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. ser desdobmda em duas, a Cómmissão de Consh- . -
Luição e Diplomaéia, com as designações que formula. 
Pags .. 467, 468, 628, 629 e. 681. ' • 

N.. 3, de 1'921, alterando o art ... 88 do Regimento~. que •. se 
refere á abertun da sessão. Pags, 584, 585, 627 a 
68:1. •. . . 

· N. 4, de 1921; pedindo o pronunciamento da .aommissão 
· ue Com;Litu1ção s.obro a llxacta intelligenci~ do au
·tigo 72, §§ :l" f! 29, da ·Cpnstituição Federal. ~a
gim~ 623. 

. ' . . \ 

lnfol'lllações ...... Governo .(Pedidos de).: 
!tequerimento do Sr . .Felix Pacheco _,(n. i·, de 1921), sobre 

a acceitação , e. uso . dé. ti tu los nobiliarchipos. Pa.-
, gioas 623, 624, 677 a 6'79 .• , , . . . 

'Licenças:. 
' ., 

.... 

· ·Ao Sr . .Sen01dor. ModesLo' Leal, p~a ausentar-se do. paiz •.. 
(P,areccr n. 31, de 1921.) Pags."'627.-.IW)80. 

iA,Õ Sr: Senador Adolpho Gordo para ausentar-se do~ paiz .. 
. (Parecer' n. 32, de 1921. ). :Paga. 627. a 680 .. : · 

Mensagem: .. 
I • • I ' \ 

· Do Sr. ·fo.l'eaitÚiliLc da liepublica, lida por oceasião da pri
. ·moira sessão . ·da· undecilua legislatuL'a do. Congresso 

N auional. )?ag~; · 69 a 264,. · . · .· 

Moutopio: ·· . '• 
' ' ' 

' 
Autor;izaçlf.ó- jm1·a pagamento a D. ~a1•garida. Gomes Cax·-
. neir.o da diff crenoa da pensão a que tem direito . · 

(J;Irojeoto·n. i22,'de 1920.) Pags:: 469 e 680 •. - . . 

Naveoàoio: ,. 

. 

' . 

· Autorização para o contracto da navegação interna da 
· ·Lugóa .o\.!'aruama. (Proposil}iia n. t36, de ~920.) 

. pag. 468, ' 

· Offioios: -' 

Dos J?I'esidentca das Juntas ~PUl'a.doràs das el~ições rea
hzadas .em 20 de :fevereiro· de i92i, para renov89ão 
do terço do. Senad.o • .Pags .. , i ~ 3.. · .. 
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XIV !Nll!O.J:: 
' ·~ 

Do Sr. Senador Adolplw Gordo, commuuicando WL' nc-'' 
" c~ssidade d() ausentar-se· do plliz · ·C 1 pedindo .. quab·o. 

mew~ do licença. Pag •. 598 ., . -

· Paroco1·e~: 
· .. ' ··~ . 

. Da (lominissão d~ Finanças~- ·· . · · . . 
, . N. · 29, de i92Csobr.e. o· projecto n. t4, de 1906, 
fegnlandcr • a .uomea~ão <!os. despachantes geraes da 
Alfandega. Pags. 6 ... 5 o rJ2ti • . .. . · . , 
. N. 30, de i92i, sobre a pi·oposiÇão 0n. 253,. de 

1920, abrindo o .credito de :1.50:000$, ouro, na. verba 
« .Ajuda~_,;de custo» (com emenda) < :Pag :, 626.; · 

' .. ' 

Qa d~ Constituição:. · •.·.· 
- ' .. i • . .. 

·N •. 21, de 1921, sobre o véto ·do: Perfeito do Dis• 
. lri~to Federal, â l'eSolução :do Cons;elho · Municipal, 
. estabelecendo ,que os auxiliares technicos, interinos 
e extranumerarios, da Dit·ectoria · d.~ Obras, sejam 
consideraqos oft'c.cti.vos. Pags. 40:1. a 404: . : . . . . ' ' 

·N. 22, .. de 1~2:1, sobre. il· .Projec.to n. 1, de 1919, · 
outorgando á. .mulhel' o. ~hretto elmtoral, Pags ., W~ 
a 417... · . ··- ' . . ., 

N •.. ·24, de 1921, sobre 'CI pro,jecto u; ~. do mesmo.: 
anno, estabelecendo' medi:das de emerge,llcia .para .. 

. ·combater• a •taxa. i!atnbial. Pags. MO a ~~·;,.. · · 
N, 25~de 192t, sobre o projecto n. 120, dó :t920, 

·abrindo _o •credito de 342:337$:100, para paga:niento de 
salariós aos operarias da Imprensa Nn9)onal e Diari~ 
Off. . J . p "" . . . . . ww •. ~ ag. u l3 ., · -- :, · . . .. , . . ... 

. - . N. 26, de 1!l21,)obre ovéto, do Prefeito do Dis~ · 
, : trlcto. Federal, á ·resolução do Conselho Municipal; ·. · 
· · mandando coiltat' tempo -·para. todos os effeitos á. .. 
. ad,iunta. de -1• classe D ,. 01 ga Vertilina: 1\lattos de 
'01'. p· "4'J ·'5"5'' . '. , 1veu•a .. ags ... o.., ll. '' • · ...... · . .. . . 

. , N. 27, .de ':1921; •sobre o•véto, do Prefeito do Dis~ 
tricto Federal, .: á resofução do Conselho Municipal, 
autorizando· o .pagamento, ao professor Car-los· Reis, da . 
diffet·ença ~de vencimentos· que deixou de. receber no. 
j}C.riodo de 30 <de mo.,xw a 3'1 qe dezembro de .:1919,, 

·· ·Pags.r5(!5. ·e .. 54G. · · ·I . · 
N •. 2Br de 1921, sobre o véLo do Prefeito do Dis-t 

tl'i,rJ'Lo FIJdet•al, á. r-esolução do Conselho .Municípal,. 
mandando contar tempo a Pedro Maià, 4• escriptu" 
mriq da Dit•ector•ia Geral de Fazenda ~tWiilipal-
Pags ,, ~H6 .e 547.. · 
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ll'ID!Cr:i . XV 

D.a de l'odcrcs: 

' ' 

.. 

· N. 1, de Hl21, sobre o recooheéimento de uu1 
senador pelo n·io Gl'AUdil do Sul. Pags. 4 e·t7. 

N. 2, de 1921, sobre .o l'eoonheein:iento de um 
senador pelo E.$adpl. de .Matto Grosso·. Pags. 4 e 17. 
-· N •. 3, -de 1921, sobre o reconhecimento de Ull} 

senador pelo Estado de ·GQyaz. Pags. 5 e iS. 
.. .· N. 4, de 1921, sobre o l'cconhecimento de um 
senador pelo Estado de Santa· Ca.tharioa. P.ags. 6 o 
IS~ ~· 

I • ' 

· N.; li, de 1921, sobre ·o reconhecimento de \1J.il · · 
senador ·pelo Estadp do Pa~aná. Pags. 6 e 18... ·. 

JV. 6, de 1921; sobre o ireconhecimento de un1 
senador pelo Estado de S. Paulo. Pags. 6 e t 9 4 

\ . .. ' ' 

N; 7, do 102:1, sobre .•o reconhecimento de um· . 
senadol' .. pelo Estactó· de ·Minas Gel'ae~. Paga., 7, 19 · · 
. 90 e """: .~ . "" . , . 

·. N. 8; .de 1'921, sobre o reconJl,ecimento <le um: ' 
' senador. ·pelo Estado do Rio de Janeit'"a-•. PagS";. 1 á 9 ,.~· 
, e 20., · . • · · : · ·· . . . . . ·: 

. N •. 9, de :1-921,. sobre o reconhecimento de dois 
. senadores pelo Districto F,ederuL, Pags ., 9 a 11, 20 
e 21 ' · · - · ' 
. " 

, ·. N ,, f O, de· 1921~ ··sob.re o ·l'econhecimento de um 
· senatfor pelo Estado do Espirita Santo. Pags. :11 e 21., 

N. H, de 19Ú, .. solJre· o'irei:lOIÍilccimento de um 
· senad{:r·:pelo Estude;> da Bahia.., Págs. 11 a 13; 21 e 22. 
· · .•• : N ., :12; de. 1921, sobre· o rcconhcQimcnto de um,· · ' · 

senador' IJelo: Estado de Sergipe. Pags, 13, 14 ·(} 23 .. . ' ·"" ' . .. . ,' 

· · .N. 13i ·de :1921, .sobre o reconhecimento de um: 
_ 1 senadgr pelo Estudo. de Alag~as; Pags. 14. e 22., 

· ' N·., 14, de :1921, ·sobre o i·cconhecime~to de un~ 
· senadpr .pelo Estado da Parahyba .. Pags. 1o, 22 e 23. 

· ' N:, :t5; de· 1921, sobro.~ reconhqcimento. dQ. dois 
sonado11cs . pelo Estado. do Rio Grande elo Norte., Pa-
ginàs :15, 23 e 24. · · · 

' . . 
· N. 16, de. 1921, sobre o reconhecimento de um 

senadPl' pelo Estado do Ceará., Pag·s •.. 1(j a: 2/t •• 
• N. 17, de 1921, sobre o reCO\lhecimento de doi~ 

senadores pelo Estado d(} Pará .. Pags. iG, 24 c 25 ., 
I . N ., 18, de 1921., sobre o ·l'BQ.Q_Ujleoirnento de um 

ll.e'ºado~ :pe)P. ;Jl:§.tado de· ~er,namiJ!;lCP. ,, ~ªgs, g~ -~ .6§.., 

' ' 
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VI INDICE 

N • HJ de HJ2i sobre o reconhecimento de um 
tienauor. p~lo EsLadÓ uo Maranhão .. l'ags. 265 a 27'7. 
e ~t:m .. , . .... 

N. 20, de 1!:121, sobl'e o reconhecimento do um 
sena\lol'· pelo Estaúo do Amazonas. l'ags. :100 a 370 ... 

N .: 23, de i 021, li9bl•e , o· reconhecunento do Üin, ., 
st:madorpe!O ~stauo. do !'1aully. !'a.~s. '·~·~ a 4Bó, 478' 
•a 5Uti,_ 5.lrl:l a a.illi, 5.47 a útS:l, :>!!7 -~ ouo a~ tiUil.. , 

.Oa de .P.oliilia :, 

. -N. il1, de. 1921, concedendo · licenva ao Sr. Se-- · 
nado~ Ttioliesto Leal, para ausentar-i:!e do pa1z. l'a- · 
ginas 627 e. f.IUO .•.. 
· .. · N. 32, de . 1921, concedendo. Ücen9a ao Sr. Se"\ 
njJ.dor Aúo!pno Uot1ao, para ausentar.:.se dd. PII.IZ. Pa· 
gmas 627 o 61:10 .• , · ., 

N, 33, de 1921, ~bbre a indicação n. 3, de 1921, • · , 
alterando .o . art. l:l!l do lleg1mento, que se .refero á 

• abertura da_ sessão. {com e.menua.J .Pag •. 1127 ... 
N. 34, de 1921, sob~Íl a indica,ção n. ·2, de 192:1., 

tlosdobr·anao · cm ·duas; . a Commtssao de ConstltUI~áo 
~> Diplo.maêia.' r'ags •.. 628 e ti29 •. . · . . · 

N· •. 35, de :1.921, sobr.e a indicação n. i, de :1.92:1., 
no sentido de ser augmen_tado ·o numero .ctos ,m,e~1'j)S 
da .Commi.ssao · de .lflll8lilfas... ,l>.ag 644.. · · · 

Pensões: · ~ -

Pagamento da'peusão de montopio a D. l1Jgarida Octavia 
Gomes C&·nairo .. (P~ojeoto n. :1.22, de 1920.) }la-

, ginas 469 ~ 680 .• , ' 

~1·eferenciai . , 

..• 

Para a voLat,~ãó .do voto divet•geutó do Sr. Gançalo Rol~ / 
lemberg, relativo ás !lleições realizadas no Piauhy, 
para renovação do terço do . Senado .. (Requerimento 

···-dõ' Sr .. Paulo de Frontin.) Paga. 58:1. a 583. . ~ ' ' . -.. ' ~ 
Para o voto em separado do Sr. Ge'nerosp Marques, re

lativo ás eleiçoes · realizadas I no l>iauhy, para ;veno~ 
vação do terço do Senado. (Requerimento dQ St:.oi· An:.., 
looino Freire.)_ Pag., p83., 

• 

Projectos: 

N .•. :1., de 192:1, declarando :feriado nacional .o dia de Natal. 
P.as. ~s1,., · . -........ · · · 

I . 



INDICE xm· 

N. 2, -de 19211 estabelecendo medidas .para combater a 
' taxa cambial. Pags. 381, 382, 586 a 5!n, 603 a 609 ,, .. 

.r N. , de 1921, estabelecendo medidas para debellar a 
crise commercial. Pags. 387. a 389', · "· 

' ,I ' 

/ 

' ' 

N. 102, de 1919, outorgando á mulher o direito eleitoral., 
. (Parecer n. 22, de 1921.) Pags. ~04 a 417 ,e 705 a 

' ' 722. 

N .. ~. de 1921, abrindo o creditQ de '103 :993$20{}, para 
· · pagamento aos funccionarios das secretarias ·e por
' tarias do Senado, da Camara dos Deputados e do Su~ 

premo Tribunal Federal. Pag. 4 67. • , 
N. 122, de 1920, autorizando o pagamento da differença 

· de. montepio a D. Margarida Octavia. Tiburciq Car
Il eira. Pags. 469 e 680. 

N. 138, de 1920, .. ~ugmentando a verbà destinada á Es~ 
l.rada de Ferro Oeste de Minas. Pag. 468 ,. 

N. 136, de 1920, autorizando o contracto·· da navegação 
interna da LagOa :o\.raruama. iPag 468. · ,. ' . 

. N. 67, . .de 1920, autor1zando a .Sociedade Cruz Vel'melha 
a se utilizar, como melhor lhe convenha, da parte do 
.terreno que lhe. foi doado ·e onde. se ·acha em con
strucção 9 seu edificij) definitivo, P,ágs. 473 e 506., 

N •• .29, ·de 1920, ·roeoÍlhecerÍdo de utilidade publica a As-
. sistencia Judiciin•ia Militar. Pag. 474. · . ., ' ··.:..._ . ' ' .. 

N. 66, de 1 920, cre::mdo o . cargo. de vice-director .do Hos
;picio Nacional de, :Alienados. Pag. 4 7 4, 

' · . N. '111, .cto ~906, !regulando a no~eação ·dos despachantes 
geraes' {l,U Alfandega. ·Pags. 625, ·626 c 681., : 

N .. 6, de 1~2Õ, Ipandando i'âze~·~ a revisão do .serviço de 
' . . abasteClmento:·dagua á Capital· Federal. Pag, 680 •. 

N: ·· 85, de 1920, regul~r1iando o saque de cambiaes em 
mó e da estrangeira. Pag ,' 680. · 

· N. 94, .. :a e 1920, reduzindô a um .anuo o temp,'O de ein-
. barquo para a promoção dos. ;postos da Armada •. Pa- ' 

:, g!na 680. · · 
N. , de 1921; reorganizando a- ·administração da Es~ 

trada de :Berro Central do Brasil e restaurando van
tagens e direitos do respectivo pessoal. Pags ,, 691 
a 703 •. ~ 

Proposições: 

/ 

N. 223, ·rlc 1920, .abrindD o credito de 4 :000$ .para paga .. ' 
menta a Hermelindo Pcrci r,a dos Sàntos o para ajuda 
de custp u trcs deputados. Png. (169. · · 

s.- :V•t. r 
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N. 229, de 1020, abrindo o credito de 47 :893$443, para 
pagamento a Felisberto. Brant. ·Pag. 469. ' 

N, 213, de 1920, . torriandlo obrigato.ria a atracação de 
navios nos cães · dos portos brasileiros .. Pag. 468. 

' N. 250, de 1920, abrindo o ·credito de iOi :665$200, J>ara -
. pagamento de . gratificação aos auxiliares da Im"'-

prensa NacionaL Pag. 468. · · 

· N. 257, de 1920, dispondo sobre as consignações feitas 
por funccionarios publicas em bancos, caixas ou· as
sociações (com emendas. L Pag .. 469. 

·N .. 200, de 1920, abrindo o credito de 13:683$333, para 
· pagamento a Randolpho Couto. Pag. 47~.' 

· N. 234, de 1920, abrindo o credito de 47:949$343, para 
pagamento a Djalma Ferreira, dispeT;Isado por por
taria .do Ministerio da Guerra do posto de 2• te-
nente picador do Exercito. Pag. 469. · · . 

N. 206, de 1920, abrindo um credito· de 220:000$, para 
· um emprestimo destinado á. eonstrucção do ·quartel 
da 2• Linha do Exercito, no Estado do Rio de Ja-

N. 

N. 

. N. 

N. 

N. 

N', 

neiro. Pas·. 506. · 

252, de 1920, abrindo o. credito :de 150:000t. ouro, 
mi verba «Ajudas de cust<u .: ·pags, 626 e 681, 

171, de 1920, declarando de.úti!idade publica, a :Es..: 
· cola .Sup(l,rio.r de Botucatt't. Pag: · 679. . 

· 2Ü, ile 19})0, abrindo o credito de 1:825$, para paga.;. · 
mento :de diarias a Hermelindo Ferreira de Lima. · 
Pág. 680. ' 

246, de· 1920, estendendo á Escola P,ratica de Coni
mer.:io do Pará, ·as disposições :das leis ns: 1.339, de 
1905, e 9.246, de 19H. ,Pag. 680. 

251, de 1920, 'abrindo o credito de 62:016$4171 para 
pagamento aos herdeiros .do ex-agente. fiscal aó im
posto de consumo. Severo Souza Coelho. Pag. 680. 

. / \ . ',. ' 

253, de 1920, abrindo· o -credito de. 52:272$927, para: 
pagamento a Romualdo de Souza Mello. Pag. 680. 

· Reotificaçóes: ... 
Do Sr. Generoso· Marques; a um aparte Ql!e deu quãúdo 

'falava o Sr. F,rnncisco· Sá. Pags. 507 e 508. . 

Do Sl': Alvaro ue Carvalho, 'reclamando contra a omissão 
de um aparte seu na acta da. sessão anterior. Pa
gina 547. 

' 

' 

I 
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INDICI!: 

Reconhecimento e posse: 

;'.4 . .. 

• I 
Do 

,Do 

Sr. Senador Luiz So.ares dos San los,. para renoyação 
do terço· do Senado. (Parece:r n. 1, do 1921.) Pa
ginas 17, 26 e 66. 

Sr. Senador José Antonio Murtinho, para renovação 
do terço do Senado. (Parecer n. 2, de 1921.) Pa
ginas 17 e 26. 

Do Sr. Senador Antonio Ramo3 ,Caiado,, para renovação' .·· 
do teL'ço do Senado. (Parecer n. 3, <le Hl21.) Pa-· j 
ginas 18, 66 e 67. ' 

Do Sr. Senador Laura Sevcriano. Müller, pal'll renovação· 
d~ terço <lo Senado. (Parecer n. 4, de, 1921.) Pa-
gmas. 18 é 28. , 

Do Sr. Senador Carlos Cavalcanti de Albuquerque, para . 
. rer10vação do terço do Senado. (Parerecer n. 5, de I 

1921.) Pags. 18 e 66·. 

Do Sr. Senador Adolpho Affonso da Silva. Gordo, para 
· renovação do terç() do Senado ... (Parecer n. 6, de 

1921.) Pag. 19. · . . · 
Do'•Sr. Senador Raul Soares de Mour:a, para renovação 

do terço do ·Senado.· (Parecer n. 7, de 11121'.) Pa
.. . ginas 19. e 20; . 

' . ' . . . 
Do Sr. Senador Nilo Peçanha, para ;renovação do terço 

do Senado. (Parecer n. 8, de 1921.) Pag. 20. 
' 

Do Sr. Senador André Gustavo Paulo de F~ontin, para 
renovação do terço do Senado. (P>arece·r· n. 9, <le 
1921.) Pags. ·20, 21 e 27. . 

Do Sr. Senador José Mattoso .Sampaio Corr~~. ua vaga··.·: 
aberta com o fal!e.cimento do ~r. Octac!IIO de Car- .. 1 
valho Gamará:· (Parecer n. 9).. de 1921.) -Pags. 20, \ 
2i'e %7 ,. , 

Do Sr. Senador Bermtrdino 'de Souza Monteiro, para re
nova11ão do terço <lo Senado. (Par-ecer n. 10, de 
'1921.) Pags. 21 o 288. · ... 

· Do 'SI'. Senador 'Antoni~ Ferrão Muniz ·de .Aragão, para 
renovação do terço do Senado. '(Parecer n. H, do 
1921. l. ,Pags. 21, 22, '25 e· 26. 

Do Sr. Senador Manoel Joaquim· 'Mendonça !llltrtins, para 
renovação do_ -terço do Senádo. (Pa_recer n. i 3, de 
1921.) Pag. 22. . 

Do Sr. Senador Antonio Massa, para renovação do tel'\IO 
elo Senado. (Parecer n. H, de 1!l2i.) Par;s. 22 r1 •.. ·:. t• 
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Do Sr. Senador Mano e·!· Irresciliano de. Oliveira V.alladão, 
para renovação do tere o do Senado. (Pavece~ n. i2, 
de 1921.) Pags. 23 e 26. · · · · 

D.o Sr. Se~ador Eloy Castriciano de Souzá, llara ren~- . 
vação do terço do Senado .. (Parecer p.. 15; de 1921.) 
Pags, 23, 24 e 66. · . , 

\Do Sr. Senador Tobias do Rego Montei.ro:np. vaga aberta 
-\ com a :r-enuncia· do Sr; . Joaquim ·Ferreira Chaves ... 
. . (:Parecer n. 15, de 1921.) · Pags. 23, 24, 465 e .t66. 
, Do Sr. Senador João Thomé de· Saboya c Silva, para re-
,;.,, novação do terço· do ~enado, (Parecer n·.. :1.6, de 

' 1921.) Pag: 24.. . - , 
. . . . ' ' . \ 

. \Do Sr. Senador Cypriano José dos Santos, para renovação 
·.\· d~ terç.o ào Sen,do. ,(Parece;r n: 17, de-·1921,') ·Pa-

\ gmas 24 e 25 ,. · ···. . . • . .. · . 
Do· Sr. · Senãdor IJus~o Leite Chermont, .. na -vaga·· aberta 

com o· fanecimento do ·sr. Firmo José da Costa Braga. 
(Parecer ír; 17, de. 1921.) P.ags. 2'4, 25 e 28. . · · 

... Do Sr. Senador José Henrique Carneiro :da Cunha, para· 
· renovação do terço do Senado. (Parecer n. :1.8, de · 

1921.) Pags. 29 a '65 e 67. · .. · . i 
·•· . Do Sr. Senadbr . Godofredo Mendes Viànna, rp'ax:a reno

vação do terç9 do Senado. (·Parec~r n. 19, de :1.92!.). 
·Pags. 26•5a 277 e 289,, ·· · - . 

DI1\;Sr. S~nador Alexandrino Faria .cfe Alencar, para' re
. · novaçao do •ter'ço do Sen'âdo . (Parecer n •. 20, de 

1921.) Pags-. 300 a 370.. . . ·.... .. ·· · · · 
• • • .' w ' ' ' • ,. ' • 

·. Do· Sr. Senador José iFeliilC Alves Pacheco,· para. renovação 
do terço do Senado .. (Parecer .n. 23.-de ·t92L) Pa- . 
·ginas .427 a 465, ·478' a 506, 508 a 539, 547 e. 583, 597, 
600 a- 603 e 621. · :__ · . · · '. , \ .. 

' . ' ., i ' ·-.. ' . -~ 

· Relatorio __;Do Sr. ··'Presidente, sobre os trabalhÓs do Senado 
no decurso do· anno legislativo <le 1.920. ·Pags. 278 

· ·a. 288. · ~ · · 

Renovação do terço ·do Senado: , 
Gomm'Qnicaçiio de haverem . as . Juntas . Apuradoras das • · 

eleições rca;ljzadas em 20 .de fevereiro de :1.921 .expe
dido-os respectiVos di{llorrias, com .. o~ liv®s que ser
viram no ll'eferi-do ple1to .·. P~s, 1 a 3, (V'{ de Reco-
nheoiment.o· e ,posse) . · 

· Requerimentos: 
N. 2, de· 1921, do Sr. Gcne•roso Marques, pedindo n no

meação "1lé uma commissiío e~pecial po.ra dar párecm:;'• 
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SENADO FEDERAL 

-----
, Primeir& sessao à~ unàecima .legislatul'a do .. !1Jngresso Nacional • 

l' SESSXO PREPARATORIA DA 1• SESS,i.O DA UNDECIMA! 
. LEGISLATURA, EM 18 DE ABRIL DE 1921 · 

PRf.SIDENCIA DO Sfl. A. AZEREDO, VICE;.PRilSIDENTE 

. A's 12 horas abre-se a sessão a que concorrem os Srs. A • 
. Azeredo, .Cunha Ped.rosa, Abdias ~eves, Hermenegildo de M~

r·ses, Indro do Brasil, José Eusebw, Costa Rodrisues, Joao 
Lyra, Manoel Bor·ba, F.::uzebio de Andrade, Gonçalo Rollem- ' 
berg, Marcilio de Lacet•da, J erouymo Monteiro, Misuel de Car
valho, Irineu Machado, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Al
varo de Carvalho, Generoso Marques e Felippe Schmidt (20). 

O Sr. :1' Secretario (sert,imlo de ·I') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

· Officios dos Srs. presidentes das Juntas Apuradoras das 
eleioões realizadas em 20 de fevereiro ultimo, para a renova
r,ão 'do terco do Senado a que se procedeu em toda a Repu
blica, commtmicando haverem ultimado os seus tt•abalhos e 
remettido ao Senado os livros que ser·viram no referido pleito. 
-A' Commissão de Poderes. 

' .. 
Diplomas de Senador na renovação do terço do Senado 

l<'ederãl, · expedidos pelas respectivas Juntas Apuradores 
aos Srs. ·Drs. : 

Godofredo l\lendes Vianna,: pelo Estado do Maranhão; 
João Thomó de Saboya e Silva, pelo Estado élo. Cear.á; 
Eloy CastricianC\· de Souza, pelo Rio Grande do Norte; 
Antonio Massa, pelo Estado da Parahyba; 
'José Henrique Carneiro da Cunha, pelo Estado de Per~ 

nambuco; 
1\lanoel Joaquim de Mendonça Martins, pelo Estado de t 

Alagoas; . . - . d 
1\Ianoel Prisciliano de Ollvcn·a Valladao, pelo Estado , e 

Ser•gipe; . . 
· Antonio Ferrão Moniz de Aragão, pelo Estado da Bahia; 

' ti, -Vol, l 1 

. . 

(< 

' 
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' ,. ' . ~ . 



AN.NAES no SE!\t\00 

J3ernordino de Souza Monteiro, pelo Estado do Espirit:o 
S:mlu; · 
I André Gustavo Paulo de F'rontin, pelu Districlo Federal; 

Nilo Pet;anhu. pelo Estado do fiio de .Tnneirl1; 
Haul Soares de ~.!oura, pelo Estado de Minas G.ae.s; 
Adolpbo AfJ'onsu da Silva Gordo, .oelo Estaão de São 

Paulo;· 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque, pelo Estado do Pa

rttná; 
J,auro Sevcriano Mülier, p·elo Estado de Santa Cathu-

rina; 
L ui~ Soares dos Santos, pelo Estado do Rio Grande do Sul; 
.Tos é Antonio Murtinho, por Matto Grosso; · 
Antonio Ramos Caiado, pelo Estado de Goyaz. -A' Com-

missão de Poderes. , · · 
Diploma~ de 'Senador ápedidu$ pela~ Junta~ Apurado

J'as da~ eleições realiladas nos Estados do Rio Grande do Nor
te e DisLricto Federal aos Srs. Drs. Tobias do Rego Monteiro 
•-~ José l\luttoso Sampaio Corrêa, eleitos para o preenchimento 
t.las vagás aberl~ nus respectivas repre~entações. - A' Com-
missão do Poderes. / 

O Sr .. Generoso Marques - Sr. Presidente, teudo se au
sent.ado do paiz o St.·. Senadot• Modesto J,eal, membros da 
Commissão do Poderes. requeiro a V. Ex. que promovo. a sua 
8ubstituição nessa Commissão na fórma do Regimento. 

·o Sr. Presidente - Vou mandar proceder· o sorteio. 
'(Pausa. Procedt:-se ao .\'Ol·teio.} . 

Foi sorteado o Sr·. Senador .Muni~ Sodré para substituít· 
o Sr. Senador Modesto Leal. 

~ada mais lmvendo a tratar, vou levantar a sessão, con
vidando aos Srs. Senadores para a segunda sessão prepara~ 
to ria. 

' 
Levanla-~e a sessão ús 12 horas e 4ú .1uinutos. · 

I ' ' -I 

2' SESS.1.0 PREPAllATORIA' DA t• SESSÃO DA' UNDECIMA 
LEGISLATuRA, E~f 10 DE ABRIL DE 192i 

PllESIDE:;cr.\ DO Sfl. A. AzEnEDO, V!CE-PP.ESIDENTE 

A's 12 i10I'Us, abrt!-se a sessão, a que concorrem os Srs. A •. 
'Azeredo, Abdias Neves, José Eusebio, Costa Rodrigues, Anw
jtino Freire, Gonçalo Rollemberg, Bernardo . Monteiro, Pedro 
Celestino c Felippe Schmidt (9) • 

E' lida c sem reclamação approvada a acta da sessão a.n~ 
t11riot·. 

O Sx·. Jo~õ Eusebio (servindo ila ~' ·se~"?'Ctarid), dá conta 
c!o seguinf.rJ , 

EXPEDIEN,'!E . 1 

Di~loma de Se!\ador, expedido pelas Juntas ~\put'l).dOt·as 
da.s ele1cões realizada:~ nos Estados dq Amt!flonas ~ do P1auhy, 



aos Srs. Alexandrino Faria de Alencar c José Fclix Alves Pa-
c!JCco. -A' Commissão de Poderes. . 

O Sr. Pr':sfdente :-- Nada mais havenao a !.raLar vou lc
v:mlar ~a sess~u •. COnVI~ando a9s Srs. Senadores a compare
cerem ama_nha a terce1ra sessao preparutoria que terá.. logav. 
ó. hora ·regJmenlal. 

Levanta-se 1.\ se~;são á~ :12 l101·as c ·10 minutos. 

3• SESSlO PREPARATORIA DA J• SESSÃO DA UNDECUI,\: 
LEGISLATURA, EM 20 DE ABltii, DE :1921 . 

l'nESIDI!:NCIA DO 511. A. AZJJngoo, VICE-PIIESIDENTE 

~\'s 12 horas ahre-sr. a sessão a que concorrem os Srs . ./\. •. 
Azcrcclo, Cunha Pedrosa, AbdiaH Neves, Hermenegildo de 1\Io:.. 
raes, I.opes Gouçalve~. fndido do Brasil, .Tost\ Eusebio, Costa 
Rodrigues, Aulouino Freire, Ben,jamin Barroso, l\Ianoel Bor
ba, Euscbio de Andrade, Arau,io Góes, Gon~alo Rollemberg, 
.Terouymo Monteiro, Irincu Machado, Bernardo Monteiro, Al
fredo Ellis, Pedro Celestino, Generoso Marques, Felippe 
Schmidt e Vespucio de Abreu (22). · 

O Sr. 2• Secretario (SC1'Vindu de I•) dá conta do seguinte 

• EXPEDIENTE 

Officios :. 

Dos Srs. presidentes das Juntas 'Apuradores das eleições 
'realizadas no 11ia 20 de fevereiro ultimo, nos Estados do Ama
zcnas, ·Pará e Alagoas, commuuicando terem sido concluidos 
os respectivos tl'abalhós e expedido diploma de Senador, na 
renovncã,, do lt:'rço do Senado, aos cnndidntos eleitos. -- A' 
Commissão de Poderes . 

Do Sr. presidente dn .Tunla Apm·adora das eloicões reali~ 
~ada~ no Estado do Amazonas r.nviundo os I ivros que serviram 
nas eleicõcs de .20 de fevereiro ultimo, bem assim os do
cumento; apí•c:;entados pelos divet•sos canditlatos á vaga scna
f.orial pelo terço da x·opresentueüo desse Estado. - A' Com-
missão de .Fodcres. · 

O Sr. Presidente - Nnda mais havendo a lraLar, vou le
vantar a sessão ·convidando aos Srs .. Senadores para a quat·ta 
sessão prcparatoria no. dia seguinte, ([uandf! ~erão liqos os pa
receres da Commissão d!J Poderes sobre elc1coes realizadas uo<; 
Estados da Republica. 

Levanta-se a sessão às 12 horas e 35, uünntos, 
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ANNAllB DO .SI::N~~DO 

,:,.• SESSÃO PREPARA'!'ORIA DA 1' SESSÃO DA UNDECIMA: 
LEGISLATURA, EM 21 DE ABRIL.DE 1921 . · · 

PRESIDENCIA DO SR. A. AZI::HEDO, VICE~PHESIDEN'i'E 
., 

. A'~ '12 horas abre~so: a sessão a qtic concorrem os St•s. A. 
Azci·edo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo de Mb
rac5, J .. opcs Gonçalves, Indio do Bt·asil, José Euzebio, Costa 
Rodrigues, Anlonino 1!'reire, Benjamin .Barroso, l!"rancisco Sá, 
João Lyra, l\lanoel· Borba, Euzebio do Andrade, Araujo Góes, 
Gonça!.o Ro!lemberg, 'l\!oniz Sodré, Marcilio de Lacerda, Je
ronymo Monteiro, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Alvaro 
de Carvalho, Pedro Celestino, Generoso Marques, .Fclippe 
Schmidt e Veí\pucio de Abreu (26) • 

J:i!' lida e sciil r'ocJamaoão· approyada a aela da ~cssão 
au~er10r. · 

O Sr. 2" Sccretal'io (sel•viudo d~: -/") declara que não ha 
expedien Lc. · 
\ 

' O Sr. 4" Secretaria (sel··vindo de 2') procede á leitunt dos 
seguint.cs . 

PARECERES 

N. '1 - 1921 

Tendo examinado os decumeulos relativos á eici1;.ão rea~ 
lizada no Estado do Rio Gmnde do Sul, aos 20 de f.ev01'eit•Q 
do corrente anuo, para renovação do terco do .se·nado e, 

Considerando que a conlwgem de votos deu o resultado 
de .\7. 81!3 votos ;para o candidato Dr. Luiz Soares dos Santos; 

Considerando que o pleito correu sem protestos, nem re
clamal;õe·~; a Conunissão de Poderes é de ,parecer: 

1 ", que se,ia approvada a elcir:ilo realizada no Estado do 
Rio Grande do Sul •no dia !)O de fevereiro de 10·21, ·para .rc~ 
uovação do terço do Senado; • 

2•, •llllu sej-a reconhecido c. proclamado Scuadut• da Repu
blica pelo Estado do Rio G raudc do Sul o Sr. Dr. Luiz Soa~ 
t•os dos Sautm;. 

Sala das Cornmit>sõc~ •. :!1 tle abl'il de· i!J.21. - ar:ncroso 
· ·ilJal'(fucs, Prcsidenl.c. - Judio do Brasil, Relator·. :_ José E-u.~ 
::e·IJio. - (ion(~alo·cJlollcuwel'ff, - ·Peli1l1W Schmidt. - Jal'U~ 
liiJ'IIt.o Munlciro. lt'ilwn· Mw;/wdu. - Bcruat•do Mouleil'.u, 
- A iUWl'il!Iil', 

N. 2-1U2.1 

A' Secretario. do SPnado J<'edcl'lll foram l'emellidos 30 li~ 
VJ'os da elei(;ão rcaliwda a ~.o de l'evci'eii'u do cor•ret1lc· anno 
no .E:st.ado de Mall.o~GI·o~~u. pal'll l'CliOVtu.:.ão do tüi'IJO da re~ 
Jli'PliPIIi.a\:fio d-e~s1: J•:~tadu nu Rcuado da 11C1Jl'lllllictt, · 

FoJ•tun ig'lmluumt~· I'N·cbidatl declarw;•ücs de volo~ ·!'citas 
rm carlol'io ele !J'I'S ~P-L'.1;Cíes em qu~ nfio se rnuninun as mesas 
clciloracs nos munici'pios do Sant'Anna de Purnuhyba, Nioac 
o Lagoas. 

.:, 
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Do nxam!l de'sscs documento;; se infere que o pl!lilo r.or
rr.u Jivi•emcnLC! c o ·processo eleitoral not•mnl c regular. 

·Apuradas as vola~tios eonstanlcs do~ livros ·c das dccla
rn~ães de votos em eartorio se eh!lga ao seguinte resultado: 

Dr. José Antonio •Murtinhu .................... . 
Em .separado . . . . ............................. . 
Dr lJoaquim Augusto CI)Sta Ma11ques .............. . 
Em .separado . . . . .............. : . ............... . 
Diversos ~ . . . . .. : ............................. . 
Cedulas em branco ............................ .. 

' 
A' Com missão é, pois, de parecer: 

Votos 
3.123 

52 
722 
12 
13 
371 

1", que se,iam approvadas as eleiç.:ies realizadas a 20 de 
fevereiro ultimo no· Estado d!l Mat.to-'Grosso, 1para renovação 
do terço da represeni1:J:Ção daquell'e Estado no Senado Federal; 

e•, que se,la recon:heeido c :Jwoclrumado Senador pelo 
mesmo .Estado o Sr. Dr, .To sé Antonio ·l\lnrl.inho . 

. Sala das Commissões, 20 de abril de 1921. - Generoso 
Mm•ques, Presidente; - Felippe Schmidt, Relator. - José 
Ett.:::ebio. - Gonçalo RoU.embe!'f1. - A. J•ndio do B1•asil - Je
!'onymo ltlnntei!'O.· - lrineu. ilfachado. - Be1•na·l'do llfonte'i!·o. 

' \ 
(Nl. 3 - 19Zf 

Foram presentes· :l. ·Commissão de Poderes 73 livros e lei
tornes do pleito realizado a 20 de >fevereiro de 19·21 ·no Es
tado de G10ya1" para renovar,ão do teroo dn representaçâo do 
t•eferido Estado no Senado Fedei•al. · 

Do e)(wme dns ac~as se verifica que o rprocesso eleito
ral correu normalmente e tCglulai•ment.e, não tendo !IJPpare
cido eonl.estac!io ao di.ploma .. 'expedido ao candidato mais ·vo
tado. 

O resultado dessa elcicíío apurado peJa Secretaria do Se., 
nado Flederal é o seguinte: · 

• 
VG!.03 

Dr. Antonio 1'\amos Caiado ................. . 
Em .separ.ado . ·. . ........................ , ...... . 
Dr .• Tosé Leopoldo Bulhões •lardim ........ , ...... . 
'Diversos . . . .· .. · ............................... . 
Cedulas em branco .. . . . . .......... ~ ............. :·. 

A' vist.a ·do exposto é a Commiesão de parecer: 
1•. que sejam· approvadas as eleiçue.s rcalizud!as a 20 de 

rcvllreiro no Estado drr Goynz, '))ara reno·vnc.iio do ·teti()O de-
Senado; · · 

2", que ~ojn reconhecifio e IProclnmaclo Senado!' nJelo re
fel'ido :Est.ado, · o Sr. Dt•, Antonio Ramos Caiado . 

.Siltt -das Commissõe;;1 20 de abril de 1021. - Genero.ço 
ltfm•q·ues, :Prasidente. - Felippc Schmidt, Relator. - José 
Eu:zeb·io. - Go'flÇ,alo Rollembe·ro. - JeromJmo Monteiro. -
A. Indio do BrMtl. -Jrineu Macltad,o. - Be1•nar1Xo Monte'i'roJ 

. ' 
··•,' 
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T~nclo cxnminarlo t.orloR Oll rloeumcnlos relativo.~ ás clci
C<ie~. realizadas ·no .l!]sl.n<lo de SnnlrL Cal.hnrina, n•os 20 de fc
vorrllrn do norrenln. anno, pnrn renova~.ão do t.crco do . Se-
nado c, . . , . . · 

. Colisiclfwando qur. a wntngem de vol.<js feita. pela Secro
l·arm · drst.a Gamara rJru nm rt>sultado pouco ma1s ou menos 
Igual ao n!onstnnl ti' rln nrJtn. do apuração, ·pois. aqueHa acusa 
'1!l.R!l8 (dor.o mil oil:o<~rTllo;; r1 noventa r. oito) votos para o 
cnndidat.o Dr·. !l.anr·o Snl'rr•iano J\liillí'r e desta ultima veri
fi.oa.-sc Qllt! n• nwsrno ·candidato· oh teve 1!! •. 812 · (ld'cizc mil 
OlfiOCflJ\los· C d01.0) VOtos; . . .. 
. · . Considcru.ndn que o r.loit.o. correu flí'm protestos nein 
!'Qclamn<;.ões; a Commissão de· Poderes. é de' parec:er: · 

1",- que •S~iam appr•ov41:das as eleiciies realizadàs no' Es-. 
tado de Santa Cathar.ina no <Jiia 20 de fEIV'!!'l':eiro de 1921 .para 
. renovaç;io ,do tere o qo Senádo; . · , · ·. 

2", que s.ej'a reconhecido e .proclamado Senador da Repu
blica .Pelo Eiltado de Santa Catharina o Sr. ·Dr. Láuro Se-
v~riano i\liillér~ · · · · . ·. • 1 

I , ' , - • • 

Sal.a das ·Commissl'.e~. 21 de abril dn. 19'2i. - Generoso · 
Ma~qucs, Prosidf]nf.e. - buí'io. do Bras~t, Relator,.- José .Eu
seblll. - Gonçalo l!olleml!erg, - Fehppe Schmldt. - Jero- · 
'111111\0 •llonteiro. --· Irineu Machado. - Bernardo Monteiro.-• . 

N. 5-1921' 
·' . Tendo oxaminado todos· os documentos· rclat.ivos ·ás elei-

cõ~s realizadas .no Es.l.adci do Paranii, aO!! 2.0' do f'evereirl) díJ 
corrr.nto o.nno·, para. rC'Ilovaciio do tor<;~o do Senado e, · 

Considerando que a contagem do Vütos ·foi ta· pela Secrc
laria desta Gamara deu um rmmltado pouco mais ou· menos 
igual ao oonsbant o da acta de 1\Pllrnt:ão, pois aquoHa accusa 
13.848 . (trese mil oit.oMnf,os <l ·quarenta e oito) wtos para 

~ o candidato cr>t•oncl Dr. Carlos Camlcante di'. Albuquerque 
· o desta ultima · vcrifica'-!So que o mesmo candidat.o obteve 

14.751 ·(quatorze mil sel.econl.os o cincoenta o um) 'l'l()tos; 
Considf!rnndo que o ploito CO'rreu sem. prQI.<'stos nem 

rcolamnoiJe.s; n Gommissíi.o do Poderes 1\ de· .pareCCI': . · • · 
1 ", que so,iam approvaàn.s as clldcÕII's· realizada..~ no· F:s

tado do Paraná, .no dta 20 de fovéroiro de 1921', ;para reno-
vacão do· terco do &>.nado: . · .. . . · 

2•;· que se.ia reconhecido e proclamado Sen!Uior cn R>e!Pu·· 
publiQU pelo Estado do Paraná o Sr. coronel ·Pr, Carlos Ca-
Yalcante de AlbuquorqWJ. · · . . · · · 

Sala das CommL~sõe~. 2t' do abril de 19121; • _: Gen~ro.M 
Jlarques, l're.'lidento.' - Jm'O'rwmo Jllon.tei1'0, - José Eusebio. 
- Gon('alo Rotlemlurra. - Felipp11 Sch.midt.·- lndio do B'ra-
,çil, -'-- Irineu Machati'o. _.:... Bernardp •lfonte1:ro. ·. . . . ' ' ' . 

;N. 6 -'- 1001 

Tendo examinado os documentos relaLivos á ~leicão roo.
lizo.do. no Estado de S. Paulo aos 20 de fevçrctro do cor
rente o.nno, para renov~ão do tere<~ daquelle listado no Se.., 

-oi•, 
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n~do ·da -Republica, r~ult.ando uma votação de 49. 562 e 4á7. 
Rm separado no candidato diplomado Sr.. ·Dr. Adolpho Af
fonso Ida Silva Gordo,· addicionados a. esse nume-ro •os vol:os 
const.antos de diyorsos documentos, provooientes do vota.çiio, 
Jtlgalmonte recebtda ,em cartorío, . é a Commiss1i.o dn ;parecer: 

1 ", que oojam approvada.s as eleicões realiza.dns no Es- .. 
to.do de S. Paulo a. 20 de fetverei.vo de 19·21; .--

. 2•, que seja reconhecido e proclamado Senador dn R~u
·!J;ltoo. ,pe.lo mesmo Estad.o o Sr. Dr .. Adolpho Affon~o da Stlvu; 
Gordo. · · 

Sn.ln. -das Commissões, 21 de tt:bril de 1~21. - Gene1•osa 
· Marques, Presidenhe. - Jeromnn.o .3lontei·ro. - José Eusebio. 
·- Gonçalo Rollem""'t>erg. - Feli.ppe Schmidt. - Indio do Bl'a~ 
.~il • ...., Irinc1~ lllaciJ<Uio. ,_, Ber114rdp Monteiro. · , 

1 N •. 7, - i!l2f 

De Minas Gerafls foram remettidos á Secretaria do Se
nado 980 livros de actas da eleição realizada. a 20 de feve-

" reiro ultimo, para a renovação do terço da representar;.ão da- . 
queUe Estado no senado da Republica. . · · . 

. Do exame desses livros nota-se que o pleito correu nor~ 
, m11l e livremente,·. séndo. tYbservadas todas · as form~lidnde.s 

consignadas na lei eleitoral. ·· 
Do . mappa. organizado na Secretariá, do Senado Federá1 

consta o ~Jeguinte resultarl•o: · · 

Dr, ~Raul Sotl!res de .Moura ' .•••.....• ; .... , ...... . 
Em sepa.rad~o .. . ........ , ...................... · .. 
Dr. Antonio Olyntho dias Salntos ·Pires ...... • ... : .. 
Dr. Antonio Luiz de Almada Horta ........... . 
Dr. Miguel de Oliveira Ribeiro · •••.•••••••••.... 
Dr• José Ribeiro .Junqueiro ... ·., ..... ·'· ....... · . 
Dr. Augusto das Chagas :Viego.s ....... · ... , .. , ; .. 
Divensos .... ~-~.·.···········~~ ......... · ........ · .. 
Cedulas em branco -~ .. . ........... · .............. . 

• i • ' • ' 

126.514 
f614 
151' 
1~ 

631 
10 
9 

148 
84: 

, A' visto. :do presente resultado e não . t.enào nprparecido .\ · 
eontestacão ao diplom11 CXipedido ao. can.:d:idato maiR votado 
é a Commissüo de pnroot>e .: ·. . 

' . ' 

. ' 

\. 

. 1 •. que. sej!lm approvadas as . eleicões realizndas ·a 20''de 
fevereiro do corrente anno no Estudo de .Min111s Geraes para · ·· . 

• renOIVaçlio co terco da rel[l,resentacão do mesmo "Estado no 
Senwdo Fôderal; · ·· · 

2•, que sej!l reconhecido e })roclo.mado Sena'dor pelo re-
ferido Estado o Sr •. Dr. Raul Soares !\loura. · 

Sal11 das ConÚni·ssões1 20' de abril de 1921. - Gane1•oso 
.'llarqttes, ·-P-resi'dente ·e Relator. - José Eusebio, ·-,- Gonçalo 
Rollem.berg. - Felippe Schm.id,t. - A. Imiío do Brn.çi!., 

N .. S- 1921 

A cópia. da acta 'geral da apuração total das eleições fede
raes para Senador o Deputados, realizadas no Estado do .Rio 
de Janeiro, em 20 de fevereiro do corrente anno, menciona 
que obtiyeram :v.otos ,Para Senador: . . . .. . 
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ANl'IAll8 no i~l\NM10 

PRIMI'JinO DlATntC'I'O 

Dr. Nilo Peçanha ............ ,· ..... ~ ............ . / 
Dr. Joaquim Mn~inno Alves Costa •....•............ 
Dr. Erico Coelho ................................. . 
Dr. Alfredo Backer .................. , .......... . 

.. e outros menos votados. 

