n~mmnenlo. ffrrdamcnló, equipamento e mumcao
de que tr~t.n este artigo, ficarão nos- cleposit.os das regiões milif.ures e ~6 seJ•lio rleskibnidos nos casos considerados nest.n
lr.tt.ra .
§ ~." lOs offic ines deste Exercito são obt•igados a t.er sen
· ffrrdamcnl.o r. l.orlns os url.i;;os qnc p'elos reg-ulamentos devam
arlquirh·.· .
.
,
,
·
§ 3.• Os uniJ'or·rnr:s da·~· linha serfio os m.~smos do Exercito ria :1 ~ lin hn r.om l!IOl< rlisl.inctiYo que serlí· oppol'tunament.e
regulumonlar!o relo Ministr.rio da Guerra. Os officiaes da
· act.unl Guarcln l\'acinnnl qnc não forem a.ppr·nl'0it.ndos pnrn. o
ExoPcilo rln. ~· lin~1n eont.inua·rfio a nsur sous antigos nniformr.s;
·
n) os ofJiciafls rlo Exercito do 2' !inl111 só perceberão vencimentos, <llll l0mpo de paz, pelo exeJ•I'icio ri~ qualquer l'unr•oüo
milil.ncr quando P:>:prcssnmentc C.ltipulndo~ nm J'egtJiamrmLos •.
Pm•a1graplw unico. O -officinl da 2' linha quo ·em Lcmpo
do paz. par rl0s iflllnr.ão rio alta commundo, estiver no exercício
clrJ l]tmlqur!.J' fnnc()lio nJilif.ar ~l'hln!.iva de officinl elo Bx.ercito
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corrrpt':l.t'rn ·

:J, C.MLC;

o) o ali:;laJlll'llill uus t•.idudiio~ dr. l\1 a :H annos, Jcit.u;;
peloH tlOmma.udo;; lo.t'l'Í l.ol'iae> da ~" 1in!Jn, ;i mecl itia l(Ue Jur
HCndo eünduirlo ~ com as allf'l·a~.ües que aunuulment.e oecor-

·l'Orern, sert'l rcmd:Lido ao:.;. •('.fJlTJI1lillH1anLP~ da:; J•r.·;.:.·iltes urili-

lures para ns devidos nns;
§ J." O alislam~nlo do' cidadiir" ri e :l2 n H annos prmmncceJ•á. nns commundo> l.e·N'iLoriae< ela 2.' Jin'lm pum sr;r annualmt;nl.n revisto pela exclusiio dn morto., e pela inclusiio rios
(jlie t.erminarnm o ;;eu t.empo de seJ'I'ir.o na l" Ji.Dim;
~ 2." Cúpias das Jist.a~ a que ;;c refere G pnmgrapho nnt.erior. seriío emriadns com. as altei'a\:ões que unnunlrw•nle
nc:co·rram, aos commnndog das re;.riõcs mllHn.ros, par·a o1•ga ...
ui%açiio do regisl•t'O rlc qnc trn ln. o n.rt.. iO.
. '1
Art.. :tO. Ficam dissolvidas as unidades, commando;; c
servi•:.os que J<"l11mmn nctualrncntr. a Guarda Nacional.
§.i. • Os o1'1'iciars da ael.ual Gnarda Nacionai continuam
no. gow dos privilegias c reg"alias g·arantidos por suas patentes, isentos do scri·iço do Exercito e suas reservas serfio
r:onsidernda;; em disponibilidade. Os que tiverem, porém, serviços dr. A"Uefl'u pocl~rão ~er aproveitados na primeira Ot'f:'Uni?.ação, os que clese.iurcm, ent.retant.o. servír nos postos que
ora nccupam, fazendo .iús ao accesso, prestariío os exames de
que tratam os §§ 1" e ~· rio in·t ... 8" desta lei.
§ 2.' iO' Govcrn~ poderd. permiWr aos o:fficines dn actual
Guarda Nacional, que clese,iarcm se habilitar para os exames
de ·~ue traia o pnmgrnpt10 anterior, um e~t.agio nos corpos de
t.ropa elo Exe·rcito, independef.ementr. de fllllllquer remunel'OOão pPetmia·rin;
a) o Governo, rlenf.ro do prn?.O de seis mezes regula~
mentarú a presen Ie lei,. detalhando os preccit.os sohre alista~
tnmcnto e sorteio militar, nccesso dos officiaes e praças da
2' linha e sobre a sua convocacão e a instruccito periodicn,
prescrevendo. emfim, ns med·idas necessarias á. perfeita orga~
nizaoilo A. administrncfio da 2' linha, para que possa desempenhar sntisfutoJ•ianwnt.e n l'uncçüo .que lhe é reservada na
defesa do pair.;
b) os commanduntes territoriaes da 2' linha nos Estados,
no Distri·c.to Fr.dPral e nos tcrritorios ilo Acre, do Purús e do
Juru•!l, Jogo depois de nomeados pelo nllo commando, or,:;anir.a·rfio uma reiaoüG nominal rlos officiaes dn Guarda Nacional
que t.ive·J·ern scrvit:os de guerra externa ou interna, c elos quo
ciAsc,inrl"m ;;ervir !lOS .postos quo ora occupam, Ru,jeil!mdo-sfl
ao exnrnn do que f.ral.tt t) ~ 1' elo art. 20.
·
J.ln·rnr.trnpho unico. Essa~ relações serão enviadas por ln~
termedio dos commandantes das. regiões militn:res ú cliroocão
\
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geral da ~· linha uu Capi/.nl dn Rcpublicn, que as a]wcscntarfc
no lllinisterio da Guerra.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tr·alru·, vou le-

vanL:lt• a sessüo•.
De~igno para ot·dom tio dia l(n

~cg-uiJ\te:

·Tm!lal•lros de Comnrissõcs.
J.. (•vnntn-sc a :wssiio ;ís 2 ho~'>as n l•O minuto~ .

...

lHi• SESSi\0, EM 20 DE OUTUBRO DE tnln
PllERIImNCIA Jlo Slt, UltBANo SANTOS, PRESIDJlN'I''l

·A' 1 !Jor·a da tarde. abre-se n sessão a que wncorr·em os
Sr·s. A, Azei'IJdo, Pedro Borges. Metello. Pereira Loh<•· Lop••s
noru:alves. L:mro Sorlrl'!. ArtiJUr IArnos, (',ostn Rodrigu"s. Men<le~ de Almr~icln. José Euzebio, Pir•es Ferreira. ltibeit"l Gon•;:rh·r·~. Antonio de Sown . .To5n Lym, Epitnr.i.o Pessoa. Walfr'Hdn L•ml. nonws Ribeiro, Gui·lherme Campos. Domingos VieenL~, .Toüo Lub: Alvrs, n~~rruu•rlino J\lnniPii'O. ~li~unl d~> r:nl
l'nlltn .. \u;:nsl.o di• Vasconr:ollos, Alr:indo Gnannham. :% Fl'r.iT'''·
nneno dll Pnivn. Bfll•nard·o Monl.ciro. Fr·ancisc.o Glyer.rio, AI,,.,."'" T<:Jiis. T.nopoldo de Bnlhõr.s, .To>;\ Murtinho, Orn,~T'O'''
1

-

,\:m·rr"''' ,,

Vif:l.orino Monteiro (33).
11<'ixnrn dr JJornn:n·eer•r· com cansa Justificada os 81's. Hr·r·.:ili,, Llfz. Si!V<'I'io Ncry, Tndio do Br·a~n. Ahdias Neves. .Franr:is~:o "''· 'rlroma~ .Ar:rioly, Jillo)' ,J,, :';onzn. C:unhn. Pcclf'Q':I,
" :';i!Yn, nilwiro dr. Dritf.o. Ar·a11,io Góes. fiayrnundo dr' Mi-

n.'""

l'lllll]a. · f;iquüir·n do Menews, Ruy Barbosa. T,uiz Viannn .•Tos•'
olrm·ell i no. Ni ln Pnr,an !ln . Jilrico Coe lho. F'.ranei ~~·.o :';:r li~ s.
ildolplln Gor•do. '1•~111;enio .rrmlirn, Gonzagn .Tnyme. Aleneat'
r;llirrwr·fieR. \'idnl llnmos ,, :\hdon Bnpf.ist.a (2ii).
r:· lida. p.osl:a ern disws~fin n, sem debate, appr•oyuda a
nc·/,n dn SPSsfin nntrrio1·.
l

O S1·. i" Sccrfltario rl:'t r•.Cifl!n dn .'if•gr!in!P

RXPEDIEN'rT<1
'l'nl•·~r·:mlrna ·do Sr·. PrP.sident.c {lo F.stnrlo do ~. Paulo,
a~r·:.f.IAI!Prtdn as Jromonng-onR prnst.ndns prlo ~nndo :1 llWmOI'i::
rlo Dr•. flnhinn .Tnni,or•. ex-membro riu A~scmlJién Constit.uinln

Jlnpubl ir.:nna. -- Int.eimdo.

O Sr. 2'. Secretario clec!arn QUe n!io l!R pnl'ecet•os.

'
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O Sr. Pires Ferreira ( ·) - Ha dias, Sr. Presidente.
quanuo ror lido an1 telegramma do redactor· dB am jornal dci
~. Luiz do Maranhão, dirigido a um illustre repre~~ntante
do.ste J•;sLadu nt•sLa

t:a~:J,

vim

;'1,

!.J·ibuna e tledan.!i

t!Ut~

~~~·:~

necessario que o Senado recebesse com cer·t~:. reserva aqnella
informa<;ãu. até que chegassem outras de autoridadioo ~om
po:.enl.es, J.Ois as que nos chegavam eram apenas de uma ral'Lr~
interessada. Disôe então eonhecer o commandante drJ 48",
snber· ser este d!scip!inndur e, por·.tanto, JUra qualqu~r cuusa
do anormal que pudesse ter havido. as providencias não ;c
fariam esnerar.
Nessa occasião não disse, eomo affirmou tun dos JOrnac~
rlu tardo, que eu er·a adepto dos \empaste!lwnentos, poi~. ao
eOIILrario, niío ve.io po1· que 'tornar responsaveis os tyr<ls 1:'
as uraclllnao Marinoni pelos excessos que comm.;ttem os l'er/ae/.ure:: uu os [ll'Ofll'ietarios dos jornaes.
E ,·oJtando ao facto arguido. peco licença ao senado para
l<JI' um Lelef,'ramma que acabei dr! receber, concebido ,,os sef:II i n tes tei·mos:
«Agradeço a defesa que nos /'e~. Já está provado por· cunJ'iosüo propria da for<;a policia, ter sido ella quem di~nnrou
Liro; fJtLI'a afugentar· llggl',?ssorcs que se suppoz sere'!l soldado~ 1,8" devido ao lalléo Jc úebedos e saqueadores atü·::rlo a
<!iles pelo Jorrw.l.
Firo sul".ir lmmediatamonte urna forca de 50 praca~ sob
ectinilHlii<Io do teueute Amorim, força esta que foi accla!'larlu
pelo povo " uiio orwonli·O.u prar;a nennuma. O proced;·!'um'o
dus pr'a~a; l[Ue mandei auxiliar• o servico extincção de incendio Ioi o mais cot·reeto passivei eo.nforme documento;. diri~;ido~ u este eommando pelo cltc{c JlOUcia, /" deleaadn onxiliw., ~:omrnanctnnte e ünmodiuto da Es~ola de t\.pr·endiw•" MaI'inlwii.'n~. sendo, pOI·.I.<rnto, ealumniosos qualifirm'tivo• ·~m
pi'e:.;ados ·Jielu .lomal. Dei, todavia. immedintnmeute a~ Jli'!'priol.nrio !10 .fomal todns ns garantias e o batalhão mant~m-~il
deni.I'IJ do.; Jimi/.es da disciplina. Cordiaes sauda~:-ões -Orlilo /Jariellar. t.encnte-eoronel r:ommandnntc 48" batalhfio.~
l~stou satisfeito, Sr·. Pr•esidento, poeque, oomo j:i disse.
qu:Indo defendi o Sr·. coronol Odilo. é por·que ~ahia a lJ•!t.oll o
rinvcrno da llepublicn linha eo.nfiado o oommnndo do lt~" dn
Caçndot•es. 01'ficial formado em •mnt.hemnticns, zeloso. n··!.ivo.
I.I'IHiu a,..; ~tia.,;; Pl'!'t.(•llt't)t.•s lirnilnclns an r·i-!,!or·o~o eurnp~jnwlllo

devei·, nfí.n podia· mandar al.a~ur jornaes, 'nem Cú'l'"~ntit·
que este ou aquelle dos seu~ subordinados fosse perltirhnr a
vida do .iomao::s nesl .., ou nnquelln Estado.
Não foi debalde que fiz a sua de!:esa. A prova e~t,i aqui
nest<J l.elcgrarnma que reco IÍ M·esn nm·n. publicai', ca~o nüo
Sll o.pponlm o Jlegimento.
<i<)

( · l Este discurso não J'oi revisto pelo orado!'.
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Dndn~ estas ·cX'p·ldcncões, aguardo-me para, na
diH~ussfío rin :l'ixncün de forcas de terra, dcs.euvolvr.r

f.e!·ceira
os r.oneoi.tns qur. ••sler·nel em defesa do soldado hrazileiro. quando,
sobrc r•st.r' J'actp, J'espondi uo illust.-r. Senador pelo M'aranh~o •.
O Sr. Bueno..-de Paiva, obrigado a comparecer á
l'f!nui.fín da l:nunnis;;:in Mixtu Eloil.0ral na Camat•a doR Depnl.ar]l).,

\

niin

r,:,Jr.

ouvir o t!ioi!Ltl':;O do >'0Ll illn.•l.t'l' t'IJI!r.tta PC!I'

S. Pnulo; leu-o porém H com sut·pJ•eza, .iá. por t.ratar-se do
lima. quesliío ve1lilida, já ainda porque S. ]J]x. deixava resvulrn· rio. Seuarlo pU1L·a. o Relator do pm•ecer toda responsabiIirlude do voto do Scnr,do.
•
·
O purtlr:er, desrle que foi nssignado pela Commissão, não
pr.J,!MIIJi:.t mai,. un Jl,.•Jal.or. r•nmo não Pr.t't.nuce it Curnmi:;~itn
desde. que n Senndo homologa sua' r,on~In,;ões.
. '
fliz n lli:nrlnr wio J'ozr.r alnrrlc ele en!f!it;iín mas J'az qne'f.ão de não elaborar pu:reeeres oOhre a per·na; suppre o que
!111' !'alia l'ifl t'Ollill•d-rnr•ntns r. I!Oili!Wt0llr.in peln r,studo ria,;
m~t.erius cJUe lbe são sujeitns, e pela opinifl.o o)Sclnrecidn. dos
seus companheiros,
'
No ca.•n r,m nn,.•.,t.iío hn•faeia !ri' n paJ•r.r:e·,. rlabnJ•ado pura
e!l8gar-se tt nonclusHo de que o as:mrnpto fóra lnrgament.e
Pstndndo. ·
Nilo nr.goa 0 direito il percepção de vencimentos aos emrnwracfn.< nnnfm1·!adns rwto .~linist.rt·io da Agrienlf.nra, nnln
vm·ba dest.inndn. no wsamento - pessoal contractndo - deve
r.xi~til' o qnm1flm~ para seu pngamr,n ~o. porta.nto o meio
prw 1fllC SI.' qn iz ohlnr r;redil.o 1•,;prcial n:io <'l'rt l'i!fl'llitlt' r• nfío
podia mereeet· o apoio do Senado. eomo não mereceu.
·:u n m·arlm pnrtt• do JlOI'N!f'l' que elnhor"Ll ~ mosf.J'a mn
i<l'~nidn {/llC, 'nnrln n r:nnf.t•rwfn dr ·qno s•e traiu c!~ JN2.. r!l'srlro
o r•xercieio seguinte devia constar v.~rt1n pal'a esses contradados. c tudo parece t.er·-se dado assim 11 com largas sobras,
pois para o ex:ercicio de ·t9:l4 houve p.ropostu de diminuic!lo
1.!n \'N'l'lll,.. ulndu l'Pduúda no rxci·rido noJ·rcut.e, stmrlo dr notal' que pnrn o cxeJ•cicio vindouro esta vorba nãe> se modifit!nu. portanto olla ltn~la pai·a pn~·nment.o do f.ot!o pessoal eontJ•rwtado.
. . Faz lni'[,ms considern•)ÕBS• a. respeito c diz tnr sallisfacão
dr.. nei.rr qnestno, ·além de estnr de accOrdo com a sua con:-;r~irÚJr~,~ tcrt'

por si

(~flilli~o ilr~ ~euf.:

4;o1Jogn,g dr Cmnmrissãn

·- (' mais do quatro illust.t•es membros dn Commissão de Fi~
nnn~ns rln Camnrn dos Deputados.
_ 'Dnu .. por occnsiiío da 2" discussiio do assumpt.o, o":plical)"~s n..o 11lus~rr Senador pot· S. Paulo; no momento suas oxplll:aeu,:; eram dndas no Senado, por· nib querer que esta
nl f.n eot·porrlCilo C[U8 lhe delegou o mtmdatn do umn de suas
.mais importantes Commissões; supponhn que o representante·
do Uinns ulmsou da crP.du!idade dos eous col!egus pa,ra offeJ'et:ot· 1HI1 fll\l'CCQI' indigno de õel' \'O(Il(lQ pelo S~nmlo,
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O Sr. Alfredo .Ellis (") -·-Sr. Prrl>iJ~.rll.,l, nií.o fosse o tolll

u:;,·gl'l~Ssi:v(l ·~om

CJUt!

1uo

;u~aha

de ·T'cs:ponr.lr.r· o :honJ•udu

;-;l:l-

por Miuas Gerues c eu uiiu e>'laria oceup.undo a lril>unn
]'nra can,ur '' !';tl.i~nr a al.letu;5(1 dos •meu~ ltoJu·uuú~ cc>itc::;u~.
Dll facto, Sr. Pres1dent.e, si DÓ~ Joo·>eJaos Bopr~Ju•:· n
assumpto. dueto que ·~·e· pudesse mesmo celm '' micro~coplo
)Jllsear enxergar qualquer cous1t no cmnpo vi.>LlUl, uaua ou-

.. lladút'

con~rario.mos.

U~1. SR. S!ll'ó'ADOR -

Apoiado; não ha nada.
O 1::\n. Awnr;oo ELLIS - Niío deixo de estranhar o uwliu ..
dre li1l 5. Ex. crue be hllS'O; ferido, quando absolutamente o
meu in~ui:Lo não J'oi sinão pedir esclarecimentos; porque tru ..
tava·e·e de dous ,pobres runccielnarios estrangeiro;. que se vecm
:J:orcaclos,. na defesa de seus direitos, a reclamar pemni,; o
Poder Judiciaria.
·
De facto, .Sr. Presidente, ~. JJ]x. ;angrou ·Se r.rn saud~,
. ~: 1 u•ando vciu defender a Cornmissão de Financa.:·, ror "'' clizer
o que esi:í ua .consciencia de t.odos os Srs. :senadores, i:; Lo ú:
a impor~ncia:, o valor, de todoo os ar~·~Os des;a Comm i.;.:1~o.
l'óde· se mesmo di.zer ,que a Oommissiio de l<inaucas .t•epL'IJsl]nta ne;.te Senado, um supremo tl"ibunal de justir,,a. :,cu;•
pareceres ~ão accórdãos.
·
. E' de extranhaJ', entretanto, í:ir. PJ•esidente, que s, gx ..
que l'é.icitou u pudido de ct·et!Ho da ·quantia inSi3·nifiuantissima de .\ :500$, não tenha, fi.t·mando o prueeucnt~. de votnr
creditos tle milhares de ctnlLo>. de_rtHs, sem os fundam~nto~ I)
os requisiLos exig·ido,-, pura esse pequeno credito.
O S11. Btmllo Dt' PMVA - A questfu:> uão é da imporrancia;
t; questiío é do~ 1\mdnmentos.
O Su. gpi'l'ACIO PilSSO,\ - .P.arece que n t]Uesl.ão <': >Obro
o pro0eS.,·Ll de pagumento, de regularidade de credito.
(J Sn. BU~>No UI:: PAIV.I- Não ·~ontestei .
• O Sn. AI.I•'IIEPO Ji]LLlS - A ques~ão entJ·e r1ós é simples.
"\credito quo a· Comnü~são de J?inancns não forme umn r·tldc
cu.ias malha~ tleixem passu1· baleias e tubarões impedindu,
cntrrJtarrto, · a passup;eru de poquenos camarões. O Gowrno
deve ou não devo ? E·,su é a questão.
O Stt, BUilNO .Dll. PAIVA -Deve e deve pagwr.
I
0 Sn. ALFREDO ELLIS - Pois, quem de.ve, pa.ga.; Qual o
meio do Governo pagar, nüo tendo recUl'sos ?
O Srt. BUENO DE PAIVA - Pela verba orçamentaria com~
j;l·etente
- dos conil·actados.
.
'
'
O Stt. Atrim:oo J]]LLIS - O Governo deve como qualquer
particular. Si V. Ex. na sua vida particular trata de pagar

"

.(') Este discurso não foi revisto pelo orador.
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IJLÍem doVI'• eoniu neg-a ao Govw•nu Hsscs I'·ecursos para paga.uwnl.o de tJIJJil divitla i.JUu \". J?M:. l'tWfJnhece !
() ::;u. l;WJ>NO DI; .PAIVA - PO!'que O Gover.JIO tinha Illeius.
pai' a pugu I -os.
O ::;n. ALPnguo Er.J.IS - !\Jus. si elle declara que não Lem 'I
O Sn, BUJ,No DE P.\IVA - l'or que não tem ? Si nós no-·
urTamouLo Lemos u verba par·a esse pagamento?
O :SR. ALI•'J\IlUo J~r.r.ls ·- PorcJU·C uaturalrneuLe gastou a
· verlJH; e eu não toenhu a obrigação, ~em exerce as 1'uncrJões,
wmo ::;enadol'. de indagar, de fiscalizar ...
O Sn. HuJ;No DJl PAIVA - Como Senador tom essas Jurr:1.

1

~.:t;.õcs.

O Sn. Ar.FTUlDO Ji:I.LIS - Não se L!'ata de fiscalização.
'J'J•aLa-s<; de verifica.r si o Govo!'no tem recursos para pagm·.
O Gov•r.·r·uo, r·cconhocendo que ufw os Iom, pediu tt Gamara.
l"osse por um I'Olo, ou fosse por iO ou 50, a C:tmara npproYOil o pedido (JtW corrstiLuia a proposioão q,ue o Semudo rc.ieitou,
•
.
A quesliio csLá uesse pé. ·Esses dous funccionarios não
:;e achavam nas listas dos contractados ...
O Sn . .BUJmo DE J>,uvA - Deviam csLar.
O Sn. ALI'rmoo Er.r.Js - ... mas não estavam porque o
Governo entendeu, de accõrdo com o ·art. 72, d:1 lei de i9i2,
quo podia hwluil-os na lista do pessoal do Jardim Botanicv.
Podia ou não podia faz,eJ-o ? Pergunto ao nobre Senador.
O Sn. BUENO Dll PAIVA - Não podia porque era couLra
a lei.
O Sn. Ar.Fit~Do Er.r.Js -. Pela lei votada aqui no Senado,
podia razcl-o, ' e tanto podia
.-. qu.e o fez.
0 SH. BUENO DE PMVA - Porque não arr·anjou dinheiro
para pagai-os.
O Sa. AI.l'ltiWo :Mu,1s -'-E u honrado Senador. no seu paJ'ot:t11', não con tJ'a,l'ia csl.a raculrlade qu·e Iinha o Governo de
•:onsidor·m· u:;Lcs dous J'rmeeionarios corno fazendo parte do
:r:tl'diru HoLunico.
·
O Goveruo podia Jazei-o, Sr. Pres'idenle. Agora o que o
• :uvut·no não !JOdia fa~e1· BJ'U tomar extensiva a css·es dous
l'mlccionuJ·ios a disposioüo mandando descontar 30 'I" dos
~ous vr•rwimenLos . Nnturnlmcn/.e. os lesados ~eclnma"·am,
o
Govm·no cxm'ninou a verba de 110 contos dos contractados .,,
verificou rpw n verba csLu.va ••s~,;o/ada. Estou simplesmcnl.c
J·cferindo o que se passou. A vei']Ju estavú esgotada.
Purguut.o, como per•guntr:i IJOnL~m, sem a menor disposioão de fc!'ir a S. gx, nem a.ltins-ir-lhe os melindres: qual
o meio do sanar esse inconveniente ? Por!Ille nós t'latamos de

i

~c.côrdo:

S. l~x. re~peita u 1lir·ei/.o des~H~s l't!nceionarios, twln
J•(•d" ·dnixm· de respeitar.
'
O :-iii. IJUJlNo Ull P,\1\',\ - Jiui o que V. Ex. conlesLuu,
llo seu dis~JJI'tiO de hou tem.
O Sn . Ar.I'Jillllo b:J.J.IS - Como assim Y
O i'in. BullNO Ull .P,IJVA ...,. V. Ex. disse que em virlwk
du iui<.Jt·macfio dada pelo MinisleJ•io da Agricullu'ra, eHsesJeidadãnô estavam com o seu dlreilo prole!'iclo.
O HH. Al.l'HJmn ii;LT.Js -Eu não li o meu discUJ'Ho, JotaH '''l
fali" i ern pagamentos prelericlos. V. ·Ex. está eonfUJtdiudu
•ill'''il,o~ 110m pagamento. Domais ushl clnr·o que V. Ex ..iárn>ti.'
t'"ntoslnu o direito desses funecimmrios. O que V. Ex. impcrllll. eorn o seu parecer, foi quo Governo tivesse reeuJ•sos
1m r·n png::tr.

f'ln. BUllNO DE J1Al I'A:·- Por meio de. et•edilo Cdpoci;d.
O 811. At.l'llJmo EJ.r.Js - Não tenho nrula enm isso. O c;o-

0

""·''llo ri1~Ve. Qtw·m deve paga, pol'quc

quem não pngn

calo-

J.eia, " a intenção do Governo não pódc srJr' a de "alot.eiH' n
rlilu~ ristrangeiros. ·
Resta ~nbeJ' qunl 0 meio de pagar. Diga-me o hom·:HJ"
~, .. nndnr, ~uc ·,·r.conhecc o drr•eilo desi'es funccionaJ·i·ns.
n honJ•ado Senador devia dizer.· no seu parcee!': 1•u J'f!rusn a formo de png-amenlo pedida pelo Governo, nm" vnu
>llt;~'PJ'iJ• nm meio de se restab~lecer o direito desse~ cid:tdãos.
O :::;n. HtrJ!No o~r. PAIVA - Absolutamente uão tinha o CJW!

''"'"s

dizr:r.

O Rn. Ar.l'llllDo gl.LJS - Então, V. Ex. reconhece que u
c:ovm·no deve a esses dous :runccionarios, que elles Leem direJI.n a uma certa quantia, o Governo declaJ·a que não l.r•m
I'IA!Ul'HUS, pede-os ao poder competente e V. Ex. nega -os renur;n,; pcrlidos pelo Governo?
O Sll. BUENo DE PAIVA -'- Elle's devem ser pagos pelu. verlrn. do areamento.
•
O Sn. Ar.~'llEDn Er.r.rs -· J~sta 6 a situa~•ão crcndn pela
J'n,jeio;ão do projecto.
Ora, Sr. Presidente, ch-:niio sou rneslrc-oseoln, nem ~u<Jl'"
,.,,,siJWJ' o Padre-Nosso ao vigario, tanto ma,is quo S. Ex. dn
Jnn:.rn data v.;m sendo HchttÕJ· rio or1;mncnto dn Agricult.urn .
.i'i na oui.t'a Cns:t do Gout;J'csso, onde foi eleito .. segundô aealm
d<• ui~ur.·, uloiLo l':residcnle dn Commissfio de Finanças...
•
O Sn. BuENo ql! PAIVA - 1~enho rnuitn honra ni·sso.
O Su. AT.J·'HJmo gr.Lrs- )lu i! o mcrccirlamente. Eslou lr!vaudo flores, grinaldas e corôns a V. Ex. e ao seu merilo.
O Sn. BuENo DE PAIVA .....: Merril.<l, não; · mas vontade de
trabnlhm· conscienciosamente.

I '
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O Sn. Ar.FI\P.Do F.r.trs - .Foi jusl.:unenL" recouhoeendo a
dl'i.ude, u vniOI', 1) prupm:o de .imi·~~ousuiLu do illusl.t'" ::ÍI!!HIdol' 11:~. ·•·IUI'irln•.:'i'' dnstr:s ]Jt•oldr:mlb imJ•ol'inn!o,., '!Jlll~ "'1 l'üCIJJ'l'i :is tLJ'es rle S. Ex., que s1io hrilhunJ.eg, J)lll'll ()LIC clisses~o
<JUUl o nJeio de fazct• ,justiça a CJsses pobre~ t'unuciuun!'ios que
se ,·eem esbulhados de uma qunnti1a., que ti insiguil'ieante,
mns qm• !Jara elles I! importante. i
o Sn. BuENO DE PAIVA - Pela verba de contractactos •.
o ~Ii. Ar.FREDO ELLIS - Mas si o Ministro decl!ll'a que
dess~ verba não ha mais um vintem J
,
O f:ir,. Burmo DE PAIVA ....:. O Ministro póde pedil' um cre,..
ilito ~uppiementar a essa v.erba.'
O Srt. SA Ji'lll>nm- Muito bem.
o &H. Burmo DE PAIVA - Simplesmente isso.
0 ~fi. ALFRF..DO ELLIS - Então V. Ex. indique O caminho.
0 Sh. BUENO DE PAII'A- Mas é que eu tambem não gosto ·
.Je t!nsinar o Padre-Nosso ao vigario.
O Sit. ALFREDO Eurs - V. Ex. recusou-lhe nome na pia
'
hnplismul, agora é justo que lhe faca o chrisma. E acaba de
fa7~1-o e eu acceito-o...
.
() SJ,, BUENO DE PAIVA- Si V. Ex, é O vigario ....
O Sn. AT.~'REDO ELLrs - Sempre que se trata do interesse
dos pob,.es .. ..
O Sn..BUENO DE PAIVA - Eu tambem nunca estou ao lado
d<JS !lOrlerosos contra os fracos; apenas estarei ao lado da lei.
O SR. ALFREDO ELus - Por isso é que provoquei as 6'<~
plicaçííes de V. Ex.; por•que sei que nunca está a sel'Viço
· do5 rorJ,~;;; é uma ,justioa que lhe faço, niio é favor. Cwa
tamhem V. Ex. que, de mlnhr< parte, não houve .intuito algum de fazer recriminação a V. Ex. Tenho estado cm confe!•encia· ,. ,,m o Ministro para Lratar de outro assumpto e t~a
t.ando iJJI,!dentementc desta questão, verificando que algun.s
dvs dacoó que V. mx. suppunha exactos ...
0 SR. BUENO DE PAIVA - Ahi ·é que está o e,quivoco de
V. Ex. ; uiio me utilizei desses dados.
G ,Su. ALFREDo Er.trs - ... vim em defesa desses pobres
i'unr:<·ionar:os. Porque o caso era interessante. O Poder J,egis!a·
'tivo nuLux·iza.rn o Governo a contract.ar dous, quatro, seis,
oito '•ll dez funcc.ionarios. technicos; de accôrdo com as dispo ..
SJ~õr~ orç;tmentarins, o Governo conti•actara; esses contractos
for:~rn J'I)/J';slrados; os encarregados dessas funccões estipuladas !lm J'tllrmu·las contractuaes trabalharam. exerc:eram ·as
f'JOC~Õc• a que eram destinados; ·por occasião da percepchO ·
6Js vencimentos o Governo fez-lhes uma reducçãO equivalente

'
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a 30 •[•; i,ouve a nnturnl rcclnmncão e o Governo recnoheceu
o~ di"eitos des~e funccionarios que .estavam na lista Llo pessrral da Jardim Botanico, mas procurando na verba dos contracbdos os recursos para sanar a falta de pagamentos ...
'
I
(; SH BUENO DE PAIVA - Vô V. Ex. que ellcs não podiam
se~ pa~m> pela verba •Jardim Botanico~.
O SR. ALFREDO ELLIS - Podiam por esta autorização.
O SR. SA FrtEIRE - Então. podiam ser reduzidos.
O SR. Ar.FREDo Er.r.rs - Perdão. Essa autOTizar,ão eslava
dada na l~i de '1912, nrt. 72, leU.rn j.
0 SR. Bur;:No DE PAIVA - Incorporados ...
O Srt. Ar.rrtrmo Er.r.rs - Deste modo, Sr. Presidente, é
impossivel roncluir-se um raciocinio.
O Governo verificou que esses funccionarios tinham soffrido um esbulho.
Que recurso devia o Governo empregar· '!
l\!anclal-os ao Poder Judkiario?
o SR. SÁ FnEIRE - Lançar mão do recurso indicado pelo
nobre Relator.
0 SR. ALFREDO ELLIS - Agora, neste momento.
0 SR. BUENo DE PAIVA - Mas o Governo devia saber.
O SR. ALFREDO ELLIS- Eu não sei se o Governo devia
ou não snber, porque não sou lord, protector do Governo.
V. Ex. sabe que no Governo passado eu fiz opposição constante.
Mas, niio é disto que agora tratamos. Solicitando a abertura d~ste c.redito o Governo procurava recurso para san~
uma injustioa praticada.
0 SR. BUF:No DE PAIVA - Injustiça praticada·, por elle
proprio Governo.
.
O Sn. AI.r·'Rlloo Er.r.rs -·Não entro neste particular. Mas
o que é verdade ó ·que o Governo não encontr·ou rr curso, e
então de duas uma - ou negava o direito desses 1'l :ccionar•ios, on lnncnvu mão de um reeurso qualquer pura .osilivar
essr. direito, pagando-lhes o que lhes é devido. O ;overno
preferiu a segunda hypothese e, em mensagem dil .~ida ao
Congt•csso, solicitou u abertura de um credito de. qu~ !.ro contos quatroeontos o poucos mil réis necessarios i solução
desse compromisso. Releva notar que esse credito ~ quatro
contos () qulllrocentos off.erecia tamanha resisk! ·eia que
póde cncarnpar um outro de 630 contos, que aliás foi votado.
Volo Vll
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O qtw ó de csLI·a1l!J:u', Sr ..Prcsidon~o, c ó uma ob~lül'Va ...
ção quo faço sem subse1•ipto ao nobt•o Senador por Minas Gcraes - r} que o 5enado eng-asgou-se com um credito ele quatro conto., ,. poucos mil rúis, estando agora tratando de um
outro elo 7. tíOO contos.
O Sn. llug;o;o IJE P,\JVA - Eu i1ão sou o llelator.
O Sn. AI.FJJEuo ELJ.JS - A verdade é a sGguinte, Sr. Presidente, ri que por uma :l'uncção espccia!issima \'{\C-Se vcriJ'ic:ar c;;sn caso oxtraorclinario: a mesma garganta qua rejeitou o insignil'icanle ct·cclito de quatro contos e poucos mil
rríis, Yltc cngulir um outro. de 7. 500 contos, um verdadoiro
tlreadnou.a ht.
St·. Presidente, como disse, a questão era apenas de elu-

cir!açiio. Desde que o nobre Senador lembra este alvitre, o do
GoYcrno pec/lir a abertura de um credito supplementar, estou
de perfeito aocOrdo com S. Ex. cumpr.inc!o-me •apenas dizer
no ltonrndo Senador que, se na minha orução S. Ex. encontrar
qualquer lermo ruais ou menos espinhoso, considere como
retirado ...
0 Slt. BUtlNO

OE

PAIVA -

Agradecido a V. Ex.

O Sn. AI.l'RilDO ELLJ~ - ••• porque não me passou pela
mente, nem de leve. o intuito de mag-oar a S. Ex.
Sou um homem qt.ta niio tem pose, como não tenho avcssD.
Quem mo conhece, me conhece pelo direito, ~ por isso mesmo
f,ambem pelo avesso. Ning-uem mais franco. ningu~m mais
sincero. Uma coisa eu continuo a affirmar e em ::onJ'irmacão
da primeira ora cão que pronunciei nesta Casa em l ~lO:J. Lembrei enti\o que, qu<.mdo Alexandre da Maoedonia partiu á
conquista dn. Grecia, doou todos seus',bens aos seus generaes,
aos seus amigos, ·C quando lhe perguntaram o que ellc !'CServa'va
para si, com o olhar illuminado pelo brilho das victoa·ias t!
pelo brilho da immortalidade, respondeu simplesmente;: a esperança.
Pois bem, Sr. Presidcn te, nessa occasião, em t 903, eu
disso que, como Alexandre, nutria a esperanca de ~er sempre
ogrndavel aos meus ·CUllügus, que tinha quasi a certüza de
obter a boa vontadll ãe Líldos, porque amigo eu devia ser e
amigos contava entre todos os Senadores.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Epitacio Pos~oa - Sr. Presidente participo n V. li:x.
qun o Sr. Senador C1mha Pedrosa. PD!' eit!'ermo. ~P ret.irou
desta Capital c por eHS•J motivo; durante alguns dins J'a!Lará
ás sessüos do Senado.
'
O Sn.

'

PnEõJDENTE -

A Mesa! fica inteirada.
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ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de trabalhos de Commissões, vou levantar a sessão.
Desig-no para ordBm do dia da seguinte;·
2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados numero 43, de 1915, •1ue abre, pelo Ministerio da Marinha o
credito de 7. 593 :209$813, supplementar ás verbas 7', s•, ·9',
10". 13", 20" e 25" da lei n. 2.D24, de 5 de janerro de 1915
[(wm parecer (av01'aval da Commissão de F·inanças);

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados numero 52, de 1015, quo; concede um anno de Ii~enca, .'<em vencimentos e cm prorogação, a Antonio Cardoso do Amorim, 2' escriptur·ario da Delega0ü1 Fiscal do 'í'ilesouro no Estado da Bahia
i(com, pw•ecer {avora·l!el da Commi.,~ão de F!llançtu;).

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 40 ininutos.
•
.

.

·H6' SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1.915
PHESIDENC!A

DOS

SHS. URBANO óANTOS, PHESIOENTE,
BORGES, 1" SECRET,IRIO

E PEDRO

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão. a que concorrem os
flrs. A. Azercdo, Pedro Borg-es, Metello, Lopes Gímcalves,
Indio do Brazil, Laur.o Sodré. Costa Rodrigues, Mei)des de Almeida, .Tosr Euzcbio. Ribeiro Gonçalves, Antonio de Souza.
João Lyra, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeir.o, Domingos·
Vicente. João Luiz Alves. Mig-uel de Carvalho, Augusto d~
'Vnsconoollos, Sá Freire • .Bueno do Paiva, Bernardo Montei·rQ,
:Adolpho Gordo. Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, ,J.osé Murtinho, Abdon Baptista e Victorin.o Monteiro (27).
· Deixam de comparecer com causa justificada os Srs,
H ercilio Luz, Pereira Lobo, SHverio Nery. Arthur J.emos,
Abdins Neves Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz Aocioly.
Eloy de Souza', Cunha Pedr.osa·, Epitacio Pessoa. Walfred{l Lea •.
Ro~a e Si!vn, Ribeiro de Britto, Arnu,io G6es. Siqueira de Monezos, Guilherme Campos, Ruy B!Lrbosa, Luiz Vinnna, Jos•l
Mnrce!lino, Bernardino M.ontciro, Nilo Pecnnha, Erico Coelho.
:Aicindo Gunnabnrn. Francisco Snlles. Francisco G!ycerio, Eugrmio Jardim, Gonzngn Jnyme, .Alencar Guimarães, Generoso
Marques o Vida! Hnmos (31).
E' lida. posta ·em discussão e, sem debate, approvada a
. acta da sessão anterior.
.

O Sr. i" Secretario <lt't c.onta do sogouinii.J

,,i

EXPEDIENTE
OJ'ficio do Sr. Presidente do Estado do Hio Gra11de do
&ui, agradecendo a parLicipar;1Lo da eleiciio do Sr. Senador A.
Azeredo para o cargo de Vice-Presidenlc do Senado. - Int.cirado.
·•
O Sr. 2" Secretario declara que não h a pareceres.

OR.DEM DO DIA
l!lll~lll'l'O DI.:

'i, 593 :~00$8·13 AO l'I!INJSTE!\10 DA MARINHA

~' <liscússão da proposição da Gamara dos Deputados nunvJI'O .\a. de 1915, que abre, pc~o MimsLerio da Ma!'inha, o
t•redito de; 7. 503 :209$813.- supplcmentai' ás verbas 7", 8', 9·,
'1 0', '13', 20' e 25" da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.

O Sr. Sá Freire (') .- Su.•. Presidente. \ui ven"Jd .• na
Commissil;J de Financas, que deu parecer favoravel á o:u osicão da Ca!l.ara concedendo o credito de sete mtl e tantos I'Ontos pedido.; por mensagem do Sr. Presidente da RepunlJCa.
T·enhu, portanto, o dever de vir dizer ao Senado qu.1~:s os
motivos que detu•·minaram esse procedimento.
Não sei, Sr. Presidente, si, cm continuandv o máo ttabito
do pedido c appt·ovaç;io dos creditas cxtrnordinarios l' supplcmentarús. valem a pena o esJ'orco e o trabalho dn.s Commiesõcs e do Congresso no córte das despezas publtcas e. n.1• •entativas dcl augmer.l.o da receita. no intuito de equilih"n.r o
orçamento.
O Sa. l\AYMUNoo DE ~tmANDA - Muito bem.
. ú Sn. SA llnEmE - Podia, Sr. Presidente, desdé lQE.n. aitendendo ao di8PO>itivo du ConsLituicüo Federal, negar o credito pedido; entretanto achei mnis natural, mais pruddnte e
mais conscntaneo com as boas ot•uticas parlnmentaN~ oe1ir
préviamente informacões do Sr. Ministro d<t Marinha a ,:.roposito do n\llllmcnto da despezn duquello minis:erio .ter.do em
vista ns ,·erbns votadas pelo Congresso Nacional.
Du que J'ót'ma. Sr. .i'residr.nte, poi:lcm as CommiR;õ~~ de
}'inancns da Camnra dos Deputados c do Senado se in~truir
pnt•u o el'fcito de formular o orçamento du receita r, da rJespeza ? O Senado responder;\ depressa que o unico mehl. :JUe
os Utllcos mi'ormc:; nos quaes póde calcar o seu traba't!O s1Lo
ns tabellas enviadas pelo Poder Executivo.

( • )'

Est~ discm~o

não i' oi revisto p'elô ora·dor.
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Ante.; do mais, Sr. PresidenLc, eu precisava no so:t da:
Commissãu, de defender o voto unanime de SenuClu da llepublica, que dias anws havia negado .1m credito de quatLu contos de rtlb, un ica c simple~monte poJ• ter sJdo solicitaJo este
credito sem fundamento legal .
. O Sn. B!!ENo DE PAI'<A - l:la differenca entre crNiill• cepecial e credito supplcmcntar. V. Ex. concordou no PMido de
credito supplementar.
,Q Sn. S,í Frmam (lliriyüulo-se ao Sr. Bueuo de Pai'l;a)V. Ex. poderá buscar todas as diJ'fcrcnças possíveis. Credito
supplemenlar e credito especial são sempre uma altet·a~:iu da
votacão feitu: do orçamento, uma despeza maiot• do quu a votada pdo Congresso Nacional.
Mas, Sr. Prestdente, seria eJ'fectivamente só cst~ o motivo ? Seria esta pi'omissa que havia dete··minauo a (:Ut•clusão de negar o credito ? Não, Sr. Presidente.
Principies salutares, principias nos qune> nos C!~··omos
sempre oasear pam o efJ:eito de resolver questões gravissi-·
mas, comu esta do orçar a receita c de fixar ao :le~pe,u. publicas, principias !'oram estabelecido;; nes~e brilhante .parecer ...
0 Sn. BUENO ll8 PAIVA -· Obrigado a V. Ex
O Sn. S,\ !?nJlmE - ... do honrado representante dr> ~linas
Geraes, parecer que já não ó mais de S. Ex .. que é d..L Sommissão de Finanças, parecer que já 'é opinião unnnimP na f:'tonado, quo determinou como conclusão !OJ:Ç!ca. irretO"QUJve!.
que uma vez approYado este parecer, nos wrmos em •lUe f'tl•
feito, nenhum c.redito supplementar, a não sr.r em condições
es~ecialissimas. póde ser appt•ovado pelo Senado Ji'edPt•aJ.
nar os termos do parecer do honrarlo revresentante do Estado
de Minas Geraes; mas, antes. exammen.o~ lambem o voto .do
Senado em relação ·:'J.quelle assumpto.
'Depois de diversas consid<"raciíes a respeito do credito de quatro contos de réis. solicitado pelo IJ'odr.r Executivo,
diz o parecer, ·approvndo pelo Senado:
~ Commissiio de Financas ~ do pavecer que nilo seja ·
approvado o art. ·i" da proposição, desde que o Uongresso
autoriza a abertura de credi.to ... ~
Não se falia, Sr. Presidente, em creditos especiaes ou
supplementares.
<... paru pagamentos dessa natuJ•cza ou de out~as não
previstas o fixadas nn lei orcamentnt•ia collaborar(t na vioJacão de umn disposiciio que olle me•mo votou. Não dará seu
assentimento t\ existcncia desse segundo orcnmcnto, não discutido nem votado, occulto, indeterminado e sem previsão
possivel. que se compõe de credi!oJs •npplcmentnr, especial
e extraordinario, que mais do que oul.ro teem concorrido
):lara a tt•iste c ungustiosn situuciio nctunl do 'fhcsouro dn Republica., .·
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0 SR. JOSÉ EUZEBIO - Então o Senado fica impossibi!it.ado de votar creditas extraordinat•ios.
O ·Sn. SA ·FnEll~l,-Fi·cn esf.abelr!cirJ.o como pJ·'incipio,
porque não se comprchende que uma c.orporacão politica esteja votando de um modo em relação a um credito e de outro em relacão a outro.
0 SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado·.
o SR. SA' FREIRE - Essa é a questão. o Senado pó de
fazer o que bem entender. Pódo se contradizer; póde ser
logico nas suas conclusões. E' o seu direito. J!~' urn modo do
apreciar as questões.
O SR. JoSÉ EuzEmo - O Senado. não teve absolutamente
a intenção de ficar sem o diroHo de votnr creditas cxtmorrlinarios.
o' SR. SA' FREIRE - o Senado absolutamente não teve a
intenção de ficar sem o direito de vaiar creditas; mas o Seuado, Jogicaüwnte, nüo pódc votar um cJ·cdHo que repr~
sentn a infraccão positiva da lei, o clesrespeito ás leiS
votadas pelo pÍ·opr1o Congresso Nacional. E' o que diz o parecer do honrado representante por Minas.
O SR..Toii.o Lmz ALvEs - E' :l)reciso ver si o credito
pedido está nas mesmas condições do ouLro._
O Sn. S.\ !FREIRE- Nlio me refiro ao credito a ou ao
m•edito b.
0 SR. RAYMUNDO llJ!: MIRANDA: - ]'alia em these .
.O •Srt. SA .Prm11m- Vou a,pp!icar agom as palmvrus do
honrado Senador pelo Espirilo Santo ao credito cm questão.,
,s~, Presidente, tendo o Congresso Nacional votado o orea,menlo para 191'6, cleterminnndo as vcJ•bas, uma vez qur- o
Poder Executivo despende sommas superiores - não quero
dizer si são Justificav.eis ou não .lustrfica.veis; essa questão
I.J•atarei rJ~;po1s -:\queiJas I'Oladns ,pelo Porlcr Leg-islativo,
infringe ou não infringe a lei ? ·.ranto infringe que precisa
de nova lei do Congresso pam justificar- e homologar ns suas
·
despezas.
OJ•a, si o parecer dn Commissão de Finanças, aJlprovnc!o
pelo Senado' declarou que não se devem votar creditas que
representem a infracção á lei, a conclusão Jogicn ó que o
Congresso não p6de votar esse credito, porque esse credito
representa a infraccão da lei do or~amcnto.
•
Sr. Pi'Csidcnte, cu dissera que não pretendia desde Jogo
negar o cre~litu om.quostilo. J'cdi a autlieueia do digno Mini~
Lro da Mar1·~ha, a~u:n de que S. Ex. me desse explicacões
sobve o cved,Jto sol!cJtado e para que o Senado verificasse que
effectivam~nte. nüo houve .err.o por parte do Congr:esso Na~
o!onal, e sim d.o Poder Executivo. Meudamente vou examinnl'
llB tabel~s do anno p!IBsado.
·
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Sr. Pt·esidenle, o Congt·esso Nacional, não tem outros informes nos quucs possa calcar os orçamentos da receita ·C dn.
~espeza siuiio as labellas c•aviadas pelo Poder Executivo. Eu
~li espoPo que argumentos eonLra e>tas Labellas surjam. eorno
j6. surgiram na exposição do motivos do SI'. Ministro da Marinha, QLJoC allegou set•em essas lahellns rcrneliidas pelo Minislerio da l!'azeuda c uiío pelo da Marinha.
Mas nús não podemos i'azet· disLinccão. Quaes São as tabcllns remcttidus ? São eslus que aqui temos. Qual o meio de
calculannos a rerJeil:t c a despcza '? De accôt•do com as . tu-·
beiJas.
l'ois bem, o orçamento do i\finislet·io da ~rarinha, para
f91ri, segundo a tabclla remctlida pelo Poder Executivo, arcava a dcspcza-pupcl cm 38. 9'18: '100ii;!,58, e em ouro 400
contos.
·
No trahalhÔ"• de cortes de despezas, atemorizado, como se
achava, o Congresso, assim como Lodo o paiz, ante a guerra
e:-.;terna e a ct·ise pvemente, todo o mundo, como era natural.
procurou fazer a:s tentativas passiveis para o facto de conseguir a diminqição da despeza publica.
Pois bem,· na· exposição do motivos remettida pelo Podei'
E~ecqLivo, .iustil'icanclo o credito de 7.000 e tantos contos.
allega-se que. nrhitrarinmcnte, o Congresso Nacional cortou
despezns inndiaveis.
Primeiro. Sr. Presidente, arbitrariamente parece q,ue não
é o. !.ermo pt·oprio. porque, segundo penso, a. unica autoriclade
que tem nltt·ibuicõr.s prira fixat· a despeza é o Congresso Nacional.· (,\JJOiar/os.) õ\rbit.t·arir~nwnt.o, Sr. Presidente, forain
feit.as estas despoza,~ sem lei anleriot• que as tivesse nu'tori, zaclo. (AJ>aiado.v.)
Mas flassomos ligeit·o sobre os lu questão.
A lahclla remnl.lidn no Congresso pelo Executivo foi
quasi inlGirament.c mantida no orcnment.o do corrente exercicio. npenns oom as snguinles difl'cl'enoas: na verba 7' houve
uma difl'el'enca pal'a menos do n. 093:150$076, porque a tnbella
fixnva a dospeza do Corpo rla Armada c classes unncxus cm
12.172 :OOO$n7ü, qna•ndo d cet·t.o que o areamento votado
penas 'nllribuia a osta verba a im.pol'laneia de .............•

.

11.178:010$000 .

•Nf\ verba 8', «Corpo do !l!nrinbciros Nnoionaes~. a tnb~lla
fixava a despe7.n de 2. 12B :3H$5000 e a. dcspeza orenda é de

menoR

101 :!lGS$.

sendo

por

2.0•21( :371i$500. A verba 10',

conscquencia a verba de
foi rmgmentnda

<Al'S·cnnes~.

pelo Cotl!'!I'Csso cm 108 contos.
A verba pedida om do 3.237 :R2'l$ü87, cmqunnto quo a
dospozn vo~ndR pelo Congresso foi do a.3"G:000$000. Differonca flU ht mujs I 08 : \ fi0$000. ·
O Sn .•ToM EuzEBio- Diffcrença que não foi arbitraria ...
ó Sn. SA FREIRE- Vigesima: «lllunicões de boccn»,
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O pedido do Governo cru de 5.182 :H0$000. Differenca
pnra monos volnda pelo Congresso 005 :H0$000.
Do forma que, Sr. Presidente. lendo-se cm vista a tabella
orçamcnlar•ia enviada pelo Poder Éxeeutivo ao Congresso,
porque pouco lhes importa que cllu seja envind.a pelo Ministerio da Fazenda ou p·elo Ministerio da Marinha. verifica-se
que o ercclilo supplemcntnr podia ler .iustificaciio, si, o a.u1-\monl.o ag-ora J'osRc npenns de LG02 :082$~30. que. ú a somma
da diminuiçiTo feita pelo Cong:·csso Nacionn.l sobre a proposta
rcmeLtidn pelo Podrr E:\leeutivo .
.T:\ vi•, V. Ex., Sr. Presidente. jú veem os meus i!lustres
collegns os motivos que eu tinha para pedir informes ao Sr.
Ministro da i\lnrinhn, aJ'im de não ser ol:frigado a negar o
oredito.
Si porven Lum o credito fosse apenas dessa quantia. embora isso represenlasse mim infracção da lei e um desrespeito
ao principio estabelceid1 ·pela CommissilO ele Finanças e
app:·ovndo pelo Senadl), se ,justificaria até certo ponto; mas
o credito pedido não é. de 1. 592 :000$, mas de 7. 500:000$000.
Mas Sr. Pt·.esidente, não seria n pertnrbncão causada pelo
effeito da gur.rrn, o pavor da crise, a situacão financeira e
econominn que então atravessamos, não teria sido tudo isso
que detel'minnra o Poder Executivo a cortar desapiedadamente na despezn publica. de f<írma a remetler ao Congresso
Nnl!ional uma tnbc!la orcamentnT"ia que não representasse
effectivnmentll o computo das despezns publicas ?
Parece que não, Sr. :>residente, porquanto, si nós volvermos as vistas para- n tnbella remettida este anno, já se tendo
calmamente estudado o aasumpto ..•
O Sn. Jost:' Euzmro - Já se tendo verificado.
O Sn. SA' FnEIRil - ••• já se tendo verificado que effectivnmenle a de~peza não podia attingir ti somma que se pretende na tabelln c que deveria ser muito superior, a nova
tuhclla deveria trazer informes e elementos para que o CongreRso Nacional, votando o orr,amento, não fosse obrigado a
fazer um segundo orçamento, que perturba, desequilibra inteiramente o faz dr.snpparecer as ..~sperancas de que possamos
um dia sntisfn?.er as nossas obrigaçõ~s r.xternas.
'
Comparemos, Sr. Presidente, n tabella de i9t5 com a de
i9t6.

O Senado me perdoará; bem sei que isso não é agrádavel; mas sou obrigado a fazer esse confronto.
Rubrica 7' «Corpo da Armada e classes annexas~: exercício dr- 1016, 1!.178:9'•0$; tnbella de 1915, 12.172:092$; oroamento 11.168 :9~0$000.
Quer ist.o rlizer que nn artual tabel!a do orçamento, t'anto
o PodAr Execntivo. que nós devemos presumir haver procedido
com o mni~ ri!l'OI'n~o r.nir!ndo nn confec~iio ~P.~sns tabPI!as,
achava que a somma votada pelo orçamento de 1915 era suf.
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ficionte, que n~ inbellu para o orçamento destinado ao exertltcio de l!liü pediu cxucf.nmente a mesma quantia votada
pelo Congresso.
Rubrica 10' do areamento para 1916 «Arsenaes,:
3. 3o\G :OOOB; rubrica JO", ot•çamento de 1915, 3. 237 :000$000.
Apen ns, Sr. Presidente, uma differenca insignificante,
uma pe.qur.nina dil'fr..renoa de vinte contos mais ou menos.
20• •Munições de !JOcca». ·Esta, Jomo sabe o Senado, é
uma das 1 orbas que muitas vezes o Governo é forçado a des!,eridcr independentemente de lei do Congresso, em caso de
nceessidade. Pols bem. Na tabeila para· 1916 nós verificámos
que a sua despoza é de 4.523:270$; para 1915 foi de
li. 182 :410$, havendo. por conseguinte, uma differença para
menos.
25' •Fretes; passagens, ajudas de custo e commissões de
saque, etc.».: 150:000$ em 1915 e igua quantia em 1916, conforme a fJroposta.
Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que a tabella apresentada
pelo Poder Executivo para 1916 não . ,justifica de qualquer
mOdo a votação do credito de sete mil e tantos contos .
.Volvamos a.s vistas agora para o trabalho da Commissão
de FinnnGns da Camarn. Pergunta-se: a Commissão da Carnnra effectivamente achou que as tabe!las remettidas pelo
Porl~r Executivo não justificavam o augmento de despeza ?
Fi~et·am trabalho intel!'tgente. como sóe acontecer com a.quella digna e illustradn Commissão. Achou aquella Commissão
que com o deslocamento de determinadas verbas poder-se-hia
fazer a. despeza, de accOrdo com a tabello remettida pelo Poder Executivo,. independentemente da votação de creditas extraor·dinarios. Assim., Sr. Presidente, era muito possível e
seria perfeitamente ,justificavel o augmento da despeza publica, de a·ccôrdo com os conceitos emittidos pela Commisqão
de Finanças da Camarn, si nnqudlle departament.o do governo
su fizessem economias nas verbas em que se poderia fazer.
como fez agora a Camara dos DP.putados.
Então Sllria o caso de se informar ao Congresso Nacional
que, quando ~ai votado .) orçamento da Marinha. nlio foram
b~m rlistribuidns entro ns diversas rubricas as verbas nec·eSsarias, clnndlo-se mais para urnas e menos para outras. Deveriam nos ditzer: •Conseguimos J'nzer economias de tnes ~ tnes
· verbas, das quaes não nos podemos utilizar porq11r u lei n. tanto se oppõc. Nessas condicões 0 Congresso Nacional fica sabendo que o computo :;era! da despeza não fica oxcedido. Fizemos
economias ·Nn tacs e taos despezas que representam n sommn
de tanto r desL'artc indispensavel so tornn que o Congresso
Nacional nos autorizo n foznr o estorno clns divet•sns verbas,
de J'ormn n npplicarmos est.r. snldo ás vet:bns que tiverem
dotações ini'cr:iores.»
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Lerei r·apklnrnonte o topico do parecer da Cornrni.'lsão do
Finanras ·dn Gamara a proposito do orçamento da Marinha.
Disso n~uella Commissüo:
«0 or·c.:unrnLo do Ministerio da Marinha, para o cxercieio
yigontr, •í dn 220:000$ ouro c :lG.008 :806$88:!. papel. .T(t J'ni,
ent.rel.nnl.o, corwedido, nl'im de preencher, durante o anuo, as
del'icioncin.~ do or~nmrnto, um credito supplernentar no valor dr, 7. 50~ :209$813, o quo quer dizer que, em fim de contas, as vl!rbns a ut.ori?.ndns, em relncão n este annn, para D
rmsl.do rlo drlpnrlamcnlo naral. sol.Jrm na vct·clarlo. aos algarismos de 2~0: 000$, ouro, ·õ -!3, 002 :01G$G95, papo!.
A Commisstío de Finn11cas, ndoptundo, ern segunda discusRtío, n proposta do Poder BxecuLivo, deixou, não obstante,
nsRi~·nnlndo ~ue n pror,ostn outra cousa niio era que n reprodueciio, mais ou menos. do orcnmento vigente, n que se dém
nlitls. poucos dias haviam decorrido, o supplement.l) do um
rJrNlilo l'f!eonhecidnmenLe avull.ndo. De rnodo. que Só restavam dous caminl10s, para que n anomalia não fosse reproduzida: ou elo,• ar n somma da proposta o quanto se apurasse.
nilccssnJ'iQ Mim de que {l • or(.lumento pudesse dei facto ser
cx<lcutndo; ou - 0 que seria mais plnusiv.el no presente momento financeiro - r·evistando as diversas tabeJJas, projectar
cconomins nas verbas que as comportassem, cm beneficio das
onlrns que, de np,plicn(;ão penmpl.orin, só poderãl) ser cor·ta.Jas, alr!m de certas medidas, corno o forarn na lei deste
mmo, cvidcntemenbe em pura pevda, porque, mais tarde, necessarinrncnte .lHtverão de appeHnr para o rect11'30- a que ó
prociso, n t.odo o transe, abril• guer.t'll- do oreclito supplementnr, que dP-spresligia e que degrada os nossos orçamentos.
M r•mrndas, desta sorte, que a Commissão vne propor,
rlemmeinrn o intuito, que elln trvc, de, não pcrmit.Lindo que
Re augmr.nt.em os recursos em d,inheiro que o Govemo pediu nn pr·npo-'/.n, disLr·ibuil-os comtudo, pelas differentes ruhriens, cm ordern a que a despmm, com c.ffeito, 'possa eon~
t.er·-sc drml.r·o dos limites que lhe J'iem'em traça1Jos nn le1
or•çanwnla~ia, tanto mais quanto, e no mesmo l!ilmpl), se dão
anl.orizacries ao {lovet•no para providenciar no sentido rle (jUC
a despe~.n pr·onenda nnf.es para a redut)(!fto que para o augment.o. Dotações hu, ú verdaile, que, relativamente ús que so
drJ·anJ cm annos nnleriol'<?S, estão sensivelmente reduzidas.
Não (, menos certo, porém, que, nem só o Exoeutivo póde .
ovitnr· que se excedam como fambmn o Senado, easo entenda
rofoJ'(;al-ns, 11m dr onconl.r·nt• en·t·Lamnnle, no srr•<iço revisor
qu,J lhe cnmpre, onde, cm compensnciío, deva cortlar, no pensamento dio conl.rilmiJ•, com {l auxilio rJe suas lu.zes, para •O
exilo final rJo. trabalho, do que se var. desobrigando a Ca..
mnm.
·
. \'ô hel),l, V. Ex., Sr. )'residenf.c, que n Cama r a ainda in~JsLo cm volal' a mesma verba (]o Ol'(;umcnto dq .. unno .pussu-

...

SBSSÃO EM 21 DE OU'rUBilO DE .!015

..

25f.

do, ,,penas fazendo pequenas modificações, ·d·istribuindo esta
verba de maneira diffcvanto e concedendo autorizações ao
Poder Executivo afim do conseguir rcducçiln rln.< despezns.
Penso, Sr. Presidente, que justifiquei cnbalmcnle os necessidades de informacõcs rio Poder Exeoutivo, afim de pode.r
o Senado, com Inteiro conlhccimcnto de .causa, \'nlar o avnltnrlissimo credito dr. 7 .001J ·c tnnlos contos.
E l.anl.o mais justificado ora qste meu modo doe me pronunciar. qu~ndo é certo fJUB o Senado, por igual fundamento,
havia negado um credito de quatro contos de r6is .
.Tulgnva indif'pensnvel que estas informações viessem
ter •ru Commissfío de Finanças, afim de .que esta ns trouxesse
ao conhecimonl.o do Senado dn Republica, de fórma a poder,
rogulnrmenf.e, voLn,I• conLra ou a favor do -crr.dif.n ~ollcil.nrlo,
·
Sr. Presid~.nle, r. escusado eStA esforco innutil d11s Commissões dn Finnncna dn Cnmnrn e do Senndo pn.rn o unico
orfeito de so dizer em publico que ha equili!Jrio orcnmcntnl'ÍO. E' nbsnlut.nment.e escusado.
·
Não foi puhlicndo o nnno passado, em todos os orgãos da
imprensa. não se disse abertamente que se havia conseguido
equili!Jmr os oronmentos? Onde estli este <iquilibrio?
O Sn..To,io J,mz Ar.vn:s - Com orcamentos fictícios não
póde haver equi!ibrio orçamentaria.
O Sn. S.~ Fr.EmE - V. Ex. diz muito bem; com orçamentos ficticios não se podem fnzcr trabalhos orçnmcnf,npios.
llfns V. Ex. devo lembrar-se de que o mais nccusndn é Q
Congresso Nn~ionnl, quandro ó certo que o Conrrrrsso NarJionnl vota. os O·rcnmentos de nccôrdo com ns tnhc!IM enviadas
pelo Poder Executivo.
·
Qunl o meio prat.ico para conseguirmos cs~a verrtnrk orçamentaria ? De que fórmn poderemos obteJ• informP.•õr•s
sogurns nesse sentido ?
·
O Sn. J-Eorowo DE BULI-I1íEs - Verificando si as h,,h,:llns
correspondem n ronlidnde.
0 'Sn. S.Á FREIRE - 1\fas n~s não podemos fn?,er iWl..Jnlgr>
fJllP. r.ssn missão é do PodrJr Exccut.ivo ...
'O ::::n. RAYliTUNDO DE MmANDA .:_O orcnmonto vordndniro
,q6_ dopcnd•J do Poder Executivo .
O Rn. IS,\, FngmE- ... n rio onvinr ns tn!Jcllns inteirrn-~
mente . verdndeir~s · no Cong-resso Nnci()nnl. ,J(L fiz o estudo
comrnrnLlvo entre a tnhr.lln de 1015 e a de i!I!G ..!Arrurlln, prodnr.iu um areamento ficlicio; osln, do nccl\rdo nl'lsolut(l. com n
opinifio r!n nobre Sonndor, vae produr.ii· antro orcnmrr.t.o flct.ieio.
O Sn. .ToÃo Lurz Ar.vu:s - Orcnmcnto eontrn o qunl. romD
Rclnfnr, hei do sempre me insurgir.
O Sn. SÁ FnmnE - V. Ex. hn de .insurgir-se como HclD:t.or
e eu terei ,mui:lo prazer em estar de .accOrd() com o nobre Se-.
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nndor, mas, ú p~eciso que V. Ex. saiba que nós não portemos
1'ugü:· das tabcllns orcam~ntarias. Para l'azcr o oz•cam••nto, é
preczso que cada um assuma inteiramente a iUa ·resouo ..abilidade. O augmento ou diminuição deve estar de accõi·do coll".
a lei c mformacõEs do Gov~rno..
.
0 Sn. LEOPOLDO llE BULHõES - E rela tortos.
O Sn. JosÉ EuzEBro - Só nas mformacões officiaes se •
póde firmar o trabalho do Senado.
O Sn. JoÃo LUJz .A.LVEs - Nas leis que orgamzam os set·vicos publ!C1lS, nas leis que organizam as despezas pu .. ucas,
nus leis que fixam a J'or,r;•a publica, e~~ .• e não sobre as tabellas
do Ck:lverno.
,
·,
O SR. SÁ .FREIRE -- Exactamente. V. Ex. dá-me licP.nça..
Leal comJ V. Ex. c~'.stuma ser •..
O SR. JoÃo Lu1z ii.vEs - Muito obrigado.
O SR. SÁ FIWRE - .•. no modo de argumentar, "•lrque
acredito •:ue essa discussi1o tenha um ob,iecl!vo co:,.num
igual, todos pretendem chegar ao mesmo fim. (Apuzu•Jos. l
V·. Ex., digo, ha de me informar si as tabellas orçamentarias organizadas pelo Poder .Executivo. nüo devem Scf· n reproducçüo de tudo quanto V. Ex. acabou de c1tar.
O SR. JoSÉ EuzEBIO - Devem ser a reproduccão d" toda~
essas leis.
··
O SR. JoXo Lmz .A.LVES - Devem, mas não são.
O SR. LF.or>oLDo DE ButHõEs - Não podem ser.
0 SR. RhYMUNDO DE MIRANDA - Por que?
0 Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Porqué O Governo organiza as tabellas de accôrdo com as leis existentes.
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - E' isto mesmo.
O Sn. RAYli!UNDO DE MIR.ANDA - LGgo 11 culpa é do 1'odet·
Executivo.
O Sn SÁ Fnmnll-Entúo V. Ex. julga .que o orçamento
do unno roassado, obedecendo ás tabellas orcamentarill•\ foi
feito de accôrdo com as leis exis!Alntes?
UM SR. SENADOR - E' logico.
O Sn SÁ FR&mJ?,-Si isso é verdade e si se pretende I!A~tar
tlllai.s do que fixa o areamento, infringe-se a lei, não r.csta duvida. V. Ex. deve considerar tãG Jogica, tão cr~stahna esta
conclusão que nin!;uem póde fugir della
Affir:uámos ha poucos dias, em um voto dado pel:• :Senado, que níio deviamos absolulamente approvar cr~dwls lfUP
representassem a infracção da lei e dabi ~ conclusn?. do que
nós não podemos approvnr o presente ·cr•erlllo. Ess~ Jnr,to pn~
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roce-me indiseutive!. e 'contra elle não póde haver ~b.<olnta
mente uma opinião diversa.
Disse c repito: escusado oí se fazer par·te da Com-lâf!Süo
de Finanr;as, escusado é let• o trabalho ingente que teew t.odos
os membros dessa Commissão quer na Cnmara quer no f'rnado, esc c sado é andar enganando o povo ,de que efh· ~iva
mente temos o equi!ibrio orcamentario, qu~do a vet•rln•ie é
a SAguinte: fazemos o areamento pat•a depois votarmo~ creditas extraordinurios que nbMiutamente o deturpam de mnncil·n a demonstrar a exi~~encia positiva de defíaite
O Sn. BUENO DE l'MVA - Os Ministros mandam as suas
propostas ao Congresso pelas suas respectivas pastas .
. O SI\, Si FREIRE - Nós só elevemos nos fundar nas iollormacões a que ha pouco se referiu o honrado Senador por
Goyaz. São esses os elementos que nos servem de ba~o ':JU~r
·contra as accusacões movidas a nós, quer para fundolnrr.ntar
o.s· nossos actos como r·epresenLantes do poder publir.o.
E~~cs é que são c:s elementos para que não se.inmos obrigados a votar tod9s os annos creditas extrnordinnrio'. supplemenl.ares e especmes.
O Sn. INoro no BMzu. - Mas attenda V. Ex. que algumas verbas do orçamento dependem de c-Iementus que são
vm·iaveis no mercado, como munições de bÕcca, etc.
O SH. S,\ FlmlllE - l"u .ití fiz esta con~icleração. quando
V. Ex. nüo estava prtlsente. l<,iz excepção positiva om relacão
a certas e dotcrminaclns drspezns.
Sr. Presidente, n proposito da votação dos OI'CO!•Ientos da
Rermblica, ainda prer:iso fazer algumas- conoidet•açi'.rs.
Perante a Constiluição da Republica, p~rgunto •'U póde o
Executivo gastar sem autorização do Legi~iativo?
Compete privativvmrnte ao CongresRO Nac:itmal orçar
a receita e fixar a dospeza annualmnnte e tomar a; rontas da
recP.ita e despeza de l'adn exercício financ~iro. (Art. 1!4. n. 1,
da Constituição Federal.) .
•
Desde a proclamrwão da Republica, parn só no~ referirmos a factos occonidos durante a vigencin da Con•lituição de
24 de fevereil·o, que possuímos . dous orc:~mentos t ~rallelos,
sendo que muitas vems o dos creditas slipplemenlnres e extraordinnrios excede ú orc.amento ordinari<r.
·
Além dos deus orçamentos, as · autor·izacões irgislativas
l'nzem desmcsuradame.ntc cJ•escer n despezn, de fórnu, que- a
i'unccão do Congr·csso Nacional se tran~formou em simples
homologadorn dos actos do Poder Executiv•'.
· Forcejam todos os nnnos as Commissiks de Fi'lr,ncas da
Camnt·u c do Senado pm•r.t o fim de estabel~rer o equilibrio da
receita com a despez~. e á !lledida que na nrrecndncão a receita decresce, a despr·za ascende a sommas incalculnveis.
E serd só com o uso e abuso das malsinadas autorizações
que a d•JS~7.a cresc<~?
/
.
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Todo o mundo sabe que não', embora essa fórma de dispor
na lei du orr;uwento coustHua uma da:; pricwipaes c•ausas da
crise que soJ'l'm o povo braúleiro.
.
Outra enusa permanece o cada dia nu:;nlólnta mui~ a culpa
do Congresso NaeiOthll. que ao mesmo tempo usa mal de suas
atkibui('ücs c não ct·êa tJ·opc!;os uos dcsmauclos do ).!:).'ecutivo.
DiL·-sc-lJa que a applicur;iio do pt·oces:;o de ru;oonsabilidadc <Í o rouwJio que devel'Íl set· applicado pat•u a rmh\ do mal.
Assim nfío enl.ondo, f'orquanto esse t•ecUl'SO uxLI·emo r,óde trazer eonsequoncias J'unestus.
·
SeJll l'Cpudial-o, devo lembrar que ouLros mcié•s podem
ser uLilizados, com iguaes JH'oveHos.
Um cxcn1plo esclul'Gcerú o meu pensamento. O Con:;r·esso
vota a verba «A.> pum a respectiva despeza. Si o Pncler Executivo, tmnsgt·cdindo a le1, despende mais que a quantia votada c pede credito supp!~mentar. o CongrtJsso nega '' credito.
Si assim p!'ocedcl' com sequencia, não será I ar: i i que descmbaracadnmcnte seja infringida a lei.
O Cong!'esso fun•:cionu oito mezes no anno, L·ecebe do
Executivo todos os inl'ol'mes relativos 'á ddspeza, os relatores
dos orcumenlos pl'omptificnm-se a ouvir os Mimstros e no
exercicio seguinte os pedidos de cr.edito vêm demouotrar que
todas as contas estão ert·adas.
g• certo que urna objecoão poderá ser 'of!'erecida contra
o ado do Congresso, ncgandn " e'J'cdil.o, islo é, a manifesta
insufficiencia da vel'ba.
·
Co;Jlra semellmnte objocoã«, J'acil é !'esponder que no
Exocut.ivo cu!Jo o doi!·eil.o do pedir o J'ofoi·ço da verba Jogo
que o Congresso inicia suas sessões, ~:vitundo que a despeza
seja ordenada pelo .Executivo, r:omo rneio de impôr sua
approvacão.
·
Não rne l'úfiro aqui ús desp~zas urgentes o inadiaveis,
sujeitas t\ disposir;ão do Pode!' Executivo, que constituem ex- .
copçüo. Procedendo-se de fórnm difCerentu, excusado é cogitar do oquilibrio orcamentario, sobrecarregando o pow de
impostos put·n immodorad-os c!ispensdios,
li:' bem do ver que travo de -Laes assumptos impessoalmente, visando um unir:o fim - defender· a lei c o 'rhesouro.
A Commis~ão ele .Finanças da Camara alinha agora todas as
verbas da receita orclinaria, vuc ús tabellas da despcza buscar
a somnm para om outra columna alinhai-a, verifica o .
de('icit, propõe as oporacõos necessarias, quer augmentundo
os impostos, quer cortando as dr.spc•zus, com assent1melllto do
Pocler Exe~utivo, que el'fectivall'!ent.e collaboru. nos orcamenüo.s· n Camura approvu o pi'OJecto o oncammha-o para o
· Senado, rJst(< por sua vez' c• pot· üüermedio dil. respectiva
CommissrLO esquurlrinlta o. trabalho, propõe medidas, suppre
lacunas porventura exist<mtes, ouve, ainda o Poder E.xecutivo e final111ente vota a proposicão, que, emendada,
volta â Gamara pará novo estudo,. novas conferen.cias e
.acceit.ns ou rocusadas us emendas, seguem-se os doma1s tra.mites legues, até n sancclío do Poder Exç.cutivo,
A Naolo iateira l•OiUva o esfo~·oo ooDJus:ado ~os poderes
Legislativo e Executivo e acred~ta na extstenc1a de um
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superav-it dcsl.inndo ú :unnl.izaoiío elas G;.rir:;ar.(;cs exl.~rn.ts·
correm, emtuntor (JS PI'ÜiWiJ.'IJS ~eis nw:-:ei-i l~io nnno ~('!C!Ú
m1rndo ef:t{L cufnvenci~u dL~ (1\ll.~ ~t lei e-sLá ~undo obsot·vuda, que

us Lh:;:;pez~t:; f'ÜO ns C/ll(: eun:-;tro.J d'1~ rc:;pcctivu

I.

orvamt.nto o

que o saldo ú uma \~ordadc .
.Puro engano, o l'oder Execnlivo despcnd·e o que ,julga
nrwes.lnrio <: n:io o qnc por iniciativa e pelo exame do
l'uder· L"s;islntivo, foi votado l' eonslu da respectiva lei.
Em mo.adns do oxordcio dirig-e-se ao Qn;ngrcsso, simplesrunnt" porqw: o 'l't·ihunal rln Contas impede o registro da
verha e, obtendo a appt·ovar;>w de Lodos os cn:dilos, · desmantela, inut.ilizn, nullifica lodo o tralmlho orç:\mcntario e o
defidt a:;cendo c esvac-se a esperança do se oiJLer recursos
desl.inudn·s a umorLizar as divi~us cxt~rnas.
Assim se tcm procedido todos os annos,. com irnprevidencia c sem a preoccupacüo •de .quem deseja evitar a Lutela
dos erectores estrangeiros.
· It'liciado, o Governo do cmincnt.e Sr. Wenccslúo Braz, espcrancas null'iarn todos ele que us cousas corressem de
íóJ·ma diJTerenf.e. Sentia-se qu'c apparecia a coragem para
combater· o mal e o esforço her·culco da Cornmissiio de Finanças bem dflmon~tra que fund•adus eram essas esperaucas.
Ainda ha pouco dias o Senado I'Dtando um credito do
Miuisterio da Agricultura, approvou de accôrdo com o paNcer da Commissão de Financas emenda suppriminclo uma
verba de :,oo e tantos contos, simplesmente puru manter o
principio de ohcclieneia ú lei.
Estava crente, pois, de que o mesmo caminho se devia
lriDJar c.clahi o motivo que me impo~ o dissentir da maioria
da Commissiio quando opinou no sentido do ser approvado o ,
credito de sele mil o tantos ~ontos, agora Ul)l debate.
Exeusuclo ó rcpel.ir· que assim procndi como de costume, snm visar pessoas e com o unico intuito de dcfonder•
as atlribuicões dtu Cougres~o Nucionul e u propria coherencitt do Senado que Jm poucos dias upprovou o parecer da
Commissiio de Finan~us a que acima ulludi.
Ve, JlOis, V. Ex., Sr. Presidente, que, si votarmos o credibo solicitado pelo Poder Executivo, para pagar despczas
quasi todas já realizadas sem lei, ~:~uo as autorizassem, sunccionamos a violação de disposições e1;pressas na Constituicão
Federal.
O Sn.· LoPES GoNÇALVES - E es.sas violações vão sendo
costumeiras.
O Sn. SA FREIRE - Ainda hontom, Sr. Presidente. tive
opportunidade rle ler na primeira ~\Jlrtmna do Carreio da
Manhã, a lranscripçilo de um artigo publicado no EstJJdo de
·S. Paulo, que nos deve causar i'llveja, a nós brazi!eiros.
Nesse artigo que naturalmente é conhecido por tod011
os Senadores, se vê 11 fórma por !}Ue agiu a nossa irmã ReI
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publica ArgenLinn, Jogo depois que rebentou a guerra. O
córte das despezu~ publicas foi urna vertlade; o equilibrio orçamentaria s•' o~eJ·ou immediatamenlc c as reservas illll'giram como qu~ por encanto, alicerr,ndns no graride patriotismo
do povo U""entmo
. Aqui, ~.que nós vemos ? quando se discu li.).I o c;rcamento
da Receita !'DJ•aJlJ lembrados d1versos alvitres nar·a o au.::'llolltu da rcreila oublica Esses alvitres appureceram porqu-.. em
sendo vutarlo o pJ•fljPeto do uJ·ç~rnento 0111 2" discus~an, rr.·'(lu1Jeceu-$e n exi~tenr.in de· um deficit de 5G mit conto' Es•e
deficit appareecu antes da creacão ou do nugmentu da, 1'•'8pectivns vet•bas que noje representam os creditas supJllt•meutareb e que uu f.ll'llf\t ia 3' discussão do areamento na Camara
oos Deputados ficou verificado ser· muito maior ..
Já se falia na venda de pr·oprios nacwnae~ Pll'fi e..<tabelecer o equilibr·io orcam;,t.tario, no augmento de diversos impostos. ~as. Sr. Presidente, si o Congress1. Nacion'l' pret•mlie
para equi Iibt·ar o or·camenlo crear novos impo• t.us, o ,.,,.! tri.
buinte tem o direito de pedir ;eguras, verdadeiras e sinceras /
exl'licacõeR sobre a appticacão dos· dinheiros publicas, afim
de se verificai' si ó pos~iveJ a reduccão das obrigações exter·nas. Com a '"'eacãc desses impostos que absolutamente nós
não podemo; desde já avaliar a quanto montam, pretende-se
que se tenha estabelecido o equilíbrio orcamentario. Isso é
ainda um ponto de interrogação. como até hoje t.em sido um
ponto d~ interrogação a possibilirlade de se fazer eft'ectiva a
aJ•recadacão das roenda~ publicas. O ca1CU!ú do Relator do
orçamento da Receita sobre as importanr.ias perdidas . por
falta de aPrer.adncão. att.inge a cerca de 50 mil con~os.
Ora. Sr. Presidente, si nós não tomos meios Hfficientes
para conseguiJ· uma arrecadação perfeita, parece que excusado
é nugrneritarmos o~ impostos. (Apoiados.) O que vae aclontecer é que l.odo; quantD8 se acham habituados a bem cumprir a Jeisent.ir·-se-hão sobrecar·regados com os novos impostos; !ll.(u~lles que as inf"ingem por habito não soffrerão
cousa ah:nuna porque não satisfazem nem os impostos .iá votados quanto~ mais os a. votar.
Disse, SI' Presiden·te. que para o equilíbrio orcamentario
.iá foi necessesnrio se autorizar u venda de proprios nacionaes, o augmento cJ•escente de impostos e. entretanto, não se
disse eni publico quat é a despeza verdadeira do areamento
da RPpublicu. ·
.
Vê V. Ex., Sr. Presidente, que razão t.inha eu quando divergi da maioria dn Commissão de Finnncns contra o seu parecer cnn,·edenrln o crecJjto de sele mil e tantos contos sem
maiores informações.
.
Ainrtn hontrm o homado representante do mstndo de Minas Geraes. defendrnrln-se. allegou quu no exercicio de seu
mandato de Senadnr- dn Republica elle só visava o cumprimnt.n da lei. Eu penso, S1·. Presidente. que os maiores e melhores amigos do Governo soo aquelles que collaboram effe-.
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cLivnmenle no~ orçamentos, procurando, por Lodos os meios,
fazer reducoões na despJzn publica e as J'esel'vas, que são as
nossas . unwas espel'ancus para o cumprimento das nossos
obrigações externas.
Feitas essas considerações, rogando que o Senado exouse do l.empo que occupei a tribuna •••
0 SR. JOSE' EUSEBIO - Brilhantemente,
O Sn. SA' FnEmll - ... espero que reconheça que fundadamente deixei de· manifestar-me a favor da concessão do
credito.
As considerações que fiz demonstram que me esforço
para b.em cumprir ·o meu dever. Estou certo que outros poderão fazer com mais brilho e competencia (não apoiados),
mas nenhum o fará com mais sinceridade. (Muito bem, muito
bem. O orador é cumpJ·imcntado.)

O Sr. João Luiz Alves, respondr;ndo no seu illustre coilega pelo Districto Federal, reconh•lr.e u habilidade com que
S. Ex. se conduziu no combale ao tlredito um discussão,
o declara que, si não fõra n propo~h;ão ter merecido da Gamara, c, antes, da sua Comm1ssüo de Finanças, cujo espirita
ele economia tão bBU11 salienta o nobre Senador; não l'ôra
ainda a cil:cumstancia de ter merecido o seu .rnodosl.o parecer
a nssignatura de I.odos os seus collegas de Commissão, ·exclusivo apenas a do seu digno cont.radictor, sonlir-se-1:1ia fraco
em il:ssumir a defesa do trabalho que elaborou, Sente-se,
porém, animado dennte do pronunciamento da Co!ll1Dissão de
que faz parte e está certo de que dunnt~ dos argumentos que
vae apr·esonlaJ• o Senado por sua vez sanccionarú o seu pare.cer.
Acompanhou com solicitude o ;,~rndo comparativo que
•Iez o illusLt e Senador entre o areamento vigente c a respectiva proposta do Pocler Executivo para concluir ser desnecessar!O o credito ped'do, esquecend·J-:<e entretanto, S. Ex.
de .que o orador no anno passado, relatando o parecer do orçamenl.o da Marinha, annunciára diJ'f~renca de verba que
excedia de mais do /7.000 contos a proposta do Governo.
Queria então o orador que se votasse um ovcamento real e
nilo fictício, ·pelo prurido de apres(•nt.m• no papel, e só no
papel. um saldo l):.çamenlario que desappar·ecerm fatalmente
nos creditas supplementares que' se i1aviam posteriormente de
votar.
.
Não oncontra)ldo apoio na Gommmão, dispensou-se de
fazer P,ar·le della, só voltando em ntbJr;ciío a &olicitações de
seus Illustre.s collegas e dando parecer ao areamento, elo
nocôrdo com a maioria da Commissão, mas com o protesto jú.
conhecido.
'
Da proposta do Ministro da ~farinha consta qu·e a verba
se elevava a mais. de 42.000 contos; o Minist!'o an Fazendo,
porém. como de I.odos os 1\linist.erius Purtou a esmo naquella
proposta, sem cuidar de despezas rei·taF, previstas em leis
·permanentes e a quo niio em d!tdo ao .Govemo a seu nrbitrio
cortar.
Yol, VII
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Sendo· assim, não se pt\do ta:mr de violador da lei o
Ministt·o .quf!, por não Ler vei'!Ja pal'a .pagamento de ol'ficiacs,
de marinheiros contractados, de municfw de bocca c outras,
obedeceu •ti organizacão de seu l\!inistcl'io, ~ujo serviço é rigorosamente discriminado em leis p,;rmanentes.
Discorda da opirtião tio seu illu~Lt·c O'flJlOililor rquando
sustenta que ao Cnng'l'C8SO cumpre votar {!C accôrdo ·com a
proposta do Governo. Esta não é mais do' que um informe
que devo ser estudado pelo CongNls~o, !unto mais quanto ha
:profunda divergc~wia entre . as propostas do Minjstro da
Hn~enda u o. <}i'tmsl.ro le~lmwo da pasl.a .que SUfJOl'IIltendc o
deparLtLincnto c que lhe de.ve conhccr:r melhor as necessidades.
E:qJlica o orador a difl'crenca das diversas vertias enumeradas no podido de ci·edito. e qne por serem bastante claras na cxposicão de motivos apresant.nda no S~. Presidente
da llepulllka, dispen~avnm a audiencia do St•, li\linis~ro 'da.
Marinha, como requereu o illustre Senador pelo Districto Federal.
·
E' tempo, entende, de se acabar com os orçamentos fantasticos. De sua parle .it\ tentou fazei-o na sessão passada
c agom, dcante do faeto .eu.ia previsão "fez, espera que a Commissão o o Senado doem verbas reacs JllH'a despezas determinadas cm lei; e então, stl então, ~ê eomp.romettc a não dar
seu voto a ct·cclitos supplemenL:u·es.
Está prompto, declara, a coneordar com os córtes e
ceonomias, que1• no orçomonlo da i\farinha, ·quer no orçamento
da Guerra, si obcder:erent ao mesmo espirita de ]Weoccupação
patrioLica .de diminuir as despezas publicas. Está prompto
a concordar com o corte destes orcamcnlos desde que o mesmo
,
se J'aça aos outros,' sem o que, não.
Do seu parecer, das_ informações prPstadas pelo Ministro
da Marinha e do que expoz ao Senado, acredita chegar-se
a conviccão da nc:-ccssidade da votação do Cl'Cdito pedido c
essa será sem duvida a resolucão do Senado,
Adiada a votação.
LJCENQA AO SU, AN'I'ONIO

CAODOSO A:MOnJM

2' discussr.o da proposiçfío da Cnmara dos Deputados nu.
mero 52, de 1O'i 5, que coneede um anno de lillenca, sem vencimentos o cm prorogaçfw, a. Antonio Cardoso do Amorim, 2" cscrinturario da Delegacia. Fiscal do T1Jtlsouro no Estado da
Dahia.
Adiada a v o tacão.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou lo- ·
vantar a sessão.
.
Designo para ordem do din da seguinte
Votai)Ü·J, om 2' discussão, da pi;oposicü,o da. Camnra dos
Deputados n. 43, de 19•15, que abre, pelo Ministerio da. Ma-
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rinha, o credito do 7o593 :209$813, suwlementar ás verbas 7',
8', 9', 10', 1'3', 20' e 25' da lei n. 2.924, de 5 de jan~iro d~
1015 (com parecer favoravcl dtt Commissúo de Ji"lnaru;as);
· Votncãoo em 2' discussflo, da proposic~o da Camara dos
Deputados no 52, de 19Hi, que uoncede um. anno de licen~a
Eem vencimentos e em prorogaciío, a Antonio Ca,·doso. do
:Amorim, 2' oscripturario da Delegacia Fiscal do Tbesouro
il!O Estado da Bahia (com llarcueí' (avo1•avel da Commissúo d~
Finanças).

Levanta-se a sessão ás 3 hóras e 10 minutos.

H7" SESS.\0 EM 22 DE OUTUBRO DE 1915
Pl\ES!DENC!t\ DO Sll.

URa~:'> o

SAN~,

PIIJ:SIDEN'tE

A' i hora da tarde abre-se a sessão, a que coneot•rem o;
Srs. A. Azeredo, Pedro Borges, 1\Ietello, Pereira Lobo, Lope.;
Gonçalves, Silv.erio Nery, Indio do Brazil. Lauro Svdl'é, Artlmr Lemos, Mendes de Almeida. J,osé Euzebio, ·Pire~ Ferreira, Rib-eiro Gonçalves, Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza. João Lyra, Epitacio Pessoa, Wal~redo Lea:,
Rosa e Silva, Gomes R:ibeiro, Siqueira de Menez-es, Domingos
'Vicente, Bernardino Monteiro, Miguel de Car.valho; Augusto c!e
·Vasconcellos. Sá Freire, Bernardo Mont-eiro, F·rancisco Glyeerio, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis. José Murtinho, Generoso
Marques e Abdon Baptista (34) .
.Deixam de cornvarecer com causa .iustificada os Sreo Het•cilio Luz. Costa Rodrigues, Abdias Neves, Eloy d~ Souza.
Cunha Pedrosa, Ribeiro de Britto, Araujo Góes, Raymunrlo
de Miranda, Guilherme Campos, Ruy Brurbosa, Luiz Viannll',
J.osé Marcellino, João Luiz Alves, Nilo Pecanha, Erico Coelho.
:Aicindo Guanabara, Francisco Salles, Bueno de Paiva, ElugeJiio .Tardim, Gonzaga Jayme, Leopoldo' de Bulhões, Alencar
,Guimarães, Vida! .Ramos· e Viotorino Monteiro. (24) .
E'· lida, posta ·em discussão e. sem debate, ·.app.rovada a
acta· da sessão ant-e rior.
O Sr. t• Secretario dá oontao do seguinte
I

EXPEDIENTE
Offic(os dos Srs. oGovernadores dos Estados do Rw
/Grande do Norte o Pernambuco ngrnder.cndo 11 communien ..
cão, da olei~ão do Sr. Antonio Azeredo para o cargo d"
:vice-Presidente d,o Senado. - Inteirado. ·
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O Sr. 2' Secretario procede t't leiLurn do seguinte
PAT\EClm
N. 156 -

'

1!l15

A' Commissão do Finanças foi presente, para inLoJ.\p(lr
parecer, a proposição da Camnra dos Deputados n. 40 de
Hll5, ·autorizando a concessiJ,Q de um anno de_liccn~a. 'c.om
<Jrdrmado, ao lmcharel João 1\odligueti do Lago, desembargador d.o 'l'ribunal do Appcllação 'do Scnnn Madureira.
Tencio cm vista os documentos anncxos . á propnsici1o o·
cm virtude dos qua.es se verifica: 1•, que o peticionaria
f.Jhf,cvc o maximo das licenças que lhe podiam sol' concedidas
pela lei vigente (2.756, de 10 de Janeiro de 1910); 2", que o
laudo de inspecção do saude, passado pela mparticlio eompet>Jnte, opina precisar aquclle ,juiz do um anno par!! tratarse do cirrhosc hcpnthica de nature.za paludjca e insutficioncia mitral congcnita - é a Commissrw de parecer qr1e seja
ad.oplado o pro.iccto.
Saiu das Commissõcs, 21 de oul.ubro de 19Hí. - w.
ctorino Monteiro, Presidente. - L. da Bulhõas.
Sá
F1•aire. - Bttano da Paiva. - João Lui; Alves.
Pll,Ol'OS!Ç:ÍO D.\ C.\MAM DOS DEPUTADOS N. ;.0, DB
SB l\El'El\ll rf PAltllC!l SUP!I.~

'i'!J15,

A QV~

O Congresso Nncional resolvo: ·
,
Art.igo unieo. E' o Presidente dn Republica nutorizad;(l n
conceder· licenca pop um nnno ao bacharel João Rodrigues do
J,ago, doscmhargndor do 1~ribunnl do Appellncfio de 8onna
Madureira. com o ordenado a que tem direito, pnrn tratamento d<J snudo onde lho convier; revogadas as disposi~ües cm
r.onlrnrio. ·
·
Cnmarn dos. Deputados, 28 do setembro de !Dlú . ...:. As··
tolp/w Du.trn Nieacio, Presidente.- .1rrtorl'io José da Co.~ra
Ribei1•0, I• Secretario. - :Foão Dat•i'd Pcrnatta, 2• S.ecrctnr!o
int.erino .-A imprimir.
·
•
·
E' igun1mcnl.c lido c posto cm1 discussfio, que se encri•t•n
sem· de bale; o ;;cguinte

N. 157 -

J!llu

1\. Commissüo do Pinancas, antes de emiLLir pnrec<!r ~Obl'll
~I. de 101~, ·que an-

u. proposicfLo dn Camara dos Dflnutados n.

torizr~ ~

Go1·.rrno a abrir, pelo ~linisterio da ll'azonda, 'l •ll'cdilo
(•.xtr·nnl'dinnrio de \~i :.l·i0$r!I.IO. ouro, 11al'a pn.gUJnénto r.lCis jueilS
.

I
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ó mais dc~pezas do emprcstimo para a Companhia Viac;:ín Ba!Jiana, opina e requer que se,ia ouvida a do JusLiCa 13 Lcgislacão.
·Sala das Commi•ssües, 21 de outubro. do d15.- Vit:to?'ino · Moutcü•o, Presidente.- Stí F'I'CÍ1'C, -.L. ele Bulltõcs. -~
Buano ele Paiva, -

João Lui:: Alvas.

O Sr. Presidente - Não hn, no rc'cinlo, numero para a
- votar;ão deste requerim,J:nlo.
Na Jórma do Hegimento, vou mandar proceder ,: chamada.
Procedendo-se á chamada, vcriilica-s'e a auscncia dos Srs.
A. Ar.credo. José Euzebio e Adolpho Gordo (3;,
• O Sr. Presidente - llcspondcrmn :í chmnad:L :l]Jm:ns :Jl
Srs. Senadores.
Níío ha numoro; fica adiada a votacão. .
O Sr. Lauro Sodré (') -Sr. Presidente, venho desobrigar-mi' de uma incumbencia que espontaneamente as~uwi.
Quando, em dias do corrente anno.. tive que fazer uma
viagem ao meu Estado natal, nüo a fiz como mera e.~cursão
·politica ou viageni de recr~io; dei a essa viagem a stgaifica.cão que ella nos meus olhos devia ter: fil-a empenh:ld·J em
ver O• 'inteL·esseti-o as cousas no Norte, sabendo bem que toda
essa vast~ extensão do lel'l'ilol'io da nossa Jlntria se encontra
~acudida por. uma tr.emonda crise economico:financeirn r pOJ'
j.nfelwuJade nossa aggravada em alguns dos seus Estadllo pot•
crises politicas..
.
.
Por cs~e tempo na zona que fica no centro da região nortista com~cnvnm a se desenhar esses dias sombr,os c esse período dolomso que surgiu mais tarde, fazendo com que t>S
Esladr, do Ccarú. da Para!Jyba, do Hio Grande do Norte. c do
Piau!Jy fossem t'lagcllados pot• essa tremenda sec<~U• i:ujn.s
consequencias ainda agora estão padecendo, victimndos cm tão
grande numero os quo viviam tranquillos ·dos seus labores
·~stos, mourejando nessa vida que tanto recommendn o
noz·tlsta.
'
Jtí nesta Casa houve vo~es que se levantaram trazendo. ao
conhecimento. do Senado o levando no conhecimento do pai2
pelos seus orgüos 6s reclamos que de lá surgem e que do
lá vecm.
· Sou do um Estado onde este flngello não chega, mas son
do um Estado intimamente, estreitamente solidaria co•n os
fllue estã~> agora soffz·endo ns inclemancins do cl1ma; sou de
um Estado que, ligado assim a esses Estados nortistas, lhes
devo grnndo SO!!!ma dos seus p~og.pessos. deve-lhes em !P'~ndo
cópia as suas riquezas. porque sao exactamente os nort1sta<:~
dossa zona l'lagelladn que t.eom JeVndo n essa uberrima, grande,
rica e prospera Amnzonia do outros tempos o con-

(") Este cliscurso·nfio foi revisto pelo orador.
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curso da sua actividade, o esforco do seu braço,' a sua dedicacwo, trabalhando aque!le solo fertilíssimo o abençoado e
:razendo que delle se desentranhem as riquezas com quP. a
natur.eza o dotou e que tern dado tüa grandes e beneficos
frucl.os.
Sr. Presidente, nessa viagem cn tive o ensejo, que me
pareceu Op,Portuno, de auscultar· •JS sentimentos desses Estados, ouvmdo corpomcões, que repJ'ilsentam, mais do que
nenhuma outra, os grandes e legitimas interesses dos Estados elo norte. Foi assim que diJ'igi a varias àssociacões
com.rnerciaes dos Estados do norte uma carta cir·cular que
o Senado me permittirá que leia, tão curta clla é. Enderecei-a de Belém aos trinta de marco ele i!Hfi ..
~Belém do Pará, 30 de marco do 1915:
Exmo. Sr. presidente e diS'llos membros da Associação
Commercial do Espírito Santo - Quando resolvi sahir do
Rio de Janeiro em viagem para o Estado do Parú, ·que Lenho
a honra de representar no Senado ]'cderal, para Jogo entendi
e fiz publico que essa minha vind,l a Belém valia por uma
excursão ao norte da Republica, cujos legítimos interesses se
confmidem bem aos meus olhos. .
E na preoccupacão que eu troaxe de ver de perto' as
cousas da minha terra natal, estudando a crise economicoi'inanceira tão temerosa, que a afflige, J?laneei, fazendo por assim dizer a minha enquete pessoal, ouvmdo acerca dos problemas que nós temos púr forca de reMotver para resurgir e reviver, estender esse exame aos Estados da Federação Brazileira, ·por ond~ teria de passar.
·
Em todos, com mais ou menos gravidade, com maior ou
menor intensidade, as ~onsequencias do mal, que se alastrou
por toda a superfície da Patria, qU•J ~ nossa, se fizeram
sentir.
E como brazilciro e como presiclonlo .da • Federação do
Norte>, associação quo nós crctlmos com os mais nobres o
patrioticos iutuitos para qu,~ fosse na CapHal da Republica
o orgão das aspirações de todos os Estados que constituem esta
vasta e rica e futurosa regifio do nos~n pa1z, como brazileiro,
o meu desejo 6 ouvir sobro a situação qlje atravessamos, soI:Jre as medidas, que podem ajudar-nos a vencer os grandes
embaraços que vivem a vida laboriosn. do commercio e das
industrias, dos quaes é orgão autorizado essa associação Commerr.ial.
IScJ·ci feliz si puder no meu regresso para o sul receber
os informes e as luzes que poderão dar üS que lendQ as lições
ria cxpcricnnia dirão accl'ca ela sHuacão dos ·males que pcsorn
sobr•c a União e especialmente sobro os que causam damnos
a os ses Esi :1clos, indicando as providem·ins que nos seus olhos
pareçam cn!1ar.cs de remedinl~os, nt.t.enuando-lhcs os e1'feHos
si forem susceptiveis do cura.
De posso de taes parecereR, lidarei por far.e!-{)s valer
junto aos poderes da. Republica. (\mpcnhado em· prestar um
mínimo servico a esse Estado. SniJC!e e frnternidade.-Lauro
Sodré ..
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. ~.'ne., 13ram oR !.ermos do meu appello, 1Sr. IP'residenl.e ..
Po1s bem, este appcllo, por fortuna minha, foi ouvido c tiv~
a sal isl'a~úo ·de ser recebido em lodns as ·capitues dos Eslmlos
por onde passei na séde das nssocm•:f,rs commcrciaes, receb~ndo. do todas e!las memoriues cm que c~sas ma teria~ foram
discutidas, estes males postos em ovld~ucm e ns prov1dcncms
a que me referi indicadas nestes da·,~umcntos.
::;rru estes rloeumentos· que lenho em mão, Sl'. Pl'esidenle,
são esses documentos que cu ficava na obrigacão de ler ao
Snnarlo, agora que me parece o momento oppoduno c azallo,
na l10ra cm que vão chegar a cst.a Caso. do Con[;I•csso Nacional os oroumentos, onde mais do que •!m nenhuma outra lei
essa providencia teria cabimento. Ma~, Sr. Pre;,idente, como
nesse documento que acabo de ler fiz referencias á funcção
em que me permittiu tambem fallar nos termos em que eu
fallei, não só como Senador da Republrco., mas CODIQ ,Presidente da Federação do Nor~e, o ;Senado me pcrmitlra que,
arredando prevencões que porventura possam surgir em algum espirita, quanto. nos intuitos des,;a associação e ao movei
da conducta dos que a fundaram, c11 diga, nesta tribuna, na
hora cm que venho fa!lar dos int•'re~sts do norte, em nome
delles cu diga que os sentimentos que nos animaram foram
exclusivamente os mais nobres e elevado& sentimentos de patrioUsmo.
·
Bem sei que é necessario muita vez que uma 'palavra se
levante e surja para fazer valer as nossa~ legitimas pretencões,
as nossas aspiracões com 0 nortistas, levando aoa ouvidos dos
que tenm o dever de ouvir esses re0Jnmos a palavra que vem
dessa rcgiüo do Brazil, a palavra que vem dessa zona da nossa
Pall'ia aonde muitas ver.es não .[JIJegam com o devido carinho
os cuidados e as o.ttenções que devem ter para com todo o paiz
os poctcr·es publicas.
Mas, Sr. Presidente, cu não quero que fique a pairnr
sobre a minha conducta, nem sobre os companheiros que tive
na or·ganizacão dessa associacão, rJe.>tinada pelos seus estatutos, n pugnar pelos inLeresscs do nfJI'I.e, eu não quero que
J'iqun pawando no espii·i lo do ninguem a menor duvida sobre ·a pureza das nossas intencões e ·a segurança com que
donJOR esse passo, certos r! c· ·que, ·do1'cndcndo o norte, dei'endinmos a Republica. (Muito bem.).
Aos 2Q de fevereiro de 1913, nós fizemos em solemne
usscmblca a instituição desse gremio de brazi!en·os. ·Coubeme a mim, por delegação dos companheiros que tive
nessa jornada, fazer a oracão, nesse acto, ser o que se costuma apel!idar .-·orador officin!. l•ois bem. Essa oração eu
te1iho ·em mãos, e o seu titulo diz bem o que nós tinhamos
em vista, porque ella teve por epig-raphe - pelo Norte, pela
Republica.
· ........ ,,,~
Dessa ora cão, Sr. Presidente, para dizer quaes são os
mous sentimentos como nortista, e quaes .são os sentimentos
dos meus ·companheiros desse grcmio, ou lerei apenas um
trecho, que porú de manifesto relevo os nossos sentimentos e

.\NNAilS DO SENADO

J•evnlal1tl coni n maio!' segurnnca e clurezn fluacs são os intuitos
<I essa associação. Dizia ou:
«Viemos para unir, não para separar. Nem eu ouLrn.
cousa ra,,o, quando a,qui exponho o que sinto c o que penso,
como brazilP.Jro, sinão dizer· o que .;orno eu pensurn e sentem·
os compatricios dessa Fede1•açüo do .\ ort.a, ao Ullttuncrm• que
sel'ia aos nossos olhos o maior dos <·rimes a pregacão dessa
heresia politica, que annunciasse a quebra 1 da unidade da
nossa grande e feliz Patria.
· Essa. foi a obra de bcnomerencia que recommendu ú•s
hençiios da geração de hoje os noss<~s nntepassados. Seremos
nós dignos seguidores das suas missões de patriotismo e dos seus
c:..-umplos de civismo, pam que Jg'.lotmeuto sol.Jre nós caiam
as palavras abençoadoras da postel'id<>.dt, .a qu.~m nós entregaremos nmnnhf•, integro, mot•al e tJJatertalmeute integro, o
OJ•ganismo que das suas mãos t'CMtlem'1s, Deposito sagrado,
que juramos todos defender e guarda.•, mal se nos descerram
ns olohos :'L luz elo sol incandescente, fJUC enche de clariclncln
doces, c na sua bcllcza incomparavcl, o firmamento eternamente azul, que cobro as florestas sempre verdes e colossaes
da Amazonia e as viçosas eampims eur.antadol'Us de Piratinim. Céu que •é como se fôra um immenso zimborio, estendido por cima dos nossas cabeças, ~;•l.eirando-se de um lado
sobre os pilares de granito dos Anrtos alterosos, que estão a
topeta.r com as nuvens, e de outro )ado sobre as pesadas massas de pedra, que se erguem á laia de formidaveis cyclopes
collocados em sentinella pelo nO$SO luugui,ssimo litoral de
brancas areias, batidas petas ondas mac ulhosas de um oc.eano
que, sempre em furias de ímpeto, nos ensina a ser fcl'rtes.
A patrin não n queremos sinão assim, não a amamos s1·
não como ella é, tal qual a amaram e ·fizeram os no~@OS maTOJ•os, tal qual hão de querel·a e em <·u•a defensüo pugnar os qnr.
'~ierem depois de nós, het,deiros desse sucratissimo legado.
Nos recessos do nosso cercbro não lha recanto Gll1! que se
possa aninhar traicoeiro sentimento damninho, que no~ viciaria a conducta. Nfw I Na casa que vae @Cr a nossa offlctna
de tvabalho ninguem verá metlidos á forja eoinã() os inst.J•umontas destinados a servir .a grande causa pela qual vamo~
empenhar o melhor da no~sa viloal idade. legionnrios do rl~vet·,
prll'occupadlls de quo cada ve1. mai<• seja ·feita sr~r,de ·c una
u pntria brazileira. ·
Temos um rumo trncado. Traotímol-o com scguranoa o
com acerto. Faremos a grande politica, a politica n9.1\;~nal, ·
lidando em bem dns prosperidades da Pulrin.
· Ha uma grande parte della que viveu sempre qún.~i e1quecida e abandonada, sob o ant.igo regimen. Nas vizinll~ncult
do Centro, de ondo il•rndiaVl!l a lu?. e o calor e a virln, iam Nn
progressos .crescr.ntes as p!'O•vincias.-Sobre os Estudos do Norto
mal eheg-nram os zelos c os carinho' viviam semprr dPsn.iudnclo> do amparo c protecção bemraw,in.
E mal podiam pot• assim em proveito as riquozns com
C)UO n natureza prodigamente os galardoou, metloll(to. lhes nu H
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c,nl.ranhas do s·olo o thcsouro que e!lc encerra ninrln em tnnt.n
parto incxploradll, c dnndo·lho n terra essa rnrn ferncir!ado
Que pcrmit.to quo medrem nclln todas as sementr.s, que se
desnf.am ·cm inestirnaveis fructo:•.
Postos os Estudos no uso c gozo da autonomia que lhes
deram a:. novas leis, é ccrLo que a vida entrou a ser. pnra ns
antigas provi.nr.ins do Norte. mais focundll. Dellns hn al~tn·
mns que puderam cre;cer a nivel superior, graças aos roem···
so~. que cm suas mãos deixou a lnrguc?.a da Fr.rlcracflo.
NinJluem ne~ará que nn distribuição .elos au;vilios, ct.m
que a União acode a todos, é do notar a differenr.n eom que
os homens de Estaria que toem governado a Republica term
SPmprc ma is bonovolo:· os olhos posto" sobre 01 ou tT'o9 .nrr'l:
hro-;; dn Federacão, como si não vissem ns ndssas ncre~·sioadcs
r·nlpilantcs. como si ans E·eus ouvidos não viessem trr u3 rc·
·c Iamos dcs;;as nfast.ndns regiões, onde taríto h a rrue fa?cr. o
nndo n acção do Governo. hem dirigida. póde contribuir p:,ra
que <·nbnmos a desmarcadas alturas fnment:ulas qur SP.iam
as nM·sns induslr~a·~ e creadns novas fontes de produeciio. Q'U•~
vnsmrãn fartamente o t.rabolhn c o canitnl que se lhe• vnt~m.
Niío cabe aqui a descripcão do que •l o Norté do nosso
vastissirr"' paiz. Niío fnremôs agora 0 inventario da·• suas
riqueí.itW.
·
/A mi~siin deste Centro é .precisamente viver OPSSa prO·.
paganrln po'ndo á mo>trn o que são e o rrnc valem os E•tndos
que ficam pura as bandas do Equador. Essas campanhas por ·
amor dns /erras cm que nascemos rar-sc- hãn pnr trdo~ ns
meios c no r Iodo's os modos. nn impronNl. nas trih•m~·· de
confm•encin, cm museus por·mnnontes o expnsioõr.! de pr!'ldu·
ctos. nernnlc o pnhlico e perante os nllos podcrr.; dn !'i'ncr.o.
Diremos alto o que somos c o que ·qucr.cmos. Politicamente. recl·amnmos o direito do viver ú snmbT'n rh• !ri• protectoras da Republica. Que nos assegurem, o!' qur mnPdan>
o governam, n ordem mornl, e elia so desenvolver:\ P!tl ·um
prot;'T'edir sem termo~. • ·
Que é o que nós queremos ? O Norte, todo el!r aflui
reunido, que ó o que elle quer'!
Queremos que a Renublie•n, que 6 o regimen dg !ibf'J•dnrle,
sc.in t.nmbem o da igualdade e da fraternidade. Que 'eiamos
t.odo:· tratados como icmaes ·C coma irmãos. Que nrrnntr:> ns
lois e nu execução dellas não haja nccepcões grn~T·nphicns.•
Tacs eram, pai-;, Sr. Presidente. os meus q~ntirr>enlos:
l~M· rrnm os nossos SPntimrntos. Firl a essn liciin >~ f'll'•' eu
agi nessa viagem e della trouxe os documentos que tenho e.m
nrãos. São pnlnvrns nutori?.ndns e competentes ns dP<~n r.nrporacilo fnllnndo cm no'mo da tremenda ori:Q que prs~ sObN
c1se producto que é a gnrnntin dn nossn prospcrich~e. d:t
Ilossn t;'T'nndezn o fonte dn nossa riquo?!a.
Sfin os 'Esf.aclo,.. rln Nnrte, camprch~nrlirlos nn zonn inlcr·
rrocdinrin 1\ qnnl nc-nhn dil mP rnfPrir. que tmz.•'m rlcsdp Pnliio
o uppcllo quo nnvnmcnLo trngo parn f!UC, em soccorro dcssns
populn('ües flngcllndns, os altos poderes dn nepuhJicn niío1 te-
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nlmm cluvicla, lwsil.ação ou cscrupulo cm. acudir com as providencias que ~o eslüo tornando cada v.ez mais necc~.sai·Jus.
Ainda honlem os jornaes desta Capilal, cruer os VP~per··
tinos quer os matuUuos, traziam um éco desses clamores, a
soli·dl;v;fio Lie PI'Ovhlendas pelas quacs cslão a clamar as
populac.üo~. que conlinuam fhngellaclas por ese·e clima cuja in·
clemencia aiTuncou a um grande poeta r.orluguez uma cstropiJC de helleza doloro~a, faHnnclo do sol que app!ica cat:s··
licos de fogo iL terra. J~ssas populações. continuam. poi~. á
min~ua de soccol·ro~ o ao Sr. Prosidenle da Republica. uJma
graude, nobre e generosa, aberta a lodas as inspiraçües do
mais nobre patriotismo. não querendo sinão o bem d~ sua
patria, levei fJu, por minha parte, este appelld e confio r.rn qu('
as providemiaE• l1ão de emanar de suas mãos. emqu3ui·O •1
tempo para remediar esses tamanhos males e Jevar o :or.cono
á~ populat•ões que eslão íts porta~. da morte.
Ainda no outro dia, quando aqui votámos es;a providencia lfto indisp.enmvel e necessarin, que se impoz nos e~piritos
os mai·;. escrupulosos, o argoument.o que mais calava e~: no•so
e"piril,o era o de que esE•n pJ•ovidencia se tornava ind;~~;.en
savel, por que sem ·oll;t seria impossivcl acudir ás viclimas
de tamanho flagello .
ü Sn, Pums FEnnmru- Apoiado. Foi o motJvo principal
por que rotámos oaquella lei.
O Sn. LAuno Soon!l - Nós temos (linda outras razões paro.
clamar, e euJ. comei nortista, me ponho ao Indo dos. que j:í dest•a
tribuna do ;:;enaclo, toem erguido o seu appello aos alto~ poderes rln Republica.
. Ha tambcm entre e!'•ses documentos alguns que (.ratam de
outras nece;sidndes do Norte do Brazil. Por exemplo: a Associar;iio Commercial de Pernambuco levantou lambem uma
questão que retalia e divido os l~>tados da Federaciio. con~r.i
tuindo pJ·eoccupnciío canE·tante doo estadista:. de nossa Pa1ria
- r.ssn luta de .Estado para Estudo, por competenda dr. impostos1 e larii'•US que fazem com que a nO$SOS prCiprios olho~·
e aos i:l 0 estrangeiro os Estado,. do Brazil nüo parecam mnm •
bras de uma mesma J'umilia, unidades da me:ma grandr Patrin, mas ll'Cnte exlrnnha (apoiados), uma ás outra~. ,Ppar•ada por barr·eiras fronLeiricas. com aspecto dinmrtmhnenlc
opposlo no que se vô nos Estudo!. Unidos da America do Nor,e,
onde no dizer do um grande estadista «fronteiras afMa, O:'<
Bstados Unidos s·e defendem rijamente contr·a a produc~áo
estrangeira. mas· de l'rontoirns a dentro ha o mais ampiL• o,.•
pac·o enl.res·uc ao mais livre cambio~. Essa quostiio tio r abordada pel·a -~~sobi·aoão Commercinl de Pernambuco, Cflle a cstR·
beleceu em termos claros.
0€• Estados onde .ainda ho\ie o Banco do BrnziJ nüó tem
agencias tnmb~;m reclamam essa providencia, cm uma terra,
<'amo a nossa, Sr. Pr·esidente, om quo todos aque!les que toem
interesses industriaes, commercia:es ou particulares encontram
o maior em~arll.{)o pawa essa satisfação, tão necessaria na yid·~
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pratica pnra todo mundo, mesmo pura aquellas pessoas que
não vivem do eommercio nem clu industria.
Pois bem, Sr. Presidente, são esses os documentos, qu~
~u teria gostosamente de me dar ao tl"abalho de ler, servindo
destr modo ao appcllo justíssimo das associações commcrr:iacs do norte; mas quo nüo faço porque não quero cansar
o Senado com essa leitura longa; o como tenho obrigação do
irazrl-os ao conhecimento destu Casa, consoante as palavras
I)Ue acabo do proferir, nu hora em que vão ser examinados
por n(ts os orçamentos, dando-os como lidos, farei com que
elles figurem junto 11s palawas que estou proferindo, servindo para dar a ellas o valot• que não lhes posso .dar (não
apoiados) c, ao mesmo t.empo, servindo, na medida do minhas forc;as, aos interesses dessa cxtraOI"dinut•ia, cxt.cnsa, futurosa e grande l"egião do norte, o concomittantemenle aos
aHos interesses da nossa Pattia. (MnUo bem; muito bem.)
ORDEM DO. DTA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de vota•;ões c não havendo numero para cffectual-as vou l·cvantar a
eessão.
Desi-gno para ordem do dia da seguinte:
Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Ilc~put.atlos. n. :.:l. de 1.015, que abre, pelo llfinisterio da Ma~
rinha, o credito de 7.593:209$813, supplemcntar ás verbas
7'. R•, 10', 13', 20' o 25', dn lei n. 2.921,, de 5 de janeiro de
l

915 (com p(ll"ecer: {a?Joravel da Cormrnissão de Finanr.as);

V·oLação, em 2' discussão, da proposicão da Camarn dos
Deputados n. 5:!, ele 1015, .que concede um anno de Hccn~n.
•·P.m vencimentos c em prorogaçüo, a Antonio Cardoso de
'<\lnorim, 2" cscriptmario ela Delegacia !Fiscal do Thesouro
no Estado da Bahiu (com parecer favorawl da Commiss11o de
Finanças) •
.
'.
'
.Votncjão, cm discussão unica, rlo parwer da Com missão
cie Finanças, n. 154, de 1915, requerendo a nudieneia da de
.rustictt c Legislacüo sobre n proposicão da Cnmara dos Deputadas· n. 91, de 1912, abrindo o credito de 1,:!7 :17.0$009, ouro,
;mra pagamento de .iuros e mai'S dcspm.ns com o emprestimo
ca Companhia de Viação Bahiana; ·
'

2' discussão do projecto do Senado, n. 5, de 1915, regu-

lando n rcsponsnbilidacle dos patrões ·c n reparação nos operarias vict.imn do nccidontcs no Lrabnlho (aom J>OI•cccr (01!0m?Jel da Com.miss<io r/c Jnstirct r. Lraislaçcio).

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 55 minutos,

-
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Documentos a que se refere o Sr. Lauro Sodré no seu discurso
ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL DO AMAZONAS

. Exmo. Sr. Dr. Lnuro Sodré, M. D. Senador da Hepublica. - Temos á honra de accusar o r.ecebimento do officiO
de V. Ex., datado de 30 do mez proximo findo. que com n
maxima sut.isfaçüo respondelllOS.
Agradecondo a subida honra com que se dignou distinguirnos, apraz-nos constatar a grande sutisfauüo que sentimos por
ver que V.Ex., um pos mais distinctos bra1.ileiros.,dos que mais
so interessam pela prosperidad,, do paiz, lançou suas vistas
benevolns para estt esquecido rincão, promeltendo pugnar
peJos seus int~>resses, que outros não são sinão os de toda a
Amazonin e consequentemente do nosso pajz,
Infelizmente ó uma v.erdadc cruel o lrisl.c a m(t situação
economico-finnnccirn do paiz cm geral, c o ·que é mais trisf.o
ainda é ver que aquelies que, por sua posiciio c por sua
responsabilidade como dirigentes dos neg.Jcios r.ublicos, não
se apercebem, por indiffercnca que se não jus1ftica. do mal,
quiçá da ruina completa que este seu procedimento acarreta
para a collectividnde.
·
Não cabe nas estreitas linhas da resposta que ora damos
a V; Ex., uma analyse completa e geral das causas que nos
levm·am ú presente situação. mesmo porque oulros mais <!omprtcntes que nós .iú as toem brilhantemente explanado. Mns,
os seus effütos ahi estão c o que nos cumpre, e n todo aquelie
que fOr bem intencionado, ó procurar um remedio para tão
profundo ma.J.·
Sobre a situaoão actual cio paiz, o que mais fundo c firme
~e.re o seu orgunismo, é a falta absoluta de numeraria para
quo possa solver os seus enormes compromissos, oriundos do
causas que nitO vem a proposito esmerilhar:.
Para solução drste mal,' permitta-nos a franqueza, não
vemos outro recurso sinão o córte immei.liato nas . despczas
principaos o suppressüo completa de outras com servioos
adiaveis.
. Claro está que esta medida para ter o alcance necr.ssarlo
e proveitoso, 6 mistór que o Governo no mesmo tempo qu~
a ponha cm pratica. liquide no totum os seus compromissos
internos, pois um dos maiores atropelos ú vida commercin!
do pa.iz é o não pagamento por parte do Governo dos s~us
debitas para com o commercio o todas as mais classes dcilo
qependen tos,
· ·
Nestas condições, não vemos absolutamente outro recurso, medil.c .. V. Ex. o rnca ·meditar, pelos meios a.o seu
alcance os seus collegas do representação, sinüo umil emissão
pnpel-moedn dn imporlancia prcéisa para Jiqlildaclio desses
compromissos. Nüo emissões parr.ia,es. mas uma unica, appU ..
cada no fim a que ó destinada e ainda u iniciar de fac!~ o
auxilio clirecf.o ús forons vivns cin Nnoüo, quo tnl se · póclo
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dizer. residem no desenvolvimento da. Agricultura, Industria
c Commcrcio.
Não CJ!lcremos entrar 11a. apreciação dos serviços hurocmticos do paiz, c isso dei~umos ú nítida comprehensão de
V. Ex. que estt\ hcm convicto. estamos certos. do que ó nocessaria uma remodelação gera.! no systema de trabalho; porquanto o numero dos que produzem, em relação ao elos que
consomem. ú tão reduzido que nlé em revistas estrangeiras
v·cm isto glosado em nosso desfavor.
A V. l~x.. estudioso como é, não é estranho que este
, mal ó devido tão sómcntc a um defeito de educação. No
· Brnzil ó corrente a opinião do que ha fa.!la de braços e que
· pot• esse motivo nada se pódo levar a effeito; quer na agricultura, quer· na industria, quer cm qualquer outro ramo de
actividade; no entretanto, o que nlio temos. ó a. comprehensão
nítida do trabalho, por falta justamente da necessarta educaçüG, ·e; qutçá, disposição para o cumprimento desse dever inhcrentcr· ao homem. falta esta devido a que. se tem cuidado
sómente do r.nsino theorico. dcscura,ndo o pratico.
Este mal o tulve~ todGs os males que affligem o nosso
organismo de Nacão, são devidos, segundo a nossa humildo
opinião, ú politica estreita que t:em preferido os interesses
pcssoacs aos ela collectividadc, o que redunda em pre,iuizo
das classes conservaclorns o por consequencia das forcas vivas
do paiz.
,
\
Nas medidas que ora vimos do apontar, não extranho
V. Ex. não nos !JUvermos referido ao cambio, esse espantalho
que o Ministro da Fazenda, Dr. David Campista, de saudosa
memoria, soube intelligentemento equilibrar durante o seu
Goyerno, quo tão sabiamente mecanisado, se conservou até
bem pouco tempo cstavel, e assim se conservaria, embora em
taxa racionalmente reduzida, si outra fora a orientação dos
ministros que o succ·e·deram. E, essa taxa rnzoavel seria a da
12 pence por tmdl réis, ou, dadas as ciroumstancins actuaes
do paiz, em que outro recurso não ha que a emissão de. papelmoeda, aquella .que o quantum desta o permittisse. Não reside
na taxa baixa do cambio o mal-estar do paiz o sim em suas
bruscas oscillacões.
Exposto assim o nosso pensar quanto á situação geral e
ás medidas que nos parecem procedentes a melhora!' a situação ccononlitco-financcira do paiz, e, de accôrdo com o
program~m~a de V. Ex. em que pedo a nossa opinião sobro a
posicão do nosso Estado, cm particúlar, passamos a cxplorm•
o nosso sonti·r, sem outra IJrcoccupacüo cruo a de coopera!',
como até ugora sempre o temos feito, JlUI'a a snlvacão deste
Estado onde exerce· a sua actividado o commercio que representamos.
tS,fío duas as causas pl'imordines do tremendo debacle a
" - que fomos arrastados por cinumstaooins que n§o vce.m a
peljo antrlY'iar.
I

'
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A primeira IÍ a siLuacão financeira do Estado pelo seu.
atrazo e1m pagamento ao commer,c,jo, funccionalismo . e particulares. A segunda ó a baix11 accentuudu que soffrcu o
rwsso .principal e •quasi único producto do exportação a borrucha.
,
Excedidas as dcspezas publicas, accumulados os compromissos de exercícios pura exercícios, •arcadas necessidades
que hoje não podem ser satisfciLas por car·encia absoluta do
recursos, o Estado chegou a um asituu~ão tal que só o Govemo ela União, por sua qualidade de responsavel pela sorte
das parce!las qué formam o seu todo, vindo em seu auxilio
pela fóJma mais adequada, ·poderá •restabelecer· o equilíbrio;
normalizando sua existencia.
.
·
·
Eleva-se a sua ·divida externa em 31 de dezembro ultimo, á somma do francos 80.518.000,00 que ao cambio de
750 ré is representa em nossa moeda 60.:381:! :500$; e ainda a
amortizucão e jmos do u!Limo semestre, nilo pagos, no valor
de francos 2.310. 000,00, ou sejam 1. 732 :500$000.
A divida interna, em virtude de duas emissões de apolices, eleva-se ú. somma de 17.000:000$, accrescida de amortizar;õcs c juros não pagos, no valor de 3. 725$000.
•A divida fluctuante é computada, segundo os melhores
calculas, em 12.000:000$000.
::iommadas estas parcellus, l"mos uma divida total para
o Estado do Amazonas de ü4 :84U$000.
•.\acrescentando a esta quantia a divida do município da
capital, externa, inL01·na, consolidada ou não, e as dividas de
todos os ouLros municípios do Estado, póde-se avaliar o
g-L·andc total do debito dos Poderes Publieos do Estado do
,o\·muzonas cm quanti:i superior a 100.000 :000$000.
Quem ·a sangue frio analysar ·esta enorme cifrll/, sem
idrlas optimistas, tomando os algarismos pelo que realmente
cllcs valem,, cbegarul ú conclusão de que o Estado, por si só, jlá'. mais poderú. cquilibra:r as suus 1'inunrJus.
·
Assim torna-se necessario que a União, antes de outras
providencias que julgar precisas para a salvaciio ~o Estado,
venha immediutamente em seu auxilio, habilitando-o a pagar
a sua divida fluctuante, pelo menos na parte correspondente
aos vencimentos do funccionulismo publico.
A renda do Estado, que no exercício passado foi a cerca
<le G.OOO:OOO$, para a qual entrou como parce!la principal a
de 5.100:000$ (approximado) de exportação de borracha, não
at.tingirú no .corrente anno do i!Ji5 a mais do 5.800:000$,
attendcndo a que, tendo sido baixada a taxa de direitos de
exportação do borracha de 18 ·para 15 o/o,' n!!o é licito esperar
quo o mesmo imposto produza mais de fr..250:000$000.
·
Tendo sido a dcspeza do presente exercicio fixada pelo
orcwnmnto em 11.728 :286$, bem se póde avaliar da situação
. 9tie nos creurá uma tão diminuída receita.
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Todo este grande' debito do Estado, a quasi totalidade d~
divida fluctuantc, c grande parte da consolidada, especialmente a interna, pesa sobJ'C o cornmcrcio inteiramente irnuwbilizado, sem valor algum pura qualquer transaccão de cre-dito.
tBem póde V. Ex. avaliar quanto sacrificado se acha "
commercio com este estado de -cousas, que estu associacão não
se tem descuidado de proeurar alliviar, POI' medidas insistentcmcnto ;reclamadas, cm diversas épocas, aos :poderes 1publicos, infelizmente sem
resullatlo aLá hoje.
1
!'assemos agora a analysar a segunda causa do mal-estar
da tremenda crise em que se encontra o nosso commcJ•cio:
A baixa do preço da borracha, que nos ultimas annos !interiores se manteve cm média equivalente aos fornecimentos
feitos ao seringueiro, actualmente vem successivamente aggravar a situar;ão do comm1eL'cio, trazendo um descquilibrio
completo ao sou movimento, mal este accressido com as causas
acima apontadas do não pagamento das obrigações do Governo.
.
'Dous caminhos ha para a solução da crise que assobe~;ba
a Amazonia, visto que a base essencial para o seu reviver seria
a melhoria do valor do seu qunsi unico producto de exportacão- a borracha, barateando-o por meio de 'abaixamento
de fretes, diminuição de impostos, quer ·de importação, quer
do exportação, protccr,üo á agrieu!Lura e ao serigueiro. Esta
llllledidn necessaria torna·r-se-ha, p011ém, de resultados remotos. Assim, a medida el'ficiente c ra.cional, e que sem
perda de tempo se faz mistér que o Governo execute, 6 a
valorização do artigo CJUe dada a situação especial em que o
mesmo se acha, cm face do seu concurrente estrangeiro, pódo
ser levada a effeito methodicamente e sem receio de prejuizo
para a Nacão.
· Ant·es pelo contrario, si o Governo assim procedesse veria ·
immcdiatwmento as rendas alfandegarias da Amazonia pararem o seu decrescimento pavoroso e logo em seguida volt~~;rem ao mesmo que eram ha pouco tempo.
E a V. Ex. é facil comprehender que assim succeda,
purquanto sendo a base dos rendimentos do puiz os impostos
de mereadorius importadas do estrangeiro, e sendo oss!l importuciío feita em grande escala, quando o commercio se sente·
desafogado e em condições de solver os seus compromissos
com o exterio.r, .a alta do seu producto aconselharia os interesses desse commercio a importar novamente em grande
escala para assim supprir os seus corrumittentes do interior
do Estado.
Desde muito tempo que esta assooiacií.o, em seu contacto
diario com todas as classes do·commeDcio, vem convencid!l do
mal que hoje sente a :Amazonia o mesmo outros Estados da
·Uniüo, procurando em constantes reclumacões chamar á razão
o Governo pura a solução dos ·males, que, tüo intensos são quo
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chegaram a chamar a nttenção daquelles oulr'ora indifferentes
ás nossas vozes.
·
·
Assim, vcr'ÍL V. Ex. que desde abril do 1913 vem esta
associação pedindo, jlí por intermedio de 'S. Ex. o Dr. Governador· deste Estado, já pelos seus representantes nas Gamaras do paiz, j,ú por delegados seus perante o Governo, uma
sério de medidas que não mereceram ató hoje um movimento
decisivo do poder publico.
·
Estes pedidos constam da Revista que fazemos publicar
mensalmente, e da qual juntamos exemplares, das edições de
diversos jornaes do Rio que os publicaram, dos Armaes da Gamara, nas defesas aos nossos interesses feitas pelos nossos
representantes, c ainda por conferimcias pedidas .ao Presidente da Republica c il!inistros por nossa delegação -especial,
que se compõe dos Srs. coronel Hannibal Porto c Drs. José
Verissimo e Luciano Pereira da. Silva.
·
Dentre os· assumptos na Revista tratados destacamos os
que dizem respeito t\ navegação directa entre o Pará e o •rerritorio do Acre, adeantrumentos pela agencia do Banco do
Brazil até 3. 000 contos, sob caução de borracha, restabelecimento da circulação do warrants sobre borrac.ha pela mesma
agencia, entrada do Banco do Brasil no mercado de cambiaes.
Ao terminar podemos asseverar a V. Ex. que é cri~ica ·
a situacão actual do Amazonas e .que, si o Governo Federal,
com mão forte, não vier em, seu auxilio nas condicões que
acabamos de expender, concedendo-lhe uma partícula do
muito que della já usufruiu, terão os brasileiros de lastimar a
perda, talvez, de um de. seus mais ricos c bellos pedaços de
terra.
Aproveitando este feliz cnse,io que tivemos tde trocrur
idéus com tão distincta personalidade como soe ser a de V. Ex.,
apresentamos a V. Ex. os nossos protestos de mui alta estima
e profunda consideracão.
· 11\!anáos, 15 de abril de 1915.-Luiz Eduardo Rod:iaues,
presidente.
EM PRÓL DA AMAZONIA

No dia 14 do corrente realizou a Associacã Commercinl
uma reunião especial de sua directoria, ·apedido do Exmo.
Sr. Dr. J.auro Sodré que d.ese:inva ouvir o commcrcio de sún
terra sobre as suas necessidades mais palpitantes.
Esta reunião, ;que esteve bastante animada, foi assisl;ida
por reg-ular numero de commercinnles cln prncn ,tendo o Renhor
Manool .Tosó Rab~llo, Junior, presidente, .ao abril-a dito que
o seu fim era para mais uma vez recebor n visita que o
sr: Dr. Laura Sodré. vinha fazer á assoeincão, no intuito patriotico de ouvir o oommeroio e accordar nos meios de com
mais efficacia, empregar o· seu concurso na oblencüo de me-.
· d1lt.rs ~O'zt!S ® cldl:rol.lm• a Cll'iB't:!, que too ob~.inad11ment{l ~tua
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sobro a Amazonia, convidando, em seguida os presentes a so
manifestarem sobre o assurripto.
Terminada esta exposição, o Sr. llcbcllo Juni111' passa a
prcsidencia ao Sr. Dr. Laura Sodré, que expoz longamente
os intuitos que o tr·ouxernm <lo novo ao seio da associação
commercial, representante genuíno do commercio, de quem
esperava receber impressões que o habilitassem a proseguir
na campanha encetada em pró! dos interesses da Amazonia.
Fallaram amplamente os Srs. J. A. Mendes, José Borges
do Lima e os Drs. José :Augusto de Magalhães c Eladio Lima,
lembrando, entre outras medidas necessarias, a adopção de
tarifas diffcrenciaes para a Amar.oniu, crencilo de um estabelecimento de ct·edito real e o estabelecimento de armazens
geraes.
Discutidas convenientemente estas medidas, foi cm seguida
elaborada a ·seguinte nota que foi entregue ao Sr. Dr. Laura
Sodró:
·
«Encarregar em cada Estado por onde passur• amigo de
sua confianca, para sé interessar, até solução final. pela petição que aos diversos govornadores endereçou o Dr. J. A.
de Magalhães, como delegado· da associacfio: obter dos diversos
ministerios aviso igual no do Ministro da Agricultura, de 7
de .ianeiro de i9i5, publicado no Diario Offil:ial, de 8 de janei!'o, á pagina 37ft; .suggerir ao Governo esforoos no sentido do conseguir da Inglaterra a revogação da medida que
con~iderou a borracha contrabando de guerra, mesmo quando
negociada entre paizes neutros, por meio do navios neutros;
ou .fazer o devido protesto a tão arbitrariU~ resolucão, do
fór·ma a habilitar o Brasil a reclamar· opportunamente a indemnização dos pre.iuizos que ao paiz e em especial á Amazonia está acarretando tal medida. ·Conseguir do G'overno que
transforme em realidade a aul.orizacão contida no art. 2 § 1"
in-fine; bem como scicntil'icar aos ·governos do Perú, Bolivia
e Colombia as altcrncões da tarifa que visem favorecer os
artefactos de borracha Fine-Purú. qualidade que taes paizes
possuem Lambem, sendo, pois, naturalíssimo que-el!es adoptem
iguaes medidas que visam a valorização do um producto cu,ia
sorte não lhes, póde ser indifforentc: obter, por intermedio
·dos leaders, das bancadas do sul, a mesma patriotica conductn
do Governo da Bahia, mandando proferir nas repartições estaduaes as passadeiras e tapetes de borracha nacional, nas
acquisicões que tenham de fazer do. novas tapeçarias, visto
como sobro os tapetes avel!lidados e passadeiras de fibra pesa
a condemnaciio que lhes tem lançado as mais competentes
autoridades cm materia de hygiene; tornar e'xtenciva, no novo
areamento, do a.t'L. 1. 33 dn. tarifa o .desconto do 80 % e o
m1gmento de 50 o/o de que cogita a nota i17 .~
O Dr. ú.'auro SodPó lembrou que, quanto ao 3' idem, seria
melhor quo se agisse immediatamente, telegraphanclo nesse
sentido aos Srs. Presidente da Rer'lb!ica e Ministro do ·Ex.terior.
1
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i\cccHa ú>m njtpla!Jso,, t!s;a. indie:u.:>i,l, foi Ioga i!:;:pe.(lido
:i essas uulol'iclallt•s o "rguinle Lelegmuuna:

«Exmo •. S1· •. Dr.

Wt•rwe~l:m

.Bi•ar., J'resitlenl'' da llupn-

]Jlica . .H io_:. Assoeia{:.fio Con Jtrte['eial t•tmnida :-;t~:-;sfí.o

pt·csidida Exmo. Dr.

Lnlll'll

t1ti IJPnin I

Sodní ;;olieil.a V. :Ex. inlt•i'\'IJIH;fin

.Govnrno ])l'asiluiro pt}J•autr o dn Ing-laLeL'J'a. eoJJtt·a dt!el'do eun~

sir!et·n. IJOI'f'achu eont1•allando g'UIJI'I.':t nwsmo rlnslinnrla

llllÍZt'S

.nr.nLI·os e LJ•nnspoJ'I.ada tllllbaL·t~a,;.{H.!~ JIPULI.'~ls acat·rotmH.lo iJJImnusn~

·pre,inizos Amuzouia·. As~nci:u;>io ag·rmrrla pntriotil:us
:csJ'orc.os V. J~x. Jwnelieio pracas norte u Tinir. inteiro.
in.cspt!Í tosas s:tudat;úes .--. Lanm S01.lrrJ .-;v. I. Jlcbcllo
'Jnnior, prcsidcntc.-.r. Auwndo Mendes, yice.~ .
.Foi, f.nmbom, r.nteegue a S.· .Ex .. a relne.ão que se\ scguf•,

l'cfcrcnl.c a varias

ot!Lra~

medidas:

:1", tarifas espceiaes JHH'a o,; artigos de 1" mccssidudcs ua
:vida do scrin 0'Ueiro;
~". rcducçfio de JO. 'í'o elos rlil'l'ilos ,]c expoJ'La(~<io;
a~~,

ju::;tHui(;ÜO dr. il1'1llaJ.ens

gernc~~;

1", um cslabelecimonl.o de crcdilo J•cal.
Jlccebidas estas nola~. o Sr . .Dr. Lanm SoLll'tí manifnsl.nll
os scns a~1·adccimentos r'ola genl.ill'Za com que .foi acolhidn

pela AssocÜtl•.ão Curnnwf·cdal, I! (lUB c:nnsirlr.J·ava 1!:-l~o fado eomu
mais um la(:o que n Jll'i'llrle ao "nmmi•r-eio do .l'adt t!Oiii.'LliC/JI
esteve sempi·n ' 11' fHJ!'.I'oil.a eumunhão de itJ,;u,;.

Nada mais o~:cot'l'eudo, J'oi f.'lle(!J'rada a sc~sfio, tnndn sido
antes proposto o unauimenwnl.e ap)l!'I.IVado qtw J'o,;,;o Juw;atlo
rm l'cspcctiva actn. um vol.o de pmJ'u11do a;;!'llrlt!t:inwJJI.O :111
J li' •. I. amo Sodr1í, poJ· ter ·buscado a a;soduçiio pam um d'i111
liio 'elevado e patriotico.
,
/Ii:sUvel'Un) pr·esenlc.s n c·~Ln roun iéio os sogu intos c~avn
llwiros: Dr. Lnuro Sorlrú, MaliOi!l ;roSt; Jlobollo .luuior, JH'e:<idonl.c; .r. A. illcndcs, viee-pi·e~idnnto; Antonio do AIJJuqnm·q!H•,
.Tsnac .T •. Doff1j: Anwt·ico .Tulio d1! Souzn Fernandes, l''L·nneh;co
.Tosü DiaR, diroelol'es, o mais o:-:; .S1·~. Bl'S ..Tnst! Augusto do
Mag-alhfios e Eladir1 di• Amorim Uwa, Anieclo CaJ·ncii'O rja
Gnmu lllclehel', .Tos1\ illul'ia Borges dP Lima, ,\riJ!lH' PiJ•,!s 'l'cixcit·u. Adclino A • .Fet'l'Cirn, Mcn?ssús !Jen;imon, ele.
;.', :

O CQ~\!MllllCIO UU )l'o\llMiH,\0 1; AS SU.\B ::>;ECllSSID.IIJ/;H

1

' •. X: i\s~o,'.in~iio Conunercial do ~lm•uullüo, l'f'""brmdo do t!ntinontc Senador Federal JHII.'acusr• D1·. Lalll'o Rndt•,;, pre;;idPJil.n
da Fédct•açfio tio Not'tc, solieitnc<i.o do:< inl'ot•mc•s so!JJ'IJ as mais
pnlpitantos necessidades do que se resente a rmwa, ucurJiu
ao patriotico appcllo, indicando us providcncius que lho parcccrum capazes de remcclial-as ou nfJ'irmnl-as, poJo monos ..
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· · Os infnl.'lll~~ r.•onslam <ln mcmol'inl que ''' sr•g'nr, nr'l'~ l'oJili•l.o, ao ol'l'ieio do illusLI'C J.ll'f>.<idtml.e da pt·t•.,linw~a ctil·pora~fío, OJ't,nio dn. df'l'esa do:; inLcJ•os~cs norlislus ua l;upiLttl
du pai~.
8, Luiz, nln·il- J!llG.-A diJ•ec/r!l'ia •. !. · '·
O Sn, D!l. J•• lt:llll HOUIIÉ .\ ,\,;SCIC!.\Ç,\0 CO~I>WtCC.\r;

,.

Bci•'rn do .Pnr:í,

~O

r.ln mn1·cn rk J!llil.,

Ejilllf!'· f>t':i. PI'0.>Íd!!lllt!,; u digno,; lllNil)JPns (lri ~\·;;.,orJat;:ln
r:.lmiiH•I'CI:ll do Mat·nn!Jao- Quando J'f'SOIVJ ;;nhu· do nw dn
~/:1110il•o, f!tn viag-1~111 no ]~~lado do .PaL'Ü, que L0nho a ·IJUnL'iL
dt• J'OJH'esutil.at· 110 Sruat.lo J!'odet·ul. pura logo enLr)IIUi ,•.J'i~ ptiIJiieo qtw •!:;:ia minlta vinrla a. Bel•'m Yalia JlOt' nma e~eursãr1
uu nm·l" tf:t 11.l'tHIIlliea, cu.ios legilinJO» inl.cresscs se confundem
JJL~lll nos nwu.~ olhos ..
}!, 11a p1•r•neeu pnção rrur eu f Pouxc de vrr dn pel'[n as
rntmts de minha Lert·a nal.nl, esl.utlnndo a cri'e eeotioJllico:J'iunneeira J.iin lemot·osa que a ni'J'Ji~l·, planeei. :J'a~•mdo por.·