SEGUNDO DISTI)ICTO 

Voto~ 

12. f89 
L 437 

,833 
280 

Dr. Nilo P.oçanhn ............. ~ ....... ~:......... f3.347 
Dr. Joaquim Mnrilmo Alves Costa ........... , ...... · 611 
Dr. Mauricio de Lacerda ................ :......... 579 
Dr. Erico Coelho................................. 490 
Dr. Alfredo Backer : . ...................... " . . . . . 5!1 
e outros menos votados. · 

. TERCEIRO DISTRICTO 

Dr. Nilo Peçanha .. ·' ... ; ................ ; ....... , . • H .235 
Dr .• Joaquim Mariano Alves.Co.sta.................. . 759, 
Jlr. Alft•cdo Bnoker ........................... ·.. . 8.\ 
e outros menos votados. · · . · \ 

Dos livros envi11dos á Socrolnrin consta a seguinte apu-
ração : · · · ·. · · · 

PRIMEIRO D!STRICTO 

Dr. Nilo Peçanha ................................ . 
Em separado .... , . ; ; ........................ .- .. . 
Dr. Jonqnim Mariano Alves Costa .•............... 
Em separado .. ................. .". ~ ................ . 
Dr. Erico Coelho ..... · ....... ~ ................ ;·· .. . 
Em separado .................................... ..., • 
Diversos . . .... ·, . : .... ~ .... ; ................... . 
Em branco ........... ; .. ~ .......... · ........... ~ , . 

' ..... SEGUNDO DlSTI\IC:TO 

·Dr. ·Nilo ll~>canha ............... .' ........ · ..... : . . . 
Em separado ....................... : .............. . 
Dr .• Toaqnim Mariano Alves Costa .. ; ... _ ......... ;. 

' ' , . Em seoararlo . .. , . ~ ' r ••• ' •••••••• ~ • 'o • o I •• o o ••• ~' •••• 

Dr. Erice Coelho ... ', I. I·· I, ••.•.•..•• : ........... · .•••• 
Em· separado .. ........... , , .... · ......... ' ........ . 
Diversos ... I ••••••••••••••••••.•••••••••••• · ...... . 

Em separado.· . ... I •••••••• ~ ••••••••••••••• o • o •••• 

Em branco .. ................. · .. · .................. . 

TEncli:tnO DISTRICT0
1

, 

Dr. Nilo Pecanhao . ........... ; . o ...... o ............ . 
Em separado .. ......... , ........ , .......... , .... . 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa.· ..... , ............ . 

t3.0Fi7 
24 

1.47:l 
:1 

755 
3 

46ó 
266 

i3.31'i'. 
266 
488. 

1 
467 
'I)C) 
~~ 

904 
ri!l 

690 

10.776 
5fi 

780 
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D~. Erico Coelho.................................. '130 
.D!VOrSOS ', ,, .• , •• , , • , , ~ •• , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , • , • 167 
Em branco .. ........... · ................. · . . . . . • . . . . . 140 

Sommados todos esses voLos, o resultado total é .este: 

. 
Dr. Nilo Pcçanha ..............•................•. 
Em separado ........................ ·; ............ ,. 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa.:.: ............ . 
Em separado ....................................... . 
Dr. Erico. Coelho ................................. . 
Em separado ............. ,;., ... , ................ · .. 
Diversos ....................................... . 
Em branco ...................... : . .. ;., .......... . 

Votos 
37.150 

346 
2.741 

3 
1.352 

2/l 
1.536. 
1.596 

A Commissão de Poderes, considerando que não houve 
· con:.est:~cã.o alguma ao diploma expedido pela .Junta Apura
dora do Estado do Rio ao Dr. Nilo Peçnnha; e considerando 
que o pleito correu, com regularidade, deixa de fazer, por 
isso, minucioso exame das netas súbmettidas ao seu estudo., 
E', pois, ~e parecer: . · . . 

1 •, qnr! se,iam approvadas· as eleições para Senador, rea
lizarias nos 1 ", 2• e a• districtos eleiloraes do Estltdo ·ao Rio 
de Janeiro; • · 

2', 11ue seja reconhecido e proclamado Srm~dot• pato 
mesmo Estado, o Sr. Dr". Nilo Peçanha. 

Sala das Commissões, 20 de abril de 1921. - Genel'os·o 
i\la·rques. Presidente. :..... Bernardo Monteiro, Relator. -
b•inmt .vachado. - Jeron11mo 21/onteiro . . - Felippe .Schmidt. 
- Gonçalo Rollember.g. _..; .Tos é Eusebio. ...:... A. lndio do 
Brasil .. . , ' 

N. 9 - 192! 

A' Commissão de Poderes do Senado, foram· 'presentes. 
· para, o· devido exame, 124 livros das eleições procedidas no 

Disi.ricto Federal, em 20 .de fevereiro ultimu, para ronovaQão 
do terço e preenchimento da vngn do Dr.. Octacil i o. de Car-
valho Camará. . ·. . . . .· . . 

Da acta gera,! remettida ao Senado, de accülrdo com o 
art. 58 § 1•; do decreto ;n. 14.361, de 19. de janeiro do cor
rente·•anno, consta que obtiveram votos: , 

Dr. André Gustavo Paulo· de Frinti.n ........... . 
Em sep·arado . . . .......... · .................. . 
Dr. Amaro Cavalca,nti • . .................... . 

·Em .separado', .. , ............... · ... ·., ..... ,. 
Dr. Sampaio Corrêa .. .. · ........... , · ...... jlJ, •••••• 

Em separado . , .... · ... ·, .............. · ..... . 
E outros menos .votados. 

· YÓ(os 

19.0il6 
:m~ 

7:195 
301' 
5~ 
~ 



i fi'} 

Dr. José 1\fnt.toso 8nmpnio ,r,orrt\11 . . . . . . . . .... . 
Em sepa;rado . . . . ......................... . 
Dr. José Mendes Tavares . L •••..••••••.•••.•• 

·.Em separado •. . . . ................. : ........ . 
Dr. lo\maro Cavalcanti . • ...... ' .............. • 
Em separado . . . . ........................... . 
. E outros menos votados .. 

· ~ Os livros en!Viados á Secre~ria, e que foram 
deram o segtiinte .. resultado: 

Pn!Mllll\0 DJSTI\!CTO 

Dr. André Gustavl) Paulo de· Front.in ........... . 
E'm separn.do . . ........ ; ... · ....... , ......... ~ . 
Dr. Amaro. Cavalcanti . . ..... • ............... . 
E I d . m . sepa.ra o . . . , ........ '• ................. . 
Diversos . ... . ........ , ..................... : 
Em seP:arac;lo • . ........................... . 
Em branco .............. , ............... . 

Dr. José Mattoso Sampaio Corrêa • • •.....•....• 
· Em separado . . .....................•..... , • ... . 

Dr. José Mendes Tavares . . ................. . 
Em separado . . ................ ~ ~ . ~ ....... . 
Diversos . . .......................... , ... . 
Ei'r1 separado .............. , .. ~ ........... . 
Em brnn:cor ., ......................... , , .... . 

SEGUNDO DISTI\ICTO 

Dr. André Gustavo Paulo de Fl'ontin ......... : 
Em sepn.rado . . . . ....... ~ .. ~ . ~ ........... ·, ~ ... . 
Dr. Amaro Cavalcanti , . . ............... : . ... · 
El}l separado . . . . .. , ......... , . , .. .:. .......... . 
Dl\'Crsos . . . . .................... , ........ . 
"" a.d ,,. ..... ..~z:ll sopar o . , .. · .............. · ............ . 
Em branoo . . ... I· ••• I ••••••••••••••• I • , ••• 

V o ln~ 

1tl.1~l. 
:l2~:i 

9.0ill 
345 
18i 

18 

VÓtos 

fl.625 
479 

'3,2·10 
3M 
10Z 

!!O 
183 

J· Votos 

8,7!7 
406 

4.03-i 
407 
331 
19 

:.34 

. Vot.os 

!1.144 
495. 

:3. 90::1' 
238 
50 
1 

100 

. 
' •. 

f 
i 
i 
l •· '· . 
i 

' · . 
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tJESBÕES PREP.~.:.\T<'oR!AS 

,Dr. .Tosó Mnttoso Sampaio CorrtJa ............. . 
Em sep,aril,do . · . . ............. ,'; ..... , ..... . 
Dr. José Mendes Tava,res . .. ................ . 
Em separado . .. . .......... · .... ~ ....... ·" ..... . 
Diyersos· . . . . ............................... . 
Em separado ... : .................. · .......... .. 
Em branco .. .. .•.................................. 

V o los 

i.2(l9 
507 

4 .(i(lfo 
353. 
tô7 

2 
21!) 

', I • • 

A Commissão I)ão entra no merecimento do pleito por 
não haver contes tacão, motiv~ por que é de parecer que: 

1 •, soj'am approvadas ns eleições procedidas no Districtn 
Federal, em 20 de fevereiro ultimo; , 

2•, que se.iam reconhecidos e proclamados. Senadores 
· pelo mesmo Districto, os Srs. Dr. Andró Gustavo Paulo de 
Frontin, para a renova cão do terco, e Dr. José Mattoso. 
Snmpaio · Corrêa, para preenchimento da va[!a do Dr. Oct.acilio 
de Carvalho Comar:L · · 

Sola das Commissõcs, 20 do abril de '1021. -'Generoso 
.Marque.v, Presidente e Relator. - Jo.~é EltsP.bio. - Gon•çltlo 
RoUemberg. - Felippe Schmiàt. - Jeronymo Montei1·o. -
A. lndlio do Brasil, --' Jrineu Machado. - Be1'11ardo ;llonteiro. 
- A imprimir. 

N. 10-1921 · ' ' ' 

· Tendo examinado os dooumento's das cleioões. realizartas. 
aos 20 de. feverl!iro proximo findo, poro renova!)íío do terço da 
repi•esenf.acão do Estado . do Espírito Santo no Senado da 
ntofmblica, e, considerando que o pleito correu com toda a re
gu :l.ridade e sem protesto,: nem reclamacão obtendo o candi-
diito diplomado 7.852 voto~ .sobre 843 dados ao seu ·competi
dor é· a Commissiío 41l Poderes de parecer: · 

1 •, que se,iam opprovodos os !lleiçõe·s realizadas n. 20 dt! 
· fe.v(lreiro no Est.ado do Espirita Santo; '· · . · 

2•. que ssja reconhecido ·e .proclamado Senador pelo refe
rido Estado o Sr. Dr. Bernardino de Souza 1\Ionteiro. 

$\il.la. das Con1missões. 20 dé'abril llr. 1921. - Generoso 
.\lm•rtues, Prc~idente. -Bernardo ~lontr.iro, Relator. --' Jo.~é 
l.'usPbio, Relator·.·- Ft?lippe SC'hmidt. _, Jel·onymo ·Montei·ro. 
:-· trineu' Machado. ,.--. A. Indio do Bra.~il. · 

. N •. 11 - .1921 
' · Consta da acta geral dos trabalhos da apuração da elei-

r,ão para Deputados e Senador ao Congresso Nacional pelo Es
tado da Bnhia, que obUverom votos ·para Senado)': 

Dr. Antonio Ferrão 1\loniz de Aragão ............. . 
Dr. Aurl'lio Rodrigues Vinnna ..•............•.... 
~ornnel };'lredcrico Costa , ... • ... , , .. , ....... ·:· .. . 
e antros me'llOS votados·. 

Votos 
fi2.1!51 
14.683 

603 

\ 



12 i\NNAEA DO BF.N,\00 

'A' Socref.aria foram enviado·s os Íivros eleit.oraes com " 
r•:sultado do pleito procedido em 20 de fevereiro ultimo noR 
1", 2", 3" e 4~ dislrictos do mesmo Estado. · . 

Foi verificado pela Secretaria o seguinte resultado: 

PRIMEIRO .DISTRJCTO 

Dr. :Antonio Ferrão Moniz de Aro.gão .............. . 
Em sepa.rado .................................... . 
Dr, Aurelio Rodriguel\ Vianna ....... · .......... . 
F.tp. se·narado ....... ; ......•...................... 
D1,·~\':>sos ~ . • .............................. ·• ...• 
Em branco ............... -,,, ...... , .............. . 

SEGUNDO DISTRICTO ( 

Dr. Antonio Ferrão Móniz de Aragão ........... . 
Em separado ..........................•.. · .... . 
Dr. Aurelio Rodrigues 1Via·nba ............• , . ; .. . 
Em •sepat·ado ............................. ,. .. . 
Divers'()s.. . . ................ 1 ••••••••••••••••• 

Em branco ...... ; ............ · .. : . ........... . 

'J'ERCF.IRO DISTRICTO 

Dr. Antonio Ferrão Moniz de. Aragão ............. . 
l~m sepatra:do . ·.· ....... :. · ............. · ...... ~ ..... •1 

Dr·. :A~reHo Hocll•igues Vi anua ................... . 
F.m separado ...... ~ ............................... \ 
Di\'t·rsos. . . · ....................... , I I I ••• I I I 

Ein branco I ••••••••••• ; ••••••••••• I. I.~··. I.~·· ... 
QUARTO OISTI\ICTO - . 

D~. A11tonio Ferrão Moniz de Aragão ............ . 
Fm sel)lllra·do .. . ·I ........... I ••• I. 1:1 •••• ·.·, •••• I 

Dr. Ailrello Rodrigues Vin:nna ................. . 
E!lJ separado I.· ••...••.•.•.••••.•••.•• · ..••• · •.•.•••. 
D1vP.rsos. . . . ,· ............ ~ ................... I 

!Em. sqp'arado ....... , . · ....................... . 
F h . . ... m . ....,ran.cq ............................ · ........ . 

Apurado o resultado das eleiçõe·s realizadas,, em 
a Rnt1er: •. 

SI!GUNDO PISTRICTO 

llltéos 

Dr. Antonio Ferrão Momz dá" Aragüo ......... : .... . 
pj,·t:rsos f 1 I O : I I I I I .~o t o I O o I t t I I I I O O O I O I I I I I I 

Votos 
7.258 

. 58 
9.08() 

5 
49 
H 

Voto~ 

t6. 109 
407; 

3.298 
33 ! 

135 
. 51 

Votos 

~3.376 
62'!! 

2.3tí1 
2 

850 
530 

Votos 

13.32C 
1. 400 

615 
~ 74 
1$fi 

5 
:381) 

cartorio, 

- Votós 
379 

2 

.. 

I 
' 

' -

' ~ .. 

• L~ 

• 

' 
~ 
~. 
~-
' 

' ' ,. 
' I 
' .. 
·~ 
I 

I 
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SESSOES PlLEP.AMTORIAS 

Jaguaribc 

Dr. Antonio Í!'crrão 1\1 · d A - 1.3 ontz c t•agau. . . ... . . . . . . . • 

TEnCill)lO DISl'IUC'l'U 

Soure 

:0r. Aurelio It Vi' · -· · . anna . ....... · ................. . 39 

QUAnTO DIST11.1C1'0 . 
Josiape 

Dr; Antonio Ferrão Aioniz' ·de Aragão ....... ·. . . .. 41) 

Mamcáo 

Dr. Antonio l!,et:.rão Moniz de· Aragão ........... : . 249 

Glia1•an·y . 
D!'. Antonio Ferrão Moniz de Aragão. . . . . . . . . . . . 346 

Com. o seguinte resultado: , 
Voto~ 

Dr. Aulimio Ferrão Moniz de Aragão .... :· .. ; .. .. L 057 
Dt' .. Aurelio Rodrigues Vianna .... :. . . . . . . . . . . . . 39 
. . A · votação total da eleição para Senador é a · s.eguinte: 

' nr. Antonio 'Fct·rão Moniz de Aragão ........... . 
Em separado .................................... . 
Dr. Aurelio Rodrigues Vianna ............. · ..... , 
Jllm sepa.rado .......................... · ...... . 
~i''' l'SQ'g. ·~... • •• , •• .'. , •• , •• , ••••••••••••• , ••••• 
Em b1ra:tlco ........ · ............ o •••• o ••••• o •• o • 

Votos 

51.120 
2.494 

15.38(1 
1111 

1.'1511 
1.014 

'A Con\mlssão de Poderes deixa de fazer minucioso cxaml3 
e estudo do pleito porque não ha contestação alguma, razão 
p~b qual opina: . . . . 

I". que ~c.iam approvadas as eleições rc·a.lizudas em 20 de 
l'evcJ•ciro ullimo; no Estudo da Bahin; , 
· 2•, quo seja .reconhecido o· ~roclumado Senador pelo 
mesmo Estado o Sr. Dt•. Antonio 1• et•rão Moniz do Aragão. 

Sal~ Idas Connnissõe~;, :.lO de abril de J 921. - Generoso 
Na1•lmes, Pt•esidculc. - .losé E11sebio, Relalo1'. - Gonçal1; 
llolft;·m,/JeJ•fi, - Pelippe S/L111idt. -· .leronuuw Moutci1·o. - /J'i
ucJt. Mw:lrarlo. - Bl.'l'lla1'do !tluuteiru. - A, llitliu du B·t•usit 

' . N. l:.l - Hl:.ll 

A f;ouuni~sãu de Poderes, tendo examinat.lo us actas das 
cleil;ões procccliclas cm 20 do fevereiro do corrente o.nno nos 
muni,ci~ios de Annapolis, A;racajú, Arau(t, Aqu(rl.aban, Bo-. 

... 

'-'f': 

~=-~~~ . ~ •.•'' 

t 
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.\NNAES DO SENADO 

quim, Brejo Granrlo, Campos, Campo do Britto, Capella, Di
vina Pa.sto~·a, I!i.;rJ!rito . Santo, ·Estarr~ia:, :Gararú, ltabaCa.na, 
ltabaianinha, Gerú, Itaporanga, ,Taparatuha, J,.agarto, Laran
geiras, 1\laroim, N. S. das Dores, Pacatuba, Porto da Folha, 
Propriá, Riachão, fiiachuelo, Rosario, Santo Amaro, S ·Chris
tovão, 1Santa Luiaz, .S. Paulo, Siriry, Soccorro, V iii a Chrfstina 
(: Yilla Nova, ·no Estado 'de Sergipe, chegou ao seguinte ·re
lmltado: . 

Votos. 
General Manocl Presciliano do Oliveira Valladão ... , 10.47\l 
Dr. Laudelino Freire ............................. , 'lt4S 
Dr. José Rodrigues da .•Cost.a Dor'ia.. . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 
General José de Ca\azans ... : .......... -.......... 161 
General Ivo do !Prado ......... '.. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . 33 
l;l outros menos votadoo:. . 

.Nosse resultado não estão comprehendidas as votacõe! 1 

da i' seccão de Campos, cuja acta contém fortes rasuras não. 
resalvadas, e da i • seccão de Rosario, onde se verifica nu. 
neta J•especLiva q,ue o numero . de eleitore$ que votarwm não 
coincide com o numero dr. votos apurados. ' · 

Niio havendo contellta()ão, a Commissão, portanto. é de 
parecer: 1•, que, exceptuadas as duas votações. sejam appro
\•adas as eleições procedidas nó Estado dll Sergipe cm 20 de 
!everoiro ultimo, .para a renovação do terço do Senado; 

2', que seja reconhecido e proclamarlo Senador da Re
, publica, pelo me~mo· Estado, o gi:mcral Manoel Pre.s~~iliano de 
Oliveira Valladão. !. • 

Sala da Commissão de Poderes, abril ue 1021. . :._ Gcne
r·oso .llarques, presidente. -.José Euscil(fl, relator. - A. 
fndio do Brasil. - Felippc Schrnidt. - G.:mçalo RoUernberg • 
....., Jervnymo Jtonteii'O • ...., Irineu Machado. ·- Bernardo 3/on-

N. 13,..... 1921 

Do exame dos ·documentos r.elativoo na pleito de 20 de 
fevereiro ultimo, no Estado de Alagôas, para renovação do 
terco do· Senado, chegou esta Commissiio, ao seguinte resul-' · 
t~do: 

Dr .. Manoel Joaquim de Mendonp;a Martins.•.,.; ... 
Diversos ...... ~· ........................ ·t··· •.. · .• : 

Votos 
f(), 736 

340 

Considerando quo o pleito correu senr pt•otesl.ó e nem 
t·cclamaç.ões, esta Commissão é de parecer: . 

J ", .Que .. sejam appt•ovada.s as eleições realisadas no Es
tado de Alagóas no dia 20 de fevereiro ultimo, para. renova
ção tlo f.erl)o do Senado; . · . . · 

2', quo 6eja reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo mesmo Estado o :Qr . .Manoel · Joaquim Mendon~a 
Martins. · .. . • .. 

Sala dns Cmnmissõcs, :Zo do abril de i\!21: - Go1içaltJ 
J/Olle1nbcrg, Rcln~or •. - .. To:~é Uuseliio. -· · Fclippc Schmid.t.
;Te1'onynio Montc11o. - Irtnclt Machooo. - Bernardo Mat!~ 
.tdro. - Indio UJ JJrasil. · 

. ,, 
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SESSÕES PREP.'a.IIA'roi\IAS 

I .. 

T1mdo c.s~a Commissão examinado todos' os documento·, 
relativo~ ús eleições realizadas no Estado da Parahyba :w; 
20 cJu fevereiro do corrente anno, para a renova~ão do terco 
do Senado e 

. • Com~iderando quo u pleito eorrcu ~cm protesto> nem re'· 
d~lllUCÕeé!; ... · . • 

1 ·Considerando que a contagem de voto~ feita pela i:5ecrfl'. 
taria desta Camai•a, deu um r!'lsultado pollco mais ou menos 
ig\lo.l ao constante da acta de apuração: • · 

A rcommiss~o do Poderes' é de parecer (JUC sejam appro
vadas as r.leiçõcr!l .realizadas naquellc lMado, offerecendo 
uessc sentido as seguintes conclusões: ' 

1', que sejam approvadas as eleiçõe..: realizadas .no dia 
20 do. fevereiro de 1921 para· a renova~iiu do torvo do Se-
nado, pelo Estado da Parahyba; · 
· 2", qu.e seja. reconhecido c proclamadtJ Senador da Re- · 
JJUblica pelo mesmo ;Estado,· o Sr. -Dr. AuLunio Massa. 

Sala das Commissões, 20 de abril de 1920.. - Generoso. 
MarqtteN, Presioentc. - Gonçalo' . RoUem.berg, Relator. -
los é Eusebio. ·-. Felippe Schm.idt. - lnd-i(l elo :Brasil. - l e
ronumo .'tlcmtcil·o. - lrinlm ·Machado. - Bernardo Monteiro. 

N. 15- 1921 

'Ao exame tia Gommissiio de JlÓtJereg foram presentes os 
documentos relativos· ás eleições realiZ'adas no Estàdo do Rio 
Grande tio· Norte, cm 20 de fevereiro ultimo, para ·renovação 
do terço do Senado e preenchimento da vaga aberta pela re
nuncia do illustre Sr.· Dr. JoaqUim Fct•reira Chaves; e 
. . Consider:ando quo o pleito correu Bem · reclamações, o 
que demonstra: a sua regularidade; 
. Considcrundo que o r.e~ultado dessas eleições· aoousa ter 
o Dr. Eloy Castrieiano. de Sou·za alcallt.)ado . 8.104 votos na 
r·enoYação do terço e o Sr. Tobias do. Rego !\lonteiro 9. 207 
votOcS .para a vaga existente; · · . 

A Commrnissiio de Poderes tl de parecer.: 

i •, •Wtl s<l,in.m ap[lrovadas as eleições. r<laNõadas nCI Ea-. 
tado do Rio Grande do Norte c.m 20 de fcvllreiro de 1921 :.· ' 

· ~·. que seja reconhecido ·e p~oclamado Senador •la Re
publica, pelo Ji~stado do Rio Grundo do Norte, na ~novat)ilo do 
t.erco. o Dr. Eloy Castl•iciano de Souza.; 

3', rtue scjn reconhecido ll proclamado Senador da Ro
ftUblica, }leio 'inesmo Estado. na vaga ex i stcnte, o Sr. Tobia'!. 
do Rego Montoiro~ 

Sala da Commissii.o de Podcrus, 21 de abril ú 1!121. ~ 
Generoso Marques, PrrJsidcntc. - Honi: Sodré, Relator. - • 
José Ettst•bio. - Gonçalo Rallemberg. _, Felippe Schmidt.
Jc~onymo Nonteiro. - · tn.cUo do' Brasi~ .', ~ernar'd() ~on .. 
teiro . 

'I 
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ANNAES bO SENADO 

• N. iG ,- 1921 · 

.. 'Tendo examinado Locloa os documento.-; relativos á~ elei
ções l'CalislfPas no Estado do Ceará, aos 2C de fevereiro do 
corrente am1o, para renovação do teroo do Senado o 

Considerando que o pleito correu sem reclamacões ou 
protestos o .que demonst1;a a 'sua regularidade; 

Cot\siderando .que o ret!ultudo •'apurado :accus!l.. 29 .. 713 
votos p~ra o. Dr. João 'l'homó do Saboya ~ Silva, contra 5.794 
obtidos. ·pelo' Sr. s·eneral 'l'homa.z · Cavalcanltl de Albuquerque: 

. A Cornmis~ão. de Poderes é 'de. parecer: 
1 ", que sejam approvadas as eleioões realisadas no Es

tado do Ceará., aor.; 20 de fevereiro _de 19~1, para renovaoiio· 
do te roo do Senado; · · 
· 2•, que seja reconhecido c proclrumauo Senador da Rc-

! publica, pelo Estado do' Ceará, o Sr. Dr. ,Toão 'rhomé de Sa- . 
boya e Silva. 

Sala dll Commis:;~o de PodcrtiS, 21 d!.l abril de . 1921. -
Generoso Nm•ques,· PresidenLe.-Jlloniz Sod1•ê, flelator. -José 
Eusebio. - Gont:alo J!oUem-blii'O· - Ji'elippe Schmidt. - Je
l'On-ymo Uonteil'o. - A. I!ul:io do Brasi!. -: BCI'nardo· Mon- . 
tei1·o. · .. ' 

N. 17 - 1921 

Tlldo _.examinado os documentos conc·erriéntes ás 'elei
ções realizadas no Estado do Pará,. aos 20 dias <!e 'fevereiro 
proximo findo, para a renovação do terco do Senado e pre-
enchimento da vag111 existente e, ·· · . 

·C:onsiderando que o . pleito eorreu sem :p·rotestos ou re:. 
clamações, o que demonsti·a a· sua régular'idade; · · 

Considerando q~e o resultado das eleições accusa 20 .199' 
. votos para, o Dr. Cypriano José. dos Santos na renovação do 
terço e 22.404 para o Dr. Justo Leite Cherniont, no vaga dJJ 
Dr. :Firmo Braga, a Commissão de Poderes é de pa1·~cer: 

i", que sejam approvudas as eleições realiú.ida;s no Es-. 
Lado do Pará aos 20 do fevereiro de 1921; · , · 

2", que seja reconhecidó e proclamado Senadot• c!, a Re~ . 
. publica pelo Estudo do Pará e renovação do terço, o Dr. CyM 
priano José' dos..-santos; . 

3•, que se,ia reconhe()ido c proclamado Senador da Re
publica pelo Estado do Pará, pura preenchimento da · vaga 
!liberta· com· o fallcdimento do Dr. E'irmo .Braga, o Dt· .• rusto 
Leite Chermont. · 

Sala da Gommis:;ão rle Poderes, 20 (!c abril de 1921. -
ael!CI'OSO MaNJl!C8, Presidente. - ll:ineu lllachadcl, Relator. 
- Jósé EuseiJio. - Gonçalo llollcrnbçl'(l .- Fel'il)pe Schmidt. 
- Jcronumo :I! outeiro. - Bcrnm•do lllonteii'U. - A. lndio 
tio Brasil. 

O Sr. Generoso Marques - Sr., Pt•esidentc, acabam de 
BCI' lidos no cxpodícnte os pareceres ela.. Conunissão de Po
deres concluindo pelo reconhecimento do .lodos os candidatos 
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SESSÕES P!I.E?WTORIAS 

' peloo Estados onde não houve contcst:r,ção áa eleicões pro-
cedidas em 20. de fevereiro. 

Sendo o reconhecimento dos Srs. Senadores matet•ia por 
sua. natureza urgente, requeit•o a V. Ex. que consulte á. Casa 
sobre si concede urgencw para immcuiata discuss1ío e .vo
tação desses pareceres. 

o Sr. Presidente - O Sr. Generoso Marques, Presidente 
da Commissão etc· Poderes, rei)Uer urgencia, r:tra que os pa
r~ccres lidt•~· no expedienle, t•cconhccent:ir) l:ienadoJ•cs: possam 
ser discutidos e votados immediatamcnte. 

Os senhores que approvam o· t•equerimcnto <!e S. Ex., 
queiram levantar-se. (Pausa.) · 

Foi approvado. 

ELE!Ç,\o DE UM. SE~ADOII PELO ESTADO LlO III O GIIANDE DO SUL 
' ' . 

' Discussão unica do parecet• da Commissão oe Poderes 
n~ ·1, de 1921. sobre as eleições realizadas, em 20 de feve
reiro do corrllnte anuo, parw a renovácão do Lerco do Senado 
c opinando que se,ja reconhecido· e proclamado Senador da 
Republica pelo Estado do Rio Grande do Sul, o S1•. Dr. L ui.,; 
Soares do~ "i:1antos. 

Enccrradu. 
São postàs a volos c approvadas as seguintes conclusões 

do parecer: . · 
Que sejam approvadas as eleições realizadas no dia 20 

de fevereh•o ultimo, no Estado do ll:io Grande. do Sul para· a 
renovação do terco c·onsLiludorml do Senado; 

Que scjo1 reconhecido e proclamado Seuado1; da Repu- . 
lllica pelo referido Estado o Sr. Dt·. Luiz Soares dos Santos. 

O ·Sr. Presidente ...;.; O Senado acaba de reconhecer e cu 
proclamo. Senadot• da flcpublica pelo Estado do flio Grande ... 
dó Su I, o. Sr. Dr. Luiz Soares dos Santos. ''' 

Não estando presente, a Mesu. I' ará a S. 'Jl:x. a devida 
· parlicipaclio. · 

ELEJÇ,\0 DE UM. SENAilOI\ PE!.O ESTADO DE MATTO GROSSO 

Discussão unica do parecer da Comniiss:to de Poderes 
n, 2. de ·l!l21. ~obt•e· as elcic;õcs realizauas, em 20 <!c feve
reiro do corrente anno, para a ... renovacão do tct·oo do Senado 
e opinunuu. que sé,ia reconhecido c proclafnado Senador da 
'Republica pelo Estudo de Mattu Grosso,. o St·~ Dt•. José An-· 
tonio Murtinho; 

Encerrada,, 
· São posta~ u votos c approvauas a~ seguinlos 'conclusões 
do parecer: · · 

Que ~ejam approvadas as eleiÇões realizadas no dia 20 
de foverciro ultimo, no Estado de MuLto G,rosso. para 
renovação do terço constitucional do Senado; · 

Que se,ia: reconhecido c proclamado Senador da Repu
blica pelo referido Estado, o Sr. Dr. José Antonio Mur-
:tinho. · 

•• 
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!8 ANNAfcS llO SENAllO ,· 

O Sr. Presidente - O Senado acaba de reconh ecet' e e li 
pl'nclamo Scnadot• da Hepubliea pelo m~tudo. do Mallu t>ros~o, 
o Sr. Dr. José Antonio JllUt'Linho, 
. Não· estando presente, á l\lesa fará a S. Ex. a parLici-

pat;ão devida. 

EJ,J(!ÇÁO IJE l'M SBNAilOII i'IC!.O Wl'I'ADO · llll !lOYAZ 

• Discussfto unicu Llo parecer da Comm\ssão de Poderes 
n. 3, de HJ~ 1. Hobre as eleições realizadas, em 20 de feve
reiro do corrclltc artno, para a renovação do· terço do Senado 
o opinani:lo que se.ia reconhecido · e proclamado Senador da 

. Republica pelo Estado de Goyaz, o Sr. Dr. Antonio Ramos 
Caiado. · 

Encerrad111. 
São postas a volos c aprll'ovadas as seguintes .conclusões 

do parecer: 
. Que sr.jam appt·ovadas as eleir;ões rcaliurdas. no dia 20 

de fevct·oiro ultimo. no Estado de Goyaz, para renovaoão do 
.tet'\lO consW.ucional do Senado; 

Que soja t•euonltccido c proelama<:o Senador da Repu
bliea pelo referido Estado, o Sr. Dr. Antonio .narnos C'aiado. 

O Sr. Presidente - O Senado ac.aba d~ reconhecer e eu · 
pt·oclamo Senadot•. ca fi~ publica pelo Eslado li c Goyaz, (I Sr. 
Dr. Antonio Hamos Caiado. , 

i'iliw estando presente, a Mesq I ará a S. E.:c a_ .devida; 
par:ticipação.. · 

. EJ,J\IÇ,\0 DE Ul\l SENADOil PELO ES1'ADO DE sÂN'rA CATHA'IliNA 

Diseussüo unica do pareéer da Cornrnissão de Poderes 
n. 4, de 1!!21; sobre as eleições ·realizadas, em 20 de fevereiro 
110 corrente anno, para a renovação do terço .do Senado e 
opinando que sc.ia reconhecido c proclamado Sénador da 
flepublica poJo Estado do Santa Cat.harina. o Sr. Dr. Laurci 
Sc"·criano Müller. - Encerrada. - · . . . . •' 

São postas a 'votos c approvadas as seguintes ·conclusões 
do parecer: 
, Que sejam approvadas as eleições realizadas no ~ia 20. 
i!c !'eve_rciro ullin1o, no Estado de Santo Catharina, para a . 
ronoYa(.lã.o do terço c•onst.itncional do Senado; · 1 

Que seja reeonhccldo e proclamado Senador· da:· Ropu
hlica pelo rel'crid9 Eslatlo o St•. Dr. L!mro Sovcriano Müllcr. 

O Sr. ·Presidente - O Senado acaba' de rcco~hecer c cu 
proclamn Renad01· da Republica. pelo Estado do S!lnla Catha-
rina o Sr. Dr. Lauro Sevcrinno Müllcr. · 

·Não estando prcscnt.c, a Mesa J'ará a .s. Ex. a devida 
]'llrticipnçã.o. · 

~t.HJÇ.~O lll~ U~1 S~NADOil PllLO liSTADO OÚ PAÍIAN.{ 

Discussão un ic:t do · par{!{lel' da Commissão do Poderes 
n. 5, ·rle. 1 !!21, .sobre as eleições realizadas, em 20 de lfove
;·ciro do corrente annó, para a renovação do terço· do Senado 

., 
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e opinando que seja t•roeonl1ecido c pt•oelunmdo Senador úa 
Hepublictl p'Clo Estado uu l'arumí, o Sr • .Dr. Carlos Caval
eanli de Albuquerque. -- Encerarda. 

·São postas a votos c u·pprovadas as. Hcguinles conclusões 
d.1 parP.ccr: . . 

Que . sejam approvadas as eleições realizadas no dia 20 
.Je fevereiro ultimo, no J~st1ado do Paraná, para· a renovação 
I) o terço constitll('ÍOnal do Senado; 

Que se,ia t•econlmcido c rwoclan1ado Senador da :R!epu
blica pelo referido Estudo o Sr. DI'. Cat:los Cavalcanti do 
Albuquerque. · 

,. . . I 

O Sr. Presidonte -- O Senado ar-aba tle reconhecer e eu 
1n•oclarno Senador da Hepublica 'pelo Estado. do Paraná o Sr. 
Dr. Garlos Cavalcante ~ Albuquerque. . 
· . Niio estando. prc~cntc, a Ncsa fará a S. Ex. a parLicipa-
"ão devida. . · · · ' • . . , , ' •· . I 

ELE.iÇ,\0 OE UM SENADOR PEI.O .ESTADO DE SÃO PAULO . . ' . ' 

Discussão · unica do parecc'r' da · Commissâb de Poderes 
n .. 6, clP. J!l21, sobre as eleições realizadas, em .20 de fevereiro 
do corrente anno, pura a renovàção do ler~.o do Senado e 
n.!'Jinan<lo que se.ia11'econheddo e proclamado, Senador da 
llepnblira pelo Estado de S. Paulo, o St·. Dr. Adolpho M
J'onso da Silva Gordo .. - Encerrada. 

Siio postas a votos e approvadas ·as seguintes conclusões 
do· parecer: • 

Que sejam upprovadas as eleições realizadas no dia 20 
de nwerciro ultimo, no Estado de S. Paulo para a renovação 
ílo terço con;;titucional do Senado; . . . · 

Qtle seja reconhecido c proclamado· Senador da Repu
blica pr!lo referido Estado, o Sr. Dr. Adolpho Affonso da 
·~tlva Gordo. . ' . 

Õ Sr. Presidente - O. Senado reconheceu e eu proclamo 
Senador da Republica pelo Estado do Sfio Paulo o Sr. Dr. 

":ldolpho Affonso da Silva Gordo. · 

O Sr. AUredo 'Eilis (pela o1•dem) - St. Presidente', 
. achando-se· nu auLc-~ala· o t:it•. Senador ,que acaba de ser re

t•onhecid.o, Sr. :D'!'. Adolpho Gordo, requeiro a V. Ex. que 
::omeie uma Commissão que ,o deve introduúr no recinto, 
ufi'm. de 1 prestar o compromisso .regime~ tal .e tomar assento. 

O Sr. Presidente '- Nomeio os Srs. Senadores Alfredo 
:l~lfis, .'rosé Euzebio c Jtuzobio de Andrade. \ 
· (E' introduzido no recinto o Sr. Senador Adol1Jho Gordo, 
•lltc p1·esta o com)n·r.•mü·so ·rouimental r: toma assento.) 

I>LEIÇ}i.O DI> UM SE~ADOR PELO ES'rADO DE WNAS GEMES 

Dist~ussüo unica .do parecei' dn Commissã.o de Podere,s 
n. 7, de 1921, sobrn. as eleições realizadas, em 20 de feve
reiro do corrente anno, par:: a renovação do terço do Senado ' . . 

',.,' 



' ~NNAES PO SElÜOO 

~ opinanC:o que s!lja reconlleciao e proclamado .Senador da 
ilepub!ipa pelo Estado de Minas Geraes, o Sr. Dr. iRaul Soa
!'es de Moura. - Encerrada. 

São posl!'t~s a votos c approvadas as seguintes conclusões 
GO parecer: · · 

Que sejaÍn approv:tdas. as eleições realizadas no dia. 20 
.:te fevereiro ultimo,· no Estado de Minas Geraes, p-ara a re-

. nova cão do terço constitucional do Senado; · 
r:cllando-se na. ante-sala o Sr. Dr. Raul Soares de l\loura, pro
,• I amado Senador pelo Estado de Minas Geraes, requeiro a 

Que seja reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo referido Estado, o Sr. Dr. Raul Soares de Moura. 

. o Sr. Presidente ,_; O Senado reconheceu e eu proclamo 
~enador da Republica pelo Estado de 1\Iina.s Geraes o Sr. Dr. 
·nau! Soares de Moura. " 
' O Sr. Bernardo Montei,;:o (rJela ordem) -.Sr. Presidente, 
V. Ex. a nomeação de uma commissão para J•ecebel-o .. 

O Sr. Presidente :....:. Nomeio os· Srs. Senadores Bernardo, 
Monteiro, Francisr.o Sá e. João Lyra. . ·· · 

(E' introd-u:id.o no ·J•ecinto o Sr. llaul Soal'cs, t)ltc PI'Cstll 
compromisso e toma assento.) 

ELEIÇ,\0 DE' UM SENADOR PELO ES1'ADO llO 1\10 DE .1.\NElno 

Discussão uuica do parecer da Cotmnissão de Podet·es 
n .. 8, de 1921, 1sobJ'c as' elei\:õcs J.'calizadus em 20 de fevereiro 
cio correhte anuo,. para a rr.nova1ião do terr.o do Senado e opi
nando que se,ja reconhecido c proclamado' Senadm· da 1\cpu
!.ilica pelo Estado do Rio de .luncit·o o Sr. Dr .. Nilo Pccanha. 

Encerrada . . · 
São postas a votoR o appl'llvada~ a;; seguinLcs eouclusües 

!lo parecer: . · . .. . · 
-que sc,iaiu approvadas·u~ clei,;:õ1:s l'ealizadas no diu-:!0 

de fevereiro ultimo, no Estado tio Itio de ;runcit•o Jltn•a a•reno
·. ;vação do· terço conslitucionul do Senado; 
. . - que s~j~ roc~nhccido, ~J proclam~do Seuadot• da lltlJlU-· 

llltca pelo rctertdo Estado o Sr. Dr. N1lo Peçanhu. . 

O Sr. Presidente - O Senado reconheceu e cu proclamo 
Sçnaclor da llllpuLiica. pclu l!;stado do Rio de Janeil•o o Sr. D!'. 
:N1Io Pcçunhn. . . 

Não c~tantlo IJl'lltiCilte, a Me~a far:l a S. Ex. a deviaa com
municação. 

ELgrçii.<J lJE llOUtl SllN.\Dom:s l'EJ.o DIS~'lt!C'I'tl !'ll:DEl\AL 

· Dist~us~ão .mlica do J\HI'lil'·l'l' dn f:ommissüo de Poderes 
:1. !l, de 1!1:.!1, sobre as cleí,;ücs real i~adas mn· 20 de rc,·m·eiro 
1lo corr1mle al}llO, pura .;t l'tmovução dn t1m,10 do Senado; fJ opi
nn;nc!o qno. tie,l.a l'eeonl!llcidn 1.1 Jll'nclumndo SOI!Udot· da H.epu
bltca !lO Dtslrtcto Fedct·al o Sr·. Dr·. Anclt'LÍ Gustavo Puulo de 
:Frontm, e p;mt o Jli'IJP.ue.h_inHmto, da vagu al1mlt.u rielo fullt:ci- · 
mcnto d(~ St . J?r. Uei;IW!IlO de Carvulho. Canmr:\. ') Dr .. José 
Mntto~o Sanmaw Gorrea. . 

Encerrada.. · 
·, .... ,_ . .._ 
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São postas·~ Yotos ·~ nppr·ovalins as scgnint.rs ronclnsõe~ 
do parecer. • . 

_ que se jum appro\'illlns u~ rlr~içõr~s r•enlizadns no dia 20 
;ln fevereiro tÍltimo, no Districto Fcâcral, par:a a renoya~.ão 
•lo terço constitucional do Senurln P pura preenchimento da 
vaga ·aberta pelo. fullr.rimr.ntn do ;:;:•. D:·. OctarHio do. Çarva~ 
lho C'\mará; · 

-· que soja J'ceonhrridn " fll'r>t~lnnrartn ~~·n:u.hw da Jtepn
hlica pelo referido Estado, na l'l>lln\'ill)iin dn I rr'l'll rl11 ~"nnr1t.1, o 
P,r. Dr·. André Gustavo Pnnln dr• F:•on l.in: · 

- que seja rr.conhl'cido ~~ pt•ocln.mnllo :-<Pnadlll' da nr•nr!
hlica pelo mesmo Estado, na vaga oxist.ent.r.. o Sr. Dr . .Tosó 
!11 att.o~o Sampn i o Corrêa . · ' . . . 

O Sr. Presidenta ...:.. O Senado reconheceu c eu proclamo 
Sonadores pelo District.o Fedem\, pat•a rr.novação do t.erço o 
Sr. Dr. AndrÃ Gustavo Pau lo 1!f\ Frontin; e para o preenchi
rnonto da vaga existente ií Sr. Dr. ;T nsé. l\Iat.toso Sampaio 
Gorr,Ja: 

Não estando prcse.nt.es, a Me~a i'ar(t a S. S. Ex. Ex. a Cla~ 
-,·iria ~ommnnicn(lão. · 

' 

ELEIÇÃO OE IJM ·í'JF.N:\DO.R PF:l.O ESTADO DO ESPII\ITO SANTO 

Discussão unica do ]barccer da Commissão de Poderes 
n. '10, de 1921, sob1·c as elcicües realizadas em 20 de fevereiro 

· do corrente nnno, para a J"Cnovação do terço do Senado c opi
nando qne saja reconhecido o proclamado Senador da Repu
hlioa pelo Est.ado do Espirita ~anto o Sr. Dr, Bernardino de' 
P,ouzn. Monteiro. · 
· .Encerrada. . 

Siío postas n rol.o~ o aPfH'ovadn~ as seguintes . conclusõe':l 
rio parecer. . · · · . · · ., 

- qun sejam approvadas as eleições realizadas no dia 20 
de fevereiro ultimo. no Estado do Espírito Santo, para a rena. 
Yação do terço constitucional do Senado; . . 

·• --'- qu(\ se,ia rel~onltecirlo e proclamado Senador da llepu. 
J1licn. {leio referido Estado n 8:·. Dr. .Bnrnnrdino do Souza 
Monte1rn .. · . ' 

. O Sr .. Presidente - O Senado reconheceu . e eu proclamo 
'ienador da Republica pelo Estndo dó Espírito Santo, para re
novncão do terço, o Sr. Dr. Bernardino de Souza Monteiro., 

· · Não estando presente,· a .Mesa fará n S. Ex. a devida par
tiripa~ão .. 

ELEIÇ.;;:o DE UM SENADOn PELO ESTADO. DA BAHIA 

Discussão unica do pat·eccr dn . Commissão ·de Poderes 
n l1, de.1 !l21, sobre as oleiçõc~ realizadas em 20 de fevereiro 
do corrente anno. pam a renovação do terço do Sonado e opi· 
nnndo que .seja reconhecido o proclamado <Senador .da Repu
blica pelo Estado da Ilnhia o Sr. D:•, Antonio Ferrão !'lluniz de 
:\rngil.o .. • 

· Encerrada .. 

d São pr,~stas a votos e approvndns as seguintes co.nclusões 
o parecer,, . 
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. -que sejam approvadaH as elckõos realizadas· no dja !?O 
de fevereiro ultimo, no Estado da .Bahia, . .para a renovaçuo do 

· •terço constitucional do Senado; · · · 
- que seja reconhec.ido r. p!'Oclnmndo Senador da ltcpu

hlica pelo refe'rido Estado o S1·. Dr. Antonio Ferrão Muniz do 
.\ J'agão .. 

. O Sr. Presidente ,.:_· O Senado reconheceu e eu proclamo 
Senador da Republica pelo Est.ado da Bahia, para renovação 

• do terço, o Sr. Dr. Antonio Ferrão Muni~ de Aragão. 
Não estando presente, a Mesa fará a S. Ex. a devida par

ticipação. 

ELEIÇÃO ll.E. UM .BÍlNAOOR PELO ESTADO DE ALAGOAS 

Disctíssão unica do parecer da Commissão de Pode~;es nu
mero 13, de 1921, sobre as eleições realizadas em 20 de feve
reiro do corrente anno, para a renovação do 'terço do· Senado 
c opinando que seja reconhecido e proclamado Senador . ela · 
Republica pelo Estado de Alagoas o Sr. Dr. Jllanoel Joaquim · 
M enrlonça llfartin8. 

. Encerrada .. 

São po~tas a votos e approvadas as seguintes conclusõe;; 
do parecer: 

. Que sejam approvada~ as eleições realizadas no dia 20 de 
fevereiro lu timo, no Estado de Alagoas, ·para a renovaç!io do 
terçfl const.i tucional do Senado; . , 

Que seja reconhecido e proclamado Scnaclor da Republica 
pelo referido Estado, o Sr. Dr. Manóel Joaquim Mendónr;a 
Martins. 
0 ' 

O Sr. Presidente '._ O Senado reconheceu e eu -proclamo 
Sená.dor da Republica pelo Estado do Alagoas, para renovacüo 
do terço, o Sr. J?..r. Manoel Joaquim Mendonça Martins. 

, I , . . . 

O Sr. ·Euzehlo de And.rade (pela ordem.) -Sr. Presidente, 
. achando-se na ante-sala o Sr. · Senador Mendonça . Martim:~ 

peço a V. _Ex. a nomeação de uma Commissão para o intro
duzir tlo recinto afim de 'prestár o compromlsso·Jegal e tomar 
assrnto. ' 

O .Sr. Presidente - Nomeio os .Srs. Euzebio d~ Andrade, 
Costa Rodrigues e Marcilio de Lacerda., . 

(E' int?·oduzido no 7'ecinto o S1·. Senado?' llle?Jdonça llfm·-
tins que presta comJlr07m'sso leg11l e toma assento.) · 

ELEIÇ.~o o~; UM SENADOR PELo ES~'Aoo·.DA PARAttYBA 

• 
Discussão unica do parecer da Commissiío de Poderes 

n. 14, de 1921, sobre as eleiçõeA realizadas em 20 de feve
reiro do corrente anno, para a renovação .dó terco. do Senado 
e opinando que se,ia reconhecido e proclamado Senador da Re
publica pelo Estado da Parahyba, o Sr.· Dr. Antonio Massa', 

Encerrada.· · 
• I 

r 
J • 

.. 
I 
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São postas a votos c approvadns as seguintes conclusõetl' · 
do parecer: 

. Que se.ia~ approvadas as eleições realizadas no dia 20 do 
fevereiro ultimo,· no Estado da. Parahyba:, para. a renovação do 
terço constitucional do Senado; · \ · 

Que se.ía ·reconhecido e proclamado Senador da Republica. 
pelo· referido Estado o Sr. Dr. Antonio Massa. 