~~~SÍI!l dir.el.' a JllillJill. UIIIJIUJtr? J)üSSOill, Oll\'iJ.' i1t:I!J'CU. dO::! ]1l'OJilr111HS quu n<)s Lemos por -f'•jr~a do re~olvet• Jlill'<l J'eHurg-il' o
r·Pvi\'rt· ~~ l1 ~(i•ndm· PSst~ ·t!Xanw. nos Estados da li\~drJrnr;fio J3ra ...
~ih.-il'a Jllll' nude !.cria que passat•.
E111 l.nLia.:. enw mais ou meno;; gl•avidnrlc. eont maiot• oLi

intensidade, as i!OHSt'ffur.•rwiu~ do mal que :;e. uln~t.l'ou.
toda a ~upert'ieie da Pntt·iu, tllW ~~ llOSsU, SI! l'izet·nrn :-:Jf.mlh·.~
1~, eomn lll'nsilrir·o n c~t~mo ]lPc:.:;icJPnl.e dn. Pt'rkt'U.I~.üo do
J\ortn, Hssoeia1.:õo que nüs et·.iarnos eom os mai~ uohros e .pat.t·inUeõs inLnil.os pma que :J'osse na Cnpilal da Jlr•puhlka n

1lH•IJUI'

JHH'

Estados, que

eon~tltucm ns~a.

f'tllllJICi.t'II[CR, 0» <JilC Yii'CIII H VÍrltt hlhüt'Í05a.
dus indusi.!'Üts, dus quac::.; ~~ oJ•g·fio aulol'h~udo

do I!O!ll!nCl'ciO O
L'8im .Assor.:ia~,;.üo

or·efiu das

aspii·:H~ii~.~s

de todos

o~

.\"Ul'lla e r.•ica. o rutur·o:·Úl 1't'g·Hio do no~so fJUiz, como brasilniro,
H meu de:·w.io (~ ouYir• :-iOlH·e :1 r;H.ua~~no qun nLravtl:;~:unos, :'!Ohru
11s nwdidn.~ qu" 110 prest•nte se no~ anlolltam, o dc)loimunl.o do,.;

Comni<Treinl.
Ser·ei felix

~i pudet•, no nwu ·t'Ogl.'t)fl:ln Jltll':J n ~td, rnr•.f•bnl.'
nR informes u ns lut:es q11t1 podnl'fio dar-mn o:; tJUI!, f.cudo a:;

••

lii_:.õt!.'i dn. exptwlr.ncln, diJ·ãn aem·cu, da. siLunf;ii.o e dos wale!-1
que JWsam sohl't! a Uuião, ü e:.;pt"!elulnwuLr sobre o~ que cau:;nm
darnl!os n. PS::ie EsLudo, jndieando as ]H'u\·idnnciu~ tllil\ nos SPII~
nllins pat'C!!Illll •~nrmr.e., do J't•uwdinl-os. aLleuuanliu-llws os eJ'J'eilos si nito fot•cnt susceptiveis de ~'tll'a.
Dn posse de lJWS Jllll'ecol.'t's, liclm·•'i pot• :l'nu•l-os vnh•l' ;illltl.o
no;; podel'cs ela 11Bpul.ilicn, rmpcultado em [IJ'Cslul· um ntinim"
~~l'.I'L~o u esse Estudo., Snucle ~ Prnlornidadc.- Law·o Sot/J•é.·
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illc'morial UJH'cscnlai/o aii llliMi.· Sr.•, SmwilOI' Lmwo Soll1'a,
DD. p7'csidcutc da i'··il•·•'''''lÍo do. No1•ta, ~ an~:coac ct ·~· S.,
na data da sua JJ<tssaucm 2wlo Maranhao, .2a de ab11l da.

1915.

.

. .

Eminente Senador- E' sobremodo penhórada que a !Assoaiaoão Cornmcrcial do ·i\lamnhúo accorre :i vqssa paLl'ioti~a
iniciativa da cnq1tdtc pessoal, que ora promovms sobre a SItuação do commercio dos Estados nortista~ c as medidas que
requerem prompta c inadiavcl solução, afim de que rcsurjam
c reviram os mesmos Estados ,que constituem a Federação do
Norte do paiz.
Como bem cvidenciacs, no ofJ'icio que tivestes a gentileza
de enderecar :i mesma associação, em data de 30 do marco
ultimo, por lodos esses Estados, com mais ou menos gravidade, com maior ou menor intensidade, as consequencias do
mal que se alastrou por toda a superl'icie da Patria, que 6
nossa se fizeram sentir grandemente.
Está nas mãos do patriotico e esforçado presidente dessa
prcstirnosa associação que, na Capital do paiz, é ol'gúo das
aspirações dos territorios conl'edei·ados da região nortista, crn'prehender; num· acurado, trabalho, a consecução de providen- ·
cias attinentes a remediar os males que nos afJ'Jigem ou, pelo
mcnos,.concorrer para que sc.iam attenuados.
O Maranhão é, dos Estados do norte, a quem mais tem
faltado, da parle dos poderes da União, auxilio ao qual parece, teria direito, dado a que a sua contribuição nas rendas
aduaneiras sempre foram consideruveis, o s6mentc, agora se
i'az sentir o seu deci·escimento, aliás corno sóe acontecer nas
demais da União.
.
Entretanto, pouquíssimo ha auferido a .terrn maranhcnsc,
vivendo em inaudito o inexplicavcl desamparo, por parte dos poderes publicas federaes.
,
.
iAos representantes maJ•anhenscs tem sido solicitada reiteradamente a decretação de medidas que, máo grado a boa
vontade, patenteada tantas vezes, por elles, pouco hão logJ.'ado
conseguir.
·
Assim, passamos a narrar as principacs providencias por
osLa associação reputadas as mais inadiavcis, para attcnuamento do mal que, infelizmente, nos invadiu.

A falta de trans)1ortc
Vem o Maranhão lutando, de ha muito, com a falta de
c a quasi co11Jpleta cm·oncia do transporte. E. como
que para augmontnr wa1'fliccão ao al'J'licj.o, acaba de perder a
n11vegacão para as costas sul c norte, interestadual ou central,
c Estados proxirnos, do Parú e l'crnambuco.
A antiga Companhia de Navegação n Vapor do 1\fnranhão,
outrora prospera e que preslára os mais relevantes serviço:;
ao commercio local e ao daquelles pontos, viu-se obrigado a
suspender, desde fins do anno passado o trafego dos seus Ya-:
brai)OS

I

•

SESSÃO EM 22 DE OUTUBRO DE 1915

271

j:iores fluviacs e costeiras, por isso que o atrazo no pagamento
da subvenção, que lhe votava o Governo Federal, repolliu o
do Estado, que tem a mesma companhia por antichresc, a
tomar a extrema medida, afim do não mais onerar o erario
·
estadual.
. A Estrada do Ferro de S. Luiz a Caxias, aliás apresentada como concepção puramente theorioa, chegou afinal á realização. O inicio da sua locar,iio c construcr,ão data de 1907,
quando ·foram approvados, r.•m definitivo, pelo Governo da
União os. estudos ,e traçado. .
. . . .
Destmada a !Jgnr-se, na c1clade ele Cax1as, a vm-Icrrea que
dessa mesma cidad'e vue á villa ele S..José das Ca,iazeiras
(Flores) sobro o Pnrahybn, com 78 kilometros, e inaugurada
cm 1895, os trabalhos foram atacados. simultaneamente da
cidade de Caxias pura a do Rosario, c vice-versa. havendo começado, ultimamente, da' capital até ao canal dos Mosquitos
c dos campos dos Periacs para nquella cidade marginal do rtapicurú.
De parte a morosidade dos trabalhos· de construcr,ão, por
rmull.iplas causas, lha sido féito, todavia, alguma cousa, embora
a ·firma empreiteira aguarde, !la tres annos, talvez a precisa
ordein do Governo Federal pal'a construir a :;r·ande pont.r.
sõbre o canal dos Mosquitos, ou Estreito, c o edifício destinado á Estacão Central.
.
Essa linha uma vez terminada, facilitará o trafego e as
communicuções entre as duas capitaes do Maranhão e do Piauhy. Marcará tal vin-fcrrea, é certo, um g-rande progresso:
mas não bastará a supprir a latente falta de communicacão
no interior do Estado. ®' indispensavcl a ligação da zona
do Alto ~crtão com o litoral, como medida unica ao desenvol, . vimento do Maranhão.
Umn das maiores aspirações dos maranhenses, que redundaria cm elevado hcnofieio no commereio, lavoura c industria
do Estado, e dos seus limitrophcs, Pinuhy e Goyaz, que era n
ost.rnda ferroa Corontá-Toenntins, ligada ú de S. Luiz-Cnxin~.
rlepois de decretada e convenientemente estudada, cm 1910,
ficou pnralysada, ao iniciar-se a locar.üo. ·
Nenhum passo. no que consta, se deu mais para. proseguir-se nos trabalhos.
·
1l :região mais uberrima do Maranhão, que 6 incontestavelmente a scrtnne,ia, tem as suas· ri(}uezas inexploradas, n
lavoura incull.a c snm maior incremento. entregue a pequenos
cultivadores do estrictamente necessario ás necessidades locaes.
Parece que não' havia sncrificios a medir, levando a.vnnto
a !lOnstrucciio dn !Estrada Corontt\-l.rocnntins, na absoluta c
infn!Iivel ccrt~zn da compensncão dos esrowços, :i:]entro do
curt1ssimo perrodo.
·
Os fretes elevados

Out.ra medida rrue reclama urg-ente intervonciio, como
snlvadom do ~nmmr.rcio mnrnnhrnsc, ti n necessidade rln !'C-
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dnccão do rítl r;, nn lnri:l'n de freies do~ genet•os 1.rnnRjiorl.nrlos
peln. Estrada d() FCI'l'O do llnxins o Cn,jnwil·ns (FlOres).
J\: Companhia dr. ~!elhoramcnLos do Maranhão, eonre'-

sionnr.io clos~n esirndn. :ferJ•on, tem a desventura de ver· o~ seus
lr·ens, em eonsecuiivns viagens, iJ•a:l'cgnrcm. desprovido,~ dr'
etn•regnrncnlo. A ·e invada lnrifn. que. persiste cm mnnt.er pnl'a ·
<> transporte do IJlll'S'fiS, arasl.ou a vidn. J>Ul'a Caxias dos g·,,_
Jlcr·os rle produecfto mnJ•anhcnse da ·região de Pernarnhw,o. O~
~uus eurrrgndores J•t·cl'er·,em rar.el-ns sulrir via :msl.ado fln .Pinully, ru.l'lnndo-sl', assim, a enviai-as pnt•a ri merrmrlo do Ma:r·anhfin, 1'0111 l.ransporlB na J'OJ'et·icltt cidade d~ Caxias, ri" ond•!,
·J)Ol' via :l'luvinl, pPln []apicml'r. viriam lct• a Jtossa Capital.
E isso devido aos fretes exag-gerndissirno;:, cohrndos r'eltt ,,i latia
yjn-:l'crrr.~a.

"\: tJÍJtnJHlllhia, ·si ni.Lendrsse :í. irnproseindivcl ncccssidndll
de promover a t·odUCI'ão pedida. (riO %) veria, linnt.ro em ht·nvt•,
sensível nugnwuto 1Ía::i suas 'rendas, ao mesmo tempo que o
(:ommr.rcio mnl'anhcnse tr,ria J'nr~osam•;Hle uccrr.seida a ~ua
ora ]~o r demni~ f'~cassn pt•oduecfio.
''·' ' O Jlm:to lio iltm:mtluin

,,v

J'ali.UJ de pnrlo nlll'i~;ado, r:om llon~ anrorndour.M, 1í um
r.r•J•nllnrio da ncccss idatlo de vias d•• r:nmnm niençfio,
Com o int.crint' n eomrnr.J•eio (~ J'ciln pPia nnvogn~fio J'hn·ial.
ns rios :lfcar·im. Hn.pieurr't '' Pinrlm·1; sendo lt•a'J'egadn prll' va.norcs adequados c harcns de pc~ucnn nahnLagcm m:io gTadu
1m cstncfio dn scccn sr note a dirn.inuic;fio do volume rins ng·uas,
110s .dous pt•imeit·o~. Isso ]H'e.iudi1m. immonso o mnlrrinl.fiuc:tunnLe rias cmprczns, que twllrs fazem viajar o~ srns vapor·es
c occnsionou innumerns pt·c,juir.os :\ JH'n~a. Jlf'ln elcvncla luxn.
do~ l'wLcs a C'JLW se 1í obr•ir::ndo mnni.N·, J)Ois o L'nr:nllw rios
harcns · Lrnz enormes c.lcspcndios •
.. • Pnra o. eomrnercio rxl.orinr, enl.fio, sãn inrontavois

DR

pl'r-

;tmzos ndvmclos, por· .se t.crcrn, des1:urndo. os podm•rs enmpel.enLes, de lornnr exequíveis ns obras (lo 110l'to, qunsi sr.-

c·nlares.

C:onsLiluio-sr•, 1m llOUco,; nnnos. a· sull-cnmmissfio dn'
Estudo,; ·e ~fclltm•nml!llLns do Plll'to do 3fnr:milün, Urn SOJWo
•ln rspet·an~a pairon. por or:ea:;ião dn dar-se• nnmr.~;o nns lr·nhnlltos ~un se :mspicinvnm :l'r·uel.ifi.eantos. Veio ·dn. Hollnmla
a ..rJr·:u;n jJfrwa.nhtio, qu0 Jogo r~n~sou a dc~H~Jnpenhnr o sPu

mrsLPt'. Isso rlcu-sc cm :lO'lJ •.
Urn 1111110 rlr.poís, JlOl'ém, n indorocl.ivel «fnlln rir wrhn ~
nu a inf~llivrl « fnlln. do credito», snrg-in a rnLorprer.r· n ma r•eh:;
do ~ül'l'l_c;o. o. pe~sonl un gunmkão ·rln limgn l'ni nns pntH!ns
~rnrln drn!i!llltdo, no numero c' no snlnrio, o dept'•'s'n J'inam

elln

lmnbtlt~adn,

A Bonilt J.inr, n 1mirn cornpnnhin CJ.~t.rnnA"eirn ru,ios vnJ)QJ'ns l.r·nfogam pam n Mnr·nnhfio, ;i:í lm•nou 'Jllllliit'n n. dPSJWildtnsa sommn rpw r•rnrm•;;n tiOS 1:nnenl'ios dn' •üns llnvios,
iodus lls ve~es tJtW lia~ suas vitlS"•ms lli']lli, rcg-t·e;:snm n iLivet·-

'
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pnol i:m a Nova York. O,; ~llCI)RSivo,; rmcnllTo;; ~quo soffJ•em'
~~~ vnpoi·es, mesmo 1w ancomdouro, ohrig:un-sc a rr.s~J·ingil'
tiS viugr,ns no JIOI'to ·do Maranhão n a i)Sr:olher, quando us
ornpmlwnrJr, ]Jal'i:Os dt• JJr.qucna l.onclngem e diminuto calado,
11s qurws. nfio uiJstnnl.ll tal mndídn rio prcr·auçüo, não ficam
Í'CI!IJIS rio,; !'l'IWnlos dUOJIIOS lltl mesmo pOi'lO,,
E mais ainda:
.
O cornHWI'eio maPnnhense, nf.,: agora, desde 1007, pelo pa-

gameuLo da. Laxn. de 2 '7r, ow•n, :í Alfandega, corn nppJjt:acno.
especial :\ « OJH·as do. porto», I:Pil1 J:í. ennl.ribuido cl)m a ilnpo~-·

taucia tle

j

.tWO:OOOI;l, npproXJJJiUtlamclllr:..
~1

.

.
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filial rlo Banco tio B1•as'il

Ha; sido ·PT'oe,cupncão "on,;lant" e inintclrrnpLa 'da J\.ssoeinçfin Comn1eJ•eial n r•sLabeluect·-se, no ·l\fot'anhüo, uma caixa
filial dfl Banco do Bl'asil.
São reduzidos os eupil.aes dos LJ.•cs bnneos marnnhenscs,
1111~. assim, mnntcem pot· d•!mais restrictas as suas opm·açues
Jimilur!issimas, qual acudindo as suas llilllcssidades lo!laos. ·
~',jm siclfl .lhlstndos toda~ a., tnnl.al.ivas para conses-uir-sü
aqui a almejada, caixa filial do citado estabelecimento de credito •
.rr, nut['o;; Esl.at!os rio Norl~ gosum dfl gramlc brncficifl,
.onnf!g·urJo :lfJPIIU>< ao Mnr·nnhfio e no Pinuh~·; este, porr!m, nu11'iudn as mc!lwt·es espm·anr;as de possuil-o dr.ui.I'O cm ln·r.w.. ,
1~ n:O> t;ntegm·icns dcelal'at~úcf.l dn 81·. ~Dt•. Homm.·o BnpLiBtn,
PI'I!Siclcul.r rJo Hnnco do Bt•nsil, de cogitar ria ercaçfio de novns
filiacs, ;;iw "·azão (Jr. sobc,io par·a Sll CL'el' no seu rr-'sultado, na
~u~. Mficaf!ia, nos unicos Estudos do not·Lc ainda não proyido.s
da' mesmas.
Nos arehivns do pl'oprin estabelecimento do ercdilo nadona! rlevom existir dados nsscgumdos do exiLo que, mt praroa
do ~rarunhão, obteria. uma carteira stwcut·sal sun.
·
O Banco do Rrazil. de antcmfiiO o nfJ'irmamos, vi1•ia
fiJ111l':ll' aqui com nh;.o,lutn g":\l'rml.ia de ltwro, ao mesmo le!liJJO
quo ll~ncJ'idaritt immcHso ú prnçu.
·
.. ...... , ,

Os crli[icios (cdc1'acs
Em snhsr.qucnLcs !1!is m;camcntnrias, foram vot.nrlns v~r
bns dcstinnrlas ú ennstJ•ucçiio do no\'os cclil'ieios para o i'nnccionmnenliu: da AIJ'nndcga o Escola do Aprendizes i\!nri~
nhciJ•os do 1\!arnnhiio.
Quanto a csl.a ult.ima, cnconl.rn-sc agora cm um prcdio
alug-ado, 1101' contracto. mais ou monos adaptuvcl ao seu utilissimo fim, Iwve11do falhado todas as espomnr;as quo so vin'lm ulimcntnudo da ccinsl.rucçfin elo edifirliiO\ cujos planos
!ot'am npprovados J1olo Ministerio da M:n•inha .
. nr.la~ivamrnlo i\ ropnrLir;i•o aduaneira. 1\mcc·ionn ella rm
um cnsnrüo coloninl dtl oxtinctn Compunhiu Commercio doi Gr~u-
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Pará. Sem condições hygiollicas, cm um becco qunsi intransitnvcl, poln. dimi~utissirna largura, o odificio mal abrig·a
o pessoal supor1or, f1cando o dos nrrnnzens sujeito t\ chuva
o so~, e as m·ercndorias, nelle depositadas, em oonstrunt~
ameaça de avaria.
·
A principio fallnvn-se que o Governo Federal iria omprehemder a construccfío da nova Alfandega, chegando moRmo
a solicitar do Legislativo a ~?t~çwo do verbas, pnrcellnclnmente, o estando ot•çado o odifimo na quantia do SOO contos
do réis.
·
Escolheu-se o terreno. e levantou-se a plnnl.n. A Associação Commorcial teve a honra do ser ouvida para opinm·
si o edifício deveria ser nn capital, .no bairro do Commcrci,o, ou em frente á bnhia do Itaquy, onde se projectava
então, construir o porto definitivo do Mnrnn'hão, que sori~
sorvido por um mmnl da vin-forrea S. Luiz a Cnxins. Optou
a associação pelo primeiro Jogar, isto é, que o edificin
nduamoiro ·SO et'll'l!Csse no bairro commercinl, no local já prr\viament.e escolhido, visto a quasi cert.ezn que então so nli- ·
mont.nvn rio Aer inexequível o cst.abcleciment.o do porto na
citndn hnhin, o que, parece se confirmou. Mas os orçamentos so foram succeclendo, na votação .c execução, até que a
verhn de~appareceu, sem que se iniciasse o serviço do' levnnf.amen!o dn nova Alfandega.
E, corno muitas outras cousas, o Maranhão aguarela que
·a sua Alfandega tenha um edific·io proprio, onl!ldig'llo.

Um perigo pe3'7nanente
Existe, situndn ,iunf.n nos nrmazrn~ rln Alfnndcga, pnredo
c moia, um grande deposito pnrt.icnl ar do artigo R inflnmrnnvois, que, ~egundo recente e~lntisticn, .ilí chell'ou a nrmnzcnnr,
de urna s6 vez, cerca do 15 mil caixas de kerozcne, ~em
fallar em iclenticos volumes de ;:rnz•nHna. f.nrnborc~ rlc r.nrbmcf.o c hnrricns de breu, cm avult.arlo numero.
Tem n associacão se empenhado, por mult.iplas fórrnns, afim do conscguiJ· n rornocão do l.iio perigaM depo~it.o,
do citado local: porigo~o não s6 narn as oa~as cornmeroiaes
dns ccrcaninR como pnm n ropnrt.iofín aduaneira.
Em urna acr.fío onn iu111f.n, a aRsociaoiio o n AlfnndcA'n r.onsequirnrn dos poderes rrmnicipnes .(ltW Tr::dslassom, crinnrlo o
Enf.roposto Municipnl, em znrnn frlr~· rlo prrimel.rn rln cidade.
l?romulg-ou-sP., erfnr.tivamontc, n lei. Pm· fnroa dAli a. a munioipnlidadc nrlqnirin o Jncnl, cm ?.nna prcscJ•ipt.a pnln mosmn.
loi. dou cnrncco ncs trnhnlhos rlc nrlnnl.noiio rlo loonl, mns
fionrnm nlé hÔ,ic incnnclnsos, c n mrcl'irln lei dependendo do
regulnmont.aciio. pnrn nodcr ·ser npplicndn.
.
No Mir.listerio rln F'azcndn tem-se nonher.imcnto dn r.xiRtenoin desso dep-o~it.o, poln proprin Alfandega, qur. corroborou nns reclnrnncões dn nssooin9iío. Ncnhumn provicloncin•
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porém, se tomou mais pam afastar o perigo, que permanece
assombrndor, de um sinistro, cujos prejuízos decorrentes
seriam fntaes.
Outras necessidades
São muitas, além das npomtndas ..
O oncaminhamento, desde .iú. de umn corrente immigral;oria, preferindo-se as nacionalidades de facil aclimita~'ão,
seria bom prcnullcio para n colonização tão necossnria ao
sólo maranhensc. E, até certo ponto, um excellente incentivo
para impedir o cxodo latente da redmidissimn população
rural, que, desilludida, mais e mais, busco. outras pnruge11s.
Isso certamente que trnrin o acceleramento do providencias para estabelecer-se meio de transporte fac ii, por vi n
m:nitima, fluvial on terrestre.
A emigração é sensivcl, noR centros de maior numero dr
hnbitamtes, tnnto que urge nm paradeiro tcndcnl.o a cvil.al.'
imprevistas conscquencias.
Tao~ são, eminente brazileiro, os principncs dados qno
a associação Commcrcinl maranhcnsc orrcrecc ii vossa
acurada e .iudiciosa medi tacão.
Está ella certa de quo, com as vossas luzes c invc,javel
operosidadet em pró! da. importm:üc nggremiacão a que col!l1
tanto patriotismo presidis, muito lucrarão as classes prroductoras do Maranhão, p·O'iS que as medidas que vos apresentou
terão os vossos cuidados c serão regular contingente para n
interessante «enquête» pessoal, que tão cmpenhadamente e com
tãCl acendrado afan promoveis, em mais essa triumphal viagem
do visita ú terra natal.
.
·
Saudandà-vos, mui cordhlmcntc, rr.if.eramos os sincerissimos votos pela comt,inunção da vossa felicidndn pessoal.
Saítdo e fraternidade. - Associnr,ãn Com'mr.rcinl elo Mnranhão cm S. Lui~. 25 de maroo de 1915. - Jo~,: JOão de
'Sou; a, P.
.
·
rAo Enno. Sr. Senador Dr. Lauro Sodré, DD. pt•csidcnte
da Federacão dos Estados do Norte. - Meus uompanhoiros de
directoria da Associação Commercial, distinguirarr.~me com n
incumbencin de corresponder ao appo!lo riA V. Ex. o trazerlhe o pensamento dessa corpora.oão, relntivnmcnt0 :\s nrcr.ssidadcs do Cenrá.
'
Dirigindo-me, pois, no mui digno prcsidJnte clr. Federncão
do Norte. conhecedor que ó dos nossos infortunios, não precisarei salientai-os, o mencionarei apenas o nuanto nos apraz
confessar-llie a confiancn que 'nos inspiram os rHconhecidOJ
mcritos e elevados sentimentos do patrioti.~mo de V.. Ex .•
inspiradnmonte escolhido para presidir essn institttição. nsstís
neccssl).!'ia !\ nossa defesa, á defesa dos nossos dirritos. nté ho,ie
sncrificados n interesses outros, dos que se teem ~nbico impOr, e mesmo aproveitar-se dn submissão qua~i hmnill1nntr. dos
Estados do norte t\ grnndezn c suppostn sobet·nnin do ;ui.
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Act•cl(iw nn efficnoin !ln Poclcrncão do Norl~, ilorpo er-'
guido, braeo J'oi·lo que se h:vanLn pura dil'jgir :í !'incito um
gu~lo que lho sj;mil'iquc cloquenlcmenLo nosso e~msaço ·u•;
submissos c lho Julie cl()s no;sos direitos, pura que c.-.los sc,inm
lt~mhrudo~. da mesma mnncim que se não osqtwl:cm M nosso;
fiCvet•os . .'\ü Indo da sovt~t·itlado eom que :;o nos impõem os
'll'ibnl.os, deve ser lomacln em consititH'O~ã 0 . a nossa qualidade
de pu !'ln mais vnsla da l!'"clct·u•;ilo, e os dit•üHos ineonfund iveis quo nos us~islcm, tno legítimos qunnto o são o:; dufJLICllcs
que os não t•eclnmam. mns exigem, c, tJxigidOs, sii11 SIJlrlf.'l'e sul.isfcitos. O norte não dr.vo viver s.:11nenla para t:oJnlribuir,
eomo nI. é Jto,ie tem suecodido; o pat'a demonstrai-o enm ulgnJ•ismos, mcm!iona1·ei o /.t•abnlllo de que fui propriamente cnt!nt't'r!gnrJo dm 1018, pela Supet·inf.endencia du Dof.r;a da BorJ•acha, de YCI'ificar o vu!Lo dns rendas das nli'ondegas d~ Par:í
o M:u11ios, de onclr: se •COneluiu que, de ·18G3 u 1!l12, n1 dous Estntlos e Províncias do oxl.romo norlo dct·nm de saldo liquido ú.
União,., ao Tmpct·io a sommn rcspeitnvel de 7GLOOO:OOQ$000.
Bnldo liquido, CJ!Iel' dizN·, dedu?.idus todas as qunnl.irr~ despenrli<lns rln eon/.u dos go\'erno;: ecnlrar.s; snldo liquido, quer di;(f•l', 'l'iqncza haurüla dn re~ifio eapliv'a, sem dit•eilCl''• r. uspliyxiadn dn olrl'ig·n1:úcs; snluo liquido, t'inalnwnt~. quor dizer.
:ut;;mnn lo eonsi det':Jvc.J do pn l.rimon io nn eionul, o coneurso
i11 i~uulnn•l pnm. o Jl!'Oi;"I'Csso de outt·os Estados mais felizes.
Plll' IIILimo, vriu n eonquisl.n do Acre, cuja~ ob.l'i~·:ú.;õcs, eonli'nlliilns 110 sniJio '.l'ratnclo de 1'el.ropolis, l'o!'nm s1t isfcil.as cm
nwia duzin de armas, com ns propt·ias rendas da t·,:giiio conqui~Jnda.
.
Não é pt•cciso dizer quem :J'oi o pioneiro Ue'ssa jutuadn he· ·
roiea, pois que o sabe a Nação.
Poi a mesma gente tenaz e t•r.soluto. r,ue do mt:ilo·s nnnos
vinha dcspovonndo o sólo do seu hP.J't~o c abria os ho!'izontcs do
norlo :í aclrnirncfio do mundo, nlulhnndo em pOtlt•as décadas
o;;' eo/'rr.;; puhlicos, eom a m•dcm assombrosnmenl~ ~t·r.scoul.e
tia.< r·oudns aJrandagurins, fi'UClo de seu ~t·ro,io c intrcpide7. •
.Pal'a excmpl'ificai-o, baslu comput·nr· n renda dn AlJ'~ndega de
Munúos, r.m 1800, seu primeiro nnno de cxl<l.eneiu, com a rio
1 !JJ O: nquollu i'oi de 21 :Oü0f;62!l. o esta ri e 2.7. I,IJíJ :7!l3$ü71!!
:J!'oi essa mesmn gente que fe~ hont'a ú'hrnvm•.1 ~ ú disciplina nn defesa dn integridade da putrin, ao Indo de 'J.'iburcio
" Snmpnio, o nindn a mesmn que erguia bem nlf.o o prmdfio do.
lilie!'clntlc, Jll'Ocinmnndo untes de todos n rcll•Jmpcüo ele seus cuJll.ivos.
No cmlnnl.o, que Jll'O!lliO ll!o tom cabido cm p~sa dq Juntos
c tnmnnhos feitos?
O desprezo - qunsi o cscnrneo.
Ahl serin doloroso o intcrminnvel r~pnssar ns contas dessa
l'nsnrio, o nindn ho,ie, no presente mom.~nto. rmnndo assola o
t!'omendo flngrllo lia seeca, rxlm·minnndn dnns i0l'Qns Jlnl'Lr.s
de seus lmycr•!>, itnpi:llllnudo a inslubilidmlc· em lodn n .~·icltt

,\.
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'do Esl.ndo com o;; hoJ•rores da fonw c da mi~ol'in, m pod~rf''
publicos se l'azem Wl'dos, aos ,;cus ill'ado;;; r, l.odavia, não ll1t•s
J'"'dem e;;moln, pedom !J.·abalho; não Jlw;; pedem :l'uvores reelnnmln. dit•eHos .,onsl.iLucirmaes.
Nilo -•não :-;ii o !'ilhos ·madl'a~~os, llfL gt•o:;seiJ·a ú aer·n:.:mul.r..
e~ll1PUt'H(;ão. d'tl. Nnlicit~, nrg~o da .irnpt·t~IIsn. enfoyn: ~fio )lJ·a ..
Rllf.'II'Os ,,[JriQS rJo Sül'\'li;Os ti pal.t•Jil, ['.0111 OS lliUIS ,,)Ol[llf!lllus

nl.le:;t.tidns Jo ya lOJ', despretH.l iuwnl.o, l.on acidaLI e o llet•o i.Sillf1 1

JlOl' cuja

~·ida,

'vulat' •.

eslalli!idnrle

!!

Jll'Og't'c:;,,u a Nu•;fiLJ G ohriHada a

Xfio seria fncil rlizcl' qual sr.,ja n maior neecssidnd~ dr,
,f!onrú, l.anLas são, e tfio cstroitu:'3 as relnf~~jcs entre :d, da:-; me ..
clidns qur! se reclamam.
Nfio dü•ei ~n.iam l.odos I}SS!Jt1(!ÍU.C:-i no nrn ('Xtlusivo di)
nLlcnU[ll' os et'feilos da~ seecas, mas impre:;;elndivoi:;.; no rn•n ...
;;resso o cles~Juvolvimenlo t'Utlido de lodus as riqaezns do .\\.s·
'l.ndo, pO;õ;f.ILJ ido[' dos mais :l'al'lo:-" n apreciavds elemonl.os 11a...
Lw.•aes, todavia to! li idos, estagmttlo:; c. iucrtes: 1t J'allr~ dns
vcllieulp:=; qun lllf~:; ':-ão nrco~sario~. () ~~u.iu ]'10:-;~o exeede ~o~
li miLes r•slt·,ilos da. inidul.iva pai·Liculat·.
Dnu:< por•lm, síio os po11los rl•J plll'lidn: o JH'Oiongamenl.r'
das r•.~I.I·:ulns de I'•: no ;, n •:onsli'Ueção 'do., fHll'l(ls cl" Jo'ol'lnleza,
t!nmoeim, .t\J'tlf:.~ü~: e !..:\eaJ•aln'l, notaclumtml'! o nriweil·o_ ..

''
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As 7.onas f!Uil;(t mais rieas do Estudo ainda s~ oneontrnm
nss:ís al'usladns dos vonlos extremos das vius l'crt•cns om lm•
fcgo; nssl1n ~~ que toda a 1·it:m região do Car·iry mnntún1 no:f
mesmos limites rclal.ivnmr.ntc ming"Lwdos rlo lodos r" l.emr"''•
Hlil lavoura r. todas as suns iurlnsll'ias, ~~amo aeonteetJ :h; do
J'ugmll'ibe o Uruburetamn, oncl"· n henel'itio das l'llceis I!Oil\•
Jllunieaoõo~

ainda não levo irlf;'l'O::;so.

··

Ao Indo das csLt•adas de 'l'el'l'o, a •·ousi.l'lll'l;fio d•• cslrurlas
dn l'ndngem l.orunrin todo o l~~lado, pot· assim rJ izm· sem dis.talll!ias; 11, ao passo q1w terjn. ~uns rjqucza~ muHiplil~nfini;
Tlf~ln ·L·npidl)l. do~ trnn~pnJ·le!-', t'neois o hnl'al.os uos periodu~
Jlormnes, l'ncilitnl.'ia. grande e impoJ'ltHÜPmentn a lH'aticn. da.~
pl·ovjdnrl(~in:;. quu so impuzes~;cm no~ annos de calmnidnth!~.

Pt'í1 ~orllomP1lll.• seJ.'Ül cih alto aiLmnce, o aLnquo immedialo des~~~s
t.rnlmllto", .ití pot·quc dat'Üllll seu;; rn;;ultndos constlC[lll)llLL'R mab
do prompLo, n ,i:í. poJ·quc pt·opot•tdonnria. soecot•t•n indit•et,JI)

n. milhares dn pal.rir:ios exposl••• ít lllisel'ilt e rít fomü, pelo~
ussomht·osos rl'J'ritos ela sceen.
inieiat.ivn Lão elevada ·eomn a dn sü JH'Olongnron1 ns r~
t.t•nda:-:; de :J'nPro o ·se oonsLI.'uil.'t!lll as eiill'adas ·de '!'Odng-Pm, J'll'01'-is:ll'ia comphllat·-so uom a. anuulluv:in do eonl.mel.o de :ll'l'L'll·
rlnmonlo nd.ual, por isso que iJ,,ixou uo set• u Pstl•adn do i'm't'll
uma ~et•vidão ptli•lica, eom tarifa;; elo J't•r,t.os e Jlassagons. limi·
tuclus no neeossa1·jn útli;lüio o con:servn~\fio, para SI) tl'ansJ'OJ'rH/11.'
!)lll cnsa de twg·ueio, cogiLomlo •J> t11'l'.L1lltlttlat·ios tüo ~úmcnl,q dll
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avultarem seus lucros, ainda que para isso se sacrifiquem os
interesses geraes de toda a população, pois .que estes não lhes
dizem respeito.
·
O arrendamento, realizado debaixo de condicões apenas
garantidoras de vantagens aos arrcndatarios, offereceu a estes,
no seu inicio uma reforma da tarifa, excessivamente pesada,
reduzindo a ferro-via, materialmente, a proporoões de bem
limitadas convenicnoins ao publico e pouco a pouco foi desapparecendo o interesse por certas industrias, matando a expansão da agricult.ura, porque os fretes absorvem quaesquer
·lucros, e os a§·ricullnrcs e industriacs deixaram de lado as
ocoupacões cujo resultado della dependesse.
O Ceará j1\ produziu caJé sufficicnte ao seu consumo, sobrando para cxportaçiio; assucar de canna, cercaes em geral
e até fructas, ao ponto de ter tido durante alguns annos um
serviço de exportação do laranjas para Inglaterra, animando
c fomentando o desenvolvimento das respectivas culturas; e
no emtanto. elevadas que foram as tarifas de fretes, das estradas de ferro, tudo succumbiu, c no presente, mesmo nas
quadras normaes, não deixa de haver importacão de café,·
fcijãG. arroz, xarque, etc.
. ·
Na época á. que me refiro, em que chegamos a. exportar
laranjas (antes de serem arrendadas as estradas) tivemos occasião de carregar -em um só vapor, o inglcz Clament, a aprcciavel quantidade de ·J.'t mil caixas de referidas fructas, eolhidas
nas serras de Baturité, Aratanha e Maranguape.
O transporte de gado tornGu-sc iropossivel pela carestia.
dos fretes, e o importante commcrcio dessa procedencia tem-se
tornado quasi nullo.
Não affirmarei ter sido a elevação das tarifas das llStradas de ferro a causa unica dos prc.iuizos aqui apontados,
por isso que as scccas representam cm tudo no Ceará, o maior
coefficicnte de mal; porém, justamente a circumstancia. de
nos acharmos fatalmente expostos no torrivel .flagello deveria
impor aos poderes publicas a conservação das tarifas baratas.
Faz-se mister portanto o prolongamento da rêde de viação,
precedido da. annullacão do .contracto de arren.d~mento, apossando-se o G'ovcrno de suas estradas para admmistral-ns officialroente.
Isto feito, desapparecerão as necessidades de fazer lucros
para accionistas de companhias que não tcem vintem de seu,
formadas para enriquecer espertos :l. custa de nosso sacrifícios c do próprio Governo, c neste caso não se ,iustificnrão
mais as tarifas ol evadas que tamanhos damnos nos toem trazido.
Não precisaremos -recorrer ás distancias para obter grandes
capacidades. administrat.ivas, pois que não nos faltam homens
honestos, criteriosos e do toda n competencia, capazes de mostrarem com umn administração intelligente, a possibilidade
immediata. de se conciliarem oscl interesses do Goverl}o e •das
populncões servidas pelas estra as de ferro. Já tivemos ensejo, mais rle uma vez, de constatar esta verdade, com a ndmi-
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nistra(;iío militar, o mais Lanle 1Júll1 a uo eonceituado DI'. Piquct
Cal!lloiro, que, assumindo a uirec1;fw da estrada de J'erro de
BaLurité, quando os de{icils annujle,; eram de muitas centenas
do contos de róis, apresentou no primeiro anno um pequeno
saldo, a despeito de Ler pmLimtdo importantes 1·eparos cm
largos trechos do lei lo da estrada, c rcsLab.elicimcnLo de alb'Uns
trens, cu.ios carros c locomotivas ,iazium esqueeidos nos i'undos
elas officinas como imprestaveis.
J?aca o Governo recahis sua cscollHl sobre homens assim;
lembre-se que o proprio Ceará possue 1'ilhos da estatura moral
do provccto cngen!Jcil·o Dr.•Toilo Thornó de Saboya, cujas qual idades de proi'issional c cidadão repre,;çntam um padrão de
gloria; não indague de seu credo politico mas de sua capacidade, e teremos em pouco tempo realizado esse idéal, essa
conquista de incaleulaveis bcnfrficios a todas as forcas activas
do Estado.
O )Jol'to de Fm·tale:a
Não prctJisarci :l'allar desta imperiosa necessidade, notadamento a V. Ex., que devcr:í achar pitoresco dar-so o nome
do porto a essa praia desabrigada, antes muralha do ondas re- .
voltas, empecilho eterno ao nosso desenvolvimento, eterno entrave no progresso do Geará.
Quasi todos os portos do Brasil estão feitos ou pelo menos
iniciados, ao passo que o de Fortaleza, sem razões plausíveis,
permanece entregue !1 furia das correntes, tornando-se cada
dia mais precario, e determinando toda a sorte de males ao
commercio e a todos os ramos de nossa actividade. Vem do
longos annos n luta da Associação Cornmcrcinl em torno deste
eterno sonho, suas supplicas ao Governo, sempre acompanhadas
de documentos estatisticas, o informes os mais completos, comprobutorios da inadiabilidadc de sua construccão.
~rodos os pontos Leom sido esclarecidos, e, parn não se
tomarem de exaggeraduti as excepci.onues condições do porto
de Fortaleza, segundo temol-ns descripto, recebendo eu desta
corporacão a incumbcnciu do mais uma :vez empenhar-me perante o Sr. marechal llermes da Fonseca o Dr. Barbosa Gonculves, então Presidente da Republica e Ministro da Viacão,
pelo inicio dessas obras, tive ense,io de exhibir especialmente
cm sua presenoll. uma fita cinematogruphica de toda a praia,
c a scena fantasticu de um dia de entradas de vapores o a
perigosa gymnastica··dos desembarques nu ponte metallica, arruinada c deficientissima. Todas as verdades ficaram assim
comprovadas, ante a logica inilludivel das photographins, mas,
desta vez como das Ul'ltcriores, as promessas solemnes daquellas duas grandes autoridades tiveram a mesma consclquencia: Pedra em cima- esquecimento.
Para melhor oricntncão, peco permissão a V. Ex. pura
recommendat•-lhc a leitura do incluso annexo n. i, bom como
a pagina 3e do annexo n. 2, ando so encontrnm mais detalhadamente discutidas as ultimas questões lovantndns c os
dados pstati~ticos que lhes dizem respeito.
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j\qui ·r.~tfin., poi,, n;~ mr·.~lirJns .do m~im•r.s vantagens n~
Esl.ado do Getll'tl, pulos hcucl ICtos Hnmed!l1los dceorrcn tcs, st
ll•m1 CJUil pm· s.i sô~ não .w:s colloq\WIII 11u sil.ua~ão que Hr,1s
e~l{t re~Wl'\'iHln Jl!!las condl(;Ot!S especme:;

do llOs::in. Lül'l'U, cllem.
do l'iquezns, dolmht d" vastos set·Lões u 1'crLillissimus lllontanlJUs, do inve,juvcl eolldir:lio elitmlLm·icn, I! apropriadas a HUlllüC'Osns eulLUI'as, JIOis que ainda se• 1':1~1!111 precisos os arjudcs,
11s Jml'l'agmlil nos leitos dos r.ios, " eslalwlruitnento dos nudeos ugricnlas L! nsln~~ücs cxpor.•imenltws, par·n. o ensiJJo e
eultum rauioml de todos os ;;cncrns alinwnl.icios c iHdustl'ines, e pot· uHimo a imm.i:;racão estrangeira, grande passo
par·:~ npm;sur o desenvolvimento da agl'ieultm·u o da peuna-.
i·iu, ahím do illl'stimnvcl n~sulturlo lllO!.'al de stm irrl'lummia
sol!re o espirita rotineiro c aeanlllldo de nossos r:nntpotwws,
incredulos e so/Jrr.tudo imprevirlcnlcs .. OfJ'crocn a V. Ex.,
eomo annr.xo n. 2, um exemplar da monog.rnphia por mim
or:;anir.ada em :l0:/3, sobre a industl'ia d;t hor·raclm de macolm, nw.le e.,lfio discutidos os 1'uudumcntos destas mccliclas c

asscr~úes ..

A exislcrwia d11 l'cclcração dos Estudos do nn!'LC :/'a~ rcnascN·enl 11ossn~ ('Sperança::;, nf!lo aspeutn lUli·rioUeo ·de ~eus
inl.uitos c prinripios re"tos de quctn a dil'ige. Todavia, força
1'1 l(~onfcssnr, c o i/'nco ~~lwio. ele nwgun, vmn aLtc:;lar quanto
tem sido mal comprehendida n l''"'TiOIWibilidarle da rcprcsPn1.n~fio nri!'Lisla no Congresso i~aeionnl, pois, os J'ins da Jo'cdnr·a(~rw

eOJIIIJl'l~ltendem

,iuslantellt:p o:-:; dnvol·es :da,q1wlles ,a

fllWJU :l'or·am eou J'iados Oi::i milis l!luvndos JIIUtldu to:-; t~ CJW!. .salvo
J1onrosas excopf:tiu~, ~llllOJ•dimllll ao inl.f•t·us:·H~ pt!S::ioal n dr 110-

li/.ica uadtl i!difie;wte, todos os inl.er·u;;se;; da eollceLivirlade,
confiados :i. :ma g·tuil·du, TH'OVOenudo assi111 a :l'tHJtliu;iío df!~!'iu
gremio inliluhulo J''t!demoão rios :JMndos do l\'OI'I.c, a cu,io pntJ·oelnio enlt•egamos a cau::~n. do nour{l.
Fortnle~n. ~~ dn alll'il de J\1:/.:í.-ilutonio Piu;;a l'equcno,
director da '\ssocilll;ão Commct•cittl •
. I

LnUI'O

.- • J~xmo,. RI'. Senado!' Dr·.
Sndl'rl-- O CrnLT'O 'Al'tisi.iw C•!at·ense que 'llnsclc. nnnos, 1.•111 luliUta ·eonslanl.c c ingente
:esrm·~o. vom tr·nltalhando, gnsl.nndo r•rwr:;ias " dcvol.umclltn,
]'loJa pt·ospnridur!o du lcr·t·a o lwrn esl.nr dás classr!s dosJ'avot•e<'idas da fOJ•I.uua e da ·proLcc~ão governamcut.nl, Jll'OULU'anclo
htslrnir o dou/,l'illnt· st!us ~soeiados o Bucamiulln-t; e!ll ge'J·al
n JH.lpulnt;iío pu'l'n a 'rr.sisLr~ncia. tls erisN; pllysiens n JTIOJ'fiCR
que acalmmhuru n pai1.. tem a subida hnnra do dirigir-se a
V, Bx., o mais csfot'(!ado rcprcscnlnn/c do norte, deste norte
rlr.sprewdo r osqucr:ido, pura lrn~er-llw lmnhem nl:;umns
CJUeixas ']tre JIOde~.·ão ~~'.!' romediqrlas solJ o pnlroeinio d1: V. gx,
Chf!J;nu ao eonheeuuenlo do eon/.ro quo V. U.l:x •• tornou ;t
poiLç' r.onhrccw ns m(tis pnlp.ilaf1lrs nocessidncles da populw;fil)
nortrsl.n, cstudal-ns mu sun <lrrg·cm o provel-ns do remedia
salutar, !llllJlOrnndo-ns com o prestigio de ~cu nome c do seu
:valor..
.
·

~a- I

·.... Ora, de /.oi:Tos os ]~! .~lado:=; da. Uni1io 1j o C:üill'iÍ o ·qtH~ ma i~
so.rrn~. :\s eL'iscs, l.nUa,..; a~ L'.l'i~n::~, dn quah]UUL' ual.ut·u:m que

f-iCtnpl'P mni...; ag-udas do qt.w um oul.t·a IHll'lt~ •.
A nlimuLet·icn, a eeonot11i1~a. a l'innrWI.'ÍJ.'a, u. poJHi1~a. dt!.
l.odas nm.l'im, 110 Ccat'iÍ. sün mai~ agg·r·avud:~:-;, mau; J'or·l.,~s, dt!
1naiorcs de:-~nstros I! d1!:"id1.~ nlgun~ nnno:-:, püt·ece, CJLW Hui lot· ..
menta. desuneadüiou-se soht·u nsl.n: umn.
Nada, progrjde, ludo e.~L-i1íli.1. O,..; lrr.nlll.'/1~ e ns eou:-;as sof..
Irem i :;ualmuu te. u tlus l,ilw pt!Sit do uw.~mo mo rio subt•u lu do.,
.A et·im~ão uxLingue-sn, a lavo11ra {}npnurwra-.Sl', a indu::;.Ll'ia.
Jll~l·iulita " os ltnmt;tJ:; amr.:;quinliam-;.;u Jlil ing·lrJ.l'ia lula ·de
ltma pol.itica vil ele :interc!Ssos JJes:MHH~s.
c'l.gora mo:;mo no Congl'csso Fcdr.rnl, é o CráJ•;\ quu csL(L

.\'(.mltam, :-;ãn nqui

,rfaurlo a nol.:t elo dia, nola comica mas trn~;ica laml.tcnt, eorn o
dt·:urm indt~cmüo rias duplienl.o:; Vi!t·g·onJJOsas.
·o esfoJ·t;o üoil.o par·n n mornliznçiio do rogimon de nnda
isoryiu, I]Un o Govr:mo da União o ;;uffoeon depoi; do li'iumpiHJ,
As empr·ezns :fecleme;; utJ pnl.ror·inn•.lns pelo Govet·no :;oJ·al
em wnla ntiuomm o J'Jage!Jo pul.dil!o, lU ser·vi~n t.lo pr}t•lo
.adennla, a. [llspcL~[orirt du Obt·a~ conl.r·a as Sef.'eas 1í nun·t! rtuc
não .~ól.to, vivo de J'l!lntol'ios o estudo.< uo pnp~:l. !l'iio sr• J'aZt!!ll
()s nuudcs, não se ·nLeom a~ <!:'ilr•ndas, tL·of~am-su ~~mpregados,
se os dcmitLc sem enusn, dispensnrn-se .os compdimles, nt·ran~·jmn-se o:-~ .afilhados, alguns parLieulut·c·s uproveilnrn e o gpr·ai,
a colloelivitlncl•~ sofrr.•e.
A. Tnspoctorin. A:;ricoln ,; r••r~:u·lieiio imweun, nün nl'l'ent.!tl
não hcun'l'ieia. E' :tJll1 11U~ J'r.•par·tküo l'(•dPt·ai Jltll'l.l uuguJc•ulat•
os cneargoii t.ln thosouro.
As tislmdns tln l'"t'l'tl ar·J·nndnrlas eomo osl:io a exp!or·aflores. qtlú fnznnt della~ seu eumn1m·ein, c•stfio stmdo flag'Ollo em
VG(. dr. l.ra?.r.t•em beneficio. OR prolnngnmcntns vão lr.ntos c
sãtJ nu !los. Quer (]a de 8ollt'iil, quct· da Halurilé•, "Jb>•tn os
justos clamores.
AA'Ol'a, quundn a Cl'ise f.ol'na-sc ma is intensa e a vida
mais difficil n arwsal' dn alta lal'i·l'a, a dit•e.,(::io tias Côlt·adus
diminuiu pm·n o torço o pessoal opnrnrio, pondo nn run. o
J·r.~f.nntn c dcsl.c modo difficull.ou o [IJ'O!Wio St!I'Viço IIPcr.ssnl'io
CfUet· nas cslauür.s, quer no:; tr•a.ir.t:f.As, resullanclo disto o :ltt·azo
dnqunllc c o t•sphncellnntr.nto rio mal.el'ial J'ouante.
Fcr. mnis no possonl que ficou, grnndo crírt.r nos orrlcnnrJos
ü safarias c limitou a quult•o ]iot· St;mnna os dias de t•.•a!Jalho,
l'Cslrin~iralo os ol'dcuatlo:< :f'ixus que ]Jussamm a di:rl'ia rwt•
snrviço oJ'J'netivo. Pinnt·am Jll't•.it'iclicndos 11J>Crnl'ios t:J, mais do
30 unnos cJ,; effccLividndc.·
J~ em cluf.l'inwnlo '!- JH'e,iu izo clcllt>s ft•z nincln pnsstu•em a
diarista~ os mnchinistns da E.~trnrJn rle Sobral. Tslo co"rton·l·lJe:l rmr·a 1nais de llll!luch.. dos uJ•dcnado~. J~ eomo unm dcs ...
H~·aca IIUili.!U vnm ~ti, a ~·alarnidad1! ltll'lla-:·w peste . .\nH!a!:u u.
drreecfio do Hulut•il•í de f't•t;ltat· n~ ol'l'idna.,, Jl!ll'tl inJpoJ•f.m· do
fúl.'a, do t!Str·ung·uil't), lodns n,; pecas e todo matúrial. Gi'Uudc
parle dnqnollns pr!cn.< t!J•n f'üita aqui, :\!as a esLJ•uda de l'nl'J'O .

.tem iscu~iio elo imP,ostq do importa~iío )laru to.do o mnlot:inl;
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o a eompau!Jia iugk:a. "~:rd"''"dnra 'do· aJ•rendamento prevalece-se do favor do paiz, J!Unt jogar com os nuturues c coagil-os poJa ]lrOSSÜO,
Fechnr-sc-hiio as of!'icinns, o hrnsileil·o~ ai'J'oitos ao trabalho, cnennr;eidos . uelJr, e, competentes na sua arte, serão
atirados á miscria no mais agudo rio ulllll crise geral.
Nilo hastarj:t para J'avor ús estradas de ferro que a isoncão
do imposto fosse ap1mas relativa no que não pudesse o paiz
p1•oduzir? OI'J'icinas montadas como u da Estrada do Baturit.é
devem i'echar-sc porque o paiz indulta o estrangeiro com demasiados favores, armando-o contra os nacionacs?
.Pois bem, a diroccão da Baturité, não contente co~n todos
os córl.cs e diminuic4o de snlarios ainda quer despedir todos
os velhos operarias das ofl'icinas c :fechai-as deixando a ferrugem estragar' a i'errumentn maellinismos c appnrelhos."
O Centro Artístico Ccarci1se no intuito de concorrer com
o seu contingente de int'ormacões ao trabul'ho de V. Ex. tomou
aos hombros, sente que tom roubado precioso tempo a V.
Ex. e cuccJ•ra esla sua .i:'t longa rnprcsonlacão, com seus :votos
de fnlicidado c protestos de esLirna a pessoa do V. Ex. a quem
deseja o ,maioJ• successo no emprehendimento a .que o seu
reconliocido patriotismo o levou. Perscvcr;pca c coragem.Thcoph'ilo Cordai1·o, secretario relator.- Joao Coalho Catunda,
secretario-auxiliar.- Raum.u.ndo Perc·ira Façanha, tllesoureiro,
-João de Medeiros Sob1•inlw.-Candido ;llves B1•a;il.
ASSOCLIQ.\0 COJIDI:EJ\CLII- DO 1110 01\ANDE DO NOR~'E

\

Illmo. e Exmo. Sr. Senador Dr·. Laura Sodré- E' sempre
grate> a quantos moUI'P.inm na vida ardua e trubalhosa do
commercio ver· que alguns homens publicas, infelizmente
bem poucos no Brasil, não descumm os interesses vitues da
grande classe que mais contribue para o augmcnto da .riqueza
nacional.
Elia só é lembrada quasi sempre para ser atormentada
pelo poso cadn vez mais orescente das contribuicões asphyldantes, para ser· sobi·ccuJ·re:.;adn com impostos vcxatorios que
lhe vão aos JlOucos minando a util existcncia.
Si melhor fosse comprchcndida a missão das classes conservadoras no mundo social, financeiro c ató mesmo politico,
si se lhes cléssc a importancia a que toem incontestavcl direito, si a sua influencia cm todos os departamentos da vida
fosse melhor apreciada, certo us grandes calamidades niio as
affligiriam com os seus 'ofl'citos temerosos, as suns consequencins clcsnstraclus, que muilo directa o principnlmenl.c voem·,
affectar a economia do paiz.
.
'1·
o·. decrescimento rJas rondas publicas é hcm um attestado
dessa verdade dolorosa que hoje de norte a sul umencu graves
acontecimentos, deixando prever um futuro terrível pura o
par.Q Brasil, tão disno .d(l m.clhor destino.
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:..: ·r:dnl'lngra~•io da Europa vcin mo~LraJ'-IIOs lf\lC nLé lio.ie
:SrÍ St! f.t Clll IJt'l!Or!<!UpildO (I~ <.JjrigelllOS de l!OU:-l'US 'fltl~~ nnn
JH'il11am peln ~l!l'iNiacle, visando o eugmndceime11l.n da Pnll'ia.
Despr.t·dieios ver·g-onhooos do;; dinltoiJ'Os pu!Jiieos, applieaeiio irwscrur.ulosu da~ l'enda~. clc.~t'r!spcilo du direitos sohcJ'anus, :;u)Jsct·vicnr:ia dn car·aelor· ü nul.t·as muitas pt•ovas de moralidade, ~üo a~ pm·ccllas que· se inse•·evcnt no activo de unm
g-Pnurlr.' pat•le, eo1n raras IJ lroru•osissimas 'cxccp~ücs, dos eheJ'cs
<.lo pode1· naeionnl. J'CSJlnnsavcis pela nossa r·uina.
•remos uru· ~olo l'r!I'Lilbsiuw, ubr!J't'inro •. J'ecunun, dndivoso,
prodigo a mais nfto poder ~er; mas, uuda Jll'oduzimo~. somo:>
)IOIJI'I!~ ! !
Súmunln a :/'anlasin tem «dourado a .l'ar:ltnrlu do lkasil :>
·r, J'or·qur. nos J'nltamm os mr.•·carlos r!sLr·angeit·o~. uuda mais
illqHJJ'ianws, visto como ·n•io lemo' fii'TII I!J'Niito uem din'heil'O:
111!111 ltllllJlOI/1!0 UXJIOI'lUlllOS, jiO/'f)Uf! f)U!ISi llUda f'\l'OriUZiJnO,,, e
I'S:iü Jllllli!O JI!O'ITIO, algorJ.io aS:iUCUl', IJOl'l'UCha, llÚO tem UppJi .•
r:u:lío no pniz: 11~0 lt•mo; · fahr•iea~. n~o temos 1Jcnhuma inclusLria !'! !
l\luliilias IH'g'l!lllt•s, de ]ll'Oillpf:t CXCCLICILO C• UI! l'CSU!latlo
pratico aprcciuvd exigr~ o .momr.nlo netual.
·
Quanto ao llio C:l'ilnrle do 1\'or•t,\ sempre assolado pelo.,
lH.n·r·nr'r!S dos phr.nnmenos c;veli1:os, Lr.rn a sua vida cconomica
·

1

eulbaJ'at::nda,

.iil

vae :;cnlint.lo as ng'l'UJ'as di! uma :o;er1ea immi-

!ll.•nl.r! l!nmo as tem lmvido nos se!'lões dnsla paJ•I.e csqucr,irln.
do

nOI'dl!:il!'

lll'nsilniro, e nada l1.·nz a

l'~:=ipt~l'i.UH~~a dt~

melhoJ'e:"i

úia,, nníu i:P'adn o emtwniJO, a d'•dir;acrro do ucLual (•.lreJ'o do
c•xer:uLivn n.,ladual, o eminonl" ~~·. clcscml.im•gndol.' .Ferreira:
Clmv~_~~. ~~n.in

t!st'or·t.:u rliio tem pudido vf•ucm· as f•;.draordinnr·ia::;

tliJ'J'il:uldatles dn Jlllllll!'l!ln.

:-:;ómeul1.• dn 'r.lO\'PJ'IUI luenl 'tJI.te prr~ei:;arntJ:i do
nuxilio. Dn mais alto nn.-; dP\'e Yit' o qun ar;or·a nt.·~etlsitumo:5
:\l.u:::, uão

1:11111

lll'g'CIIl!ill,

xno

~~

.

t! r:om n rxorbilaneia rln g·r·nvm1w::; l.orLuranl.e:i que se

RU!\'U a siLua1:ão. Si a.~ elas~t):i cOllf.lCI.'Yadr.H'U:i ,iií :'i(• rJr.butcrn
cln~ t.l·uusn."i de uma t'l'iSP ::,t~m pr.•eccdoute, como ainda mais

al.lli'llll!ltlal-as enm il!Jpo.,l.os l!!n\"adus'? O t•I'J'r!iln ~IJl'IÍ ':onLm]lJ'Odueentc; n resultado HegaliYn: n r.lelm'l:le itwvitavel dos
)lotjur'lros aent·r·cLtu·:i a hnrwarrola geNtl.
Pr·eei~n1110s CJUt' SL•.inm de~Pnvolvida:-; as fonl.t!~ de riquer.a.
)lnt' nwio, não rio Jll'oloceioui;;mo in.iusl.il'icado. mas pelr} es, tirnulu JH'DYeiloso do~ a !Los podr"t•,-•s, tnf•dimlt.o l·~is sabias, pul'a.
PU.ia i-lati:;;J'a(:fio nfio devo ini'JuiJ.· n lJOiil.agem 110m o inLN't~st-~e
dos pmwos l'eliznl'dos, cm tlel.l'illwnto da gr·ande• collecLivicladc.
iCh; anxilios au commereio •í indusl.riu, :í. iliVOUJ'Il devem
sr1· dil'l!l!los, sem a interl'et•tmcia do :l'ilhol.ismo soer. e im!llld<'nlo.
•
Os IJ1eios di! J.r·ausporl.: del·etl'J srJ' J'allci~. amplos, Jlt'Ofllpt.os. l'r•atwos, mpidos, sem as oxlol'sür!> de t.ar.il'as mcdonltus.
como as .qUl! r.•utJ•r nús existnm nn EsLt'tH!n dr Fm•t·o Crm trnl
do Jlio G1:nmlo do Norte e conlm as quaes lemos ciumado inVol. VII
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r:cssanto c inul ilm~ntc, sobr·r' el!as tendo fnil.o um luminoso
estudo o emirrr•nlu li", J.'r·llrll'i~ro de Snllcs Mcira c ~ti, iul.egro
juiz fedr>ral na secção dr:sle EstlldQ,1.
A diminuil;fio tlc fretes, a amp!iaQito das linhus nave-·
gaveis, o augmento das vias de communicncües, são medidas
CJUO exigem prompta eJ'fecUvidade para minorar o gr•nnde m~~:l.
E, finalmente, o problema mais dil'Iicil, de solucüo mats
complicada, o ponto principal de lodos as preoccupacões, o
factor mais preponderante de todas as cogitações, a causa
capital de l.oda a· mi seria do J~slado ó a falta de agua, a
maior tortur·a do rudr; scl'laue,io, l.rabalhador destemido quo
sol'J're com inaudita paciencia, nunca desanimando, esperando
e espernndo sempre um favor, uma graca.
A disseminacüo de poços artesinnos, a constl'Uccão de
açudes, a franquia de mananciaes do liquido precioso, silo a
nossa maior aspiração para soccorrer nossos infelizes irmãos
do centro.
.
·
Não queremo~ luxo, não exigimos grandezas: almejamos
apenas a roalizaçiio de medidas efi'icazcs para o bom commum.
,Qxaiii. nrto sejam ns nossas' palavras atiradas a esmo e
encontrem. eeh o, r·epm•cu l.am nos coJ·acões dos que se queiram
interessar pela nossa so!'Le, liOs que se lembrem .que nós
l.ambem somos uma parl.e do Lerrilorio brasileiro, a mais
desprezada, a menos ~occorridn laivez porque seja a mais
infeliz I
A Associação Commorciai do llio Grande do Norte, representada pela commissüo abaixo assignada, por expressa de. liberação da a!scmblén gerai, confia na expontaneidade do
generoso offerccimento de V. Ex,
Saude e f'raternidade.-Frarwisco Cascurlo.-Ricm·do 'dd
G6es.- Graciano Mcllor...-A.naelo Rosalli.·-Antonio Gurael
do Amaral.
ASSOCIAÇÃO COMMEilCIAL

(ES'l'ADO DA PARAHYBA)

Parahyha do Norte, 2G de abril de 1915-Exmo. Sr ..
Dr. Lnuro Sodré .L M. D. Presidente da l!'ederar,üo tio Norte
-A Associar,iio Commcrcinl da Parabybn do Norte, acudindo
ao generoso appello de V. il!:x., organizou as informações
;iuritas, sobro as condiçGcs politicas c economicas deste Estado, e sobre os problemas de cu.ias soluções depcnde.·o 'Seu
desenvolvimento.
.
·
A A;sociaófio applaude com cuthusiasmo. os puLrioticos
intuitos de V. Ex. de fuzor J•nsurgir o norlo do Brasil, e
assegurar a V. gx, todo o seu apoio csforoos e solidariedade
em honcficio d11 causa que V. Ex. ·com denodo, c exemplo,
se pNpõc a advognt• perante os altos poderes da Hcpublica.
Com us informar,ões que organi?.nmos, ofl'erccemos tnmbem
a V; Ex. o u!Limo relatorio desta nssociaciío, e o opusculo
c P•elo Norte,, resumo de uma série de .bons artigos, pu-
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l1licadoti JJelll Jurn11l do Cou:Jn.crr:io, JJclo talentoso vm·aiJybano
Dr ..\sc,Jndiuo Cuulla, ml'erentcs ao mesmo ussumpln.
Servimlo-no>. do on:;ejo pura apresentar a V. .l~:x. votos
ue alfa e:;tima e considcrar;ão .-(Assignados) · Mwwcl ,[. dr:
Carvalho .Tunior, !ll'I!Siclcnlu .- Mmwel Soares Londres, vicepresidl!nte.-José Nunes Perre'ira 1" secretario·.-Av/llino
Cunhn de Azevedo, 2" secretario,.:.._ Frandsco Solon de &í,
thesoureiro.

-
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Parallyba do Norl.c, 26 de abril de 1915- Exmo. Sr •.
IDr . .Laura Sodt·rl- D. D. Presidente da Federação do Norte
-O Estado da Parahyba do NoL'le, situado na parte mais
oriental da Amm·ica do Sul, tem 110 leguas de éste a oéste
e 30 leguas de norte a sul:-·do rio Guaja ao Goyana, medindo
a sua supcrJ'icie 7-1.. 730 ltilornetros quadrados.
Banhado pelo oceano Atlantico, possue dous excellentes
portos: o do Gubedello o o da Bahia da Traição; o prim'eiro
na embocadura do rio Parahyba, navogavel por alto calado,
na distancia de cerca do 20 kiJ.ometros (Cabedello á capital) o
O segundo na embocadura dCI rio Mamanguape, navegavel até
ki'a cidiÍde do mesmo nome, em um pez>curso de cerca de
lometros.
Os terrenos do Estado süo dividid·Os em quatro principues
regiões: litoral, catingas, brejos e sertões, todos l'erazes o
prestadios; produzem excellente feijão, milho, arroz, café,
fumo, batata doce, inhame, mncaxeira (aipim), batata de
mandiocn, batata de ararut.a, todos os legumes, !'ruelas variadas e saborosas, a ·eannu de assuOttr e algodão de boa
qualidade, sobrosahüado este ultimo produeto que constitue o
principal· .gcnero dri exportação e o que mais concorre para.
a fortuna publica e particular. Outt·o gTande elemento' de
riqueza d'CO Estado é. a creacüo; além do grande eommercio
de palies, ha uma tlxporl.nçilo de gado de cerca de 30.000
cabeças annuaes para Pernambuco .
.Apezar de tudo isto, o Estado permanece estacionaria,
vivendo a sua po_puláciío; avaliada em 600:tiOO habLtantes, na.
mais trisl.e miserJa e ignorancia.
.
Póde-se citllir como causa deste estado_ ·de cousas:
1•, as seccas;
.
·
3', a falta de metas de transporte e de melhoramento
!lm nossos portos.
Ao ver desta Associnciio as soluções dos dous primci~os
· JH•ohlemns dependem d•a solução do terc.eiro~-'-·
·:--'
Conseguindo facilidade de commumcacao por meio das
estradas do ferro do penebrncão, os effeitos das scccns serão
cm ~nde··pnrtc attenuaqo~; o analphabeti~JIIO sorú effic~z
mente combatJdo e a. pohttca atrós, que v.tcm os nossos Jrmilos sertanejos, se modificará, pelo contacto com a civiliza.,

.
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!)ÜO, 11el;i mr~lliot• vigi!nnciu, tias ;u.Jloriumlcs sn(icriorcs do
podot• pulJiieo.
Não ú paô~ivcl ter professores 11m t·cg·iücs rJuusi que •:om'oletumenLc isoludús do mundo; nua se púue u!cscnvolwr a
cuiLura do solo cm rcgifics onde o cu!l.ivador 11iio púde vendei'
os seus prodtwtos, porque o gasto dos tt•anspol'les destes, excede 0 valor da venda.
S1 pum o Estado cm gerttl a viaciio :ferroa •) qncsf.üo de
·vida c mOJ•tc) para esta pru~;t. a qucsLão do porto ú !arnbcm
de vida c morLe, PIIIKJUunto ó imnossivel Lt~t· ·um eommct·do
la.rgo d,, importação e exportação," cmquanlo não houYcr um
~crvico i·apido de eurg;t c descarga.
Devemos notar que... devido ti impcrdoavcl desidia dos
poderes da União, tem se gust·o uma graude somnm cm Ca!Jo<lcllo, a pretexto de melhoramento do porto, c ilinguem mais
•O CCU !ta O receio de C!Uú ser(t preciso demo! ir >ludo mtnnlo ~C
.lm feilo para evitar <I• obstruc•;iio do cunul.
•
Dea11te elo rcsu!tudo todo negativo do servico Ptlr adrni.\lisf.l•Hção· publica, li tQmpo de cogitar-~c de systcma mais
praLico, como 8C,in o contracto com uma cmpl'C7.a. purticulm·.
Outros problemas exigem a nttcncfio do podei.' public-o,
como scjum, por exemplo, n construccão de ur;udcs, as cstradtts cnrr•oçavcis, o desenv·olvimento c o apcrfcicoamcnto

do.. cuJ[.ma do all)'adiio.

Deste u!Umo assumpt0 jit nos ,temos occupado pcrunto
o Miuistcrio da· Ag!'icultura, cumpl'indo-nos mouciOIIHI', quo
(•stt\ cllc sendo tomado na devida considerac.ão pelo gxtuo.
St·. Dr. J.landitt Calogcras.
Um bom serviço nos pt•cstaria tambclll o Governo }'i;deral abt•indo ncsla pra~a uma ugcncia do Dancó do Bra1.il,
I!PeZflr de diversas v~ntativas por parte dos rcprcscnLanles
]:Oliticos A de varias rept•csentaçõcs desta associação, uão
1Wnscguimos ainda ser aLlend.idos.
AccenLucmos, pot.••ím, mais uma vez, que, pot· emquanto,
~ antes !lo tudo, IJ!'Cf!isumos rJ·u ·oias {crrcas c po1•lo.
COI'diacs saudações. (Msignnr!os,) - Manoc! A. tlc Cat•·''nllio Junior, presidcntc.-Mnnocl Soares Loucln·cs, vine-pl'cl'identc. - ,José Nunes ForrciJ•a, 1.• se•:t·ctario. - Avelino
Cunlla. uc .1\~evudo, 2• secretario. - l't'allcisco Solou Hcnl'il]ue.s Llc Sá, ihcsourciro.
·
.\ ASSOCIAÇ.~O CO,"~l'!>!EilCIAL llll )'EIIN.\MBT.:CO

Dr •. 'L!tw·o Sodt·tJ. - Em sua JJassatrcut
.70 ele au1'il de 1!11 ii

1101'

Pemamuuco ·cnt

Exmo. Sr. - A' communicacrro de V. 1\x., cm cu,rln de
30 do marco, tentando por nosso inleJ•mcdio perscrutat• os
. males que nos arr!igem, nesta· quadra rm que do todos os estadistas do rcsponsabilid!lde na Rep1Jbllca ó dado esperar
umt~ inquirioüo minuciosa, para ·prpvoiloso estudo .c canse-
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quentes medidas atalhadoras da Rituacfto premente cm que
nos encontramos, nos deixou a melhor impressão o a certc~a.
de quo. contiJ:!uarú trabalhando pelo bem estar dn pai~.
Jlo,,e, mms que hontem, quanri,, é preciso por do parto
/.odos os outros interesses sccund.tr·Jos e congregarem-se os
vcrdadcit·os patt·iotas em toJ>no da ollr·a gigantesca do reconstituiofici economica c financeira da Itepublica, não póde esta
associação, representante que é das clarscs conservadoras de
l'cl'nambuco, deixar de acudir ao appeilro do eminente estadista que, cmbol'a tendo para orgulho do norte, o .!>ará por
borco, nunca deixou de comprehcnder que o Brazil é· uma só
Pnl.ria, c venha do onde vier o grtt•J' da necessidade do seu
.verbo, clle ,jamais se tornará esquivo.
·
· ·
E ó por isso que o nome do J.auro Sodré é tido do Rio
Grande no Amazonas, como a garantia suprema do todas as
cnusas sãs c patrioticas.
O descuido a quu se toem entregue algljns .dos nosso R ostaclistns cm resolverem os magnos probllemas ecsonomico-finnnccit•os da nossa paf.ria a conduziu ~o estado procarro o
combalido em que se encontra.
·
Não nos compete fazer a crif:iea do taes acf.os, prinqipnlmonte quando o momento n:io devo S•:I' do rct:riminacücs innprovoitavois ~o fim que todos almc.lar:HJS. E', porúm, preciso
Hunca esquecer quo a historia saberá julgai-os como responsnvcis CJUO são de todas as afl'licçües ]'IresontolS o futuras.
Foi sómontc mt esperança do acaso que os responsaveis
pot· ost:t situar;ão recharmn os· olhr.s ·ús medidas preventivas
no progresso do Brazil, mas n illusi\o DISSipou-se nn vornsom
do tempo, substituindo-a na tela immcnsn do ful.ur·o a figura
sinistra elo desespero.
E neste momento cm que 0 patriot.ismo ú posto cm· evidencia ó cjur.. o nosso eminente patt·icio, pisando a terra que
se orgulha do ser berço do seu ir·mito de lidos, o ,t;oncrnl
Dnntns Barr.eto, procura inquedt· do~ nossos males como o
osculnpio ao leitG do enfermo procura perscrutar n molostia
pnra opplicnr o lenitivo.
.
l'aru quo melhor prova de il).t.~ro~;sc pelo bem do ~odns
n~ classes, nestes tempos quo correm, quando o oxpN!ICnl.~;
ú a convcniencia pessoal a por do toda indii'ferenca pelo que
dQ_ mais sagrado devia oxistit· pnrn nqnol!es n quem confiamos
os nossos destinos ? !
·
Pc!'nambuco é um exemplo pol'fcito do qunnto pódo a
J'orça do vontade do um ostadisl.n, " si presontemento a oricn.tacüo dosf.o estadista. não pódo sot' desviada pnrn. 0 resto
da nossa quoJ•ida Patria nada obst.o. que, em breve em umn
posiciio de mniOI' desl.nfJUO a quo /JS sc.us merecimentos im'JJioeiÍl possamos encontrai-o ao Indo do Lnmo Sodré, trabnllnndo para o mesmo 1'im, o consub~t.anciando o mesmo idcnl
-

O
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·
l~ não ha de fnlhut·, porque, o momento impüo n dirocgiio
dos nossos destinos úquelles que collocnm como Lauro Soc,t•tí
o Danf.ns Hnrrcto, o interesse do puit.' nu vanguarda do todos
os into~:.ossps .;
. ... . .. ·-· -·- ····-.
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Dentro âe um direito, que é todo nosso, serão annullados
os incompetentes para darem Jogar aus que, o povo sabe com
convicção inconfundível, levarão o bar~o da Patria ao porto
da salvacão.
*
•. *I

•Agora, Exmo. Sr .. cabe-nos solicitar a sua particular
attenciio para a exposicão que em seguida fazemos, lamentando não seja ella perfeita pelo curto esiJacO que demandou
da remessa da c!!Jrta de V. Ex. a sua chegada a eRta Capital.
Melhoramentos do 'fJOrto
.,

E' uma das nossas principaes I!Spiracões a conclusão das
obras do nosso porto, que se acham bem adeantadas.
Proseguiam os trabalhos reglilat·mcnte, attingindo, a impor.tancia dos serviços mensaes, a· cerr:a de dous milhões e 300
mil francos, o que permittirin fossem elles concluídos dentro
do prazo contractual· ou excedendo-o de muito pouco, !Wando
surgiram difficuldades por parte do Governo da Uniao. na
satisfação de pagamento á soaieté incumbida dos trabalhos,
que, accumulados, já representavam a vespeitavel somma de
12 milhões de francos.
Impossibilitado o Governo, por ter fracassado o ultimo
omprestirno externo que estava nego~inndo, de realizar o referido pagamento e agg-ravadas, pela guorra européo., as difficuldades para /vwda de dinhei·ro e de materiaes, qu·ando
mesmo a empreza constructora na sua reconhecida bOa vontade. de, agum'dando posteriormente o !'Ccebimento, proseguir
nos· trabalhos, mesmo com marcha mais reduzida, deu isso
Jogar ú suspensão dos serviços em agoelo uH.imo.
·
Vnrios alvitres foram enf.;10 lembrados, mesmo por esta
associação, para o respectivo prose.;uimento, mas nada se alcançou, a. não ser: pelo Governo pnssado, o ·pagamento, em
·ouro, de menos de metade do alluclirliJ dobit.o e pelo actual,
o pagamento do restante, em 1Jon11.,~ 11uro dos· recentemente
omittidos.
Segundo lomos, ficou assentado, rH.~f.a. occasiãO; que . ns
obras seriam sem demorn reencetndnR . mediante p·agamento
de nccôrdo com o contracto, devendo 0 Governo detr.rminar,
com clareza, o qu.antnm de serviços a serem executados mensalmentl:l; e no entanto vem decorrendo pi·ecioso ·tempo sem
que nehuma deliberar,iio se note neste sentido.
'
Urge portanto nicançar-se uma solucão immediata, inda
mesmo que seja estabelecendo que a· importnncia dos servicoa, a realizar mensalmente niio e:meda de um milhão de
francos (o que será metade· do que se vinha effectuando) e:
neste sentido ouzamos appellar pnra V, Ex. solicitando sua
.valiosa protecçã.o.
.
.
Não menos digno dn attencfio de V, Ex. é agir, perante
quem de direito. afim de que prosis-am os trn)lalhos de. des-
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apropriação e demolição, na area destinada ú abertura das
avenidas de accesso no porto, parte integrante do proJecto de
mellHlrnmcnto do mesmo, os qunes. por escassez das respectivas verbas, teem sido muito descurados pela commissão fiscal, dellas encnrrognda, difficultando assim a construcção de
predios, na alludidn nren, por particulares que já hn muito,
adquiriram os terren!!s, por oomprn feita ao Governo da
União, o ainda não lhes foram entregues, por falta •de detnolição dos predios nelles existentes.
.
'

Naveuação

E' desoladora a escassez de praças nos vapores do Lloyd
Brazileiro para os portos do nort~ dando-nos apenas. como
acontece actualmente, um vapor de 10 em 10 dias, isto mesmo
admittindo-se, como tal, um Maranh(io, um Brazil, e quejnndo~, cujos porões mal accommodaní a bagagem dos passageiros.
Niío fôra o serviço mantido semanalmente pelos vapores
da Companhia Nacional de Navegação Costeira, entre Recife e
Porto Alegre e não sab~mos como seria passivei, ao commercio dostn prnca fazer, com regularidade, o serviQo de exportacão para o sui, por· via marítima.
Quanto á exportação para as Republicas do P~atn, somos
obrigados n fazei-a pelos vapores transatlanticos, oom o encommodo e dispendio de embarque no Lamarão, pois os va.iJlOros nncionaes qile até alli, não venham a Pernambuco.
quando não seria difficil que. ao menos uma vez por mez um
dos vapores da linha do norte fOsse até Buenos Ayres, como
,iú foram até Montevidéo e Pnysandú, e'ICplorando assim, certamente com exito, semelhante carreira sem baldeação.
Bancos do Recife

Pernambuco que foi o continúa a ser uma das praoas mais
solidas do commcrcio nacional resente-se cln falta de um estabelecimento bancaria que impulsione o seu grande emporio .
iJOmmercinl e industrial.
Attingido por esta crise mundial que uma guerra sem
pnr nos nnnaes dn historia dn humnnidnde, .flagelln todas as