·' . . . O Sr. -Presidente - O !Senado reconheceu e eu proclamo 
Sen.ador pelo Estado da Parahyba, o Sr. Dr. Antonio Massa. . . 
. o Sr. Cunha Pedr,osa - S·r. Presidente, .achando-se na 

Casa o Sr. Dr. Antonio Massa, rec'onhecido e proclamado Se
nador pelo Estado da Parahyba, requeiro ,a V. Ex. se digne 

• nomear a f:ommissão quo o deve introduzir no recinto, afim 
de pt•eslat•, o compromisso regimental e tomar assento. 

: O Sr. Presidente - Nomeio os Sr;:. Senadores Jeronymo 
Monteiro, Pedro Celestino e Benjamin Barroso para introdu-
zirem no roéinto o Sr. Senador Antonio Massa. . 

... (E' intradu.zido na recinto, presta o compromisso regi
mental e toma assento o Sr. Senador Antoni(} Massa.) 

-ELEIÇÃO DEU~ SENADOR PELO ESTADO DE 'SERGIPE 

Discussão· unica _.de parecer da/ Commissão de Poderes 
n. 12, de 1921,. sobre as elei~ões realizadas em 20 de fcve
J•elro do corrente anno, para a renovação· do terço do Senado 
r. opinando que seJa reconhecido e proclamado Senador da 
Republica pelo Estado . de Scrg,ipc, o Sr. general Mahoel 
.Prescilinno de Oliveira Valladão. . 

-Enaerrada. 
~ão postas a yotos e approvadas as seguintes conclusõe~ 

do parecer: 
Que se,iam · approvadas as eleições realizadas no dia .20 .de 

fevereiro ultimo, no Estado de Sergipe, para a renovaçãtl do 
terço constitucional d() Senado; . · 

Que ;:e,ia reconhecido e proclamado Senador da Republica 
pelo referido Estado .o Sr. general Manoel Presciliano de O li~ 
v eira Valladilo. . · · 

' ' 

O Sr._ Presidente - O Senado reconheceu e eu proclamo 
Senador da Republica: pelo Estado de Sergipe, o Sr. general 
Manoel Presclliano de Oliveira Valladão. · · · 

. Não estando presente, o.' Mesa fará a S. Ex. n devid' 
co!Jlmunicaçíío. · 

E!.ElÇÃO Í'm DOUS SENADORES PELO ESTADO DO RIO 01\Ãl';nlil DO I 
NORTE . . 

. i . 
Discussi'lo unica do pl}recer da Commissão de Podere~ 

n. Hi, de 1921. 'sobre as eleições realizadas em 20 de .. <feve
rciro do corrente. nnno, para a renovação do teroo do Senado 

- e opinando ·que se,iam reconhecidos e proclamados Senadores 
dn nepublicu pelo Estado ,do Rio Grande' elo Norte, o Sr. Dr. 
Eloy Castriciano d.e ~ouza e para o preenchimento da yas-~ 

I 

'· 

''.:f:1~ 
'·"f-'~ .•• ., .. ,,, 

' 
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aberta com a renuncia rio Sr-. Dr. Joaquim. Ferreira Chaves, 
G Sr. Tobias do ne~o Monteiro . 

. Encerrada. 
São postas a votos r.. approvarlas as scguint.es conclusõo3 

do parecer: " · · 
Que sejam npprovadas as eleições realizadas no dia 20 de 

fevereiro ultimo, no Estado do Rio Grande do Norte, para a 
rcnovacão do terço constitucional do .Senado .e para preenchi
monto da vaga ahcrrã pela renuncia rlo Sr·. Dr. Joaquim Fer
reira Chaves. · · · 

Que seja reconhecido c proclamado Senador da Republica 
pelo referido Estado, na renovaÇão do .terc:o do Senado, o Sr. 
Dr. Eloy Castriciano de Souza; · 

Que soja reconhecido e proclamado Senador da Republica 
pelo mesino Estado, na vaga existente, o Sr. Dr. Tobias rlo ' 
Rego Monteiro. · 

O Sr. Presidente - O Senado reconheceu c cu proclamo 
Senadores da Republica pnlo Estado do Rio Grande do N ort.e, 
os Srs. · Eloy de Sonza, para renovação rio ter~.o o, para pre
enchimento da vaga existentr, o Sr. Tobias do Rego Monteiro. 

Não· cstm1rlo Jli•niientos, a Mesa fará a SS. Exs. a rlevilla 
participaç.ão. 

ELEIÇÃO Dll tJ:\[ SllNADOn PllW ESTADO DO CllARÁ 
.'/ 

Discussão·· unica do parecer da Commissão de Poderes 
n. 16, lle 1921, soht'C as eleições realiz~dns cm 20 do fevo- · 
reiro do· corrente anno, para a renovação do terço do Senado 
c opinando que se,ia reconhecido c 'proclamado Senador lla 
Republica pelo Estallo do Ccar:í. o Sr. DI'. .João Thomé do 
Saboya c Silva. 

Encerrada. . .. 
Slio posta~ a votos o approvadas a!'! scguintcg 'COnclusõ!)~ 

rio parr.ccr : 
. Que sejam apprnvnrlas as cleiç.ões, realizadas Tio rlia 20 
qo fevereiro ultimo, no Estado do Cearf1, par:i renovação do 
terço constitucional do Senarlo; · . 

Que so,ia reconhecido e proclamado Se{lndor da Repu
blica pr.lo referido Estado, o Sr. Dr . .João Thomé de Snhoiya 
e Silva., · 

O Sr. Presidente - O Senado reconheceu r. eu proclamo 
Senador da Repuhlica pelo Estndo rio Ceará, o Sr. ,Toão Thom11 
de Saboya e Silva. 
'. Não estandO presente, n 1\fcsn fará n S. Ex. n · devidn 
communicaçi1o. 

I 

F:I,EII;1.~0 DE DOUS S!lNADOnllS Pllr;D ESTADO DO PADÁ 

·Discussão 11nica do parecer da Commissão do Podere~ 
n. 17, de 1921, sohre as eloições realizadas em 20 ,ele feve
reiro do corrente anno, para a renovação do terço do SIJ
nndo c opinando que scj:t reconhecido c proclamado Senndot' 

I 
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da Republica pelo Estrido do Pará, o Sr. Dr .. Cypriano .Jos~ 
dos Santos, c para o preenchimento da vaga aberta pelo fal
lcc.imcnto do Sr. Dr. Firmo .Tost~ da Costa Braga .. 

Encerrada .. 
. Silo postas a votos n approvadas as seguintes conclusões 
do pat•ccer : . · 

Que sejam ripprovadas as eleições realizadas no dia 20 
de fevereiro ull.imo, no l~stado do Parít, para renovação do 
terçp consf.itucional do Senado e 'para preenchimento da vaga 
aberta prlo fallecimcnt.o do Sr·. Dr ... Firmo .Tosé da Costa 
Braga; · 

Que seja reconhecido e proclamado Senador da Repu
blica pelo referido Estado, na rcnovaç.ão do l.erço do Senado, 
o Sr. Dr. ·Cypriano .To sé dos Santos; · 

Que saja reQonhccido e proclamado Sanador da Jl.epulllica 
pelo mesmo Estado, na va~:a existente, o Sr. Dt·. .Tusto Leite , 
Chermont.. . 

I 

O Sr. Pre~idente - O Senado reconheceu a cu proclamo 
Senndot•cs da Republica pelo Estado do Pará, na renova(\ÍÍO 

·do terço do Senado, o Sr. Dr. Cypriano José dos Santos, o 
para preenchimento da vaga existente, o Sr. Dr. .rusto Leit.e 
Chormont. · · · 

· Nilo , estando presente~. n Mesa fará n. SS. EEx. n de-
vidn. communicnção. : · 

Nadn. ma i~ havendo n. tratar, vou· lovnntnr a s~ssão. 
Convido nos Srs. Senndóres para a quinta sessão pr~-

paratorin, amanhã, ó. hora regimental. · · 
Levanta-se a sessão ;ís t3 horas o 40 minutos. 

!i' SESSÃO PREPARATORIA DA t• SESSÃO DA: UNDECIMA 
LEGliSLATURA 

PRF.SIDENCIA DO SI;I. A. AZEIIEDO, VICE-PRESIDENTF. . 
' 

. A's 12 horas abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. 
'A'. Azoredo, Hermenegildo de ·1\foraes, Lopas Goncalvas, Costa 
Rodrigues, .Tosó Euscbio, lo\ntonino Freire, Eusclbio de An
drade, Mendonça 1\brtins, Gonçalo Rollombcrg, ·Moniz · Sodré. 
,Teronymo !\font.eiro, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, AI
. i'redo Ellis. Alvaro de Carvalho, Pedro Celestino, Generoso 
Marque~ o Vespucio do Abreu (•18). 

E' lida e ~:cm ohs~rvação npprovnda n acta da ~ess.ão an
terior. 

O Sr. 4• Secretario (.~Cl'IJindn de 1') dcclarn qur. 111ão hn 
expediente. 

O Sr .. Vespucio de Abreu - Sr. Presidente, achando-se 
na ante-snla o Rr. Senador. reconhecido e proolamn·rlo 'Pelo 
Estado da Bahia, Dr. Antonio Moniz., requeiro a V .. Ex. que 
sr. digno nomear a commissilo que o deve introdu?.ir no .re
cinto, para prestar. compromisso regimental c tomar assenta,, 

·· .. 
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O Sr. Presidente - Nomeio para introduzirem no re
cinto o Sr. AnLoÍlio Moniz os Srs. Vospucio de Abreu, AI" 
varo de Carvalho e Goncalo Rollemberg. · 

(E' irntroduzido no 1•ecinto o Sr. Antonio Moniz, que presta 
111 comp?·o~nisso reuimental a toma. assento.) 

O Sr.· Pedro Celestino - :Sr. Presidente, achando"se na 
nnte"sala o Sr. Dr. José Murtinho, Senador reconhecido e 
TH'oclamado pelo Estado de Mal. to Grosso, requeiro a V. Ex. 
a nomeação da commissão que o deve introduzir no recinto, 
nfim de que preste o compromisso regimental e tomar' assento. 

O Sr. P,residente - Nomeio para introduzirem no re
cinto o Sr. Senador José Murtinho os Srs. Pedro Cclest.ino, 
Ensebio de Andrade e Mlll;ldonca Martins. · · . . 

(E' introclu.zidt) no recinto o Sr. ,Tos é llfm•tinh.o, que p1•c" 
· sta o comprom.iRso rauirr~entat e ·toma assent~.) 

O Sr. Gonçalo RoÍiemberg - Sr. Presidente, achando-se 
na ante-sala o S-r. general Manoel Perciliano de Oliveira Vai" 
ladão, reconhecido o proclamado !Senador pelo .Estado..:®_ Ser" 
g'ipe, requeiro a V. Ex. que, na fórma do Regimento, nomeie 
uma commissão para acompanhal"o neste recinto, afim de 
prestar o compromisso e tomar assento. · 

' ,, ~ 

O Sr. P,resldente - Nomeio· para introduzirem no rc- · 
cinto o ,sr. Senador Manoel Perciliano de Oliveira Valladão 
os Srs. Gonçalo Rollemberg, Generoso Marques e Bernardo 
Monteiro. ' · · 

(E' 'introduzido no recinto o S1•. Oliveira Valiadão, que 
'fll'csta o comprom.i.,so re11im.ental e tom.a assento.) · . 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar,' vou le
vantar a sessão, convidando aos Srs. Senadores para a sexta 
segsão preparatoria, amanhã, .á hora regimental. 

Levanta-se n sessão. 

SEX'I'A SESSJ\0 ·PftEPARA'I'ORTA DA 1' SESS:r\0 DA UNDE
CTi\IA LTWTSLA'l'URA, .EM 23 DE AB'RTL DE 1921 ··. 

. ' I . . . 

PfillfllllRNCIA 00 AR. A, A?.EnTWO, VtcF~PilllSIDENTE 
' ' ' . . . , 

. A'~ 12 horas wbro-sc a S{I.'ISiiÓ, a que conc1wrem o.s Srs. 
A. Awrc<!n, Ounha Pcdt•l)sn, l!f!t'mrnogi·ldo dr. 1\loraes .• Tos.í' 
.Eusehio, Cosia Rodrigues,· Anlonino Ft·oir•c, Antonio l\fOllii1., 
fi!llul Soares, Bernardo Monteiro e Generoso Marques (tOI) • 

. E' lida e, sem rcc.lamação approvada a acf.a da sr.ssão an-
f.cr tO!'. 1 · 

o. Sr. 2'. Secretario (serv·imlo de t•) declara que não'Jm 
expcrhont.c .· · . · . . . 

O Sr. Raul Soares-· Sr. Prosidonte, achando-se na ante
Hnla do Scnac!ot• Paulo do Fr•ontin, reconhecido e 'J)rocla
mado .por os ta Cnpi~nl, requeiro 11 V .. Ex·. se digne nomea.r 
uma. Commlssüo pura introduz ii-o no recinto. 

' ' 
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O Sr. Presidente -· NQmeio pnrn consLifuirem a Commis
são q•ue tem de i.ntroduzi~ no .recinto o Sr. Senador Pa.ulo 
de Front.in os Srs. Raul ~oores, .Tosé Eusebio {! Costa Rodri
gues. 

(E' int1'od,úzitlo n.o 1•ecinto o Sr:; Paulo de F1'ontin, que 
pre.vta o comp1·on~isso 1'e(Jin:tental e ·toma. as.vento, sob. pi'Olon
aada 

1 
.valva a'c palmas Jmrtida das aalerias.) . 

. o~sr'. Presidente - Contin(la n hora do expedient.e . 

éfsr,' tleneroso Marques- PeÇo a palavra. 
:' . ' . ,.. ' . • f . . 

. O, Sr. :Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Generoso Marques - Sr. Presidente, achando-se na 
ant.e-:sala o Sr. Dr. Sam,paio COI!'rêa, Senador reconhecido 

· e proclamado. por cst.a .0!1JPil.al, requei11o a V. Ex. a no
meação da Commissão que dwe introduzir S. Ex. no re-

Ín
inLo,. afim de pre·stri•r o compromisso regimental e tomar 

nswnLo. · 
. ' . 

O Sr. Presidente- Nomeio para constituírem a Commis
•são que deVIe · introduzir no .. recinLo o Sr. · Sa.mpaio Corrêa 
os S.rs. Generoso Marques, Bernardo Monteiro. e .Antonio 
Momz. . . . 

(E' int1•oduzido no 1'ccinto, ,Jresta comprom.i.vso e toma 
assento, sob un;u .valva de palmas, o 81•. Dr. Sampaio C'orrêa.)l 

Contandio já o Senado· nume•oo sufficiente vara a instal
lação dto Congresso Nacional, a Mesa vae officiar á Cnmara:, 
fazendo-lhe esta ocommunicação, o por isso deixa de convocar 
.~·e.ssü:o para -amanhã. . · 

Vou, pois; le!Vantnr a sessão, convidando a:os Srs. f:\ellla
. dores para a ul·t.ima sessão l()reparaloria na segunda-fel•ra. 

Levanta-se a .sessüo ás ,13 horas. 
;1 • 

:1'"". 

' 
7'. SESS.:W PREPARATORIA DA t' SESSÃO DA UNDECTM.~ 

· •· LEG'ISLATURA, EM .2ri DE ABRIL DE 1921 
1 ' ... ' ' 

,, 
PRESIDENCIA DO SR. A. AzlmEDO, VICR-PI\ESIDEN'l'E 

' ' ' ' I : .· 

· A~s 12 horas abre-se a sessão a que concorrem os Srs. A. 
Azeredo, Cunha Pedrosa, Abdias !X•eve~. Hermenegildo de llfo
rall6, José Euzeb!o, Costa Rodrigues, Manoel 'Borba, Mgndonca 
Mar·tins, Gonçalo Rollemberg, ·Muniz Sodré, Antonio Muni?., 
Sampaio Com~n. Bernardo Mont.eiro, Raul' SoareR. Alfredo 
EHis, Pedro Celest.ino, Generoso Marques e Felippo Schi-
midt (17). . . . .· 

E' lida e sem reelamno11o approvnda n neta da sessão an-
. terior. · 

o Sr. 2• Secretario (sm·vi-ndo de 1') declara que nüo ha 
e~pcdiente. ' 

· O Sr. 3' Secretario (.verv'i11do de 2') declara que ~ão h a 
pareceres, 

,o 

' 

I 

'~· . 
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O Sr. Felippe Schmidt - Sr. Presidente, achando-se· na 
nnte-snln. o Sr. Dr. Laura Sr.~v:eriruno Müller. 'Senador ele.iLo,. 
reconhéCir.io e proclam!l'do pelo Estado de Santa C[\Jtharina, 

. requei<l'o n V. E..'\:. que nome ir- a Commissão que o deve in
troduzir no recinto n fim <l•c prcl't.nr n cnmpromi·s~ão regi~ 
mental r tomar a~scnt1o:· 

O Sr. Presidente - Nomeio para constitUi rem a Cnmmi~·~ 
são oncarregada de dar ingr~~so no recinto no Sr. Senndnt• 
Lnuro Severinno 1\lullcl' os Srs. Feli]ipe Sr.hmi'l'lt, . MnMel 
.Boi•bn o Genel.'lo~o Marques. · , , _ , · 

(E' introthtzido no l'ecinto, Pl'esln o cmr.•p!~om,i.~.~n !'e(ri
mental- e tmna, a.v.~cnto, o Sr. Srmador Lmwo Mi!ller.). 

' 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr .. Prcsi'dcntn, aéha-se na ante
.~aln dia Casa o Sr. Dr. .Tust.o Ghermont.; SenadO•r eleitó, r e~ 
conhecido i! proclamado pelo F.;st.ado <lo Pará. Requeiro, por
t.anto, a. V. Ex. qut} se dignr de . nomear a C(}mtnissiió que 
o devo int.r.oduz:i.r no r~cint.o. afim rle prrstnr o compromisso 
regimental I! tomar a~;sento. 

· ·O Sr. Presidente - Nom1lio para a Commissão qur. deve 
introduzir no recinto o· Sr. Senado!' .Tuslo Chermonf, os SJ·.~. 
AlfJ•ed·o Elli.s, .Tosé Eu~cbio r Raul Soares. 

(E' introduzido no recinto, 1n•cst,a o co'lr.t]li'O?nísso 'I'P.!I'i
mental e toma a,çsento o S1•. Justo · Cherm.ont.) . 

.Nndu mais havendo a trn.ta1•, vou levool.ar a sessão, con
vidando os Srs. Senadores [lara a sessão prcpa.ratoria que 
se realizará no din 30 do co.rrr.ll1itc, ([)orquanto, ·de adCICn•do · 
com o Regimento, a.~ sessões prcp,aratorias ficam suspensa~ 
desde que são feitas ns eommunicaçõcs ít Carnara e ·ao Go
verno da exilstencin ele numero legal paro abertura da ses
são ordina.ria .· Si, porém, antes desse dia a Commissão dle 
Podet•es ultirnn·r qualqum· düs çasos que esUt cstudlaUtill, · a 
Mesa convocará os Srs. Senadores para. uma sessão antes 
da rlo rlia 30, afim de. s~r- toma<!o' em consideração o pare
cer, ou (}S paroceres que pol'\Ventura fot•em assignados . 

. Lovnnt.a-.<;e n. Sl!'ssão ús 13· horas, 

-
8' SESSÃO PÍUDPARATORJA DA ·1' :SESSÃO DA UNDECIMA 

LEGI~LATURA, EM 30 J?E ABRIL DE 1921 .. · . ,., 

PRF.SIDENCIA no gn, A. AZF.REDO, VlCE-PRESIOENTE 

A's 12 horas, 'nbre-se a .sessã:o, a que concorr~m os Srs. A. . 
Azeredo, Cunha· Pedrosa, AhdiM Neves, Hermenegildo de Mo-. 
raes, .Justo Chcrmont, \JoQsP. Euzebio, Antonino ·'Freire, Den
j::~min Barrooo, Antonio ·Massa, V<>nancio Neiva. Mnnoel Borba, 
•Mendonca Martins, Eusebio de Andrade, Oliveira Va'lladão, 
Góncalo Roll'emberg, Siqucira de 1\lenezes, A:ntcmio jl,!uniz, 
S~JJmpaio Corrêa, Bet•nardo Monteiro, AlvarD de Carvalho, Ge~ 
neroso Mnrqu·es e Vespucio de Abreu (22) . 

R' lida e sem observaçúes approvada a acta da sessão nn
terior •. 

,· 
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O Sr. :1' Seoreta,rio (servindo de ·I')~ dá cont" do' ·seJuinte 

EXPEDIE:<TE 
OHicio do Sr. 1' Secretario da Gamara dos Deputados, 

communican.do ,Ler sido verificado numero legal de Deputados 
parn. o. installàçã.o do Congre~o Nacional no dia 3 de maio. 
Inteh·ado. . 

o Sr. a• Seçretario (SeJ•·JindÓ. de 2') I proccue ii{ leitura. do 
seguinte 

PARECEit 

N, 18- 192t 

. I'io dia 20 de fevereiro do corrente anno effectuou .. se no 
Estado de Pernambuco, como em todo o Brasil, a eleição para 
preenchimento da vaga existente ·para Senador federal na re-
novação. do terço. . 

Lida com attenQão a acta da apuração .geral e examinado! 
os demais documentos, refificou-se que a eleição alli corre\.1 

, regularmente nos diversos clolegios, salvo pequenas irregula-
ridades, que a nenhum inquina de nullidade. . · 

· Organizado o mappa ida vo!.al;ão e feita! a re&pectiva 
somma; verificou-se o seguinte .. resultado· total: . ' . Pam. S~nador Federal: 
Dr •• Tos é Hem:ique Carneiro da Cunha ............ . 
Dr. João Ribeiro de Britto ........................ . 
General Dan tas Barreto ......... ; ......... : .... .. 

25.916 
175 
58 

. Pelo que a Junta .-\ipuradorO. expediu diploma ao Sr. Dr. 
José Henrique· Carneiro da Cunha, candidato mais votado. 

Contestação -·.· Ao diploma. do 1St•. Dr. José Henrique 
Carneiro foi offerecida contestação pelo S1·. Dr. João Ri
.!!Jeiro de Britto, que, depois de vagas considerações soore a 
politica geral do .paiz, acaba .pedindo a nullidade d-os votos 
dados a este candidato,- allegando ser elle inelegivel, em yir~ 

.. tude ·de exercer as funcções de V ice-Governador do Estaoo, 
c:r-vi do art. 37, § 1 •, alinea a, da lei n. 3. 2<18, de 27 de 
dezembro de 1916, que assim reza: 

«São ine'legi·veis para o· Congresso Nacional em todo o 
territorio da Republica: · 

N. 1 -· a) O Presidente e Vice-,Pl•esidente aa Republica 
~ os Governadores ou Presidente,s e os Vice-Governadores ou 
.Vice-Presidentes dos Estados. ~ · 

Em apoio de suas allegações o contestante, peta voz de 
seu Ptocut•ador, Sr. Dr, Julio Carlos Carvalho Moraes, des
P.nvolve habil argumentação, tendente ~sempre a provar o quo 
affirmou. · . 

Ao contcstantu respondeu o procuradO!' do eunuidato di
plomado: <St:. ·~~uador !l!anoel Bo1•ba, que, calma e. ·s.eyera
montc, iez Jttdtcwsus pondcruç'lles cm defesa da elegtbthd·ade 
de seu cousLiLuinLc. ·· 

Gira, pois, tl questão cm torno deste facto: E' o ca.n
·didato diplomado. Sr. José Henrique Ca1•neiro da Cunha Vice
Govct~ador d~ Peruambuco ? Exa~inemos, agora. por 'J:!.OSsa 
;ve~ o cas:e. 



\ 

ÁNNAES DO 'sllNAbcl 

O Se. José Hemique Carneiro da Cunha não é ncih póde 
~er Vice-Governador ·do Estado. de Pernambuco, por uma 
razão muito simples: porque não existe este cargo; na en
grenagem politica elo Estado de llernambuco não existe esta 
peca. . · · · 

Quándo l'ernam•buco constituiu-se ·em Estado nutonomo, 
na organização de seu Poder Executivo creOU: o cargo de 
Více-Governador para substituir o Governador no caso de 
falta ou impedimento, mas, an'nos depois, reconhecendo os 
inconvenientes da existencia C!J1 seu organismo administra
tivo de um orgão que raramente entrava em funccão e, d·e
vido mesmo a esta i·ncrcia, . por vezes transviava-se agui

. lhoado pela .sêde de poder e ambição de mando, tornando-se 
um obstaculo perigoso para a marcha regular dos~ negocios 
publicos, reconhecendo isso, repito, os legisladores pernam
bucanos, (JUUndo 1'izeram, em abril de 1904, a revisão doe sua 

, constiLui~lãO, supprimiram por completo o cargo de Vice-'Go-
vernador, trmis!'erindo as· suas attribuições pa1'a o Presidente 
do Senado estadual; é, pois, o Presidente do Senado. em Per:.. 
nambuco o substituto do Governador do Estado em ttuas faltas 
e !mpedimonlos, mas. convém nolat: e não esquecer Ql!,C, assu
mmdo o governo do Estado, o Prestdente do Senado nao perde 
o seu cargo, continúa a set• Presidente do Senado e. só nesta. 
qualidade é que preside· oü governa o Estado, fuucção que, 
para elle é uccossm•ia subaltel'lla e .eventual, c tanto assim r! 
que,_ se, porventura, esli ver clle no govei•no · cm occasião em 
que se procerJa a 'nova eleição para Presidente do Senado, não 
sendo reeleito perde · immediatamente o direito 'de exercer o 
governo. do Estado, ó !'orçado a deixai-o e · a o transmittir 
áquella que em seu Jogar tive!' sido investido naquellas fun
ccões; é pois,· evidente que clle exercia as t'uncções go~erna- · 
Livas não pot' ser Vice-Governadol', mas tão s6ménte e exclu
sivamente pO!' ser Presidente .do Senado,. ca!•go que l)te póde ·· 
set· retirado a cada momento; so lhe falta1• a confiança da 
maioria daquella asseínbléa legislativo.. . / . . . 

. Este caso da inelegibilidade do Presidente do Sónado de 
Pernambuco ,já foi aventado e discutido na Gamara dos Depu
tados a tres annos IJUSsados por occasião do reconhecimento 
o verifica~1ão de poderes dos Deputados da legislatura pas
sada·. Foi o relator nesse pleito o i Ilustre professor .de direito 
e notavel jurisconsulto D1· .• Tustirtiano Serpa que em um lu
minoso parecer deixou demonsll·ado at1í a ·evidencia que 
mesmo juridicamente analysadas não. hu. paridade en
Lt'll as 1'uncções de Presidente do Senauo de Pernambuco, 
mesmo juridicamente analysadas não ho. paridade . ón· 
nadot· antes da reforma constitucional, e com eft'eito não ha 
como negar esta verdade, o Vice~Govcrnador naquolle tempo 
em Pernambuco c. ai nua . ho,ic nos Estados. que o teem-- ó um. 
J'uncciónario eleito pelo 1:\UfJ'ragio popular, exerce um mandato 
por um prazo céi•to e llelenninado, dentro do qual niuguom o 
póde demit.Ltt· c que, como acontece com o Vice-Presidcnte da 
llopublica, p0cle até cxc!'Cet' dofínitivamentu o cargo de Go
vernadot· tio l~s·tatlo, ~i a vaga se d1ir dentro dos dous ultimos 
annos dd pm;iodo pt•csident~ittl; outro tanto não acontece com 
o Presidente do Senado, cu,ias J'unc\:Õcs. administrativas são 
rn·ovisorias; cventmws, como ,iá diHsc, .c no caso do vaga de
J'itiitiva da cadeira presidencial r.lle só assumirá o governo 
vara mandat' immediatamentc proceder a nova eleição para 
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' 
preenchimento da vaga, e o rccem-eleilo exercerá o mnnd:tlo 
por um novo pcriouo completo a· contar ua tluta da inve~li
durn. São, pois, bem difJ'erenLtJs os dous caegos sob a maioi' 
parte dos aspectos que se os encara, o Vicc-Governador, 
fnuccionurio eleito, indcpend<:nte, na immincricia tle assumiL· 
o governo a qualquer momento mesmo de um modo perma
nllnte, li para isso mesn1o sempre um homem de consideravcl 
iJrJpol'luncia no Esl.ado c púdc pela itl1'lucncia que tem e a 
que lhe. empresta o cargo de que está investido influir dP 
algum modo sobre os cornicios eleitoraes e essa é a razão 
obvia pela qual a lei u incompatibilizou e considerau ,inne-
legivel. . . · 

Para resolver com acerto a questão que aqui se debute, 
não .é preciso alf}at·-se ao terreno das altas indagar;ões ,jurídi
cas, onde aliás o obscuro I·elutor deste parecer com certeza 
lião poderia bom equilibrar-se; trata-se da interpretação de 
uma disposição de lei bem clara c simples é para fazei-a com 
criterio e discernimento, .é bastante doixar-se.guiar. pelo bom 
senso o ·bom inspii•aJ•-sc no sentimento ·do justo. 

Em vista das ponderar,:ües expostas a Commissão Julga 
Ióra · de du_vida a elegibilidade do candidato diplomado, pelo 
que é do parecer: · . 

· 1", que sejam approvadas as olciçü~s ~:citas cm Pot•nam-' 
buco no dia 20 de fevereiro do cm·i·ente -anno, para a reno-
ya<;ão do tm·~:o do , Senado; . 

2", que se,ia t•econhecido e proclamado Senador por nove 
aJmos pelo Estado de Pernambuco, o Sr. Josó !Ionriquo Car
neü·o da Cunha. 

Sala Lias Commissües, 28 de abril de 1921. Gene1'oso 
/ .l/arques, Presidente. - Go11çalo Jlolle'litbe1'f1, Relator. -José 

Eu.~ebio. - Bemardo Montci·ro. - A. lndio do B1•asil. - Je
runvmo Montci1'o. · 

Contcstaçcio e tlocumcittos aprcscritados pelo Sr. Dr. Joüo 
· Ribcil'o de BritLu 

Exmus.· S1·s. membros da ComrrÚssão do l)odcrcs do Se'
nado l''edcl'Ul - E'· ainda na mais aboslulu cohercncia com os 
JÚtms principias. politieos, synthetizados, na campanha, por 
mim promovida, em. prol da politica de conservação e apor
fcit;.oamenlo dos recursos humanos e naluraos, que mo apre
sento perante esta . i !lustre Commissão, para contes lar as clei
r;.ões federaos, do 20 de fevereiro ultimo, I!l'Occpentcs cm Por .. 
namhuco. · ·, · 

· . · 1\ despeito. do indifJ'PrclllisHIII ambioni.P, omtc si.\ estiolam 
f.alvcz as melhores esperanças da ftcpublicn, conTorl.!llll-me 
as cQnvieçücs mais arraigadas cm meu espirita t•cpublicann, 
a~ idéas expressas pelo illu~tr'<l marechal Ber\lo !libcit·o na 
ordem tio dia com que ~c despede de. seus camat•adas, ao dci.,.. 
xar o cat•go de chefe do Estudo Maior do Exercito com inex
ccdivel brilho desempenhado, por S. Ex. 

· 'E'-mo gi:atissima a concordancia .de ,•pensamentos, quo 
encontro, cntt;c a concepção do velho scrvidot· da Patria e 
aquella, qnc resalta r! e· toda a minha acção politica, através 
de lodos· 08 cstagios de minha vida publica. · 

·-

\ 
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Bastará citar as conclusões do~eminente soldado para cri-
t.ica do que avanço. · 

· Disse S. Ex. : ~o Exercito é J'uncoi'io do aperreíçoament.o í 
llacional, da riqueza publica, da educa1ião das massas popula-
res, c, no Brasil, o Exercito é . o foi aquillo que tem podido 
ser c será, I)o futuro, aquillo que a Nação pudct• e quizer que 
elle seja~. 

:Evidentemente o Exercito deve ser aquillo que a Nação 
precisa que elle seja; a fin_alidade delle e~tá determinada pela 
funcção, quê· lhe é marcada no concerto social, oriundo das 
necessidades antecedentes, que o caracterisam, e orientada no 
sentido do objectivo, que lhe é proprio, ante as necessiclades 
nacionacs consequentes ou provindouras. 

Isto se explica, porque conservação, ou aperfeiçoamento, 
não é conservar qualquer cousa ,fóra do uso, pois a conserva
ção f6ra do u8o significa perda c não lucro; portanto, con
serva,;ão, sendo a providencia contra a perda ou destruição, 
só p6de ser efficiente, quando, aquillo que deve estat• em uso, 
·ror conservado denl!~o uelle, · ligado á lei fatal do progresso, a I 
desdobrar-sfl nos aperfeiçoamentos indispensavcis. . 

E foi, por certo, a nítida conscicncia deste facto logico, 
que guiou a espírito aclrívidente do illustrc soldado, de
fendendo a funcf)ão autonóma do Estado-Maior do Exercito e 
afastando-se da dircccão do mesmo, para não quebrar a inte
gridade de suas convicções sinceras, emmolduradas admira
velmente na politica de conservação, nos principias de demo
cracia constructora, lemma dos verdadeiros republicanoa, 
desde os pririJOrdios do ideal de .liberdade patriil. e boje pre
noscabados pela myopia, ou exorbitancia de governantes pre- , 
potentes, ou inadaptavcis ás legitimas exigencias 'de nos~a 
finalidade nacional. · 

Está, por certo, neste {acto, na duvida, na desconfiança, 
que delle decorrem, o augmento sempre crescente de insub
missos. A Nação perdeu a confiança em seus dirigentes c o 
abuso do poder, a incapacidade de direccão, o apoucamento da 
visão govet•namental está destruind_o os melhores sentimentos 
.do povo. quebrando a integridade nacional. 

Ainda outro lado confortante para mim, neste rnsfimte, 
cm que os interesses de . campanario festejam. as faceis vieto
rias arrancadas a subserviencia das· maiorias bestializadas: 

O Sr. general Tasso ·Fragoso recusa sua· promooiio com 
prejuízo do Sr. general Americo Almada e outros. . 

1\Jais um expoente do Exm•cito pleiteará a politica da Jus..: 
· tiça, da verdade, da mot•al c do. dir~ito, eoeffieientes maximos 

e indisponsavcis ele politica de conseryacão com melhoria dos 
recursos humanos, da grande construcção republicana exigida 
pela felicidade do Brasil e cujos prodomos parecem desde 
,iá delineados na consciencia honesta do paiz .. 

E' apenas, Iastimavel, que .o exemplo seja unilateral; ao 
mesmo tempo que o Exercito, por suas figuras mais proemi
nentes, quer firmar-se no ponto justo de sua significação ver
dadeira, P'· Poder Execut.ivo · pretende desvirtuai-o, difficul
tando-lh~~'·:'ã ac,ç,ij,o social dentro ·da harmonia patria, estabe
lecendo a· i.Iosti\'llão involutiva, que se dcbucha nos ultimos 
acta& perceptíveis, <L despeito da. I~eclame de lln.\'monia poli
tica de que se !ingo arfluto •• 
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· ~ O QU\l se vê hoje r.om rela1,1ão ao Eiet•eito, é a rerl'J.·o:lu
eçao d_o l'eahzado ao tempo do Ministe!•io Ouro Pt·eto ,; 

. A~nda uma vez falseia o Governo do Bt~asil o seu papel 
ma1s Importante: prefBI'i!1do a politica de hunlilllaçã!j, de 

·derrocada, de. perdas, de olygurchias,.cle plytocracias, á poli
ticá de con~arvaçiio çom apel:foif,loamllnto, cje lucros, quer en
C!Irada ·l!~diVIdua,lm•mt!l, cnter. ~ol!!lPUV!l!I)ente, elle foge aos. 
sey~ cle~tmo~ soc1aes; e, cm 1.1m vercjarj~ii'CI attGI!tacto á ordem 
e mtllgrldade çla Patt•ia, llã.o se d~tem nem mesmo ante o ·aba-
1~1', como o V!l~ fazendq, a Ol,!tros coet'ficient!ls da unidaqe na,. 
CtPnll.\, O Pt'PPl'IO ExercitO·-:-' A .Gi\MN~'I~ MAXJMA ll~ SO!il!ltANIA 
llllA~II.IUM· . . . . . 

. . . Não lltlria miatét• · ilh.IBti•ar mell!or a cojqcichmcia de prin
CIJll!!~• a que -allucti, ent1•e -as iàéas cjos !:IIHI& i Ilustres milit!!.re~ 
e IJ.llllllil ~h'l;l!ltniz politiça, ai i ás· conhe~idissima. Jj;ntretl!.nto, 
pa1·a \lQffiP.l'!lVII-I~!l, Pllclincl9 vepi~ o. vv. 1!]~11:., junto oHra.
balho~ de •mP.J.'Il!'l~ll Q4A a ca1·acteri~am e e)l:pljco.m (rjpc1Jmen
tos U.lln\llfO~ D~. J e ~) . . . . . .. 
~· .Pi!: IP.IIiS )jgeira qo~ mesmÇJs re~fl.lto. a rea! e per!'ejta ir
mllnU.ÇUCI cj(l J.IOHS9S ~entil)lllntos .. 1* ao aprc;~~entíll' _o IJJCQ Pll

·rcce!' f!.O pt'OJecto qe ~apffl.S. no Sel!l!.clo, !l\JASi<iere! o prQ~ee,. 
ClOllJ~JJ:IÇI cqmo 1neio cje~t.a politica de con~ervaç_ão, ftmcçij.l) de 
aprovet t!lnwnto e u.perte11,10amento cje noss~,ts l'IQ4C~!IS • 

. • Des~nvolvendo o assujTipto, em meu trabalho sQbl!e ~Po· 
Jitiea de COiJ~eryaçãO), dirigido IÍS 'classes ac~ivas tjO paiz, dj~ja 
eu: «< pra1ecCJ.onismp nacional, alé·ru.,.J[e sua {U!lcí;ão educa
tipt,i do povp, tem '!l1110 '(fl:anrJr. si(fni{i~ação CG(JIIO/i!ica na {O!'• 
mação. (/aR riquezas~, Ag·Qí·~t, tl'ansCJ·ocendo uma pu.rtc do t.re.
üho. final da ord'em do dia do SI". mllt'cchal· ftonto Ripeir0, 
vQjÇJ qlje elle encara o Exet•cilo pelo milSillP p1•isnt..t, Sl.\Pil!'ÍOI-'. 
porqua considerei proteccionismo: «(J E31el·çito J {u1wçü.o rlo 
ape!'/'eiçó(uneJJIP ·_.,,~cional, da riqueza 1lUbtic'a, da oclucaçào dCJs 
nossas ma.1sas popula1•es .... ». 

-· Haverá maiot• concordat1cia de princípios '1 · 
. ~Sem querer abusat· da mi mia gentileza de. VV. EEx~. soJi. 

cito, enll•etaitto, 'ainda liconça, para transcrever, neste ponto, 
tt·echor;. di! meu t.i·abulho «Politica de Cons13rvação:o, Ofl quaes · 
muitó. especialmente ende•·cço ao Exmo. St•. Presiqente rj~ 
Ropu)ilica:; . . .· · 1 ' . ·.· · .. 

«Ao ·contt·ar•o· d1sto, alguns Governadot•es e PresHlente~. de · 
Republica, em um ·concet•lo · infcJ.i~, parecem ajustados no pro
lJOsito ct•iminoso de demo I it• as bases. existentes do eminente 
trabalho de· constt·ucçiio, elementos ain.da incompletos, porém, 
.iá caractet•i~ados e aos quaes só falta uma perfeita OI•ganização 
cconomica, um ,justo a(n•ovcitaJncnl.o; tl.s condições e . PCintm .. 
gencias intecurrentes para resultarem nos offcitos salutares, 
profjcuos c necessarios. . · · .. · . 

Neu1 outra cousa se ,podcr:í pen~ar do pro.iucto anti-PI-'íl· 
teccion is tu de Lat•ifas do S1•. Jlt•esi.clente da l\!3Ptlblica. bem 
coino da idéa arbitt·a•~ia do St•. Governador de Pernambuco, do 

1 ritdicall)1~nte extinguiL• ~--i~1J.lOSto .de !l~port.açijo. P11ra 'f_e}ic!
dude IIUCIOnal, o St·. Ep1tacJo Possu11 adiOU .a rofn_JJJ_H.L LaJ'Jillr!il 
c clll um ·mca cu/.Jia cutJ.·isLI't,.·ecJor para a m·•tiea ~-~llB.~La de sua 
õr~~n izaçíio do' estadl~l a, . YPilt. ugom, pm· Jntm·j'j'!'et.llo . d.o St· .. 
l\!nustt·o ria Fazenda, HnlwtLal' n. esl.lldO rJos dou tos sobre os 
itens enumct•ados · em ci pcultiio já conhccid!l, provando assim 
a-anarchia de seus conl:eitcis coonom. icos e Jloliticos, ppis Pll
trooina ho,ie pt•iucipios ,f~·ancos de politic~t e conservação em 

s.-v ... , ~ a 
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flagrante c'onflicto com suas idéas anti-proteccionistas, exa·· 
rados no· nefasto projecto que cOm tamanha arrogancia quiz 
lioutcnt infpõr á conscieneia do Congresso Nacional. .· 

· Solicita agoua um systema tributario, que não recaia so
bre o tral:)alho nem so~ti á producr;ií.o, depois de ter exigido 
do· parlamento e promulgado o imposto de transito, sob a ru·
brica de tributo de via~ão, se~ter pejo do. attentado feito 
á Coustituiçiitl· ,nem da mvolução cconomica que praticava.x. 
· Feita a transcripção acima, Testa-me pedir aos. politicos, 

que yiven\ a fazer alarde: de seu interesse .pelas .classes con
llervadoras; que aeonselltem ao Exmo. Sr. Presidente da Re-
publica um melhor caminho. S. Ex., comprindo o meu devei' •\ 

· de .republicano, eu peço que· o mesmo, feito pelas élasses 
. activas .com o adiamento da reforma: de tarifas, faça boje pelo 
Exercito;· acabando de ve~ com a politica de. humilhações, que 
escolheu, afim de que volte !\ calma ao espírito da Nação tão 
sériamcnte perturbado pelos seus ultimas actos . 
. . A cstraâa r! e Damasco não foi feita só para S. Paulo . 

. JleJo exposto, portanto, aoH limitados votos que n, prê'
potnncb syndicataria' de Pemambuco consentiu apptu·eccr, cm 
torno ela minha hàndeiru, eu posso,, desvanecido e OI•gulhoso, 
juntar as orJlniües dos dous distinctos soldado.s, a cuja eonsci
encia r:sclareeida não escapa a ,justa concepr;ão da dignirlarle • 
da Patria, por cujo objectivo lancei cu o grito de alerta ao povo 
pcrnarnbuea110 e quiçá brasileiro, · . u 

,E,, ass"im pois, gual'do íntcü·a a couscirmcia de ter' eum
prido dcsassorn!Jradamcnt!: o meu devei· de patriota c repu
blieu'no, oxullanr:lo de._ ·(:ontcntarnento, porque ao apresentar- · ' 
me, ante o Senado, posso patenLeiar que o meu intuito mu-

·ximo ·é a iítLcgridadc da Republica, e ttue menos me interàssa 
o resultado do pleito de llernambuco .do que a victoria do 
meu programrnu, felizmente hoje a crysLalizur.-sc nas mais 
nobres intelligenoias do paiz. 

_ A ' ÉI4Ei (tiO \ 

Não quero ·entrar nu unalyse minudcrite 'do pleito.· qúe. nãq · 
resiste á mais grosséiT·a critica, ta I · o .cynismo ú desfaçatez 
attingidos em toqas as suas phascs. · .. · 1 

· · .A simples inspecção. dos livros dcitoracs prova os pro
cessos capciosos em' usa c, na eonsciencia geral, do puiz, está 
arraigada a· cet:leza do. que pódc c faz o sectarismo a scrvic·o 
fie governantes .,improbos, para quem o desrespeito aos direi
tos esta tu idos é o maxímo coecfíciente de acção politica c o· 
suborno c a COITIPressão ·são os elementos mais cfficicntes c 
illtistrativos dr. v'icto1•ias r:lcitorae.Y. · ' · 

Não me· apego, entretanto, .de momento, aos vwios 'viscc
raes da l'leição, que. VV. EEx. natmalmcnf.c vr:ril'icat•ão; cm 
face dos .Jivros; defendo 'a· verdade constitucional e o respeito 
da ,instiçu, 'por ·eu,ju fot•t;m venho pleitr~ar 11 anuullaçiio. dos '· 
votos tio SJ:. Dr ... José Henrique· Carneiro ela Cunhu, carrdidflto 
inelegú,el, om vit'lud~ do expresso dispositivo do art. 37, n. 1. 
Iettra a, da :'lei n .. 3. 208, de HHG. _ .. 

.N;io me detém. a pequena votaçao nppurt~nf.omcnte .verda
deira unte os maneJos elo Govr.rno de meu Estado. 

Sabem VV. EE:x. que, cmquanto perdurarem os cosLumc:; 
políticos cm uso, cm cortas umdndcs da Fodernçüo, não toem · 
ns ()pposiclies meio nem íót•ma de surgirem elas urnas com a 
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veydadeira ~:.::pressão eleitoral, que possuem, nem podem as 
le1s, por 1!la1s pe~fejf.as, g~r.ánlir ás ll)esmas a praticabilidade 
da execuçl!o do d11'e1Lo pohbco, nem s1quer dos meios de pro-
viu· m!li.Cl'lalmente as accusações· que 'formulam. . 

. Nao é admi\'avel, pois, a ausencia de instrumentos ma
termes de prova, aqui . ançexos, á presente contestação, em 
.uma terra cm que o crJter10 dos ·governos. se percebem ·pelos 
motes que os personificam. · 

Assim, depois da grande campanha de 1911, no governo 
~o general -Dantas Barreto, a palavra de ordem, na gyría de 
S. Ex., er·a: «pau· entre as orelhas do burro», moLe modifi
cado, materialmente, pela hermeneutiea do Sr. Dr. Manoel 
Borba, para: «quem tiver o cjue pe1·t;lcr e precisar viver, vote 
nu Gove;!;{!O»; e, ·em fim, por !'orca da ehalaceanLc linguagem do 
actual =vernador, transformado em: «soffrer calado, para 
Mf{rer. menos». · . .' · · · · 

· Além dos. motes acima, )llustra:· sobremoto o per iodo elei
. lo~al, em fóco, a CAI\TA E A RETRATAÇÃO do secretario geral do 
Esetdo (anenxos ns. 3 e -1), as quacs caracterizam o nivel 
moral politico de Pernambuco. ' 
· · A leitura das niesm·as, que solicito da complacen•Jia de 
VV. EEx., provará o ~ue é a liberdade de consciencia. e a ver
d8.de das urnas, em· minha terra, onde os governadores não se 
pejam de usar motes de baixo calão e de mandar, pela segtin
-da autoridade do Estado, arrochar a opinião do funcci()nalis
mo publico e do eleitorado em geral,: arrancando-lhes o voto, 
pelo terror, a despeito das restricçlíes do art. 166 do Codigo 
Penal. · · . 

A situiu;ão descripta não é, entretanto, de espantar. Da 
harmonia d,os tres motes só tal resultarlo s01:ia logico. Mais 

· do que ·quaesquer outr~s argumentos, mostram estes a fórma, ·• 
por que . foi destruída a conquista 'eleitoral de libordade de 
vcito, victoriosa singularmente na eleição do general .Dantas 
Barreto, para Governador de Pernambuco. . · ' 

Arauto da politica .. dc conservacão com melhoria dos rc-, 
cul·sos ·humanos;. levantada e pregada por mim com .tantos sa
crifício~. ·eu não poderia deixar .sem protesto a orienta.l.lãO dos 
governantes de minha Jc11ra, que faziam ·no meu Estado a po
litica de perdas, de destru~ão; de submissão. c de dcsbria
mento não .. sü entre o eleitorado· indígena c até mesmo contra 
a essrmci~ do regímen republicano. . 

E, embora, sem poder' apparentar a vulLuosa votação,, de 
que o 'calldidato iuelcgivel se enfeita, o que seria imposs1vel 

. conseguir da incompleta c immediala adaptaQão do. meio aos 
_princípios de meu credo, como da rcsistenciu ao mesmo das 
· plutocracius chamadas t\ cooperação c das oligarchias convi
dadas a oxtincção, eu venho perante V. Ex., ainda na .defesa 
do' meu ideal, pleitear a .iusticu, 11 verdade c o direito, que 
são·a ll'indudc svnthet.icu· do regimcn que nos governa. 