classes socines, o .commcrcio do Recife. tem mantido a tradiclio de sempre, sntisfa?.endo suns obrigações tanto quanto
possn fnzel-o uma! classe honrada.
Existem no Rocffe cinco estabelecim,ntos banoarios: o
London & Bra?.i!ian flnnlc, London &. River Plate Bank, Banco
do Recife, Banco ·Auxiliar dó- Commercio e age,ncin do Banco
do Brazil.
Dos dous primeiros bancos ingleze~. as suas operações
silo: cobrancns de saques, vendas de cambiacs e desconto de
~nques sohrc n costn n com o Bnnco do Recife auxiliam o alto
oommeroio' de nccôrdo com
carteiras de descontos,
não
. suas
..
.
-
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satisfazem porém, os t.rcs bancos ns ne~cssidndes de uma
praça gr·nnde eomo n nossa, sendo que eslo ultimo ú IJUI:l
maiores descontos i'az de RaCJUtlS sobre u ~o~tn, opernoões estas
equivalentes a dos dous pr·iJMiros bancos.
O Dauco Auxiliar do Commercio, destinado u servil• no
commureio n VUI'c.io, muito novo ainda cm nossa cnpilal, vao
prestando pequeno auxilio no commcrcio J•elnlh istn. porque
pequenas si'io suas operacücs.
A agt'ncia do Banco do Brazil, que muit.o poderia fa?.cr~
pelo nosso commcrcio não tem infelizmente preenchido n missão de um banco <lff'icial numa praça de grande movimento.
E' corto que al<ím de t'lliiLI.ir· vales cm ouro para a Alfan<lega, r,.~l.c banco far. empl'cslimos do dinheiro sob promissorias
rmdossnuas, mas as suas opcl'Uções süo sanJPre muito reduzidas
<l a prazos cm·tos.
Ern. pam desojm· que o Governo da Republica dotasse o
Danco rlo Brar.il dt! uma c:'ll't.eir•a de dcscllntos mais larga, i'acilH.:mdo o dcsonvnlv.imcnl.o o o progresso commorcial dQ um
gt•amlc lMado da F·cdcr·ar;ão.
SrmdG l'ornamlmco um grande 1110/'Cado c;~:porl.ndor, tet·i:(
nesta llarwo um esteio pura desdobramento de suas trans.
ac<;iios ]lnl'l\ o Jtorte .o sul da Republica.
T~m synthesc a Associnefio Comm'!rcinl do Pernambuco,
mlvogando os int:cr·esscs da classe que representa, dcse,jnria
t]Uc os altos poder·.os ela Republica não se desinteJ•cssassem do
auxiliar como merece, o commm~cio pcrnnmbucano, por intcrnwd io do Banco do Brazil, dilalu.ndo sua t'sphcrn do opern<]iics
<lm nosso ccnl.r·o commereinl.

Impostos ·intc1•cstadnaes
E' Lambem um assumpto pnlpilanl.e Lr•nzondo assim grnn".
do inter·cssc do ser ronhccido do Governo d11 União, o que
vnmos expcndm·.
•
·
Uma das maiores prcoccppac;õcs dns chnncollarins do Estado, vom, de muito, sendo a· cxpansúo commcrcinl das po..
tonctas e com 11 lula de conquista de morcudos, com pcrmu'l.ns
do favorc.l tarifarias, J'm·am postas :'~ mul·gcm muitas questões
sccundnrins. ·
·
.
Visitas consl.nn l.c,q do omissa rios ol'fi(J}acs, do chefes do
Est.ado, eamar·as do eollll110l'cio o t.udo quunto .possível é, so
:tem l'oilo 11ara conseguir novos mcrcnrlos, novos consumi"
dor~.
.
Diz-se ató. que o p·ivot da csf,U!lendn guerr•n que prosont.emon t.c r.oga ile sangue a parlo mais civilizada dn .J~mopn,
amcneando, da mesma sorte, pa!'lc da Asia o Africn, ó a compelr.nciu eommcrcial r.nf.ro dous grandes povos.
Assim poc/cmos dt~.ot• ~uo n conquista da expnn~rto commoreia! passou do campo dn -rliplomncin nos nrr·aia~:; da lulu.
nr·mn(Ja, como nos l.cmpns da conqu.isla dn civilizn~'üo er•a ellw
<!Ul'l'JllHldil.. pela.
chls
. J'!Olllu
. .
.. lnlll;a.s
.....
..como o diroito
.··--. tla .forcn
... ..nos
.
'

'

'

'
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momt;nLos cm que n cnLechcse impotente so Lornrwn. purtt irn·
plantai-a.
A CrlllstiLuil;fio do nosso pniz, sabiamc;nle .redigida c
inn.tncuvol u.bí hoje. n~o ·obsln·nlc as idéas revisionisl.as clu
alguns dos luminar·es rio Jlarlamenlo Naeional, cuidou em
absoluto da eompotencin dos Estados sobre imJlOstos, ncgnudo-!IH!s, en tretau Lo. fa.cu ldncle par· a tribulu rem productos do
paíz na impot•lnçüo.
Em HlH, o Governo F·Nieral, verificando que os J~stauos
vinham formando dos impostos de entradas enlNl si um
ohstneulo n.o dcsenvolvimcnl.o industrial c commurcial elos
mesmos c nutot·izndo pelo Congresso. regulamentou a lei
n. 1. ·J~!í, rl,o H de ,i unho do mesmo anno, prohillindo P!n:
completo l.a•cs imposto~.
:N•fio L~trdou, porém· a reivindicação dos mesmos sobrô
VaT'Íf!S titulas o l'egulmneutnçücs privnt.ivas de mezns d~
l'tmda:; n l'ecc•hcdoJ'ia::;.
.
E' uma. f.l•nnsg!'nssiio aos preceitos consULucionnes cln no~
puiJlien. <!. dn lei citadn, eommcLlida eon~cicntemento pot~
tllfiWIIüH quo Icem o doYnr· rio acntal-a.
Em ul!(unR Jilstados o tributo ao gr..nero do Estado irmão ó.
~upnr·inl' UI) iln t.a.l'ifa nlt'audeg;u·ia da União,
fuvorecondüj
desta m·tc, o sim ilar nst,r·angciro.
Como entre pnizcs il costume fnzcr, existem entro alguns
. Estados convcncücs 'Jmrn permutas de ·ontrudas. E' qunsi som·
pt'C um contruclo leonino c tão sómcnto celebrado porque um
cJ.Js contrnlllnnl·os ainda não co~lou de produzir a met·cndori:~;
favorecida.
.
A Assor:iacüo Commerinl d,o Pet,nambucG se tem hatid<i
tcnnr.mcntc, para conseguir a exLinccão dr. tão perniciosos
impostos o nestn. novn tentativa, em que vem cxponrlo os
males que •!!Tés pt•ocluz.cm a.leul.n-lhe n csperwnçn de ser bem
acolhida pelo l'r·csidenlo que, assumindo o GOWJJ•no no mo-.
mcnlo rnnis dit'ficil que n nossa his-toria' ecouomicn registra,
tomou pcrnnl.o todas as elusses o compromisso do fa?.or a reconsl.il.uic:ão gc!'Ul dn í'inção, ·cm todas as suas mod,alidnrlos.·
E' illogaJ, impntriolica. o vcxatorin a tarifa nstarluul de
t'nl.r·arla., trazendo orn Sl!\1 bojo um rl·esmcmbrnemnto rommm·cial ent.ro Esl.ndns do Brar.il, quando J'cciprocnmcnte se
podinrn nbnslccet• sem a into!'l'tlrencia do prod,ucto cstt·:mgciro.,
O J~studo que produ?. pnm cxpol'tnr, .iú tom u desvunl.n·
gcrn do l.rnnspo!'to fc!'ro-vinrio ou· marítimo, qu•o, aliás, no
BJ•nxil ,; hcm clcl'ado, aJ,:m do imposto do cxportnQüo qurJ ao
mesmo facultou a Constituicüo. Dcstn: forma a producçilO
Inca! osl:j avanl.njnda, ~cm ncccssidndc portanto elo imposto
do entrada pnl'n pt•oteccão ao incremento da mesma.
B' o pr·oblcrnn dn actunlidnde produ?.i·r muito c hnrn.tn.
I\ cvnlurJãO dn mr.chanicn subsl.iluindo o lll'nrJO humano c. M
procc.ssos rutlcmonlat•es. voem, din a din. resolvendo n quostün.·
Wo vust.n cnmpo dn competf.'Mia lodns as economia~ são
nctontndns pnm JJUl'ULcnt~ a, pNducaão; cnlrglnnto no Br(IZil p;;
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Est.ndos il•ftJiios rlq;lncliam-sc entre si commercialmente, trazendo deste modo o encar·ecimcnto do producto e a estagnacã.o
da lavoura e das indusLrias.
.
Pnra exemplo do que são estes impostos vamos transcre.ver .a Iei n. 763, de 7 de outubro do corrente anno. do Estado
do Amazonas.
«0 Dr. Jonathas de Freitas Pedrosa, Governador do Estado do Amazonas, etc. :
·
Faco saber a todos os seus habit.nntes que a :Assembléa
;Legislativa do Estado decretou. e eu sanccionei a seguinte lei~
:Art. 1. • Fica estabelecido o imposto de conslllll() sobre o
tabaco, aguardente, bebidas alcoolicas, de qualquer procedencia nacional ou .estrangei-ra.
.
Art. 2." O imposto ele consumo sobre o t.abaco será cobrado de accOrdo eom ,a t.abelln seguinte:
·
Tabaco em bruto, ltilo ............... ·.............. .
Dito
. cm molhos,. lrilo . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .
· D1to cm cordas, !ri lo ................. ._ ............ .
Dito desfiadO ou migado, por 25 grammas ou fracção.
Cigarros para consumo do .Estado, por mnr)o ou cartoirinha ded d20 cigarros até o custo de 10.~, o milh edro ........................................ .
\Idem, idem de mais de 10$ ....................... ..
,Ohnruto cujo prece níío r.xcedll de iíOlf! o milheiro, cada
charuto ........... ,', ... ... \ .. ' .......
i
Idem, idem ele prece de 50$ ,a 150~ ................ ..
Idem, idem de 150$ a 300$ ......................... .
•Idem, idem superior a ·soo~ ........................ ..
' •
Art. 3.• O imposto de consumo sobre aguardoote.
hidas alcoolicas será cobrado:
· · .
o ••

o •• '. o

l'or litro de serveja,ou bebida que contenha menos do
10~"~

de nicooi ....

o ••••••••••••• o •• o •• o o •••• o •••••

$500
$200
$300
~010

$010
$020
$005
$0!0
$020
$050
e bei$000

!Por litro de aguardente e alcoo!. ...... ·............... $500
Por litro de bebida de mais de ·Jol' de. alcoo!.. .. .. .. . $200
Art. :..• 10 Poder Executivo regulamentará a presente lei,
'cstatuindo n forma da cobrança e fiscalização e as providencias
de ordem administrativa convenir.ntes.
Paragrapho unico. Na rngulamentacão que fiier o Poder
Executivo poder(t combinar multas que nilo excedam de um
conto de ré is.
Ar!.. 5.• Revogam-sq as disposições em contrario.
Mando, port,anto, n todas as autoridades a quem o conhecimento e oxecucfio desta· Jei pertencer, QUe a oumprmn
13 facam oumprir coino clla se contém,

',.
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O Sr, secretario do Estado n mande ·imprimir, publicar
:e correr .
. Pnlacio do Governador, cm Maná os, 7 de outubro do in11 .
....-Dr. Jonathas Pedrosa.-Osman Pedrosa.
Publicada n presente lei nesta Secretaria de Estado, aos
sete dias do mez de outubro de 1OU ·r Osman Pedrosa~.
Um litro de aguardente que custa cm Pernambuco 100
1•6is, paga no Amazonas o tripulo do imposto.
· · Nem mesmo póde o imposto ser levado em conta do prol.ecr,ão ú indust.ria, porque o Amazonas não produz este genero.
A lei que proliibiu os 'impostos interestnduacs, cogitou
ae todos os sophismas passiveis. abrigando excellentementc
o importador com os mandados de manutenção, prohibitorios,
'o em nenhum caso levado ú decisão do Supremo Tribunal,
cm grão ele recurso, n manut.oncüo deixou do ser confirmada,
quer o imposto tivesse o nome de lotaciio quer de consumo
ou sobre o proprio titulo de entrada.
·
A ,iurispruclcncin est1l assim muito bem firmada em todos
os casos al!l ho,ir. plr.itcaclos, entretanto ü quasi nulla a lei,
pela circumsf.nncia de no pleito Her. o commqrciant.e o autor
e réo o Estado, trazendo desta fórma a prevenoão do segundo
contra o primeiro, qur, pnrn nvi!al-a deixa de recorrer.
Sempre o rcsultndo é n escassez dn procura do genero
poJo encm•ecimcnto. trazendo assim a cstagnnoão da industria.
Por tudo quanto nr.nhnmos dr. rrferir c pelo que o esclarecido espi~ito de V. F.x. melhor t.rm comprehendido no interesse da nos~a patrin, uma medidn Ro impõe para acabar
de uma vez por todas com os abusos commettidos p~los Estados no descredit.o a Const.il.uioão na partilha dos impostos.
Uma lei nova, na rrunl n ntf.ribni~ão de denuncia caiba
no representante Judicial da tTnifio parn os casos de violação
dn lei, tornando, , tanto quanto possível, r!P.feso nos Estados
transgredirem-na.
A Associação Commcrcial de Pernamhur,o, representando •
a V. Ex. contra t.nrs nlmsns, pretende satisfazer os dese,ios
dns classes cons·r.rvndorns, qnc confiam no elevado inteJ•essn
do ilhJst.m paf.rir.io rrnr. t.:io dcsintrrcssndament.e se pronoz
. pleitear pcrnn te ns podrrrs dn Nnçfio as suas justas preton~õcs.
FJ antecipando a expressão mais sincera do seu ,iubiln ~
que a AssnciaGiio Commrrrinl rln Pnrnnmhuco envia n V. Ex ..
os protestos d~ sun elovndn n~t.imn r considN'noüo.
A-o Exmo. Sr. Dr. Lnuro Sodré.

--···
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Exmo. Rr. Dr. T,auro SodrP., M. D. presidente da Ji'eExmn. Sr. - Correspondente com n
maxima satisfnoão no app~llo qur. V. Ex., se dignou de fazer
n osf.n nRsocinoiío, por intnrmedin do nORRO illust.re conterrnneo, o Sr, ,. coronel Ame rico do Almeida Guimarães nfio po-
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rlr.mos, na rJualicladr fi<' dit•cel.ores da mnsnm nssociacfio, <lei·
xnt· de f.t·auspal'r<'.ror· ar]ni l<elll puLenl.r! a :;r•aucle admit·nriio e
gr:üidão pelo interesso quo V. J~x. mun.ifosta n:1 cimulni quo
nos dirigin. com dula dr. 3 de mar,ço proxin1o vassadll, om
JH'Ormrar ntlJJnuur a crise ceonomico-finn.ncoit·•L com que de
um eerLo l.empo a esta pul'l.c toem lut.ado IJS Estados llo Norln
do nosso ;;radioso paiz, convindo salientar quo os p"queno~
J'stados, eomo o nosso, são os que mais toem soffl·ido não
t1Ílsl.ant.o eoncors.•ercm com um:1 tl1'alld•c parcelln das ·suas
fcor~.as vara a prosoperidu·de c defJJsn milHal' da Republica,
como V. Bx., melhor do que nós, esLú bem inJ'ormndiJ, Dahl.
porlnntCI, nasceu n idéa ela organização da Fcdc1'br.ão do
Norte, associação esta de que V. Ex. ú mui dignissimo prcélrJ!lJ,e, ü que foi creadn. com os mais nobres o patriotic~Js in(uilo~ para que fosse na capital da Thepuhlicn o orgão das asr<iJW;õrs d<J todos os Estados, o. podasse ajudar a vencer os
~~·nodos mnhm·aços C]uo ao presente se nos antolham.
Assim, pois, satisfawndo os desejos <lo V. Ex •. vimo3
,·os in!ormnr aqui o que do rnomonto estamos precisando pm·n.
o no.;so futuroso lcst.ndo e no qnc corLnmcntc, som v.ramles
r:i I'J'icnldad.cs, pnrn o Governo da fi'opublica c com o vosso valioso noncurso, Jll•dcrcmos ]ll'Omptumento SJ:Jr servidos.
Niill levando em conla ns obras do melhoramento do noss,> pnl'to, para cuja roalizn<;ão csl.~mos concorrendo ha anuos
com a quota do'•.2 "I", cm ouro sQbJ'C par·to dos direitos, actua~
ueiJ·os. melhoramento csl.o · CJ'Ilo set·in. o maior honciicio ao
nosso Estacl;o, pois, n.lém do ombollez:unento da nossu capitn!.
l.t·aria um. grando progresso para .o nosso commorcio. tomo,;
urg·onio. '[ll'ccisão do um servi.ço do vapores do carga mais
c.ompleto, pois as companhias que fazem o nos.so 8Jlrviço do
cabotagem não sat,isfazern l'lbsolutmnentc ~ necessidade do
HOSS() commorcio, dando iss.o Jogar a que Lenhamos dJJ fazet•.
qun~i sompl'E\. novos despachos do t.rnnsferP.ncias de um va1•01' pnm outro por falta de prnoa. o· que de certo modo niíu
r!oixa cr~ causar grnndo projuim a,o nosso commercirJ oxportndoJ•. As tros companhias quo fazem esse serviço não mantinrn pam Q N~rto uumet·o sufficionle do·navios, o tanto assim
'" que ,i:'t se tornou mu_ilo commum so pedir pt•non. com muitos rlins do nn~eccdencJU, n qnc nem. sempre se consegue por-.
nuanl.o os vapores clll!gam aqui ,iÍI abarrotados, sem que os
l'i.'Spoctiv.os n;;ent.es possam dar uma providencia.
Oulm nccossidndo do g.t·nnde ilTIJlOrl.ancin o que .in1gnmos
n mnis 'llWlC!Ite, .; n cron.~fio de um hnnco ngricOii\, para auxilio ú nos~n oxhnusta closso agricultora; sendo,. por•ím. rrunsi
impossiv.o:ol ncLunlmcnte, ess~ gorando ,mclho!'nmento, j(t nos
conl.r.nLnvnmos com o oslnbelecimonlo do umn filial do qualquor um rins bancos uacionaes ou os.f.rungoiros, qno p,ossnm
t.rnnsigir r·om dcsconlos <lo snqucs, vendo. do cambiot'R otc ..
poi~. nilo nvnlin V. Ex .. com que clifficuldado luta a nossa.
praoa pnm fnzor transacr;ões do tnos natm·o1.n sendo nbrigndos os nossos oxpot:lndOJ'QS n dcscontnrl.lm os so~s ,~nÇJUQs oni

'

.

'

no1
·ouf.rns j1rnças mninrcs, oudu mundum bu.,enr depois in respectivo~ ~aldu~

moneLui·ios.

· . O .mesmo sr; dá COIIJ n~ eompras do camhiacs. rJ!I•J ~iiu
:reJI.u~ Jg.ualnwnLc uas ouU-'u~ JH'n,;as.• dando iStiO IO!;'tll' a sc-

ma1s clt!spondiosns, dcvklo ú, difficuldnde <ht ottssagcm
J'uu<los, nillm do at.rnzo que Lmz ú corrcspondencia.
Vü, portnnl,o. Y. J~x., se J'osse passivei consegui!• lerm;Js
nqui 11Hm l!ns J'iliar~s desses bn.11cos, seria um impol.'lmtl.o e
:valiossissimu· scr·vico pr•estndo ao nos:;,o commcrcio. ;:nnvindo,
rntretanlo, u.olar que s•'nnento urntt Jilinl, autorizada a eJ' ..
t'ccl.utl!' a,; tt•ansuc~ões supr·aeil.nda.;;, podcr:t sat.isfnzcr-no5,
]lOis quasi lod.os os bancos lccm us•;ntes ur]ui, ,tiúmonlo [JUL'ôl
cobran~~·;a riu saqtws.
Espol'ando lermos snl.isl'oil.o os d<Jsejos -d<J V. T~x., ficalnos na cspr.dat.iva elo que Ludo •~nvida1::t nl'im de que seJa ..
n>Os aqniuhoados dn uma parle da t!OI!Jeil.n que vuo i.cntnl'
consc~,;uil' em prô! dos Estados dn i\' orf.c, corto do que, por:
Q_ualq•tiC!' J'órrmt, t.cr:i B"!mpro V. Ex. a admirnr;fio l'nmca o
~rnccJ·a dos ttossos eonl.nl'rnneo~, que fa~om votos de fii'OS!JC·
•l'idado 11cla vossa l'elicidnde pessoal.
Suudc c l'ratornidndo.
, .Jaraguú, 22 d13 abril de JD•JG. - Gl'B'(fOl•lo FOJrton Blanco,
. r·residontc.
:r•JJU
f!l.'

<1lcmOI'ifll 'liJH'c.wntado jlclrt rlirec'Lm·ia 'da itssociacão CommiJ1'cial da Rahirr, ao Exmo. S1•.. Dr.; Law·o 'Sodré, digna,
Senador Ji'r.dcral
J~xmo.

St•, - Aulol'iznda pela homosa missivO: üc V. Ex.
que, pcssoa.Jmcntc, conforme V.· Ex. dcLcrminín•n, fura entregue no presidente desta dircetorin, ~. scionte da communi. cação que se dignou V. Ex. fa1.cr da sua visita a este Estado,
no propuslto d~ consultar (Is classes conservadoras, colhendo
deHas elementos ,para dobcllar os males que determinam n
clecndenci:l cm que se nc'h:t o nosso paiz, opprimido por crise~ economicn c politica, quo se rcfloctom cm todos os ramos
dn activiclnde; sentindo-se esta directoria animada pela espernnoa que lhe incute a nttitude que V. Ex. communica ter
a,ssumido, de promover meios do normalizar a. vida cconomica
do paiz: ,~;la r.liJ'r•dnl'ia !Wl:r ;ua eondi•;tio de l't'fli'I!Sl'l!lant.;
•;

da:o; 1\laSSPS dl' f(llt• Ú 11/'g'ÜO, pll) etlllJ.!H'Íltlf'IJln UO doVPI' l'flW
llH! ,; rcfllal!l:llln )'II:H' V. J.:x .. aqui ••xpõn as uwdicia,; qur, na
omcr·g·l.'tWia, r~nnsidnra, !lo:; limilPs d•! ~\Ht :f't'Ut!tl capacidade,

eonw•niL'll!.t.' adnp!Jll' pi.ll'a. pt~lo nWlll.l:-i. allm1unl' a. ::J·avidadu
da. ."íiLúac.;i10 qu11 anww::n uggJ.'a\'tU'-~f', t'lt:-~o p1·nvidmwia~ t!l\('1.'·J;il:a:o:; o flt'l.HionLr.l.s 11iio ror-om pt'nJnpl.nnwuLe JH'n~uovida:-;, como
Jmtil'o m•irll'Ulenwnk sn rlrduz das wusider·uçr.üs Jllll' V. Ex.

oxposlas nu missil'n ncimn l'f!J'cl'ida .
. Assim, poi;;, Jll'fJVl'lldo n ovcntualidndr. do nüo llavr!l' lmnpo,
illa pnssnsem do Y. Ex. por r.s!u Estado, para uma conJ'c-
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ronciu .que :l'aeulf.,. :í "'la r.lil'rctorla l'azct· n sua cxposioúo,
julgou cJ!a IWCrlauu ui'Jci'I.!CI!l' u presento lllCIIlOl'iàl, que. SUbmetlo ú ,judiciosa critica de V. Ex., para dollo aproveitat• o
que entender de util, pedindo desculpas ·pum os termos de
sua redacção c pura os eoneeiLos cmittidos.
Eximida o~ ta dil'cetoria de commentar as cuusus dos· mules
que opprimem e deprimem o puiz, eircumscreve-se ás indi- .
eaoües que lhe são sug-geridas pelas observações dos factos.,
Sob a premente conlingcncia cm que se acha o paiz oberado de dividas, compt·ornettido em suas relacões economicas
pelos avultados encargos dos rninisterios, ao tempo que a
prineipal J'onte de receita l'edcral que procedo de direitos de
importacüo, aduaneiros, lem decrescido, sem probabilidade;
siqucr, rcslabele(l~ndo-~c •. pelo menos omquanto durar a conJ'!agraçüo ouropéa; veril'icada a irnpo~sibilidade da realização
de um cmprestilno, e não cabendo rcco!'l'Cl' ao augmento dos
impostos, o que, na aetualidade, seria de resultado negativo,
por achar-se esgotada a capacidade tributaria; sómente pelo
expediente de um rog-imon de rJconomia bem comprehendida:
bem upplicada e rig-orosamente praticada, se podel'á conseguir\
o réslabelecimenlo da con!'iau~u pam, no pniz c fóra delle,
ser suffragada e prestigiada a uoica medida que por forca
das circumstancias se • impõe, ctue é a da emissão de papel~
moeda, em importancia sul'l'iciente para o Governo satisfazer.
todos os seus compromissos e recolher as letras do Thesouro.
ultimamente emittidas.
lfas para que essa emissão possa ser· tolerada, cu.mpr~
que, além de ser seguida da economia acima indicada, seja
decretada com a obrigatoriedade do Governo recolher em ouro,
na Caixa de Amortizaciio, annnulmente, 5 o/o de . seu- valor,
·
por entradas semestraes.
Por esse processo succcssivamenlc, a emissão vae se tor~
nando garantida pelo lustro que se l'õr acoumulando e no fi!Il
de 20 annos se achará coberta,
O recolhimento de 5 % equivale ao jut·o que o Govemo
teria de pagar por empl.'estimo que conseguisse contrahir, do
qual certamente nüo se eximiria c, portanto, comportado esse
encargo pelo orcamen Lo, Lcm ainda a vantagem de não ser,
alienado, servindo, aliás, puru o resgate da emissão, em pe.,
riodo relativamente curto.
Desde .que outro, mais viavel, no ·momento, não occorre~
nem é alvitrado pelos mais provectos financistas ficará o
Governo, adoptando esse cxpedienLe, habilitado a· satisfaze!'
todos os seus compromissos, a pagar ao funccionalismo, aos
seus credores, aos pensionistas o os juros de suas apolices o
assim pela circulação do numeraria, que se esLabelecerá, a
vida economica se normalizar:\, restabelecendo a nnimacão entre.
o capital e u trabalho, om todos os rumos da actividade .
.comprchende esta directoria que, principalmente, duas
objeccões se podem offerecer contra o expediente da emissão
- a baixa a que póde ser levado o cambio, e o .p.er·igo dQ
•
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prccedcuLc rtuc possa pm•vcnLum, autorizar oulm~ emissões
tia mesma uaLlóll'CZa.
· A baixa do cambio ptítle ser prevenida e impedidu, desde
ttue o Governo abra a. Cuixu ti" Conversão, podendo .ainda
dclet·minat• que StJjam aceeila~. nas ull'andegas as suas cedulas, om JJUgumento de t/il'rJi(os aduaneiros, meio pc!Çt qual
muil.o JogiLimumunle se J.ot·nm·(L ccssionurio do ouro nona, depositado, pela acquisição das ccdulas que entrarem na receiLa
da Fazenda federal.
Quanto a futuras emissões idenLicas, ppdem ser prevenidas e impedidas, decretando-se desde Jogo que, emquanto
não t.iver sido resgatada a que se projecta, nenhuma outra
poderá ser feita, sobre acharem-se acauteladas, pela economia
J'etJommO!Jd~da, necessidades futuras que possam determina~
nova emJSSUO,
'Para amparar o credito interno entre outras medidas tendentes a r'Cduzir as dcspezas publicas e os encargos do Thesouro, não devem ser olvidadas, no momento, a cessaciio de
obras .c scrvicos adiaveis, a n;visão dos contractos respectivos, no sentido do, por bem entendido critcrio, se manterem
til:o sómcntc 11.s construccües que bem servirem aos interesses
1mmediatos c.~ paiz, pagando-se em moeda corruute u~ obrigações decorrentes de contractos a pagamento cm apolices,
para assim cessar a emissão de taes titul•os, que oneram de
jUl•[)S o Thesouro; como pela mesma ruziio oconomica, convém que sejam resgatadas as· 1etras emittidas pelo 'rhesouro;
como acima ficou dito.
'J.:ratando-se de meios que se tornam imprescindíveis
' para clebellar a crise que asphyxia o paiz, que, por tal, tem
reduzido á · ponuria, - a magistratura, o funccionalismo, d
commercio, a incluHtriu, u lavoura, as sociedades de beneficencias; os orphüos; as viuvas o até o capitalista, uns privados dos recursos do credito e outros do pagamento de
juros de apolices e deposites nus Caixas Economicas; ente~
de-se, e disso bem se devo compenetrar o Governo, o.proveJtando a. dura experioncia, que· a principal preoccupucüo imposta pela nocessidadt'i e suggerida pelo patriotismo, deve ser.
a da economia, sem a I qual nenhuma medida poderá ser officaz nem proficun, em caso, nem cm tempo algum,. pois f6~~
do seu rogimen, não se póde pretender prosperidade f1~ ·
nunoeiro..
·
São estas, Exmo. Sr., as considerações que a d.iroctoria
QJ:I Associaciio Commercial dtt Ballia póde offerece n V. E:r.,
oome~ modesto e fraco subsidio, por lho ter sido reclamado,
nobres e pntrioticos intuitos a que V, Ex. se propõe, pel~s
quncs esta directoria, confiante, toma a liberdade de mo.mfestàr os seus sinceros upplnusos, fazendo. votos parn q~o
sejam bem inspirados os dirigentes do pmz em ::~uns dohberucões e que ustas sejam coroadas de exito.
Bahin 22 de abril de 1915. - Domingos Si!:vino M~
qucs, presidente. - Joaquim da Silva Ribei,.o, s·•cretario ..
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l!lmn . .lcxuJn. SI', Dr. Lnuro Sodl'•;. elllilleJll•J Scna.dnr da
llepubliea 1' fll'esitlonl.o da Fedm·ncüo do NQrl.e - A Associnr,,ão I~OillJllPI'eial de Viclorin, Lendo !'Ccebido o pal.rioLico orj'it:io cirrulm· de V. Ex., rlnl.ndo do 30 <IC mm·~u !lo corrente
aunu, u' lomando em (!CJm:ildera~,;fio o seu teor·, ·reuniu-se cn1
SI!Soiío exi.J'nnl'dinaria de ho.ic, J'icunrlo .scienl.e do interesse
:c~pontnnco que a nús V. J~x. se assada fHll'tt rcsolvel' os
mull.iplos pr·ol.Jiemas' que i.OJ;nm no nosso tksonvolvimonl.lt
cnnJmercial, ru:lo que, l.cm a suJJida honra do sug{l'erir aJguJnn.~ medidas quo julga OJJPOrtunns pnrn nl.tonunr as difficuldade~. que prrseutemenf.o mais se cyicJcnciam de accôrd'O com
o ofl'icio de V. E.x.
·
.
.
A Assodn!:liu Cornmcreinl pede o valioso concurso de •
.v. Ex. advog·auclo os seus inLeresses rn·incipalmenLe no quo
!Va mus expor.
·
Havendo promessa elo Banco do Brnzil elo csl.a]Jclocer•
!Jesla fll'UJ;a unm Cartcil'a c sentindo Jcntumcnte esmorecer-se
.essa ir.lt;n, sollcil.a tornai-a cffectiva.
Obter da arlminisl.rur.iio gcrnl ela Bsi.t•ndtt de Ferro Dianiuulina, ~éde na Capil.nl F~dcral, o eslaiJelr~cimerilo nos seus
l.rafe:;os das passngeus. de ida o volta com os respectivos
ulmtimrmlos nomo faz a Leopoldina nailway c outrus con.geueres, Oull'Dsiru, n i'aculdmle do trela a JW(Iar• para quaesC]llf!t' llcspaeiJOS para o interior elo Estado. J~sla medida faci- ·
lila irumcusumet!le ns reluCÜl'S üu commerci 0 t:om os Javrallui'es.
· Conl.a eom a dNlieaçfio de V. Ex. no sentido do torno~
8e111 dl'eilo n JO<!IllO!:ilO da nos•a Esenla do Aprendizes Marinheiros, conl'or·mr: a rcsolur;fio rr;ccnle do ~finisterio da. 1\la,.inlin, fado r:sl.c que muilo concorrcrü Jllll'a aggravocão do
• 1wsso ·meio social. J~sLa escola é incontcst:wehnenLo um cs-.
Lahelecimcntn do educacão civicn, cgncorrcndo para, minorar.
p. sorte dos meniiJos desamparados. •
'J'ornn-se lambem indispensavcl estimular o inicio dos
linl1as (]C nnvegnç:io para a America do Norte, Chile'{) Argentina, nhrinr.lo assim novos mercados t'Js nossas industrias.
A pJ•aca dr. Vicl.orin lcm trnnsacc•ies corn I'JUasi todas as
prnca8 do nof'l.o JJ sul· do Br•nzil, do Prm\ no llio Grande <lo
. Sul, Jlrl'lllutaudo os seus producLos cm que o .café, assucur,
c•:rcnes, mais avultam nos SC\lS nogocios.
, '• ·
O J~spil'ilo San lo, com a paralysa(;ilo de suas usinas, faltricas c com a suspensão dns obt•as elo porto, devido a essa
barhal'U conflagrncão europén, muito tem sort'frido no movi. )rwnlo de sou commercio interno c cxtemo. Entretanto temos
n Vicloria eom um porto invc,jnvel, Yordndoir•o ancoradQUl'O
·Que consLiLuo a gur•nnl.ia segura 'pnrn uma ampla Cll.lJOrtacüo
~ importnr;fio muudinl,
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Gt•andioso é o rului·o do nosso l~stado que lcm terras
uberrimas, ada.plavcis a todas as culturas, climas variados,
com uma flora g-ig-anl.csca c ludo isso inexplorad·o, cm grando
parle, por falta de vias d<e communicacões.
Para os portos da J~ul'Opa c da Arnerica do Norte exPOl'ln-se em maior escala - café, madeira de lei, areiaíi monaziticas, plantas modicinncs o outros productos ag-rioolas
que or,portunamcntc serão iniciados.
'
Para mclhoi· oselare;;cr o movimento commercial desta
praca. juntamos a eslntisticu geral dn exportcão effectuda
pelo Estado do Espírito Santo no exercício. de 1913, deixando de apresentar a do flxercicio de '1914, por se achar ainda
em confcccüo o que pouco alterará aquelle resultado.
A Associação Commercial pede desculpa pela deficiencia
dos r~ados referidos confiando no espírito altamente esclarecido c cu !lo de V. Ex. o bem assim no seu reconhecido pa- ·
triotismo, e espera que V. Ex. preencherá as lacunas desta
sur.cinta exposição.
:
A .commissão, abaixo assignada, por delegação da directoria; agradece muito desvanecida a V. Ex. o expontaneo
interesse que vem tomando pelo desenvolvimento commercial deste Estado c dos demais da. Federação Brazileira, fazendo os mais ardentes votos pelo completo exito da nobilíssima inici11,Liva de V. Ex.
,
A commissão saudn fervorosamente a V.' Ex. auguran~
do com toda sinceridade sua maior felicidade pessoal, e reiterando os protestos• da mais cordial estima e ei!Wada consi' derac;io.
)lespeitosas saudações.
·Victoria, 30 d.a abril de 1915. - José Vivacqua Junior.
Vencino Ferreira de A(luiar. - ,1Janoel da Costa Morga.OO
· Horta, - Dornin(los Leal.

118• SESS!O, EM 23 DE OUTUBRO DE 1915
PREB[DENCI.\

DO 81\. UI\BANO SANTOS, ?RESIDENT:G

A' i hora da tarde, abre-se a sessão a que concorrem os Srs.
Pedro B()rges, Metello, Pereira Lobo, · Indio do ·Brazil, Lauro
Sodré, Mendes de Almeida,' José Euzeliio, Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves, Antonio de Souza, João Lyra, Epitacio Pessoa. R{)sa r. Silva. Raymundo de Miranda, Gomes RibeH'O, Siqueira de Menezes, Domingos Vicente, 1J{)ão Luiz Alves, Bernardino ~!ontflirc• Miguel ·de Carvalho, Erico Coelho, Augusto
de Vasconcel!os, Sá Freire, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, .Francisco Glycerio, Adolpho .Gordo, J{)sé Murtinho, Generoso Marques, Abdon BaP,tista 11 :Victorino Monteiro (31)_.,
Vol, VII
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Deixam do compureeel' com causa j,ustificnda os Srs.,
A. Azercdo, Hcl'l'ilio Luz,,Lopcs Gon~alvus, Silverio Neey, Arthur Lemos. Co~ta llodr1gues, AbdJas Neves, l!'rancisco Sá,
Thomaz Accioly, l!JJoy de ,Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal.
Ribeiro de BrW.o, Araujo Góes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Viannu, José l\!arcellino; Nilo Pecanha, Alcindo GuanabilJ.'U l!'rnncisco Sal!es, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, Gon~aga Jaymc, Leopoldo de Bulhões, Alencar Guimarães e Vida!
:Ramos (27).
E' lida, posta em discussüo e, sem debate, approvada a
acta da seiisiio anterior.

'

O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte
,I

~XPEDIENTE

Ol'ficios:
~
Dois do Sr. 1' Secrctâr!o da Gamara dos Deputados, remdtendo as seguintes
PROPOSIÇÕES
I

N. 57 -

1915

O Congresso Nacional resolve:
'

'
,I

Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conceder ao amanuensê da Administrar-ão dos Correios do Es-'
tado d() Rio de JaneiN, Francisco Ribeiro da Silva Vasconcellos; um anno de licimca para tratamento de saude, com
ordenado -a a contar de 1 de julho de 1914; revogadas as disposições em contrario.
·
·
Gamara dos Deputados, 20 de outubr() de 1915. - Lutz
Soares dos. Santos, Presidente em exercício. - Antonw José
da Costa li.ibe·lro, i 0 Secretario. - Jo/i.O David Pernetta, 2°
Secretario interino: - A' -eommissão de. Finanças.
N. '58 -

'

1915

-O. Co!lgresso Nacional· resolve:
· Art. L' Fiea approvado o Tratado assignndo em Buenos
Aires a 25 rJoe· maio ll915, pelo Ministro de Estado das Relações ExtAriores da ep~]Jiica dos Estudos Unid~s d() Bra_~il
c os Ministros 'll Sccre artos de Estado das Relaçoes ExteriOres das Republicas Argentina e do Chii<J, devidamente--autorizados, para facilitar, nos casos em que os Tratados vigentes, exc~ptunm elo arbitramento, a soluc~() amigiLvel das que-

•.

:107

slües fJUO no 'futuro possam surgir entre as tres refc!'idas
Republicas ou entre duas quaesqucr dellas.
ArL. 2." Jlevogum-se as disposir)ões em contrario.
Gamara dos Deputados, 20 de outubro de 1915. - Lut;
Soares dos Santos, Presidente em exercício. - Antonio Jos:;
da Costa Ribeiro, 1" Secretario. - João David Per11etta, 2"
Secretnr·io interino. - A' Commtssão de Constituição e Diplomaein.
·
Jloquerim.~nto do Sr. Dr: A. de Barros, director da Compauhia Pnttlista de Louça Esmaltada e outro, fazendo considorarlões sobre a taxa quo pagam os tieus productos, manufacturmlo~. de ferro batido esmaltado, e solicitando que tac~
productos seJam ta.•ados na razão de 1$800 ,por ki!ogra!DlDa.
,... A' Commissão d:e Finanças.

/

O Sr. 2' Secretario declara que não ha pareceres.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Não havendo numero para as vuta.
cões constantes da ordem do dia, passa-se á materia em
discussão.
REPARAÇ'.ÃO AOS OPERAIUOS VICTIMAB DE ACCIDENTEii

'
2' discussão do projecto do Senado, n. 5, de 1915, regulando a responsabilidade dos patrões e a reparação aos· opararias vicLimas de accidentes no trabalho.
I
Adiada a votação.

/

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou le~
:vantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
Votaciio, em 2' discussão, da proposição dai Gamara dos
Deputados n. 43, de 1915, que abre, pelo Ministerio da .Marinha, o credito de 7. 593 :209$8·13, supplementar ás verbas
7', s• 10', 13", 20" e 25', da lei n. 2.924, de- 5 de janeiro de
:!915 '(com parecer {avoravel da commissão de Finanças);
· Vo!tH;ão, em 2' discussão, d1t proposi~ão da Cama;-a dos
Deputados n. 52, de 1915, que concede um anno de hcenca,
sem vencimentos e em prorognç.ão, a Antonio Cardoso .(]r,
Amorim, 2" JJScripturndo da Delegacia Fisonl do ThesoUI'"
no Estado da Bahia (com parecer {avoravel da Commissüo ""
Finanças) ;
·
I

.. ..
,

'
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Votação, cm discussão unicn, do parecer da Commissão
de Financas n. 154, de 1915, requerendo a audiencia da de
Justiça e Lcgislacüo sobre a proposição da Cllll!ara dos Deputados n. 91, de 1912, abrindo 'o credito de 427:140$909, ouro,
para pagamento de iuros e mais despezas com o emprestimo
da Companhia de Vmçüo Bahinna;
Votacão,. em 2' discussão, do projecto do Senado n. 5,
de 1015, l'eb"Ulando U 1'eSponsabiJidadc dos patrões e reparação aos operarias victimas de accidentes no trabalh\l (com

a

parecer [avoravel da Oommissao de Justiça c Leoislação) ;

.

'

2' discqssão da proposição da Camara dos Deputnd\ls n. 40,
de 1915, ci:lm:edendo ao bacharel João Rodrigues do Lago,
desembargador d\l Tribuna.I de Appellação de Sennn Madureira. um anno de licenca, com o ordenado a que Liv~r direito,
para tratamento da saude, onde lhe convier (com parecer {avoravel da Commissão de Finanças).

Levanta-se .a sessão á 1 hora e 45 minutos.

11'!l' SESS.:W. EM 25 DE OUTUBRO DE 1!H5
PRES!DENCIA DO SR. URBANO SANTOS,,

PRESIDENT~

A' 1 hora da tarde abrc·-sc a sessão a que concorrem
os Srs. A. Azeredo, Pedro Borges, MctelLo. Pereira Lobo,
Lopes Gonçalves, Silverio Nery. fndio do Brazil, Laura Sodré,
Arfhur Lemos, Costa H.odrigues.' Mendes d~ .Almeida, José Euzebio. Abdias Neves. Pires Ferreira, Ribeiro Goncalves. Antonio de Souza, João Lyra, Epitncio Pessoa, Wnlfrcdo Leal,
Gomes Ribeiro, Siqueira de Mer.ezes. Guilherme Campos, Do. mingas Vicente. J.oiio Luiz Alves, Bernardino Monteiro. Miguel de Carvalho, Erico Coelho, Augusto de Vasconccllos, AIcindo Gunnabnrn. Sá Freire, Bernardo Monteiro, Adolpho
Gordo, . Alfredo Ellis, José. 1\!urtinho. · Generoso Marques,
Abdon Baptista e Victorino. Monteiro (3ü) .
Deixam do comparecer gom causa Justificada os Srs.
Hercilio Luz. Fraucisco Sá, Thomaz AccioJy, Eloy de Souza,
Cunha Pedrosa. Rosa o Silva. RibP.iro de Britto. Arau,io G6es,
Rnymnndo de Miranda, Ruy Barbosa,, Luiz Viannn. José Marcellino. Nilo Pocnnhn, Frn.ncisuo Salles, Bncno de Pnivn,
Francisco Glycerio. Eugenio .Tnrrlim. Gon?-.ngn .Taymo, Lcop.oklo rle Bulhões, Alencar Guimarães o Vida! Ramos (221.
. .. E' li,qn .._,posf.a, ~)11 dis~russüo e, sem debate, approvndn n
acta da sessuo. n'nt.e'rlor.
.
. . . .... ,
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O Sr. 1o Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. i o Secretario da Cnmara dos Deputados remettendo n seguinte
PROPOSIÇÃO

N. 59 -

1915

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o Na publicação official do Codigo Civil, a que se
refere o art. 1.735 do projecto respectivo..o tex:to do artigo
1. 730 será redigido da maneira seguinte:
.
«A legitima dos herdeiros, fix:ada p.elo art. 1. 728, não
Impede que o testador determine que sejam convertid.os em
outras especies os bens que constituem a legitima, lhes
prescreva .n inccmmunicabilidade, attribua á mulher herde,ra
a livr.e administPação. estabe.leca ·as condições 'de inalienabiJi~ade temporaria ou vitalicia, a qual não prejudicará a livre
disposiciLo testamentaria, e. na ralta desta. a transferencia dos
bens aos herdeiros legítimos, desembaraçados de qualquer
onus.>.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario. .
Gamara dos Deputados, 23 de outubro de 1915. - Luiz
Soares dos Santos, Presidente· em exercício. - AntoniO José
da Costa Rl:bciro, i o Secretario. - Alfredo Octav~o Mavianier,
2° Secretario interin,o. - A' Commissão Especial do Codigo
Civil.
· Outro do mesmo senhor, c.ommunicando a approvação
das emendas do Senado ás proposições que abrem pelo Ministerio da Guerra o credito de 6:635$416. supplementar li verba
- Supremo Tribunal Militar - da lei orcamentaria vig.ente e
que concede licença a José Isidoro Martins,'. collector federal
cm Olinda. - Inteirado.
Officios do !l!inisterio da Viação. transmit.tind.o as mensagens com que o Sr. Presidente da Republica restitue dois dos
autographos das resoluoões do Congresso Nacional, snnccionndns abrindo os creditas do 1.2:.000$ pnrn pagamento do
vonciinent.os no Dr. Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho,
chof.e do soeciío nddido da Reparticão Geral dos Telegrnphos,
c de' 32:1 ô2.$S83, destin.ndo no pagamento de vencimentos n ,
dons f'unccionnrios aposentados dos Corroias da Republica. Archive-so um dos nutogrnphos o remotta-so o outro :\ Cnmnrn dos Derutnclos ..
Offir.io do Sl'. pr~foito do DiRLJ•ict.o lredr.rnl, enviando a
mensagem com que submette ú considorncüo do Senado ns rn0

•'
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zõeil que o levaram a negar sancção á resolucão do Consellid
Municipal que regula, para o exercício de 1916. o valor locativo dos predio_s habitados pelos respectivos pr.oprietarios
e dá outras providencias.- A' Commissão de Constiiuicüo a
Diplomacia.
O Sr. 2' Secretario procede á leitura dos seguintes
PARECERES

-.'

N. 158 -

'

1915

A proposição da Qamarn dos Deput.ndos, de 24 de agost.O
deste anno, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo· lllim~
terio da Viacfio o Obras Publicns, o credito supplement.ar á
rubrica ü' n. II «Estrada de Forro Oeste -de Minas~. de
105:181$, para occorrer á despeza de cusleio do trecho entre
A_ rnntes e- Barra li!ansa .. no período de 1 de junho a 31 ele
dezembro do corrente anno (1915).
·
Essa autorização fOi . solicHada pelo Sr. .Presidente da
Republica em mensagem dirigida ao Congresso !'jacional.
A Com'miss&o de Finanças da Camara dos Deputados manifestou-se unanimemente favoravel á · abertura do credi,to
pediqo, emittindo o s~guinte parecer:
O Sr. Presidente da Republica, em mensagem de 25 de
junho ultimo, solicitou ao Congresso Nacional' nul.orizar,ão
para abrir, pelo llfinisterio da Viacüo c Obras Publicas, o
credito de 105:181$, para occorrer t\s desper.as de cu.stcio do
trecho da ~strada de ferro Oeste de Minas, entre Arantes e
Barra Mansa, no periodo de 1 de ,iunho a 31 de dezembro do
corrente anno (19:!5).
O Sr. Ministro dn Viar,ão, expondo ao Chefe do Estado a
necessidade dessa providencia, explicou que fllra obrigado a
mandar estabelecer o trafego nnquellc trecho, pelas razões
constantes do offioio do director da estrada sob n. 123 D, de·
13 de maio de 1915, do qual Juntou cópia á exposição de
motivos.
Desse officio consta: .
a) .que os respectivos empreiteiros se retiravam· do local
das obras por in~u:;urar, entregando ·dosde. Jogo a linha 'construída li estrada, que Qra assim obrigada a conservai-a;
b) que a directoria nfio. dispunha de verba para as despezns de conservncão da· linha, n ·qual montaria a 15:000$,
mensaes;
·
·
c) que dn inau!;Uracão do trafego no trecho de Arantes 11
Barra Mnnsa resultar·ia um augmcnto de renda pnra a estrada de 100:000$ mensnes, approximadamonte, o do quo ella
-se via privndn, por motivo do transporte da~ mercadorias sor
feito pela Rêde Sul-Mineira;
~

\
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d) que. além disso, oram constantes e insistentes as reclamaoões do cotumercio e industria locnes, notadamentc os
commcrciantes de gado, impossibilitados de exportarem o seu
producto pela yia 13om Jardim, emquanto não se verificasse
11 )igacüo dccorrénto da inaug-uração do trecho referido;
e) que. as.sirn, no interesse do augmcnto, sensivel o
'certo, da renda daquella via-Jerrea, e no desej 0 de ver ~n
tisfeitÇ>s os reclamos da industria· ag-rico la o commercial da
zona em questão, era conveniente autorizar a dcspeza neccssaria com a inauguração.
O Sr. Ministro da Viação, acquiescendo, determinou que
o director da estrada lhe enviasse urna demonstração da despeza para ,jqstificar o pedido de credito supplementar, o que
foi feito, como consta do~ papeis annexos :1 mensag-em.
A despeza diaria com 'o pessoal relacionado ó a seguinte:
·

'

i eng-enheiro residente ...................... .
1 mestre de linha .......................... .
17 feitores de conserva e lastro, a 1$ ........ : .. .
':!03.trabalhadores de conserva e lastro, a 2$500, ..
{ eiwarregado de turma especial ............. .

8 pedróiros, ·a 6$; ....... , ....•..•. , ..
a 5$.

o cavouqueiros,

o o o o o o •

25$000
10$000
68$000

257$500
8$000
lt8$000

'15 serventes, a 3$ .... , ........... · · · · · .... · ·

30$000
15$000

Tqtal da despeza diaria ............... ..

491$500

o. o o o o o o o o,•'. o • • • • • o • • • •

'

".
:U:ssa despeza, a se realizar de 1 de .iunho a 31 de dezembro de 1915, é, pois, de 211 dias: á razão de .\Di$500.
105:181$000.
'
A Commissão de Finàn~a~. conformando-se com a expo·sicão do Poder Executivo, é de parec~r que a Camara dos
Deputados adopte· o seguinte projecto de lei:
Art. L' E' o Poder Executivo· autorizado a abrir, pelo
Minist~ri 0 da Viação e Obras Publicas. o credito supp!enientar ú rubrica o• n. II. «Estrada de Ferro Oeste de Minas~.
de 105 :1S1$, para occorrer ~ despeza de custeio do trecho
entre Ara))tes e 1Jarra Mansa, no perioqo qe 1 de ,junho n 31
de dez~l7lhro do corrente anno (1Dl5).
Mt. 2." Revog-am-se as leis e disposicões pm contrario.
Sala das Commissões, 27 de julho de 1915. - Antonio
Carlos, Presidente. ...,.. Justiniqjlo de Serpa, Relator. - Octavio
Man(Jabeira. - Cardoso de Í!.lmeida. - · Vaspu.cio de Ab1•eu.
- BalMaza1• Pereira~ - Cinr.inato Braua. - Albe1'to Maranhão. - Alvaro Baptista. - Carlos Peixoto Fil/to. - Feli:c
Pacheco.
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A Commlssiio de Finanças do Senado, estando de accOrdo
com esse parecer, opina pela approvacão • da P·roposiciio da
Cumara .
. Saia dn.s Commiss()es, 23 de outubro de 1915 •. - F. Glucc?·~o, Presrdente. - Bueno de Pa1va flellllor. -· João Luiz
Alves. - Victo?•ino Monteiro. - Sd Freire. vencido. - Erü:o
Coelho, vencido. - L. de Bulhões. - Alcindo Guanabara.
l'ROPOS!Ç,\0 D.\ CAMARA DOS DEPUTADOS N. 27, DE 1915, 'A QUE
SE HEFER!l O PARECER SUPRA

O Congresso Nacionnl decreta:
'Art.. 1.' E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo ~fi
nisterio da Viaoão c Obras Publicas, o credito supplementar
:i rubrica a•. n. II, «Estrada de Ferro Oe~·tc de Minas), de
i05: 181$, para occorrcr ú de>peza do custeio do trecho entre
Arnntes e Barra l\!nnsa, no período de 1 de j•unho a 31 de
dezembro do corrente anno (1915)·.
·
Art. 2.' Revos-am->e as leis e disposições em contrario.
Camara dos Der.utndos1 24 do agosto de 1915. - Luiz
Soares dos Santos. Presidente em exercicio, - Antonio Jf).Sé
da Costa Ribeiro. 1' Secretario. -João, Pernetta, 2' Secretario
:interino. -A imprimi!·.
·
·
N. 159- 1915
í\: proposição da Gamara dos Deputados n. 29. de~·te ·
anno, autoriza a abertura do credito especial de 3:708$, pelo
l\linisterio da Guerra, para pagamento de vencimentos que
competem ao mestre de 1• classe da Fabrica de Polvora >·em
Fumaça,
EE·to credito foi pedido por mensagem de 30 de junho
ultimo, em 'virtude da seguinte exposição de motivos:
Sr. Presidente da Republica - Pnm se poder attender,
no corrente anno, no pagamento do que compete no me>tre
de 1" classe da Fabrica de Polvora sem Fumaca Joviano Octavmno de Araujo, de quem tratam os inclu~·os papeis, dispensado do ponto com ·todos o~ vencimentos, torna. se necessarin. por nüo existir verba nn lei do areamento do actual exercicio por ando pos,,a elle ser satisfeito de seus vencimento~,
a abertura do credito especial da qunnti·a de 3:708$, importnncia relntivn ao periodo de 2ü de fevereiro n 31 de dezembro deste anno e correspondente no ,jornal e grntificncíio
na razão de 12$ di•arioF. que percebia, quando· na effectivianrle, . peln verba ü' - Fabricas - do citado areamento; por
isso venho pedir que vos dign~is ~·olicitar do Cong-resso Nncion~l n preciE·n autorização pnrn a nbortura do mencionado
cred!f.o.
.
nio do .Tnneiro, :10 de ,junho do 1915. - ,fosé CaetanCJ
rlr~ Fm•ia.
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Do~ documentos annexos a esta expoE·icão do motivos
consta· que uquclle operaria graduado foi julgado incapaz
para o serviço c dispensado do ponto, sendo. em consequencia
disso, excluido d•a respectiva rolha de r.agamento, ando comer;ou a figurar outro operaria seu mbsliluto.
A lei de or~nmento vig-ente. deslocando para 11 rubrica 10•
•Cla~&es ino.ctivas>, o credito destinado aos dispensados do
~er~ir;o, n:io .o fixou, entretanto, para os, da Fabricr. de Paivara sem FunH19a; torna,..se, pois, necessa,ria a abertura do
t:rcdito solicindo pelo Poder Executivo.
Consultado tambem sobre o assumpto, o Sr. Ministro da
Ji'azenda, no officio que dirigiu ao Sr. Jllmistro da Guerra, ...,
~m 22 de ,junho ultimo, declarou que nada tem n oppllr ao
~rerlito para ncr:urrer n0 pagamento da d1aria a que tem di•·eito o mesmo operaria, relativa ao periodo de 2ü de fevereiro a 31 de dezembro deste anuo.
A' vista do exposto, é a Commissão de Finam;as de pa!ecer que se,in approvada a proposição.
Sala das Commissões, 23 de outubro do 1915. - F. Glyr.cl•io, Presidente. ,-- Vwtorino Monteiro, Relator. - L. de

·'

Bulhõcs. -

Erico Coelho. -

Alcindo Guarwbara.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 29, DE
~E REFERE O PARECER SUPRA

1915,

A QUE

O Congresso Nadonal decreta:
. Art. 1. • E' autorizado •o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, o credito especial de 3:708$, para
·OCl·orrer ar pagamentr dos vencimentos que competem ao
mestre de 1" classe da Fabrica de Polvora sem Fumaça, Jo''iano Octaviano de Arnu,io, no periodo de 26 de fevereiro n
:J1 de de?.embro do corrente· anno (1915).
Art. 2. • Revogam-se as l_eis c disposições em contrario.
Cammra dos Deputados, 27 d'e agosto de 1915. - Lui:
Soaras dos Santos, Presidente em exercicio. - Antonio José
lia Costa Ribeiro. 1• Secretario. - Alfredo Octavio Mavianier,
~" ~rhrrtnrio .-A imprimi i'.
N. 160.- 1911

.. 'A prop·osicüo dn Camnra dos Deputados, de G do me?.
r.orrento, autoriza o Poder Executivo n nbrir, pelo Ministcrio
da Vincilo c Obras Pablicas. o credito de 686 :SGO$, supple'mcntnr úR rlivcl'sns sub-r.onsignn~õrs c consignações da verba
oro~;~mrntnriu da Estrada de Ferro Oeste de Minas, pnrn o
e:~:Prcicio de 1915.
A Oommissiin de Financns dn Cnmnrn, justificando o
proj~r.to que c!aboron o IJtle ~c, t.rnmformou nn proposição,
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desta Commissüo, emittiu o se.guinte

Jlfil'Cl'Cl'!

.o Sr. Presidentr, da Republica, em .nPnsagem de · :l8 de
.iulho-.,proximo ·rindo, submetteu á apr~citl•;iío du C<lngresso
Nacionnl, pari!. decisão elo que for .iulgado n~ertadiJ, a ~~~J!O
sicão que a ::;: Ex. np1•esentou o Sr. M'nistro da. Viacao. e
Obras .Publicas acerca da necessidade de nutor.i~ação para
abertura de um credito de G86 :SGO$, supplemçntar ás d1v1Jrsas
sub-consignações e consignaçüos da verb:~ orçamentaria da
Estrada ele Ferro Oeste de Minas para o owrcieio rle i 9~5 .
..,
Nr.ssa exposição diz o titular daquelh pasta que da
-acrnonst.ração do director dn alludida estr:idrt :es~.~Jta quo as
dotacõcs para el!a teem sido reduzidas annuutmenõe_, :~ pdrtir
de :l!l13, ao passo que tem augmentado a ex!en•ão da. linlm ém
trafego,
, ·
·
Parec~. nssim, justificada a necessidade do cre•Jito ~upplementar.
·
··
Effectivnmente, o director da Oeste diz ao Ministrn que
a necessidade iJnperiosa de tal c.redito est~vr. pr;~ista d~sde
que não foi acceita a proposta apresentada orlo seu p.nh~e~t-or,
eonsultando a:; necessidades da estrada. a~m poude ~er bmada
em consideração a que Bllc proprio fór.mu:ou, re:luzindu no
minimo possível a despezn com o cust.eio dos servico~ em
1015.

'

A lP. i n: 2.9M, d.õ 5 de janeiro de i 9i5, consignou apenas
o total de 3.!,87:815$ para todos os se,•vio;ci'' da Oesta, com
uma differenç:\ para menos de 901 :500$ em coní'~•ont~; com a
,i(L escassa dotação concedida. em ~91/o ~ d'l i. 26·~ :7/;(l$ em
confronto com o orçamento de 1913. · ·
Accrcscenta o director da Oeste, que tem lutado com
grandes diflículdades para conciliar os ,erviços do traf~go· e
da fiscalizaçãp da estrada, em face. dos 1'9CP:•·sos coneedwos,
com ns cxigcncins e necessidades do publ1cit. Foi turcado, no
inicio. do cxercicio. a reduzir o pessoal ,io;rnaiB·iro àe tPdas as
divisões. de accôrdo com os córtes ofi'eetua!lús no orcn,.oento
de 1DJ "· cortando-lhes os domingos c dias fP.nados e r.lcFwntando-lhes o imposto de S 'I', creqdó pela lei' vigente da receita, o que importou cm umh situação insl•~ten~(lvel p~ra os
pobres opernrios. Com a consignação «~fatR~h.i»,' ;;,p~nas de
800:000$, votada para este !lxercicio, s6 t.P.m o0dido a dil!ectoria dn Oeste comprar combustivo!, um f'llUCr. de habrificantes
e de dormentes, e os impressos mnis indl~pen'iavet; ao •el'Viço ·
do trafego, não lhe sendo ~solutnment.! po~sivel attc:l'jer ás
constantes rcclarnacõcs de todas as divis5r"s da ~strada, quanto
ú ncquisicüo de materines de urgente e i.Jipres~.\l!d!Vcl necessidade.
As rendas da estrada,' informa ·o director ~3 Or.o;~e. ,,orrmm
consicleravclmento com a situação anormal crea,ia pela insufficiencia de verba.
·
·
· ·
A' vista de tnes ra?.õcs, e das demonstruc-ões trazidas ao
seu conbocimento, n Commissão de Financas l•l'Opõ~ <i' ('amara,
que seja adoptado o seguinte projecto de lei:

•

j
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SESSÃO EM ·25 DE OUTUBRO DE 1915

O ConSTesso Nacional decreta:
Art. 1,• E' o "·•der Executivo autoriznc!o a abrir. oelo
Ministerio da Via(.'lic, e Obras Publicas. J 0r·Jdlto de 6Ril :860$,
supplementar ás diversas sub-consignncõ~s ;, con~igr.a~<ie~ da
verba orçamentaria da Estrada de Ferro Oe~t·•! de Mina~ para
o exercício d~õ 1915. '
·
•
Art. 2.' Revogam-se as leis e dispo~iOõês em c.1ntrario.
Sala das Commissões, 6 de setembro de ., 915~ - ca~doso
ae Almeida, .{'residente interino. - Justinia/1.0 de Serpa, Itelator. - Oçtavio Uanqo,beira, - Baltha:ar l'erl-ira. - VP.VP•lcio
de Abreu . .:_ Alberto lflaranhão. -

Alv11ro

Bapti~ta, VPOijldO,

por não, virem juntnR documentaR cornpr!>!Jat·vos d~ r.i~~peza.
Estando de t\C\cOrdo·• com ~se parecer, a Commissiio de
.Finanças do Senado opina pela approvacüo da proposição tia
<,:unarn.
Sala das Commissões, 23 de outubro de 1915. - F'. Gly~erio. Presidente. - Bueno de Paiva, Relator. - Jotio Lui:
Alves. - L. de Bulhõcs. - Sá F'rei1•e, vencido. - E rico coelho, vencido. - Victo,.ino Monreiro. - Alcinrlo Guanaban·a..

w:

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
ft.\, DE
SI! Rlll'ERE O PARECER SIUPRA

f915, A QUE
.

• O ConSTesso Nacional decreta:
Arl. i. • E' o Poder Executivo autorizado a abrir, peld
\!inisterio da Viação e Obras Publicas, o credito de 086:860$.
suppleme. ntnr :\s diversas sub-consigna~;ões c consignacões da
verba orcnmentarin da Estr~.dn de Ferro Oeste de Minas para
o exérr..icio de 19i 5.
Art. 2.. o Revogam-se
as leis e disposicões em contrario ..
.,
Camnrn dos Deputados, 5 de outubro de i915. - Lui:
Som·cs· r/Os santos. .Presidente em exercício. - Antonio
José da Costa Ribeiro, 1o Secretario. - João David Pernetta.
2o Secretario interino.-A imprimir.
N. i6i /

i915

A Cornmissiio de Finanças. examinando n proposicuo dEli
Camara dos Deputados n. 45, deste anno. qu~ autoriza a concessão de licencn. por um :mno, a Americo· Portugal, auxiliar
da Ropnrticüo Geral dos Tel·egraphos. e com dous terces dBl
diaria, para tratamento de saude, verificou:
i', que O peticionnrio iJSgotou O prazo mnximo das Jicencas quo poderia obter do poder. competente, nn conformidade do nrt. 91, dn lei n. 2.842, de 3 de janeiro do 1914l
revigorado pelo art. 2', parte vrr. da lei n. 2.9i9, de 3i de
dezembro de 1914; ·
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2•, que a allegaçiio que fez de sua enfermidade e'stú con-

firmada pelo exame medico a qu,e se submetteu em repar-tir..üo competente;
3•, que pelas informações prestadas ao titular da past-a.
dn Viação e Obras· Publicas consta estar o requerente recolhido e . em tratamento no Hospício Nacional,
A Commissão, achando procedentes os motivos invocados
pelo peticionaria, afim de obter do Congresso o favor de que
t.rata a proposição da Gamara, é de parecer que a mesma
proposição seja approvada.
Sala das Commissões, 23 de outubro de 1915. - F.·
Gl7{CC1•io, Pre.sidente. - Sá· Freire, Relator. - Bueno. de
Pawa. - Erwo Coelho. - L. de BuU!ões.

.

PnOPOSIÇÃO DA O·,MAnA DOS DEPll'l'ADOS N. 45, DE
REFERE O PARECER SUPI\A.

1015,

A QUE SE

O Con~lresso Nacional resolve:
Artigo unicL·. Fica o Presidente da Hepublica autorizado
a conced,·r a A1nerico .Portugal, auxiliar da Reparti('ÜO Geral
dos Te!eg.'aphos um anno do Jicenca, com dous terços da diaria, para LI·atmru~nto de saude; revogadas as disposições em ·
contrario.
·
Camarn dos Deputados, ~ de outubro de 1915. - Lui:
Soares dos Santos, PJ•esidenl.e cm exercício. - Antonio José
da Costa liibciro, 1' Secretario. -João DaV1.d Pernetta, 2• Secrelario intcrino.-IA imprimir.
N. 1G2-191G

A' Commisiofio dtJ Obras Publicas c Emprczas Privi!egiailas foi .prcsenl.•~ o re.qucl'imento do capitão de. fratnga honoral'io e capitfio-lt•ncntc rcfOI'rnado Collalino Marques de Souza.
que se pruoõe n ot•;anizar um systemu de viac.üu hJ;draulica
csf.rnl.cgica por um canal do :lO metros de largura ligando a
bahia de <l~ana!1ara :\da il!la Grande c construir na J'estinga
da 1Ja:;lht de Jncarépaguú uma grande cidade balnearin, _que
,,c r!enom;nnrú •Hct·mopolts>, para rememorar os scrv1oos
prestados na prrsidencin ela Republica poJo Exmo. Sr. mnroclml l:let•mes Rodrigues da ,Fonseca, c de fórma a pc.rmittir
que os navio~ (fe gucrt•a c os mm·cunlcs ele ·pesca do calado
mnximo d~ quatro melros possam nnvogur por esta viaciio hydl1nnlkn Sf.1m rn~cm· pelo oeonno.
Pum la! emr.rc!wndimcuto solicita seJa-lhe· concedido ou
:\ ClllJll'~zn que ,.rg-<ulizuJ• o nJ'orarncnlo pcr•poluo de todos os
terrenos n,o gado;, seeeos c dovolut.os, desde a barra de Gunrntibn uló n Jap:óa Rodrigo do Freitas o pura a esquerda ntl!
a praia d .l >nuducle, nn bahia do Bolnfogo, .nbrindo um tunno~

,.,;'

::-' '

•
I

. nr

SI'S~.\0

·~~UE OU'l'UDIIO·DJl

101G

317

hydraulico no tllúi'I'O da Bn!Jyloniu, pagando elle o J'<lro Ic:;ai
e obrigaudo-se a pr·ofuudar· o manter· nu devida quota o canal
das banas das lagôas Rodrigo de Freitas, Jacarépagouá o Gual'nlibu, do ir.udu u dtu·en1 pussagcrn

vios do citaclo ,,:,lado.

nn~

·bu1xns mnr·es aos na-

Para animnt· a vinda de capHacs esLr:.mgeü·os, r.jue nvulin.

cm 350 a 300.000 contos de ré is, necossarios ú construo;ão rias
importnntrs obras planc,iadas, pede ainda o requerente dispensa do •· n:;amr nto de de eirnas urllauas durante 2G annos da
conslrucciio de t::,da casa, isen~ilo de lodos os direitos de imporlar;iio f}~r·u o rnal.m·ial ·necessal'io ti conslrucr:iio de todas
as obras, ·Jir·eito" do cles:tpt·orll'iar:iio de tcneno~ ·e predios c
vario:; ouâos ll·vorcs.
·
A Comu.is.JiiO, tornando na devida considcraçii.o as inforrnucões ·lo 11 in istez·w da Maz'irtha c depois de estudar dcvidnmcnlo o u. . ,urnpto, julg-a u crnpreheodimcnlo de mui difficil,
si não irnpOE·siv·el realizar;ão, pela irnpo~sibilidade de levantamonto do r. apitai nec,•ssario. Além disso o ~aminlto quo so tem
em vista abrir r·ntt·e a bahia de Guanabara e a de Guarntibn
não tem o valor estratct;ico c cornrnercinl que lhe do~eja emprestar' o· ~cu iwa;;inadot•.
.
Projectando o Sr. Marques de Souza um canal de 50 metros de larg'Ura com a profundidade apenas sufficiente ás
ombarcacõas de quatro metros de calado, tol'!lou-o por isso
mesmo sómente aproveitavel pelos navios de pequena t.onelagocm c fraco calado, navios de combate da classe torpedoiras, destro'Ucrs ou submersíveis - navegoando só á superfície. Nestas condioões, n sua f.ravessia em tempo do gouerrn
pelo canal seria facilmente obstada pelo fogoo dos navios
inim it;os do Indo do mar.
Quando fosse passivei manter ta,es navios n distancia, de
fórma a não poderem elles obstar a navegoacão pelo canal interior, a via maritimn p.:la barra estaria ipso facto aberta,
tornando-sr assim in,iustifwavel, sob o ponto de vista estrate:;ico, a abertura de urn canal interior, que só serviria
quando o caminho natural estivesse livro e, poi'ianto, tambem utilizavel.
,
Para o abastecimento dos estabelecimentos navaes que se
venham .a construir na bnhia de Guarntiba ~ mesmo de uma
esquadra que ltl tenha a sua base naval, é desnecessaria a
via marítima, _qualquer que ella seja. existindo, como existe,
o ramal de Itncurussá, de bitola larga, percurso seguro e lit;ado directamente nos principaes centros do abastecimento
militnl'.
Si' assim !'li1o se Justifica, sob o ponto de vista estrateg-ico, a eonrossno de tal via mnritirnn interior, cOm maior
razão ,1 ella in,justifirnv~l sob o ponto de vista co.mrnercial.
Porquanto s6 há rar.üo para um dispendio de 250 n 300.000
contos de réis ou de qualquer outra quantia em uma via de
communir.açüo quando elln tem elementos do trafego qu., garantem de qunlqu~· fól'!lla n remuneração do capital.
,., .....

..

)
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Ora, tal não so dú. · no caso em questão.· A zona a que
serviria o dito canal não tem elementos para fornoo<lr urn
tral'·êgO intenso; o systoma do via(jão não representa sobro o
caminho natural, ora seguido, um encurtamento notavel par:1
lhe permittir a preJ'erencia; c, niesmo que assim. fOSS(l, o seu
autor só projectou o canal para embarcacões de quatro metros de calado, tornando-o assim imprcstawl, mesmo paJ•a
naveg-a~ão do cabotag-em, em sua quasi totalidade.
Tmnbem nilo se jusW'ica como obra de saneamento, sendo como tal milito discutível no seu valor, e até mesmo da
cmbcllczam~nto,

Os bairros mnritimos estão se desenvolvendo regularmente sem dispensa de pag-amento de imposto e outros favores.
Continuem o Governo e a Prefeitura do Districto l!'ederal a dotar esses bairros paulatinamente, á proporcão
que se forem naturalmente formando e desenvolvendo, do;
indispensaveis elementos de hygiene, como agua potavel, illuminacão, esgoto, viacão urbana e calcamento de runs;· -c o
Rio de Janeiro augm-cntarú sempre sem necessidade de artificias, que, além do mais, veem de certa fórma alterar o aspecto geral da nossa natul'eza, por si só tão encantador.
Por todas essas razões entnnde a Co=issão que o reqUerimento deve ser indcleriuu.
Sala das Commissões, 25 de outubro de :1.915. - Generoso Jiarq1te~1 Presidente. - Bernardino Montej~o. Relator.,
,...._ S.ilverio JVe'riJ. -A' Commissiio de Finaucas.
·
ORDEM DO DIA
E' annunciada a votação, em 2' discussão, da poposicão
da Gamara dos Deputados n. 43, de 1915, que abre, pelo Ministerio da i\larinha, o credito de 7.593:209$813, supplem-cntar ás verbas 7', s•, 10•, 13•, 20' e 25', da lei n. 2.924, d-e
5 de janeiro de 1915.
O 'sr. Lopes Gonçalves (para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, em face do instrumento da nossa organização
politica, a lei magna de 24 de fevereiro, não pol[eria votar este
credito de quasi 7. 600 contos, 1\ lei orçamentaria, porque,
Srs. Senadores, não encontro em a nossa Constituição um só
dispositivo que...
.
O Sn. Jo.~o Lmz ALVES . - Si está em discussão, pe~o a
palavra.
O Sn. LOPES GoNÇALVES - ... nos habilite a uonceder um
credito supplP.montur. Mas, no \erreno ethico, moralmente,
tendo em vista a situncüo difi'icil em que o proprio Congresso
deixou o departamento executivo do Miniaterio da Marinha,
.•
.·...

,,
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SESs,io EM ·25 DE OU'l'UBRO DE iDi5
•
por dcficiencia de verba, sou forçado, sem perder de alcnncl) o
pauperismo do nosso 'l'lwsouro, a conceder esle unico (J nocessaria meio U() vagameolo de dividas jú contrahidD.~. porque, pum mim, Indu a divida ó sempre um compromisso de
honra.
O Sn. V!CTOJ\1:-;o MoN'J'Elllo - Para pagamento de dividas
conlrahidas em exerci cio passado ...
O Sn. LoPES GoNÇALVEs. - Dividas contrahidas de boa fé,
porque a Commissão de Finanças, conforme 'foi brilhantemente explicado pelo nobre Senador pelo Espirilo Sanoo e pelo
nobre, Senador pelo' Dislriçto Federal, guinda pela proposta.
Ol'~'amentaria do Gov.erno, procurou cortar despezas, sem reduzir, ao mesmo tempo, serviços jú organizados, sem modificar,
a estabilidade da administração publica.
Faco-o, Sr. Presidente, devo declarar ao Senado, ex..
pressando o meu solemne protesto contra as irregularidades
das propostas do areamento enviadas pelo Governo e levantando, tambem, o meu protesto contra o crime, repetido annualmente, de, crcnndo-se o deficit permanente, liberalizarem-se
creditas supplementares e creditas extraordinarios, quando
aquelles, os creditas supplementares, devem ser sempre e em .
absoluto repellidos e os creditas extraordinarios, por sua natureza especi aes, só com muito rigor e meticulosidade deveiQ
ser facultados.
O Sn. PRESIDENTE - V. Ex. está. discutindo materia j6;
debatida. _
O Sn. LoPES GoNÇALVES - Vou chegar ao que quero em
duas palavras.
O Sn. PnESIDE!>iTE.- Mas V. Ex. não tem mais o direito
de fallar sobre o assumpto.
O Sn. J.OPES Go~çALVES - Não estava presente quando
foi submeltida a 2' discussão a proposicão que, agora, se acha
em votacão. Por esse motivo, pois é a primeira vez que vou
tomar parte na votação de um credito tão avultado como
este.. .
1I
O Sn. PRESIDENTE - Mas o Regimento permitte a justifi.., .
cacão de votos por escripto para constar da acta.
0 SR. LoPES GoNCALVES - ... é que pedi ·a; palavra para
encaminhar a votação e justificar o meu voto.
Ob'ectecendo, portanto; á situação moral em quo se acha
o Governo, acompanho, conscienciosamente, a maioria da
Commissão, approvando o seu parecer, sem ter per·dido a
occnsião de manifestar minha opinião sobre o assumpoo dentro .da letlra e espírito da nossq, Constituição. (Mmto bem"
•

rnutto bem.)

.

Approyadt!o_
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O Sr. João Luiz Alves, pela ordem, rc!luer e o Senado
concede d ispcnsa do interstício para a· 3" d1scu~são.
. V·I)Lacão, em 2" dinL·-ussão, da pro.posicão da Cnmara dos
!Jepu tadn~ r.. 52, d~ 1015, que concodo um nono de licença,
sem vencimentos c .eni prorogacão, a Antonio Cardoso do
Amorim, 2' escriptururio da Delegacia l/isca! do Th!)SOuro
no Estado da Buhia.
.
Approvada.
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão
de Financo~ n. 154, de 1015, requerendo a audiencia da de
Jn:stica c J-'egislação sobre a .proposi(lão da Camara dos Dcputados n. 01, de 1912, abrindo o credito de 427 :H0$900,' oure,
para p:1gamento de juros e mais despezas com 0 emprcstimo
da 1"ompnnhia de Viaoão Dahiantl,
Approvado.
Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 5,
de 1915, regulando n responsabilidade dos patrões. e a reparação aos operarias . victimas de aecidentes no trabalhv.
Approvado.
LICENÇA .\0 BACHAREL RODRIGUES DO LAGO

2' discussão da proposir;üo da Gamara dos Deputados-o. '•0,
de 1915, concedendo ao bacharel João Rodrigues do Lago,
desembargador do Tribunal de Appellnção de Senna Madureira. um anno de licencn, com o ordenado. a que tiver direito,
para tratamento de saude onde lhe conv1er.
Approvada.
•

I

O Sor. Presidente .L Nada mais havendo a tL'atar, vou levantar a sessão.
.::
Designo para ordem do dia. da seguinte:
3' discussiio · da proposicão da Gamara do:; DepÚtados
n. 43, .de 1915, que abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 7.593:209$813, supplementar ás verbas 7', s•, 10',
13', 20' e 25' da lei n. 2.92'•• de 5 do janeiro de 1915 (corn

parecer (avoravel da Oommissão de:. Finanças.).

Levanta-se a sessão ás 2 horas.
·120• SESS:i.O, EM 2ü DE OUTUBRo· DE 1915 .
1'1\ESWENCJA

DO Sn, · URBANO SANTOS, PRESIDEN"l'B

A' 1 hora da .tarde ahre-so a sessão, n quo ·concorrem os
Srs. A. Azeredo, Pedro Bo~,A'es, Mclcllo. Pereira Loho. Lopes
Gonçalves, Silvcrio Nery. Tndio do Brazjl, Laura Sodré. Mendes de Almeida. Abdi~s Neves, Pires Ferreira, Ribeiro ~on-

.
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Epitado Pcssnn, Walllleue~es, Guill\crmo
Campos, .Domiu;;os Vicent•3, .Toão Luiz Alvos, Bernardino
' lll<:mteil'o, ;\ligue! l.!e Carvalho, Erico Coelho, Augusto de
Vascouccl!os, Sá Freire,· BucnfJ de Paiva, Bernard,o i\!onleiro,
Gon.zas:!l. Jayme, Josó l\1urt.inho, Generoso Marques,· Ahdo!t
Baptista c Victatino Monteiro (33).
.
·
Deixam de cornpareoer co.m causa, justificada, os Srs.,
Het·cilio Luz, Artlmr Lemos, Costn Rodrigues, José Euzebto,
Francisco Sá . 1'bomM Accioly, Eloy de Souza, Cunha Pedrósa;
nosa e Silva, Ribeiro de Britio, Araujo Góes, Raymundo do
Miranda, Huy Bnrbosu. Luiz Viannn,José Ma['c;e!lino·; Nilo.
l'cr;.anlla, Alcindo Guanabara, Francisco Salles, Fra.neisco
Glycel'io, Adolpho Gordo, Alfredo E!lis, EU!!IIllllio Jardim;
Leopoldo de Bulbões, Alencar Guimarães e .Vida! Ramos .(25) .,
ln' lida,_posta em discussão e, sem debatej iiPProvida a
act(l. da sessao anterior.. .
.
.
~aJv,ls,

Antonio de Souza, João

1015

J~yrn.

:/'rl.>.do Leal, Gomes HilJoiro, Si queira ue

,,1

, ,.,.

o Sr.

:1' Secretario dá conta do seguinte

·-..

EXPEDIENTE
Officios:
Do Sr. Ministro da Fazenda, tra.usmittindo a mensagem
com que. o Sr. P·residente da Republica restitue dois dos
autographos da resolucüo do Congresso Nacioual; sanccionada,
ctue abre o ct•ediLo de 13:970$340 para pagamento a Reis.
Oliveira & Comp., em virtude .de sentença Judic~aria.-l-\.r
chive-se um dos autographos o remctta-se o outro 1á Cllma.J•u.
dos Deputados.
Do Sr. Presidente . dO Estado de Goynz, agrad€cendo tt
eommunicaoão feita pelo Senado, da eleição do Sr. :Azevedo
para o curgo de Vice-.Presidente. - Inteirado.. .
Do Sr. 1• Secretario do Senado de S. Paú!o. agradece<ndo,
oru nomo daquella corporacão polif.ica, as manif~.ot.acõe.~ de
•pezat· presLadas pelo Senado por occasiiio do fallecimento do
Sr. Dr. /'tUbião Junior. - Inteirado.
O Sr. :1' Secretario decla;ra· que não ba pareceres.

ORDEM. DO DIA:
CREDI'l'O llB

7, 593 :209$8·13,

/.

AO MINIS'l'ERIO DA MARINHA

3' discussíio do. proposicão da Gamara dos Deputu"dos
n. 1,3, de 1015, que abre. pelo 1\linisterio da Marinha·, o crediLo de 7. ti93 :200$813, supp!ementar ÍLS •Verbas 7•, 8', 10';
13', 20' c 25' dn.!ei n. 2.924, dou de junei:ro de'1915.,
~~

.

~
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:ANN,\IJ:S
O St• l.oJJOS

Gonçalvo~

•

DO SHN ADO

-- J:lontem, 8r. Presidente,

,~uan

no üilrrrf.u tiL' t!JwunünllliJ' a scgulldtl. votuçfto 1JesLa prono~ic.;1o, fuJ l;!olll:l.ettl.c aclwrticJo JJOI' \' ..Ex. do ']110 não podia

(jll,

rnais, ucsse LUl'llO, di::;cutir ú umtel'Jil, li\e tle, ollcdeeondn,
· como seni•Jr~> CL>I.Uillu fnzer,' á autoridade do noss•.• J'egiluenlo,

r•:si.J·iJtg·it· as wusiclurut•õo~ que onLoudia e entendo neccssuria~
au presti;;Jü dr. Eossu Con:itituicão em nssurnptu t!e tumaulm
.rolcvanctn, l.]uai o que ent•mde corn a distrilmicüo dos dinhcil'Oi. pubJbJs, ::u0m das do tacões já fixadas c previstas.
De,• o, com u devida ven ia. maniJestar 11 V. J~x., a quem
muito pr~Z•J c e!>timo o de quem sou amigo de longa datn, (J1lll
mo enoool,,•ri Jt:•ntem nesta Casa, como so oost.umu dizer. cnIJ'e a espada o a parede: de um Indo-o desejo, que se positivou, ufiunl, r:c concol'l'or com o meu v·oto á approvncão rio
Cl'eclito podido, niio parn despozas futuras, mas pnra pasamenl.o do divi,Jas coutrnhidas pOJ' forca dns cir~umstancias,
libertando o A!l!J)stro da ll!arinha da.s justas soliritacões dos
cJ•odores do Go~~rno.
•
O Sn.' SÁ FRmmm-Apezar disso votei contra.
O Sn. LOPi•.s GoNÇALVES -·E V. Ex. provou mais uma
ver. que muito <Cia pelos interesses do paiz, e, ao mesmo tempo, obedoc·l á Lonstituicão.
O ,sn. SÁ Fnmmm-!Asradecido a V. Ex. ·
O Sn. LüPt('·' GoN(.".AT,VES -De outro lado o dever impcrio~o de acatar e cumprir a nossa lei suprema, profligando a
c•mst.ante e t'.t'·llJJnOsa abet·tma de ct·editos supplementarcs,
l'cnrh upuuas duas discussões a proposicão n. 43, om
Jaco do :L' L. 1ui' do nosso Regimento, não pude estar presente,
quando O\lCOrretJ a primeira dellns, afim de expôr• no Senado,
nela priml!il'a vez. do ponto de vista constitucional, puramente juridico, a 11'inhn opinião fundamental a respeito clcssc
volho hnbim de lazer o departamento Executivo, sobrepondose á legisJntum, um novo orcnmento, não da receita, porque a
capacidade administrativa dos nossos Presidentes ainda não
chegou P. r.sse raio de patriotismo, mos unicamente d.a
despa:;a, o:·~:nniYando-se nas secretarias novos quadros para
passtvo, (l(lmo si o Cliefe da Naciio não fosse um mandataria
com pode.!·r~ !illlitados. como si não coubesse exclusivamente
au Cong,·u,so a runccüo de oJ•gnniznl' a. lei de meios, fixandoo;. de modc: irrcductivel, inappellavel, sem o direito de augmonto o•J riirrmuicíio por quem quer que seja.
Deseinvn !linda, c fal)O-o neste momento, patentear ao
paiz que sou, .com principias, infenso a es~e gesto de condeseedcneia contra as prevaricaçõP.s d() orcamento ou de qual-.
quer· lri, contru essa falsa oslcntacão de harmonia de podc1'cs,
votnn~n ~· eun~l'rsso creditas para cobertura de :iespozas não
autorJzndus.
· 1 _ Ts~o, JJI>rém, não quer dizer que hn.ia nnomnliu na requiSH)UO que ora so discute, porque, no entender do nobre Re'
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r·ealizadas nesse willisterio eorreôpOlllk"' :: ~c-·vi.;o~ e pessoal que nü'o foram tiUpprimidos,
l."nrlo o .;,l/:~reoso voh:do, no orcamenlo, credito insul'ficicnle.
lias " 1]111" >C o!Jserv;t neste, caso nem sempre sé a,iust.a a
oul.l'os pedidos dr: eredilus, u outras despezas effectuadas,
como. ucJntoceeu seg-undo OJ)irliüo do proprio Congresso, no
qual.ricfilP'J pas;ado, donll'll do qual o optimismo ou a falsa
<:OlliJJre!J em fio elos l'uetos levaram o Governo a despender arbi- ·
l.mr iamun 1:•.
·
.!!; é Jw;· is:cu, ~r. Pr~sidenle, l.]ue eonside~o um dos. mais
prnnoi'dia.~; dr:vGL'C'> rncus examinar, com attencüo, a gestão
q~;c ao ::u'JII'l'Mlo da no:;sü modesta receita procura dar
u Govemro. ,cm haver ni:.:>v eonsideJ•nções de ordem pessoal;
vor•iJ'icar, f:•pecjaJrnent.e, "omo no caso oecorrente, si havia
J.:ecessidat.l" <!1l, ,ai :ir do orçamento. despender-se quasi 7. 600
r:onf.uô, e i,;J, ·:·:, u:ua é[J·U!:a de g·randes apuros, desequilibrio
ot·çoment"''io. r.ompromissos a pagar, de[icits accumulados,
J·endas doJ!'ieien .e; e miseria asphsxiantc e gene:.•alizada.
Assim, pois, nada mais natura! que essa minha attitudc,
cohet•ente com as idéas que sempre manifestei, nada mais
comjJali vel com os meus sentimentos democraticus que esse
meu cull\l intransigente pelos preceitos da nossa Constituição,
pela verdade do regímen de responsabilidade, que adoptamos,
pela roolil.icn de ordem, economia e honestidade;-,que devemos
cultivar·, sem dcsfaUecimento, contrariando, em· absoluto, o
pode;· pessoal, os interesses individuaes em colli~ão ou con1'licto eom o imperio da lei, em opposição manifesta aos dircil.os da collectividade.
·
.
Muito em breve, dentro em poucos mezes, o Senado se
convencerá de que, além da necessidade de trazer o. Governo, o
poder administrativo dentro das forcas de um real orçamento,
Lerá que pôr em pl'nlica, executar, duramente, inflexivelmente,
radieaes · economias nos · proprios vencimentos, ordenados.
subs1dios,. tratamento, em summa, de todas as classes funccionaes.
.
Eu, pela minha parte, repito, não votàrei orçamento com
defi::it, nem augmento de ·impostos nos generos de primeira
nece~sidade,
·
Muito podemos, observando a nossa Constituição, fazer
pura melhorar a nossa nnS"tltitiosa situação e encaminhar o
pai~ aos ~andes dias de progresso e desenvolvimento.
Temo' ;::nzndo uma paz exterior de 45 annos e uma trnnIJII'Iiidude'int.crna de 22 unnos, sem fn!lar nas agitações de CaJmdo' c do Contestado pnrano-catharinense.
·.renho :w~1do, Sr. Pz·esidente, que, quando. I'UI'amentc
algum Senadot•, dos mais illusl.res, combatendo o nosso desleixo,
1'rouxidiio, condesccndencin ou má orientação, invoca as prat.icas e leis dn grande Republica americana, não dl.'ixa de surgir, no r·ccinto, com muito enthuslnsmo, um e mais apoiados,
como aconteceu por occnsião do brilhante_ discm·so do nobro
l'epresentante cnz·ioca Sr •. Dr. Sá Frllire, ao combater, ess~
de>pe~as
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cl'cdil.<l, coaJO ac.oni.IJecu ainda scxta-fcit':1 u!Limo. no levnnl.nt•
r!luquen l.o brndo pn t.l'io Lico o nosso r:oll f)S:.t pelo P>m\ o Senn<iot• Luuro Sodré, a ·respeil.o dos flnseJ!ados pelos l'i:;ot•.es do
clima.
Teiilio notad{) isso, e coDJ grande sat.isfacão, .90rque vejo
· qu~ a esta Casa uilo são indiffereníes os princípios que teen1
pt'()pellido a nossa irmã do norte aos mais elevados sut·tos de
pt·ospE'ridnde e engrandecimento.
Pois bem, Sr. Presidente, emquant.o 'no Senado ame. I"icono hn 72 commissões permanentes (sem fallaJ· uns especines, que süo muitas). eleitas de dous cm dous armos, termo
<:I e urrm legislatura. composta de tres a i 7 membroA, no Senado
Bl'n~ileii·<, exsit.em apenas 11, de modo que o trabalho nãO
póde deixar de ser excessivo, especialmente para a Commissão
da F'lnancns, quo se occupa do orca.mento geral, dos orcamentos
pn.rcioes, dos ministcrios e de todos os podidos de credito.
!'íos Estados Unidos, além da Commissiio da tleceita e dn
Commissão 4a Despez,a, além das ~ommissões para todos os
casos e .serviços pubhcos, como seJam questões de banco rJ
curso de moeda e valores; cunhagem, pesos e medidas; tomada
de .~onLas, justiça, revisão de leis, marinha mercante c pesca,
rios c portos, commercio interestadual e estrangeiro, asricultnra, eleicões (tres commissões), assumptos militares, navaes, estrangeiros, correios e sua administração\ terras publicas, negocias indígenas, territorios, caminhos· ae ferro e ca.
uaes, manufacturas, minas e mineracão, edifícios publicas o
suas dependellcias, estradas de ferro do Pacifico, diques e melhoJ"amen tos do rio Mississipi; educação, trabalh(l, milícia,
pu tentes, pensões, em seral; pensões a invalides. peticões, reclamações de suerra, reclamações de terra particular, resula~~emos, .a.iudn de cpsto, pvros, irnpress.iio, districto d.e 1 Colum. ·
b1a, res1stro de leis, mmtem amda, ltgadas, ex:clusJvamente,
a. cudn ama das secretarias de Estado, occupadas unicamente
com a decretação e exame· de suas despezas, dez outras com- . ·
missões p!)rrnanentcs,. sendo nove para cada um dos ministel'ios c uma par·a o orçamento dos sasws com os edifici.os pu_,
bliuos ou patrimor,fo nacional.
Convem nol,ar QU>:!, sem embargo dessa maravilhosa di''isiio do trabalho, o qne é de grande vantagem para a. sua
I.
Jli'Ompt'idão, urgencin · e perfeita exccucão, funccionam essas.
1:ommissões permnncn.J.es durante as férias do Consresso·, como
s•> poderú ver ·em Bryoe-Ame1•ican Commoml!ealth. vol. 1•,
. pag. 158, ed. ull.ima. de 1912.
Nestas condioões, Sr. Presidénte, é fóra de dÚvida que,
vindo .i ú com ·et•ros, defioiencin, confusas o mal oràenadns
.rts ·propostas g;overnameuJ.acs, e, .ainda :assim, ·ao apagar das
luzes, quando n sessão legislativa chega a seu termo, que é
sompL'P o 31 de dezembro de oada anuo, rião· podemos deixa:r
de incidir na falta do um exame mais demorado e profundo
destas propostas.

'

'
,,." ' '

...

I\·''

'

·'

.,.

SESSÃO E!YI

,

'

/

·26 DE Oll'rUBllO DE 1915

se

Dalli, o que
vê l!Offi P.Ste podido d~ credito e l'oi cloquontemen te, com vqrdade, pl'ecisado, esclarecido e cormnunicado fl\liOs nobres Senadores pelo Districto Federal c pelo
l•:stndo dn Espírito Santo, o~ ~minentes Srs. Sá Freire e João

'
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.\"ü.o di1•ei que lenhamos lléeessidade, por emquanlo, desg"mnd'l.! nume1•o de commissões existentes no Senado Americano,' mns é f6ra de duvida que, pelo menos, em relação
nos ministerios,. ternos urgencia em crear commissões resLri.
et.ns ao ol'~amento de cudn um delles, afim de que as tabellas de 'despe~:\ Rejuro exactos, meticulosas, reaes, nem defieimllcR excr•Ssivns. f
·
Por out1·o larJo, niio hav·er(t nccumulo de servico, corr!o
súo ::wontl!cei· com n Gommissão rlc l?innncas, que, incontestnvolrnonf.e, patriota, como ·ri, despende muito esforco, exlJaust.ivu e 1'al.ig:wf.c actividade para bem desempenhar-se.
Xfin ti poJ•t.nnto de c~tranhnl' ·que, partindo do Governo
uma pr·or·o~ta lacunosa, in(;':lda de dd:Citos, para a confecção
do 01'1;a1nent.o, ur.o r-.:sulle do trabalho da Commissão e do
\'Olo elo plenru·i•l. u1nalei defeit.uosa, imprevidente ein alguns
pont.oR, disr.ordanLlo (JJn oui.I'OR <lo mr;cnni·smo adrnini~t.ralho,
g, assim, concluirei, com o exPmplo deste monstruo~n
cr'r:dilo supplerno;ntnr, votado por mim em l.ernpo de paz, ma~
de gl'nntic mi~8J•in finnnceirn, no intento dofl co!Tesponder á
ilonJ·rt dn. Nar;iio empf\nhadn. em dividas, dizendo ao Senado
em .<ii corisciencia:
·
Sim, imitnmos o pl)vo nmr.ri,!ano do norte no que for
nf,iJ, honeR'to e no~sivel, · _façarnal-o, porém, com col'ag-em,
·energia e sem vacillaGõc~. que melhorlll5 âias cheg-arão, protluY-indn o. vioLorin elo trabalho._da ,;randezn moral e material
eom a bnndeim do federalismo e tra?.endo em nossos corncões
o 'fogo sagrado e imperécivel que se desloca no gro.ndo amor
pela ,iustica, nela Republica tl pnla Patria. (MJ.!ito bem; mu;to
.~o

bnm.)

..
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·

O Sr. Sá Freire diz não sabei' si .:leve voltar á tribuna
para contestar· algumas proposicões .offereoida.s como
fnndnrnento PUl't\ a. approvaciio' do ç;~jito em .debate.
-".
O pl'incipal f'nndnmonto dos c]'fle desejam· \'êl' o c1·~dito
approvndo é d~ que - a despezu ·já está feita. Como llnve.mos então de obedeeer ás leis~ n~ que maneira· se couseglllt'
o predomínio ·da Const,ituiçiio ? Exclama o orador,
· .
O Sr. Lopc~ Goncalves apart.eia dizendo que a. responsn- '
hi!idade é de quP.m pratica o acto irregular. Ao que o orador
Cliz que r-ealmente essa é uma. argurnent.acão que pretende
produzir para 1mpugnar ll credito. Pof' outras palavras, conl.inúa o Sr, ·St\ Pre!re, o Senadot' pelo Pinuhy diz .que o meio
jurídico, legal, .:oncludent.e. logico pal'n. se conseguir a repressão do mfractor da lei, é o processo de responsabilidndo. O
C:ongrusso, pOi'Ólll, em vez desse Dt'.ocosso o.pprova os nr:Lo~
por _ello proprio in~rlminado,
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IPcPgunta o orador se .6 passive! approvnr um neto incrilllinudo fl pJ·oruovcr· depois a t•espnnsnbilidadc do culpado. ::ie
" Congresso ,wllu legal um acto e o appr.ovn, reconhecendo
embot·a iormcvão da Constituição não vô como· dignamente
se poderia prornovet• a responsabili(lad!l de quem o pratka.
Si o (',ong~esso acha que um neto é legal, legitimo, fl''''··
J'r.il.amcnte acabado,., appt·ovu-o; mas ·se reconhece que el!o
onvolve uma ·nfr·acçüo da Const.ituicão, rejeita-o' e ll''"mnve
11 Pesponsabilidade ·do delinquente. Nüo ha. qur. fug-ir rlalti.
Precisa con~iderar a questão.
O nnno passado sentin.do que a situacão dD Thesouro era
(/c verdadeira miserin, que a eride dominava a Nauão, resolveu a Commissão de Finanças do Senado pr.opór medld:JH qtw
pudessem el'ilar a reproducuão de· des11~zas superJ'Iuas. maudando sustar obras, t·evê,r contractos, annullar actos pt•nticali.os sem aut.oriz,ação legislativa. Pois ape:;:ar dessas Jll'O)Jtstas t.arem sido trunsformndaó, em le,, ~~ obras eo~ntinua
rnm e os actos. sem uut.orizacão. oroduziram ol'feito. Dnv•<
lf'mhrar, ontr·e outros; dous credil.os para a Estrada de 11'ei'J.'O
Oeste de Minas 0 um pro,iecto. que está abalando n oriniiío
rmblicn, sobre o pagamento do ohrigaclles assumidas ror 11111
chefP. de serYi•;o, em nome dn Presidente dn Hepublir.n ..
Todo mnndü está de accóvdo que a ,,ituação do r~iz ,.,
pJ•emenlc; todo mundo leu o estenuante trabalho da 'Commissão de Financ;as da CnmaJ•a' elos Dcpntndo~. todo mnndo "'
que ~ impossível nugment.nr mais ns impostos. como impos>ivel se torna cortar. mais lllUS despezas .
.Pergunta então a quant0 asce•'ào o deficit · Oiscnt.indo!e DS credit.us, procurarn-He o;; P.!Ament.os dB infonnacão na~
tnhellas orçamentarias, e ns tnbella.s dimm que n dospezn r (ic
tanto. Vota-se o orçamento r! e nccclrrlo com essas l.ahc>llns.
rnns no nnno >Hlb'llinte a·pp•a.recem _eredit.os, mais m·otiil.o~
pedindo f.ortalecHnento de verbas que haviam sido eslahcloeidns de accôrdo com· as propostas do Governo. Vó. 11-,sim.
fJJJe nfio 1\ passivei chega,r-se no equilibrio olrçamenlUiria.,
Deve saber o Senado que ern 19'1 7 devemos iniciar nova- .
mente o pagamento das dividas exf.(lrnns. Si o deficit nfw
r:csnppnreee q~wl será n ntlilude d.o Senado inteiro? O pniz
niio snpporta maiores impostos, nem pretendemos pt•ovnr quo
o funccionnlismn nubliM p()ssn ser cortado em maiores 'sommas do que já se lhP- tirn montando acCJ'Cn rli.l
20.000:000$000. Não sabe onde procurar recursos na r• a rocncetnrmos o 'j]ngnmento da noRsa rliYidn ~xternn .
Respeito ~' lei orcamentnrin ent.enrtn qne 1111a dcvr. srt·
um dog-ma, •que é preciso ser, que comece a ser.
No advento dn R~pnhlir.n o eminente Semndor. Ru~· Bnt'Msn ponde clHfirtiJ• claramente 0 qun ·seja o orçnmllntn r19
r•ni~. No expos1e:io dr. motivos em quo fnndnmr.nton o prn.i••c•l.o r! c• erenQfin rln Tribnnnl de Contas -que já fóL'n ob,ie~to ri<' esl.udns dr. Alves Brnnco. d1•· PimOJI/a BJH•nn, ri•• G:tHpt!r da Silveira Martins, e outros estadistas - P.t·etcndcu fn-
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xor J•cfcJ·nnrlat· pelo mat·e~hul Dcodoro escrevendo · ns pnlnvrus que pede licença para l•1r ao Senado.
S. Ex. lê:
"Nenhuma instituição é mais relevante para o movimento
r~gular do mecanismo administrativo e politico de um povo
do ,Que a .I.ei orçamentm:in. Mas, em nenhuma tambem, ha
m:uor famhdnde . nos mn JS graves e perigosos abusos.
O primeiro dos requisitns tJnra a estabilidade de qualqueJ•
fórma ne governo co~stilucional consiste em que o oJ·uameul,
0~ix1· de· seJ· nma simples combinação formal, como mais ou
'""nos tem sido sempre, entre nós, e revista o caracter de
l'.lna realidade segura, solemnc inaccessivel ás transgressõl!s
tmpurnes. ,
' Cumpre acautelar e vencer esses excessos, quer se traduzam em attentados contra a lei, inspirados em aspirações
11ppostas no interesse geral, quer se or\iginem (te são estes,
J..orventura, os mais perigosos) em aspirações de nf.ilidnde
publica, nfio contidas nas raias fixadag á despeza pela ~1m
r;elimitação parlamentar.
·
Tal foi sempre, desde que os orcamentos deixaram de ser
,,J>état dn l'Oi», o empenho de todas as nnç6es regularmente
(•rgnnizadas.
·
Não é, todavia, commum. o habito de oxeculião fiel do orr;amento, nimda entre os ·povos que deste assurnpto poderiam
um·-nos ensinamento proveitoso.
O «deficit», com que se encerram quasi todas as liquida~ ões orçamentarias entre Dós, e os creditas supplementares,
que, deix:mdo de sor cxcopç!ío, constituem a regra geral,. n
·'mmemorinl trndição, formando todos os annos um ~r~nrnem
H• duplo, mostram quanto estão desorganizadas as nossas lPi~
,.;,, finanças, e quão pouco escrupulo tem presidido á con' r.poão e Axecuçiio dos nossos orcameni.OS·
· ,
Cumpre ú Republica mostrar, ainda neste assumpt.o, n sua
1'oron l'egene!·adora, fazendo observar escrupulosamemte, no
1 egimen constitucional em que vamos entrar, o orca monto
1Pdt>rnl.
Si mão se conseguir este «desiderat.uin•; Hi não pudermos
Lhogar á uma vida orçamentaria, perfeitamente equilibrada,
não nos será dado presumir que hajamos reconstituido n Palria, e organizado o futuro.
E' entre Rób o systema de contabilidade orcamentnrin de. ·1 oituosn em selJ mecanismo e fraco na sun execução.
O Govc1rnn Provisorio reconheceu a. urgencia inadinvel de
'~;organizai-o; e· a medida. que vem propor-se é a Cl'eucão
N> um Tribunal de Contas.,.
neferimo-nos ó nncessidade de t.ornar o orcnmmllo uma
tr· sl.il.niç!io iJ.JViolnvel e sol1erana. em sua missão de prOV(ll'
t\> necessidades publicas rnodlnnte o menor sncrifioio do~
"ontr•ibninteb, ':\ ner.ossidndr! urgeuto df.1 fazer dessa lei dns
ki8 umu fo!'~u da Nnçilo, um systoum subio, cconomico, e8-
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cudarlo conlm. Lodo• os desvios, todas as vontades, f.C!rlos os poc•nres que ousem per·turlmr-Jlle o r:ur~o tmcudo ...
, Vinte u1~no~ depois, diz o ot·actor, v•m.ws conl.inuaL'
tL 01esm:i prnt.ica ci.e or~arnentos dese.quilibrado~ -tWlu votucão
d& mnumeroo credltüH supplemenLare~.
·
.
.·.
Dizem que para reagir• contra issu se deve i'nzct· orcarr:el!ltos perfeitos, mas não vG como se possa ClOnseguir tnl
c:uando o Congresso vntu nm orc.amento para o exercício sep-uinte na PL'esumpeãrJ de qu.e · ns despezas se anhum devidamente previstas, o isso não ~ verdade. ~
O argumento de que é neeessnt'IO 1'a2er se,mpre maiore~
C'espc~as ele qur~ nqi.HillnR que ~e ar.hnm eRtnbeJecidus é um
t•I'S:umrmto que póde apparer.er todos os dias ~WJ que o Congresso pratique um stl neto de reucoão sobre elle. Diz o f»r.
~á Preir·e que não ó do ho,ie que se insurge contra os credito.~
suppJemental'Os, extraordinarios e especi~•. es. Refe-se no credit.n
oe 20 mil contos, que se pretendcn votar pura as villas proJetarias contra o qual se màntevo intransigente, quer na
( ornmissii:o d~ Finnncas, quel' na tribuna do Senado.
Refere-;c ainda aos creditoa votados para despezas drt
·· l:ell.tral do Bruzil, qt1e irnpugnou, embo1•n ha muito elluH
:ossem consider·adas par11 obras uteis. O Senado deve estar
i6mhrnd1i que o orador naque'lla mesrrm tribuna reclamara
para a responsabilidade daquelles que haviam ultrapussud<>
das autor.iznoões legaes, appellando para os rigores da penu1 dade, e pura os que tornassem o Gov~mo respomsavel por
• ,brigações .liquidadas no Poder .Tudiciario
.
. () Cowu·esso não pórle fa?.er· e:x~ames. detidos em iib~ns c
hvros pnru r•he;;ar ~- uma conclusiio perieJt.a·. O seu rne1o de
fisun.J irnr;.i\o !'• f·!ito aR~;m de um modo ;;en·a;,
AgindtJ, como estú. contra o credito· pedido pura. o J\oiinis·torio da. Mar·inba, out.rn cousa não está J'azendo que seguir a
.J•of.n que ii se lhe hav:a. !J·uçado. Julga que bem impugnou os
a~:;mnout.o.; ad·duzidos. em favor do credito.
E' prec;so crear um dique á. formacão âesse segundo orcall1ento, sem 0 que n5o rí possível conseguir o seu oquil ibnio
pa.rn pode!•rnos cumprir as nossas obrigações extern!liS..
Até bem pouco havia o reuuTso dos emprestimos fóra r.Io
paiz. Essa rorta esh\ absolut.amente fechada. Impossível sac~r ma.is no fu t;:;ro. 'J'emos, portanto, de recorrer aos nossos
uroprios ee~ur~os :rn:ra chegar-se ao re·sultndo colimado.
Para tal fim acredita que outra cousa não ha a fazer sinão
J,rat.icnr 11 ~r~momia mais !'estricta, absoluta , obediencia ns
ll'i,; orcamentatria.S d~ Republica.
·
O ,Senado o tem ouvido com .generosa attenção. Quizern
que, como na segunda discussão, a proposiciio que autoriza
~ssu despe-m de 7. 000 e tantos contos não passasse sem novn
impt•cm.nc.ilo. S~o praxes n. que o orador se atém~ são princiJ<lÍO.~ do di:•cito ·que fu:Jdnmentam a sua opinião. E a Constituir,liio lhe impõe e!'\;,1 proccdiment>O. Embora vencido, lho
vale a convicciio do que d€Jfendeu n Constituicfi.o e as leis e
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11 íi~e:•, de todos os lados Hü lcvanlal'Ú n
~e ese~·f)vr:rüo al't.Jgo~, se J'arã 0 discursos ~~- se fm·ão ar-.
gtunenlos
J'avnt· d~ sua l'evisiio. '!~' em nome dos ilous JH'in.,ipicr~ r~publicnnos lJL<•~ coucitu o Srmado a •t·ejeitar ess,. C!'lldilo que o1ifonch.. ú~ di::;I~OEdW-õei::; L·xprr.ssn.s t]a Constit-tli~:-fuJ

si o .l';u·lani!!ntu niiu

!·Wita,

J.'cdCJ•al.

em
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O Sr. Victorino Monteiro (•) - Sr. Presidente, bem
)onge estnm de snppôr· te1· de tomar parle lia discussão desse
~~·edito; vou fazei-o, entJ•etnn1.o, por se acb:Jil• ,ausente o seu
llelnwt, n il!nl'lll'll · ~enador pelo Espü·tlo ::lanto.
Dtvr> "umeçar· por dh.er que· e:;t.ou de mleiro ncc•lnlu
;;0111 ü meu distmclo amigo, representante da Capital Fedel'ur ..
S. Ex. tem toda razão. Não ba. duvida que o orçamento dcv•J
exnJ'imJI· a reai1dade das despezas que . tenhamos a ra~elf';
;peit~o mesmo se!' um crime iHudir a Nacão int.eira. apresentnnrJo-so um ortamenl.o fict.ir:io, que não existe, de facto, procm•nndo imprcssiOJJaJ• o publico com um equil<ibrio, sómcnte
existente o" papel.
Quando se rliseul.iu o areamento rlo li\!iuislerio da Mal'inha, fui eu um dos que acompanharam· o Relato!' e entendemm que se devia da1· a dotação pedida pelo Ministro, quo o.
Bxigia, mesmo como ••ma necessidade. poL·que se tratava dt~
satisfaçüo d.! leJs nn.t . •;riores, como. por exemplo, a lei de fi. xar,iie· de força, ,que determina o numero exact.o de officiaes r,
e ))J'aças, e, pm·tanto. verba cert.a para elles.
E~ses ()Jt'icmes tini1am de perceber soldo c gratificação,
e as r:.raça~. ooldo e municã 0 de lloccn. Nessas condições, não
ern pussiv~l que cól.'tes fossem feitos nessas verbas.
Sem duvida, por um seutimento de interesse publico, a
. C;Jmmissãr. de l'innnçr.s entendeu que não devia l:onceder
aqtJei'~ dotar;âo, conforme pedira o Ministerio dn .Marinha;
mns, a cle~TJ~Zn Unha de ser feito, pois 11ão se podiam d'isPt"lsnr. nem o:; officines, nem os soldados, o que >Cl'ia praticar illeguiirlnde maio1·.
. .
Approyad·o assim o o!·~nmenlo · p~lo üongresso, .rm·oosament~ os, pode1·e~ pu!Jiicos t.eriar:n. de enfrentar essn deRpezn.
pn::rnncto o> ve,.rc1mentos nos offw1.aes e ás pra~as . .Pol' · ~on
seqtleocia, ~i- a.!guma wlpa hn nesse assumpJ.o, cah< n Lom1J1i~.sfio do Finanças das duas Ca.sns do Congresso.
•
O Sr. f5A l!'ru:mr,: - A Commissiio de Financas faz ,1 oJ·~
~amento de ac•:ordo com .a pr•oposta do Governo.
O Sll. V!Cr<JR!No MoNTEIRo - Entre as duas propostas
orrJc.mentarias, uma (·nviada pelo Ministro da M[l.!'irthn, o
m:tlrn cortann a esmo, sem se inspirar nas necessidades dos
sel'Vlr.:os ·pllblicos, pelo Ministro do Fazenda, ha mui·ta differenon. Dennte desses dous areamento~. pergunto, a quem n
Commissão de-Finanoas, devHt attender? A's inspill'adns pelnõ

( •) Este discurso não foi r.eviitO pelo orador.
\
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'r.!•Jl'<únt.õcf. à<• diég;ente rJf, departamento da Marinha, fJUO
cuuhcm, ati Uhlt!b~iduae~ do servico, ou pelas que vinham .:urlauas e ins]liruúas no lo.uvuvcl senLimento de fazer um orcamon'.u NJu.'IIJJraao, er.vJadas pr•lo Ministre da Jo'nzomia'l
O Su. SA J?nEmB- Nas tabellas do Ministerio da Fazenda,
qu" r• o .JlcJc~ comrleteute para remettel-a~ uu GungTes""·
O tilt, Vtr:mllrNo MoN'rEmo - Os mJUiHtor·ios envim11 as
FtJUH Labedn> a;J Mmrstro da l!'azenda, e esk, pur tiUu l'i'Y.,
rie;<CJS dP :h,IJi!Ul-ns, envia todnb e!lns, 'acompaullauas do
m~usagem ao 1•resrdente da Repub!Jca,
no Congresw Nat:ronal.
IJ Min;sf:J•ü dr. !i'o~enda, sem duvidn, de boa J\1, pensou
ll<Jfif'.t r<JI·ta.l', at4•. chctar á rednc~iíu que prrit.endia; ma,;, J'el-D
"'HI! ,, cumpelcucm n~cessnria para discriminar quu;_t•s as dul3.;ol•Js que dev·llm :oN cortadas, e disso n Comm1ssa0 dt• /<'Jn;mr:rc· lcn mf'JrmuoõP.s mai~ dr.tnlhadns " ma1:; conv"lllnnl.r~s.
yr;'""· poi' •nh•·nd<t d~ ant~-mãn nue n va1·ba ~ra rleJ'finl~nl.". ·
O Relator·. que é quem estuda ·O nssumpto, t.rouxo-IIOR
iufnl'lllU~ün~ do rleLenlot· da nasLn. c PI'Ovou n insnt'J'i11ierwia
da verbn tal qual a prQpuzera o Sr. Ministro da Fazenda,
O Sn. EPI'rAcro PKBBOA - A despeza não está feita ?
O Sn. Vrc•romNo MON'f'Emo - Eslá reif.n, o r·emedio niln
ha ~iniio vot.ar• o credito para !egalizaJ-n.
·
[•'icn nsssim Jusf.ifieada a Commissiío, Que nüo podia
deixar do acceitnr o CT'eàito, porque Re !.rata de rtespozn r.nn-

:-;hmnda nm lP-i anler•ior.

'./.'ratando-se, rois, S1.•, P1·csirlen/.r., não de cconornins. nün
de sn Nl.nbr.lrcer n equilihrin nrr;.nmrnt.nrio, ma~ dr se pngnl'
rlr.sp,..zn~ .i{t rffecl.uadas, 11 votnc.lir> rios te er·r.dito !'nprrsunl :1
pu r·n 1: sim p!esmen f,A a Ie~al izacfío do um neto .ir\ prn.t,ir.n<io.
O 811. S,t Fmr.rmc - Como se cornpl'ehondcr que <'RSn
nwsrnn J.abellu do nnno passado sc.in repetida este nnno P.
cnviudn ao Congresso, co.m' as mesmas vr.rlms c com a~ nw•rnns· importancias ? .
T:Ia. portanto. razão para que u Congresso rectifiqne esl.u
l.nl>ella e voto o credito nece~snJ•io.
O SR. Vrc:I'ORlNO MON'I'JW1o -- O aparto do illust:re SenadOI' pelo Di3/.r·icto J?edernl vem demonstrar n actual necrRsidorlA rln votn~.üo deste credito, porque S, Ex. sabe /fio bMn
11om o eu. apezm· r!e não ter ''•RI udndo os te assumpLo, que esla
verba niio podia tcl' sido dndu pum ol'ficincs e prauas, si nii 1l
t.ivtlsse sido votada na lei ele fixnoiío de forcas elo mar.
Or·n si. para o exercicio passado, eram neecssat·ios
7.000 r:cintos o t•sta qu::mtia 6· ma n/ ida no areamento at:tuo l
nos mosrnns condições, quer· dizer que ha perfeiln cohrt·eneia
dn ~!inisl.m dn Mnrinhn, niTo tendo S. .Ex. nlleraúo a J'ixnçflf•
nnt viglll',
Rn enmprnhondo a r:nmpnnl1n pnl.l'io/ina e Jo.uravr·l qJII)
Ex.·. L'slá Jm\nlcn()o na tJ•ibunn oru relnr;iío u este J'nclo.
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S. Ex. representa o ganso do Çapilolio. E' uma campanha
pntriotica, que tert\ r.onsequencius uleis para o futuro..·
Quando. daqui ha pouco, disccutirmo.s os orcnmcntos, eu
serei o primeiro a auxiliar, a S. Ex., que. ó o campeão desta
lula.
•
Dei o meu voto na Commissiio cm favor deste cretlil.u
pOL' entender sOL' necr.ssaria a sua approvaciio. Continuarei a
ter o mesmo pt·ocedimonto, mas com muito prazer acccitarei
as luzes do honrado Senador, cuja competencia e firmeza Cll
rccouhcco tanto, que. o eousidero o meu consultor l·echni<:o,
o por isso appelto pura S. Ex. para que faca mos um or·oamen1"
rle verdade.
O Sn. 3"0ÃO LYnA- V. Ex. dá-me licença para um
aparto ? O illuslre Senador pelo Dist.ricto Federal baseou o
RP.U argumento no facto de ter a proposta apresentada pel<.>
Governo estabelecido uma quan lia, sem se lembrm· que esta
proposta estabelecia uma qunnt.ia provi,m·in. porqunn to. sómente depois de valada a lei de fixação de forcas. poderiulllOS ''stabelecer definitivamente a dotaciio para o servi~o.
eomo aconteceu na Ministerio da Marinha.
O Sn. SA FnErnE - Em relação ao pessoal.
O SH. Vrc1•omNo •MoNTEmo - !\las aqui o caRO é mnis
J;t·avc, porque, havendo conflicto entre a tabella apresentada
pelo MinislT'O da Marinha e n proposta do Ministro da Fnr.llndh, isto é, não estando ellns de nccOrdo, nnturnlment.L1 &
CommiRsíio de Finnnçns procurou elementos para .iulga1· enl.!·e
as duns; e o rtelnl.or· desse orçamento, Senador João Luit.
A:lvcs, trouxe-nos um subsidio completo, demonstrando quo
nqnclln dolncão era indispcnsuvel, porque era t')xnrJn r.m IL!iK
aitt.m•iores, .tratando da alirnentaçilo das pracas. soldo rh•s~ns
mesmas prnr,a~ e dos of!'iciacs. Por consequencia, a Commi~
süo ele Finanças depois de demonstração tiio complela nii.o
podia tlcixnl' de aeonsclhar essa dotação.
s~ndo assim, lorna-,~e Jogico que n despeza feita não impor·lu nlllis cn1 cronomia nrnhumn; nlém disso, apezar desse
sel1J mil conlos. as economias feita, pelo Ministerio da Marinha no exeJ•r.ic.io anterior para o presente exercício rxcedem rir einco mil conJ.os. Ape~ar dessa crediln ext.t•nordinar·in
·a desprJM desle nnno monta a 1,2 mil contos, "" passo que a dn
nnno nut.erior era do t,r mil e tnn.t.os contos, quusi 48 mil
llontos.
V~-sc, por.tanto. a preoccupaçilo. que ~e.m havido
nos
departamentos da Marinha para que as despeza>J scjnrn reduzidas.
O Sn. Pmms FllRIIEiliA-Preoccupacüo evidente e conAtanlr.
O Sn. Vrt.:·ronrno MoN~'Emo - Si houve culpa rlln. niín
p·ódc •·nhCJ' ao Dcnart.nmcnf.o rln ~larinha o sim n nós qur niin
llOI!I'e.drmos n dlltnçiío nedicla r indisponsavcl c o honrudn
Sonarlnr JH!lo Disl.l'iel.o Pcdcrnl pa1·a ~eL' Jogico, caiU n. supl'r·io!'ill:ulc que l.odus llw r••r.cmhceom, c eu o con~ldct•o como Ul!l
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dos CSJlirHos mais ~-unos desta Cnsa (a'f;oiados), para ser· Jo:;ir:o pn.rn .CJtW a sua Ctlmpunllu. tenha o verdadeiro cunho de
respeito á Jr,i, devo con,c!uir pela responsabilidade dnquelles
quo violat·mn u lei. ·
•
Sr. Pr·esidc·nte, embora pnllidamente, julguei poder tomar
pnrt{) nesta discussã.o, sobret)ldo com o maior respeito ao •Jequitibá frondoso da J'loresta> - como diz a chapa - e peço desculpa pol' trr rlt; u1or:lo. tiío incompetente occupaclo a att.eucfio
do Senado. Fil-o na certeza de qur1 nessas questões nós temoR
que· investigar pm•a o esclarecimento de utn ponto muito inlJlOrtante; o que se encontra, por exemplo, no caso do credito
pedido para o pagamento das obraH executadas pelo coronel
nondon. Que culpa tem esse illustre scrtnrtista de havei' in.
cidido de nlg-umu fôrma na lei orcamontaria, quando elle
absolutamentr. não tem responsabilidade ulgumn, porquanto
nüo fez mais do que cumprir as ordens do seu superior
hierarchico? Vivendo durante muitos mezeg embr•enhndo em
T·egiões completamente desconhecidas e!le não sabia, de maneil'a alg;umo. devir~ saber que o CongÍ•eBSO havia. rJortado essas
ou a!Juellns verbas; cumpria us ordens clr. seus superiores
JJierm•chicos e esses só podem ter agido cm virtude ele. ordens
transmittidns pelo 'Presidente ela Republica.
Nessas condi~•õe.<, eu penso que seria uma iniquidade .coilocar em sit.uuç.iio incerta um homem desse valoz·; seria mais
Jogico promove!' n ·responsabilidade de quem autorizou seus
act.os.
,
O Sn. Hmmno GoNÇAr.vis - Isso já se t.ornou impossh•eL

O Sn. VICTORINo MoNTEmo - Peco desculpas a.o. illustre
Relator dn Commissão de Financns, por ter vindo com tanta
incompet.encia (não apmal/..os) •••
O Sn. Stl. FRErR.E - Brilhando, como se~1pre.

O Sn~ VraToR!No MoNTEmo - ..• amparar esse projecto,
que não podemos deixur sem npprovacão. porque representa