· E o fa1;o elieici de cspéranças, porque veJo cm' marcha 
auspiciosa o rapidu a vidorin dos meus. idettes; a viotoria d~ 
1\epubliea: a vielot·ia da l~git.ima politica de conserva~1ão con
tra a qual 8crão impotentes os interesses de cumpanario, por
que nella .iá se integra o pensamento 11acional, pot',l1ile a pro
p!'ia complexidade o f.cxlura lho defende a intcgrJdacJe dl)S as
saltos allegiLimos e .porque, pura honra do Brasil, ó mister 

· oommemorar o crintonario de no;.;sa Ind!Jpenr!-encia politica, 

'· 

' . .... 
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garantindo com efficicneia a vilt'dadrira economia interna da· 
'!Hl!;ão, o que só esta elevada concepção polil.ica o púde fa~.er. 
. Ao tempo da campanha de har•monj,a que levantei 110 mais 
elcvallo ponto d!l vista ·politico, c não para. gaudio de conlutos 
,plutocraticos e o!igarehicos, a chupa enLfio apresentada não 
colheu um sô voto, Agora, porém,. u chapa da poliLica de con
serva~ão, couseguiu, uo cslrcit.r . limite tlJJ poucos dias, e, 
apezar da surriJ)i~cão acouselhaúa c oxec~ta_da, pplos, repr.e
senlantcs da poi!Lltm de per·das, pela suLlll)JSSt!O,. e do desbr!O, 
pela corrupcã.o, a volacão, pequena CJribora, que a dignidade~ 
pernambucana logrou exteriorizar niáu' grado o suborno e a 

· compt•essão . da prepotoncia official. ' / _ • 
· E' lisongeira a pr·omçssa. · · . 
São os fruclos que 'se annunciam polua-. ílót·es !'id~ntes 

das ·Primeiras arvores robusl~cidas. . · , • .: ' . E' a P.rogressão promissora, que ~e determina; o cu VeJO 
o bt·eve futuro, ell). que o:l clltrins da vicloria ecboarão nas in
findaveis extensões dr, lft·asil salV:o c engr·andecido. · 

• 
•• • • 

A (NEI.EGIBILIDADE DO CAND!DÁ.'l'O 

' 
1 . Conforme ·já' vem cxpliého, em uma outra parle deste .. 

trabalho c cm virtude de clat·o preceito da .lei eleilot•al ·vi~ 
· g(lnle, em· seu art. 37, é inelegível u candidato official, pelo 

1 facto nolorio· de ser V ice-Governador do Estado de Pernam-' · 
buco no intercurso dus eleicões ora c9nLestadas (doe, n. 5). 
' A Conslituicüo EstaduaLde 17 de junho, eslatuiu que o . 
Govcrnadm· seria em seus ímpetlimenlos pubstituido pelo Vice
Governador, pelo Presidenl!J da Car11ura; etc, 

A reforma· constitucional ,úe 190A, supprimitldo o cargo 
de V ice- Governador; estabeleceu que o Governador seJ•ía sub
stituído em seu~ :impedimento~ pelo i>residei:tte da Cámara, · 
pelo Presidente do Superior· 'fribunal de Justioa. · · . , 

Isso quer dizet• <tu e o Presitl6álte' di)· Senado ·ti. o· primeh'o 
Vice-G_ovei'l!ador do Estadv e, · como tal inelegível, ··por forca 
do urtigo cztado · . . · · · 

o candidato .diplomado exercia' o (largo de )re~jdente do 
Senado, quatído foi apresentado aos' suffragios/ illeitoraes, 
sondo1 .assim, cluram.rntc e logicamente inelegiv,lll' no·s· termos 
da Jm. · . . · ·. . . 

· · N cm. so argumon te que o lcg·isladpr, cíLai}Úo. o~ casos de 
·inelegibilidade, .teve cm vista a fu.ncção O não O Clll'SO, como,. 
já. .uma voz se ul'fíl'rnou 1111 Camara dos Deputados, por occa
sião do· l'CCO!lhccimcnto ele· podcrr.s cm i!l18. ·.Si o· legislador 
quiznsse ferir com a inelegibilidade 1f i'unccão c· não o cargo, 
l,crla empregado a. expressão: os Vicd-Go'lúmuulo1•es em. e:JJel'
dc,:o, ·o que não fez, de modo que na exprõssão Vice-G{)ver
nadcrcs cstiío incluídos aqtH:Hes que, FJ:r-1.>i lea-is, subsLíLuem 
os goveruudot•cs em seus- irnpcdiuwnlos. / 

·Ainda lll!lis. f'i \'Í!;UI'lltiSe a l.hcoria de qUI! 8Cl'ia a run
r.cão e nüo o cat·go, o que clelcnninusse 1t ínelr,gibilidadc ar
s-uic!tt, então lm•iamo~ o absurdo de :Serem clcgivcis os pt·o.:-

·, 
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prios Governadores, Presidente da Republica, Vicc:..Preslden
te, e magi~l.rudos durante os respectivos· períodos, bastando 
n'os prnzos ·da lei, passarem tempornrinmente os exercícios 
pnrn se n.iust.nrem ás exigencins Iegacs. 

A ·lei n·. 3 .208, no a:rl. 35, dlccln.rn nullos ·os· vof.O's que 
11ecn•lürem .·em cnmlidk'llfJSo. inelegiveis; ~. sondo russim,. :rmllos 
sno tol:loo· os \vol.oo, que suffrall'll!rnm o candLdaLo l(!liplomad·o, 
·rJ .f:al nullldtade .provem 1fia. prohibiçfíto eXJpressa. no nrt .. 37, 
por ·força. d~~ qual lhe. é vedllldo .~1w ,elci.!J() .e fnz·er . pn.'l'!Je do 
Seni!lldo Féde.ral , . · ! · 

As- J.eis_ 'P'"ob.i:bH.ivas, qua,ndo. espoci·nlmend.e regulam in,.,.. 
l.eresse" do ~)rdem poli\11ica..i .mplica.m a. nullidlaid;e d09 acilos 
pi'O·hibidns, iiK'Jll nece·s.'liil'ade <le 1Jma. .reclar~~~;ão ~p-ecja.l, E 
a lei ele:jfor/il, pr.ohibin.do, l:nx·n•f,iv>nmr.;nte, o ií!leles:ivel, co
mo1 o 't'az, de concol'l'e'l' <í eleição, veda-lhe todo-~ os -netos 
ehnS~eq'tloe·nf.éR n.eceRsarios ~ consecução do mrnnda.t,o :Piei-

.• te ado. 
· · · Eviderutemenf,e, .não se.rin logico, nem rnzolllvel, que · a -
lei pmhibindo-o de reconhecimento parlam,entar, por ser 

1inclco''i.1:el, lhe permill!:isse a ànclusã.o .. em nma eleiçtio, em 
. que ('pe•Io mesmo• fãclto) não pod:erin ser eleito, nem legali
.. 1.a..~se uma~ap~tPação, -em que nada havia a. apur\llr d.esde que 

· ' não. tinhn exiMJenc;ia legal a' ·poop.ri.a ·eleição. 
COtrrobooain . o o,li.Pg>ndo ~.o.dos · os co·st.umes ,jurídicos de'!.: 

de ·a leogisla~üo :romana, rus Vlelhas ordrenll.()ões e o pooprio 
,, eocm·go c•iv.il brlllsileiro, em seu llll't. 145, que d•eclarra nullos 

de pl;mo · dlrelt.o os actllt lll'aliica.dOil pelils. incapazes. 
· -De .tudo, que -v-em diot.o, se concLt~e. ··Iog-ica :e ,jurídica-
· mente, que o eand•irl1li!Jo i•nelegivel não ppdi-n ser .i111olu.ido M 
rói .dos votlavei'S, 'Siltndo, porotanto, nu lia a appn.l'enf.e vofta
c;iio, WJIII!Kl ob·flidla, . pelo mesmo, em i fac-e . da iniVilltide-z · dos 
ditO!! vo!JO~; I>O·is, epll'O'lltUnci·adli a nulJ.id,a,ct:e ns l'Ch~ões. jurí
dicas vo I•t111111 ao Slelll e•slado primitivo, ou anet11ior no. oot.o, 

.·eQffio si elle nii.o tivesse S>ido II'OOHzlllio, ces.ça.ndo todo P.. qua~ 
· quer ef{eito.». . · . 

Log~o, não pódie seL' 1 coru~idernda n dltia. ele i cão. na pnrfo 
referànf.e. ao i·~elegivel, só tendo olla sign~t.fic~ão .JurJd'ion, 
expr:essão leS'al como relnçii.o ao .cnnd~idtllllo . e'egiv·el, qu'e, 
d-es~a fórma, · á fd!Ja de .ooppositor legal, . de~e SeJr con&i'de
r'a.® como o unic·o pleitcan~e; e, portwto, eleito com qual-
quer numero dte votos. , . . 

. · Aliás .n ,hy;pothe'Se está perfe,•I!Jnm;ef,lie emoldtJrndn no 

. paragrnp•ho un1ico do ·a.rf .. · 36, d-n Ie.i e•l•eitoral V'Íge>nfJC. . . 
. -Diz o tp:trn:;:r:wpho c1~ado: ·No calculo daq,JIIelle qnoc1.entc 

eleitoral .~6 ,çerão c_om.pu.ta.dos OR ,voto.~ ,iulgado·s validos.». 
. Ora, si a. lei• dlef.erminar que o ;pode·r a.purador só póde 

ll!lll.abeleee'!' o quociente ele-itoral sobre os 1Joto,ç .iltluados ·t>tl·
lido.ç e -orif.l1i•ruwi,nmenllc, .no aJ'IL.' 35, .iulgt\1\'\ invaltido•s ns vo
tos do conki•idoJ.o ií!lelegiov·el, ·,f,a.n!to a.ss.im qulfl <'llflrn.ullára a· re:; .. 
IJ)ecf;ivn cl'eiofio, não SM'ita concebível qno só lho rteRtnndo va.- • 
lido.ç os·. vortoo ·do candidato ele~ivel, .pude.~~e es,f.nlbelocel' .tl , 
-qúoci·ll!fl~ltl nec~io, poln · !limp-1-es ro1.wo ·de f-nl~n.r nm t.er-
mo, pura a orpernf}lio ind:ispemoo,vel. . 

O quocnente exig.ê n ·oxisl.encna dA dividiendo o divisor, 
os, qullJP.S precisam ni111dn ~-m· dn mesma ntn"JUr•ozn, pW!'a que 
a divi•são se:ia passivei. . 

Na ·hy;pothé'Bil o ltividendo é d11 uma e,srp,ec.i.e, e o divi·sor 
de ouLr~; l•ogo, ~- impraticayel a dtiY.i·são_, 

.. 
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O dliv•idcndo é eompo;;Lo de vot.os in:vaHdl:ls, nul•los de 
pleno .rJ,ü,cfto (quodnnllnrn cst, nulln'ln est, producit. e{{cci1!'111,! 
pseud.o-voto·~; .po.rltnn.to, legalmcnl.~ inexi·SttNJif,r.s, ~em n•s ·pro
ll:r.ias caranleri·s~.icns }urid'icn·~ r mc•smo ·etymologicas de 
vo~o; ao passo que o <livi·s~:~r ~·c c.o.nli!'apoie rJ.n V!Xl·l:s validas, 
unicos existentes, nr..icos caJJazes de · tmze1·ern ·notado o r~an
didáLo ,aJLé tm·ino doo ju!gament:o dó uin pleito lr.gal. 

A86im, poi•S; r:rente de J11illl bem' di1'e'illo,' c·~pero que, 
res1poi'l:adas as ve.rdtlodeiras émHliçõe.s d•o .iu·S:Itir;·n. s·ej.a' úu rê
conhecido .como Iegi Limo t•crprc;,cnt.antc do E~t.ad'o dr Per
nambuco no Senado F·ed·eral. 
· . Si, entretanto. n illuslre Commissiio de Poderes, do Senado 

Federal, entendrr diwrgir da, inlet·pretação, que ·orienta meni\ 
argumrmtos, ·aliás, dentro· dos melhores princiJlios .iuridicos,1 

da logica, c da bôa razão, espero, ao menos, que, como um 
preito á ,jusl.i~.a e ao direito, seJam annulladsa as eleições, ·que 
cont.osto, afim de que o Aobrinho do . actual Governador de 
Pernambuco possa yoJtar eleit.o. realmente, snni o caracterís
tico. de illegalidnde manifesta que a inelegibilidade lhe de:-

. termina. . ·, . . · ,. 
PJ•opagandisln da noya ,1m, t.nnl.o sr. me di\: estar dentro 

011 fóra do Senado. ' , . · . .· . 
Não rst.á em ,jogo a min•ha pcssôn,. mas. sim os 'meus' · 

idrars rle politica de consOJ'\'ação com aperfeiçoamento do8 
nossos r•~cursos humanos o naturaes. ' .. . 

A mrs~r fecunda ·prolifera, enl.retanto; c pela pillavra dós' 
o::.:pocntrs das forças vivas da Nação amadurecem os fructo~ 
dourados, que antcyejo, em· hrew J'ut.uro, levando de seu ne~ 
ctar entre as pompas dr ll'iumpho os rlespo,ioA opimos de sua 
algara . 

• Já não é sonwnlr a minha voz no desorto:. O côro alvi
çareiro .itL começa a cnbm·to 1la péclta de' despeito e de ex
plorador polil.ico que sobre mim quiwram at.irat• aquelles que 
da f'clcínia e da. trall ição fizeram. os degr1ios de sua ascP,nçiió 
na politica hrasileira. .1 • · . . 

Estou sat.isl'eil.o com'migo mesmo. Cumpri at.é o fiin o· 
meu drwrJ', não abandonando· OR direitos de amigos que con-
i'iamm na minha humilde individualidade. 1 • 

1 

Terminando, requeiro a publicação da presimte contesta-
·çiio com os documentos annexos, ns. 1 e 2. · · • 

Hio de .Janeiro, 25. dn abril de 1921. - Dr. 'João Ribeiro 
de B1•ito. · 

_.. . 

DOCUMENTO N.. 1 
' ' . .... 

O m~mcnto p~lilico .:- Fieis ao nos~o progrnmma · publi-· 
Gamos .ho.1e o mamfcsto do Senador Ribeiro de Brito ao povo 
pernambueano. Ello sr. occupa do ,momento politico "'- Ao 

, p~vo pernambtwano --:- A rlespllil~: dos, 
1
propositos do tempo

rio alastamento das hdes da pohtJCa pratica nas estreitezas 
de cy~los J'cg·ionaes, orientacão momentanea de meu espirita , 
carente de repouso moral e material, não trepido em levan
tar a luva que me atira n opinião puhlicn de minha terra a 
exigir-me as declarações positivas de meu pensamento poli
I.ico P as manifestações claras de minha altitude com l'efe
rrmcia ao8 ull.imos acontecim~nlos desenrola.dos na arena da 

,, 
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polit.i~n pernanibuc.nna .. Politico de. responsabil'idades, sem-
. pr•e. sincor·o e solicito .no que entendo ~er o meu dever de '·ho

mem publir:o, não IJOderia por mais tempo demorar a minha 
resposta· ao~; mnlliplos incitamentos recebidos, ·dos quaes t•e- · 
sallam, por màis conr.retos, as Jmblicações editadas pela A 
Noifl) e .firmndail' por dons illust.ros de' meus amigos. 

Assim, venho t.r·uzer ao povo pernambucano h cónfissão 
f]e 'r()inhns r.onvic~es opportunari, jnst.if'icando-as com as ra
zões quo . nnt.endo de ordem a explicar .á opinião de minha 
ferra n at.t.itude intransigente que mantenho dentro de cuja 
oricnt.ar;iío não. trepidarei, sejam quaes forem os sacrifícios, 
em. acorro~ nos postos 011de for mister minha presença. Per
feitamente de accôrdà' eom o que diz o Dr. Oswaldo Machado 

. qUanto ao dever de exteriorizar meu p~nsàmento, bastaria en.;.. 
rlosst\r .oR termos dn· missiva de .T. A. de Souza Leão. para 
que Jicnssr. c.Iarri minha attit.ude e f:lxplicadas as razões de mi
nha opposiçüo ti pseudo-hnt•monia d'a politica. pernambucana. 
. · Minha situaoão csp{lcial, porém, "dentro da polit.ica regio

nal A em r.onnexão com a politica nacional, impõe-me õbriga
(:õe~ 'mais graves. for!;ando-me a mais detalhadas explicações 
ele mrns acl.ós', afim de manter a coherencin de idéas at.rav6s 
do~ .r.fitag-ins rle minha vida politica. Sou, de~ta fórma, for:.: 
r;ado a drsccr·. á analyse minudent.e não só do ·falso accõr.dn 

·Politico em 'qn.est.ão, como ,das indivirlunlidndcs i1olr/ponent.es 
do mr.smo .. ll:in s~'llth~se poder-se-hia dizer !]Ue a harmonia 
politien com qur o Exmo. Sr. Governador do Estado prcten-

. de t.eL' felicitado Pernambuco, além do cunho oligarchico que 
o. caracteriza r. ria divisa egoisLica que tomou, ·pm antinomia 
:'ls trndicções de Per·nambuco, nada' mais é do gue o ajusta
mento het.erogcnio dos interesses momentaneos · de polit.icos 
qu~ Ira hem pouco tempo, na liça· ingloria de reciprocas does
tos, reRpon8ahilizavnm-se uns aos ontros por assassinatos e. 

·crimes. accn~nvólm~~e de desmandos e delapida~.ões da fortuna 
publiea, em eujo ambiente medravam os falsarios e incendia- . 

· 'rioil dn mão~ dadas com os l.rahiclores e renegados. . , 
Esta nnalys(l e:qilica a meu espírito a exclusão syst.ema

t.ica ::los rnpublicano~ historie os do novo aprisco JlOlitico. E 
tal cxclu~ão ,jtí .~eria· ,jilslifical.iva rnzonbilissima ·para· meu 
pr(ltest.õ; pois el!n de sobr,io' demonstra o desvirtuamento dos 
intuitos I"JUO me moveram, quando apresentei no. povo per
nambncnno a orientação da verdadeira harmonia que eu al
mejava para as forcas polit.ico-sociacs niio só de Per.nam
huco. · comn do Br.-sil inteiro. Naquellr. tempo, como ainda 
hoje Quero um contraposição ú hàrmonin.- conluio do .Sr . 
. Tos1\ Bezert·a eu queria a hafmonia •lidima I) digna das forcnb 
sndin.s, das correntes pnrl.idarins do Estado, no concurso· le
giNmn de todas aR suns classes sociaes. Ainda ho,ie, pois, eu 
qnero, ·para honra de Pórnllmbuco republicano, uma harmo.:. 
nin Rem rcsnlbos oligarehicos, livre do mandonismo. de gover
nodm·oR n eiPRoscrnyiza'da dn prepot.encia de · presidentes ele 
Republica n 11110 oR conchavas da polit.iquice rebaixam ao ni
vrl -de soba regional com mnnil'est.o prejuízo dn compostura· 
moral rln proprio cargo, Alme,io··n harmonia de homenR nuto
nomoR. do irl1\a1!S livres, de l'eRponsnbilidades definidos o não 
c eonluio elo 

1
únanimirlndes, ele nutomal.os humanos px:osos aos .. 

cardeis de umu dirccçüo oligarchicnmente orga-nizada, em que 

.' . 

I . 
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' 

.. · 
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· ot1lminam o.• arranjos de intm·nsses inconfessnveis de nlt ns 
llmblcões de uns e da soffrcgu i dilo do nJ)potismo bastardo de 
oul.ros\ E' pena cqnstnlar que o conl.!tcf.o honroso de' Alhorto 
<la Tlelg-ieu, Hli · ma9 solêlado democrata, e de Wilson, o grnndr 
]lhllosopho d:i democracia moderna, não tivesse valor educa
tivo para .o espiril.o do Sr. Presidente da Republica e lhe não 
evit,nss~ Jlll\'a com a terra, SUa palria inl.ellectual, COnformP 
a propria confissão, o procedimento estreito c ih,justif.i!•av•~l 
qnn lhe cai·allferizn o indebit.o intromel.l.imenl.o na po(it.iim 
mgiona I. /Posso, portanto,. seguro de minha ·consciencia e na 
plr,nu crrlezn de fib~olul.a coheroncia de princípios, rebcllal'
nin ·1:on!.ra a ordilm de cons11s qne se procura implantar cm 
mim Estado. cobrindo-se ~om o nome dignif'ieanl.e He ha1·mo- • 
niú aR hllrA'ilhhns de· favores que Jisongeiari1 as rl!·et.enr;ões un
daciosas dos dril.imtores J'orfüitos dos altos poderns na por•fín 
<le j1t'ebrndns de hbm·as. e ,de posioõrs. Hn lifnu tt·ist.e ·fat.ali-
{lârlo ~ligada aos dcstinlí.~ de todos esses qu(!, sonegando c ·dis-
vi i•,ltiálido ris concepoõcs dos. meus ideacs, teem proruraclo 
·adapl.a~-os :ls ncerissidndr.s exeus11s d<l sua ascensão ·politica. 

A ltar·moilin, movei da paz o de progresso ·que...._ prégadc. 
]JOI' mim. só não mereceü· incitamento dos prof'issionaes dn 
polilica do minha. !.erra, ho.ie, ageitada àos interesses dO' syn-

' •licalo incipieht.e do' mandonismo de corrilho,. d11_.~ pretensõe~ 
de famílias ·privilegiadas, encontra a repulsa da dignidadll . 

. pem11mbucana, vibrando a publica opinião contra a chapa 
olei !(lml que, pelo csphacelo das 'forças partidarias de PeJ•
llfllhbtiCO, lançou a discordia entre as l{nesmas, pm•a possibili
dade. d<J imfjlantar:iio 'da .o,ligarchia presidencial nascida da 
subserviencia e da voracidade em que naufragam os grande:l 
interesses. niio só do. ·nosso Estado, como Lambem de . todo n 

. paiz. A.lhrla desta vez me niio cabe a. responsabilidade do vi
Jipr?ridio _aos- nossos f'ôros de _liberdade, Pernambuco é nova-

. inenl.e cnlrei;tie ao triste papel de m11lidado- politica, como·· 
fõrn oo1· occnsião· da campanha·· dà . successãô Hermes, sem· 
110~ me lenha dó"- penitencia!• de qualql{er cülpa. Cabe nei!lo· · 
JlBr~tioular a palavra ao Sr. marechal Dan las • Barreto. Só 
S. Ex:. poderá explicar .o niovel de sua orientacão naquello 
momento, cm que accinle prescindiu de meu alvitre . 

Só S. Ex. póde coilfessal' as -razões que o levaram a pl_'e
fBrir ii humilha()üo de. sua terra e ele apontar aos pernambu
üands .os sor.ios -de sua t.rist.issima em preza. Si S. Ex., li ver 
a ltombriclllde simples de confilAsar verdades. ·Pernambuco in
teh'o l'ieará sabedor• da realidade dos aconlrJcimenlos daquella 
época, nssiin. l'ieanrlo inteirado de minha poRiGão e dos meus 
inliJit.ós inehoscabados e desooedooidos: 

. Niío creio, conitürlo,, em t.al desassombro de S. Ex. A 
capitiS . diminutio a, que se submet.lell o Sr. marechal, ac
ceitáiidd o· f1"iterio das 1'estilu.içries não é creclencial .para ,ius
tàs esperanças do tão manifestà objectívaciío de probidade p'o
li tica. Por certo o rocei o- do molestar, o '.Set) principal socio · 
naqüellc desprestigio, ho,lo (JI'andn 1'e.,tlttiidor de sua posição 

, politica,. ser!\ a summa oricnlncãtl' de seu espirita para_ garan
tia do posto T.Jnrlidai•io que lhe assegura na chapa governa'--
móntal a ironia do Sr. Governador como_ pr~m i o de seus des
servlços á cá usa _ pernamb~icana o naçioúal. Embora sem con-

. cQrdar com à mesquinha significação do leinma, entretanto,, 
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niio ·pOSM cret' que se,iu n homens da semelhantes estôfo dele
gado o .,papel de collocnr P"rJI'nàmhuco acima de Ludo. Elles 
qlw, medrosos . c clr.serlor•IJS dn~ responsabilidades cont.r,ahi
das, o· I!Olloearam nbaixo df! .tndo.• não terão de maneira al- · 
gurna· idoneidade pnl'a t.umunho milagre! Este milagre perten
eet'á àquel!cs ·que ngoru represcn~ain a boâ sementeira do 

. trigo escoimnclo do ,joio; áqttolles que li •harmonia oligarchka. 
lnn~.at•a ~ fóra de sm1 redil onde a con1binação, pela propQia 

·fatalidade das leis clrimicus, só pó!ft! admittir os semelhantes. 
Sem que s'P.,lli conf.t'ndilltOJ'io penso que a harrhonia do Si·. 
Governador\ mosmo e principalmente pela fôrma de sua exe
cn~ão, .1í· uma necessidade pura ,a evolução politiea de minha 
l.err·a, Ellil represmil.a a ,joeira do trigal e vae permittir, sob 
a. pr•oincssa de paz O· de concordia. phonograpllada pelos pare
dros dtis ant.igas J;acr;ões,-todos crivqdos de crimes· e de desa
.mor a Pernilmlmco_ IJ á Tiepub1iCa segundo as proprias e l'e
ciprocas accusaçõos, o .d!lsdobramento dos verdadeiros • pro
gramas de paz, de concordia e de progresso. 

A legitima harri11;mia vencerá por fim na pureza de seu 
primitivo apostolado, garantindo aló, estou conviclo, a contri-

, ção dos d.esviados de ho,ie, à· cu.ia orientação· malsã deve ·a 
Palria a im•olução degradante de ~eu p1;ogresso moral e mn-
t . I . . , &m. . . . 

Vencerá a harmonia como a jdealisei; integração dos per
nambucnnos em. P.ei•nambuco engrandecido e na Patrlà ven
cl!dora para verdadeira orienttiçiio da ·Republica na grandiosa · 
Mlitictl de conserva!)Go, politica de assumjlção e de aperfei- ' 
coamont.o de nossos· recursos nat.urllcs; Como é· notorio em 

·, - minha terra, colloquei o ldeai .de harmonia sobre os funda.
·. melitos do trabalho efflcienté de todas as forças vivas nacio

' naes rcviltoradas pela connexão de todos os grandes· interes
s~s em· ,ioga, A Pernambuco quizcra dar o papel· de pioneiro 

'da en1inchle cnmjlnnha, cli,la ir~·adiaçüo ho,ie abrange quil~i 
tódõ o .f)niz, muito ·embora setu ter. ainda . inteira a· extensão 
que lhe pretendo dar. Mestno na terra pernambucaila, mau 
Sl'ado o desvirtuamento de meus propositos, eu poderia con
sidl)rai' vence~cii'l1s. as minhas idétis .. Jà áhi capitularam as 
oricrttaoões' oppóslas e os proprios polit.icos do educação mo
rã! advei•sa á minha conccjJção polit.ico-social, confessam, 
pelo seu· j:Jrocediinenf.o, ainda manco, muito embora, a razão 
e a necessidade de meus principias.. · , 

Assim,. pois, pura progredimenl.p, purn ascensão da p!l
litica. rle minha lerrn e de meu paiz, embl}ua g·uerl'eando-a, 
eu quero que se. mant.enhn ·a harmonia - interesse do Go
verno do Estado, pnra a e.lln contrapor a harmonia evangelho 

;,. do~ verdadeiros !•epublicanos, no ob,i eclivo de g!N'antir a po.., 
liti~il de ~OfiSI!I'\'RI}ÚO que sempre prt!guei e que hoje reponta 
elas locubl•ações do~ mais eminontr!s estadistas drl Republica. 

l\lnu gr•ndo n ir•onicn significacão QUO envolve, fere-me 
a reténtiva o ·crilerio devassado pelo lllustre Sr. Dt·~ Rodolpho 
Atatl,jo, i•cpt•ésenlante genuino do marechal Dantas Barreto, 
para a ihdicaçüo de només componehtes da chapa do governo. 
O 4ci·itério.das restituições» ~eria merecedoz: d~ detid~ analyse, 

,. 
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Ri mo não bastasse cónstatar que o Sr. marechal Dnntas Bar
J"iilo, ox-oncamação da politica drH'Civindicações republicanas, 
é l'OS~ituido, reintegrado na. politita olygarcllica que ·a fusão 
das Jorças goyernamentaes inicia. ·cm nossa terra. A divisa 
prog'ramma do no\'o accõrdo, porém, reclama mais acurado 
estudo, pura prova não só de sua impropriedade historica, 
romo d~ inanidadc de sous propositos. i 

. O mteresse regional ou geral nunca admittiu a idéa de ' 
desmembramento da PaLri,a e da Rapublica que, mais do que 
nunca, carece de cohesão "c unidade para victoria de sua fi-
nal idade nacional. continental c mundial. · 

Pernambuco foi sempre o conservador . avaro d~s tradi
r,lões fecundas r. generosas de nossa grandç nacionalidade. · 

Defensor de seu eminente pati•imo~io llistorico em que 
_se enfeixam a pureza do idioma, a integridade da religião de 
fleus maiores, e o culto dos principíos democratícos, emble- · 
mn de suas justas homericas afundamento de nossa formação 
politica, ello não poderia involuir até o exclusivismo estreito 
e apoucado de uma ambição i:le hegemonia injusta e impro
pria, fil'mada cm organizações olygarchicas· de primos, tios 
e sobrinhos, cuja significação não exprime ainda maior inti
midade familiai' porque se esbarra com a mão ferrea da lei 
a traçar-lhe limite intransponivel. Parte formosa e integrante 
dn fam'ilia· brasileira, elle só póde aspirar a s~r igual aos seu~ 
irmãos· e só póde ·dese,jar, pela grandeza de ~odos, o engran
decimento pr1moroso do Brasil. Só da cooperação de forçM, 
da lealdade de propositos poderá decorrer-lhe o 'progresso aca
lentado. ·Os pruridos de mandonismo te em sido sempre pre
.iudici~JeS aos surtos grandiosos de nossa terra· e não ·será a 
harmonia olygarchica que tenha ,forças para impor a prepon
dflrnncia de uma circumscripção federada sobro as demais 
cit•cumscripçõos da mesma Patria., Tem .sido, quiçá,esta in- • 
advertencia dos politic·os do norte, acaso depositarias de re-. 
sponsabilidados governamentaes,. a causa oriunda dos atrazos 'e:. 
das ·humilhações desta parte de nosso paiz. Insurgindo-me 
contra as restric~ões impatrioticas do lemma governamental 
eu conljnuo na defesa de meus princípios republicanos c de 

·meus propositos da grande construcção do edifício politico de
meu Brasil. E continuo impavidamente em opposição uoR 
propositO!i do seus proselytos, porque uão lhes temo o valor 
e 11\es desconheço, pela illustração dos factos, envergadura e · 
força moral para sere~ os porta-bandeiras de tão . arriRcados 
propositos; repugnanteR á segurança de Pernambuco e á in-
tegridade brasileira.. · · , 

Não. lastimo-'a t•cpulsa que déram a campanl1a de harmo
nia quando por mim feita. O acceitarom-n'a, após as impo~i- · 
çõcs do sul,. mostra o gráo de sinceridade de seus intuitos. 
devassnnrlo as re.zõcs menos confessaveis: do arran,jos eff.e- · 
ctuados. entre os quaes culmina a inclusão na chapa eleitoral 
de um nome, J'opudindo violenta c exhubcrantementc em. um 
dos mais memm·avois comícios rla vonlade· popular de mmhn 
t.et•ra, cuja· lcmbranca nfio póde' estar apagada da memoria 
pcrnambucana. A súrrupiação .d,as idéas !!lhe!as tom des~as 
:rntnlidactcs. Dr.lla nunca os poht!COS poderao tirar verdadeiro 
prest.igio ·e, portanto, não Rerão jámais esses capazes de coi
toem· «Pernamlmco ·acima de tudo:.>, nem seqLier collocal-o ·no 
logm· justo que lho compeLe no concC!'lO harmonico da Fe
cJeraç~o Nacional. A _ouLros está destinado a execução dos fins 
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r;randiosos do nossa terra. Aqu~llcs .cujos tra~alhos rcponlall} 
de· todas as etapas. de nossa h1stor1a republzcana e para os 
c1uaes é chegado o dia das rriv•ndicações. Sem querer envai
cwccdoras honras que me não seduzem, sou, porém, forçado '.1 
:lazer a verdade dos J'aclos chamando a ·mim o que me pertence 
neste momento em que estão sobre os figmantes politicas de 
minha terra os olhos· pcrcucinntcs da critica pernambucana .. 
C0mpuleinos os valores et'L'ectivos. ·Em meu 'acel'vo apresento 
a campanha (!o HH 1, a prophylaxia politica de minha terra; 
OH planos de saneamento urbano cuja victoria J'oi toda atirada 
a conta do Sr.· Dr. Gouyeia de Barros; o saneamento rural 
visando toda .a extensão brasileira: a campanha da ·successão' 
het•mes: a campanha do harmonia como consolidação de nossa 
nacionalidade o finalmente, o completo prograrhma nacional 
di! uma politica verdadeira de conservação dos nossos recursos 
humanos e naturaes. 

. Apresento ainda o moqelo que formulei para determinar • 
. dentro dos altos princípios republicanos, a escolha dos govr.r~ 
nadares de minha terra, na esperança de manter illibndo, na 
~uccessão do Sr. marechal Dantas Barreto,n espírito dn gmn~ 
de revolução de 1911. · · . 

. .Como é ~lo publico conhecimento eu planoját•a a connexão 
da politica com todas as forças socines para a escolha honrosa 
nas successões govemnmr.ntaes. As estreit.uras dos anceios 
olygarcbicos mal contidos impediram os surl.os rle minha idéa · 
e desobedr.cernm ás in,iuncções de meu alvitre. Desde est.e 

. t1 isto momento é o S1• .. marechal Dan tas Barreto servidO!' lm~ 
miide dos interesses olygarchicos em nossa terra! 
. Apraz~ me. porém, a esperança. do ver objectivado o meü. 

pensamento, em breve, numa esphera mais elevada, com a 
. adaptação por parte elos paredl'Os pneionnes dn meu crif .. erio . 
na proxima successão presidencial da Republiea. Si não em 
completo - o que não permit.te a insufficiencin de . rapida 

-- communicação territorial; - no monos o bastante para dal'
lhes mais lidimo cunho democratico. deslocando aqnene acto 

. imperativo da vontndo nacional do exclusivismo do . Poder 
Legislativo, para uma connexão deste com· os representante!! 
elas classes conservadoras. do operariado, do clero. de todas as 

. forças, emfim, componentes da nossa naciónalidadil orgnni~ 
zada. · . · · · ., · 

Ninguom póde razoavelmente· insurgir~se éÍmtrn tal prin~ 
cipio, elle ó perfeitamente cohet•entr.. está a~solutamentr. a,ius~ 
tado á 'politica do conservação que tive. opportunidade de lan~ · 
çar em todos os aspectos das diversas. iniciativas por mim de-

. vassndas para a politica indígena n nacional. Mesmo refer'en~ 
tomen,l.e á feição do aperfeiçoamento dos recursos humanos P. 
nafm•nos pm· que encarei o ·assumpto, na Commissão do Tnri~ 
fns do Senado da Republica. ainda é est.n fórmn de solYer o 
problema das successõl!s governamentnes, .a mais gr.nuina ox~ 
pressão da democracia vicl.oriosa, ti um novo ·nstagin de pro
greS$0, constituindo para a politica republicana, nm seu con~ 
juncto, o mais elevado escopo de melhoria moral· o social. pois 
signific·ará a organização poli I. i c a das rtiversas forças sociaes ·· 
nbandonadas, nl.é agm•a, ús explorações de aventmeiros poli~ 
ficos o dirigidas inconscientemente pnra o mais doplornvol esta~ 
rio de annrchia rconomicn,pol ilica r,rm ultima. insl.anci!i,social. 
:lustificando desta J'órma o meu modo de pensar e de agir, re~ 
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havondo minhnc; pt•erognlivas e r.xplicanrio miinhas tnsub
missõea {tos falsos ori:~m,tado~f;, rnsta-'Jlle sóment.J, ne.s:tJil 
particular, dizer com alUvez que a·os politiqueiros pcrnnm
bucanos nada peço por lhes não roconheecr credenciaes pa-ra 
tão elevado de.Yideratu.m.. Dos eminentes guias da po!i,tíca na.:. 
ciMa!, como ,já disa~. I) que espero, por. f.im n adoptaç.ão des
tes ]}rincipios como a form•ula ma is republicana, .como a ex
pr~são s·enuinamenl.e represent.at.iva da mais_ elevada philo
sophía politica. E vülho republicano hi•!.oríoéo, reclamnrni 
s6menlll ~~otr1o recompensa do meus csforr,o~'·· dos meus pares 
na Repu!Jiíca, que proclamem ao Brasil democrata que a au
toria de Ião eminr.nf.e 9-oncepçiío de politica philo~np-\Jicla cah~ 
a um rr.puhlícnno hísmríco ·de Pernambuco, cu,jo fito mn~ 
ximo fofo é a grn.nde7,a da Pnt.rin, at.ro.vés na~ tradições bri
lllanf:CJR das gloríaf'. redivivas do seu F..11ta:d.1. . ' 

Do exposto, pois, infere-se a concatenação cont.inu.a de 
meu~ id'cacs politicas. ' 
· A cam.panha rle harmonia· fJUC formnlt~i e oh,jecf.ivei 

depois, em estagio memoravel de. nossa hist.or'ia; era mais de 
que corollarío de meus actos ant.ecedentee. Integravu.-sc e~ru 
t.odos clles, desde a feicão que oao espirit.o da campanha de 
Hl11, passando pt~la fórma ;d'e cscolluL de ;;.tccr.llsores gover~ 
namcntaei; e culminante nas campanhas cou';ra a febt·e ama
relia e varioia na '11-?'b,ç recifense c contra a uncinariosis no 
mcrio rural brasileiro, r..omo .no aproyeít.arnP.nto dos recurs·os 
humanos. · , · · . ·· · 

Assim, pois, .i1i eram, desde início, de ftarmoníá meus in
l!nitos, como eu soh11úm, pela harmonia politica prégado o 
synchronismo de t.oda.<; as· inioiativas uteis para. garantia da 
politica· rle conservação que as diversas campaJ)ha.~ preco- . 
nisavam. . · . · . . . . i 

Niio ~eria bast.ant!l para os idéaes v:ictoriosos · as• gloriol,as 
~obre qnr dormiram o . Sr. marechal Dantas Barretto e seU 
inspector d'e hy~icne; oognom~nado por irrisão o Oswa!do 
Cru?. pernambucano. 0-m consequencia. de meu trabalho ver.· 
dad'eiro, no tlll-3! SÓ tiVe.l'am SS. SS. O pape: ele 'máos execuf.O
I'e~. A hlfa cont.ra. o ·\l.llehilostomus o outras· endemia.s rurwe.s 
carecia não fraquejo.I', corno prophet.isara a 'imprensa do. paiz · 

d quando da chrgn-du da l'!riSBii.o Rookflller. cu ín vinda ao B~·a. 
~i! r.oroava·~n· oxil.n o :mru .trnhnlho s>Hent~I,OSO .imÍto .nos D1;~ •. 
J\lqford~ I) o mspr.ct.Ol' de hygJene de Porto n,eo, Só n harmOilllli 
pod!eria fazet• o milngt·e ·salv1vrlot' o para a hm·monia· appellei 
com rstll inLuiLo. Era mister integr:w aR :wl.'ividndes---nacio
nncs na nnidade t•cal rle t.rahalho, c~evando u~ valorcg snciaes 
de l.erco fnl.idicn, cm que ~e. ~:nconl.ravam. 
. . Dahi men plano, .cu.ia eonnexüo pódc ser aprllcinda 

mesmo !111. complexidade de mirthits acoüi1.; dispersas. 
Serm, po~s. logica minha appl:ovacão á obra do St•; Go

vernador do Esf.nclo, de8conllínua, descônnexa e anarchica dos 
· vcrdadeít·os principias rJc economí.n. politit•tl. o socia,l, u cul- · 

mína7' em uma psendo harmonia em fJU•e oslns cat•uct.erisli-
caiS ainda mais sr ncceont.nam?. . . · 

.'\o passo que 1m l'nzia. du harmonia acl!iva e consf.r-uclOI'a 
a base ct·a minha politica 1'unclamenlal, veJamos como o Sr. 
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Gov'ernador encarava ·oo fitoti de seu golpr~ d~e vista de esta
dista IJ quaes a.s orinnl~li.)Ões vcncedorm9 errr ·seu espil'ito e 
pmUr~adas por >iUU vontade· ~emporayirumcnte todo poderosa. 

J1m uma ordem anlagonwa de 1déas, S. Ex. ao mesmo 
tempo quo assimilava a idéa de saneamento rurÚl, item va
lioso da poliLica de conservaÇão c melhor·ia dos recursos· 
htur;unos, ex•jnguia a E~colu Agl"onomica e diminuía o cur
i'iculo da. instrucção publica. Furtando o Esladu ao mister de 
gui:\ qtHJ.·lhe compelia cm um caso e baixando o nível do en
sin~r no o~1tro, m~str·ava S. Ex._ a _anarchia dqs prir:wipios de 
plulusr~plua pqlrltc.a. e de. r_:onvr~çoes. IJCO!l011l!Cas, l!JI.~f:\rados 
em ·sua conscwncfil aJ.mmrstt'U•tlva, illus~ra.da. de mtcJO da 
desconnexüo .que ·lhe pas~ara desperc61lida entre a valoriza
r;iio humana. pelo, saneamento e· a desvaloriiacão tambem hu..: 
rna.na .pelo aviltamento ·da instrucção. , 

Jli seria bastante para encontrar eu mais um coefficicnl.e 
de oppo~ioão á S .1 Ex. na sua harmonia parLidat'ia e de estar, 
lw'slP caso,' c:1da: vez mais. decidido e concol'de com os que re
l'onhecom a necessidade de J'ormar.1üO de um partido em con
!rastc ao de S. Ex; e que tenha, na clareza de pt•incipio~ 
re:~.es, a orientação determinada para a victoria dos verda
de.iros problemas· nacionaes. 

.. Nesta ot•dem ·. de idéas,. saneamento itão é o que peusa · 
f:·. Ex. a simples cura do individuo, ma·s siiJ1 a valorizacão 
do homem util e, portanto, a transformação em sadio do tra
ballro doentio. A instrucção. na propÍ'ia concepr1ão moderna · 
.i e economia, não é sómenl.e, ·como et•ê o Sr. Govcrnadm·, ge- · 
!'adora de< alphabetos, mas a reguladora do nivel da::~ classe~ 
de tr·abalho,. sendo, pois, a extensão de SIJU currii:ulo a ga
l':mtiá do aproveitamento. do's ~eus bencl'icios nas classes ele-· 
vadt:s do trabalho valido, como a· respectiva .retracção o ca
•.uiilho para c povoamento das mais. baixas, com manifeeh, 
j:)re.iuizo. para. a politjca de aperfeiçoamento bojo econo~ica- fi,. 
mente vwtot•iosa·. . 

Pernambuco .iá possuiu estas base·s rudimontaes pat·a o 
il~~riobrumonto do primeiro item da politica .de conservação 
o S. Ex.,. com o fim·de r:on.ve1•va·t• dinhei1'o em cai:va, anti
i.hese dessa politica, as destruiu. cm·· vez de melhorai-as. 

Defensor, portanto, da .politica ·de con·set•vação não seria 
logico meu amen.ao que se está politicamente fazendo em meu 
E~tudo, .como logiéo não seria qm1 concorda:sse eu com o~ 
pt•ojcctos tributal'ios que denunciam a ·orientar~ão do St·. José 
Bt.>zm•ra, quasi victor10sa · na opportunidade dos factos eco
tJomicos de noSoSa terra. No momento aotual c em face desta 
mesma poli Lica de conservacão que a idóa de saneamento faz 
<:rer em S. Ex., nüri ·se po(lcm acceilar os impostos directos. 
embor•a soo n r•ubt:.iea · de rendas ou outra de mais pomposa 
~i:;nificação. A .l'iliução do 81~. Governador .tis Lheoriás de 
lidam Smith 1 é .pul.enLc em sua plutafot•ma goviJL'Ilamental. 
.o\irnuto .de· concep1;ão c9ntraria, objectivada 1!111 p_oliLica qe 
<:on;crvação dos t•ecursos humrmos e nutura.es, cu uao poderm 
.itmlut· minha~ palmas n's que, S. Ex. haja recebido. Deparo
i-no c'om mais um contrasr!nso de S. Ex. lndivi'dualistu, S. Ex. 
não podel'ia prégaJ' a cooperação e, dahi, minha nenhuma sur
preza ao consta tal' n I' e i cão quP S. Ex. rlr.u a harrnonin que 
t!l1g'('fld!'Oll. nesta stllll~lll.fJ !)Xig,h· r~ o. Sr·' .D~·' .José r~cz~l:l'a e~
hm··~lle!U com sem; .JlL'Il1ClJli08 rncltvl(lualrstwo~. D()JXC l5. Ex: .. 
n ~ea.ra a.lllcia liVI'I', r• uma Yez--siquer- 1111 vida cxerr;a sem 
ouhlel'fugios 11 vcrdudeit•a lealdade cat•mllc :.'t eumpostu1•a dos 
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ilomcns de rel'lponsabilidadcs. :En! 'rc~.·mo; estou em campo 
diamr.Lralmenle opposto ao cm que ~c encontra a nova orga
niz~~t·ão par Lidada chefiada pelo Sr. Govel'l1ador do Estado 
sob l1s injunt~r.ões do Sr. Pt·c·sidcnt.e da Republica. 

Eu quero· a l~wrmonia fundamcn~ada s_o~rc o· cquiljbrjo 
estavcl c synchronwo do~ valores socw-pohtwo~ para vtabl
lidade da politica de conservação em que se baseia a felic.idade 
de Pernambuco e da llepublica brasileira. S. Ex.. porém, 
de Pernambuco c da. Ilepublica brasileira. s, Ex., porém, na 
dosvalia daquellcs valores, pelo ·antagonismo chocante de seus 
actos, tende a anarchizar a alludida polil!ifa c, fa~cndo ,uma 
harmonia partidaria, fu,ndamcnta-a sobr.c interesses individua- · ·~ 
lis~icos, embora os ouropeis de sua vestimenta, 1e restaura a:; 
olygarchias, causa remota e opportuna de· todas as revoluções 
que teem ensanguentado tão frequentemente os Estados, 
principalmente os do 1101'1.e do paiz. Felizmente para a Hepu
blica, ·no norte do Brasil, os paredros nacionaes continuam at
Lentos e dispostos a pôr paradeiro. a continua~1ão destes intuito:; 
ainda mesmo que clles se revistam çorrl o manto ·de harmonia 
e da garantia da nspada reformada do mai·echal Dantas Bar-: 
reLo. Ccr'Lo de que não é possivcl conceb!lr o regímen federa-· 
tivo com esta politica oligarchica,como não é possível a pratica, 
da politica de conservaeão de parceria com esta ultima, cu 
me collóco em antagonismo com a organização que se fez ·em 
minha terra, seguro de cumprir o meu dever civico c republ:-
cano e de merecer a approvação de meus compatriotas di
grros. Batendo~mc dentro das idéas contra o que se passa em 
.Pernambuco, tanto no terreno partidario, como no adminis·· 
trativo. só tenho um fito - o de. salvar a Republica pela cha
mada do povo,.em geral ao cumprimento de seus deveres. E' 
grave o instante que atravessa a Patria. A persistencia na 

.. • pratica de erros e de crimes póde forçar os nossos guiadores, 
incitados pelos reclamos populares, (t effectividadc de uma 
Lransformat,liio social que liber·te de vez o povo das .gat•t•as fe- ' 
rozes das olygarchias UllJlchonicas sejam de governadores ou 
diJ presidentes da jlepul:ilica. · · · 

· E' preciso novamente reportar-me ao cr.iterio das· resti~ 
tuições. Sua :inalyse impõe-se como a·prova da involução po-
litica que o car•acteriza, porque c\lc, além de. adoptar-se ào cs- · ', 
pirilo olygarchico da chapa harmonica m:n que se substancia, · · 
filia-se inf.imamcntc a outm obrigação dos t'empos rosistas: 
a orientallàO unica o Nãf) seria do admirar a integração cm tal 
critcrio da n1aioria de seus elementos ,componentes. E' -le 
pasmar, porém, que o Sr. Dantns Barrcro se.lhe tenha sub
mcLLido, S. Ex. que, qual nova figura de.'Spartano, encarnou 
o povo pe!·nambucano cm lu c Ln sangrenta conLra clle. 