' n sutisJacão de compromissos já assumido~ e, mais do que
isso, a satisfn~.ão de leis anteriormente votadas, com as guaes
eontavam todos os poderes publicos .da Nacão. (Muito bem;
nmito bem.)

'

O Sr. Lopes Gonçalves- Sr . .Presidente, serei breve, pois
rrue é ~st.a a segundu vez que me or-cupo na sessão de. hoje
elo~ ln pt•oposicão.
Ouvi, St'. Presidr.ntr., com a maxima attonr,üo, núo sõ o
prim.ciro como o segundo eloquentes discurso~. proferidos pelo
nobre Senador poJ: t•sta C.apital, membro da Commissiío da
Financns, o ·Sr. Sú Freirr.: combatendo u npprovnoão dest,,
. credito, c:omo tamb~m o qurJ foi pronunci!\do por outro membro
dessa Commissão. o Sr. Viclorino ~lont.eiro, di~ni~simo roP,re-
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1!izr.m l'I.''JII'ilo :í vt:J·dado orçanwntariu, porque uiu~;ucrn
ignurn (J\11! dcsr•espr.H.ando :r lei tH'Cillll•mtaria, ·i11.W {ur:to, ost.í
•losr·eopcitado. a Con;;J.ilui•)fro F~dePal, quo. l\(t seu ar! .. s:,, n. 1,
ap,;nas eoncedl) un Cong-rnsso a faculdade clt; ot••)al' a receita
e fixar a dlJspt:za J'cdnl'al umu stl ver. eada armo: mai.l uo
que is~o. anarchi7.ndos o organiRmo e a vida juridina do pai?..
A wnlinua1•mos por esse caminho Sr. Presidente, a
t.crmu~ de vol.ar constanlcmenLt! crcditos supplementare~.
~lonr;e do Gougwsso proc\H'Ul' cnrl'igir os erros do Executivo,
terá animado ao crirne de ~c gaslar além das forças oroament.urias, fJOllVieto corno ueve estar· aqucllc' deparLamento de
quu ,iúmui~ o Congres~o }he neg-artí um credito dessa natureza.A minha att.itüde em t•elat;ão a esta proposiciío ,ití a defini
ela r• a e positivamente.
.
Sou pelos principias preg-ados pelo Sr. Senador Sá Freire,
principias que t.coho adoptado em todn minha vida publica,
porque assim como· não posso admittir que, na vida particular,
nm cidadão g·aste mais do QtúJ aquillo que p6de .despender,.
pela mesma razão não adrniLto que () Estado, a Nacão propriamente dita, gaste extra-orçamentariamente, contando com o
futuro, appellando para o imprevisto.
Mas para que futuro s(• poderá appellar, Sr. Presidente,
quando 6 certo cru e habitamos um pn iz que não estabelece uma
reserva dü J'undos · pal'a as eventualidades ou. crises como a
que, ora, tanto nos opprime? ! Vivemos em uma terra, Sr.
Presidente, om que, em absoluto,, nflo se cuida de garantir o
dia de amanhã: ;:;nsta quanto arJ•ecadn, e, qunndo não tem,
cootraho · emprestimos, appellando sempre para o crcdit.o e pura us belle?.as que nos ccrcnm o nos atordoam.
O nosso orçamento, Sr. Presidente, muito se pnrcce com
um Pllixe da nossa torra chamado 1wcamão curioso pela sua
cstructura physica; poilsue uma irnmensa cabeca sobre um
<wrpo peQUllnisimo. E' .iust.urnente, o que succede com a nossa
vida .financeira, ou melhor com n orgunizaçno' actual do nosso
o~çamento. Dotaram-no, sempre, eom nma cabeça de pacamão,
o CJUUdro da despeza, sobre um corpo insignificante, minusculo, quqsi microscopico- a tabelln da receita. (Ris-os).
Assim sondo, Sr. PJ•csiclonte, ll. ~onelusiío · it que eu chego
ti. que o Congresso dev11 reorg-anizar todos os servicos publicas
reformando-os, \por completo, pondo a conc!Ja elos encargos
de ac.cOJ•do com us fontes de rendimento. ·
Voto. Sr .. _Pr~sident.e, pelo c:·oclito por um principio do
moral, como .1a dtsse .. porque, .nao fazendo, seria aconselhar
o governo do meu ptuz a p1·at1car o calote, o que seria um!\
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eousa mon.sl t'uosa, pois não pag·ar a quem se dr.vc tS uma imIIIOI'alidndc.

No dia t.la eunviur;ão, St·. Pt·esidcnl.c, de que nada t;OIIoUr;uil'ei, de (]tlü a J'ealizaciío <Je:;:;o tlbsidcl'ltl1!111, isto é, o cquilibrio ort;amentario, nflll se J'al'{t por exorbitar o Executivo
da despeza J'ixuda, nesse dia, proporei a suspensão ou imr;eachment do unico rcspon:;uvel, nfro vendo nos ministros
sinão ITJCI'Os sccreturios de Estado, segundo a -ConstiLuicão da
Republica, auxiliares da confiança pessoal e exclusiva do Presidente.
·
Nilo estou, pot·tanto, em desuccôrdo com o honrado Se~
uadbr pelo Districto Feclcral, como não estou ern desacOrdo
com o não menos disLi~eto col!ega, Senador pelo Rio Grande
elo ~1ul, o Sr, Victorino Monteil·o.
Voto pelo credito, repito, por um Pl'incipio de moralidade,
para que pagos sejam aquclles que são. de faclo, credores do
'.l'hesouro.
• ·
.
·
·
Era tão sómcnlc isl.o, Sr. Presidente, QUH tinha a dizm•
pula segunda vez, mas. agora, em resposta aos dous oradores
·
que me prec~õdernm. (Multo bem; muito bem),
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O Sr. J>re,,;deute -· Niio havendo numct·o no reeinto, vou

mandar· prnr.rde;· ;\ chamada.
l'ru"edeud•>-:;e ú chamada, verifi<:a-st~ n. aUisencia dos
::-rs. Iudi:) do hmzil, Pires l"et·reira, Walfredo Leu!, Gomes
llibciro, h-.eüa Lobo. Guilhenne Campos, .Jorw Luiz Alves,
B!•i·nn.rrlino ~for•'eirn. BuMo de Paiva, Bernardo Monte.ü·o, A.
Azcredo, •heLcl1o rJ üeneru~o Marques (13).
O Sr. Presidente -

Sr·s.

Senarl,>re~,

Responderam á chamada armeas 20
1

Não ha numero; fica adiada á votação.
Nada •'Jnis havendo a tratar, vou levantar a sessão.
Desig-no pn1 c. ordem do dia da seguinte:
Vota~iit·· ew a• rliscusRüo, ·da pr0posição da Camaz•a dos
l)epntudo'i n. !,;j, de HJ15, que abre, pelo Ministerio da Marinha. o ~r~dito de 7. 593 :209$8'13, supplementar ás verbas 7',
~·. w•, 13", 20• 1• 25' da lei n, 2.924, de 5 de ,janeiro de 1915

,...... ,

(e.&m 1lUt'•1:P-r fa·voravel da Oommissão de Finanças);

' ...
•.,,
~:r
(i.,'j

;..:

2• · di>(lnssftr, lia proposicü.o· da camara dos Deputados
n. 27, do ., fl1 r•. qne abre, pelo Minister•io da Viação, o credito
de 105:1 R1$. st!pplementnr :í rubrica 6", n. TI <~:Estrada de
'Pe1•ro Oe"''\ de Minas~. pat·a occorre.r· á despeza do custeio do
trecho eHl;·~ Arantes a .Barrn Mansa (eom parecer (avoravel
da Oommissã(l a é Finanças);
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t.11~·('1Js.~;-;.o da PI'LIJHJtdl.~íio du Gam~-IJ'a dos Deputado~
ll . .:.m, tl~! loil!'i, f!Utl abre, p~~Jo Minisl.l~r·jo da Gtwrr·a, n credito
e~pueinl de :; :i [IS$, JJ:tt·a uccOl'l'lW ao png-auwntu dos VBtll~iJ111'11los ,que •·utnpeLem n Joviniauo (Jc~avJauo li" ,\,·aujo 111eslt·c de
·1·' t:Ja~sc· ·ln f,lLrh:a de .PolvU!'a ~ern Ftunai,itt. (cfnn flllrr.:eet•
favm•u'tJt.:l tlu U~nt,mú~ão tlu Pinanr;as).
()n

Levanla-so " sessiio áo 2 horaH c 45 rninulos.
121' SESSÃO, EM: 27 DE OUTUBRO DE 1915
Plli~SIDilNCJA

DO Sll. UHD,\N O SANTOS, l'llESIDEN'fll

. A' 1 üot·a dil tarde abre-se " sessii<J, a. quo coucort·cm oci
Sr:;. A. Azcredo, Pedm Borges, Melello, Hercilio Luz, Pereira
Lobo, Lopes Goncalve>, Silverio Nery, Indio do BraziJ, Lauro
·Sodré, Arthur Lemos, Cosl11 'Rodrih'UOS, Mendes de Almeida,
José Euscbio, Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves,
Antonio de Souza, João Lyra, Eopitacio Pessoa, Wall'redo J,enl,
llaymundo de l\liranda, Gomes Jlibeir·.o, Siqueit·a t.lc Menezes,
Guilherme Campos, Domingos Vicente, Bernardino Mbnleiro,
Miguel de Carvalho, Erico Coelho, Augusto de Vasconcellos, Sá
J!'reire, Bueno de Paiva; Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo,
Gonzaga Jayme, José Murtinho, Abdon Baptista c Victorino
Monteiro (37).
·
Deb::nm de comparecer com causa justifivada os Srs. Francisco Sá, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa,
llosa e Silva, Ribeiro de Br iLlo, Araujo G6es, Ruy Barbosa,
Luiz Vianna, José Marcel! ino, João Luiz Alves, Nilo Pccanha, ·
Alcindo Guanabara, Francisco Salles, Fmncisco Glycerio, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, Leopo!do de Bulhões, Alencar Guimarães, Generoso Marqtws e Vida! namos (21) .
· E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a
acta da sessão anterior.
O :1" Secretario dú conta do seguinte
'EXPE>DIENTE
.

Officios:
Quatro· do Sr. :l" .Secretario da Gamara dos Deputados,
rcmcLtendo as seguintes
PROPOSIÇÕES

· N.

60~:1.0:15

O Congresso Nacional resolve:
,
Artigo unico. Fica novamente prorogada a actual sessão
legislativa até o dla 3 de dezembro do corrente nnno.
Cnmnrn dos Deputados, 25 do outubro de :1915. ~ L1tis
Soares dos Santos, Presidente em exerc!cio. -Alfredo Octll•

. --
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·vio .llaviun~er, l" Secroütt•iu i ut.IJrino. -lvoío Davicl .Parnetta,
2" Se~J·etm·io inl.r.riuo.- I•'ie11 .so!JJ·c a mes11 r•urn, ele accôl'do
com o nog-imonLo, ~er discutida na sessüo seguinte, como mate-ria urgente.
N. Gl-:llH5

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.' E' o .Poder Executivo autorizadp 11 alll'il', .oelo
MinistePio da Agricultura, Indus1J.·ia e·-Oommercio, o credito
especial de 1.1l2 :507$34::1, para oceorrer ao pagaJ:!lcul.o do d~s~
pezas <Jfi'eetuadas no anno de J 9i3, ern prove!Lo do ensmo
ag-ronomico.
Art. -:..• [levosum-se ·as ·leis e disposit'ües em coutrurio.
i.Jumara dos !Deputados, 25 de outuiJro • do 19iti. -Lui:
Soure8 dos Sallto8, Presidente 'em exercício.- Alj'l'edu Octavia
Ma·viuu.-ic'r, :1' •Secretario' interi:no. ~João David Pe1·netta, 2' Se.;-- ...
.
cretario interino.-A' Commissão de Financas .. ·
N. 62- i9iú

O Congresso Nacional ctecreta:
Art. i." Fica prorogado- até 25 de novembro de 19i7 o.
prazo de um anno, estabelecido no decreto n .. 2.887, de nov-embro de i 914, sendo admittidos a registro, sem multa, os
nascimento;; oucorridos uo Brazil de i de janeiro de 1880 a
25 de novembro de :19:14 e a respeito dos quaes •nüo tenlla sido
observada essa formalidade.
·
.
Ar·t. 2. • Esses registres se!'üo feitos mediante simples declaraoões dos interessados e na conformidade do que dispõe
o titulo 2', capitulo 1" do decreto 11. 0-.SSG, de 7 de marco
de 1888, na par•te que lhes i'Or applicavel.
Art. 3.• Revogam-se as disposicões em contrario.
Gamara dos ·Deputados, ·25 de outubro de 19:15. -Lui:
Soa1·~s dos Sar1tos, Presidente em cxemicio.- <ll{redo Octa·vio
1Uavi(Jnie1', 1' Secretario inter'ino.- Jo•ão Dav·id Pemetta, 2" Se·
cretario.- A' Oommissí10 de J,ustiça e Le~ii;laoão.
·

•

N. tiS- 1915
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O Congresso Naoional resolve :
· Art. i.' Os officiaes e pracàs das policias militarizadas
da União e dos Estados terão fOro ilSpeoial nos delictos militares.
Paragraplw uaJlco. EsLe fóro. cornpor-se-ha dos ·conselhos
militares crendos .pelas leis e regulamentos que regerem as
.a~ora,~ões milit~rizadas da União IEl dos fE~_iados, e, .em ,
'
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grúo de recurso, nos Estados, dos tribuna!Js judk;inrios competentes u 110 DMl'icLo l'cdoral, tio Supremo 'l'riiJurml Militar·.
·
Art. :!." Nos ,delictos milif.arcs serito ápplicadas aos officiacs o soldados dus yJO!icias militarizadas da União e dos Estados as nonas constantes . do Codig.o Penal da Armada, que
baixou com o decreto n. tH, do 7 de marco de 1801, ou da lei
fJI!C o subsLiLuir.
Art. 3." CaLe ao l.'odcr· J~xwmLivo da União c do; Estudos
csl.aiHliCilCl' !lOS l'e:;ulamentos fJUC regerem a~ nolicias militarizadas: a.) os conselhos do disciplina; b) ·as regras a observar
:na imposição dos castigos úisciplinurcs, (IS quucs não poderão
execclc!' os limites seguintes: '1.", o dobro do ·serviço de i;uarda
t!L1í lti vezes. a meio dia do folga; 2", detcncão ou prisão até
30. dias; '3", baixa temporaria do posto até GO dias; c) as autol'idado;. dessas corporacões a quem compete impôr tacs cusLigas; d) a fúrma de suu. upplicaciio; e) as causas de· convocacão. dos rcspecLil·os cousclhos; {) a marcha que devem observár; 11) qual :t sua eomposicão; h) as penas uccessorias a
applicar aos soldados c praças de ]ll•ct, no caso de detenção
I) prisão; i) determinar o· processo ·para a verit'icaçfio da deserção, a exelusão do desertor; j) regulal~ a murcha dos inqucritos a proceder c a contagem do tempo para a qualil'icacão
da desorr.ão.
·
Art. · -1." Nos casos omissos nesta ·lei será subsidiaria a
lcgislucão do Exercito na parte cm que :!'õr applicavel.
ArL. 5," Hovosum-se as disposicõcs cm contrario.
/'
Camara. dos De pulados, 25 de ouLubro de 101~ • .-'Lui::;
Snm•es dos Santos, PJ•csidcnt'l em cxercicio.- tllfrccAJ Octavio
ollavianier, :l" 'ScoretaJ•i(l iz1Lerino. -Jotio• David l'ernetta, 2• SecrotariG iutm·ino.I-A's Commissões de,Consti~uição e Diplomacia o do .TusLir.m o Legislação.
OutrG dD mesmo senl1or, communicundo lm· n Camura
npprovado um rcquerimer1to do Sr. Antonio Carlos Ill'opondo
a nomcacãG de uma commissão mixtn tlc quatro Senadores o
oinco Deputados pum organizar um projecto do reforma das
tm•ifas aduaneiras.- Inteirado.
Um do 81• •· Ministro ela Guerm, trun;;mittinclo a mensagem
eom que o .Presidente da Jtopublicn restitue dois dos autogt·aphos da r·csoluçilo do Congresso Nacional, sanccionuda, que
abre um credito do O: 000$ pura pagamento de vencimentos a
Ag!'ipiniuno Bm·r~os, professor• do oxtincto Arsenal de Guerra
da llahin.- Archive-so um dos autogrnphos o rcmetta-se 1>
outro ti Camura dos DoputadGs .
.llcque!'Ímenlo do S1•. José 110l'!)hiro do Miranda .Tunior,
arrondntario das 1'uzcndus nacionaos situadas no :Estudo do
Pinuhy, ullosundo quo a actual scoca tom oceasionudo. grandes
projuizGs, requer que lhe seja dispensado o pagamento do
aotual semestre, com a obrigacfto pot·óm, do satisfazer a quota
do
i'iscalizncüo.- A' Commissüo
de Finan~ns. '
·
. .
'
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O Sr. 2~ Secretario declara que não ha pareceres
O Sr. Presidente- A Camara dos Deputados communicou
ao Senado que cm sessfíu t.l" lwntem approvou, a requerimento·
do Sr. Deputado Antonio Garlo8, o seguinte:
«Requeiro a nomeaçiLo do uma commissilo mixta de quatro
Senadores e cinco Deputados para organizar um projecto de
reforma das tarifas aduaneiras e .apresentai-o na proxima.
sessão legislativa ao estudo do Congresso Nacional.~
Está em discussão a proposta da Camara dos Deputados.,
Não havendo quem qucil•a 'usar· da palavra, considero a discussão encerrada. (Pausa.) ·
'
Estr.i encerrada. Os senhores que approvam a referida
proposta queiram se levantar. (Pausa.)
.
Jroi approvada.
Opportunamentc serão nomeados os 1Senadorcs que a de,verão compOr.
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VotaciW, cm 3" discussão, da proposição da Camam dos
Deputados n . .J:~. de 10,15, que abre, ·pelo· Ministerio da Marinha, o er·edito de 7. 593:209$81.3, supplementar ás verbas 7',
s·, 10', 13', 20• c 25" da lei n. 2_,_024, de ú de janeiro de 1915.
Approvadn;· vac ser submcttida á sancoão.
'

CREDI~'O Dll

,.,: ',
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105:181$,

'

AO MINIS~'ERIO DA VIAÇÃO

.

.

1·'.·.. ·'' .

2' discussão da proposição· da Camara dos Deputados
27, de 1915, que abre, pelo Ministerio da Viacão, o credito
de :105:181$, supplementar á rubrica. 6', n. :H •Estrada de
Ferro Oeste de Minas », para occorror á dcspeza do uustci<> do
trecho entre AJ:nntcs e Barra Mansa.
. ·

·ll.

O sr: Sã Fr&ire (•),-Sr. Presidente, serei. breve. Ainda,
do accOrdo com os argumentos cxpendidos em rolaciio M
credito solicitado para o 1\finisterio da Marinha, que contra
o meu voto acaba de ser ·approvado, Lambem fui vencido no
parecer da Commissão de Finanças, conceçlendd' o credito do
:105:181$ a que se refere o proJecto ora em debato.
'
Repetir argumentos que demonstrem que offecLivamouto
o Senado niio deve approvat· este credito, seria tornar Jougo
tempo sem proveito, desde que o Senado acaba do J'e,jeitar e
desapprovar os argumentos que adduzi contra o •Qt•edito de
7. 593 :000$000.

·(•) lEsto

di~curso

'

nlio foi rovistQ pelo orador.
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Levanto, porú.;11, St·. Pl'cslJcntc no ,v a questão cm relacão

1
a: csto credito para mostrat• que ctfecLIVamente
o Senado da

o

'

llepublica nãG devo approval-o.
Vou lêJ• o parecer da 'honrada ·maioria da Comrni"fío de
Finanças, no intuito de dcmGnstrur o que acnbG de di~et·. O
parecer da CGmmissãG de li'inanrJaS do SenadG acccitu iuteiram<lnte G parecer da CommissãG de Finanças da Gamara dos
DoputadGs. Basta por conseguinte, por ·economia de tcrripG,
l<lr ao Senado o parecer da Commissiio daqucl!a Casa dG Congresso, para que o :Senado oomprchenda quacs os motivos que
dol;erminarurn ti sua Commi~são do Finanças acGnselhar a
approvação do creditG ora cm debate.
·
"A · Commissão ele Finaneas da Canmt·a !los Deputados,
;rnanifestGu-se unanimemente 1'avoravcl :\ abertura do credito
-pedido, emiLtindG o seguinte parecer:
O St•, Presiclcnlo da Republica, cm mensagem rlc !lri do
junho ultimo, solicitdu no Cong:resso ·Nacional autorizaoiio
para abrir, pclG l\linisterio da Viação c Obras Publicas, o ·CreditG de 105:-181$, para Gccorr·er ás_despczas do custeio do treehG
da :illstracla de Ferro Oeste de Minas, entre Arantcs c. Barra
·l\Iansa, nG ncri·odo de i de ,iunhG a 31 de dezembro dG corrent~
anno (1915).
O Sr. IVIi:nis'Lro da Viação, expond() ao IJheJ'e. do J~sl.ado a
necessidade dessa providencia, cxplieou que frlra obrigado a
mandai· cslabclccer o trarego naquelle trecho, pelas razões
constantes do offi'cio do director da estrada, SGb n. 123 D, do
31 de maio de l!J15, do qual juntou cópia á exposküo ele motivO!!.:
!Desse officio •consta:
a) que os respectivos· cmprcif.eims se retiravam do local
'das obras· por inaugurar, entregando desde logo a linha construida á. estrada, que era assim obrigada a cGnserval-a;
b) que a directoria não dispunha de verba para as des,pezas do conservação da linha, a qual montaria a 15:0010$
rnensaes;
1
c) que da inauguracão do trafego no trecho do Arantes
a Barra 1\lansa resultaria um augmentG de renda para a es-.
tradu, de '100 :000$. mensucs, approximadamentc, e ele que ella
se via privada por motivo do transporto das mercadorias ser·
feito pela Rêde Sul-Mineira;
'
ll) que, além disso, eram cGnstnntcs c insist.entes as reclamucões do commercio c indusLria locaes, notadamentc os commorcia.ntos de gado, impossibilitados de expor·tnt•cm o seu produeto pela vai BGm ,Trdim, emquanto não se verificasse n
ligucüo 'decorrent.c da inaugurat•üo do trc.cho referido;
.
)c) que, assim, no interesse do augmcnto, sens'ivel c carta,
da í·enda daquella via-ferroa, e no deseJo de vêr satisfeitos os
reclames da indus ~ria agrlcGla o cGmmet·cial da zona cm
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questão, era .conveniente autorizar a desp~ezn mccõssni'ia ·co~l
a inausuraoão.
·
.
.
.
O Sr. Ministro da Viacão, nequiescendo, determinou que
o directo!,'. da estrada lhe enviasse uma demonstrncão cl;l des~
peza, para justificm· o pedido de credito ~supplementar, o nuo.·
foi feito, como consta dos papeis anne,.,os á mensagem.,
A despeza diaria com o pessoal relacionado, é a sesuintc~::

' ·1,.

~-_:.,··
'(:-'·•

; ~P--'·

.

i engenheiro residente .. _
........ _.. _..... _....... .

·25$000

17• feitores de ,conserva -e lastro, a 4$000 ..........
i03 trabalhadores de .conserva· e lastro a 2$500 .•••
i encarregado da turma especial'.•..•••••.•...... •!
·8 pedreiros a 6$ . ... ·- . _......... -· . ·..... -. •·- ..... ···· ..
6 cavoqueiros, a 5$000_. ..... _..•.• _......•_....• .r_ • •

257$500
257$500
8$000

1' mestre de linha .. ........ _.· ... ,. ............... ~ ··

'" ·_
.....
:::;•• 'i

..:-'

'·

iá serventes, a 3$000_ . .•.•... -- ........ _....... :...... ·· _.-.~

W$000

.~8$000

30$01()0
.45$000

•rotai da despeza diar·ia •.•............• __ 491$500

!.:':> '
..
.,..-,1,:.,._;:.' ,'

J

'

....

Ora, Sr. Presidente, embora se declare que esses funccio~·.
narios recebem diaria, parece que houve creacão de Jogares
novos, contra expressa disposição da Constituição 'Federal, qua
apenas outorga ao Congresso Nacional a faculdade de estabelecer a creacão de novos funccionarios. Si assim é, ·creio, que,
ao mesmo tempo, houve duas infraccões das leis vigentes,
uma, •com a despeza feita, independentemente de lei llnterior.
que a autorizasse; outra, com o acto do Poder Executivo,
creando Jogares, o que não podia fazer sem.a collaboracão do
Congresso Nacional.
.
·
São essas as consideracões que Lenho a fazer. 1Sei quo,
como no caso de credito supplementar para o Ministerio da
Marinha, serei vencido. Apezar• disso, ahi ficam os fundamentos
do meu voto na Commissão do Senado., '.(Muito bem.)
O Sr, Bueno de Paiva '('J'-Sr. Presidente, ·fui acciden~
talmento o Relator desse parecer, depois de ter a CommissíiC\
de Finuncas, na sua maior·ia, l:'esolvido ,conceder a abertura
do· credito .solicitado pela .mensagem 'Presidencial, -e só venho
á• tribuna dar explicncões sobre elle, em a'tteur•ão ao nobre
Senador pelo Districto Federal.
• :.
.
.
O Sn. S.\ FREIRE- Agradece a V. Ex.
.,
O Sn. iBuENo DE P.uv.~- ;Sr·. Presidente, o [!Obro .Senador:
nos differentes discursos com que brilhantemente tom prendid~ a attencão do Senado, nas .sessões transactas, vem dis•
cutmdo a improccdencia de pedidos de 'abertura de creditos
supplcmentares ou espociacs, porque•.diz S. Ex., níio se pó do
/

'(')'·Este diSCU)'SO núio fo\ l'.CV.istp pelo 9r11d01'.
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i:le'spelidcr sem autorização do Congresso,. o não se p6de oont~nuar qualquer obra, porque ha •umn lei anterior mandando
que se suspendessem todas as que j(L estivessem começadas.
· Direi a S. Ex., que, no caso, não ha violacfio dessa lei,
·c nem se i'az despeza não autorizada pelo Congresso. Não so
violou a lei, porque, como bem disse o parecer da Commi!~í!ãO
de Finanças da Gamara, que a Commissão do Senado adoptou
como seu, trata-se de uma obra feita c acabada- o ramal
de Arantes ú Barra !lfansa.
·
Essas obras estavam tet•mínadas, c os empreiteiros que
i:lella se encarregaram queriam abandonai-as. O director da
!Estrada de Ferr.o Oeste de Minas, porém, dirigiu-se ao Ministro solicitando autorização para entregar ao trafego, inaugurando esse trecho que ,ifL so achava conoluido. O Sr. 1\!1níst.ro da Viação deu-lhe a competente autorização, porque o
pre,iuizo seria muitl) maior si se abandonasse aquelle.serviço
;i(L feito.
.
Diz o director da .Estrada de Ferro Oeste de 1\linas que si
os empreiteiros abandonassem as obras e os trabalhos jú feitos,
1'icnriri perdido o dinheiro ,iá dispendido, e assim era mitural
que se acceitassem as ooras e se :fizesse a inauguração do
trecho. J!'oi o que se fez. Não houve mais obras novas.,
.0 .Sn, iSÁ FnEmE- Para 'isso não precisamos crear Jogares novos.·
O Sn. BUENO DE PAIVA- {tespondcrei a_ V. Ex •. sobre um
topico de seu discurso.
Sr. Presidente, não se trata de fazer obra nova, trata-se
ao receber serviço ,iú concluído, inaugurando um trecho de
estrada j ú feito, e que, si não i'osse inaugurado daria ao Estado pre,iuizo maior. ·
Mas, disso S. Ex. que ó director não podia fazer a inau. guracão · sem autorização do Congresso porque trazia novas
rtespezas.
1
O Sn. SÃ ·FnEinE- Inausuraci!o, não apoiado. Acho que
niio podia i'a?.ct• novas despezas.
O .Sa. BuENO bi;: PAIVA-E!le não as foz. Pediu autori-,
zacão ao Ministro, este autorizou a inauguração c elle para
fazer pagamentos vem pedir o credito.
·
O 1Sn. SÃ FnEl!IEl- Mas a despeza está se fazendo.
O Sn. :Vrc'I'OmNo MONTEIRO- Mas a estrada está dando
renda.,
.O Sn. SÃ FaEIRE- Esta ó outra questão.
O Sn. BUENI) DE PAIVA- Sr. ·Presidente, um dos intuitos
ai) legislador, quando votou n lei a quo o honrado Senadm·
pell) Districto Federal so tem referido, mandando que ces~1\Ssem todn,s as Qbrns om ;mdtllJlento, foi, ovitnr. disp~n<lios
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que o estado de pcnuria das nossas finnmcns não nos per..o
mittia.
·No caso de que se trata, não se dá a violação da lei. ~
estrada não deu pre.iuizo; deu renda. A renda desse ramal
cobre. a despczn feita com ellc.
· O Sn. SÁ F-nr..JnE- Não é disto que se trata.
O Sn. BuENo DE PAIVA- Chego ao ponto a que V. Ex. se
refere; ao da nomeação dos funccionarlos;
J>ara prova do que estou affirmando, Sr. ·J.>rcsidentc,
vou ler uma noticia publicada pelo O Paiz, relativa a este
ramal inaugurado, e 'que lhe foi enviada pelo seu representante em Mirnas. ·
Dii esta noticia:
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· «E' notave! o desenvolvimento que tem tido n região servida por este .novo ramal da Estrada de' !?erro
Oeste de Minas, inaugurado em Julho ultimo. Com a
ligação deste ramal, poJo qual as antigas directorias da
Oeste do Minas tanto se bateram, 'ii rede geral da mesma
estrada tem havido notavel augmcnto de movimento do'
transportes.
.
Assim, no mez de agosto, quo se seguiu ú inauguração, foram exportados; via-Barra Mansa, 565.650 kilos de mercadorias, J•cprescntando um accmscimo de
:ws. 023 ldlos sobre a maior cifra anterior ú !igaçãG.1
·
A importação elevou-se a 1. 120. (100 kilos, com augmcnto superior a um milhão de kilos cm relação á
eifra mensal anteriormente apm•ada.
Esse movimento representa. uma renda mensal ap1ll'Oximnda de cincocntn contos de róis, que muito breve
ostarú duplicada, uma vez normalir.adns as condições
do trafego do ramal reccminaugurado. :~o
Por co.nseguintc, Sr. !'residente, para as despezas de um
rnmal, que montam a :105 contos, conforme o credito, ·c que
se referem no periodo da inauguração, cm julho, ató 131 de
dezembro, jú a estrada dá uma rendo. mensal approximnd11 do
.cincoenta contos. Quer dizer que, cm vez dessa inauguração
.trnzcr prc.iuizos no Estado, trouxe ,augmcnto de renda.
Jlepito, POi'tnnto, que o intuito do legislador, prohibindo .
a continuação das obras,' em virtude do. cnrenda do recursos
no 'rhcsouro, não se upplica a este pedido do credito feito
pelo director da Oeste.
.
Cheg-o agora ·ao ponto a que se referiu o honrado Senador
pelo Districto Federal.
·
Realmente, é inconstitucional a creacilo de empregos feitn.
por um director da estrado..-· pelo Ministro ou pelo Governo,·
_por isso que ó privnl.ivn rio Congrc~so. Mns S. Ex. mosmo viu
que so truta do ompt•cgos om commissüo. O ministro mandou ·
int'lugurar o l'nmnl u psses v!(]!ldüos estao comU'lission(\(]o~ até
I
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que o Congresso tome conhecimento do facto, resolvendo como
melhor lhe parecer.
.
.
Portanto, ·Sr. Presidente, nüo tem relação óu semelhança,
o •credito cuja abertma a Commissão de l!'inancas propõe com
outros, com aquel!cs a que se referiu o honrado Senador, isto
.é, os relativ.os a ini•cio de obras o despezas outras que não
aquellas que, como no caso vertente, não são reproductivas,
sendo certo que o trecho de estrada a que se refere o credito
cm debate, como ,it\ deixei patente, longe de dar prejuízo, estú.
dando renda e dar(L saldo, o que representa para o paiz um
beneficio e não uma fonte de despcza; /
Acho, pois, que dentro d11 tticsc constitucional prégada
por S. Ex. c ·com a qual csLou de pleno accôrdo, bem andar:l
o ~enado dando a sua approvacão ao cerdito solicitado pell)
Governo c que mereceu parecer fav.oravcl da Commissú() drJ
l?inunças do Senado. (Mn'ito bem.; muüo• bem.)
Approvadn.
CI\EOITO DE

3 :708$000

AO MINISTEI\10 DA CUERRA

2• discussão da proposição d!l Gamara dos Deputados.
n. 29, de 1915, que abre, pelo Ministerio da. Guerra, o credito
ospeeial do 3 :708$, para occorrer ao pagamento dos vencimentos que competcri1 a Joviniano Octaviano do Araujo, mestre
do i' classe da J?abrica de Polvora sem Fumaça.

O Sr. Pires Ferreira (pela o1•tlem) requer e o Senado
concedo dispensa elo interstício para a 3' discussão.
Approvada.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a b·alar. von levantar a sessiío.
.
!Designo paru ordem do dia da· set;ui:nto:
Disoussiio unioa da proposição da Camarn dos Dcputaaos
n. '00, de 1915', prorogando n actual sessiío legislativa atd o
dia 3 do ~ezembro do corrente anno;
3' discussão da proposição ·da Camarn dos_Denutados,
n. ILO,' do 19Hi, coneodendo no bacharel Joiio Hodrigues do
Lago, desembargador do Tribunal de Appollaciío do Scnna
Madureira, um nnno de licença, com o ordenado a que tiver
direito, para tratamento de saude, onde lho convier (com

1Jm•ecc1• (avoravel da Commissão de Finanças);

3• discussão da proposicüo da Gamara dos Doimt.udos,
n. 52, de 1915, que concede um anno do licencn, sem vencimentos o em prnrogacüo, a Antonio Cardoso de :Amorim, 2" esCl'ipturnrio da Delegacia Pisca! do '!'besouro 110 Estado da
il3~llill (com pareCC1: ravoravcl da Commiat:lo lle' Finan~as)

i

I

1
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3• discussfio do Jli'O,ÍCCLO do Senado n, 5, de 1015, regu-

lando a ·1·espansabilidado dos patrões ·c a r~put·:tciio nos operarias vi·ctimns do accirlcntos no trabalho (co1n pa1'ccer· {a·

•ooravel da Co·mm:is,w1o de .Tusl'ir;a c Leu'islaçtiG) ;

··

:J' discussão da proposi1;ão da Camara flos Deputados, numoro 29, do 1915, que abre, pelo MinistCI·io da Gtwt•ra, o credito CSJ1erJial do :J :708$, pa1.'a .occorrcr ao pagumcnto dos venoimcnLos que competem a .Toviniano Octavmno do Araujo,
mestre do ·1, classe da Fabrica de Jl.olvora.scm Fumnça .(com.
pa1'Ccer j'a.vora.vel da. Comrwis.lúo de Ji''inanças).

·

J.cvantn-se a sessão ;ls 2 horas c 15 minutos.

122' SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE in•15
.!'

PRES!DENC!,\ DO SR. URBANO SAN!OS, PRllSIDENT!il

A' 1 hora da tarde abre-se o. sessão, a quo concorrem os
Sr R. A. A?.ercdo. Pedr.o Borges, MeteU o. I:Iercilio Luz, Pereira
J.obo, I.opes Gonçalves, Silverio Nery, Indio do Brazil, Lauro
Sodt•é, Arthur Lemos. Costa Ro'drigues,. Mendes de Almeida,
José Euzebio, Pires Ferreira, Riboii·o Gonç.alves, Francisco Sa;
'J~homaz U\ecioly, \Antonio rle .Süuza..T.oão J.y.ra, Epitacio Pessoa, Wnlfredo Leal, Rosa e Silva. Raymundo de Miranda, Go- ·
mes Ribeiro. Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Domingos Vicente, João_ Luiz Alves, Miguel de Carvalho, Erico
CoelJw, Augusto de .vasconcqllos, Sít Freire, Buono <lo a?iaiva,
Bernardo Jlf.onteiro, Adolpho Gordo, Gonzaga .Jayme, José
i\lurtinho, Abdon Baptista c Victorino Monteiro (39).
·
Deixam do ~omparccer com causa ,justificada os Srs •.
Abdins Neves, Eloy de Souz~ Cunha Pedrosa, Ribeiro do
Britto. Araujo Góes, Ruy Bnrbosn. Luiz Vinnnn, José Marcellino, Bernardino •Monteiro, Nilo Peçanhn, Alcindo Gunnabal'a,
Francisco Sallcs, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, Eugenl;,
Jardim, Leopoldo de Bu·lhõcs. Alencar Guimarães, Genornso
Marques e Vida! Ramos (1?).
E' lidn, posta. em discussão e. sem debate nt)provndn. 11
nela. da scssiio anterior.
O Sr. i' Secretario dá conta do seguinte
F.XPEDIENTE

-

'

.

Tologrammn das directorias do • fnbricns 'de tecidos do
Esindo do l\fnJ•nnhãll', ilolicitando ilo Govcrll() pt·ovidcncins nG
senLido do sor suspensa a c.obran~a do imposto ele importnçüo f:]o nlgodfio americano • ..:... Intoirndo,
.
·'

·/
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O Sr. 2• ·secretario procede ú leitura dos seguintes
'-!.

I

P.\llECimES

N. iG3 -

19'15

'

A Commissão de Justiça c Lcgislacão, tendo cxnminailo o.
proposição da Co.marn dos Deputados que determina fiear
sem cfl'eito a inscripr,ão indcbitamentc i'cita de> Pnlacio AI'. ch.iepiscopal da Bahia como proprio.nncional. élde parecer que
se,) a npprovadtt pelo Senado .
. Esse pnlacio foi construido ha qunsi dous seculos. com
licimca do governo da metropole, pelo prelado D. Sebastião
Thlonteiro· da Vide, em terreno que este houve. a titulo oneroso, da irmandade de S. Pedro dos Clerigo~ o o Arcebispadl>
da Bahia t,epl exercido sobro eiJe, desde cntao ató boje, ininU:lrruptamente. domínio c posse ..
'K. circumstancia. de haver 0 Governo. nttendeni:lo ú solicit.nciio daquell'o prelado, concorrido com a quantia de
3 :200$ pam a consLrucçúo do cd ificio nu o tem influencia nl.guma. sobre os direitos da mitrn ..
Sala das Commissücs, 27 de. ouLubro de oi915.-· Ji:p'itn.cio
'Pcs.wa, Presidente.- .4lloljJho Gordo, Relator.- A1'flml' .Lemo.1.
- G1t'ilfw1•m.o Carn.)JOS .-llaumu.nclo de Miranda, com res.triccücs..
.
'
N. iM - i915
"
.

.

I

.

:.\! proposição da Cnmara dos Deputados approvtin'do o
Tratado nssignndo em Washj.ngton a 24 de julho de 1914 pelo
·

Embaixador do Brazil o o Secretario de Estado d1> Governo da
nepublicn dos Estados Unidos da Amerlca para o arranjo
amigavel de qualquer di!'ficuldade que no futurl> possa susdtnr-se entre o Brazil o aquella Repttlblicn, for presente. com
o texto di> mesmo Tratado, li considerncão .da Commrssão de
ConstituiçüQ o Diplomacia.
E' mais um passo para a obra de paz que tem conquistado lt opinião .pruderite e patriotica das duas Amaricas e d~
paizes .do outros continentes; e realmente 1> ·arbitramento é
:um dos principias consti1tucionaes folizment~ adoptado poJa
loi fundamental da Republica. ..
Como bem· se v8 do luminoso parecer da Cl>mmissão dr,
'Diplomnr·ln '' 'l'rntados dn Gamara: dos Deputados. a RepulJ!ica dos Estados Unidos da America já assi.s'nou identicos
tra:tndos com 2ü pni?.es, dos q.unes já fornm ratificados onze.
A Commissüo faz suns as ponderacães feitas á Cnmarn
do~ Deputados pela ·sua illustrada Commissão do Diplomacia
!J 'fr~tnctos; ~~ncjp do pnr~~Qr que. ll• P.•rDj)O&,iQ~9 ~tre em <lia•
I

--
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cussi'io e se,ia npprovada, dispensada n clausula de secreto
para a I'especliva publicncüo.
Sala das Com:missões. 28 do outubro de 1915. - 1!'. Mim·des de Almeida, Presidente c fl:e,Jator. -José Eusebio. ·
l'DOPOSIÇÃO DA CAr,:IAM DOS DEPUTADOS N. 50, DE
SJ~ 1\EFE!lE .O PADECER SUPM

1915,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." .Fica approvado o Tratado assis:nado em Washin-

gton a 24 de julho de 1914 pelo Embaixador e Plenipotenciario Brnzileiro e o Secretario de Estadp do Governo dos Estados Unidos da Amarica, devidamente autorizados. para o
arran,ío amignv·el de qualquer di<fficuldade que no futuro
possa suscHar-se entre o Brazil e aquella Republica.
Art. 2.' Revogam-se as .disposições em co!lll.rario•
Camara dos Dc]Yl.ltados, 7 do outubro de 1915. - Luiz
Soares dos Santos, Vice-Prcsidcnto ·cm exercício. - A. José
da Oos ta llibciro, 1' Secretario. - Alf1'edo, Octav,io Mavi{lnier.
ll" Secretario intelrino. -A imprimir.
·
N. 16S- l!H5

E' igualmente lido, posto em discussão o approvndo o seguinte
.
A obra salutar que o Embaixador do Brazil teve o. gloria:
de iniciar na Conferencia de Niag-ara entre elle, Sr. Domicie> da Gama, e os Plenipotenclarios da Argantma e do
'Chile. a proposito da situncão do Mexico, teve seu seguimento
nu viagl>ll! que o Ministro de EstniJ,J das Relações Exteriores
do Brasil, SI'. Lnu!'o Müllel', especialmente. autorizado pele>
Exmo. Sr. Presidente da Republica, ~ez ús capit.aes da Argentina o do Chile e que foi encerrada pela auspiciosa reunião
das tr•es ,chanccllarias, na cidade de Buenos A~res, no dia
25 de maio do corrente anno.
·
· I
Esse Tratado é uma consequencin do esforce humanitario
ct>tido pelos eminentes membr·os :las Conferencias de Haya,
em pl'Ol da solução amigavel das diversencias que do futuro
surgirem entre a Republica e quaesquer outros paizcs, nos
poucos casos exceptuados do arbitramento nos tr·atados vigentes.
A Commissíio de Diplomaci~ ·~. Tr~tsdos da Camara dos
Deputados foi de parecer, conclumdn brrlbante e.ltudo do Tratado em questão, que fosse o mesmo Tratado approvade>; e niio
. podendo a Ccmmissüo de Constltuicfio e Diplomncia do Se. nado exceder 0 trabalho daquella e ::ttendendo a que o Tratado merece o mais franco apoio, 1!. ele parecer que seja a proposicão submeUidn a discussão no Senado e aporovadn, dispensndn a clausulo. de segredo para que possa i6l• publicada.
Sala das Commissiíes, 28 de outllbro de 1915. - 1!'. Men_
Ql!$ de Mmaida, Presidente . t\ l}elator - 10~~ eusebiO.ol
I
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DA: CAMARA DOS DEPUT,\DÚS, N. 58, DE 1915, A QUE
SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Fico. approvado o 'i'ratndo assigaado em Buenos
l<\ir•es 11 2i> do maio de J O15, pelo 1:\finistro de Estado das RelnçüeR Exteriores rla Republica dos Estados Unidos do Brasil
c os Ministros e Secreturios do Estado das Relacões Exteriores das Republicas Argentina e do Chile, devidamente autorizados, pura facilitar; nos casos cm que os Tr·atados vigentes exceptuam do artitramento. a Rr,lucüo amiglvel das quc,qtõcs •que no J'uLuro pos,am surg-ir entre as tres rcferidn.s
Republicas ou entre duas quacsqu.e1· dellas.
Art. 2. • Revogam-se as dis'poo;i~ões em contrario.·
Camara dos Deputados, 20 de Mtubro de 1lH5. - 'Luiz
Snm•cs dos Santos, IPI·esidcntc cm exercicio.-~ntonio Jos~
da Coslll ll'ibei?•o, •!" Socretnrio.-.for!o .Dmrir/. Pcmetta, 2' Secretario interino.
PARECER

N. 166.- 1915

A Commissüo de Constituicãl) e Diplomacia éxarninou a:
proposicão da Gamara dos Deputados approvando 11. convenção
para a permuta de encornrncndas nost.acs, sem v::.lor decln.rndo, entre o Brazil e a Republica Argentina, concluidn c asslgnallo a 31 de outubro de ·1014; c autorizando o !Poder J~xc
rmLivo n abrir os neccssarios credilos.
Examinou lambem a rei'crida Convencão ns~ignndn pelos
Srs. Ministros de Estado das Relaçll~s Exteriores ., dn Vmcüo
o Obras Pu!Jiicns. e pelo Enviudo Extraordinario e Ministro
.Plnnipol.cnciurio da Hcpu!Jiicu At·gcntinn.
.
A Commissão é de parecer que seja approvadn n Convenoão; c requer que se.ia ouvida a· Commissúo de F!.nancas do
Senado antes da respectiva discussão.
.
•
Não ha razão pnrn conservar s~creta n· delJ!Jeraçao tio
Senado.
Sala das Cornmissões, 28 .de onl.nbro de 1915. - li'. Menrlú do Alm<Jirla, Presidente 11 Helator•.- Jo.~6 Buscliio . - L'l.'
1Commi~sfto du Finanças.
O Sr. Raymundo de Miranda ( ~) - Sr. Presidenta, ncnbo
cio ouvir •a leitura do um te!egrnrrmm em que fabricantes do
tecidos podem l'oduccão do imposto do importação do algocliio, nul.urulmente l'irmados no art. 2', n. 9, da lei do orçoment.o da Receita, o qu.e implicaria em um dnmnd incalculnvel Í\ lavoura do algodão em Alngons no norte do paiz.

,(') Esto discurso rnüo foi rcv isto pelo orador,

'

"

'
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Ora:, Sr. Presidente. •n pretericão deis fabricante;:, não p6de
nbsolutamenle passar sem um protesto immediato, com um
appello ao patriotismo do Governo da Republica no sentido
de, bem interpretando o texto legislativo, não' facilitar as ambicões. qu.e víio custar o sacrifício da ugricu<lt~ra do algodão,
a nossa: principal produccão ngricola o n quo mais so acha
desenvolvida •actualmente no norte elo Brazil e cuja fibra é
das. molhares do mundo.
O Sn. J oito LYRA - E' o principal elemento de vida dos
Estados do nordeste elo Brazil.
.
0 Sn. RAYMU.SDo DE MIRANDA -A produccão do' algodão,
·confirma o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte que acaba
de me apnr·tca·r, ,; o principal elemr.nlo de vida do nordeste
do Bvnzil, E a lei n. 2.910, de 3-L de dezembro de 1914 que
orça:~ receita, diz no art. 2•, n. 9:
'
«Fica
o· Governo autorizado a modificar lU ta.'i:a dos im·iiOstos de importacão, indo mesmo até permittir a cntrad•n
livro do direitos durante ccrLo prazo para os artigo;: de pro-cedencin estrangeira que tenham os similares nacionae•·· desdll
IJUo estes sejam produzido::. ou negociado's por trusts,,
Orn, Sr. Pros:-idente, o proprio texto legal não comporta
isemelhanto pretenção:.. .
·
O Sn. JoÃo LYRA - í\:poiado.
0 SR. RAYMU<')!Do DE MIRANDA' - . , . porque a prodUCCÚO
ilo algodão no!! Esbados do norte não está absolutamente absorvida por trusts, e até posso affirfnnr "que oe. lavradores cm
!Aiageas, l'•arnhyba, Rio Grande dó Norte, Pernambuco, Maranhão, Ceará, etc., por seus agentes teem vendas e contractos
directos com as. ~n:bricas do tecidds até Porto Alegre.
0 SR, PIRES FERREinA- Muito bem, e tambom'o Piauby,
0 SR. RAYMU•SDO DE MII1AND,\ - Sim, esttí nas mesmas
condicões dos Es·tndos referidos.
Ora. a lei preliminar e essencialmente não permibte semelhante pretencão, Demais as fabricas de -tecidos já gosam
do extraordinario favor, da enorme vantagem do imposto pro··
lJibitivo <·obre a impl>rtacão de ·tecidos estrangeiros.
Portanto, todos nós. sabemos que com a irritacüo ouropén,
in5 fabricas de tecidos nãO: estão funcoionando regularmente
na Inglatll!·ra, Allemanha o A;u.stria, de modo que o fabricante
nacional não tem quasi competidores no merendo de tecidos
de algodão, o é sabido que a produccão •americana desse tecido é, geralmente, de preco. ~!}Ui to mais eleViado.
Como é, pois, que, a despeito de semelhantes vantagens,
ainda <·o quer en~olir a lnvoum para augmentar fortunas industriosas I !Não o passivei. ·
.
Desde já declaro que vou e.'i:nminar cuidadosamente
quanto hn: SidO publioado em relncüo a osta pretencão, afim
de tratar mais detalllndnmento deste !ls:•sumpto na tr•ibuna·,
J'icnnqp dosqe j~ entendido que nd orçanwnto d!ll B;llooita <Jue

\
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teremos de votar para o oxercicio futuro, nóE., os representantes do~ Estados d~ndrte teremof, de pleitear a sup,pressüo
deste art1go.. .
·
·
O· Sn, Jo,\o Lur~ ALVES - Peço a: palavra.
. 0 Sn. HA YMUNDO DE l\llliM\0.\ - . , . OU então diminUÍ11
Jmposlo. equivalente do producto fabril na importação afim
de con?.eguirmos mais exportação do algodão em i'ibra, sO:l:vnndo asE·im a precuria situucão da lavoura e do lavrador.,
Em o que tinha a dizer, p!•otesuindo contra: semelhante
·j·•retencüo, que não poderá medrar, app.ellando, em nomç da
avoum de Alagous .c do norte do BrazJl v·ara o pat.riotisma
do Governo da Ilepublien, al'im do que nüo consinta semelhante · atLentado contra a unica vnlvula por onde respiram
.nctu!t!.mcnte os lavradora:<. do nox•tc sempre de:-•protegidos e
s.acrJilcado>, em homenagem e h{)locausto a. ambições desme<lidas e injustificaveis. (M'!tito uem; muito bem.)
..

.

\

O Sr. João Luiz Alves se rejubila com o protesto do hOnrado Senador por Alagoas, embora acredite que es·te .protesto
não tenha fundamento, porque pensO; que deante do texto legnl, o Poder Executivo verá que não é o caso de suspensão de
impo>:tos aduaneiros.
'
(I
O Sn. JoÃo LYM- 'Apoiado.:
.:
O Sn. RAY1ru.~oo DE MmANDA - Eu jú. disse iE·so.
· O Sn. EPI'rAcro PEssoA - Si a lei pcrmittisse 'a. suspensão,
o Governo não a dever i O; fazer.
.
o- Sn. RAYMUoXDO DE MlllANDA - 1\Ins a pr•etenoão existe,
o que <e csLú dCE·envolvendo tambcm é um facto.
·
. O Sn. Jo;lo Lt1Iz 'Ar.vEs - D~ facto a disr,'osicüo do oroarnento da receita não ó nova·, porque vem sondo reproduzid'a
_ . nos. orcamentos de?.te paiz, acredita, que desde 1906 ou 1907,
pois foi J?l'oposta ú Gamara pelo Sr·. Jos-é Carlos de Carvalho,
como me1o do combater o monopolio de certos productos fabris, taes como o phosphoro c outros, proposta que clle então fez precisamente, porque neSHl momento se i'nllava na
<lrg>anizacão do um tl.'ttst de determinados producto;: mnnufactureiros o manufacturados.
i\Iesmo' neste ponto de vista S. Ex. comba:tcu semelhante
C:ie·posicão, porque ella armava o Poder Executivo do um arJ:;Hr·io exlraordinai•io no julgamento, quer da o'rgnnizacão. sooin1 que ~c póde denominar tl'ltst, quer no julgamento dt\S concUcõos do mercado de consumo.
O Sn. ErrrMio PEsso,\ - V. Ex. tinha
. toda: a razão.,
O Sn. J'o,lo Lu1z 'ALvEs - Levantou-se contra essa medida, por mais do uma vez· colnbateu-a, appellando para o
exemplo norte·~mericano; appellando para as licõe-'1 insus..

.

.
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r.oita.s elo Pre;idcnlo da Amorioa do Norto ao cnLão, o Sr.,
Jtooseven, ·.que, advcr~n,•in ini.J·nnsigento elos t1•usts, achava,
entretanto, que a meutua "''" cuJJimava o fim almejado c,
ao contrario, podia trazer graves riE·cos :l. J:Oruuna publica.
Si a>sim se manifestou cm relacão ao trnst dos productqs
mnnufacturndos. claro é que muito maior seria 0; ~.ua mamiestnoão cm relação aos productos agrícolas.
0 Sn. El?rr.IC!o PESSO.I -Apoiado,
O Sn. JoÃci Lmz Ar.vEs afiirma que, si durante corto f.'C··
riodo cm um proteccionista como foi o ú dlll indusLrin fabril
do pai~. cr•a ante~. die·so, é c' conLinúa a ser cada vez mais, um
intransigl':nl.o proieccionistn dos productos agrícolas do nosso
paiz. (M a'ilo bem.)
O Brazil nesse período de ovolur.ã·O, ainda ha do ser um
paiz que precisa prrmei•ro am·ir da sua torra, do seu solo, da
sua industria agrícola, da sua industria mmer1a, da sua jndustria pastoril, os recursos necessarios para a sua subsJs-:
tencia c para a trausforrnaoão da sua riqueza, na cxportacüo
dos productos do seu solo.
O Sn. BuENo DE !',IJVA - Apoiado; muito bom.
O Sn. Jo,\o Lurz ALVES - Nessas (){)ndições, não acrcditn
que a no-ticia trazida a publico possa ter procedencia; não
at:l'üllil:t que o Governo do pai% fosso suspender ,o imposto
aduaneiro de uma pr·oduccão nacional, porque ella seja neste
momento valorizada pelo trust, sinão porque e!Ja é valorizada p1·ccisamentc pelas necessidades do consumo mundial.,
0 Sn. EPITAC!O PESSOA - E' isso mesmo.
O Sn. JoÃo Lu1z ALVES - Não crê nisso, e nem se ,justificaria semelhante medida; dcante das industrias fabris do
paiz, porque a industria manufactureira _do algodão, precisamente pelas difficuldades do fornecimento mundial dos tecidos dessa especie, estll em condições vantajosas ...
O Sn. Jo,\o LYn,\ - E o contrario succcde com o algodão,
que acl.ualmonlo só tem como consumidores as fabricas nacionnes.
· O Sn. JoÃo Lmz Ar.vm quer interna, quer externamente. Nogal-o, é negar a evidencia dos factos. Nessas condições dccl:tt'a que se rcgosija com o pro Lesto do hom·ado Senador po1• Alngoas, porque voiu, no fim de alguns annos, dar
razão no (:ombnlo que pt·omovcr·n no disposi-tivo dn receitn, o
porque levantou uma questão em que pôde o orador manifcstnr·-su nesse senl.ido, acrr!diinndo que o criterio. do ,sr·. iP'rcsidente rln Republica, cornprehendcndo n situacão, bom inLerpretará n lei no sentido da legitima defesa da ptoduccüo agri·cola nacional. .(Muito bem; muilo bem.)
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ORDEM DO DTA
PROROGAÇ.~O D.\ SESSÃO J,JlG!SLATJV.\

Discussiío unica 'da proposicã 0 da CamMa dos Deputados
n. 60, de 10:1.5, prorogando a actual aessão legislativa até o
dia 3 do dezembro do corrente anno.
Approvada; vae ser enviada. ao Sr. Presidente da Repu-,
blica, para a publicação.
LICENÇA AO Dn. flODII!GUES DO LAGo

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 40, de 1915, concedendo ao bacharel João Rodrigues do
Lago, desembargador do ·rribunal de Appellacão de Senna
llladureil•a, um anno de licença, com o -ordenado a ICJUc tiver:
direito, para tratamento da saudc, onde lhe convier.
Approvada; vae ser submeWda á sanccão.
L!CENC'oA A AN'J10N!O CAnDOSO DE MlOI\!1\f

3" discussão da proposição da Camm·a dos Deputados,
n. 52, de i 015, que concede um anno de licença, sem venci'"
mentos e em prorogar;ão, a Antonio Cardoso de Amorim,
2' escripturario da Delegacia Fiscal do l'hesouro no Estado
da Bahla.
Approvada; vae ser submettida tí sanccão.
REPAR.\Ç.~O ~~S VIC'!'IMAS llE ACCIDEN~'ES

'

3' discussão do p·rojecto do Senado n. 5, de :I.Q15, regulando a responsabilidade dos patrões e a rcparacão aos opcl'arios victimas de •accidcntcs no trabalho.
O Sr. Ado!pho Gordo - Sr. Presidente, pedi a palavra
parn ler as emendas que a Commissiio ele Justiça e Legis!aQão formulou a diversos dispositivos do projecto e remettel-os
á Mesa.
O art. 2.' do projecto está assim concebido:
· «A.rt. 2.' Esta lei só so applica aos operarias o aprendizes assalariados cu,io snlnrio annual não ·exceder do
2 :,400$; e aos que perceberem mais do que aquella quantia,
ató !l ~oneort•encill da mesma, devendo os bene!'iciarios trabalhar cm numero superior a cinco, por conta de outrem,
nos seguintes sorvicos: construecões, repa.racões e demolicões
de qualquer naturczo., civis ou navaes; como de predios. pontes, e.strn.cJ,as de rerro e do rodagem, linhas cl~ ·trilmwaull
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cluctricos, r·êdes de esgotos, de illuminaoão, tclegraphicas o
tolophonicas, etc., bem como na conservação de todas essas
consl.ruccõcs; transportes por terra ou agua; carg;t ou des.car•ga; o no,; estabelecimentos industriaes e nos tr•abalhos
agrícolas cm quo se empregarem motores inanimados, estabelecimentos de trabalho, estes ond·e a lei abrangerá apenas
o pessoal cxpo!Lo aos pbrigos das ma~hinas, ~
·
A emenda diz o seguinte:
(SUpDrimam-se as palavras: (em numero superior a
cinco.:~>.

O art. 12•, 3' pm·Le, estú concebid() nos sesuintes termos:;

«Verificado o caracter permanonte de uma incapacidade,
o .iuiz mandará págar as indemnizacões de direito, , sendo
appe!lav•el a sua sentença neste caso e no do morte.»
A Commissão propõe o seguinte substitulivo:
«No caso de morte ou verificado o caracter permanente
do uma incapacidade, o juir. mandarú. pagar as indemnizações
de direilo, cabendo de sua s·entenca appe!laoão com eff.eito
devolutivo sómente, »
· ao art. 27,' que diz: «Esta lei entrará em vigor: trcs
mezes após a sua regulamentaoão, a Commissão propõe a seguinte ·emenda: « Está lei entrará ,' em vigor depois
rir. expedido o l'espcetivo regulamento, que o Governo orga·
nizará 110 prazo de quatro mezes.».
V:eorn ú. Mesa, suo lidas o postas em discussão as s~
guintos
EMENDAS

:Ao arL 2•, principio: supprimam-sc as palavras:. ~m
numerO superior a cinCO).
'Ao nrt. 2•, § 1' supprinía-se.
:A.o art. 2•, § 2", conve!'la-se em paragrapho unico •
.'Ao m•L. '1.2, 3" parte. Substitua-se pelo seguinte:·
~l'ío caso do morte ou verificado o caracter peJrmanento
elo urna incapacidade o juiz mand;mi pagar us indemnizacões
do direito, cabendo de sua sentença appelluaüo com offeito
devolutivo sómente.»
•·.\1.i
Ao arl. 27. SubstiLun-sc' pelo seguj.nte:
«EsLa lei entrarú cm vigor tres mezes depois de i'lxpedido
o respectivo 1:egu!amento, que o Gov;erno organizo.rá dentro
do prazo do quatro mezes. ·
Sala das Cornmissüos, 28 de outubro de 1D15.-Ep'itac·ld.
Pessoa, Presidente.- Adolpho Gordo ......, A1·t1tw• Lcn~os .,....,
1!aY11lltrtdo d~ M:irf!nda .,

·
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o Sr. Joiio Luiz Alves nno vem Pl'Opriamentc í:l,iscut.i!•
o pro,ieef.o Ol'a cm dciJate, que eousulistancia, incontestav·elmeut.c, a melhor doutrina a r·espcito do interessantíssimo nroblenm sociu.J, os accideulcs no l.rnbalho; assumpto que o úonll'l'csso lern Jli'Ocut·ado, pot· vezes r·esolver, não lendo al.é hojo
co,nse;;uido orga·rliwr· uma lei que satisfaça aos melhores
vrincipios ele direito em tor·no dessa questão.
Coube ao seu distincto collega Senador por S, Paulo; ~
iniciativa do trazer, com as modificações que a suu inlelli;;ew;ia c a da Commissfio de Logislução c Justiça entenderam
eonwnicnl.c, ao eouheeiment.o do Senado o be!Jissimo trabalho orgaui~ado pela ·t•epartic;ão de trabalhos do Estado de Siio
.Paulo.
.
· A leitLrra da oxposic.,ão de motivos daquclle traballto,
publicado com o pat'C!X!r, e o parecer da honrada Commissão
do Senado ,iu;l.i1'ienndo ampla e plcnamcnl.e o projecto e as
emendas, ot·tt npt·csenl.adas pela honrada Commissiio de Justi~:a. c Lc;;isln~uu, sa.LisJ'azcm algumas das obJecções que o
OJ'ador, put·lieJ!Iru·mcnt.e, havia opposto ao trabalho-·a.presenJ.uclo. Ha, poNím, uo projecto disposi~ões que entendem com
o interesse do 'l'l!CSOU!'O Nacional, disposicõ~s que niio podem,
csl.ú cet·to, deixa.!' de serem acceita.s, visto ·como não fazem
mais do que extendei.' os principias de dü·eiLos relativos á
i'ndustrin fl'l'ivacla, ús i.nd,ustl'ias do Estado .
. Evidentemente, não pócle pret,ender a União privilegiQ
de legislar pura as industrias privadas. frll'tnndo àas mesmos
princípios dü clircilo ii industria do Estado .
.Em todo easo, como isl.o pódc impot•tar sérias rnodifica•;õ,~s na Ie::isla,.:iio nctual, como póuc envolver graves modificações nus despe~as publicas o dotcrrninn1· a rwecssidudc de ser
. consignada veJ'ila OI't;amentatin, ·s6 por isso flf)diria ao Senndo
que tambelll J'osse ot:tvidu a Gommissão de Finan,;as, nos lermos do requerimento que vac mandar ú. ~resn, no ponto unico
em que ella pôde. srJt• ouvida, JlOJ•quo no tocante (L quostiio de
dircil.o .i<\ foi affcito o pt·o,iccto a uma commissão competent,e.
Vem á Mesa, é lido, apoiado c posto em discussão, o se-

guinte:

RI!QUERIMENTO

Requeiro rruc a· Commissiio de .Finan~'as sc,ia ouvida sobre
o pro,ioclo do Senado n. 5, de l 015, com a passive] ur~;cncia.
Snln dus sessões, 28 do ouluhro de 10Hi. - João Ltti;

11lvas.

·

O Sr. Adolpho Gordo - St•, Presidente. pedi a palavra
p:wa decJnrm· n V. Ex, o a:o Senado que a Commisãso ~e T.cgis!nçiio e .Tustiçlt está de pleno nccõrdo com o requortmento
Vo\, VII
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I

que acaLrr elo ser• formulado velo lionrat.lo Seuador· pelo Espi-

riLo San lu.
E' ~JJprovat.lo

D

r·equerimento.

O Sr. Presidente - .Fica suspensa a discussão do pr•o,icclo
paru ser ouvida a Commissão de llinançus a respe.ito-.
CllllDI'l'O DE._3

:708$,

AO MJNJS'l'llRIO DA GUERitA

3• discussão dn proposicfio da Camar!l dos Deputados

de 11115, que abre, pelo Ministe.rio da Guerra. o cr·cdilo especial de :l :708$, pura occorrer ao pagamento dos venuirnentos que competem a J·oviniano Octaviano de Araujo,
meslr·e do .1" olusse da Fabrica de J>olvom sem J.lumaca
• .
Approvada; vae ser submettida á sanecão.

n.

~9

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a trata·r, vou levantar a sessão.
.
Designo para ordem do dia da seguinte:
2' disc,ussão da· proposicrto da Gamara dos Do pu t.ados
11. 44, de 1915, que abre, pelo ilfinistcrio dr~ Viação, o credito
de 686:860$, suppl,ernent.ar· ás diversas sub-consignucões e
tlOnsignacões da verba or·camentaria da Estrada de Ferro
Oeste de Minas, para: o e.xereieio de -1015 (corn parecer (avoravcl da Cornm.issáo de Finanças) ;

.

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 45, de -1915, concedendo a Amcr·ico Port.ugnl, auxiliar da
nepm·tioão Geral dos Telegraphos, um anno de licenca:, com
dous teroos da diaria, pam bratnmento da saude (com parecer
{avomvel da Commissão de F·inanças).

Levanta-se a "sessão ás 2 horas e 15 minutos.-
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'A' i hora da tarde. abre-se a sessã.o a que concorrem os
Srs. Pedro BDrges, Metello, Hercilio Luz. Pereira Lobo, J-opos
Goncalves, Silverio Nery. Indio do Bruzil, Costa Rodrrgues,
Mendes de Almeida. José Emebio, Abdias Neves, Pires Fer·reira, ltibeiro, Gonçalves, João Lyra, Walfredo Leal: Gomes
nibeiro. Siqueira de Menezes, Domingos Vicente, M1gue! de
Carvalho, Erico Coelho, Augusto de Vasconéellos, Alcindo
Guanabara, :Bernardo l\lonteiro. LCOJlf.lldo de Bulhões, José
Ml.lll'tinho, Alrdon Baptista ~ V:ictorlllo Monteiro ,(27);., ·

\

RJ:ssXo

llM

2[1

llll, OUT!Jilll(l flf.

Jfll5

Deixn.m de conijJru·ecc;· cuu1 caus;L ,ju,>LHicncla os 81's. A.
.:\i:e!:udo, .Ln ut',q ~odré~ Al'Lil ur Lemos, ... .Lj'ranejsco S:'t, '.rtwmaz
,l,r;ewly, Aul.oii!U de :o;ouzn, J~loy do i:iouzu, C1mha l'cdt·os.1,
J•.p;L;li"O I'L'SSIHf, .I tosa o ~ilvu, Hil.Joil·o de Bdtto, Arau,io Góes,
li ay 111 11 ndo Li1J ~lmwclu, r" udhet'lll o Campos, lluy Barbosa J~u iz
Vi:"'""· ..•lo'<'· i\laJ•wiJü!o• .roã 0 Luiz Alvo;, Bc1'nardino 'Monl.eu·o, :\ 1lo Po,;uulm, Su .Jo';·cit·c, J.lrancisco Sulles. Bucuo ue
.i'aivn . .l!'·ranciscu Glycct·iu, AdoJ.pbo Gordo. Alfredo Ellis l~u
gouiu .lanliw, Gouzuga Juvme, Aicncar Guimarães Gonot•oso
;\larquoti c Vida! !lamas (3i).
'
JD' lidu, posLa cm discussão o sem debate, approvada a
'

acta ela sessão untet•Lor.

O Sr. 1." Secretario dá couta do seguiuto

EXPEDIEN'l'E
OJ'fieio.:;:
D<J Sr. t" sccJ•eLario da Asscmbléa l~gislativa do Estado
da P:wahylm, communicando que. em sessfio <lo !J do corrent~.
n S1·. J'odt·o 'Bnncleira Cavalcanl.i, ·-renunciou o mandato de
~" vice-prcsirlcnte elo 11sl.ado. - fnl.cirado.
Do :Sr. D1·. Simocns da Silva c outros membros da corn•niss;i,o [JI'Omol.ot•a da cornrnemoruçiio do tricentcnario de Cabo
Jlrlo, ~:onviclanclo o Senado a fazer-se mprcscntar nas J'csti,. idades qnc tcl'ii.o lo:;ar em 13 de novembt•o. ·- !nl.cirado.
Do i:il.'. Antonio Haymundo ~lachndo, presidente do Cou;;,lho Munieipal de Pirac(truca, Estado do Pinuhy, l'azcncto
·~onsidoraçües sobre a calamitoso. situação cm Qll<J ~c enconl.t·n. nquellc municipio em vi.t-tude du seccn o pedindo am:ilios
·quc ntLonucm os ofl'citos uaqucl~ 1'!agello. - Inteirado.
O S1·. 2" Secretario pt•ocede á leitura do scguinlu
PARECER

N. f67 -

:t.9f5

A rcsolucão do Conselho Municipal, que regula. para ,o exercil:i0 de i!lJ6. o valor locativo dos predios habitados pelos
r·r.specl.ivos proprietari,os, oppoz o Dr. prefeito do Districl.o
J!'odcral, véto, I.Jaseado em tres motivos:
•
1' n rcsolucão !'ore os interesses dos cofres prefeituraes;
2•: fere os interesses dos proprios munícipes;
:J•, viola a lei orsanicn do Districto Fedem!.
A Gommissão de Constituioão e Diplomacia, considerando
quo a res.oluoão vétada nãO é incons·Litucional, não ó contr!lll'ia
aos interesses da União ou de outro Estado;
Considerando que. é da compctenciu do Conselho, M!lni.uipul prevê~ as necessidades e as con:venienoias do DJStrJoto;

3M

.•
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. Considerando fJUI! a I'CSO!iu;iio v•Jllllla ,j .iusl.a e razoavel,
·J19f> evlla o a!H}so dg IHII1.:1111!cnl.us elo valo1· loeal.iv,o dos ['Jre-

,clw::;,

em llHJit

:;Jl.ll_:tr.{u~ du et'JSU· eornu a·udual, 0111 que alóm

dus onus exl.l'õiUI'dHin l'JOs que. sob pt•el.exl.us, Hlgu11s itl,i usl.i J'i<!:JVeJs, tem eTav;Hiu a pr·opriNlade pur~ieulal'. c assi111 ~a.
r:rd l'ieado os 1nuni cipcs que. J}I.'Ugt•cssiva mcn te, t.cem sido
augmcnl;tldos cm seus alugueis;
Considerando que o voto do Senado Lom, em regra. sufj't•agado a vontade mnnil'esla do Conselho i\Juuicipal, como
:twt,·escnlatilu dirqelo c,I.o povo do Dl~tl'icto F<Jdernl, quanrlo
col11de eow as I!XIiJ:Cnela~ adniilllSI.!'atJvas que. cmbo·ra sob o
lli'Cloxl.o louvavcl de nugmcnl.o das l'<Jndus munieipaes. 11iio
H'' hasenn1 em direito J'omwl. c quando não !Ja violação ria
.Conslil.u i!: fio o nem se l'th·o a Lei OJ•ganicn;
Considomndo que, na IJYpOt!JcsÍJ, o Conselho Municipal,
. 'com a l'"·'"lii(;fio odrul", anl.os JJeneJicia que pre.iuclica. os in'lor.·csses dos municipes, nl:f.endcndu assim nos ,justos rcclrunos
da populaefto, que não póde rnn.is sofl'l•er· ag·gr·ava~'ão de ~}nus;
ó rio Jiut·ueer que o vúto do prefeil.o do Disl.ricL0 Federal á ro~
~olu~fi.oo rio Conscllto Murticlpul do DisLPict. 0 llede1·ul cntl'll
()ln disoussfio o ,;,eja rejeitado.
!'ala das Gomnlissões, 28 de outubJ'O de

·t~J5.

- F. Men·

des do Almddu, Presidente e ·Relator. - José Eu:cbio.

•

Motivos do veto

SJ•s. Sr.nudor·es - A presento resolu(;ão do Conselho ~Luni
cip:il nii.o púcle l•el' a minha eo!labo,t·ação, porque. sendo uma
lei de excepção, que se não ,iusl.ii'icu, vem ferir·, do um lado.
os i nlcresses dos col'l·es p[•cJ'ci turaes. c, de ou'Ll'o, os dos proprius municipaes.
.
Pret.ende a resolução legislativa CJUe o valor locativo dos
prcdios habitados pelos respecti\·os pi'Oflricl.nrios par:. o oxel'dcio de UlHi se.ia o mesmo do exercício do 1!!14, salvo tendo
havido reconsLJ·ueciio ou accl'escimo posterior a este Janoa.mcnlo.
Tt:ssa providcmia v1w de encontro ao disposto no art. 13
do ncLun.J rcgulamenlo que dolel'fnina o lancamento annual dn
todos os pt•cc!ios,providencia ,;nluLm· e gurant,idora dos interes.'cs da Pref'eiLura e dos proprietarios, pm·quunto assegum o
real valo.r loca~ivo dos predios no momento cm que se inscreve, pum o pagamento· do imposto que. nessa occasHio, é de,vido.
O valor local.ivo, se eslavel nos pcl'iodos norrnacs, \'aria
muil.o nos l.cmpos de eriHe, e, nriuciptthnentc, de gra.ndes crises, como actualmente •..
Ora, l.!·ansfDl'mada cm lei a resoluoão !lo' Conselho, teremos, como consequencin, que, emquanto os predios de a.Iu-

'1''7
"'

gucl irão pngor os imposl.os rlc arr.ôrdo com a sua renda roal
.,, nclnnl, os prcdios habi-l.nclos pelos ~w·opriolal•ios i'i~arüo
,sujeilos ao pagamento do nm imposto qne púde .iá não ser o
JUSlo, t•csullanllo dahl ou Pl'C.itur.o pam o contribuinte, por
um lan1;amento excessivo ou darnno par·a o TllOSOUJ'O da l'refeiturn, que percebet·:í eonf.PibtJiçõcs irnferio.res ás q[uc. do
Vl'rrJnde, o de nrrrirdo cont o valo.!' actual dos prcdios. lhti
são devidos.
Nada. ,iusl.il'iea, pois, esta t:csolw;üo contraria no principio
:;e•·al o henel'iro da r·e1·isiio nnnunl do vaiÔr loca.tivo, oxcupluanrlo dclla os p!'edios ltttbilados pr.los proprictat·ios, quandCJ
.se a m:ml.otn cm r·elação nos pr·ed,ios de aluguel.
lli.dcva uinrla notar· quo o dispositivo do at'L. 1" torna-se
iuJpr·nl.itavr.l quandn livrr de ser· applicudo aos prcdios POl'\'Milltil':l vag-os em 1~lH, n, como lnl, sem vnlot· locaLivo enlt(O
:qtj>liNt\'Ci, Rt~nrlo, como é nr:rl.o, qun a proscnl.e t'esolução só
man<ln t•eferü· o pr.·oxilno Janc:uncnto de 1!Hü ao valor daqucl1

le r.~xer·ni(rio.
r;o nt.'l.. :Ju, fia mesmn r·t:solnc:i.o, o Consn!ho legisla. pnra
rJous rxrr·r·.i,ciO>· ·!Oiii n J(Jifr, sendo de nol:at· QU-e tardiamente
vern a Jrr·ovirlf'lll!in qnanlo no primei r·<•· · ~órtwn.Le a~o.pl.adn
após :1. nrt·rH,ada~;fio, ;;r•m. n•nlla, do imposto pl'odial do se-

gundo sr,mesl.r·e •
•~indn hem pam o Disirid.o, B o Senado. Federal npreciala-hn. quanto ao ex r r" Íl!io dr: 'i! II(i, 1:ocon hecendo, ccrlnmerr.l.e,
que J.al mediria não podcr.':'t vi:;OL'Ul', pot·quo equivale, quasi,
u urna is<'nr;üo de imposto, l.cndo ern vista os prc•:os exl.rema.rnonl.o irrsig-nil'iennlcs, siniio rirJir,ulos, qnc r:usl.nm ~crnlmcnte
o;; pr·rHJios nrlqllir·i'dos cnr lta·>la puhlicn.
SaiJr•nrJn-s•'· que, mntns ver.cs, n. import.nncin do uuslo dn.
rtr·rl·matn(;üo não nlLin~·u l'i :;;uJ'I'fciBrüe pura pagamento dos imposl.os rlevidns. Jrelo qtw parl.u da divirJa é cnncellada. J'aeilmonl.r: podrr->e-l1a n.iuizar do vnlo!' loenl.i\'O do Laes prcdios,
quo nfio. oxr.r•dcr{t :'t dreima par·t.e do valor da al'l'cmal.ncfio.
O Senado }'edernl. r.om .a sun l'econhe•Ji\:la snhedoria,
"'~l'iÍ qtw rnzõe:; vnlio~n:-: me lr.vnrnnl n. nfio sancuionnr· a rr.soluniín do Conselho, q11e l'Oiltll.o r.onslit.ueionnl. po.r con.t...r
ml"didn f/n rxt~Pf!çfío. o t:nn/.1.•n.rin no:-; ink·_r·c~:.:3Se:": do .Distrioro,
'JIOS 1nJ•mn~ tlo fll'l., 2..'t dn. C'omwlida(~ão dns L•~ is Fedcrne:-:; sobro
u rJI'~·nni7.ar:fin munieipal do J)i,~Lt'HJlo Jledernl, flOI'CJUn tendo

pol' oh.ieetó ndo adrninislml.ivn .'niJO.rdinado a normas. estnJ.nidnR r•rn leis crn YiA'OI', violn essus mesmas leis.
!tio de ;rnneiro, 2~1 de onüthro do tD15. - R'ivadavja da
Cunha. COJ'1'ila.
RESOI.TJ(!,iO DO CONS!ll,HO AWNir.l PAI, A QUE SE R!l!'Efill~! O
OQ Plll~fi'P.f'rn, N,

r,,

DI~
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H O PARECim StTPflA

O C::onsrlllO ~funicip'al re>olv·t::
A·r·t. l.' O vnlor· !oenl.ivo dos prodins hnhiludbs pelos t'cs:]lecf.ivos pr·Opl'iehn·io~. para n cxeroieio de 10:16, não pod.o~rl
sc1• superio.r no ilo lno<;atnonto [lUL'a a eobrnnr;.tt do rucerc1c!O

•
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de 19f.l, salvo lendo havido reconstruccão ou ac.crescimo posterioJ• n e~te lnnc;nml:'n1o, easo em nuo pro.ceder-se-hn de
accórdo oom• o di.'lposto no art. 2'. ·
,A.rt. 2.' Os predios. construidos em i915 e habitados pelos
J)roprietarios terão o sP.u valor locativo por nrblitrrunenlto,
não podendo este exceder a duodecima parte do valor do predio e · respectivo .terl'eno.
.
·
Paragrapho unico. \Continúa em vigor a legislação actual, .
rela-t.iva aos predios da zona sujeita no imposto de 6 · •j• o
respectilvas isenções. .
.
. Art. 3.• Os' predios habitados pelos .propri•etnrios o adqui, ridos em 1!!15 e 1916: em basta publica, terão o seu valor locativo, nos referidos exerctcios, por arbitramento, niio podendo este exceder· á decima pncte do valor da arrematnciio. •
Art. 4. • Revogam -:,se ns disposicões em cont.r!lrio.
Districto Federal, 19 de outubro de 1915. - G. O:orío
de Almm"da. prasidente.·- Alber:ico Dias de Mtlraes, 1" seerctnrin .-·· LlfonnP-l Rod'ri'au.ns Alv,c.~. 2" sr.cratnrio.-'A im·
primir.
ORDEM DO DIA
'CREDITO DE 686:860$ AO MINIBTERIO DA VIACXO

)

2• discuss!ío da proposição da Ca.mara dos Dcptit.~dos
n. H, de 19! 5, que abre, pelo Ministerio da Viaci!o, o crerl il.n
rle 1.186:860$, supplemcntar .ás diversas' sub-consignnr,õcs c
comtgnncões dn verba orcnmentarin da Estrada de Forro
·Oeste do Minas, J)ara o ex~rcicio de 1915. 1

•

' O Sr. Lopes Gonç'alves '(•) -Sr. Presidente, vou ter en- ·
se,io, mais uma vez. de oppôr a minha modestn opinião ao pn.reMr da Commissão de Financas que houve por bem, com
n voto vencido do illustre Sr. Senador Sá Freire. nconselhm·
ao Senado a approvncão destn proposição n. H.
;.
Além dos principias de ordem constitucional, que'· ,iú tenho "':'tpendido ao Senado, em relação ao coso parti culnr desto
pedido de credito snpplementnr, que diverge dos motivos quo
me determinaram n conceder o r.redito de 7. GOO contos, pou·co
.mais nu menos, no Minist.erio dn Marinha, hn o voto vencido
. do. nohro Der;mtado pelo Rio Grande do Sul,, membro dn CommJ.ssão de Fmnncns da Camnrn dos Deputados. o Sr. Alvaro
Bnpt.ista, ·que vem fort.aleceJ' n · minha conviccão de que se·
, ·
melhante credito não deve ser concedido. '
A Commissiío de .Finnnçns do Senndo ·ndoptnu, em nbsolut.o, os conclusões do parecer dn Commissão do Finnnons da
·Cnmarn, n{lstti~ termos: "«l<:Rtnndo do nccOrdo com esse pnr·cccr.
a Commissüo de Finanças do Senado opina .pela approvoc!io da
proposição dn Camnra,,
."
·
·

. ..

_,.,-··

.

:.(")' Eete discurso nlto foi r.evisto pelo orador.,
•

'

.

\
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Mas o illustre membro da CommissAo de Financas dá Camara dos Deputados, o Sr. Alvaro Baptista, assigna nestes
termos: «Vencido por não virem .iuntos os documentos comp,rohn t.ivos da despeza.~
.
Ora, Sr. Presidente, niio hn nesta Casa, como não ha boi o
no paiz, quem não conhecn. além do valor moral, intesTi.dnde de caracter desse patrício, o desempenho fiel, meticuloso,
que () nobre representante do Rio GrnndP. do Sul tem dndo ao
mandato que tão honrosarnent.. lhe fOra confiado.
O Sn. VICTomNo MONTEmo _i. Apoiado. E'. um l'araoter integro.
.
'
. . O Sn. LoPES GoNCAT,VJlS - ... sobretudo em qUesUles de
Mnu~~

.

Q11nndo s. Ex. diz que não aoeeita. o pedido 'de credito,
elle não foi instruido com documentos comprobativos,
ou ouso perguntar. ent§(l, no Senado e ao paiz: como autorizar
. ·OSSP. credito SUppJementar SEI!ll il prova documental, s'em R
provn instrumentaria, sem n prova efficlente, legal, juridica
de que tnl dlspendlo foi necessario ?
·
Pois, enfl!o. é só ., depnrtarn~:lf.o Executivo dirigir-se no
Congresso e requisitnr a abertura do credito d<> 686 :86~.
~em documento de naturezn alguma; ,e o legi~I<tt.ivo concédol-o, hnbif.ua.ndo-o, assim, á prat.ira inconstitnoional de fa.o.
~m· um areamento ao lado dr oull'O. do unico permitt.ido pP.I:t
r.nn~tit.uiçi'io Federal ? I
O Sn . •Tost EusEBio - Então n Commiss~ de Finanças
i:Jn Camarn não deu as razríes pOl" que concednu esse credito ? ·
..
Sn. LoPES GoNÇALVES - Deu raz!les de pnpu-terra. ra,. zões Oque
ni'io ,justificam oousa alguma. Diz . npenas que o
Mini~t.ro. por fnrcn dns cil.'eurnstancins. pelos def:ciis das vcrhns t.ar.s e t.aes do orcnmento .da Vincão, viu->c foroado n
,despender nssn. importnncia.
O Sn. .TnAÉ Er:RE!llo - Qunsi sempre ha uma exposiç!lo
âo Ministro.
· ,
·
O Sn. f,oPl!s GoNÇALVES - A exposiorio do Ministro eu
,não n r.onheco: con~eco npcmis o parecer que, oe1tarnente, so
bnscou nessa exoos1cão.·
·
.
. .
· O Senado lã votou parn n E~r.rnda de Ferro· Oe~te. de
l\linns um crrdit.o ele cento e poneos conto~ para cobr1r lte.. ficit.~. dospczos niio nutorlr.nc!ns. Al!'ora. pnrn 9 mesmn es,
t.J•ndn so!icit.tí-RP um cr~dit.n de 6R6 :860$000.
.
Diz n pArecer dn Commissi1 0 . riP FfnnncM dR' Cnmnrn dos
Deputado~. que foi nccP.fto int.er;ralmente pela maiorln, ou
ryunsi nnnnimidde dn Commissiin de' Financns do flenndo. r.om
exr.lnsijo, .h\ disse, do .Sr. Sã Freire, o segu.fnte:
cO Presidente da Republica, em mens•g-em de 28
de junho proxirno. submettet~ 11 ·nprecincfio do Con..gresso Nacion~l, para decisão do que for j•J!gado nccrporqu~

•
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tado, a exposição que a S. Ex. aprcsenl.o11 o Sr .. Mi~
nistro dn Viaçlio _r. Obras Pnblicas nr,ercn da necssidnde de nntomncno para nhcrturn .de um c.redif;o de
68G :860$, supplementor íts d'iversns suh-consignnr;ões
c, consignar,ões da verba orr;nmenl.ril'in d•1 Estrada .do
J. erro Oest.e de Mmns para <) exerciclo de j 015.)
«Nessa exposição diz o l.itulnr dnquelll: pasta quo
- .....

\

rln demonstração do direct.or da nllndidn, ostrrndn J•e.:
sull:n. qnc ns clol.nções pal'u t!lla teQm .sido 1•eduzidas

nnnnalmente, n part.il• de HJ! 3, ao passo que tem
qment.ndo• n extensão du., linha üm l.rnl'ego.».

nu~

'

Nfio posso comprehender, Sr. J'J:csidente, como é que so
vae vol;nr um r.t•edil.o para PO.S"amenln de augment.o de linhas, /'
quando o orçamento nao cons1gnnvn verba para ASt.o fim. .
O Sn•..ros1~ Euslllll<! - Mris rste cr.edito é ccnsoquencia
de outJ·o .1:\ votado.
·
o Sn. LoPEs GoNçAr.vlls - •Parece nssim justificndn n:
necessidade do credito snpplementa.r~. conclue ;> parece1' dn.
Camnra.
.
.·
·
Pm·ece, Sr. Presidente, é uma expressão dubit.ativa; como
sabemos, não ó affirmativn, de modo absoluto.
«Parece assim justificada a necP.ssidade do credito sup.
plementor.), acceiLou il Commissão ao Senado. ·
Effectivamente, o dil•ector da Oeste d:z ao Ministro: «QUe a necessidade imJJeriosa de l.lll credito
estava •· prevista desde · que nã.o estava ~cceit.a
n proposta apresentada pelo seu antecessor consul. tando as necessidades dn r•slradn. nem poude ser,·
tomada em considernr;ão a que r.lle PI'Oprio formulou,
J'eduzindo no minimo possível a despezn com d custeio
dos serviços em 19t5.
·
. A lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 191G, consi!l'llOU
apenas o t.otnl de !3/187 :815$ para todos os s.crvicos da
Oesl.e, com uma differ.encu pa1•a menos de 901:500$ em
· con·front.o co'rn a ,j(t escn.s·sa dotacão concedida: em 1914 o
de 1.2ü6 :710$ om confronto com o oroamonto de 1913.l>
E;so f'uncci<Jnario, porém, não póàe entrar cm nprecia- ·
cõos 1 dessa natureza. Tsso compete á Jegislnt.ura, que deve
conhecer o quo o paiz póde gastar. Elle não pódo oxceder á
verba, tem de gastar dentro nas dotacües orcamentnrias. Não
•l elle quom .devo ;er o juiz, p<*quo então sobrepõe-~·e á von~.
tnde ào legislador, sobrepõe-se !Is nossas doliberacões, sobrepõe-•·o :í. lei. Tnfrlils:e n Const.itui(;üo c violn o areamento •.
E,_te ó'o f·ncto. (Continúa.a lm•):
« 'Ar.crescentn o director da Or:;.t.Íl que tem Iu'lndo
com grandes difficlJI!dados pnrn conciliar o servi~o do
lrufeg·o e da l'iscnliznciio da e::trud.n, cni face dos recursos conQçdidos com as pxigenç.ius. e nece.ssidades do

•'.
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J1pblieo. ·Fni f~rç'adn'. no inicio do e.\.o~eicio n J•r.duw· 11 pessoal ,,ornnlen·o rio toda.;:. ·ns dlvisüe.< rle üe··
IH'•rrlo "nm o;; cô1'tes e1'fect.uados .no orc;nmcnt.0 'de -1 o1.1!,
efl\.•Lando·lhns. os dommgos e d1as. .l.'eri.arlos é de>eont.nnrJI).Ihrs. o ·1mposl.o rle 5 'I". crend_o pel.fl lei vi'g-enlo dn
l'ncmLn, o que ll\1[1ortou em umn sJtu-nçao inswstenl.nvcl
Jllll'll. os pohres operaPios. Com' a eonsill'!lacfio «M'uterml~. ·~penas do !!00 :000$, votada pura e' se cxnJ•eir·io
SIÍ l.em podido a dil•eclol'iu da Oeste comrn·m· ~ombi·,H~
pvcl, um potH:o ~e )niJl'iJ'icaJ)I.rs e de ~OJ.'lllcnt.e.'·. c os
H~lpl'essos maJs mdJi.P•!!LSaveJR -no. serv1co do l.r.·nrego,
nucJ lho sendo nbsolwt.amente pO~·SJYel n.l;tender ús eon ..
s,l,autes mr,lumaçüe:. de f.odas as divisões fi.n. esl.l.':tdn.
qnnnl.o :i ncquisiçüo de materiae:;. de. Lt!'f\'CIIIo o im~
· prcscincH voI noccssidndn.
.
·
As rondas da estr.nda, informa o dirocf.or da Oosle,
>ol'frcm eonsideravolmen.l.o uom n sil.tml'ii.o anoJ·mnl
cr·cndn. peln. ·ia.;:.ufficiencin de verba.
·
A' vista de taes r·a~õcs, o dns demohstJ·nr•üc~ trn ..
zidns no sen llOnheeimcn.lo, a ·Uommissrto cio ~lrinnnnne.
\)t'Op.íic rí 9nmnra que sc,jn ndiJpt.ndo o seguinte pt:o,Jtlnl.r:l rio 101 :
O Congresso Naeion.n I decrel.a:
•
Art. L" E' o Poder Executivo aul.ori?.nclo n abrir,
pelo Ministerio da Viação e Obms Publica:, o credito
de ii8R :860$, supplement.nr írs diversas ~.rlb-consill'lla ..
cõe~ e· consigna({Ões ·da vel'ba. or(~amentaria dn. :m~ I.L·adn
do .fo'nrro Oest.c dé Minas para· n exorcicio de HJHi.
Art. 2." Hevogum-so us leis e di&posiçõfJs em ~on~M~

.

.

.

O Dr, Alvaro Baptista diz que não foram apresentados lt
Commissfio os doeumnntos r.nrilprobmtorio's de todas Asm:. alie·
!l'll1JÕes. Ot·n, nllegur e não pNvm•, é o. mesml) qrr<J nfi.o dize!',
1<~··. nphorisrno do dü·rito.
.
.
Sl'. Presidente.· a minha posioão nesta tribuna é sempre
de cnrader impe.~-sonl, porque, si eu fosse attendcr a cousi·
óeJ•aç:[,r·:. possoaos, me rmrvm·ia sempre deanto do conceito
que fnr.o .ao valor moral do Sr. Presidente dn RepuhJif';a o
do> illtisLres atlxi!inres de S. Ex.
..
Niío vonho, ag-orn, render homonng~n.s •no valor int.ellectunl ao eRforco que cada um dos l\Inust.ros despende no
desempenho de suas l'mwr,õos, vonho s.implesment.e examimn·
.~l dentro .da Cübst.it.uiofio eu me .inlgo habilitado a conceder
t.Ms credit.os,
.
Jft .d~monsl.rci que, em caso!' excopoionaes, de .J'oroa maior,
quando. por exemplo, o legislador votn um areamento com
reduzidas d011.al'ües, ma::.o mantém o sérvico já existente, não
modiJ'ico ·a sun·' or;::arriza(jão, consorvn a sua est~~;bi!idade, como
t•cdnt.eceu com n administ.rucão da. Marinha; eu, nesses onsos.,
â01r1 o meu volo, porque todo o principir> legal c,ede dennte do
principio de

forca maior.
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Nesta questão eu ve.fo a palavra honrada de dous mem~
bros da Commissão de Finanças, um da Camnra, e outro do
Senado, declarando que assisna•ram vencidos, porque n mcn~
sngem do Sr. P.rosidente da Republica, acompanhada do oJ'l'J~
cio do Ministro a esse pedido de crecli•lo, niio trouxe os do~.
cumentos ])robnntes dessa despeza.
Como 'posso eu acceitar, votar e approvar esse c:red.ito?
Não esl.arei commettendo uma fnlta grave, gravíssima,
acceiltand 0 esse pedido de credito, sem a . prova dessa '
despeza supplemcntar, dessa despeza determinada por
um caso de forca maior? Parece-me que sim. Entretanto, o
. Senado poderá estranhàr que eu deixe de narte a rna;i.oria da
r.:omrnissão de Finaouns da CamaTn e do Senado, que opina
pela abertura do credito, para me ater no voto isolado do
Sr. Dr. Alvaro Baptista. na Camnr·o, e aqui, ao ·do nobre
• Senador pelo Districto Fed~ral Sr. Dr. Sá Freire.
Entretanto, como estou com n boa doutrina. em face rln
Constituir,ão, e eomo 0 parecer não é fundamentado, acceiLo
o voto venc-ido, ~elos motivos que acabei de expOr. Além
distp, uma opimão ou referencia. singular, muita vez, tem
mmta forca.
Vou citai!' um caso, em poucas palavras.
Em 1893, na cidade. dG Mnnúos, oarAJI'!'eu um facto de.
grn.nde calamidade, um facto que, além de ossoml1rar ,a populnçfio, pelo vn ln!' moral, era ao mesmo tempo um monstruoso att.entado á Constituição da· Republica. .
Chegara do Rio de Janeiro a noticia de que os revoltosos
hnviam cnJ)ftnlndo e que o..Governo do·mm·echnl FJ.or.kmo Pt,i~
xoto era um governo incontestnvel, um gover•no victoriosn,
que havia triumphado c.orn' a Constituicão. Pois bem; wrnig-os do governador do Amazonas, enthusiasmados com essa
noticin, mal interpretando os seus de\'l~res ·cívicos, ai t.a bOm
da. noite h:al.arnm-de m;npastelnr o orgão da opposição, l'fiiB.
alh se Nlhhcuva, o DW7'1.n de Manáos.
.
Eu era visinho da f.)'PO!,T!llflhia, morava em um predio
proximo. A' i hora da madrugada, concluído 0 meu Lrabolho
(porq!IC naquelln .. época. sendo mais moco, d.ispondo de ma.is
enrJ•gm, costumava trabalhn·r• ató tarde)., procurava conCJlinr o somno, f]unndo ouvi fartos pancadas em direcríío ao
predio dn typogrnphia. Fui logo me convencendo de ôuo se
l.r·atuvu cje Ulll nçto ·de ~elvngerin, porque, infelizmente. _em
nosso parz, tem stdo hubrto r.tLentnr~se contra a liberdndo ria
impii'onsn, que r.u .tenho defendido sempre, em t.ndn a par lo,
e BOm a mnxima ·dedicncüo.
Snhi, atravessei 'a~ rua, encostei~ me ú . porta de uma
merrenria o tive nr.casiiio dr presenciar nfio só o empastela- ,
moNto rln t.ypogrnphiu, corno .tambern o assalto. f]UO demm depois no predio, ntenn<lo~lhe 0 innenclio,. do modo que tudo '
:l'iens~e destruido. No predio' contill'tiO. t•rsidin um dos proprio~nrios do Jornal, o .Sr...Tost\ Cnmeiro dos Santos, o irmmedJatamente dei o sr:rnnl · de nla!'me. A policia quir. intet•vtr e procurou que eu a acompuuhns~e pn~~~~ depOr no
\
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. nu.nrf.cl dr polir. ia. l\lns n populnc1i 0 foi- noordnndn nns
meus protostos rnorgieos r, pouco a pouco, a nraQn ficou
compacto, ehein de uma multidão enorme. '
Como disse, a policia pretendia que cu fosse t't casewna
.:lar 0 meu rlepoimcnto áquella hora da noite, ao que me
oppuz, decliwnnd~ que no dia seguinte ir•in dizer a verdade.
De facto, alli compnr·eci no dia seguinte, prestei o meu de, poimPnto, denunciando ao chefe de Pol1cin que o attcntndo
hn.vin sido prntic~do pelo for·cn publica, sem quo eu sou.hessc qual f~ra o mandante, trndo reconhecido soldados o
. officines .~ pa1sana.
·
PasPamm-se os tempos. Mais tarde, ·o proprietario da ty. pographia pil'Opuzera nma. acoão contra a Fazenda Publiea,
porque, em nosso paiz, é n Fazenda Publica nue responde pelos
desatinos. immornlidndns c ar:tos inconstitucionaes dos orgãos
do depnrlnmento T!lxecutirvo. Proposta n ncoiio,. foi instruída.
npenns com o· mi!u depoimento. E aqui se· acha 'Presr.nf.e o s~
nndor Sylverio Ncry que poderá confi·rmar ou não tudo quanlo
·venho expondo a respeito desse caso. O ,juiz de primi·era ent.rancin sentenciou Julgando n lllccão improcedente. por ser
baseada apenas no meu dnpoimento; mas, o Tribuna.! Superior
do Estado dellllnrou. que; embora firmndo em um prinr.ipio
de direito nnw testis mtlltus testis, o ,iuir. devia ,iulgar íi.
acção procedente com o meu unico depoimento, ein vista da
sit.unr,iio esneeia.l cm ·nu r •e11 me achn.va na occnsião; sendo
funccionarios
que todas as demais testemunhas · eram
publi~ns nu pessons IJUB tinhnm contractos com o Estado e.
por oonsef(llint" indivíduos CJtW -nãn podimr. depor r.om inde.pflnd~ncin, ao passo que n meu , depoimento, embora isolado,
•nttenrlr.ndo ~- indeprndenr.in dn minha. situação, tinha alta
significação moral. A Faze11rln Publica. foi condemnadn.
.
E m.nis: l1ouvc recurso nxtraordinario pam o Supremo
Tribunal Frdflrnl 1 e os hoim~dos S~s. Senadores vão ouvir o
seguinte: - O Supremo Tribunal Federal negou provimento

.nn recurso.

·.;·.·~·:'~""'""I~!~

O ·sn. Vrc•t•nmNo 1\foN'l'Emo - Isso ~ muito honroso pnr:~<
V. Ex. i mns não ,iustificn o voto contra o credito.
O Sn. LoPF.R GoNÇALI'TlS - Tsso quer dizer que, se ~ aoocitnvrl r.ssn. rlc~isiio dos Tribunnr.s. ni'io porque snjn um nrgumr.nto qm m~ orgnlhr., mns. por hnvr.r nolle umri nHa ~ignifi
rnr.iín jnrii!irn. nut,rntnntn posso fn7.r>r ncccit.nnrln,. pnrn n npr•:rinr,,iín rJ.r.ssr. rrr.rlito. nm Yolo lnm::mm nnlcn, sem fazer pn'ra.Jiclo rnt.rn nnssons nn rnf.T·e os membros dn. Commiss1ío rio
Finnrn~ns. cnnsirlornndo o cnsn npl'nns ~oh n pnnf.n i!r vist.a
dn n.prm~int:iío . do ·pmvns.
ncriiir.' con'Sidr.J•n rsso vof.o nm vot.n oonscimicioso. ,iust.ificavel e ,inridico.
Era o quo tinhn o. dlr.er. (Muito bam; ·mutto bem.)'
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Sr. Vicorino Monteiro '(') - Sr. Pr<JsidenLe, o Ioga~
qne imrnorr.cidamcn Wi occupo na Commissão de Finanças, de
sou Yieo-Pr·osidenl.c, impõe-mo dev-eres, que,.· realmente, sou
o primeil'O a 'conJ<)SSar demonstram que não csl.on nn altura
t1e or.rmpar semelhante cargo. (Niin apoiwlos,)
.Por elle, qunnrlo menDs rsoero, ve,io-mr. na nec<JSSidado
do dorl'r.nder [lJ'O.ieclns e disposi~.ões qne n.hsolnl.1mentc nf!rl
J't:lnlci, nfio tendo, portanto, feito delles o esl.ndo meticuloso:
que ;;omlmenl.o razem os SJ'S, Ilelntot>es.
Ma.~. nn~l.e assumpl.o, apesar de minha incompet.encin ...,.
(uíío G)Joirulns) sinl.o-me pm•fcitnmcn[,D ;t vontade' e posso fa~
nilnwnl.r. ,iusl.il'ir.ar o CJ'<Jdito.
Esse credito ,instil'icn-sc, ~m primeiro Jogar, pc,Ja integrldn.rle, comrclencia c escrnpulo do illnst.J•o Sr. Ministro da Via..
cfio, qno, qunnrlo fa?.in parte de nossa Commissão de Finan~
~·as, foi sempr{l consirleradil por nós nm consultor technico,
Ro!Jre to rios os nssumpl,os, porque S. Ex. é um estudiOS(} e tem
ill'~an izado cstnrlos sohJ'O torlos os ramos rln administraofio pu- ·
lJJica. Qn:Ínrlo nos víamo~ em dif.fiiluldarles sohre qualquer,
n~sumpl.o cllo nos tm1.in, immcdial•1mente, <J.c m<Jmorin, subsídios preeiosos ,, exaot.amenLe por esse valor ,t:oi S. Ex. esr:olhido poro o cargo ele Ministro da Viàciio no momento em
que essa é o mais importnnté deportomerlto dn ndmin.is!rn,,iio puhlica, onde lla infinitas difficuldades que demandam
Aner!l'ia, compel.oncin. e capacidade d•,; Lraballlos extraordi!IUJ'ios, quando por uquella. pasta corre n responsabilidade d!l
eentr.nns de eontractos, que precisam de ser examinados com
' inl'inil.n euidaclo. Bnstnvn qile um homem da estatura moral,
do escrupulo e da compete~cia do Sr. Tavares de Lyra, nota.
vcJ por {)!ovadas qualidades de carncte~. houvesse solicitad~
osse crArlito, para rlissiptll' as duvidas passiveis.
O Sn •.LOPJ~s GONCAT.VES - Eu não discuto a ,pessoa do
~l.in islro, discuto o facto.
D

O Sn. Vrc"romNo liroNTErno - Per<liio, meu caro. collega;
nfio lomo o recado na escada; bem sr;i c sou o primc.iro a
J•r,eonhccr,r que V. F...x. é um' homem bem intencioMdo. tanto
quo se inspit•a sBmpl'c c muito 1Dl1vnvelmente no respeito
n Oonsl.il.uir;.iio; mas, Sr. Presidente, dennte de fncl.os que
S. l~x. mr.smo closfiil'ica cJ:e- !'o:ron maior; dean:t,e do pedido !lEi
um cr·cdil.o Qu<! vism corrigir defflit.os orçnmeniAlrios, pois
qu·c o Congresso nfio concedeu as verbas nccessnrins de que
carreia o poder publico, entre outros, para esses servicos;
creio hrm qne S. Ex. o honrndo Senador,, apesar do seu muito
?.elo pnla Consf.ituicão e do &e'U e:~;eoessivo esorupulo nn distrihuir.üo rios dinheiros publicos, reflectindo melhor, votará!
p·elo crcdil.o em debate .
.( •) Este discurso 'lluO foi revisto pelo ·orador.: .
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Trata-se, Sr. .Pr·esidenw, de uma necessidade imperiosa.
Si o noJJJ·e l:ienadoJ• pelo Ama~onus, estudioso como fi,
inf.er.ussnndo-sc Canto, corno sempre patenteia pela ai La adrni1\istra~fio pLJIJiiw lesse a moosagern do Sr. Ministro da Viacão, e/wgaria á conclusão de que o credito solicitado está
porr.r,itamcn l(l j usti l'icado.
Si :5. ·.J~x. Livc~so lido esse dDcurnento verificaria que,
desde Hl-1 a, que o Congresso vem reduzindo essa verba, crean- .
do portanto clii'J'iculcladcs á cxccucíio dessa ser'ViiiQ, obrigando o Govemo, Sr. !'residente, a solicitar abertura de creditas,
como llinda hn dias tez, em rela~ão ao 1\linisterio da 1\!ari. Ilha, t.cnclo o Senado votado o de 7. GOO contos.
Quer· o nobre Senador saber qual a razão disto, qu-e :i
Jl!'imeir•n vista pureco uma anomalia?
·
Provém este mui do acto do Congresso, organizando or.
çamentos h)•pot/J eLicos que, em absoluto, não traduzem a verdado das noeo.ssidados publicas, obrigando a praticar diariamente uct.os que a muitos parecm·ão absurdo, de quando em
:voz, solicitar abertura de· credito pura este ou para aquelle
departamemto da administração publica.
Ahi tem o Jli.Obre Senador.
:
Diversos ramaes dessa estrada estavam sendo construidos, chegando á conclusão, dentre muitos, o da Barra Mansa.
Deixai-o entregue ao! cuidados dos empreiteiros não coo~
.villlm aem com isto estes concordavam, porque é sabido que
a oonservacão de linhas demanda grande verba. Para obviar
o mal e não ser prejudicado o erario nacional, o Governo
resolveu abrir esse t.r•afego, estabelecendo estacões··.e Jevalildo
o progresso t\s zonas por olle servidas, modificando o sertão,
melhorando-o, fazendo-o progt•edir. Releva ponderar ao nobre Senador· que u renda auferida pelo Governo, resultante
do trul'ego desse trecho foi desde logo bem compensadora e
inl'initamenle inferior ao credito que om se solicita.
Persu•Lo à S. Ex.: praticou o Governo um acto illegal,
fortalecendo o 'Ehesouro com mais essa fonte de renda~·
Não andou beul o ·Governo impedindo que esse trecho já
construido ficasse em abandono, o qtie, minguem ignora, representaria um prejuizo aos cofres aacioaues ·?
Nestas condições, S... Presidente, apezar das razões que
o meu illustre oollega aventou~ procuraado estribar-se no
·.voto isolado de um dos membros mais respeitnveis dn Commissão do llinancas da Camara, meu velho e querido amigo,·
Sr.. Alvaro Baptista, incoJitestavelment.e um dos homens de maior probidade e respeit.ubilidade, eu penso que o
meu i!lustre collega não tem razão, pois se. esquece que
lllaquolht mesma Couimissão lm outros nomes tiio respeita:veis e tão dignos quanto o do meu illustre conterraneo.
Eu croio, Sr. Presidente, que o nobre Senador pelo Amu:wnas, ao atacar a concessão do credito em questão outro
iatuito .11ão teve sinão a satisfaoão dos seus aJ?petites ln-
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.
f;ellectuacs, pois do contrario não se comprehende como em
. uma occnsiilo em que S. Ex. é o primeiro a declarar qu!l
Pl'ucisamos te>' orçamentos de verdade, poss'a ter esses malentendidos oscrupulos constitucionaes.
Si assiin Jaão fosse, si os escrupulos de S. Ex. fossem.
reaes, fossem sinceros, não transigiria. Si transige, contradiz-se e então sobrepõe os. seus sentimentos do estadista· aos
surtos do sou tale~ato.
·
.si S. Ex. tem necessidade de· douumentos, de inl'ormuoões, poderia pedil-as ao Ministro da Viação, mas quando u
Ministro da Viaoão ou outru qualquer manda pedir um credito ao Congresso é porque lll.aturalmente, tendo recebido a
l'eclamacão, procurou estudai-a, examinando. :1 sua procedencia,
i
Proseguindo nessa sua campanha V. Ex. abre um caminho para que o Governo, com a responsabilidade do Congresso, se torne caloteiro offficial.
'
O Sn. LOPES GONÇALVES :_ Não osl<>u de accôrdo com o
calote official.
0 Sn. \'JC'l'fJHJ)';O l\lON>J'EillO - Si S. Ex. não está du
aucôrdo porque razão nega o credito solicitado pelo Governo '/
'l'mta-se, de um credito que se impõe;· é uma ueccssidadu
da administracão publica. O credito pedido é destinado á
compm de material para a Estrada de .l!'el'L'O Oéstc de l'llinas.
O material está de tal fórma reduzido que, lii.ÜO sendo renovado, virá desorganizar os serviços daquella estrada que
dá actualmente uma renda liquida de mil e tantos contos.
Vê, pois,
Ex., Sr. Presidente, que a Oommissão de
Finanças do Se!ilndo, tendo em vista o parecer da Commissão
· de l'inancas da Camara, que transcreve, quasi. na integra, . a
mensagem assignada ·pelo Milaistro da .Viaoão, não pod111
deixar de ter outro· procedimento.
·
Andou perfeitamente bem e não ás apalpadellas como
impropriament0 classifica o illustre Senador.. ·
·
lilis as razões que eu tinha a apreseJitar ao Se~aado, certo
de que o illusti'i! i:ienadoP foi i'nfeliz quando preteadeu estabelecer um «simile» inadmissível entre a questão ora em debate o o caso occorrido .em Alanáos, quando S. Ex., com a
sua esbelta figura, procurou se coser á parede para preselolciar um acto de prepotenciu, [lL'ocedimento, aliás, muito
louvavel, muito digno e muito justo.
Era o que tinba a dizer. (Muito bem; muito bem.),

v.

O Sr. Lopes Gonçal:ves -- Sr. Pr·Jsidente-,-dovo dizeL' ~po
uns rJuus palavras eJIJ resposta ao digno mombro da Commisaão
de .l!'inuncas, tJUe ptJin segundt! ou t.orceim vez, como acaba de
dizer, tem sido í'or~arJo a tomar a defesa dos pareceres da
mesmo. Conimissiio, que por outros membros .teell'l sido la-

:vrados.
\
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Não ·estou, 110 momento apl'cciando us. qualidades pessoacs
'c:Jo Ulular, desta ou daquclla pa~ta.
.
NingueJJI melhor do que eu fót'mu mui~ elevado euuceiif,
do Ministro du Viaçüo, o St·. 1'avurcs de Lyt•n, de quem ,on
arniero de luuera data.
.
Mas, não se trata da pessoa do il!inistl'o, uorn da pessoa do
.l't·csidcntc da Hepublicu. Tr"nta-se de um facto. Si votei pelo
ct·odito de 7. 600 contos para o 1\!inistet·io da Marinha, foi [}Orquc dcante da bl'ilhante discussão sustentaóa ent..t·e os Srs.
.Toão Luiz Alv•Js e Sá F1;eire, convenci-me de que aquolla despeza IHio podia deixar do ser effectuada, uma vez que as votacõos do ort;amenlo e1·arn para serviços que não foram modificados, que não soffreram a menor alteração.
Mas neste caso em debate, tendo em vista o escrupulo c a
meticulosidade r:orn que procedeu na Commissão de Financas
da Cnmara o Sr. Alvaro Baptista, cuja int.egl'idade moral o
nobre Seuador· pelo llio Grande do Su] é o primeiro a reconhecer, sinto-me em boa companhia. pois esse illustre Deputado
ass'ignou vencido o parecer porque não lhe apresentaram os
tlocumeutos comprobativos das despezas, a que so referiu a
mensagem presidencial. . '
·
!rodos nós sabemos, Sr. Presidente, que nem sempre a
razão está r·om a maioria, que póde obedecer, em muitos ea~os,
a sentimentos de amizade; que, ús vezes, o voto isolado é o que
c•rwcrTa a verdade, como, no meu entender, succedeu na llypothcse, com o voto do Deputado, cujo procedimento não me
cansarei de louvar.
Não está em causa, portanto, a honombilidadc, a figu1·a:
J'espcitavel do Jllustl·c c nob1·c Mmistro da Viação, que r·econhcço ser· um homem trabulhndor o dedicado ú causa publica.
Assim, só tenho cm vista dar o meu voto de accórdo com
11 Conslil.uir;üo, sent.indo-me )lem aJompanhndo com a m·ite- ·
~·iosu conducta do Deputado Alvaro Baptista. (Mv.ito barn; ,
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muito bem.)

Adiada a votacão.

'·

--'·
,.,

LIÓliNÇA AO SR. AMERICO PORTUGAL

discussão da proposioão da Cumara dos Deputados '
n. it5, do 1915, concodondo a Amet·ico Portugal, amdliaz· da
Jtupm·tit,ão Gez·al dos. •.rclogmpnos, um anno de licen~a, com
dous (.Ol'COS da diaria, para tratamento da saude.
' ,\diada n votação.
.
:l"

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou· lo-·
\vantm· n ·sessão.
·
Desir;no para ordorn do dia da seguinte:
.,
VotaQiio, em 2' !liscussão, dn proposição da CainaJ•a: dos
• Deputados n. H, do 1915,'que nbre, pelo Ministerio da Viao!lo,

'

·,

lNNA!!B DO SF.JfADO ~

'86S

o crr.dit.o de 'M6:8G08, supplementnr :ís âiYersns sub-consl,::nncões e eonsignnr:õcH da vot'!Jn Ol'<:nmunturia dn Estrada de
l<ct.'t'o Oetilc de Mi n~ s, pat·a o cxr.reicio do .IO.l G (com. Jilll'ecar

{aJJo;•twal du Commiso'cio de Viuanças) ;

.

·

Vot.nçfio, cm 2' dist:uHsüo, da pr•oposi(lfiQ da Cnnnu·a elos
Depu Lados u •.; G, ele 1n 15, concedendo a Americo Pot'l.ugul, nuli:iiJar dn HeparLição Geral dos ~l'elcgraphos, um anno de licenr;a, com clous Lcr·cos da diarin, para tl'atnrncnlo drt sn.ude
('com )Jl!l'~cm• j'avorave/. tia: Uo'lll:m.issão da Phta11Çits);

Diseutisão unica da Jiropus'i~ão da Gamara dos Deputados
n. GO, riu HIIG, que appt:ova. o traLu!lo astiigno.do em Washington a 2·l de jt1lho de,1.DH. para o arJ'an,io nmigavel de qualquer•
diffieulda!lc •lUC no f'uluro, se possa suscit.nr Clllt·e o Brazil e
aquclla llr!pub!ieu (com. pa·rcum• (wwravcl du Com.uâssão de
Comlitui~·tio c /Ji}llmnrwla);

•

'
Discussãu uuirm da pr•oposiçü.o da Carnara dos
·.Deputados
11. 58, de i!lHi, que apprnvrf· o l.rutado astii;;lmdo cm Buenos
c:\iJ•es, a ~;; do 1Í1aio do cort·en!e annn. nelas Minisl.t•os das lle-.
lll!~õcs Bxt•~riorcs do Brazil, lia. Argentinr( e do Chile (com.)Ja. 11arer:er fm;omvc/, tia Cornrnissr1o de Constituição e 1Jiplo-

. '//!ada) ;

·

·

·

. ·,

, 1.1

:l• dis0ussão do. proposição da Carnara. dos .Deputados
n. :!7, de 1.915, que abre, pelo Ministerio da Viacão, o credit.o
anpplr~menl.ar de ·I 05:181$, p'arn atlcndeJ' a clcsper.as de· custeio .
do l.rccho da Esl.rndn. de Ferro Oeste de Minas, entre At'an'tos e\
Bm·rn. Mansa (corn.pamccr (avoravel da Cornrn·issão da Fi- •
?lancas) •
, .

·.

f.cYnn'tn-se a sessão ás 2 horas e 25 minutos.
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A\ESIDENOIA DO S.R •. URBANO SAN'l'OS, PRESIDEN'J:E
\

N 1 hora' d1r !.arde, abre-se a sessão,· a quo eoncorrern os

Srs .. A. Azel'edo, .Pedro Borges. Metel!o, Hercilio Luz: Percim LobO, Lopes Goncalvcs, Silvaria -Nery, T.auro Sodré, Al'thur Lemos, Costn. Rodr•igues. Mendes ele Almeida. José Euzehio, Pit·es :F'eT't·eit•a, flibeil'O Goni>alvos, .l<rnneisco.St1. Antonio
de Son~a. ,João Lyt•n, Epitacio Pessoa. Wali'rodo ,Leal,. Raymundo de ~limndn, Gomes Ribeiro, Siqucirn ele Menezes, Guilherrno
Cnrnpos, Domingos Vicente, .Toão J.uir. Alves, Be!'nai'Clinn Monteiro, Miguel de .Cnt·valho, Erico Caolho, Augusto de V•ascon-

..
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cel!os, Alcindo Guanabara. Sú ~'t·eil·e, Bucno de Paiva BCI'·
nul'(lo illonLeiro, Adolpl!o Goruo, Gonznga Jaymc, Jotié :uurtinho, Abdon Baptista e Victorino Monteil·o (:JS) •
'
. Deixam d~ comparecer com causa jusÜficada. o~ ~t·s. lndia do Brazil, iAbdias Neves, 'l'bomaz A(:cio!y, EloY de Souza,
Uuultu l'ellt't.ltia, llOtiU ~ Silva, lti!Jei!·o du .Bt·tLLu, ;\!'!tUJO üóes,
Huy Barbosa. Lutz Viauua, Josú !\larcclliuo, .Ntlo l:'ecanha,
llrancisco Salles, l!'rnnuisco Glycel'i() Alfredo Ellis, Eugenio
Jru·dim, Leopoldo de Bulhões, Alenéar Guimru·iies, GenerosQ
Mal'ques e Vida! Ramos _(iO).
E' lida,_posta em discussii() e, sem debate, appr~a,da a
_ . ..:. _ ,
acta da sess110 anteriOl'.
'
O Sr. 1' Secretario declal'a que não ba exP.ediente.. ,__
.
'
O Sr.•. :I' Secretario declal'a que não ba.par:~ .,

ORDEM po DIA
.E' annunciada a votacil(), em 2• disoussiio, da· proposioii.Q
da Camara dos De~utados n. 44, de 1915, que abre, pelo Mi:nia!.clrio da Viaçilo, o c1·edit() de 686 :8tiOijl, suppJemen~ ás,

diversas sub-oonsignacões e consignações _aa Vel'Jla oroamen.,
wia 'da Estrada de .!!'erro Oeste de Minas, plll'a _o exe~Q
lie 1~15. .•,
__ . -----------···-•·L·•· ..... caol
.·
o Sr.. Presid1.11te -A lista da porta accusa a presenea df!
38 ;:;rs. Senadores, mas no recinto, visivelmente. Dão ha nu.;
mero•. Vae se procede1· á chamada.
·
· J'r.ocedendo-se á chamada, verifica-se a ausenoia doi~
Srs • .Watiredo Leal, Raym,undo de Miranda, GUililerme Cam~
pos;' João· Luiz. Alv~!lo Hernal'dino Monteiro, Miguel de (l&J:..
:v.a,lho ~ Bueno de Pa1va ~(7). ·
. .
_
·.. _ . ·•
Responderam á obamada apenas 31 8rs. ~ N_iQ
havendo ,numez:o passa.,se .á mataria ~ discus•io.,
.. •
. ~TADO ENTIIIIi O BRAZIL B OS ESTADOS lllUDOS DA AKIRJQA .

DO NORTB

Disoussii.o llllica da proposigão da Oamlll'a dos Deputado~
n. 50, de 1915, que approva o tratado wignado em Wasbin.,
gton _a 24 .de julho de 1914, para o arrllll,jo ami~vel de qual~
quer dii'i'iouldade que ~o futuro . se possa aUSOl~ en~ Q
Brazil .e aquella RepubAdiada a ~IIQAo.
::
'

.•

Talo vn
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TRATADO ENTllE O BRAÍ:lJ,, ARO!lNTINA E CHILE

U1scussão unica da proposioãb da c'amara d~s Deputados
n. 58, de 1!li5, que approva o tratado assignado em Buenos
Aire~. a 25 de maio do corrente anno, pelos Ministt·os das Relações Exteriores do Brazil, da Argentina e do Chile.
Adiada·~ votação. ·..

~

CREDITO DE 105:181$, AO MJN!STERIO DA VIAÇÃO

...

3' .discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 27, de 1915, que abre, pelo Ministerio da Viação, o credito
supplementar de 105:181$, para attender a despezas de·custeio

do trecho da Estrada de Fex'l'O Oeste de Minas, entre Arantes e
Bal'l'a Mansa.
·
Ádiada a votacão:

•

'

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, :vou
:vantar a sessão.. ·
Designo para ordem do dia da seguinte_:

1~

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara do~
J)(lputados n. 44, de 1915, que abre, pelo Ministerio da :Viação, o credito de 686 :860$, supplementar ás dversas sub-con-,
·Signações e- corisisnacões <ln ve1•ba orçamentaria da Estrada
, de Ferro Oeste de !limas, para o exl!,rcicio de 1915 ,(com. pa-

.

.

recei' {avoravel da Commissão ·de Fwa'IIÇas);

Votacüo, em' 2' discussão, da proposicão da Camara dos
. Deputados n. 45, de 1915, concedendo a .Amerioo Portugal,
auxiliar da Repartição Geral dos TelegJ•apbos, um anno d•l
~icença, com dois ter:cos da diaria, para tratamento da saude

,(com

parece~

favora'Vet d.a Commissão 'de Ffll~as);
.

I

:
Votação, em discussão unica, da proposicilo da Camara
dos Deputados n. 50, de 1915, que approva o tratado assignado em Washington a 241 de julho d'O 1914, para o arraujo
amigava! d'e quulquell' difficuldade 'tjuo no futuro se possa.
suscitar' entre o Brazil o aquclla Republica (com parecer. ta.
'VOI'U'VIfl da Comrn.issão d,c cons~ituição c DlplOmacjll);

'

.

/
. ''

.

Votação, em discussão unica, da proposição da Camru:a
dos Deputados n. 58, de ··1915, que ap.prova o trabado ass1-.
gnado em Buenos Aires, a 25 de maio do corrente anno, peJos· Ministros das Rtelacões Exteriores do Brazil, da Argentina
e do Chile (com parecer {avoravel da Commissãe> de. Const~
tuição e Diplomacia);

'

' .

. , . . .
. .
···-.

''

..

J7i
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Votacão, da 3" discussão, da jH'OJlDsi~•iio da Camara do~
Deputados n. 27, d-e J!l15, que abre, pelo. Ministerio da Viacão, o credito supplcmenlnr de 105:181$, para attender a
despezas de custeio do l.recho da Estmda de Ferro Oeste de
illinas, -cnl.re Arantes o Barra l\lansa. ícOm parecer favoravr:l
da Comm·issão de Finan1;as); ·

Discussão unica do véto do prefeito do Districto Federal
n. 5, de 1015, ú resolucão do Consélho Municipal, determinando que o valor locativo dos predios habitados pelos respe<ctivos pt•qpri-etnrios, para o exercício de 1916, não pod.e~á
se1· superior ao do lan·camento para a cobrança do exerciCLO
de 1914, salvo tendo. havido roconstruccão ou accrescimo posterior a este lanr..amcnto (com parecer contrario da Commislão de Cons1Uuiçã 0 e Diplo·macia).

Levanta-s{) a sessão á 1 hora c 45 minutos.
•

FEl\! DO S.ETiiY!O VOLUi\lE

~-·

~~·

-·