·.. Sinto verdadeil•a tristeza, ·Jamentavcl dó ao contemplar a 
:figm·a desse cx-o1·ientador dos pcrnambucanos, neste instank 
em que, embora lhe sendo mistér suffocat· todas as aspimções· 
r\ este g1'3l)dtl povo, l.i•oca as glorias dr, seu poslo ·antigo !lO I" 
tuna cudeH·a de Dllputarlo sem pensamento, sem orientação ! 
E' do notar, porolrn, que agora, como no rosismo antigo, o 
el'ilcrio 'das rn~Litui1,:ücs llXige a mai~ completa submissão de 
lc~ldadr;. A diplomacia de Hodolpho de Arau,io restaura c •l'e
sl.tt.uc a Pernambuco n lealdado obediente dos escravos tia 
amizade ! Parece-me immensamcnte difficil ú psychologia do • 
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Sr .. marechal o adaptar-se a' esta e:ggencia de seus superior·~.s 
llicrarchicos na administração do novo partido. Ser .leal não 
é faci!. emprchendimento para a organizçaão osychica de 
S. Ex. Entretanto. é possível que eu erre, e que a· proximidade 
do centcnario da nossa indpeendencia faça cGte inacreditav~! 
milagre. , ·• . 

Estãu explicadas as t'alõcs i Ilustrativas de meu protesto .. 
Das idéas que as originam, resaltam o meu pensamento poli
tico e a convicção da necessidade da formação de um partidn, 
cu~o programma sc.ia a synth'esc daquellas idéas, sobre as 
quaes repousa a unica possível felicidade nacional. · 

. . ' .. 
Tal programma deverú ser cm linhas geraes: "Óonserva

ção coin melhoria continua dos. nossos t•ecursos humanos; 
aproveitamento scientifico c 'constante de nossos recursos na
turaes; manutenção tanto quanto possível dos recursos natu
raes .esgotavcis c não resf.auravcis; introducção de melhora
mentos scientificos e sociaes para evitar as perdas dos alludi.;. 
dos recursos humanos c naturaes; cooperação do trabalho c do 
capital, tanto nacional, como estrangeiro,: dentro das necessi- ' 
dades actuaes e dos interesses das futuras gerações, e debaixo 
da direc~'ão de $'Overnos sabias,. capazes de controlai· c har-
monir,ar ós interesses privados com os publicas".. _ . 

. Esta urdem de idéas t'ez parte, em estuqo dctalhutlo. de 
n1~u ;pai·ecer na -Commissão de Tari.fas do. Senado da R~pu
bhca e que .ag·ora entrego ao conhemmento do povo de nnnlm · 
.ti:!rra, s.erú ·em breve· o programma socio-economico da Liga 
das Na~ões; E 'srirá porque sú regularizando systcmaticumente 
o aproveitamento seientifico dos recursos naturaes poderá a 
me~ma Liga ou ouko instituto internacional mais• apm·l'ei-

. 1;oado, assegurar a cons.r.rvacão, com melhoria. dos. recursos 
J.umano·s das nações, organizar a riqueza das mesmas em 
ba.sc~ 1'undamentaes, fazendo uma justa distribuição da. pro
tlueção; filha do trabalho lucrativo no con,junto c . não de per
das dispersa~. para, assim, gat•aritír a paz mundial e a Irater:. 
nidadc dos povos. · Si. a ra.ra opportunidade que nos de'u a 
·guerra tivesse 'sido aproveitada tcr-sc-hia levado, entre nós, 
·O commercio, a industria c a agl'icultura com a cooperacãu 
dos. cnpitaUstas,; povo e governo 11 osso mesmo plano cu,j~s 
eomcquoncias proficuas se entendem. tambem com a economta 
dos .paizes considet•ndos isoladamente. · 

· DcvL•mos 
1 
ago'ra dat• n exemplo praticu, ob.icctivando eni 

um l.rabalho· ·fecundo c officientc o g1•andc iideal clcss•a po
lítiea de conservacão que .. com ser o mais ~rnndioso progra•ll)
ma pí1ra uma. ·aggremial)fin politica, seria ~ollocar o Bra.s•11; 
niio acima. mas á frente do movimento rle coopcraoão mun.,. 
dial dcntro'-do emiuento espirita dru sua Constituicão rep'u'" 
blicànu. Cct'l'Crrw~. pois, fileh~as em torn1• dtt sagradtt ban- · 
doira o, f01•tcs ·de nossac;; convic~'ões, hat.alhemo.s sem rr.cuo> 
atú :i vidorin complct.a de nos~o~· principio~ que reproscnlmu ~ 
a gl'arnclcza do Brasil nn~ielo o 11. consolidaefi.o · llcfinitivn .tia 
Rcprul.llicu victo.t~iosa, pela indcpcndoncia politica c ccoHorntca 
rla nossa gt•ande •Pal.ria. 

ncl!il'e, 20-1-1921. - !Ubcú·o de BrU(),. 
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l;OLI'fiCA Dll CO:>I~EIIVAr;,io - ,\s Cf,,'\SSÉS ACTIVAS 

Trabalha o .mundo inleit•o Ull) rcbrieilanle movimento de 
·reconstruução em que ~l' inlc~-ram as mais eminentes intelle
ct-uahdades de todos os Pi.li~cs. Si.u·~;e como idéa dominante· 
para o d~si~e1:u tum maxirno um at•.ervo eomplexo e multifor
n~e ele _pt•metpt?s l]UC a po~t,co e pouco se· concrctisam em pro-· 
videncms prattcus a proltlerarcm nas novas legisfar;ões ~os 
povos cultos. · · · · · · 

Sob o nome de politica de con~ervai;ão dos recursos hu
manos,e<natur~cs. toma vulto. o pensámeitlo pltilosophico mo-· 
derno de. hat·mom~ar nas sOIJtedudfJS lodos os 1:\'I'Undes inlerc~
ses, todas as forr;us cmadoras tle energia· c ·ele vida, coorderian~ · 
do~al> no sentido da m/.li~ proficua utilidade, do melhor apro.:. 
vetf.amr.nf.o rela e do mats seguro pt•ogresso. , · . . · 

Diante do·~urdo rumor destas {,"!'andes J'or1;as ~u!Jterraneas 
que -~e avolumam c amear;am o.o J'uru.lamcnlos sociaes, se ex
plodirem entregues ao. ~eu proprio impulso, os c~Ladistus co
'gitam, no mais cxhauslianle tt:aba!ho, de as conduzirem scierí
tificarnente, aproveitando- I hes as enet•gias J'oruliuaveis pat·a 
o proprio cng·randecimenlo c· !JeMI'icio das. sociedades c da& 
nar:ões. . · . 
· ··,Do l~a .muito qu,e srJ ot·ic~Jta~n nc8.oeo princípios eminentes' 
os meus tdcaes poll ltcos extet'!Ol't~ado~ em t_odos os actos uppa-
rentcs 'da minha vida publica. . / • 

·. No actual momento historico em que .as maiti ·assobet•!Jun~ 
l.es tlit'l'iculdade~ exLorvum os surtos expt·essivos da vida na
cional, J'uzentlo pcriclil.at· os fundamentos tle noss;L organiza
r,;ão social, não é fóru de· provosilo o uppello que vo~ ·)'aro 
como lidiinos r~pmsentant()~ ele um dos grundcs éoel'l'icientés · 
da vitalidade do pai~, lltCillbros tiUI) sois d-as cha!lludas cla~ses 
conservudpras. . · · 

Gomo sabei;;, 110 plano vastissilllo ria IJI.'aliea dtJ politica . 
de con.servadio siío cxpt·e~s;jes vilues todos os. elenienlo~ • con- .. 
5truclot'(!S dç plwsiolog·iu ~ocial.' .de. cl{ja . ~~·ne.t•gia c a)usLa
mento propt•to tlepondem o equth)Jt•to. soctologtco, cusp1r.le da 
hal'llJOuia de todu~ as accõr.,~ con,jugudas, mus lambem factar 
indispcnsavel da ac~ão prpl'icua de todos esses coefl'icieules. 
vitalizantes. . . · · 

Desta .fórnm, arauto du politica de cunservar,;ão, não ·posso.· 
conJ'ormar•mO Cliltn a CXCIUSÜO dO OpCl'Ul'iUdO, COlllO é VOZO da 
politir]uice ambiento~ ·.quando me r~l'it•o áA: eminentes ~Jass.es 
conservadoras, em çu,)o t:ól,-_tcm.n .stdo CO!fStdet·utlos, ate ho,Je, 
sórnente o commerc;o, a tndustr;a n a agt•wullura. . 

Dentro ainda dos mesmos pt•incipioR não me é r.lado cn~ 
cai·at· eslus grandes J'ur\;.as activas como r~lemenlos estalicos 
do organismo socio-polilico dus nações. · ··· 

Para mim são quaútidudes positiva~, .dynamicus a que é 
iutlispensavcl a eontinuidade nclivu tle movil\1e'nto, de aeclío, 
haso do aperfeir'oumenl.o Jll'OfH'io,• da evolução d·u sociedade de 
que siío J\a;·l.o, ,;on:o da éonl.inn:i p!'n~-,.,,~~lio <~J todas llR possi
hilidadJ!!\ mwionar·~. J'nrr;ar.las :\ llla.~II1HL l.oUHUO pura :wompa
llilill' o~ pas~o,; dn Pl'l.li-:l'Cs~o mumlml. 
. . Assim, J)OÍS, dirigindo-m~ a v~:;, .l!,VPOLIICI.l~tnoo-vo~ meu 
ll'abalho cm prol dos aealavr11~ r•. dtgntiJc:mtes u"lict·c~scs f.IUIJ , 
reprcscnlue:;, nüo lenho a pt•etonr;lto ·de. oJ'l'crcccr-voH vunlu~ 
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gcn~ sobre e~la ou aquella das outra~ ulasse~ •;ossas irmãs 
. cm meu conw;ilo pal.t•iotfco, vossas companhuirà~ insoparaveis 

11'1 ~bra commum da cohcsão nacional e do progredimento 
patl'lo. , ·. 

. 1:;' dQ co.nl't•alurtüza(;üo o meu esfor·co, tl de irmananão de 
todoo; .o~. olit•n·o~ do trabalho do Brasil o pensamento com que· 
mo ~lJrJ,JO a vus, dc_v~t~sando-vos cm pallido esboco, o plano, 

. adnuravel desta pohttca que avassalará em ·breve, estae cer-
, los, os quatco pontos cardeacs de nossa palt•ia, carreando cm 

seu cortejo todo c todos c excedendo ·mesmo <i orbita nacional, 
para integrar-se, em plano ainda superior, nas novas rela()ÕCS 
iuternacionacs, r·cstilf.ante fecunda de sua finalidade humana. 

E' parq vossa coopera•;ão expoutanca que appcllo. 
Para que empresteis na plena conscioncia de vossa liber

tlaue o concurso ·valioso ·das grandiosas forcas que possuis a 
l!~la ilieviLavel: transformação. social, para. cu,ja conclusão .se 
extremam as diathcses de lodos os llovos constituídos, dos 
t]uacs uãu su púde exceptuar o nos:so. 

. 1'ct•quiri o organismo social elo 1kasíl. E~tudue a sympto
m:~lología do mot·bus da sociedade. .· 

.\ttontuo na alLiLude do operaria mal suLisfcilo pelas in
ustkas que o ferem, pelas i'alsas doutrinas que lhe ministram, 
de~er•ente das organizações poli ti cus ·desmoralizadoras e aco
lhendo-se, cm desscspcro do (:ausa, aos sonhos demolidores do 
anat'chismo, aos pensamentos cahoticos. c exterminadores do 

. holshcvismo, martyrio da llussia c fim lcthnl de todas as so-. 
ciedades que não acordarein em tempo. · . . · 

·~ Olhae para a agriêultura. Nolae-Jhc as difJ'iculdades as- . 
~oberbanles, a inslabílidadc ele fundamento, a ausencia de or-

, gimizaçüo, a fraqueza da resístencía e a impossibilidade de 
evolução t.lenlro elos velhos c anachronicos moldes que a jun
gcm <i avíltanle condição em que so estiola. 
. V.êcle a industria. Dcvassae-lhc a. faJLa de adapLacão me

zologica, a erarcla or•icntacão social c economica, a dcsconne
. ~ão. ~e .suas utilidades, ,d~. ;,;u~ ors-aniz.ar~ão, de ~ous intuitos 
md1V1duae~ como de ~ua lmaht.ladc soem!. · 

Vollae-vos pura o commcrcio.' Inquiri-lhe a insolita si-
tua••ãu actual, . . · 
· • Tnvestigac us causas lradícionaes destas•·pcrlurbacões; in- .• 
tlaguc os molivos occurernle~ das mesmas c pondcrac nas con
sequcncias por vindouras a resultarem de lodos os clen1cntos 
ullcvadorcs <.los seus alicerces eomo de ·seu funccionamenlo .. 
uu jo :;ynchronismo é qualidade intrinsccn para o equilíbrio ', 
de' sua accão imperativa .no convívio social c no movimento. 
ccunomico do paiz. , · · · . , 

Eis, 'portanto, ·tr•acada a vossa lra,jectol'ia util par ·ao gran• 
de idoial collimado. · 

l'razn aos cúos. que desde logo compr•ehendaes a~ f?l'andçs 
J'esponsubilidadcs que lambem rccah.om sobre vós r, •ass1m so.1a 

· ' 1n·umplo o efficaz u vosso concursq incxcusavol, nfim de PO!l
parom-se a· grande rrJJ'orma os·per1gos resultantes de sua of!~
clividaüc violenta; .. dccorrencia fatal das gruqdcs fo~'C!,IS m
contíclas. dcsosm·avisadns ·'pot~ fim, pela proprm ebuhçao das 
conUngoncias uaturaes. · ', '} · · . 

Será. mais profícua,' talvez, para a nossn querida patrtn a 
evolução pacifica. E' para c !la que vos concito, ao chumar-'!ofl 
aos postos de vosso .labor pntríotico, tentando dosln. muno1ra 
evitar que· nossos guiadores, forcados no cxpurs·o de lodo~ os 

S,- Vol, I 
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' su~peil.ns, dos androgynos das politicas exploradoras da Repu
bliea, das plutocrncias olygarchicas ou syndicatarias, tenham 
de dororcar com mão de ferro, a ordem const,jtuidu; para sobre 
seus escombros de inusticas c de perfídias levantar o edificio 
formoso de uma nova politica mais sã, mais patriotica e mais 
democratica. , • 

Para cffectividadc de vosso concurso salvador sú enxcrgp .. 
a pratica da politica de conservacão, 

Só com ella será possivel a harmonia de todas as quan
tidades activas do paiz na· hella ccirrcla(~ão de interesses como 
na mais usta cooperação de forças e equilibrio de deveres e 
de direitos. · · · 

. Como já dev.eis ter comprehendido do plano simplesmente 
csquissado, é indispcnsavel a, acv.ão percudento de governes 
~abios, de estadistas consumados para a victoria de tão emi
nentes princip.ios .. Mas lambem, para que esta aC1\ão produza 

. os opimos fructos ªlmejados, so faz mister o prepàro do melo 
ambiente, do campo fertil a expansão c segurança da provida 
sementeira . - · · · . · · 

Sois vós esse terreno fecundo. .-
Aos governos caberão as medidas legislativas opporLunas, ·. 

a intelpretacão segura ·do estagio do todas as co'ndições na- . 
cionaes e a ,iuslica e propriedade das applicacões continuas e 
adequadas a cada meio, a cada contingencia, a cad momel!!P 
,do corpo complexo e variadissmo daque"llas medidas, a transu
rlarem, palj'a serem efficiente:i, das proprias sociedades que as 
~~~.. . .· ... 

E' um i'ormidavcl labor de conslruccão democratica cm 
um paiz incipiente como o nosso- cm que tudo está para fazer . 

. Para com o operariado industrial ou agricola a elevação 
do respectivo nivel social ,pelo saneamento physico, pelo sa
neamento moral, pela cultura, pela garantiá do trabalho e pelo 
respeito ás suas aspirações ,i)lsla~, eu,io advento é necessario 
á estabilidade da nação. 1 , ·• · , 

·E' a cura do individuo, integrando-o em seu verdadeiro 
• papel de valor eoQnomico; 1) a instrucção disesminada nos:' 
.. pontos mais: esc usos das actividades pat.t•ias,; é a garantia do 

trabalho pelo uugmento evolucionista do mesmo, fonte de no-: 
vas iniciativas o de novas energias; é, o respeito aos direHo~ 
,Presentes o futuros do proletario patricia nos quacs 1 se in-

,.. t.cgram as maios qtiestõcs sóeiaes c politicas. . · 
· A hora ele 1.1'Ubulho; a g-arantia do seu valor; a previsão· 
de accidenlcs do tempo, elo meio ou rlc outra qualquer conLin
gcncia physio ou psychologica; a sua intcgra,;ão ,iusla nos pro
ventos c lucros pelo reconhecimento de sua validade eomo ca
pital activo; a sua inlcl'frrcnlda no;; acl.o;; imperativos da so
ciedade r da pol itiea eomn forças nocessarias- do organismo 
naeionul c wmo cnndicãn .indispensavel ao rquilihrio llnl'lllO
l1Ü~o Pt'!'-ireinrlo para o erlificio politico dr nossa gTundó na
cionalidndn. · · · 

Para com a all;l·ieull.ura, nella incluidas as industrias. cot·- · 
J;elalus hcm eomo ·a pastoril, a maxima expansão ele trabalho; 
n er·Prlil.o apropriadumr.nla osl.nbr.laciclo; a instrucção r.spcciu
lii;l.a htr~t·Pnwnlncla nn muxirno; o nprimornmenlo cmttinuri clll 
suas vossibilidudcs ndmirnvr.is como de suus gclli!I'Osas inicia~. 

. . 
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f.ivas; tudo isto garanLido pelo respeito aos seus direitos, pela 
seguranc;a de collocação de sou producto para o que se faz 
mister, em um complexo ·extraniJo de neccssida(jcs, a facilida
·lle dos transportes de toda a natureza, a liberdade de trans-
1ccúcs, como a radical reforma dos processos anachronicos pe1·
.urbadorcs dos·· surtos de seu esforço exhaustivo. 

Para com a industria o seu ·aJustamento ás verdadeirae 
eontingencias mesologicas; o seu apropriamento de' origem á 
producção da materia prima indígena e de fins ás necessidadc3 
reaes dos Estados c do paiz: a garantia de. sua progresisva ex
são sob o protccionismo de· leis sabias que, de um lado, pela 
intelligenle repreza das materias primas, intensifiquem-lhes 
as novas iniciativas, assegurando-lhes a estabilidade labo-

. riosa, c do outro, para salvaguarda dos realmente uteis; criem 

. barcriras ú entrada do simílar estrangeiro perturbador do pro
g-resso ·nacional c da• economia publica pelo avassalamento de 
nossos. mercados, pelo carreamento do nosso dinheiro e pelo 

· disvirtuamcnto de nossos fins nacionaes. ·· 
· Para com o commercio, a disseminação biu1caria, a mais 

proficua vchiculação do numeraria; a maior c mais rapida ex
pansão da8 transaccões; a legislação .intelligel,ltC e provida que 
díl 'niais. elasterio a.sua accão dynamica como melhor lhe ga
ranta os intuitos individuaes e os fins na sociedade. -• 

E' a tributação justa, compatível com tdaos as suas con
dições especiaes; é a protecção necessaria ás contingencias in-, 
tcrcurerntes que se exprimem nas actividades fiscaes, nó am
paro das importações indispensaveis e das cxportacões com- . 
pat.iveis com a economia geral, como com as dififculdadcs de 
umas c· outras inajustadas ao conjuncto das necessidades ver-
dadeiramente nacionaes. ·· 

E' a .justiça fac i! e completa; 'é· a- garantia do direito sem 
pr·edileccões Q sem entraves, permittindo a segurança dos ne- · 
g·ocios, Jacj.litando-os, ampliand~os pela ~onfiança e' p\llo · 
respeito ela sã protecç.ão legal. . . 

E' ainda·. a intelligencia intra c inter-estadual, intra e 
internacional, como tambem a concordancia dos multiplos in
tm·c~se smundlaes, concertados no sentido da ampliação, da 
conservação e melhoria do todos os recursos uteis, aproveita
elos scientiJicamente para o ·bem particular do individuo, dos 
J~st~dos, o das l)ações porém tambem para a seguran,ca, equi-
l!brw c harmoma dos povos. · . · 

Nãos vos escapa estou certo a apreciação de outras neces
sidades, correlatas, co·nhecidas,• cujo desenvolvimento roura
ria em demasia tempo c 'espaço, ambos escasissimos cm um 
t.J·ubalho da ordem deste. 

O que fica dito, entretanto, já me parecó sufficienló para 
esclarecer-vos a critica, mostrando-vos o·-papel quo vos é l'O• 
scrvado neste primoroso. plano -de democracia construc(ora em 

. l'ujo acervo prepondera a vossa effice.11tc ucoão propulsora. 
E desta maneira, aguardo vosso doliderado proposito ex~ 

Jll'i•~sivo o "definido cm pl'ol do soorguimenlo das nossas uni
dadl's do Tm;r.\a· das ecllulilR vivaH da grande Republica, da in-. 
legridatlro da palt•ia o de fclieiclada naciopnl. · - · 

Soldados da demoe!'acia nova, almenaras dos grandes com
nwtl.imenl.ns, m·autos da civil izuçüo através da h ist.oria da hu
manidade, vós seis tumbem dcpo~itarios du confianr.a do Bra~ 
si!, c de suas mais i'agucil'OS espcranr,ns. , . .. 

I 



ANNAÉS bo SE;o;ADO • 

• Eu appello para o vosso gr.amlc patriotismo fiando tlo 
vosso civismo a villtoriosa conquista do maximo idJal da gran-
deza patria c da paz ad humanidade. , 

.Pelo cx~oslo infere~SÍ.\ que sob o criterio da politica do' 
conservação dos. recursos humanoH e ·na turnos, preten-so: a) . 
elevar o .nivel da cellula do trabalho -o homem; b) elevar o • 
nivcl do trabalho cm sua cssencia, origem, opportunidades 0 . 
fins; c) gamnlir o trabalho pola' expansão e primor da pro~ 
duccão; pela creacão de novas iniciativas, pela retcn,•ão das 
materias primas, pela veiJiculacão do producto intx·a ô inter
nacional, pela defesa tributaria, pela instrucção profisisonal e 
pela reforma progres'siva dos habitos das t.ransaccões como 
pela Sl)gurança do credito e protecoão da Ojustica. • · 

E', poi'tanto êsta a' politica mais philosophica c de mài.~ 
ndmiraveis fins cconomicos, sociaes c policos. · 

Elevando a: cellula de trabalho, pelo illustraçüo inl.clfe
ctual e pela restauração physiologica do individi.lo, ,; mister, 
porém, elevar c expandir o proprio trabalho tombem para.evi

.-- ta r-se o advento de indivíduos superfinos, isto é, para ajus-' i 
.r tar-$e r. necesisdade do homem - fonte de trabalho, com o 

trabalho neccssario ao aproveitamento das 'llctividades re
conqúistadas. · 
_ Para elevat;ão o c-i'cfclividade deste trabalho, será mistét• 
o aprimoramento da produccão, o transporte rapido; ·serão in
dispensnvcis os m~rcados promptos, a vehiculaciio, emfim, 
complct11 de producto por acabar on acabado, bom como a ex
pansibilidade do credito, a . elasticidade das industrias, n~. 
grandes iniciativas eomnwrciacs, como. as intelligonles inter-
fercnc:ias legislativas·;. , · -

.~ Nada poderá ser feif.o isoladamente, sob pena de sú con- · 
tinuarmos a colher perdas. t . . . 

A acção tem que ser de conjuncto, pois os elos estreitos 
da maravilhosa cadeia não permittem os timtamens hesitan
te~ e singulares de esfadista de ararnjos e de barganhas par-
lidarias. · · . . 

E' preciso ferir os pontos -principaes, as mais vivas ares
tas do polygono perfeito para .não perturbar-lhe a fórma 'goo
mcfriea nem a dynamica na gravitação social. . 

· A campanha das endemias urbanas e ruraes é valioso item 
da politica de conservação: a disesminacão racional da instru-

. ccã<diteraria, moral e profissional o é tambem; porém a via
fm·reia, a estrada de rodagem; a navegacão, o correio, o tele..; 
grapho, o credito, o servif.lJJ bancario, o . aproveitamento cm 
industrias nossas do nossas materias primas, a expansão com
mercial; o resguardo tribulario na entrada do que nos per- · 
turbe como na sabida do que nos possa oscravisar ao estran
geiro, não são menos valiosos elementos dessa mesma politica 
de soberbissimas perspectivas. . . 

A politica de conserva(:ão dos recursos· humanos c natu
raos é a mela para que marcham já ho,le consciente ou iJ?COI~-

. scientemente, lodos os ·povos cultos, uns levados .pelo crxtor10 · 
previdente do sabias conductores, outros conduzidos pelas for
ras dispersas e impetuosas das reivindicações populares; con~ 
{ingencias fataes da propria evolução das sociedades em con• 
tacto com os novos idóaes humanos.. . ... h. •• 



SESSÕES PnEPAn.\TOniAS 

· . A politicn; de conservação 1\ o Rysf.ema idénl da mccanica 
soCJ.al, garanlia . da movimr,ntação (ln cada unidade em sua 
ürbll.a descnvoly1da o, a~ mesmo ,tempo, f()rca de cobesão para 
t~d.as e lias, ;~ss1m manl1dn.s no marnv!lh?so ectuilibrio, p~ssi
blhdade umca de uma socwdadc consf.Jttuda em bases sohdas . 
. . Será Pt;la polif.ica de conservação que se alcançartí. a fe

llctd.ad~. soc1~l ç a paz do mundo, porque só ella tmn os cat•il
c~ortsl.Jmos mdJspcnsavei:> para religar os elementos cm liti
gw no meio socio-politico das na~ões o fmtr.e as nações como 

. par~· ve!lcer os. Pl'incipios cgoist.icos ele domínio de classe, ex
. P.orwnCtas· falhdas Mtre todos os pov..os; como altesta a victo.,.. 
r1a da hurguezia sobre a aristocracia na França revolucionar'ia 
e do communismo sobre a burguezia na Russia anarchisada 
pelas theorins nnti-naf.urae~. anti-rneionaes do bolshevismo 
vermelho. · 

· Se.iamos os pioneiros desta polil.ica de rcdompeão; os 
apostolas desta philosophia de fraternidade, religionarios da 
unidade dapatria pela irmanàção de todos os seus filhos. 

. . Não são sacrifícios quo so solicitam, porém trabalho, es-
foroo, acção, movimento dq que resultarão os benefícios in'di
dunr.s, cm cuja somam se extremam os grandiosos benefícios 
c~lelctivos a recahirem sobre a pntria rediviva em :bcnçãos da~ 
d!Vosns de frlicidndo, do prosperidade e ·de grandeza. 

Partidario da politica de conservação dos recursos huma-. 
nos c nat.urnr.s não posso concordar com a desorientação eco
nomíca dos· Exmos. Srs. Governador do Estado ·e Presidente 
da Republica, este ·com· o seu projecto tarifaria a :que me 
l'ppuz expressivamente no Senado da Republica o aquollo com 
os se'lts decantados intuitos ele extincciio do imposto do expor- ' 
tacão estadual. . · · 

Na moderna concepção economica, o imposto não tem 3 
uno c a significação de fonte de renda. ' 

Sua funcção economica é muito ma1s complexa, att.ingin~ 
do sompre o papel eminenteménte social do regulador das ri~ 
quezas, do· garantia da fortuna particular c publica, quando a 
sua· intet•ferencia no ·acervo dos col'fficientes economicos se 
n,iusta prrt'eitamente a todas as, condic;õcs c contingonci\}S em 
~oncurso. · , . 
. · No caso esp11eial do .Brnsli, a nccão tributaria precisa sem

prr. ·ter o caracter prot.ecionista, · porque h a ,sempre alguma 
cousa a proteger, singular ou geralmente, sendo esta proto
ceão, ainda hoje o ponto sensivcJI dà ncc)i'ío interpotrnto dos 
gÓvcwnos pnra realidade da politica de consorvacüo . 

O proteccionismo nacional além de sua funcção educallva 
. dó povo, t.Qm uma grande significa~ão cconomica na-formncüo 
das riquezas. · . · 

A' sua sombra fecunda podem ser approveitados novos 
recursos, crüadns novas industrias ndoquadns ús matel'ins p~i
lllllil nacionnos B 'tís verdadeiras uecesisdades 'interna~, . nss1m 
eRlabr.lceünclo-so a correlac;ão perfeita eutro a prodtJCtnlO auto-
eh tone, o trabalho indígena c o consumo nacional. ~ 
..- . Esta fárma do encarar a significaciio elo imposto, inedttn 
uo .Brasil tém o.inda o ot'feito de forçar a organização indus-

• tr~o.l cstro.ngeira dentro de nosso paiz, cm cooperação 
comnosco, 

'· 
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Portanto, não devemos de fót•ma . alguma !lhandqnitr o 
proteccionismo, nem. q~1ando clle e:-:prtma a trtbutaçao b~r
reira :í entrada do s1m1lar cstrangc1ro das nossas producçoes 
uteis, nem quando signifique a franquia dos ar~igos acabados 
impossíveis d.o ~·abricação racional em n~sso meLO, nem qua~·· 
do procure dtff1cul.tar a. ~~trada ~os O~Je.ctos de luxo o faci
litar a das verdadeiras ut11tdades espemahstas. 

Tampouco dello poderemos prescindir em 'sua magna ac
cepção. de apparelho regulador da exportação estadoal ou. na-" 
cional. ·. · 

.?-; ..Neste caso. fica patente, pela fórma porque encaremos 
os .impostos de exportação, o seu valioso .papel economico, 
Jlrincipalmente nos paizes, como o nosso, dotados de fontes 
primarias do riquezas. · · · 

Na verdade, ora retendo as materfas primas, por impo
:~:ções quasi prohibitivas; ora dirigindo e regulando scientifi
camente. a sabida ou retenç~o ~os p~oductos meio aca~ados, 

. por tributos compensadores: osc11Jave1s seg)lndo as contmgen- · 
cias do momento quer nac10na,es, pos mercados exportadores 
on importadores; ,quer exoticas nos· mercados consumidores 
mundiaes; ora facilitando a franca exportação dos producto8 
acabados; sua finalidade economica attinge surprehendentes 
alfeitos num desdobramento maravilhoso de consequencias 
fJ"uctescentes. · 

Retendo as mat.erias primas, abrirá campo ao· apl'OVeita
mento de novos recursos naturaes, · permittirá a conservação 
«fos existentes, incrementará a . producção. o aprimoramento 
<:I e uns c outros, porque forçará a creação de. industrias corre · 
latas para cJlas, chamando os capitaes nacionaes e mesmo es
trangeiros, cuja elasticidade intra nacional será assim'. am
pliada .. 

Além disto, evitará o avassalamcntó de nossos. mercados 
pelo producto acabado_ na indnstria estrangeira a custa das 
ditas materias priJTlas, desta fórma fonte de perdas e não de 
lucros, como é mister considerai-as na. verdadeira concepoão 
·r:conomica. · · · 
· · Regulando a saJ:tida ou retenção dos productos moia acn- . 
hados. ~jnda poderá promover a expansão industrial ind:genn, . 

. ntt.ende'ndo~lhe .ás necessidades opportunas sem ferir os inte
J esses do producl.or inicial e mesmo do consumo l!ecessario, 
dosdo que a imposiçãó nttenda a todos os coofficicntes justo9 
r: r• mome!JtO. .~ · 

Franqueando a sabida dos productos acabados. incremen
Jnr:í n producçíío dos mesmos pela certeza de coJloca~:ão lu
cra.t.ivn do producto c pelo carreamento do dinheiro. cstrah ~ 
geiro, (ao passo que· as duns medidas acima reterão ·o nncio-· 

· nnl), fnnccão tambem muit.o importante q11e lho é peculiar e 
one garantirtí o s~ldo da balança C?mmercial, factor valiosp 
flnR relações cambtnflS o, portanto, v1scernl para a solução dns 
n1ais complexas delicadas ·questões financeiras correlatas .. 

Dado este desdobramento cconomico aos impostos do ex
portação precisaremos conferir ao seu rendimento fiscal ap- · 
'J'llicação f.ambom oconomica, como seja, emprego· como" ·auxi
'io ás industrias que se propuzcrcm aproveitar novos l'ecurs<t 
naturaes ,, · 

•• 
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!>Ol' este prisma complexo c úconomicamentc 'logico é quo 
cnc!lro ~o imposto de exportação e porque lhe sou contrario a 
cxtmcçao. . · · _ 

Por ello tambcm é qiJ.C considero o regímen tarifaria ade
qL ado ás verdadeiras necessidades da economia patria, · ao~ 
~randes interesses que se conjugam· para formar, com as for

. t.unas particulares. vitalizadas {t fortuna publica, resultante 
natural dó todas o lias. · · 

Em consoquencia deste ponto de vista foi que me oppuz, 
om parecer apresentado no. Senado, ao projecto do Sr. Presi-
delll~e d~ RerpubJ.ica, ao meu v,er, per.turbaJd.or da vida nacional ' 

· e wttoobat.o'IIilo dle seu •equilibTio ·econoll1ico. · 
Como o. -imposlQ de •e:xopol'll~ão, o de impol.\Lacão precisa 

~eLood·er ao .c.fd'cito economicü de sua D.JPplillação momen~ 
taJlle:a, . · 

Def.en.s,iv~ U:a producoão ag:ricola, p:ll's·torH, ioousLrial 1!1 
c.ommerei~l no que ·1ior, justo e nel}e:Ss!III'io não só· aos iu1te1~e<;... 
sos 'da· 1prodlucoão especi~~:l,ista, do C{)mmerc-io r:e.gul:ar d:as me·s
mas, como poi' outro ~ado·, defensivo dll consumo IQacioool e 
pol'ta;Illto, do ·equilihrio economico da sqciedade. elle é taro
bem um gran~die fa,CILor da politica de c()nSCr\'!ll}ão dos recur-

. ~os huma:noo e na~ln:uroes. . · . 
. A!Ssim sua. conserv.acüo é imprescindi'fel não ·só ·Pa•ra me

l hot•ia das co.nd,ições dá v.id'a popula~·. porquü garante 0 tra
balho elasLccido pelrus novas iniciativas, ·c.omo .!Ja;mbem '!>ara 
au~iliwr a acoüo do ele exportacão · .naqtrello sentido e no de 
forQa.r a Te<Lenção do dinh·ci•ro nacioll!a'J e esbra.ngeiro aprpli
cado ll'as uov;as indus.trias e no cornsumo. dias; mesmas. 

'Pelo que v<mi. dLbo deveis esta[' conv:enc.irlos que emquanto 
gov.ornos sab-ios uiio trouxerem os · no~o.s mei:os. Cllil'·Ct!1Les ;i 
prruti.l}a perfe.ita da polúHca ele oouserv:ação, •Sómoote a · in
telligenci~ ·e scienllif<ica !U'!)pt.icaciio; a· .iu&la coo1'd'~macão dos 
impostos de e'"portação ·o impo;rt.acão, Sob o verdladeh·o cri
teria. de pro~occio·ni·smo· bem en:t,end'ido, bast.arão ·ao inicio 
desba poh'tica ·superior. . . 
· Com eHes ,serão ga'l.·antidas a ·expansão do trabalho, a fe
licidad:e dO' i.nldi'V'iduo, a .r.iq.ueza dUJS ind.usLrias, do commer
cio <1 o equilibTio economico e social da IlWtria braslileira. . 

Cc.m elles, · ,iuUJIJO a· algumas out.ras med•ida:s já 'debucha~ 
das, vodcrem01s wan.sformar o trabalhei ·rudlimootaT e rupou .•. 
ca.do d1e anllalllho; - o trabalho colonial ~ no .. novo tTalmlho 

· do ft~l!uro, p'rogwJ~sivô e bvilhanoo - ·Lr:aba.lho · ~·epublicooo, 
ii rendo como~ lemma _JJ não ·o~Ol"lllmos o que nos .possa; por 
Lrunsformação, liberta'!' da importação. · 

\ / 

' . . • 
• • 

a· pwpel economico dos ~stados) na FedJero.Ção Brasi
leira, .pe'!'ante a Con.st.íLuíção d·e 24 dle rev.ere.iro, é &ingular 
c:ompamd:o com o dos oulms paí~t>S. O -nosso ,pac.to funda
nwn,Lal flCI•mit'o no's me,~mos <l dire.i·to de taxar a expor.Lacão 
·por .seu t:erl'í~o'l'io, bem como .a ãmpo1taçiio ~estll'·WDiliC·i·ra, desta 
onlll'·eg'Mii()'o a fazcn'Cla nacional a l'~Jnda provenien<Le. Igual
mllnbo lhos conc~dc o pode'!' do fazc'l''Cm •Lru·t..a<J:os ~cnJtre si, sem 
carnc.ter p·oJibico. · 

·' 



I 

• .ANNAES no SEN~1no 

A pnevi'dl!lnc.i,n, ~Jconomica (,lo legi,slador co~tsULu.inte tem 
si,do at.fl !Hi.io d!YS1p,erc~bii:h1 dos iCIS·Lad:iRIIias de 1'a111e;a·rlia, cuja,s 
.p[.o/~wl'ormas ci'ncmalbgrapbica·s nunca consignaram idéa IJUe 
lbc.s de!a.L!\'Sse a comprelwnsão d1eSJle .~e,piJ'JiLo COJlliSILifmc.i:onal . 

.t\O con.Ll'lli'io .di,st.o, alg-uns govllrnador.es ll pr•c$idlllJDÜ:ls d11 
llepu~Jica, ll'lll um concf!•r.t.o infeliz, pnrecmn a.;u·sfil!dos no pt'O-

. JllO'Si<to, ct•iminoso à'e d'emo.Jir as ba,ses oxistcn:f{ls do eminenfi~ 
t:r.abalho <le oonsllt'uccão, o)emcml;os Ginda ·incomploiJos, porém 
já caractm•izado8 IJ nos qnaes só ·l~'lN.a uma plllrff!Jit.a orgwniza
çiio ·economica, um .iu·s'Lo nprop;riamenl,o ~Is condliçõe..~ e con
tingenc'i'a:s jntercur'l'entcs par·a resuJt,arem 1101~ cf~ei.~o's salu-
~:are's, .profícuos e nece,ss'!Wios. · 
. · Nem outra cousa so podor1í pünsar do p·roúect.o ai[]Jti-'P1'0-
iJec.cionisr~a d1e La'l'i.fas do Sr. PresideuKICl dia . fi.c.publica, be.m 
com'o du ídéa. a<rbi.l(•aria do Sr . .'Governador de Permlilnhuco 
de illldi;c:almenbe oxbi:nguíir o imposto do .ox.portaciio. Para 
·f.elieildade nac:ionnl, o· Sr. EpHac.io Pessoa adiou. a rof()ll'ma 
rtai'ifnria e cm «méa culpn~. cntri!!l,ecedora p!llra a ,cr!Uca 
~ensata . do sua c<D,herenci,n, de sua org!llnizacito do est.adlist.n, 
v:em ag·ora. por intklrm:edio do Sr. Mnisitro dll l!'azenda, so .. 
H~i1liaJr ú mflillldlo dGs dou tos ,qobrc os j telliS (\numerados em 
circular .ifl. conhecido, provando assim a anarchia do seus con
.ceitos cconomicos e políticos, ·pois pa~ocina hoje princípios • 
francos de polil,ica de conservação .em ·flagrante conflicto com 
suas idéns anti-proteccionistns, oxarados no nefasto projecto 
que com tamanha arrogancia quiz hontom impõr a consciencia 
do Congresso Nacional. . . · 

Solicitn agora nm syM.cma trilmt,ario quo não recaia sobre 
o trabalho nem sobre a producçiio, depois do ter exigidll do 
.Parlamento r promulgado o imposto de transito, sob a ru~ 
brica de LrihuLo dr viação, sem t,cr pojo do atLentado feito á 
.Constauição· nem da involuçiio economica que praticava. 

A hist.Oria é a po!il.ica do 'passado, como· a politica ó a 
ltistoria do prnsenl.e. 

Si uma nos d!lvassa os grandes nomes venoravcis. que nos 
ltonram as tradições desde ÇJS prodrpmos da nossa organização 
politica, a outra nos apo1;1ta tambcm os incapazes que deslus~ 
tram a histol'ia do momento, .fugindo á confiança publica por 
sua falta do idoneidade admini&trativa c politica. ·. 

Quando o legislador concedeu aos Estados os direitos supr11 
explicitos, pretendia dividi!' harmonicamente, ,justamente o 
grande trabalho. de oxpnnRão, do defesa lio cada oircumscripção 
nacional srm J'r.t•ir o mesmo labor de oui'os e conJugando todos 
elles rm n m se'• corpo do defesa colloctiva. · · 

Em mn \Ol'J'it.orio vnst.issimo, como o nosso, em que se 
conjugam quasi todos os climas do mhndo e se comprazem 
cm mal'avilhósa variedade quasi todos os producf.os conheci- · 
dos, impossivol determinar com jusLo~a aR necessidades 11e 
t.odns as rcgiiifts ~ob o mesmo aspecto. 

Riquezas diffm•r)nl.os, cont.ingcncias mesologicas antago
nica~. finnlirlarlrs rconom icas ínuiLas ve1.es em conflicto, só 
poderiam srt• nlt.enrlirlnfi com rsse eminenl.o cspiril.o do nossa 
loi basica, rntrrgando o det.nlho ospccinlisl.a a cada inl.orcssnd::t 
part.iculnt•, no cnf(o - O Estudo, c o conjunto no gl,'ando in~ 
teressndo gC'Pal, nn hypot.hesc - a União. · , 

Dnndo no~ govomos. r.staduaoR as l.t•es podorosns armas de 
o no jú 1'nlloi, dcu-lhrs oH ol11monLoR hnsicos rlo. sun const.ru·· 
CJ;ão oconomica, ~ocinl o poliLicn, ~csorvnmlo pnra a ~açiio .o 

' 

' 



poder de regular a cohesão do lodos os interesses hnrmoni
:ZIIdOS para construcçüo tambem da economia, da sociedade o 
dn politica nacion~l. 
. .Tú eram os primordios da politica de conservação, ainda 

bnlbucíantos, mas jít repontnndo luminosos dn consciencia pri
.vilogiada dos obreil•os de nossa organização· republicana. Jú 
em a previsão intolligcnte do que a inictativa desta politica 
devia partir dos Estados, poJa maior intimidade com as pro- • 
prias condições regionaes, o que estabelecia naqnelles espíritos 

· d(l elite a concal.enaçiig methodica o percucionte exteriorizada 
nos textos constitucionaes. . 

Evidontomentc. A producçilo agrícola ou industrial inci. 
píente tem sompt•e de inicio suas necessidades de protecção ou 
de defesa adstrictas a limitado ambilo. Ahi bastaria a pro
tecção do Estado que, com o imposto de exportação, garantiria 
o apt•oveitamcnto das malm•ias primas e com o ôe ímportacão · 
lhes salvaguardaria os mercados indispcnsaveis. ' 
· · O. desdobramento do poder productivo, tra~endo a expan

são do producto, c, correlativamente, a carencin de mais dila
tado c(;nsumo, encontraria remedia nos tratados inter-osta
duaes d(l commorcio, por força dos.quaos fossem dcsseminados 
entre todas· as produccües de cada um; ao passo que pelo~ 
resguardos fiscaes dos ninsmos intcrnssados se obtivesse a 
protecção indispensavel no olasl.orio dos mercados consumi·-
dores. . ' 

Sti drpoiR de esgotadas todas as possibilidades do con .. 
·sumo. nacional, sô · quando-o inet•cmenl.o dn producção sobre
pujasse ·a collocnção da, mesma no paiz o fosse mistér a con
quista mundial do mercados para nossas riquezas, .então po
deria a Nação, sem fCI'Íl' a I ibordnde c o a,justamcnto eco
-no mico de cri:da Estado, estabelecer, com justiça;· o seu plano 
proteccionisl.a, abrangendo todo o corpo da economia pnl.ria. 

InfOI'o-se deste con,iunto do idéns que ·não serú ;iámais 
alLingido o fim coll imado com uma legislação uniforme. Prn
toiromcs as condi9õcs c conUngoncins de cada região, só sin
gulal'mento podcrmm c lias ser solucionadas. Dahi a proprie
dade de competir n cada Estado a solução do seus casos par
ticularc~, emqunnl.o dentro de sua ·alçada, cabendo á União 

. fazei-o quando (1slos, nxcedondo os limif.!lS dos .intcrcsRes ro
gionaes,, sp, transforma mm cm .... ).lm caso nacional ligado a in
teresses .gernes da socirdndc o rio paiz. 1 · • • "' 

. Fl' pnra a exr.cnç.ãn, pnrl.nnto, de !)OSsa constituição prim9-
.· rosa, ·no ponf.o dn VJSI.a de consorvar..ao, que vos poço o apmo 
e esporo o dccidirlo concurso das grandes expressões rins nner
gias da Pnl.rin brasileira. 

• 
• • 

I No plnno s~;RI.mnnLico dq politica de conscrvnçíío o ap:o
. veilamenl.o doR nnsAo~ rocursos nat.urncs dovn ser cstabtllectdo 

cm baseil sc.ienl.ificas. e logicns para garantia da fructoscc!lcia 
de seus intnil.oM A n~odndn Jlropngandn do alcool com~ushvt1l, 
nnarchicnmonl.o feiLa em .Pernambuco com ·fins gananCiosos. do 
lucros polil.icos on cpmmerciacs, dez dias depois .de conhectdo 
meu purocer no Senado sobre o pr~,ioct.o do t)l~Jfas1 segrega~ 
se flagrantemente do conceito supcrtor da pohtlca ae conser-
·:vnçiio ,, · 

(; 

'• . 
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Na ·verdade empregar-se como producto acabado, como 
combust.iycl o nlcool cthy)ico da canna ou da vinha, não pódo 
ser considerado J•acionalmonic pratica logica da. politica de 

. conservação, de lucros, de verdadeiras uiilidades aproveita
veis. E' pratica, ao contrario, da politica ip.dividualista, do 
perdas; é inadaptação criminosa de um recurso natural inter
modiario; é applicação defeituosa e errada de um valor activo; 
é omfim attentado ao acervo das riquezas particulares e na
cionaos pelos· prejuízos variadíssimos de origem e de resul-
tados derivantes de sua applicação. · · · 

O aproveitamento do alcool ethylico seria ·logico e ade
quado á execução da a.lludida politica, nas ·suas applicações 
justas c Iucrat1vas. Ma teria prima intermediaria de signifi
cativa necessidade, exprime clle a origem de suceedaneos chi
micos o commcrciacs de grande valor, no caso,. então, coeffi
ciento.perfeitamcnte caracterizado de recurso uiil e necessario 
ao corpo de doutrina que venho e~:R)anando. 

. . Na hypothese. seria muito mais racional, muito mais 
el'l'iciente c muito mais lucrativo que se incrementasse a in
dustria textii' com todas as suas subsidiarias; as industrias de 
foculas com as correlatas respectivas, de ondfi!, com o aprovei
tamento de novos rccHrsos-rcsiduos, ho,ie perdidos para toda 
n cnmmunidadc, se chegasse á obtenção do:. alcools .. necessa-. 
rios ás .condições da motricidade como adequados scientificn
monto ús suas variadíssimas exigencias, não aproveitavcis para 
outros mistércs pela sua. alta toxidade. · 

· · Só depois de seus multiplos aproveitamentos fabris e 
quando da super-abundancia, é que se póde pensar em quei
mai-o. A. falta de seguimento natural no desdobramento scien
tifico da politica de conservação é a explicação economica do· . 
fracasso de cmpre~s industriaes entre nós. ' · 

As energias ·mal empregadas· cm . tentativas contraprodu
centes para os interesses nacionaes, embora transitoriamente 
amparadoras de interesses individuas ou de figura9ão politica, 
deveriam ser moH10rmenLe llq)rov.eitadas com ma]s orüentada · 
directriz no selrlltlido odo bem commum. .. · . . 

E:dre'l'na-se po•r exemplo, a cubiça estralllgeiTa sobro o 
no~so ouM brMlC·O. . · · 

A riquíssima mal vacila cu.ia necessidade s'e accenLua cact:1 
vez mais premenJte em loda a parte, despm•ta a a.ttericiio ca
rinhosa dos groverno,~ c capitalistas dos· paize.s do velho .mun
do. Annunóa-so .agprn .me•smo n vinda de uma comnüssiio 
ôc banqueiroc'. e technicos inglezes que, em missão c•spec.ial 
do governo hrit:am.nico, prllltendc ·eo&Ludar no . nordeslie brasi
Init•o, Pernambuco i.nc:lusiV'e, ,!l;S possibilidll!clos que o Bl'ài~il -
o fl'ew:cc ;i cultura, inJduos~ria c) commercio do ~lgod'iio. 

E' azaodo momenLo para a,si;eogurat·mos. uo paiz· o apro
veitamento util, o dcsenvolv.iment.o log-ico d;csta rendosa cul
tura, cu.a,is applicacões mubLHormes são, :em su-a maioria, 
yuJg·alrmClll1,e desoonhiClcidas c geralmente ino.prcc.hlodi3Js. . 

N:as kansformações scicnlif'ico-indus:trioi.tcs. desta rka 
malvacoa i'CI.qidcm mu.itos dos mais sc,g·uros elementos ela 
úo•s,,;a die'!fcsa naci:onal .. · . 

P11cc.isamos aUrohi.r cs•!Jas · nova:s inicJaLivas que s:c nos 
o1'J'crecem, 'esses cap.i'Laes avidos de· collocacão luc·ra1tiva que 
nos pr.octmam, estas ncccssid,adcs vehcmeruLcs qlllo ~Lcn ~allli 
ncolhcr-'Se ao soccorro de. :nossas pos,sibilidade:s assombl'O·sa·s, 
busc.~ndo o remedia d'e no,ssns ~·iquczaos n.aturalll,s pat~a leni., 
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SESSÕES PREPA.nATOIUAS . 

' 
Hvo dic sua misc.ria. proüuctiva. E' nüstér, porém, que o l'a-
r;amos dentro do •CtSpti•riiUo da politica de .conservaç[i;o dos rc
eu.r~o;~ hun~an~'S . o nul.uncs. 1!:', t\etlCc,sario que acolhamos o 
nuxtbo valloslSSl'ffiO que no•s offet'tJcc a ptll'm.u:ta de '!'avoros 
que o nc.l.o implicílo 8i);ln.ifíca. · 

_ · P_or~m é prcc·i•so qu~ '!l.ccci,tcmo~ o con.cu.1.1so estrangeiro 
(t.ao lll!tccrcssado como nus no ovolvl'lnent.o d~s~n.s uLi!idta.des . 

. - c<!:nl'ormc aiJLesl.am os grandes incornmodos a que se submt!c) 
n!to paro pell'mitLir a Jiv.rc sahilda das mrnl.crirus primas, mas 
s1m paTa fo·rr;ar .a crcJlção no paiz das indu•s•l;rias Lrans,fot·
madoras das mesmas com o intuito de garanLicr a pratica da 
(]i.La polli·tica om .l:odos os •seus itcms ,jú.•enumet•ndos em ou
tro ü•abalho (matnife.stl.o poliLi~o) . 

· Da mesma 1'orma deve ser orientado •M·SSü c~pirito 
quanto n innumeraveis ou.Lras po~sibiliJdadcs 1'adliosas d{) 
nosso sólo vm•iatdissima,ment.e fecundo. 

E·stas desftilam ma·ravilhosamcnLe aos rwssos olhos cm 
um eortc:jo assombroso de vur'icdades em qt~e s.c .c•lnssif.i•cam 

' rnyri.nd:es de riquezas ndmiraveis: as plantas ob~aginoosas com 
suas 'a,pplitca.çõe~ i:nfi·nilas; a oclluloi•de, os t.annino.s, as, C'~
. se.ncias, as go.rdurUJs .e olcos ·wrui:rnaes, ·os o•lcos mineraes, a 
piscir,ull.urn. a pccull!ria e, finalmente, o~ •c·scontdlidos t.hesou., 
110s dé nossa t.erra inexhau[·ivel c em cH,io i•ndlice se intfileira 
a sidKJrurg.ju mrcnoll!al - •l'on:t:e 'Primordli:al d.a vida dos po
vos progr.ossistas, Il!Uclco da for.c.a da•s nações e qUJe seorá, 
quando dh-igitda ·~obre <J criLel'i-o da polil.it;a de cons,~rvação 
só sobre esf.c, o «UJbl'c-me Ses amo», . de nos•sa .. grrundcza radiosa 
e de nossa vcrdrudeira · cm&ncipaçiw ~eoonnmica . 

•• 
• • 

As mesmas' co;nsidc['ar;ões que :mo Ieva11am a não :tcc·eti.tar 
a prop.nganda do a:lcool .ethy\.ico para fin•s. m~canicos como 
fac!JOr da .politica de conserva.<;ão, mo condur. a. disco•rldncr da 
ori.r.tntação do Sr. Ministro dia Agricultura em . SJlU irll,uito 
rl~Y< inic,i:at· e fomen,tal' a iondu·strin srucch:rri'!l'a di) \cann1a no mo 
Grande do Sul. . . 

Uma dtas d~tlerminanLcs do c.ri:l.crio dcslf,a eminnn'le po-
1 i:Lica .'í a l_og.!ml, adtequada c p1erfoi ta di,sott·i~u.i~ão S'llngi•aphica 
rlos dwere.!SSlllnos valore•s dtc noss•as posslbth·dn:d·es :proclu

. clivws. 
·. Pol' is lo, som temer o e pi thoto do bairrista, eu me in

snr,io con!.T·a .a pretenção daqucllc. titular porque estou certo 
rio QlHl a canna de assncar alli niio encontraria as adaptações 
mesologicas indispcnsaveis no seu aproveitamento como .ma
terial do lucro para o acrwvo rln economia patria, concorrendo, 
:.o cnntt•arin, paro. a rcspi\CLiva perda, não só em virtude das 
perdas decorrentos das energias c valores mal applicados c 
perdidos, como lambem das oriundas da não applicaçiio destes 
Y!llot•cs e doslas energias nns zonas climatcricas, gcog·raphi
eas, agrologicas o mctcrcologicas mais apropriadns. 

Não me insurg·i1•ia, por exemplo. si o Rio Grnr1dc do Sul 
cog'il.nRso do ct•om• a intl11s!.ria nssucureira dn que julga prc
tisnt' sobt•e a cultura da beterraba. Especialidade ugricolo. 
pcrfeitnmcnto aduptavcl ás suas. condições geraes, teria ella, 
além deste· cffcito, o grundo papel economico do subsidiar o 
uprovcitamcntO'util ,do trigç, por ser, como já está. seientifl~ 

• 
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tmn~nte provado, a cvltura rotativa mais compativol com a: · 
, ulm·ização agro com moreia! deste artigo, que, por sua vez, ó 
h•.mbom ospecio cultural compatível com as cxigencias de sua 
rosicão mesolog·ica, talvez unica, sob meu ponto do :vista, em 
toda' a extensão do territ.orio brasileiro. 

, Nos Estados nidos, os agronomos mais provectos chegm·am 
ltpós meticulosos estudos experimcntae~ a esta ··conclusão e os 
J•!•oductores do trigo, passando immediatamentc do resultado 
theorica. ú pt•nt.ica activa, estilo incrementando o cultivo da 
jJetort•aba cmn aquolle criLerio, ao mesmo tempo que febril
rhonte· so aprestam enorme,s usinas de assucar primorosa· 
mente montadas para lransformaçíio industrial do dito pro-
dueto. . · 

Por sua vez, ·o governo americano, collimnndo o amparo 
tla . incipiente industt•ia, augmenta .cm '40 o/o os impostos de 
<•ntrada do assucar exotico, medida tão importante quo já le
·vnntou o protesto vohomente da chancellat•ia cubana na prc
'·idencia racional da verdadeit\0. situação .resultante. 

Os perig·os que Cuba vislumbra para sua velha· industria 
ll';sucaroirn, organizada de fórma muito. mais completa e pet•-
1'nitn, economicamente· mais for.te, do que a nossa; sobreleva d~ 
intonsidade com relação no Brasil c, entretanto, os nossos po
O!lres constituídos, numa inversíio illogica de criterio, inten
tam baixar de cerca de '50 ·o/o as respectivas· tarifas, concre
tizando seu pensamento nnm projecto do reforma tributaria, 
,.ordadoiro typo' •terntologico dentro dos princípios modernos 
d11 economia politica. . 

A feição delicada c complexa que o estudo de casos como 
acima delato. explicam o meu pensamente quando incluo nos 
itens da politica de conservaçíio os ajustes internacionacs en
tre dous paizes ou entre todos os paizcs interessados, hy(lothc
ses quo forçam ·os tratados commerciaes e políticos isolado~ 
t!,J}tre governo.~. on mais extensivos, para cuja pratica só no
\'OS institutos intcrnacionacs, ad instar da Liga das Nações, 
podem ter acçíio efficiente o compativel com as condições 
concurrcntes. . . · · . • 

Soi da critica solort.e feita no meu manifesto poJitico do 
21 etc ,janeiro ultime, na parto cm que referi a este eminentn 
tiApecto da politica de conservação,• - unica possibilidado 
'via\•ol elo uma paz duradoura e do advento da l't•al.ornidade dos 
povos. 
· · Na aprcci:lção da ·philosophia da historia terrona, o· anno 
cio 1014 tem para mim significaçíio tíio importante como o de 
'1453,. .- marc9 mílliario da linha historica entro os !.empoa 
rncdwvacs o os modernos. . · · 

·· A qnéda do· Consf,antinopla c o cstabclocimonto --do 1m
per i o Ot.Lomano na Europa rovcla-ll)o a insufficilmcia do laço 
quo .consm•vtÍI'I\ atú ont.ão unido o t•cino christão, da mosma 
ftlrma a ultima g·nm'ra mundial, por sua vc~. mo pntrnt.eia 
a fallrmcia das concepç1jcs purnmont,c nacionaes pnr[t 11 r.om
plrt.n m·g·anização da humrmirladc. 

. ~s~im, si. a chl'.ist.andado, a dcsp~ito do· :;cu~ cminont.es 
prmctpws plulosopl11cos o mornos, nuo conseguiu unir o 
mundo pclR ftl, naquelle t.cmpo; a civilização com todas as 

• suas conquisf.ns variadas, não pôde evitar no prosont,o, o r.ho
que formidavel dP. interesses litigiosos· que atirou os povos 
ao cuti\Clysmn sangrento que nb~lou os alicerces das v~lhaa · 

,. 
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naflionalidndes, ~1crturbou a cxistcncia das nova~ c ainda ho.ie 
roflccl c a pCl'llldosidadc de s~us/ cffeilos solll'l.' a humuni
dudc intllira. 

Aprofundando, 1mLrctauLo, o estudo ~ignil'ioalivo dos fa
ctos da grande guerra, convenço-me de que a vicloria da civi
li•t.a~.ão coube, ao cspiril.o scicntifiéo da organiza~1ão }ndus·· 
trial, do aproveitamento das forças dispersas nos paizcs ent 
lu ela sob o inl.cll igcntc ct•ilerio da distribuição de cada umo, 
mas· lambem da frateruiznr)ão de todas no objectivo commum ., 

Esta conclusão indica, na paz, o mesmo caminho, 
.Nc::~tcs momcn(.o de rea,íuslat' as condições existenciac~ do . 

mundo, só um plano evolutivo de nova politica economica e 
··:;ocial pódc, ·assegurando a vida interna dos povos, garantir as 
l'claçõcs superiores das naÇões dcnlro das exigcneias desco-
uhecidas da hora presente. · · . · 

A meu ver, sé. a politica de conservação dos recursos hu
manos· c naturaes, ~a complexidade maravilhosa de suas ap.:. 
plicações, póde solver esl.as dífficuldadcs da . humanidatll), 
como ·só ella Lerá as mesmas . sullantes para com os povos, 
com sociedades . o com .os indivíduos, nos diversos cyclos de 
sua movimcntaoão concatenada c continua: 

A politica de conservação é a garantia do cquilibrio .da 
cellula das sociedades -- o homem, da ccll.ula dos povos - as 
sociedade!! c da cellula da humanidade - os povos,,· 
. Elia, portanto, é a mais segura condição das felicida1h1 

individual, da scgm•anca nacional C'Omo da paz permaneute da 
familia •humana. · · 

-
De tuüo · quanlo vem explanado. no curso dusle trabalho, 

vereis, estou certo, as razões logicas de minha insubmissão ao 
lcmma: "Pel'llambuco acima de ludo" - elemento cohesivo ' 

' apparente das ·facções pai· Lidarias do meu Estado, realizadas 
hojó pela harmonia olygarch4Ja para fins eleitoracs c de man-
donismo politico. · · · • 
. A politica tem a mais estreita afinidade com todas as ma- . 

nifestacões do trabalho, pot•tanto, este só poderá perder sob 
o imepcrio da divisa cgoistica, pois olla, além de isolar o Es- ' 
!.ado da hat•monia politica uecessaria á federação, lhe pertur
bará· Lambem os surtos del:!Le mesmo trabalho e, portanto, dtl 
todas as suas corrclaç.ões, cm virtude das perturbações no 

· ajustamento. geral de todos os interesses cm jogo. 
Na inlcrcorrcncia do rormidavcl conflicto reoem-acabado 

quasi todas as raças humanas se congregaram contra o tem
ma: "Allemanha acima de tudo" e a ."Liga dos povos- afia
dos na defesa formidavol .- foi o mais expressivo exemplo 
da resistencia humana contra as ccllcidades teutonicas de so
bropôr o seu interesse privado aos interesses geracs do 

. ' '. • l' 

mundo. · 
Desta maneira, no circulo evolutivo de nossn movimen

tação polí!.icn, não sertí de oxLrnnhai• que ás estreitezas do 
lomma - "Pm•nnmbuco acima de Ludo" -·contraponha oBra
sil inteiro sua rencçiio con,iug·ada, surgindo uma liga de todos 
os Estados fcdorados .contra os pruridos de hegemonia inqua
lificavcl e.m fac!!. das noces~idadcs gcracs do paiz cm todas as 
suas mamfcstaçoes exprpsstyae., t<'· •. ~.-••..•. c.:,.~ .... ~ ... :., . ..., 
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· 'oppondo-me a r.lilla ul'icnl.ucão com a bunociru «Patria, 
1.!l':.t$il llepubliea, acima de ludo». quiz eslabelctJer na ordem 
h)tel'Oa, isto é, IlU6 correla.;õcs dos interesses federaiivos, o 
vmculo indispensavel no equilíbrio nacional; buscado justa
mente na coope~acão harmonicu e scientificu das possibiliçla
de's inhcrent~s a caua circwuscripção; mais tambcm no ajus
tum.:nto completo de todas pura· a· harmonia integral da eco
nomia republicana. .._ '. · 

• Nunca preLendi, sou o crilerio que adopto, o Brasil. acima 
de tudo, porém, sim, ú frente dr todos nu grande· coopcracãb 
de 'l'orcas intcrnacionaes a se couciliarcm pura u estabilidade 
drus relações dos povos. . • 

· O imperialismo de idéu~. J'ullido nas c·sphcras interna
cionaes, é muil.o mais eriminoso ulo ambito das relações d~l 
mesma palria. Contra elle todos os ·meus esi'orr\OS, toda a mi
nha resistcncia e·stão alerta~ C é contra e!le CJU~ chamo a pos
I,OS toda8 · as forcas vivas do .paiz, mostrando-lhes, -nos des
dobramcnlos de meus intuitos . po!Hioos, a~ grande formula 
eon,,;f.ruclóra da politica de conservação. · 
· E' pelo trabalho individual, pelo trabalho de todas· as 

classr~fl, pelo trabalho de toda a soéicdadc que vislumbro a 
;;:ranclcza do Brasil unido, forte c coúscientc de sua poliliea 
11i1Cional c du sua acoão llist.orica. ·-

Expressos miriucio·sa'mentc tnrms pritJCIPIOs; como os dt:. 
meus companheiro-s de ohapa, sinto-me pet•fcilamentc á von
tade no pedil·-vo~ o amparo e.leitoral ele nossos nome.s, porque 
cl!es deverão rcprc·sclllar pura vós a continuidade da grande 
polilica <.'lll que se intogt•am, com o~ vossos justil'icaveis in:
tcre~se!S, os mais grandiosos interesses do Es.tudõ e do Bl·asil. 

Peco-vos o valo livre, emancipado de .qualquer' conside
' r·acão subserviente, na conscfencia absoluta de voss;L accão 
particularizada cm bem da collectividade. · , . 

Não é a p·seudos senhores de votacões que solicito Q 'um~ 
nuro. 
• Minha PISychologia pomica srí me permittc d-irigir-me 
:1 cidadãos livres, na ,porfia de conquisl.ar a opinião popular, 
DãO exclusivamente para minha Victoria clciLoral, porr\m sim . 
e mnilo mais pura a victoria do I'Spirito- que a caracteriza no 
t\llltotico csta.gio dn politiquice de nossa terra estribadii no 
lemma e;roistico de «Pernambuco acima de' tudo»' e, erma de 
progrumma c de Wóas tJOmo altosta u de·sot·ientacão de seus 
diri[!'entcs, · 

Eu vos quero eornparlicipes dynamicos da grandiosa pq
iiJ.ica, .por isso reclamo l~o,ie ~assa !IC~\ÜO imperativa nu .e)et

. (\aO, como amanhã votisa mterJe:rcncJU· .nas rcsolucoes poht10as 
' -ae mais alto si!Jnificndo, entre as quacs avulta a escolha prr,
side~cial dn. Repu!Jlicn dentro da formula por mim ,i(t apre
senta ela, 

Do~ln tnuncit·u, cnl.t·c~o an vo~so p;üriol.ismo minltu can
didnllu·a e a dm1 tnrm~ i.IPnoi.lados r\OillJHtnltcil'os, :;e:gut'l! do· 
o:'\il.t• eompll'to dr, tlotiSOs iclcaC'H. t'r;pnblicanos fJ democru.t.wos, 
oomo de vossa coragem cil'ica nunca .desmentida. 

Que mais umtt vez se,ia p·ernambuco o oriente elas grau.,. 
tlcs eonquislas do Brasil victorio·so. . , 

Que de nossa~ plag-u.s formosíssimas parla d!l novo. o t;fiLo 
sulvadot·, .o gesto miraculoso ode uma· grande reiot:·n?n_mevttu
:vcl, a ecoar ·de quebrada om quebrada, de penod1a em peno ... 
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SESSÕES PREPMÃTORIÃS 1i3 

i..lia, nvassalaudo ns eonsciencias nacionaes e conduzindo a pn-· 
tria rediviva aos seus altos drslinos internos· c· intcrnacio
nacs. - Senador llibei1'0. de JJ!·ito. Rua Marquez ·de Olinda 
n. ·!25. D'A NoUe. Recife, 15 - 2 - 921. · 

AO OPEHAIUADO 

· Concida.diio o ·amigo - olicitando o vosso apo'io eleitoral 
para os candidatos ao proximo pleHo de 2~ de fevereiro cor
rente, t•Jmo a libet'd'ade de' juntar os i•.<dusos d'ocum!mto:; 
políticos pura cu i os 'itens peço voosa mint:rJentc analyse. 

Dellcs wr~is que ao passo que n poHUca prol'isHionat rln 
:E&~ado vt·ocura, tL t'Ombra ·dos poderes r;overnamentaes, lll'-

:t gani%itr-~e cm· uma plutocracia olygarcbku, etU1 com. os IJlc- . 
montas divergentes, trabalho .pelo verdadniro congra{.)auwnf." 
das for~as politieas suciucs ele Pernambuco c do Brasil nu 
inluif.o do nece&~al'io e.qu<ilibrio rlomocratiP.o da Repub!i·m. 

~linha resistenr:ia no Senado, contm o projecto (]a r.•)
i'orma. de tarifas, elemento perturbador do tTaba.lho e 1hL pro
'ducr;ão naciorw.l, prova-vos mems esforço:; em prol da inlc
graç.ão de vossa d:istincta classe no loga.r que lhe cumpd•~ 
déntro da grande f.amilia politica brasileira. · · 

J:laltmdo-me, alli, pela cooperação do trabalho, valori,sadO 
cm sua origem, pelo soerguimj:lnto vital rio operaria,· cm sua 
acção, 11elo fomento o l)crfcicão do .r;eus elementos c em ~eus 
dcsíderatll, pelo primor, cng~a.ndedmcn lo o provei Lu da 
producçitiJ, sob os principias ma•is modernos · · He ecuno~ 
lll'lia socinJ e politica, illustro meus proposito's, mos
trando-vos os fins que viso ao chamar-vns. como coope
radore.~ dignos e Jegittmos para as gt•anaes deliberacõc~:; mi
cionaes, entre as quacs se extrema a escol h~· dos· altos ma~ 
gist.rado;; d'a Republica, dentro do espírito expresso cm meu 
manifos!o ultimo. ' ' · · · 

- Por alli vereis que é meu fito max~mo coovdenar, bar
monisar e equilibrar todas as grandes for~as componentes da 
nossa, naciona,id:td'e, Sf)m woponderancin,, HI.ewit.imas~ mas 
sim 11a mais perfeita igualdade de direitos, na mais. expre<l
siva c justa reprcsentacão dos ,direitos oiJI)iologicos de c!llda 
uma c de todas cin . goval. ' · · , 

' Pugnando pef o aprovoit~ento scient.if ir. o ,de nossos- rc~ 
culjsos naturaes, combato a politica de liV1':1 sahida de nossa.1 
nwterias p1•imas para desta fórm.a garanti\• o desdobramento 
do trabalho 'nacional carente á evolu.oão o aperfeicoamento do 
opcl•arin.do, garan!.ia a dccorret· naLUIL'almenll! d~j. crcacíío da.~ 
industrias correlatas deS~Sas. ma terias primas, retidllJs • sabia-
mente rlcnl.ro do .paiz. · · , 

Ao mesmo l.empo viso o emprego e o amparo do <mpil.al 
pela possibilicladc de sua expansão e· :>Ob"lll'anca, 11Ssiln peJ'
miLI.indn o.;; surl.os da fort:una particulal', nadonal ou rsl:ran·
goira. porque dentro das propriis con!ling••ncüts na,don,ac,;, 
sú poJ'1•mo~ l.udo c.spcrat• da cooperação hnt•monica d•· l.odns 
o~ cot~ffici•Jnius de nossa terra, despido,.; de excessos do na
eionalismo mal comprchendi>cl1os . 

.Para l.anlo ó prcci,so, ta,mbern, a eoopcra1;ão sadia de p;o'
.vernos sabias, pois a oricntrvcüo lindividuali~l.icu, camo illus
i.rn o cxmuplo mn Lodo o mnndo, nada pórle · produzir• por o i 
ocl, em l.nl scnl.i,do. 

• 
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ANNAES DO SENADO 

Felizmente, sem a ou~adia embora 'Je encarar o pro
b!eam ,em seu con.iunto· maravilhoso, já ~e percebe o abalo 
prouuzido IHI consciencia dos dirigO'nLcs da Hepublic.a. · 

Xo cultos de mensagens e. circulares tmf.agonicas, incohe
J'clltes o tlcsconnexas vi,~l·umbram-so as hesitantes tentativas 
guvcruamentacs de se accom'odarem á nova ordem de idéas, 
J'or~:alios pelas propri.aa contingcncias do momento. · . 

O Sr. Ministro da Fazenda; por ordem do Sr. Prel:!idento 
da Republica, já rnlemlc ncccssal'Ía a. o{linião dos ,doutos 
sobre os pJ•oblcuta:>f qu·e intcrcS~Sam a soltH;fio dQ nossas difJ'i
culdacles cconoruicas, ,iulgando· de urgeucia o estudo em con
junto no intuilo de: a) desenvolvei' e aperf'ei(:oar a pJ•àducçao 
nac.ip1wl; b) coorde.nm• o ·movimento de importaçao e e:cpor
lflção; o) 1'e(Jular o.~ operações de cambio, ·.descontos i d) Bl/8-
tcmatisar o ~meio , circ\'lante pelo 1'esgatc da. ·moeda papel e 11 
e~labeleciwc.nto da moeda metallicai e) ontanisar o regímen 
.tribulario (ederat sob1•e 1tma base que nã;? sobrecarregue ·o 
t,raballw e a P1'oducçãoi f) 'assegu.rar o eqt\itibrio orçamenta~ 
1'io i g) altandm· a situação economica (inanr.eira. . · 

Isso é parte do que tracei; é uma parr.ella para o grande 
cclificio tlcmocratico que pre~isamos- construir para a· felici~ 
dade collectiva da nacionalidade brru~ileira. · " 

Si não tivesse assistido. ao conluio do St•. Presidente da · 
. Hepnblica com o Sr. Governador c outros .politicos de meu 

Esl3do. para uma obra anti-republicana, qual a organização 
diJ uma plutocracia ol;vgarchica1 synonima de individualismo, 
porlunto, dr, ut·istocracJa do capJtal, em vez de um movin .ento 
de harmonia, ~ignificando cooperação, .portanto, democraci&; 
podt•ria essa ordem presidencial ao ministro da Fazenda me~ 
roct>r-me 11 confianca; · 

Na falta, porém, deste sentimento politico, é mistéf' ap
pcll:!.r para o vosso concurso, e, por isto, cu e meus compa
nheiros de chapa vos pedimos o voto livre, seguros como cs
~.amfl~ de merecer os vossos suffragio·s em troca dos. compro
mis~os que tomamos de ·comvosco. e tambem por vós traba- · 
lhar para o advento fecundo da verdadeira felicidade do Bra
sil, consuqstanciada na pratica da politica de· con·servacão. 

São-nos indiffercntcs as manifestações estrondosas com 
qur) a phllocracia olygarohic~ pernambucana pretende popu .. 
larizar os seus pimpoNJos! 

Do ''ós queremos s6mentc a·•justiça de vossa conscienota 
c o amparo ele vosso voto para fot•çar, prestes e completa, a 
"ictoria da democracia republicana com a indepel)dencia eco· 
uomica o politica de nossa cara Patria. 

1 Saudações. - Senador João Ribci1•o de B1•ito. 
Ayonitlu Mai·qucs de Olinda, 125. · 
D'.4 Noite, 
llecil'c, 1 O de fcvcrcit·o de i 92L 

. i~ ;,. : ···~i • 
, . · f, •. 1- .. , . I • '' 

Doe. 11. :J 

A liberdado olciLoral cm Pernambuco - O Secretario gc-
l'Ul impõe I. . . · 

Na vespera das ultimas eleições, o· Sr. Dr. Pinto do Abreu, 
secretario geral do Estado, dirigiu nos chefes das repartições 
publicas a seguinte carta: . , ... :. · ., . , 

... 

.. 
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Gô j\NNAES DO SENADO 

' ' 

'O Sr. Vcspucio dó ~hl'cu -,-·Pcr;o a palavra. 

o Sr. Pr~sidente - Tem a· p[!lavra .o honrado. Sonadot• • · · 

O Sr. Vesp~cio de Ahrc.u _; Sr. Jlt•c~idente, açhandq-,se .na 
anlc-saln: o tlt· . .Dr. Luiz Soaros-'dos ~antas, Senador elmto, 
rccon~lccido .c lH:Oclamado pc_Jo Estudo do Ri9 Gra)ld~ do Sul, 
roque1ro u V • J~x. que se dJgne nomear tf Comm1ssa~ q:uc o 
d9ve intrOduzir uo recinto, n,l'i·m de .prc·star o comprom1sso rc-

. gimcntul ~ tomar assento: ~ 

Q ar. 'Presidente - Nomeio para a' Cammissão' que devu' 
'introduzir o Sr. Senador Soare& elos Santos os Srs, Vespucio 
de .~briJU, Ben,jrumin Barroso ·B Antonio ·M'e'niz. -

· :''(E' introduzido no recinto, p1•esta compromisso c toma as-
--sento; o .S\\,Som•es dosSantos) • . · , ·. · . __ . , _ . . , 

·. O ~r. Generoso Ma,rques --- Peço· a palavra~ · 

O SI'. ~residen*e - Te~ a pafavra o l}Ohre Se~ador. 1 

. O Sr. Generoso Marques _:_ Sr. Presidente, achandÇJ~sc n_i) -
anl.u_-salll pI Sr. DI,'. Cal'los Cavp,jea~lti, senador e_leito, recp;. 
nllccido c .pJ1oclamaôo rp·elo Es~ado dO Paraná, requeu·o a V. Ex. 
que se digne nomear a Comíriissão qti~ o deve inti·odu7.ir M 
recinto ai'ün de prestar o compromisso regimental c tomar 
at~scnto. . i · - · . . . · _ · 1 

• 

· O Sr. P~esidente -··Nomeio para a CommÍssão Ós .Srs; Ge-
neroso. M!lrqucs, . ~lanoel Botba ·e Ju,sto Ohermont. · . . . . , · 

·· . (E' 'tntl•hcj.uzldo no- I'CCtntO, (JJ_1'CStri· ·o, CO'IIIIprl)m~sso· I'CU~- . 
·1nental. c tonta assento o S1·.· Dr. Cm· los -Cavalcanti). · - . · · · 

' ' .. . . ' ~ ' 

.> \ 

, .. O S:r. Sampaio Corrêa :._ Peço a palavra .. 
. , "' I t; 

O Sr. Pr.esidente- r.t:ei:n a palavra o Sr.· Senador Sampàio 
.Corrêa · · · · · · · · AI ~ ... · ./ -. .' . , .,. . .. · ... ,: -· .. , ... :r~+-~-~~~--

0 sr.. sámpaio ·Corri\a,- Sr. '-Presidente, aphando~se na. 
a!'Jlc-sala o Sr. Dr. Eloy do Souza, Senador eleito, r~conhe- · 
c1do c !Praclamado pel'o Eslado do· Rio Grande .. do !Norte, r.e
quoiro,a Y, E11 •. a. nomeação da Conúnissão que o.dev(rintro-

. duzü• ·no recjnLo ·afim de .·!J)restiu• o· compromisso legaL · .. · ·.· . 
' ' . ' ,. . . . . ' .. 

, . O Sr. Presi!Íente ---' Nomeio para u:. Commissão os Srs. · 1 
Sampaio- Corrêil, .José Euzebio e·. Siqucira de Jl[.enezes .. · · 

(H', ·inh·odu::ido no· tecinto, p1•cstà r o compromisso regi-
mental c tpriw a.Ysento -0· Sr .. Eloy. de Souza). · · ·· · · 

":, • I , , • 

O Sr. Hermenegijdo, de, !ti'~~aes - Peco a palayra. 

O Sr. Presidente . ..:... rrom a palavra o honrado Senndot·. 

. · O Sr. Hermenegildo de Mo.raes l.. 1St;. Prcs'ictenLe, ac.!Ían-
. do-se nar -anl.r.-~ulu. o Sr. AnLonio numas· Caiado. Senador 

deito, rcconlir.eido c .proclamado pelo J~sl;ado ·de Goyaz, re- , 
(JU-eiro u. V. Ex. so digno nomear u Gommissüo que o devo 1 

inLroduzir no .l'CCinLo afim. d!Y IPl'CSLur o comprom~~.:V" lq.e;al:•1..i 

• "·ot~~· 

... ·; 
'' r 
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/ 

\ 
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.S·I:SGUES PltllPMAW!'.tAS Qi 

O Sr. 'i'ros:c:onte.- l'íon1eio para.' o. Commis!â.O os Srs., 
Euscbio de Andrade, A!Yaro de Carvalho c Mendonça :l\lartins. 

(B' .introdu.:ido no 1'ecinto, P1'Csta. com.p1'0missoc1Jc ·toma as
sento, o S·r. Scnado1· Anton·io llamos Caiado.), 

' ' ' 

O Sr. Manoel Borba :-- Pcr,o o. pn.Jn.vra.· - . , I 
·,' I' ,· ' . ' . ~ 

· ·o Sr: Presidente ,_. Tem a palavra o nobre Senador •. 

O Sr. -Manoel Bot·ba -· Sr. _Presidente, achando-se "ISo!Jre 
. a mesa o parecei· da Commi:ssf~o de 

1 
Podi)J.•cs sobre as cleicões 

doí'flrnambuco, rc,q,uúií·o a V.' Ex. que consulte a Casa ·tio-. 
brc .~i conc-ectc •ur:;cl!'cia p.ara que o mc~mo·pat·cceL' seja im-
J'llcdmlamcnLe · dJ.scuLJdo e votado. · · · 

\ 
.. 

. : .. O S~·. Pr~sidente ·- Os senhores que ftpprovam o reque
rimento cto· Sr. j\la.noel B01·ba,. queiram .. levantar-se. (l'ausa,)j · 

· ·" · · :Cloi approvado o •requerimento . 
. · ~ I 

. I. 
·. ·'llJ.IoliÇ,\o DE UM SENADOI\ POli PEI\NAMIIUCO 

. . 

· Discussiío unica. · IJ0 paréce!: da Com missão de ·P.odcres 
n. 18, de· 19et, sob1'c as cleioõc·s realizadas, no dia 20 de i'e
,~cr'ciro do cort;cntc ann.o, no Estado no Pernambuco, para 

.. n -renovação do têr1;o do Senado c opinando quQ seja reco• 
. · nhecido e. proclamado Senador o Sr. Dr. José .Henrique Car-
lleiro da Cunha. . . . , · - · 

Enrcrrada. .. 
• • . São postqs a votos õ rupproYa.das as s&guintes concf!leões 
dó parecer:~ . · · . '. 

'· ' .. - . 

I, . qti~ scjaiti 'approvadas Íts Ólei~,õcs. realizadas no Estado .. 
de P'orimmbuco, ém 20 · de fev.erciro do corri:mLc anuo, para 

• .. ·.a- renOvação do lCr1;o do Senado;. . , . · . ·· ·, ,. I •... 

,.. .. lf:I, que seJa 't•eéonhccido ·e ·proclamado .Senado i· da Repu .. 
~ b!icll;. pelo referido Estado \)·Sr .. Dr. _.Tosé Henrique Carneiro I 

da r.: unha,.. . . · · · . . · . 
. '· \ .. . . ... - . ' --

. : ·o ~r. Presidente ,...... o Sei1ado ·reconheceu, c eu pr~clamo · 
. Senador da Republica pelo Estado ct·e Pcrnambu·co, o Sr; Dr •1 
· JOSIÍ,. H~nrique Carneiro. da Cunha. · 

- Nada: mais ihavcndo ~ .trDJtar-vou levantar a sessão, con
vidando ·ps Srs. Senadores 1para a so·ssão sol·cmno ,de nber
tUt:a d'o · CongL•esso' INiacio)l\Ll', que. lerá Jogar iro· dla;.-3, ás ,14 
horas .da .tarde, ncste cdtfteto. . . - . -

Para· ot•dcm do .· dia da primeira sessão do S,cnado • 
'diJsi:;no: 

~ ·,. , . . I 

Elcicfio .pa 'l\Icsa c das demais Commissüe·s Pot•maucntci!.1 

Levanta-se a sessão áe iS boras. · 
. ·I 

I 
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. ':: ,.. .:CONGRESSO .NACIQNAL ·.,· ) 
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' ',.-',• -:-"'"' ""•*""'·.----.... ·,· ·' 
·. ·•. Sessão· :i:olemrie ·c~d ·iil)tdllnriirr ·i/a 'P.l'imci!Y& .1és.~(l<1 dnlt.mleiri~a 
· . ' :. leoixlat.~ll'll~ di) Cml·o~·t·.~.~n· Nur.imllll da. /II'Jllllllirll rlM ~~ta-

. , tiOR.' lJII'IfhM, clo:.Jll'fiSI[,,; .··: . 
' ". ',• ·:·~._· • ' ' • • J - "- •' ' ' 

/ ' ,. .'~fiERID)\.:'\CI.~ Do Sn:,' Al'i'r(l~IO · '.\z~~l100,. PnllRI~r.:s•rr.~ 
·.. \, .· (' .. _... . . : -'{,' . ' ' ~ . ..... .: ... ' 

,,. ,. _r,.... . ,,,. __ , .· , . ._ . , .. , : . , . .. , ·•. ... !_ - . · .• _ , 

.". A's U··homs.>do.'clin trcs 1le m'aio'do ·annt) do. mil• nove., 
•· ·centos ri vinte:·ti.üm, i·ounidos no J•ecinl.o'.rln~ .scs~üc;; do ·se-

· ... ·~:ilndo IFedcrnl. os'' Srs; · .· 'F;en~dor~;; o · Driput~do~.·, .·tomare~ ~~~
. · sento :na mesa. os·. Srs. ·•'Senador ·Antonio. Pranc iscü no, Aze\•edo, 
· · · :'{ioe.:;P.l•osiclent.c.·. do· Senado, Serindot• llcrh;ó 'dir Cunh.n ·.Pr.cli'oRa. 

· ·1 "' 8ooret.nrió; .·))eputadil Costn ':.. ltrigo.,.,e•.• . Seeretni•io: . Senador 
:.: . L~hidiás: Neves, ~:· Secretário, o.1))epuld11os Snlles :Fi :Oh:., •í" .se,:.. 

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

.,. .··• ·•·· ·. ·:O Sr ... Presidente;:_ Est:í · abr.t·ta a pr·imeit·a . seRA.ãô :.cia 
. ; !Tngochna ,.legi~latüt·a~ .. , .. :. , . . .. :. · O; · . · .· .. •: , . · . . . ·.. . .. , . 
... · . . Est.nndo .presente no edtftcto do. ·Senado·, o Sr .. Sc~ret.arto 

.. :. da, Pr!!sidmrc.ia •.M: Jlçpu~licn, ·. pm;tadin; · .. da'_n1eti~)igcm .• dh:igilla . 
. ::~o;. C_ongresso. 'Nnctollal pelo l~xmo .. · ~~> : I!rc~Hhm to . da, fiP.: . 

. · ·publtcn·, ~cnnvtdo·:.·aos,:·,.Srs .. ;.:J:•: c """' Sr.crolat•Jos n: ·.t•rcr.l'l.r.l~o·.l\·, 
' · .'porta·rJo 't1C(•int<Y· · • . .: :·. '"·'.··• · . ·· · ... > ... .,. · :.• · 

• ' ' . .' ' ' • ' • •, ' ..•. ' -~ ' . ' ' .· '·~·· ' ·. •, -:'.-' \''r- ' .. • "; ' ' ': J ': 

. . ... , .: COR' 'S1w .. .. 11·. (? p: .Scc.I'Cial:ióR mui!lli111JI~.V.I\ ,do ,l'~t;inlo. ir 7'.r.-:, : 
.. : • .. ·. (11'/?..~sani nwnwnto,r "dCJlou·; acmnpnnhndo.ç • tln , S1·~. • A(lennr . d11 
. ·: IWI/.1'e;:·Becl'.ctlll·io :.do; ~·~lli,ó.:' s,•; :Z)I'CMiíh:m:.·:. di'! lh!Jnt,lol;~,l; ([1!:.11 .• 
· .·. · /fi~.: auti~C(la n.o· 'SI~• •. •.:PJ'CR'Idi'IJti! tio .Crm(/'1'~9R(I.' tio· 'm~IJ,Ift{JI'IIkjll'~-~ 
· · ~idmte.illl c: telirn::,ça.) · · . · : · .. ·'·· · · · ·. 

·,·.· .:::·.,: -~·,, ,-·>.:_·.·->· ,-;.:,;_·._··._·::.:"'. :;:···· .. ·:(';.,._..:--._,:_,·~-----i_:. __ ~_ .. ·_-··;.'·~,-·"._ .. · 
. ·····o. Sr: ft:esidentli:.~ ''!'la· sqr !..ida: n mon~nA"nm cnvinda. r~ to· 

Sl'.·.:J•t·l'~trlont;etlnJtopnllli,cn.: .. · •· .. ' ... •· · ·. · . . • · · 

'· .. · ' Ôs srs'; (s~rireÍ~;I~s· -~~em, -si;cr.(l~si\~~n~riU:; . ~ ·.,s~lniintq. ·· . 
.'•'•' \' :·-~ .... ···;.,·~;:;·'· •r 
/' t · · . ·: :.. ,\fF,·X.~,\GJi,~l 

-; .. :-· ,• 

i ·s~NHoMs· ~Ü:MnR?s :no qoNanmuio N.1cw~M. 
'' 'I • 

' ... ' ' . . . . . . . '' -· ' . . . . .. ' . /; . 

· ·· ·· · .· Aprese1itandoO:vos ·as. minh11s congratulaçoes pela re-
. abertura dos vossos trabàlhos, venho rel~tar..;vos o que fez · 
o OovernÇI neste·· .aiü10 que a~e passar, o estado em 

·que s(encontram ·os negocios-,rnblic_ç~s; e as medidas que 
o ·interesse dó paiz'.mais urgentemente reclnlfla• 
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CONQR~SSO J'\,\CIONAL 
. ' • i ' 

:1~.··-·•.r .. Ver~is por -esta .exposiÇão qúeo Poder -~~ecutivonã() 
~:,, se tem · conservado inactivo; pelo contrano, dentro c;las 

--~~~ ·suas · attribuições constituli:ionaes e' em meio' ás difficul::- · 
j~(. · · 'dades _de toda o~d~m que assoberbam o . mundç.. i.nt~iro,. 
:[~.;·,, tem fetto o possrvel por bem da ordem e prosperi'dade da. 
~~~=·.. Nação. Certo_ não Ihe foi dado ainda operar milagres, con- , , 
1W:t · .·· · trariar phenomenós inelutaveis e criar para .o. Brasil, no . 
~~::;::, · · . meio do desconforto universal, uma situaçãó'de fiem _estar; . 
i{~;.;:\ · · de·. abunctancia e de alegria, coisa. que em nenhuma parte . 
j]~~.: : hoje se nos depara. Mas tem consciencia de haver pugnado, -
~;; ~... · com e~forço e patriotismo, pelos interesses nacionaes, e ter . 
. ~f::.l: .. · conseguido o que lhe-estava ao alcance obter.. : .. ···· · r; .. ·:·. . .·. Num paiz em. quet\ldo se espera do'Governo, desde.·· 
·~> · .as. mais simples medidas administrativas .até a inversão .. 
f~;:.>:> · das mais . irresistíveis forças ·naturà~s; em• qt~.e para 
'ii'~"~ . . certa corrente ·de: opinião o Thesouro publico ·deve contar, 
~~~·'.)' . 

1 
.· · entre os. seus fin's ordirtarios o de acudir á • imprévidepcia 

'··•• . de uns, o de compor os prejuízos clecórrerites.das é!-Ven'tilras 
i~t>··.. de outros, .e até .o de satisfazer .appetites ~inda menos legi-
1~%-: .' tlmos, não é de. admirar ·que, em ·época como· a ·que atra.:. 
~~- ·.. vessamos, seja alvo das m#is acerbas criticas únrgoverrio 

l·.r.:.~.i._.\· .... ,_.· '\. . que te~ ti~o a preot.ccu1paç~o exclu1si~at_de s~~retpô~ a· esscta!! ·""' 
.. convenrenctas par tcu ares. os. egt tmos 111 eresses a . -

~.·-· .. r._:: __ ·.'.·:,_ ... · · , ... . Nação · · · -· · - · · · · · ··· · , . . ," . ' ' :· ·, .... ' ....... ·''····.· ·'· " 

:?~L •·.· ·Não_ é. que eu considere o Governo 'àêtuât' isento·· di· 
lt,v~:-. ·. · \. erfo)rrem eu neft~ OS meus á(UCÍJiáres temos preterisõel~ á 

!;•,:. :< . . . . . ~~! -~~u:~~~~~PJ~t~g~~~~t~6~~~~%~~~;to~~~~~i~~s.~~i 
:'P:·i . .-i.-• • . . dam. ente, ou. antes com o '·"·teres. se .d. e bem servtr .ao. patz. · 
1~·~. . . .. . M . . . . , . . . . . , . 't 
~~iii ' : · · .. as Jústamente os; actos da administração; que mator grt a 
~~:-k:>/····· I.,\ teem prOVOCadO, SãO aqu'etleS pelOS quaeS fliiJgUem _'COm • · .. 1. • •• 

v1• ,....... . • . ~ justi.ça. poderia responsabilizar o Governo. . · .: · · . · . . 
f:l!:lr: :- . •. .·.· A nossa educação politica não consagroU: ainda a: · ·. 
iiÍ;: , ... · ·: .·pratica de pôr':se o. Presi~.~nte: ~a ~epublica em frequenté '•· .: . 
i•?r,· · conlacto com o povo, para .. exphcar<os seus actos e defen- . 
~~->. > .. der-se das irycrepações que lhe são;feitas. Por outro lado; ' 
~ii:. · ·nem sempre resta tempo ·ao·Góverno 'pará informar-â: opi- \" 
~W. :. · .. · nião, imparcial ow a iinlJ>~en.sa bem· orientada· da . verd~d~ · · 
.!ii,\< dos facto's, que a Jeviandadê'ou a -má fé se comprazem e91 
.,, ·· · deturpar. Finalmente, a noção que tenho dos nieus deveres 
~.·.i\ .. : .. ".:.:,·,·····.·. não me permitte assalariarjornaes para tel-ós ~o .serviço · 
'" ; incondicional cta .administração, e evitar assim .que para 
·.\\').": elies· o .meu governo sej~ realmente " uma decepção e um 
· d. e·· s·a· s·tr·e· ". · . · · ?:' .':.:," . 

)i( ·. · . Releve-me, pois, . o Cóngresso que · des~e \mico mo .. 
menta, em. que posso communicar-me directamente. com a 

I• 
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:, . . BAI,XA. DO CA'MBió. ·. · 
'I 

. · ·: . À .P,ri~eira ·ã~c~sação . com que. te~tàm fúlrni,riár-:~e é /. 
a. da .batxa QO. cambto; . . .... . ·. · . ·.· · . · .· . 
· .·· .... Cómeçarn. os censores. afastando-se da verdade. Dizert1 

· ·~ que encontrei. o, cambiç a'JS .. Ora,-quando assumi'à:àdmi• 
· nistraçãó, em jitlho·de1919, a taxa 1cambiãJera de 14- 1/2. 
·Depois .de'atgúma~ .. oscillações, foi-se elevando e ·attirigiu, 

· · em dezembro,.áquella Cifra,Piua serem coherentes, deviam 
a:t~ibuir;;lhe taínbem' essa: ascenção; mas a: verdade é que · ~ 

· nem ·a aJta nern a baixa ulterior podem com . razão ser 
le:vadas á contà do Governo. · · . . / 

' /.' -.'A baixa do cambio·tem como causa primordiàf odes~.· 
/ equilititio da nossa .bálánça de cornmercio .. E' conseq'uencia ' . 
. fátál .d~sse· déséquilibl"io, ao. qual nãQ pód~ o. J:.Joverno ·. · 

aciHiir com . ·ttiédidas ·. de.•'éffeito immediato, ·e 1• sim; .. corno 
. ·tem feito, com :ptov'idenciàs· d~ êaràctet permanênte, que • 
augmentem an?s~~p~odu~Çã..o e Jácilitem. à • sua· :sabida 

. .' .·.-. ;,, 

~ ... para o estrangetro.. . . , . · . .. . . . . . . . . ·. ' · 
. _ . Todos quârito§:'.éxáminain os factos dei boáfé. reco~ 

• •' I 

.. . . nhe.cein e · proçljj,main. essa verd11de. Para énxergál~a; não 
é· preciso ser especialista e~ finanças; basta ter os·conhe
ciirtentos geraes que constituem à cultura cominum dos 

. hom~ns.publico~; Nem tão dcos somos· nós dos''que se ' I •• 

abalisàram·nessa sciencia; a n.Qssa riqueza ínfelizmente é 
:só. dos quejeem pretensão de possüll.i.a, " . · ·... · 

·. · Durarit~ os cincoenta e um.mezesde guerra, e àirtda por · 
· , muito tempo depois, a importação diminuiu ém fortes pro

. porções. As manufacturas européas converteram-se .em fa• 

... 

. bricas de apetrechos bell icos; os. campos despovoaram-:se; 
escassearam os .trahsp0rtes; .nas · regiões . invadidas as · 
offic,inas de tmballto:·foram destruídas, as· plantações ·~e-

• J 

' .-: 
·. ""':'-..-~·. ·, \' '·"' 

·, 

.. ....... .. 
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.·. va~tadas; •a m~ter.ia · ~~p~rtavel' baiJ(ou. a algarisJUqs··sem ·,. 
· .··valor~. O. Bra.~fJ, g,uarq~ .:at~da. a lemj:ira11ça da ,cif.ra: despte~ .. 

. ·zivel· ·a .. q!le Çe~ceu •à. t·enda .das. suas .alfan4ega.~; ·· · , . 
· ,.- .· · .. ·Em .cont1:aposição .a essa baixa constd~riJ.vel;a)loss.a . , · 

· · exj:)ortação:.etêvou..:se a.álturas nunca attingidas, estimulada ,, · . 
, . pelo. Oovern~~ç. soliCit~da'pelas·n~~ess~dades· q~Ci~:·~ia ... mais . . · . 

preme11tes d~s.·. naÇões ... eJ11. •guerra; .. P,J'oductQs ::.que' Qunca ,'.' :. 
1 ·' . •. ~xportar4m.os;;ôit: eli;P,o.rtáramos .. erP.~Õd~~t!l~::q~!lJtl!~itdeS'; · , .. ~ .- ... 
;, · ·: . ·• ~ ce~eaes~;.;ba~ha; ç~n11s,: 'cp11gel~das,, e:;tan;to~, ;;pu~rO!! '--:-~' ·: · .,,·, . · 
;~t ·passaram, a· figurar.; nas ·pautas :con.t;av.!:!ltadqs, quoCJentes.· · . . · 
··~~ ~· .. ~ .. : ... ··~· f\;·.~~~~~q.ÜeJ1Cia; ,foi.,·q#(l~~;:;·~b.alançã::;1,nl~~c!fn.tii:.se _~ln.~ .. · ~1' 

·_ .. :· chn~!,!.J?Ha .a no,ss.o li:lâo.e:o Ç~J1lbt~ s.e- cquse~;v.ou ~n}, t~xas;; · . 

. "~~!Í~n~~~~~ a . .isto;."q~ os, pa{~~s::~~liig~~i:~,~.s}~b~~ct6: · · · i' 0:: .. 
::· .. ·· nando'o regímen· dil: conversibilidâde':ê·:emiftindo:somma~· ·.·· 
·.: · :. con.siâeraveis,· depreciarán{ .. seilsivelme.l1te·:::jr':'sm1/n1óeda;··.- :,., .. ·· · 
.· . • •.. êircumstaíicia que ·contríbUi~fatnbeiú;'para; tnáitte6a:.:vafó.,: .. ,.; ··· .·' 

,· ii~ação da. noss~, :apesar das •. repeti.das• e1'1fs$~es'q (i~· 'entãO. :: . · 
/: :.:· ... ·_>--·~fi_Z~,~~s. , ><.: ... ".:-.::_:. · _ :;:· : :,<> .. ~ .. ~_:·_· .. --..:·· <<··:-,:::::· ·~ ...... ·:_:·:-:. -/~-~ .:.:,.:: __ ::·_~<->:;·~·: .. _,::::·s. --~~· .. ;<~~~ ·._;~;:::·::> --~:.:.~ :··_··:_ 
:, · ,, . ·., • , Mas, feito'.Çl àhnisticíoi concl~,tiga· a·.paz(às·Aõisas ri~ > ,· . 

.. . ·:' ·. Europa comeÇaram· a• }etoinar ·:póuçci' •a. :poucó''a.: süa:;riclt:.;' . , .· · · 
.• malíâadé ajltertor:j)s; ·op~r~rJos:~forâm ,yolt.aildO..: ás~ ·.s~âs::.· <. : 

officinas, -os ·camponezes~:ás suas éultul'as,· o'·'cominercio· ·á·: ':. · - •· 
-- · sua actividade. Privados~';durante:•cihco ~ ariilos :dós pro~ 

duc~os .·:da· tn~usttiá . ~stra~geil:a;;:; éom: 9s~:. ~'tlus;. ~toé~~- ~· : .. 
·inteiramente f:Sgote~dos, todos ·aqut- U111ão,.Estados; .•. mu- . . . 
· nicipios, ·empresàs; ne'gQêiantesrp!ltticu~res·+:~todo};pre:~> · .· ·· .... ' 

···' ' 
" 

" ·. curariun:. rec.úperar;.: o'Jerripii: pêrdipô:'e·.~pr<>vÇr~s.e.:·}~~uiflp? · " 
que·por tanto-tempo 'lhes·faltara.A:taxa elevada do cambio;,>' · - · · · 

< ': , · g~ada·:principal'!l~nte ·.pe!~.:.prepdiideran.c!_a :ct~:~o~s~)oc~ · , .·' · < 
• ·portação, favorecJa.,o·movJmento;,·,~ ·:,· .. , .. ;·:·.': ... ·.· .... :· .. :···.::.:,. ~ ." ."C 
,, ! ., •• , '.'. , ........ " 'J .. • ~ •• ,, '' .•.• ~ .. '. -~ ·:~~·""::,_'1,'"· ···~ .~ ..... . 

,. 

' ··. 

. I 

" 
. ...... 

, ·. Estranha-se que o.Ooverno FederaHizesse..tambenr:ac--. . " 
.· .quisiÇl'ies· na EÚr.opa;"comosthãô~estiV.es's'ê .. iJQ)ntêres$e.d,o·' .. • . , '· , ; 

'. ' • L pajz,: precisànrelltepiíi'a::J@t~gé'f: 'ã. su~·:~XP,?~~a~ã~{P.t.~V,~,(. . . . ·~. ' 
'.· : .'·· ito.· necessario .. as .s~~~- e~trª.~~!1.r.~duzJdas;··ap.:';:l)lfl(ª:.~l_11~·· · · ·· .: . ·.· 
· I' , pJe~o est~d? :de J111se~J~?; como ~.l·~ã_o}o~s,e·crtm~.~~~~.4~sc.ul~, .· . .. 
·. ,;.. pavel de1xar a Nação !!em .defesa. mJhtar,. ~ protm,hJ!.·:~i~da :·· . . : . ·. 
' ; ; 'por, lpngos ap~os, o' curop~lmentqdo s~u q~~~r l.l)il!.~~lyeJ.r ' ·. .. 

;. · para.com os:fllhosdo nordeste·!:; .... · >. •. -·· ..• ·· .. · . · ·· .. 
·r: ~ •-··. · ·· , ·. · ·."A·','~ ....... , .. ••··. --.: •'· ·'· ......... • :.' •.,.,, '· · •·· .. '. ·. 

·· · . Os resultados<da mutação,actma esboÇada·.nãp·,'se'' · · 
. ··. fizerainesperar .. (). saldó médio da exporj~çao;:,de l9l5 :i .• 
, 1918,· •. fôra ,de>f 16.707;000 'o ii, .. 322~000:0QO$;.<•enl' 1919, 

. o sàldo elevou"\se a :e· 5I.9QS.OQO ou 845.000:000$.; .mas. ·. 
.. · em .1920. converteu-se no deficit de i'. 16 .. 82'3.000 ou · 
·. · . 325.000:000$QOO; ·' • , ' 

. I 

! 
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. . . ... SllSfí~t1 :sÓ~,Jn_l~ll '~~ 'AR~R~.UM.,. . _. 73 : .... ;~ 
.: ·:·:·:c'fenha;sé::agdri. ;~·m.'c~ifsid~a(;ão/·ét,~te 1~S. noss~s' Ob\'Í:. ' ;··~ :.':,Í' 
·gaçCies:no'éstrarigeiro· ·ofÇam· :por~.rti4itós .milhões' de .libras · . _.~; ~_:_;·_:_··.·.:.·:;_.,!_._: 
_por·a,~n~;,e:yej_a~se; qu~l. :pàdia/:~ef~'.có,n·sequer~ia desse 1 , · .. ·· 
·enortne.•desequJIJbi'JO· · · ... ·,: .· ·• .... · ·. · · .-·.: · · ·. .. ·. ·· ···.· · .. · · · . . ' . ' ' . ( ,\ . '" '' ' ' ' ' ' . ..- . 

. · : ,.~';(:Q'eamblci catliui Não pÓdia' deixâ6de é:ahir>Não haV.ia . 

. : ... medidas:de,goverrto' càpazes·déimpe'dir ·n!ó. momento·à'sila ; 
· ._; ~Qttédà/.;-: <~ .~~ \~ ·<<:··.··):<:.: -~~---: _.:: .. .-·. -~:r·:>·;_ :~r·-:~ .. -.:.-·.:._:;_-.. :·-:>: ... -- . _ · -~- _: < --<· .. · ·, .. . 

• :··, .-::'l\J.!?te;:~é·rq4~\1l;·'à\tgi)lç~t~.:da::t~.P:or.t,~ç~o se. tez··.S.entir · .. . 
· sobretudo,nÇ!·/segl,lrido· semestr.e 4o ~nrto::passado, em que . : . 

/ _·,· , -~111P9!iá·mps:miil~ :do(que:\no:prim~ir~'2.50.000 toneladas· de,·· •· 
-llle(cadorJas;: .ria -valor·;de· ~(2U20.000·ou~ 62Ul00:000$000. ·. . .. 
Pois·'bein; Q cambio;· que descera; n·o.:primeiro·se'mestre, 'âe' 

·. ·.· < 1747/'64 a· JS d.', baixóu dil.lli,~rt'o 'segundo, á taxa~ de 9 4.1 /64! 
.. · . • .•. , Mas nllo foi· só.:o:..desequilibrio da balança• coromercial -
· . ·· .. que .acarreto.u •a'cjuéda do cambio:; outros .fà-ctóres:concor..; 
.. · ·. reram· :t~mb.em para esse: resultado. · · : : . . • : . ·. .· :. ·. · .: · . ·. ·· · · .'< ~,Emquaitto: os. demais govern·os, se q~IUperthavàm en1 · 

·. : '_r~St!lq.elec~r:d seu COmJ11~rcio~e~t~rno;::equili~rar;oS ·seus .. 
·. ,· or,çamentos e sanear·o seu me1@ :ctrculante,,.-o'-'11osso.des-

' .·. . . çwdava"!s~: de conser,vaf.os.mercá:dos qüe.·conquistara;• de . ,,. ,,,, 
· ... • il~~riéü;oar .a .s~a ,producÇã()f. d~ • C()~r~en~r.a •·· s~a: despesa'· · .. ·.··. · i': b:~1 

·~· com .a. suueceita; e de reduzir ·a :Sua CJrcul~LÇão~ ;alimentada ·. 
· .. ·' por :u.inamóeda .cujópoder:acqui~itlvo-as: excessiv~nmis.;. 

.· · sõeshaviàm.depreciado ..... ·_,·:~::··::·:·, >·'(,<':·>· .:.,:-· ,: : · . ·, ·· ··· .. · 
·. : /~- ·-:.~n(): ttud();Os p_rêç.os:do~ n~~sósi.priliçlpaes·,;g~ner.os_· . , . 

·. de:exportàÇão . ....,... o: ·.café;· o":coitr(), :o· ·cacau; .. o:·.assucar;··· a ' 
. ·:. ·bQrràcha .,..:....depr~.miram-se·de .'inódoiá~sustador·por_·effeito ·.··.· . . . , ''':iíl 
· · :, sobt:~tig~f.dQ ~~p~bf:eci~erito· ger.aJ da;E*opa;:do ariiqul~ · · .·... · .. :.·~~~)·!i\t~l 

;: _.lame~t~<.da<,AUem.aphli; ·• ao:; des~ppare.c!n,t~!1tQ)da·' ~us_sla, . 
· ~•. •· ~como. mercâdo-:.::consumi({or; A,drenagém•:~nultiforme de ·. · 

.. ·.· ·· . ·. -4i!tli~iro~·~,p~~-.o.-:·.~l(tériór'+.Juro.s:_e;:.~IJ!c)~tizaÇ~~·~de)ell1:; . . : · . . . '\'''{,,"j'· 
· ... · .. · ·. prestJmos: federaes,,\ estac(úaes •e-; mumclpaes;·-:,pagamentos · ·•_{_{_•._:,.: __ ;_~;';~_.!_['!,~ 

···.·. ·' ~é·).éspi>itsábili~ade~ ·~e·· eJi!~re.Sis ~:e~fra*~eira~í'-•:enco1~,; , 1 , ,, ,,,,,111 ; .. : . mendas~ei:Qôn'a!tvos d~:. partJcular~s;~:sub.scrtpç~es',de: em:-.. 
:. prestlmós; de: outras~! riaÇaes, hinÇaaos•Ja· juros':altaménte · 

. ' cci~P.~nsadore'S;.i:tudõ';,:emfim';cjiíe'::'constitüe·_···a 'exporbiçno· .·· .. 
. . . · .\in,vi~hr.el:dõ\ou.r~. +- tevivéll eom. intensidade maior~·,· • ,.: : 

.· '• . · " . :O'.OÔ.verno. teve· qUe: àugmentar ás: süàs. ~eniessâs com 
. 'o ·o· restatiéfeêime·nto do pagaineilto .. eqt especie' dÇ)S juros da· .... 

·.diVida exferna;.qtié havia' sido 'SUSpepso.por:tres at1J10S .. ' 
. en1 virtude do'.cqntraeto:do.funding-~e:t9('4. . : .. · . . : . · . · <r,<:?Z} 

~ .. P·~u~~)~IT~~t~~~ri~~~r~iP~~~~m~~b:f~~a~~~~iJ~~:v~rect~;~: .. ~ ··.:.:_:.:·_:~_;_ .. ·_:._ .• l:·:_._t.·_._. 

· ' noss·os titulos:,externos, . sujeitos- airida ao regímen :. do 
·. tundillg. e. -com juros d~ 5 •;Q, . inferi~e~ aos. dos' novos ·.. \~:·, 

·. ·.~\'·:! ·. i I 
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.'lVNOIOVN: OBS:iiii!JNOO 

. titijios, Essa· quéda abriu' ,novo;campo ao emprego de ca .. 
pita,e~ sahidos_do Brasil. Basta notar qiÜ! os títulos do em"' . 
prestimo de 1910, que .baixaram a. 40, comprados. a esse 
preço, proporciqnavam aos seus portadores o juro de to • j •. 

Ainda mais.: as nações que se envolveram .directamente . 
n.a guerra . ~ahiram . com as ' suas : finariçàs inteir~,tmente. \ 
desorganizadas e, para .reparai-as, criaram toda sorte de ·· 
embaraços·.á emigração. de capitaes. O Brasil ficou. assim· 

' privadQ 'de. vultuosas. som mas, .que ·outr.'ora~ beitefic;:iavam 
norm.íilmente. a nossa indtislria . e 'o .. nosso· commercio;' 

.. Ao mesmo tempo, quantias. avultadas foram ·aqui ap
plicadas á compra de cambiàes em marcqs, liras, etc·:; e 

, depositadas para. especulaçõ~s futitras ou1 emprego ulterior 
em.mpedadopatz~ .. · ... · ··~.··· .. · .:.··· .. · .:• · 1

• 

·· · f'inaltnente, é mistér-rnã'o e&quecer .o contingente qu~ 
á baixa cambial trouxeram a especulação e o· jogo. · .· · 

Eis ahi ·a eloquencia êlós nUmeras e dos factos; que a 
declamação pretensiosa não cónseguirá illudir. · · ,_ : 1 

· . Que medi~a sensata poderia. tomar· o .Governe;, para . 
. obter. de. prompto no Brasil .o que· nãoz.conseguir~m tão 
··prestes. as nações de mais solidas finanças· ·rto .mundo'?. · 
. . · . Não o dizem os âccúsadores. E não .. o .dizem, porqúe · 
de nenhuma providencia. poderia o Governo criteriosa e 
legitimamente lançar mão. ·· · · · 1 

•• • .. . .. 

·• , . A intervenção no mer'ca~o ·de cambio, com o jntuitode, · . , 
forç-ar. a alta, seria de consequenêias\funestas· e acarretaria 

. prejuizos . .oincidcúlaveis â ·N-ação. ·Mas, aiitda·quando.essa' ... 

. aventura se . .justificasse; onde iria o Thesouro buscàr os c, . 
· fundos sufficientes para operação de tal monta? E em· que. 

autorização legislativa estrlbarià o: seu acto ? ',. · · 
, · ;rambem nãó:-.2 dizemO:os críticos; na sua 111aioria fi- . 
nanctstas formados ··por·· geração esponta~ea . em .terra · 

· d.e. maravilhas;: Uma só: coisa •elles' sabem_:dizer: é' que o 
· Governo foi quem provo,cou ·a: quéda do· cambio, porque. , • · . , 

, . c;omprou títulos do 'funding ,de 1898; prôhibiu a expor- : ' · 
· t~ção, notadam~nte do ·a~sucar; tomou cambiaes. na ptaça; 

realizou os convenios italiano e belga, e ehcampou a :4u-

'• 

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

.. ' 
TITtrLOB. D() « FUNDING » · 

· . ·· .. ··os ti;ulos. do funding. ti e 1~98,· cd~~~ados. a cotaÇão 
. dà .época, pelo G'ovetno, são do valoi;,'l nominãl de 

:f 950.000 ê custaram f. 662:825. A cdniprâ effectuou~s~ em· 
· principio de maio, muito antes,· portanto, de si! accentuar a ·· 
baixa cambia!J que .. · só veia,~ ag~ravar-se . de julho· em 

.• :1 

.. , 

I 
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'\:diante. Para adquirir taes tituios, o Thesouro não teve ' 

'{necessidade" de · COtnprar Ca[Tlbiaes· TIO mercado! ·porque 
· . dispunha de recursos em New;..York. ·. . · . ·.· . · · 
· . Como podia, pois, ess·a operação rhinima, rem cita e con-

chiida s~m·retirada de, ouro, do paiz, influir na depressão 
do ·cambio, e· influir ·.de. ·modo_ decisivo e duradou~o? · 
, .· . Cumpre, aliás,·-tetem consideração que, sem· ctesme- · 
recer:{) seu credito; não podia o Governo recusara compra . 
de 'títulos de süa divida externa,. negociados çom ' grande 

· .. depreciação por influentes · ba~qüeiros estrangeiros. 'Repu
dial,.os seria concorrer para a: . baix~ da sua cotação, .ao .. 

rpásso · que ·a· acqúi~iÇão determinaria a ;tlta, com salutar 
_reflexo sobre o nosso credito. 'E não faz mal. consignar. aqui. 
tamb~m que a: operação foi tratadâ djrectainente entre o 

.· T;hesouro . e o vendedor, .~em .intervenção. -dé ·pessoa: se
·. tranhà,-sem dispendio de commissões, ·nem· corretagenS; . ·· 

; . . . r , . . , . , • . • ·~- ... 

. . Prohibição ·de exportação - . . 
• . , .· -' :·_ . . ~- . . , . ' ' . . .. .. , , ' . . ~ ... · ·.- , . · .... r.' 

·. - ,,Não é exactO. qJJé. ún l920o .povet~o tenliaprohibido 
. a, exportação de qualquer genero ao ,patz, nem.· .mesmo do 
assucar~ 'Qs. que vivem~a r~petir essa. affinnãÇã~, rião pà

._recem fazel;-o,de boa-fé, pots o qu~ ·de .. vérdade occorreu 
. s'Çlbre ·• ó ·assümpto. teve· Já muitas vezes,amplissimâ di-.. 
vulgaçãó · · . ·· · · . .:· ':. · .. · .. - · .. · .: -- : · · · \y .• 

'·' • .. '. . '·.· ·. " . '' ' ' c.:··'""'-- . <; '·, :' ·.• • /·. 
'· .. · Em 1920 hou\Teexporta_ção:.dlr assucar, ;e tão. grande 

· que e;iccedeu á 4é1'9t9.ep139.n2 tons._.e _48.1~7:000$000.. , 
. · ... · · Diz-"se que este. fa~o fot .. devido. á éircumstancia de 
.ter: sido 1' à safra de_ 1920 iilcomparavelme.nte rit'aior.Cjue a 
de 1919" · ····· ·· · · · · ' · ·· · · ·' 

;: · · . ·<·Não -:'é verdade;,· são affirciativ~s q'~~ -~e ~velltâ~ 1~-; 
-~ianãmente, sem contieciméh±o p~rfeito-dos factoS.: A~safra · · 
·de 1919. em Per11ámbucó, ·· A.Iagoas e~ Rió de. jàileiro, que 

·· · · são' os·. Estado!io'mais · productores cte. ·assucar, :.foi '.de 
. s~·IOL707· sacco.s,etriquanto .·a.de 1920 foi de·3.361,72l, 

· istp'é; 35 • j ~- _irienos, 'ou· sejaril'L739.986 saécos. . ·.. . .·. -
' . O Governo .não prohibiil exportaçã~ de coisa alguma .. 

. · . _O· que o Governo fez· roi. regularizar a sàliida. d·o r , 

assucar, não, perm,ittihdó .. sinão . a· expórtação. ·do que ex~ • 
cedesse'. ás necessidades_~o consumo, para_ garantir desta. 

· sorte (\S class'es pobres. A falta 'de assucar .'na Europa e · 
1 nos Estados Unidos era absoluta. Eu O' sabia de sciencia 

" · · propria. De qma · e·· de outra parte affluiàm para aqui .as · 
màis Jnstantes solicitações. Os mercados offereciam preços 

, altamente tentadores. Governos estrangeiros insistiam junto 
ao nosso pelo embarque de a~ultadaspartidas. · · ·· ' 

',1 . 
'o ,, 

.. 

<: 

' ',;··. ';,· 

.... '. ' ~ 

/·· 

. ·-.. : :. ', 

"< 
.· .. · ,' 

.. ' ' ., .. ,. ~ 
. ' 

' 1·. 

' 

' ... , 
' ~ ' . 

, ....... . 

·r· 
.·, ·, 



,.._ 

-. 
.. '. 

•:'-

' ' .; . 
' ' ·.'' 

. ' ,I , . 

,· " '/J, 

·'·' ,,, . 
. ,'-

. '·7G -~" CON11RBSRO. l'\M!IONAL • ' 

-;_ :··· '4 ·:.·~.·::.; ··~ '( '.· )',·.!":,\ ··., .. ,; .. ·· 

. ..... <Ora; si. em taes' ... coildiçõcs, nós pe·l'lnittissemos·'a<ex~ ·.'. 
• .. portação:JIIl1J1itad!l .. d~.·ge~e!o;,:a:conseq~en~!.a. ·~no·_ se fatlâ , · 
esperar :·.o: !!CU·CUSÍO subma;.p.ela extraordmarta•·escassez, .: · 
'a preços absol'utiimente. in.accêssiveis ;ás·.,CJasses :des.'fayo~ · .. , :.· · · 
· recidas 'da:,~ortuna:~ Os· que•'hpje. 'estãc(:aht a·.· esbravejar. · · · . 
contra· ·o .. Ooverno,·•alguns :dos·.qúàes·'foqun·· (;los mais:.-e~J;:.::· ·. · 

'': . · · . tados,em ireclam~r as medidas por eue:ad()ptadas;vacharlam:: ·· · · 
.· ··:· sempre meiÓS:•de· .. adquirir mesm'o:o' supérffuoi-:mas· O··poyo~· · · · 

esse·ltlloi terja<onde· encontrar>() dinhetr(),.para·· se·.·pr.!lvér . . . -...... ·, 
.•.1• I .. 

siqtie~ ~o'ltldispensavei/A •p'artirdésse,momento; iróri:leni' .· ; .~· 
'publica•:·e'Staria graveinente·•·arileaçada,:'·'Ccifuo. 'esteve- em ·• 

•··· · . me1ad()s•:.do anrí() passado;··P,or oécasião :de ·uma -bruscaê" : · · 
.... · .. · 'senslveJ-;elevação'.dos••preços:·E:quando chegassemos''a •. 

· · essa.·:extréínidade e o ,Qover,no tivesse ~de ·repriinit· ·a .des- / 
~ · · 'or.dem, alt r então faria . gosto ver. certos •~ directores·. da · · · ·· . 

· opinião'', com: o estomago farto de· doces é as officinas· · 
' . guarda.das pela ,policia; inveStir contra: a. crueldade e a im· ' .. : . 

.. ·. previdencia dci.Goyerno,·'qtié·ilão 1adpptáia.ein tempo, em · . , : 
· _ • .beneficio dó~ "po)lre povo·", :.ás proviçiencia~· postas -em · .. _ . 
. ··· , :pratica· por todas as .naçOes·,do riturido:'em reláÇão aqS'!i~liS ·:·· .· 

. .productos ·de: primeira 'necessidade-!·, ·· .. · · · · : · ·'.: . i · .. , .. 
:. '.: ... E' C,~ft() flUe, ~~ ',nil:() se..·nO.u~e~se.fe~t~j#gid? # s~bid~ , - ... 

,:: /'· do assucar, :a ·expodação:·se terta ·avolumado constder.a•. ' ' 
·-. · velmente;:. ·pelo tempo neGessário·pa_ra,o;esco~m~!lfó':.dq:··. .' ... 

•·. . • woduct.ô. :J\1.~s.e~·, qompell~a,ç~ç,;''log~ ,em.}egutda!;.el,l,a,:se.· . : ··•·· ':· .. 
, : .. --. amesq~lnbana· .em proporçqe_s', equtvalentes,: ~- .· !llllguem·;. ' •.. · .·. ·.· · 

.. ; , sábé o que·. soffret~ia•: a:ipop'ulaçãO', .í>riva~ã':assim c.le utjt :·~· ~···· ... ' 
::: - :.artigo !indispéllsâvW·~·.·sitat•âlirrientaÇâo~'.é o~:~iséos:.,que.: .... ·· .·.·.· .. I ' 

' . coi're·riá'<Fcii'dênf·pública.'>· :·--.· · ·. ,". • · •> · : ·•::. >:. • •.) , 
.. .··:· : • : A it~~ .. ~er ô~-~~~#~~~r.;:~:ds:'gene~of··ê~Ja;~~Ptift~Çã~.:.o, "-,: .... ·· ·· . ·. 

-., .. ·. . .. Governo hmttou,.para1evttar.que as'constantes so.hcttl!.çOes · .. 
.•.. - :•.·· · :·.··.·. dh .. extedor .· pudessem .comprômettef'-' sei:iiimente·. ó .'nosso '. · , · ·.· · 
'. <: .· .·' · ába$(ecif1ÍeÍtto;intef~o;.·.fgraiú:'á ·caril~ ;êotigel~d~- e .. ~:.arroz~: ~· · :i;• 
· ·;: ·· •.. P.o.i~. tambe.m~ .e~tes figural}l[em.' ,·1920 ~om algarisnips,. m11.is,: · .. · .• ; . 

··· • . · IH~v~dos.que em )9l~.;,Pe é'arn,e·~c~ngelada) ~xportaram~se, ' · : . 
: · . . cn.m·••.eff.etto,_' .~ :a~no ,;'pa~sadp,;·mats 9.506 toneladas: o~u·.- , . 
·· · · 7:000:000$1 e ,de, arroz ,:mats. 106.131 tonelada~ ,ou .. -

, 74.566:000$, do que rio arino anterior,. · ·. · .. -.' 
. . . . ' . ' ' . '... ' : ' '. ' : ' '' :, . . '. .. \. -. 

·. · ·. ·. ·. :Aiiás,Jodos que investigam .esses assumptos ·com•.o .. 
, prõposito :honesto de esClarecer .a:, opinião~ sabem :quezõ .: .. ·. 

. . desfillque da nossa exportação' em 192(r;não ·veio do as-· .. · .• 
· su_car,· :da. carne congelada ,ou do. arroi,": que,, pelo .. ·cott- . ·. · 
·· trario, lhe, forneceram, .como açabamos de ver,.)5.5.000 , 

toneladas e .J30.QOO:OOO$ mais.doque.em 1919, .nfas de · 
outros artigos,·prit1cipalmente do café, queJigurou·:o anno· 

~I.•, 

'•·, . 
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70 CONGr,'!lSSO NACIONAL 

·Quem está nas condições de penuria, em que nos encon:
:·tramos, diz-~e, não tem, o direito. de fazer emprcstimos de 
. 200.000:000$000. .• ' . 
· . Não conhecem si quer, os que assim -se exprimem, a 

·- · ·natureza desses contractos! . · · ·. ··: · . · · · 
I . 

•' 

. ··.Os Ç,onf~nios helgaç italiano nad~.tee1n (te emprestimo: 
. s~o · ~imp,l~~ ·p,~r~ut'!:\l,· nas q\ta~s· o ~rasil abre aqui á Italia . · \ 

ou a ~.el~tc~ um cre~oilto qe 100;000:000$ .· cnz troça d~ 
credito equivalente em · Rorna ou em 1Bruxellas. ·Ainda! 

. porém;-;que se !tratassç em·verdade de retirada·de capitaes . 
do•Brasil, o desfa:Jque não teria ··sido. de 200.000:000$, 

·como falsamente: se.apregôa, mas ,-a,penas·de,60,000:000$, 
poi~ cfesta cifra n.ão excedem as operaÇões feitas por conta 
· d,o 9onven~o italia~ó, :~. quanto .ao dà Belgica, ainda". não· 
começou stquer a· ser executaclo. . · '' . 

· · ; ... .-o que seria bem·· dizer do ajuste 'italiano, uriico que · 
está· em via de e~ec~ç~q. não.-é. o clisparate que ahi~ fica ·· 

. . :·exposto, e sim' que elle impede, durante dois annos, a ·en
tr~c\a qe çerta q~antid~~ c\e oUro. 110, pa,i?:. M,as, 11ão. é isto ·· 
ra_zão .. para, .. Çoqi1~mn!ll~o; pois elll! attenq(!· a· intercs!Jes : 
o11trqs n~9. · m~nos valio~()s e r~~Peitaveis :. e~t~mula as 
nossa,s illd~;~strüts; a,bnHije~ f\PVO~ ,. mer~ados,. gí\rll,ntc-llle~ 

'· . desde. já colloqaÇãó para 100~000:000$ de seus· productos, 
augmettta 'clesse· ·valor. o: V.oltime ·da . nossa· exportação; _ 

. ref<!~ça n~~)~esm.~s.~p~op()rções; o qoss0 fundo d~ ,g~-
rantia.e; finaht)entej nqs proporcwna, e.m 0uro o be.pefiCIQ 

•.~. de um jur<rra~oavel.; .. · . , . . : .. · . · · · 
.. : Quejlt,'.se· applica ·ao·· exame: des~as quest.õ~s _.ilão 
·' . tem o·dt~~t.to,de e,l,l:C~ral:-~s apenas B9r UIJl. dos. seus.~s.:.. · 
- • ... , pe~t?~;-9 Interesse .~a Nação(nãp es.ta ;em .fq~ç<~;.rpor m(!tos __ . 

·: .· · ·arhftctaes ·.ou· tranJttortos a alta: do cambio, mas em con- ·· 
• 1.. qui~tar. ç ·proteger es,s.a alta pofme~idasM ,effeitos:_du• . 

\,, rado.uro~, .quae~.·-_aqu ... ella_ ~._q~e .. t~ndem··~.de~pertar-lhe e .. 
~.esenvolyer-Ihe as fQrç~~· ~COQOT?ICas.' · · . . . :·. . · 
I'· '• • ''·, ' I. ' 

" · · ·· Enc~:inpaÇã,o: da ~auxiliaireJi ... · ·. 1 · o-: 
·.: ·.- .. :. ,. '. •, 1:, :.: ....... ·,•, ' •, 

. · .. · '.Estas mesmas · cÇ>rtsiderações applicam.:.se ap • outro· 
I. ' c,ápiJuiQ ~~ acçusa~'ãó; .O r díi; êncampaç~~ da Auxili(lif~. . ' 

· · ·· . ü Governo; dtz-:se, retirou. do pa1z em .1920. franco!) 
200.000.000, ouro; para pagar· a en·cam·pação da Auxiliaire, 

, e esse avtiltadi:>' desfalque ·p,redpitou a queda do cambio.·, 
. ·Não é qxacto. Em 1920.~ ~overno só enviou dopaiz, 
para aencampação da Auxzltazre, a somma.de .5.577.695 
~raqcos. 1\ . cU viela dessa companhia. ainda não ~está ~ai~ 



' . 
. •· 

SESS(\0. SOLEMNE DE i\BERTUM · 
,• ., 

dada; o aímo passado. só se pagott uma prestação, e esta 
mesma com ·recursos que, a não s~r a .modesta quantia · 

· agora citada, já existiam em· Paris. · . · .. 
· · Por este facto póde..:se bem avaliar a facilidade com 

que entre nós se formulam as· ac~u~.ações... ·· 
· ·Mas; ainda que·o Qoverno tives~e remettido 'todo~ os 

200,000.000, nem por- isto seria jU!\ta a censura. . ... 
1

•· • •• A . operação da f\uxiliaire, feita .em condiçõ.cs que 
só ltqueéla brusça do ~!llbio impediu' fossem · excepcio
nalment~ vantajosas para o- .Thesouro, représenta um' do~ 
maiores serviços prestádos pelo · Govern9 á nossa "pro~ 
ducção. A situação 'em que se achava a rêde .ferro,.viaria 

~ do Rio, Grande do . Sul era verdadeiramente; deploravçl: 
·. -o.governq do Estado, os· s~us :reprl)sentlmtes no Con
. : ~gresso, as· associações commerciaes,· a imprensa,. e· á frente 

desta, com ó maior ardor, os mesmos jornaes 'que hoje 
me acQusam, todos bradavam· por uma solução· immediata, 

· que llvi~as!)e a paralysação do trafego e puzesse termo aos 
prêjt~izo.~ lncalqulaveis- que_ estavá!ll soffrendq o E:stado e 
Q pa,iz, Fllita a encampação, entregue. a estrada ao governo 
local, t11d0 se . norrnali,zou, a prosperidade· ecqnpmica das 

· regiões por. ella servidas tetomo.ll. o seu. curso e os ma,les 
· .se. converteram em .benefícios sem . conta. Evidentemente, .. 
· ós · effeitos, sàlutáres . de1 tal ptovicíencja compensariam 

de sobra os. prejuízos acaso resulta\ltes da retirada. de 
ft:s. 200;qoo.ooo; ouro, side facto essa quantia hoUvera 
stdo.:paga• · . · ~- · ~. 

. ... · 
1 , • . , • : ; ', ' .·, , .' ", • , I .," • . • 

· .·. . · Ele-v:aÇã,o. dp ca.n:ib~o . · . /. · · 
' ' ;-'· '<, , , - •'•" •' ., ··., ' ~ / • ' ·~· ',' , ~ '~- : ' , ; >' '" ' ' L' 

· -· .·. ·; Mas, o Çri~e:~ó go~er~ónão.fo! s6,mente prQvocar a 
. .; qu~~a do. catnbto, e .stm taf11be!ll .d~t;!C~r, ge tqma,r. q\laes-

quer:·megt4éJ:S.Jlllra.j?rçar,.(he,é!.. alta~ 1 : . ' · . . • . ·• · ... 

. . . já. VllliOS qu~ a:· tnte,rvenção ·~o m~r,C,é~:dO. ~ert(l .. tUe,gal 
e abs~rda.· · · , · · .··. · . ,. · . . ' ' ~·. ,~ . ' ' ' . . . ' \ 

· Qllae& então as medidâs·.a adoptar}· · 
. ' ~ '• ' ' '.: 

.> 
;· 

' . . 

Emprest1mo e emissão 
, " ' . , . : . . , - . . . .· . . , . I 

. Uns indicam o emprestimq externo, "ainda que seja 
ujn emprestimo humilhante para o paiz ''. -üuti'os ·acham·. 
que isto seria verdaçi~iro desastre, e na emissão,, con39 

, es.thnulante das noss.as forças economica~, é. que julgam 
estar a salvação •. Dahi não ha:sahir. Os proprios 'men .. · 
tores não se entendem, 

·' 

. ( 
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'.· ' tO .... ~ .•• ·. CdNORllSS'O N;.CIO!\'A'J; .. ' '·. '. 

I," . ··. . . '-'::.'>-·-.' .. :·>·· ..• · ·~··_:,._ .: ·, ·.> ··~···...:·, ·- ·.· :'.'·_:~· .. 
. · •· .. Desscs:.meiQs;·o .<'P.t'inieir:o .cQiworr.eria,,.sent duvida, .. 
' ainda que de:modoi.ellltivàme'nte :passageiro, para a: ele:. ' 

. vação dq camb~o. :T-er-ia,: ::ál~in.:disto; aivantagem.; de tnl!,. ... ,, 
·.·· .. ·.I h orar ~ situação: gér.at :dQ. pªi.~,·Jiu:ilitar:-lhe a:Sa:tisfacção .· · ·' 

, .. dos cóihprómissos. éxtetnos·•e,:a:tea:JizaÇão ,•de muitos em~ 
prehen~imento~4e.utílid~cJe ·p~~lica;, O ,Oqve~n.o t.entóu. du~·· 
rante m.uU!) •. ~~m.po~ .. obter: enipres~irito em.condiç~es dignas .. · 

i .. ·.· para· ~,.nossq credito. Faz~r .uma transacção .·~.aindalque .. hu~ 
·' · · mil:ti~~ê.;p~ra. O paiz ~·, .·açto é es!ê:d~; qUe S.ÓJ!1Cnt~ :S.ãoi, ca~' ' . 

paze~_:o~,'que não prezam a dl~m~~e da ·Patna.JmpossiVel ·' . 
foi. reilb.%ar· a operação. d~seJada;, ::Nao,· bverda((e. 'que .•... 

. ~~ offertas de dl~h~iro em condiçae.s vanfajo.~as ~.~ me.,tenha,m . 
··. ~~d ... o .. ·.Jei.!a~. ,· e ... mpi .. t.o ·me.n. o.s.. que .âl_g ... ~n·~.·;:E ... ·.~.tado~".se -~ajam ·' : ~ 
... óff~~~c.td? _par~;-as~unj!r·"~OI}l_a,(,Jn,aão1 :~-~; ()llliS. de.um.a: , . 

operação.financeara ··~.Tudo~ asso são ,phantastas;.sina:o~fals•~- ..• •· 
. daàes.ádrecte concebidâs: para·· frans~ar;·éLopinião .publica, .. 

~ ' • o ,.. 'o! ~ • o ' ' I • • ~ O o ' > "\ • \) "• -.' o • • 

'; · . Quanto. 'á ... emis'sãPi.' ,'.é ·,:a. •. -panacéà·;;miiagrosa·; ;Em.~~ . · 
.balde.:: ~e :c'pc>nfi~ra~ :qu~: ) j1ãa·, J1a ~.falta.••r-4e ··.•:niu)l:~r~rio . .· . 

/ · . ·pois . ~s :.:~an~s_;,'·iiêgo,rgit4J11' ~~f~~pel:JP~~~a:; que e5~e.§ ·: -· . · 
. uma .. merçador~a· .fcOQ10f':~qua1qqer. :o.l,ltra,,· e: .não•.: :se• com-:- •..• ·. •··· . 
· prehende .·.que, ,:.havelfdo·~:escassez: .. dil:. itrercétdoria;';o;seu•.·· .;. , · 

·· -: .. ···. · valor d'~cfesça,,eJri.·::ye~:.(le;~subl.f{g4e. a:,:-.~ro1~~âo ctfn~órre··· ·.·· - · , 
· ·.• ·. · para augltlentar. a ·~Jl:ortaça:o··~··elevar:o' pr.eço•·daS.'COJsas ;· .. · .. 
.. _. . . . qüe na',ultima·.Cóitfet.enéia .=ae: Br.üxellas; ·onde i$e-retiniram' . . 

finaricistâs' .'de;.v,erdàdé· ·e.: os :mais. a.utori~ados 'do~·mundo,· ... ' : "/ 
não.· ho'uve·:sinão .dois· .pontos em· que: todos os :: .. :de(egádos· • · 

'\ , ·.: estiveram ide aÇcõrdÓ; e. tim:d'esses. pontos''foi';'preciSa'mente: ~ · ~·. · · · · ' 
I,_ ·.·· . á neCCSSi,dáde' :de• tedU~jr· Í(CÍfCÚI.~ÇãO ·iiQ papel;':,conw.;meió•: . :, I . 

• ~ . . de ni~lhot~?~ si_túàÇã~/dóf! :ç~J1lbiós}'qii~:.a ~n.eri1J:~}!Jlas,~él: :-: ~.-. . 
:: ·· de papel-moeda·em clrculaça:o·entre nós·não,mflutu sobre .. · ·. ~: 
' ... , ·.o ~ambi'Q nos:fanil~(f~a·.:guef~~"~:J· ~9 '·I~!Jl~di~t~f1:wrq~;iê·;,;_. .. ':· _- . 
··· ·· alem•.de.:~~;~~~QS.~~ct()r~~;\4~; ;~e~~~:-~'npporf.anç•,':l•';,:a;:':;n~sa;OI·: ;_: · : ... '· 
· · -..exportação se .'elev.ou:,~an· .dabro >e.,-,a· ':llOssa:>:tmportaÇãÕ''' : . -.,·. · · 

' 'dê'scêu ao· terÇi(dô.'':q\le:;ê~a;!m~s';::agõ/à;· 'ln'V,értitta;:a::iiu:ll~," . .' '. . . . . : 
... liação· da- ·balançi,',.acfttal:ébmo~ ~~éme?.to:,:.'pe.rmàn·enk~~de.t'.,- , :. ,·: · ·'· 

,depre~~a:o.;: qt1e:··o .rêpef.o,i.:·9._e;:;'n.Qvas· )Ç.!P!~~~~·,:.~p're_gaaçtas: . :' .· .· .. : . · ·: 
. todos os: dtas e'·em.'tod~:··o&,tóiis' por .. alguns·.otgaos;:da:. · · · .. <1 

-imprens~~ como: :o itríicO: .. meTo.' de,,.·5alv~ção pos'sivel, .. é: . . , ·. 
· tam'bemjgente mot:lil importante' de depreciéição da.moeda, . ' · · 

. Nãô';ha meio de convencer a obsessão• · .: ' " : .· .· · ·.. i, 

. · As::~edidas ~ to.mar para eJeV.ar· o cam.bio,são; a- par .... 
. de outraS:, de effeitos. mais ,limitados, as que o: Govérno' . 
. tem posto>cm pratica, ..isto .é, activàr· a ,producção ·e· ... 

garalltir."lü.e ;:Os ·~eios.de tr~nsporte, 'de mod(l que augmenté · ·. · 
c,> vohml~?cla:,exp.or~ação• ·. · · . : · · · , ;--- ·< .. • • • . '; ·· · · 

. ' . •· ~: .. ·;-: ;;/~ .. :.:.·: .. '>:>;.><~.- . ·. /' .... , •'., '·,. '' 
' ' · " • .,. •. !... ;' f \ .. ~·,,, • •• ... ,. ··:.·.:r·.,.·~> .. ~ .·;;: ... ~·- ',·,.. '(·;· · ·· 

' : ' ' ,• ' ' ,:• • .,; • I • .,~ , 'I ... · · · '
1 

' • ' .1) 

• J'' ·: ', <.·;~ ; .. :· ·~~ .. /",· {·-::.- .. :'<.· .·.~~ >.· ; .. ,-:. ,··. ,' :··.·; .;_· .:·. _._ .. .' ' :.J: 
1:' lo •' '\ ~ / I ' '·. ,• ,' A,'';·. •:,,·' ,' ' ,I ',• ' , 

'. ::,.• I ,r.' ' ) •,, ',' '. ' I j ' ,,.' ~~ '' '' ,, ', '' ; " ' ' ' ~:·· " 'I I - ·', ' ;:.,, I ' "' ' ', ·;·~·~' 
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;Desenvolvimento' da producçã.o 

.Aqui toc~n~os et11 .outro artigo' do libello, o de 
. que o Governo ítada tenyfeito em beneficio· da .Pro-
ducção; • . . . · ~· . ' · · . 
· : Não·pode.havcr maior injustiça; , 

No campo dç visão >dos econgmlstas que não gostam 
do Governo, só ha um meio de· amparar a·producção :"'é 

. emittir papel-moeda... . · · . · · . · .. · · ·. · .. ·. · ' .• 
. · Fora dahi nada presta. · · . ~ .. · · · .• 

Estimular .• a capacidade ecónqmicà do. paiz e. facilitar 
o transporte de quanto· elle pmduzir, ttão sei que melhor · 
serviço, além .deste, se possa prestar á producção. Ora, tem 

· sido isto justamente um dos pontos mais cui'dádo~ do pro~ 
gramma do Govern~, que, Lrestricto ta,lvez em demasia 
.quanto'·ás de~pesas de ()Utros ministerios, não se tem mos
trado tão rigoroso no· que toca aos.da Agricultúra 'e Viação; 

' . ' - ., . . 
), : "'' ' ~ '. . .. 

1. Censos industrial e agricola . ' \ ' 

· . · · .. Jaz it\,expÍor~da·~o B#siLamaior part~ da·s~a ri.que~~ · 
: . ttatural. :Quiisi todos os rilQtos da ·nossa actividade produ

..... ctixa. encontram~s~ adstrictôs ·~ processos' rudimentares,. e 
.. é'liCitó .. affirmar que a·maior parte dos nossos. problemas 
. ecO~omicos .ai rida são,_antes de tudo,· problemastecl1nicos 

a resolver. . . . . . . . .. . . . ' .•. ' .. ·... . .. 
. ··,: ,.Ao. M,_inist~rioda.~gri~ultura inc~1nbe. o estudo ,s~eú-. 

· 
1 

.·· . tifico de·~ªas qu~stões. e. a P~.o~agattda ~yst~~tatica dos seus 
i res~~ta~o~:. Ma~, taes!ny~sttgaçõe.~ c pesquJsas'presupp,õem . 
.. • .a exJstencJa de·estattsttcas que:ol'lentem. quanto,á ·natureza · ·.· das .n1âterias . estudar;. e exig~m, por ·outro. lfldo, como a 

· · Jtatiu'al· complemento, a educação technica dos meios pro
·.· ... · ductores~ Em o~eéliencia à esta óÍ"iéntaçã<:>, o· Governa actual • 
· ~ . incluiuJ10 prograt'nma. do: ultiino recens~amento. os censos 

industtial e agtico)a, e na reo'J:g(lnização do ensino,· quer. 
' · . agronon,tico; ... q~er :technico7.Pro!i~sional;. bem . como · tJOS . 

. trabalhos de. mvestigação scJentJfica .e· de. propaganda, tem · 
'empregado o.melho.r dos. seus e.sforços. : .. · . .. .. · 

·.·. ·y '.· .. : . .·. - ·.· :. . .. · .· ...• 
· ·.. · · · ·Ferro .e carvão 

. I . 

. r·. 
· ·. Possuiinos· jazidas d~· minerio de pujançaquasi ines;. •. 
gotavcl e. incalculavel valor; mas o pr~blema do ferro é . 
por toda parte ,tambem . o. problema. do' carvão. Quer se use 

;·· 

o proce.sso. dos- altos fórnos, quer.o dos fórnos electricos,. 
o rnais· rico minério não pode ser aproveitado sinão me- . , 

s.:.. Vol. I v 

' 

. - ' ' ' ~ ... ~ . '\, · .. :~1):~~ 
' ·:·:.~! 

.. :~··r 
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82 . CONGRESSO !'(,\Í::H:ÍNAL 

diante o emprego do seu indispensavel reductor..::.: o carvão 
mineral ou vegetal. Ora, somos tambem possuidores de. · 

· vasta bacia carbonifera e, dada a preferencia. da grande 
·.jndustria pelo reductor mineral, a melhor solução do pro
blema virá sem duvida da applicação do nosso carvão ao 
nosso minerio. · · . . . ·. · · · . ·. · 

A m'esma l.jnanimidade,de opiniões., por~m,<que pro- , · · 
clama· a excellencia de um, não se faz· sent1r · :quanto ·ao 

. outro; Nós meios technicos discute=:se a ·qualidade do npsso 
carvão .. ea _possibilidade da s~a transformação em ·co.ke 
metallur.gico. ·. ·; . · . .. · . ·. . . • > . .· · -' 

. . Julgou por 1sto o· Governo que dev1a esclarecer o as-
SUJllpto e tratou de apurar: não só a possibilidade da fa •.. 

, bricação~ do coke metallurgico com ·o carvão brasileiro, 
, como o custo de .Producção· da gu~a e do aço, em fórnos 
.electricos, quer com o coke naciônal, quer ·com o carvão 

-.de madeira. · · . , · · · ·,, · · 
Com este intuitoienviou .paraa lnglaterrae·a Belgica 

algumas toneladas de carvão das nossas minas de Santa .· ' ·· 
Catharina e Rio Grande do Sul, e incumbiu .de acom- · 
panhar e. fiscalizar as· experien~ias; em .estabelecimentos.·. 

· de . primeira ord,em, um :professor da ,Es~ola d~ Minas'l de 
·Ouro Preto.. , ' . · · ' · ·· . · · · · 

. . . . · Na Inglaterrà, bons resultados se conseguiram já.nos · 
ensaios preliminares, e· todos· õs. prognostico~ nos .são fa'". 

/VOJaveis; mas é .. da Belgica que .nos vêm , os primeiros 
resultados positivos~ Nas uzinas·. da· casa :Coppée; r~ali
zou-se a. fabricação industrial·. do · coke metallurgico com 
o producto das nossas'· ·.mina.s. Os. dados technicos apu- · · 

· rados são altamente satisfactórios:: 6QO, kilo.s de .·coke, · 
bem resistente, por tonelada, com 18"/• de cínzas, e.·mais 
59 kilos ·cte alcatrão,.· 12 de benzol, 14 · de·· sulfato . de 
aminoniaco e 230 metros cubit:os 'de gaz com 4. 750 . ca- · 
~riM.. . .. . .... 

r .· A percentagem de' cok~, 60 •;., embora· não sejà das · • 
·mais elevadas, permitte 'francamente à exploração 'irtdus,.:. · 
· trial, sobretudo si attendern;ios á quantidade . dos · sub:.. 
productos de· alto· preço, bé,nzol e sulfajo de amrrioniaco, 
que .~ dupla da que· se encontra normalmente nos carvOes . 
belgas. · - . . . ·. 

·Acha-se assim .esclarecida, graças aos esforços do 
Governo,. uma .d,as questões de maior alcance para o tu.: 
tltro da producção do ferro no Brasil.• .· ·. · . · 
. Resta ·a segunda parte da demonstração, que se deverá 
effectuar nos fórnos electricos da Suecia; para ondetambem 

• 

,, 
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'sESS~\o 'soLEMNE DE ;\DERTUM . 
' . : -,.... ,. . . ' 

já enviámos o carvãp' necessario : fabricação de aço e · 
gusa com ·o nosso minerio e o nosso cOke inetallurgico 01.11 
carvão vegetal. · . · : · . · . . . . 

. . Fi_caremos então conhecendo, em suas minucias, ·os 
.elementos de .que ·disporá a nossa industria do ferro; e 
po,deremos determinar 'com segurança as suas condiç!l'es 
de vitalidade e progresso. · · · ... 
·. · Entretanto, seja qual fôf o r.umo· ·definitivo que venha 
a tomar essa industria'no Brasil,.é incontestavel a grande 

. influenj:ia que sobre ella pode exercer tambem o emprego 
~os fórnos electricos. Por isto, parallelamente ás expe
'riencias que se effectuam na E)lropa, o Governo 'está 
levantando.o acervo da nossa,,~Lqueza hydro~etectrica e estu-

. · dando as condiçoes technicas das nossas ·cachoeiras, espe• . 
' cialmente do ponto de vista da·.sua applicação á siderurgia. 

Neste mistér trabalham actualmente cinco commissões 
· de engenheiros> · . · . . · ·.. .. · 

• · ·. Cúidou tambemo Governo de prover ao melhorapro• 
veitamertto industrial. do nosso carvão como combustivel, 
para permittir-lhe concorrer com o estrangeiro nos mercados 
do paiz, e, assiin, além de fornecer ás companhias carboni.o 
feras recursos_ pecuniarios para o desenvolvimento da ex.o 
ploração e !lleios 'de transporte para os se'us productos, 
de.cidiu realizar elle mesmo as-investigaç9es necessarias. 

, Para· isto, fez montar uma estação .. experimental de 
coinbustiveis, cuja installação _ainda não .está concluída · 
mas onde já tiveram oinicio e ,proseguem as experiencias' · 

·\· '' ' . ' ..._ . ' -· . . 
' '' 

" 
·· · / · _::-. 'Trig() . . , . 

' . ·,· .. ,. 
-:---. • J ' ' ~ • • • ' ' •• _-:., • ' ~ './ 

· O ~Brasil.:_ pode· produzir todo o :trigo .necessàrio ao · 
consumo· de -sua- pQpulação. Para chegarmos a· este resul~ 
tado, por.ém, ·a propaganda por si. só ,é in~ufficiente; pois 
·não se acclhria rapidàmente qma espech! vegetal, num meio 
novo, so com .aderrama -de sementes. '~ . ' ' ' ' ' . 
._..:O:problema tem o seu ladO technico. Onesultadósno

taveis consegqidos pelos pequenos lavradores dos Estados ·. 
· -dp Sul provam !1 possibilidade da grande cultura deste 
• cereal entre nós, mas· não. com os methódos de producção · 

r até hoje empregados. · , · . ' 
A solução· do p~oblema presuppõe .. a,formação de typos·. 

botanicos de alto valor economico, adaptados ás· nossas 
condiçCies de sólo e clima, e a suà defesa contra os inimigos 
naturàes- insectos;· fungos e outros parasitas. · · 
. . O Gpverno enfrentou as duas questões; . · . ' ' 

. ~-.... -._•. 
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O anno passado· inic1oti . os tr<tbalhos dê _selecção .· 
··de sementes . em terrenos · ce~lidos :pelo· Estado··· do l~io ·· 
Grande do Sul. · Sob· a direcção de profissionaes es" 
pecializ<~los:' rno ass.umpto, ·foram ahi'·-.plantadas,·;.culti
vadas ·C observadas quarentá variedades. div:ersa's de1 
trigo, thcoricaútente indicadas como as _rttais corivenielltes ··· · 
ao nosso .melo. Este anno· já deu .c<?meço, á .installação. dos· 

· mesmos serviços elll;terras cedidas pelo governo do Pàraná. 
· Dentro de'alguns mezes,· portanto,· estarão em ple'no func~ · 
cionamento --:duas· estações experimentaes de _trigo;, que · , . 
servirão aos· Estados do Rio· . Gt:ande· do Sul; Santa Cíi· 
tharina e Paraná. · ./. · " - · ·· · 

. A outra parte~ da. questão <j.Cha~se entregue ao ln- '.
stituto Biologico da Defesa Agrícola; ·tambem criação. do ' 

· , · a,ctual Governo. Os seus diffei'entes serviços c labora to- / . 1 

rios, de entomologia· agriéola,· phytopatho1ogia~ .vigilancia' .. ·.- . 
• . sani!aria, plantas ~e~istentes e microbi~ogi~ do sólo; estão, ·. · 
. .· confiados a espcctahstas. de alto conce1to. . . · · .. . .. . · _ . · · · 
·· ·· A attenção do- Governo, pi:>'rém; .não' se _limitou ao fo-. . 

tuetlto- dessas. novas riquezas; _estendeü-se · .. também;: a .. 
outras fontes de :producção que, cmbora .. já· em franco .. 

" · desetivol.vimcnto, · reclamam. ainda . ar . sua· ássistcncia te- .. · 
chnica. · . . . ·· •· . ·- · .. · . · · · 

I. '·· . ·. ' . 
.. . . \ 

... 
-Pecuat•ia 

. . ' : ,.·~. 
' ~ ' . 

. • :. ·Auxiliando aiínportaÇão, qe rêproduct.orc~ de raças· .. •·. · ·. 
11obres1 prestando gratuitámentc o .serviço de immunizaçâô . •· • · .. 

•.·> ,p .. contra . a babesiose, fomeittandci . a criação de .. bannêiros ·.. . . ' 
. -· .:· .. ·:carrapaticidas; disseminando em~ larg'a.: escala vaccinà;s c . 
•· ... ·... .. ..sõros biologicos, executando .·os,.trabalhos ~de eradicação. . . 
. , - ··, : · dç;cpi;zootias,. não tem eU e poupado estorços ·nem· ntedido .- · ·.. · •. ·. 

·:·'· ·.. · sacrifiéios · • ··· · . · · ··< - - . • • ·· .. · . ··· . .·· .. ··. · .. ·. . 
' •··· .. . . ·;..;_ . ·AigLit~tascifras jllustrarã() está affirmativa; . ·. . . . . . . 
· · . . . , ; .. Em 1919 distt'ibuiram-se 840;000 doses de .vaccinà · .. ' 

~ ', 

- éoitfra o carbunculo bacte(.idiano, l . 300. ooo· contra o car.- .. 
· · b~nculo symptematico, e 29;000 ·.contra a peste.dos porcos;·· . 
. cm 1920 a distribuição alcançou respectivamente 1.882.,735; . 1 

l.48L.375 e: 29.200 doses. :os .. auxilios ás exposições 
agró~pectiarias que, em 1919, attingiram 278:000$, eleva~· . ,. 
ram-se,. em 1920, a 684:620$527. O .an·no passado tráns;. 

. por.tarám-se gratuitamente 9.249 · rcproductores bovinos, 
~17 equinõs, ·151 asininos, 206 ovinos,· 285' suínos e ~8-
caprinos. O . tratamento de it'l)múnização contra. a babe- · 
si o se, gmtuitamente prestado aos animaes dos par.ticulares, 

'• . ' . . 

.. I~ ., 
'"· 
I, 
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baixou Q quociente- da·'iethalidade, a principio mu'ito ele:.: 
_v ado, a 2,95 °/o _eqt 1920, resultado dos mais satisfactorios·. 
. .. A~ medi'das de policia sanitaria, consignadas nos re~ . 
guiamentos .. antigos, exigem, para o· seu cumprimento · 

.. integral, aléril de outras providencias, a insti,tuição'de 
desembarca~OL~ros, laiaretós nos· porto!\ de importação. de 

•. ·gado,. e 'postos d~ . observação/ ao longo das . frdnteiras. Já 
• . O, Governo' deu '.inicio este anno ás obras do lazareto. de . 

animaes. do Rio de janéiro, e~ terreno situado na ilhâ. dó 
Governador,. , . ·. · · ·. , · .· .· . ·. ,· . 1: I 
. . o combate efficaz ás enzootias . e 'epizootias ~exigia . 

. ·>' r.-.• 

. _:_,; ·. ,. 

.··' 

. . ;:., 

/ ' ' · maicir·disseminação ·dos soccorros .veterinarios por. todo 
. o paiz. 'Era tamb.em indispensavet, o~gariizar. o estudo 
systematico da.s nossas fo-rragens. P.or outro lado, a impor:
tancia, ,já hoje,consideravell das differentes industri.as. que 
se origi11am. da pecuaria,·reclamava,a organização dos ser-

/ . 

. viços corre latos. . · · · · · · · 
. · ·A tudo -isto aceorreu o Governo com a 'nova ~orga-

.... ··- . nizaçãq do Serviço de Industria Pastoril .. · . . . 
· . . · Mas: não. foram sómente o ferro, o carvão, o trigo, a 

. upecaria; que mereceram os cuidàdos ·da àdmintstração: 
ou~ras fontes::cte producção não foram 'esquecid~s. 

'\" .. 

-,- In:vestigações e _pesquizas \ .. 
.. '·' '·, . ·.. . . ' . .- ... . .··I. ·~. . 1 . 

. :' ··.· .. '• .... T,qdas as culturas cj,~e concorrem para' a .nossa expot'• . 
· . taçllo; com· excepção talvez da do arroz e .do algodão em · 

.. alguns·potltos Circuniscriptos do pali, se·:acham entregues\ . 
·. · alrtda a processos rudimentares de trabalho; Para .transfor-

. nial~os, o Governo dividiu· o. territodó da: Republic~, em,,dis~ · 
·· . trictos e circuníscripções, :e; valendo-se· desses.· elerilentps, · 
· .. :está. proceden4o ·ao inventario dos ·nossos~ recurso'S.agri
·colas e ao ~studo das condiç,ões da agricultura e. industrias 
.'correlatas, 1 no ponto· de· vista· das ~c·ultur<ts <i~minantes 

1 •. ,em cada. ·região; .. afim . de apurar in loco .as sitas :neces
s-idades; as suas defiCiencias e. todas .as· possibilidades de 
·nielfioramentó dos methodos em uso. · . . · ·· · ·· · · 

I .. _,;· 
·,·,,, .. 

·· .. 

', -~ 

·/ . 

. :~·:·· .. 

) .... ·os·inqueritos>yão m~is lorige ainda: comprehendem as - - .... 
condições technicas, econortlicas e sociaes·-cta lavoum em · ... 
. cada mi.micipio, o, custo .. da ·mão. de obrà' agrícola e .P · ·· · . . : 
pt·eço. das terras ·destinadás em cada· Estadó ás diversas ... · 

· culturas, com os dado!\ relativos á' sua valorização, depre~ 
ciação e causas determinantes. ·. .· •. · ' ··· · . 

·. . A par desses elementos de informação, vão-se colle
. ctando, de conformidade com uni · plano systematico, , . 

. I 
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CONGRESSO NACIONAl, 

amostras de terras, rochas e vegetaés, -para serem de~ 
. vidamente analysadas. ·. · .. . · · · · . 

· Será possível. assim, dentro em pouco, . iniciar-se a 
. elaboração methodica das nossas cartas agronomieas e 
· agrologicas. Con( este objectivo, já alguns Estados foran1 
· divididos em zonas agrícolas, de accôrdo.com as condições 

do sólo, relevo topographico, regímen hydrographiéo, clima· 
e exploração agrícola. · · ·· · ·· ·. . · .. 

Mas .não basta.:reunir os elementos necessarios ·aos 
estudos technicos; cumpre ainda propagar os resulta~os 
dessas investigaçoes e pesquisas, e transmittir a todo o . -
paiz a orientação a seguir em sua appiicação; · 

' . .. 
! . 

'. ~· '" ," ·~· ; 
Machinas, adubos. e sementes . 

I : ' . ,·, •. 

• • r . · •. Instit~iu-se, por isto, o serviço de· ~o~peração com Q. 
· • lavrador. Ampliou-se a venda aos agricultores, a preço do~

custo;, de machinas agrícolas, insecticidas, fungicidas e· 
.. adubos. Remodelou-se· o serviÇo de distribúição de sementes .. 

. e -mudas, que já não tem . por unico . intuifo· alliviar o
lavrador de parte. das despesas .de semeadura, .mas 
induzil~o tambem a estabelecer ém suas propriedades· per 

.1: '. 

. . '.'.' 

' 

·· · quenos viveiros, que multiplicarão os resultados das semen-
.., teiras officiaes. As .sementes são dist~ibuidas conjuntiut:tente · 

com os ensinamentos .relativos . ao . trato, que lhes deve·. 
ser· dado, e a sua applicação · é fiscalizada por funcciona- ·· 

. 'rios .technicos, que acompànham . o desenvolvimento das · . 
·· · plan'taçCies em todas as phases ~e sua vida vegetativa. · 
. ·· ·. Foram distribui das o atino passado .605 toneladas de 

sementes diver~as, o necessario "par.a :cobrir uma: área de .. 
20.000··,hectares.Em 1919 a distribuição fôra de 4ll61/2 
toneladas, para umaárea·de 15.431 'hectanis .. i . · · · ,. .· 

. · · Estes numeros são certamente ínfimos,' cdinpara'dos á' · 
extensão da área: cultivavel · do Brasil .. Mas; .si atten- ·· 
dermos aos cuidados que cercam essa., distribuição e si 
reflectirmos que ena: cria na propriedade de cada agri~ 
cultor beneficiado um fóco. de irradiação, teremos . .idéa do 
poderoso ·instrumento~ de propaganda e ensino que re-
presenta, mesmo limitada .ás proporções ~ctuaes:~. ; .. ·. ,·. . ·: 

· . Para a producção de sementes seleccwnactas crtoü-se · ' 
o Serviço de Sementeiras, que. deve'rá manter um campo. 
de producção em cada zona: agrícola. Acham-se já. em 
franca exploraç_ão os campos 'de Deodoro, .no District9 Fe- , . 
dera!, S. Simão, no Estado de S. Paulo, Rezende, no do 
Rio de janeiro, e Espiritp Santo, no da Parahyba, os quaes 

' 

' -~ 
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.·deverão produzir na· colheita deste anno. cerca de 562.000 
kilos de sementes. ·· . · , · . · · · · · · 

'I 
• 1 Algodão 

'· 
. .. ·.i o algodão, é, como se sabe, das' nossas principaes. 
culturas. . .. , . ·. . · .· . 
. O. Oo:verno organizou b respectivo serviço, com duas 
7stações .experimentaes, dez delegacias regi~naes e duas, 
mspectonas, uma ao norte e outra ao sul. Esta organização 
te'm dado~o maior. impulso aos. trabalhos da cultura syste
matica do algodão para fixàção, em seus typos -superiores, 
das nossas especies ,e variedades nativas, e acclimação de . 
typos exoticos; assim como aos processos ·modernos de· 
~~ltura e beneficiamento~ á propaganda desses processos, 

· .. I!Al!.· e á.defesa contra as molestias e pragas do algodoeiro. . I, 

w · · · · O programma de ·fomento desta. lavoura prevê, além 
das.medidas; citadas;.o auxilio· para criação de uzinas de 
be!lt~Cia~ento e prensagem. 0 Governo já concedeu em-
presttmos .. no valor de L500:000$000. · ' · · ... ' ' ' - ' ' .-

" .... < 

· :: .. :Fàiras livres e syndícatos. profissíonaes 
. , . . . ' ~ . ' . 
· Pdr .inter~edio. da Superintendencia do Abastecim~nt~ · · 

. tem o. Governo · conéorrido ainda, si bem que de .fórma · 
···indirecta, ·· •.lra o fomento da producção, 'institui/Ido mér· 
. cados livre!:> '' Districto Federal, e· reanimando a. propa
ga~da dos ~p,:ícatos"' profissionae~ e sociedades coop e:-. 
ratlvas. · · . . .'· 

.'Nas feiras· livres' os prodlictos são recebidos ise!)tos 
. de qualquef taxa ou ·illlposto muníci'p111, o que serve de· 
· · estimulo á criação e desenvolvimento de outras industrias 

de artigos de immediato· consumo,:nos grandes centr.,gs, e. 
contribue para que, a producção ;lgric()la se alargue .mais, 

•. ' estimulada •l)ela. maior remuneração dos. productores e 
··mais· estreita aproximação entre estes e·, os consumidores. 

. · Con~omitantemente,· um corpo de professores ambulantes 
. pe~corr7 as 'zonas ruraes i mais proximas da Çapit~l da 
· Repubhca,• onde, ao lado. da propaganda· das feuas hvres, 
· procuram. inc.utir no espírito dos lavradores e criadores os 

· mais modernos ensinamentos. da technica, agro-pecuaria, 
do. transporte, ·acondicionamento e vendw dos >generos 
produzidos. · .· · , · ·. . · , -- · . 

·.No que'toca aos'syndicatos profissionàes e socieçlades · 
cooperativas, expediram-se instrucções que lhes definem . 
ll)inuciosamente a organização e o funccionamento, e visam 

' ' ', ,' . ...... 
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e~pecialmente ao barMeamento da vida, -á acquisição de 
instrumentos de trabalho, machinismos ·e. terras, á se-:

. lecçãq, acondicionamento, transporte e valorização da pro
ducção, ao beneficiamento das materias primas,-etc. . 
· Co1n a lei de 8 dejaneiro de '1921, que autoriza 
aúxiliár, com empréstimos até a importancia de 1.000:000$, 
a criação .. de,cooperativas de .c.on§.umo, por intérinedio dos 
respe~tlvos syndicatos profissibnaes, este serviÇo terá ainda' 

·· m~is largo.· desenvolvimento; · · · · · 
~ . . ,. . . 

En_sino · profissional ' 

.' ·:.O ensino profissional mi~istrado pétas· . escol~s de 
aprendizes artífices, .·.que .. a· União :mantém· .em todos os 
Estados, e pela Escola Normal. de Àrtes e Officios, Wen-

.-...... 

. ceslàu Braz, não dispunh~ go. s elementos r~queridos para ·a 
o desempenho de :sua dehcada funcção. Não sómente eram · , . 

. deféituOsos 1 os prógramllJas .de ensino, como deliêilmtê . . · 
·a installação material· ~de quasi. todas as esc.olas. Para: · . , 
levar a effeito a I'emodelação · n~cessaria,. coritractoii . o 

1 
· · ; . 

Governo uma . missão. de technicos com· longa prática: .. · 
do· ensino· .profissional no 'Instituto, Parobe1

. dá Esi::ôlá dê ·• 
Engenharia de . Porto_; Alegre. · . · . · . . · ... · .·· . · • • .. · . · 

. Acha:;.se. em elaboração a:· reforma do.s regulamentos , 
de ensiúo, e já .se .de!!. começo ás obras para.'adaptação. dos · ·· . 

... · · edificios dasescólas·de ÇaJtlpos, Florianopolis e Wenceslau :: 
.... · Br~z. · · · ·· · · · · ·. ·. ~ o · ·· · . ·<· 

.<\ :\ 'outros auxúios ;: ,: ... 
·,. ,•' ,· ... '', ' ,., • ;· 0 I ':. '' '•-' ' ' _·!, .' ''. ' : '., :., .. •'· .. ·:,•'•': •t• • ' 

: .. -~ .·• . .. ' . junte~se a c tudo quanto acabo _de mencion'ar ·a;- criação 
•· • da Cart~ira · de · Red.esÇoritos, que está facilitàndo 'largos , ,., 

. suppi:iment?saos productores; o éoriveni~ Cf?m ~a ltalia, que.·. .·. 
lhes garantirá .a venda de 1()().000:000$:dos·seus productos; . 

.. , . ;o convenio belga, que lhes pJ"omette igual beneficio;. os ·con •. 
. , . · ·' .··tractos.com as· empresas siderúrgicas, que:Jhes abrirão.ca· 

· 1ninho para exploração de um dos mais opúlentos thesouros ' 
do Brasil; as obrilS do !lo'rdeste, que lhes preparam fontes ·, ' 

. , inexhauriveis de riquezas. de todo genero ;jui1te'-se mais.o 
· · ·aúxilio directo em dinheiro, superior. a. 23.@:000$, .pres. 
· . tádo if lavoura do café, ilum momento, em que:o Tllesouro. 

atravessava as maiore.s difficuldades, e' bcnf·àssim a recente · 
intervenção nos mercados dcss.~. producto, iniCiada quando · · 
podia convencer a Nação cle.que se :inspil;àva· em· verda· 
deira necessidade publica e 1ião em interesses de ordem.: 
mais rcstricta; accrescentem-se tambem as providenciag-_ 
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adoptadas para a Amazopia, tendentes a fomentar novas 
fontes de. riqueza; já que.' o seu prin~ipal artigo; a· por~ 
racha; pelo excesso· da producção sobre o consumo no 

· mundo, . não pode ser objecto de processos artificiaes de 
valorização; sommem~se .ainda os recursos proporcionados 

· a. Pernambuco ·e outras praças; e ter-se~á idéa. aproxi
l'!l~~a do esforço empregado pelo Governo no amparo da . 

·mossa pr.od.ucção.. ;, .. 

' . · Transporte :. , ·· .... 
. .. ' . . . 

··.. . Por o~tró ladÇl, sa~é .o paiz que, .ao .ass~mir à admi
nistração, encontrei: as nossas·estradas de ferro em.miseras 
condiçOes, s'êm material, sem. capitaes, empobrecidas, des
organizadas.· A .crise·. de . tran.sporte. era das · mais agudas. 
As· mercadorias accumulavam-se. e deterioravam-se ·nas 
estaçoes. M'uitas ficavam abandonadas. me'smo nos campos; 
pela certeza 'de não .havér meio de transportal-as.:Com
parê.;.se ·este estado de coisas com o actual : as ·grandes· 

r •·· rêdes férro.:viarias, a Auxiliàire, a 'Sul Mineira, a Central, a 
' Bahiàna, a·~Oreat Western/:a' Cearense; todas melhoradas., 

.. . atteriâem ··já, · s~m · atropello, nem .reclamações,_ás necessi~ . 
·· · · ·· dade~ da circulação. dos .productos. Sómente. uma, a Leo- ·· . 
· ·. póldina, . continúa a despertar protestos,. precisamerlté . · 

· ·. porque é. aquella em q~e a ac.ção governamental não· se . · · 
· pOélé ·fazer: sentir ·. sinãô . fraca ·e d~ficien~em~rite. Ain1la 

. ·'assim,~ o caso da Leopoldtna.'éstá sendo obJecto de estudos 
··.·· .. ·por parte doOovérno, que espera dar-lhe-em breve solução 
; ·. sátisfactot\a. . - . -. :· .• . - . . -. . ' . ; - .. - i• : - : 

. ·-· > Crero, qu~ a hgena .. resenha, que. acabo Ide traçar e 
· ' .. - ·s.erá 'desen_volv.ida quando m'e ·occupar. dos, Ministerios .da 

' · Agdcultúra. ê Viação,· basta para' mbstrar a injustiça que .. se 
__ faz' ao Governo em ·accusal-o 'de nada ter: feito\'até agór'a -

.I. em•fàvor dá prodticção nacional. -. ' .. · -;,.. .- . I . ' .. 
__ · Contraétô, ·da· . «ltabira:. - .. 

. . ' ' . ' . 

· · · fallei ha p()u~o ·na pr()tecção dispeil~~dapeio Governo 
iHridustria .siderurgica. · - ·. · · · - . - ·. ·· 

'. · ·· . Denve· os actos • expertidos ·com .. esse __ pel1samet\to, ·o 
, tu~co q~e provocou as·. criticàs da opposiçãp·· foi o relativo 

:1 ltabira Jron Ore Company. . · .. . . . . . / . . . ··. 
- · o Quando no Congresso Nacional se discutiu e votou · 
essa concessão, nenhuma observação appareceu · contra· 
ell~ .nem na tribuna, -nem na imprensa, nem em qualquer 
outra parte. Bastou, porém, que se annunciasse o propos.lto 
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do . Poder Executivo 1 de·~ effectuar o contracto, 11ara que a 
.concessão passasse a ser uma immoralidade·e, sem ·indagar 
si o· Governo tentaria, como sempre tem feito, restringir os 
favores legislativos, a opposição atirou-se contra elle e · 
:lan·çou-lhe aos hombros a responsabilidade de um acto · · 
· que por. elle não' fôra pedido nem votado. . . · · . 

· A concessão ·nada tinha de immoral e era, em todos 
os pontos de vista, ll!uitissimo mais. vantajosa ao p_aiz do 
que outra1feita, annos. atrás, com apptauso de muitos dos 
oppositores 'actuae~. · · . \ · • 

. Pareceu-me, todavia, que os- favores podiam ser redu
zidos; • Mandei, por isto, depois' de ouvir a concessionaria, . 
redigir a min~ta .do contracto com vantagens apreciaveis, .e; . , 

r iniciando· a pratica liberal de· consultar a opinião publica 
sobre certos actos do Governo-antes de dar-lhes caracter 

· definitivQ, ftl-'a divulgar por todos os jornaes. . ·. ':. · ... 
· ··. · A critica emmttdeceu. Nada teve que diz,er; salvo duas 

. Hgeiràs .observaçoes de redacção, que. foram attendid\1-s.no. 
fnstrumento official. Eni Buenos Aires o contracto foi viva-

-. mente eiogiado p·eto orgão mais autQTizado de sua imprensa, ... 
· e apontado ao governo argentino como modelo a. seguir 

· - Ainda mais. ·Em lei · especJal, o ·Congresso, sem uma 
I · ·palavra de protesto dos que se haviam mostrado advogados 

tão intransigentes do interesse ·nacional, e ~ó.'do interesse .· 
naciotiaJ, .. maridoú estenderás empresas que quizessem ex..: 

. plorat: no Brasila)ndustria do ferro, não os favores re~... . · 
strictos do contrActo celebrado pelo Governo com ·a Itabira · 

. Jron, màs os favores muito mais amplos aa concessão pri-:-
mitiva., ' · . . . . .· · · · . · . 

, · Pois nada 'óbsta:nte, 'ainda hoje, qua~do . alguns dos · .. , . 
nossos "orgãos da 'opinião publica'', daquelles· mesmos 

., ·que nada• mais. tiveram qtt!l-.articular contra. o acto·. do Oo
.verno· depois' de·publicado, se referem a esse acto, é. para 
chamai-o " a 'escandalosa· immoralidade da ltabira "J . . . 

, "~ I 

.I 

6bras do· nordeste 

· Referi-Jlle támbem;' Hnhas atrás, ás Ôbras do nordeste. 
·· As seccas 'do nordeste -·eis um dos th~mas favoritos 

· da opposição. Despesas ·adia; veis, gastos excessivos, obias .. 
insensatas. • .. Sempre a.mesnia toada a emb~lar a nossa im- · . · 
previden'cia e induzir a Nação 'a se deter,'· ingrata e pusil
lanime, diante de um problemá, cuja solüção lhe·é imposta 
pelo,s mais -preciosos interesses :lcononiicos e pelo mais 
imperioso dever moral! Para que irrigar·o nordeste, dar ás 
regiões máis ferteis do Brasil. a · constancia dessa fertiJi.:. 

'"• .. 
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· dade, criar alli ·para a riqueza nacional thesouros inesgo.; 
taveis, reconhecer aos seus habitantes o direito de viver 
onde nasceram, onde morreram seus·pais, onde, á custa.de 

• trabalho e sacrifícios', conseguiram accumular bens. de for
tuna ... para ·que? l. Pois não é mais simples e menos one· 

·· roso despovoar os sertões de nove Estados da Republica e 
remover esses seis ou oito milhões de criaturas para outros 
pontos -dei . territorio · nacional ? ! . Que· importa que não. 
possam trazer comsigo, e a União lhes não, possa pagar, as 
suas .casas, os seu~ gados, as suas propriedades?! Que. im-

. porta, si .é honra e fortuna virem, ricos. e pobres, letrádos 
e.analphabetos,doentes e 'sãos; fazer de colonos" nas ter.ras 

· uberrimas do sul".? ! Si a. Inglaterra nàs regioes estereis do 
seu colo.ssal imperio e os Estados Unidos nas suas terras 
rnais vastas que as do Brasil realizaram obras estupendas . 
de irrigação, é que são· paizes de desportos, em cujos terri
·torios immensos a população deve ser com certeza mais 
densa que na Belgica, ou, então, são nações perdularias 
e atrasadas, inferiores a nós em bom senso e civilização. 
Depois, é lá admissivel ,que- se. contractem ob.ras desse 
vulto sem concurrencia,-com firmas estrangeiras, mediante 
15"/o de remuneraÇão; euma indemnizàÇão de .50/o' si os 
trabalhos forem suspensos l ' · .· . ·. . , 
• ... A extincção das seccas do nordeste será não s9mente 

o cumprimento de um. dever de confraternidade patriotica el 
solidariedade humana;. mas um· dos factores. mais fecundos . 
da prosperidade .economica:·-~o Brasil... ,. . • ·. . .· · ·. 

já ti\le occasião de assignalar, em .outra Mensagem, 
·.9ue na IndJa·Ingleza! ~o-Egypto e-~a Argélia, ~m terras 
. tguaes. ás nossas, a trrtgação. determtnou um augmento de. 
'producÇão~ que varia de 50 a 800°/o, conforme a: natureza . 
. do sólo e das·culturas. , · .. · .. · .. · .. ! ,, 

· . · .. : . . Lord · Cromer não. hesitou -um dia -em .affirmar ·que a . 
' · · despesa de 1.800.000 libras · com. irrigação e· drenagem, J · 

'· 
cohtribuira mais do que qualquer outro factpr·para, a prós- · 
peridade do Egypto.- . · . · · . · · ' 
· ·. Nos Estados Unidos,. sobre a vasta superficie de 
1.900~ooo:ooo _de acres; cerca de 900 milhoes 'eram de 
terras inteirameóte aridas, ou onde as' chuvas cabiam insuf- · 
ficientes e incertas e as seccàs se mostravam 'frequentes. 
Em 1902, -atacaram-se em varios pontos os trabalhos de 
it:rigação; Os resultados teem sido verdadeiramente admi
ra veis i. imme~sos os beneficias pol~ticos, industriaes e 
finance1ros obtidos para a Nação. Reg1ões outr'ora absotu-. 
tamente desertas c esterei.s contam hoje numerosos nucleos 
de' 'populrtção, ·e ·tornaram-se·· celleiros abundantes dos_ 
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· mais variados productos. As taxas pagas pelas terras bene~ 
. ficiadas teem inderimizadô de sobrà o Governo da União~ 

· As novas florestas e os campos cultivados augmentaram a 
. quantidad~ de ag-tt_a1 evapcn·ando-a pela vegetação. A chuva 

·cabe· hoje em Salton tSea, .onde era de todo 'desconhecida . 
. , No curto espaço de quinze annos, dizia::..Warton James .em. 

1917, milhões de dollares foram despendidos, mas centenas 
~e. milhares de.acres conquistaram,.se ao.9eserto;·milh'ões de 
toneladas de forragem, grãos,·fí:utos, ·legumes, ovos, leite, 

· 1nat1teiga, queijos, etc., colheram:-se nas. terras irrigadas, 
. milhares de casas confortaveis'.fundaram-se ahi, eahi vivem 

hoje -milhares de homens, mulheres e. crianças,-cercados de i 
hygiene, de educação, de abundancia e de felicidade: · .· 
.· . · · ... Mas, não é somente o aspecto eco.nomico do probleina 
que tios deve impressionar. O arasil; cuja-cultura e· cujos 
senti.mentos de humanidade· sempre se voltaram solicitas. 

. para os males alheios, não pode consentir que perdure em· 
· . . seu. seio .O horror . dessa Calamidade;. quando, para • ex-

. tincç_ão de identicas; até em proveito de povos conquis~ 
tados, estadistas .de outras terras não encontraram- emba- · 
râçospoliticos nem difficUidades Jinanceiras. De. 1877 .para 

,. ' . . cá o' nordeste viit desapparecer,. viêtiniados pela fome e . 
· suas conseqúencias, mais de üm ·milhão de hábitantes,'e 
. esse algarismo, ao mesmo-tempo que representa para todo 

o Brasil, pãiz quasi despovoado, perda inca:Jculavel de 
· forças e<;:onomicas, mostra ·a extensão do nosso desamor e. 

· · . · . · · tia nossa crueldade ·para com.' os irmãos que povôam 
aquellé,ts regiões !nfelizes. .· ·. . . . ·. : .· ·· .' ·) . . . · 

· < · ·_· ·. ·Os que-·teem estudado o asstiitipto eittre ·nossão 

.... '., 

· accordes em affirrnàr, elll face 'da propr~a experiencla. e' da 
de povos que desde seculos habitam regiões semelhantes,' · 
que a solução .do problema das seccas 'âepende sohretudo · .. 
da coristrucção de gra_ndes barragens. A1estaçãp invernosa, .; 
"a zona interior. dos Estados do nordeste; começa nor
lnlilmente em janeiro'ou fevereiro e termina em Junho. De . ' 
então po1· diante não é mais possível sémear e colher, 
~.xcepto no leito secco dos rios, nos· terrenos descobertos 
dos açudes· ou nas ferras. barihadàs 'pelas correntes pe~· 
. rennes. O resto do .só lo, inclusive as' ubertosas campinas · 
alltíviaes, fica esterfl até o novo· inverno. Si este· não se 
manifesta no tempo proprio, começam cntãi) as devastações 
ela secca. . · . '- · . · · ·. . · ·. · 

Adoptada, · entretanto, :,t, irrigação permanente, o~ Ia
vnidor plantará e colherá durante o anno 'jnteiro,e variará 
as cultul'as, _algumas das. qua~s se P09Crão .renovar duas . 

'· 
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. ou tl'es vezes, com !:Cs.ultados , seguros. E' a fortuna do. 
i~dividuo;dos Estados, da União, enormemente accrcscida · 
dentro de pouco tempo. . ' . . · . . ... . y 
· ·A construcção · das grandes •barragens, poréin, ~é, t.t• 
refa de alta . responsabilidade, principalmente quanki ás 
fundações feitas no leito .. dos rios, ein pontos onde: cin . 
·geral as rochas estão. decompostas. ·Apesar daif ·j,re-
. scrfpçííes. rigorosas da technica, numerpsos.teem sid(), nos-.. 
Estados Unidos, nar Inglaterra, na. Fra(tça, na Hespanha, · · 
na Austria, os desas.tres occc,tsionados por deficiencias na 
elaboração .dos ;projectos)>u por, defeitos de. construc~ão. 

. · Essas constderações lmpuzeram.ao Governo medtdas. · 

. cspeciaes de· precaução quanto ·ao regime,n·a ser escolhido : . 
para. a realizaÇão de taes emprehen4imentos. · , · .. 
, . ··As perturbações introduzidas·'pela guerra determi·· 
naram a· instabilidade e elevaÇão dos preços; e . tornaram 

·.impossível a previsão indispensavel á · organizaçãl) de or- · 
· · çamentos cxactos.para as obras. Ficou, por isto, afastada 

a idéa de séfem cllas postas em concurrencia publica pela 
·fórma habitual, mediante projectos C· orçamentos pré
.viameúte approvado<~. para ; a escolha ·de licitantes, que. 
offereçam menores . preços, frequentemen'te com prejuízo 
da condição primordial da idoneidade. · . . · . . . 
.· : Os resultados obtidos pela. administração cj'irecta · 
d? • Estado: na construcção :. da barragem . do ~uixadá 
d1spensain outros: exemplos. pltra. patentear. a mconvc.;. 

!. ·. niencia de ,tal prócesso; .. . . · - ·. · . . .. · . 
. · Restava, pois, como única· solução. razoavcl, a admi~ 
11istração colltractada, .já sanccionada pela cxperiencia de . · 

. certos serviços ein S. Paulo, de·. muitos: .na Europa .. e 
· ta!nbeJAt na . prát!c~ da AJ!lei'ica · do ·Norte, pnde' . ct>n:- . 

stttue· .a umca fórma. segu1da na execuçao ~e obras de 
· irrigação. · • . . .. . . · . · · · . . . . . · · . · ·. ·. · · · . ·. . 
. · .. , .. :. O_primeiro escolho a transpor na adppção desse al

vitre estava na .selecção dos contractantes~ A l.ei d<:_ 25 .de 
dezembro de 1919, .. art. 1°, c o seu 1'egi:dameuto,. art •. 47, 
autorizaram .. o Governo a ·construir .as obras sób- o re-

. gimeh de administração e, .portanto, indep,endente de con.; . 
currencia publica. · · · · . .. . . . · . · 

. : Tentou .. se~ cointudo, aconcurrcncia, .não poreditaes, 
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· n!as por convites.dirigidos .a fir.mas .. nacionaes e estra~:-
'_ g~~ras de conhecida . competencta- e provada resp_onsa7 , , 

bthdade.. . . . . · 
·· 'Exàminada .cuidadosamente a·· idoneidade de todas 

,(iue se apresçntaram,· colhid~s 'as n1ai~ . minuciosas infor- . 
. . maçoes acerca da .sua capac1dade e· dos seus elementos ele 
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·acção, o Governo decidiu-se por tre.s firmas estrangeiras, ·. 
· cuja . organização e cujas tradições justificavam o acerto 
da escolha. . . . 
. .~ó a má Jé ou o melindre exagerado podet!l ver .:. 
nessé; acto manifestação de desapreço á engenhana na
cional.· Ninguem nega aos engenheiros brasileiro~ os 
tal,~nto.~ e a ·capacidade que admiramos nos de outros 
patZes; mas emprehendimentos como os das ob~as do nor.;. 

·deste não reclamam sómente ·actividade e ·competencia 
technicif: ·exigem organizações especializadas, com pessoal 
dirigente affeito a esse genero-de · trabalho, com. material 
adequado, abundante e .valiosíssimo, coisas que não se 
obteem só com intelligencia e estudo, mas demandam 
tempo, experiencia e cápitaes avultados. · · • .: · 

· · ... ·Ora, quaes as · fi~mas nacionaes que reunem ~ssas. · 
condições? · . · · . 

... . . ; Quatro barr~gens 'foram já entr.egues''à firmas· brasi:- ·. 
letras: .. . · · · . -- · . . · 

. . 

· . · J•, a doQuixadá: fP-itas as'..fundações po,r um estran
. geiro, foi' a barragem concluída por nacionaes; tem-apenas 
16 metros de altura e: levou cerca de quinze annos a. ser 
construída; . ·. , . · · ' · · · 

· . · · 2•, a do Acarape: projectada para · 33 ·· metros; os 
co'ltractantes receberam-tia com as fundações já proniptas . 
C'onstruiram J 1 . metros e' renunciaram á obra, que hoje, · 

.. depois .de dez annos de trabalho, conta 'sómente 't3 metros/ .. 
de altura· · ·.~. · · .. · · · . · , · . '- .. 

•. ' 1 . .. . . ' . 

· 3•, a da. Gargalheira: iniciada em 1911 e interrompida 
em 1914, foi· o_ cdntràcto rescindido· a pedido da propria 
firma contracta,nte.; · . · . . · · • ' o · · 

4a,fianlmei1te, a de Santo Antonio das Russas·: os 
contractantes não p\).ssaram das fundações e logq sollci~ 
taram a r,escisão do contracto. . . . 
· , Eis ahi 'as tradições da engenhari;1. nacional na con.:. 
strucçao de barrágens. Será porque lhe falte competencia e · / 

. idoneidade ? Não : é apenas porque lhe minguam os ca
pitaes, o app4relhal11ento material e a espeCialização n.é~ 
cessaria a ob~as desse genero. ·, · . . . . · · . . · 
. Apesar.disto, entretanto, a repartição:coR:~petente poz o 
maior empenho em obter para as obras do nordeste a.colla-

. boração de firmas brasileiras. Nada trienos de quatro . em• 
presas, numero elevado, em face da escassez entre nós d~ ~
organizações talhadas para taes obras, nada menos dq 
,quatro ·.empresas nacionaes foram convi.dadas e se ex~ 

~·· ·' 
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cusaram, após· exame demorado dos planos" e projectos 
respectivos. . - ~ . · · · · 

- Que. havia então de fazer.o Governo? Deixar de con
tractar as obras para não ferir a susceptibilidade de enge;. 
1'heiros ou firmas, que não podiam ou não queriam incum
. bir-se dellas? Não,· fez o que devia= aju~tou o.s trabalhos 
com as firmas estrangeiras que maiores garantias lhe off~~ 
receram. . .. • ·· ~:. 

· . ·_E serão realmente essas firmas. capazes de executar as 
obras do nordeste ? . .. . · · . . · . · . . · · 

: A primeira_é a. maior organi~ação cie engenharia 
constructora dos Estados Unidos. Foi quem construiu as 
celebres· docas e estaleiros. de Hog lsland, assim ·como as 
mais. difficeis e custosas. obras de irri~ação 'daquelle paiz. 
Só em 1919-realizou construcções que montaram .a mais de 
20.000.000 de dollares if tem actualmente em mãos, tra
balhos de valor superior a 5o.ooo.ooo: o seu engenheiro-
chefe foi; durante seis annos, ()director da repartiçãO'a cujo · 

· cargo estãô, .na America do Norte, ,as obras de irrigação 
(Reclamation Service); a elle !feve-se a construcção da 
grande represa de Pathfinder, com -75 metros de altura, do 
tunnel de Qunnison, com 10 km: de extensão, aberto para 
a passagem da agua destinada a .irrigar 40.000 hectares ~e 
terras, e de duas barragens de 50 metros de· altura no no 
Snake, Estado ' do Idaho; , Outro dos seus engenheiros 
coQstruiu varias represas nos Estados do Colorado e No':o 
Mexico~ ·de 50, 40, 33, 30 e 20 metros· de altura. Mais do1s 
foram, durante a\lnos, os· encarregados de.· elaborar .os 
projectos do Reclamation Service. · . · · 

· A segu11da firma, dirigida por um membro dó parla• 
menta inglez; foi a cónstructora das 1importantes rêdes. de 
aguas pluviaes' de Londres. e Manchest~r e dqs . grandes 

· estaleiros de Middlesborough; · New. Castle e Hartepool, 
-Durante a guerra, teve do -goverqo britannico ,e de outros 

' goverrios atliados a fncumbencia de. executar trabalhos ·~a 
· maior. urgencia, importancia e' responsabilidade na Rumanta. . 
· .e 'em França. O seu éngenheiro-chefe; membro do Instituto 
· dos Engenheiros Civis de Londres, dirigiu numerosqs 
· s·erviços de estradas e portos. em Benguella,. na .Austria, no. 
Canadá, eni Suez e no Chile, assim como as grandes ca .. 

· nalizações de abastecimento d'agua de Baku, na Russia, e 
a construcção da barragem deLwymon, no Paiz de Galles1 
com uma altura de 60 metros e fundações, em concreto, . 
que attingiram a 33 metr~s abaixo do leito. do rio.: 
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FJnalmentc, á terceira firma, ingleza como a prec~dénte, 
é a mesma que construiu o porto do Rio de janeiro, o que 
vale dizer que da sua competencia e idoneidade podemos 

·.nós mesmos brasileiros dar o mais lisonjeiro testemunho. 
Eis ahi com, que empresas o Governo contractou as 

obras do _n,ordeste.~ Quem, em consciencia, será capaz de 
affirmar que as temos iguaes· no B'ras!_l,? _ . 

Mas; di i-se, as vantagens offerecidas são exagemdas. 
Dizem isto os que não. teem idéa . ~abal das· circum-

. stanciàs. especiaes em -que se vão realizar' os serviços, :em .. 
zonas desprovidas dos recursos necessarios, ionde · não 
existem operarias mas rudes traballtadores agricolas, e . · 

· onde se tornam indispensavei(f!ptidoes e eitergias ex~e ~ , , 
'- pcionaes para execução .de proJecto tão vasto e complexo . 

.:. q'uahto o da const(ucção sirnultanea ·e rapfda ·de· varias ·. 
grandes barragens. · · . . · . · ·· · ' 
" : Difficil seria a' empres~s 'de re!\ponsabilidade, . fór; 

- temente apparelha~as .e perfettamente idone;1s, recc~er por 
obras dessa natureza os mesmos 10·"/ o ordinariamente con
cedidos aos serviç9s comm~ns de constr.ucÇão de l'lstradas, 
com grande· movimento d_e terraplenagem, •ou de edifícios, 

· nos .centros ur\)anos, abundantes de recursos. . . .. . . · 
• · Aliás, as vantagens coitcedidas não representam exa
ctamente 15"/ô: computadas' as despcsasa que estão 

. ob9igados os.adiniriistradores pela clausula .XVIII dos con
tractos, a percentagem nllo irá afém deJ2 _tj2 •; •• 

Ora, nos trabalhos. da natureza daqueíles :que se. estão · 
· effectuando no nordeste, ·a primeira das firmas, a que acima 
. alludi, tem tido como !emuneração ordinaria 15"/o e,fre~ 
,quentes vezes, 20"/•i .a segunda, antes da guerra, quando 

·. , as despesas ·geraes. eram. muito inferiores ás de agora, r~
c~bia por obras ·.construídas na Nova Ga:lles.do. Sut,·no 
;valorde 2.000~000 de 'libras esterlinas, .mais de 15"/~, -

• e a terceira, em data reçente e anterior · á .do· nosso. con
: trac~o, executou ·numa das--Republicas ·cto Sul, .. mediante o 
. pagamento de 15"/o do custo das obras, a abertura de .unL. 

grande tunnel, e ajustou com -o nosso Estado do Maranhão 
· pelo-.mesnio preço a construcção .do seu porto. . · . . 
, · Parece, pois, evidente que, obr,igando-se a pagar em 
contractos ideilticos 12 1/2 •7., não assumiu o Thesouro 
compromissos excessivos numa époc~ em· que o trabalho, 
como tudo mais, encarec,e todos os dias. . · . 
,, Estranha-se que o contracto contenha a clausula· da 
indemnização de 5•/o no caso de susp~nsão das obra~. 

' ' 
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·· · ·' Corri o desassombro com que costumo assumir a 
résponsabilidade dos meus actos, declaro que esta clausula · 
téve. por fim· evitar, tanto qua11to possível, que as. obras 
do nordeste se suspendam por deliberação menos reflectida 
doOov~r~o. E' justamente devido l falta :de continui~ade 

. na"admmtstr!lçlo que este· e outros problemas nacionaes 
àté· hoje ·não foràm . resolvidos.~Não ·é verdade, entretanto, 

· · comQ se· assoalhou, q).le essa :indemnizaçrto tem de ser 
paga · sobre o ·valor total do· co_ntracto· e ainda que a 
sus'penslio ·. d,as obras provenha de . acto das proprias com
panhias: o que está expresso na convenção (clausula 

·, XXII) é ;que os· 5°/o serão calculados sobre a dijferença 
· , entre aquelle valor e as despesas feitas· até á data·· da re-

. scislo, e·· esta só se·. farâ si ·sobrevierem ;circumstaitcias · 
·.imperiosas que determinem a.· suspensão· completa .. dos tra-
' balhos por parle' do Governo. . - I. ·, · . • · ·. . . 
. · • · · Affirmou-se,·. finalmente, • q(1e os· contractos . concedem 

.. ·· ·aos administradores·. póderes 'discrecionários · nó.tocante ao 
· recrutamento e estipendio do pessoal, acquisiçao de mate- . 
; . riaes, machinismos e outros supprimentos, transportes, etc . 
. Tambem isto não· é verdade •. Eridodos estes assumptos a 

· · · administraçllo .. reservou para .si interfe~encia· .directa, con
stante e·decisiva; assim:como chamouasialiberdadede, no 

· corr.er das obras, tomar todas as iniciativas quejulgar acer
, · tadas para alteração, ampliação ou restricção. dds projectos. · 

. • c_ Os contra,c~os das obras· do nordeste,- lidos e intEl}'pre• 
fado$ eoni iiltelligencia e honestidade, nada conteein que 

. justifique a ceteuma;contra elles levantada .. ·· .. , ·. . . ... 
··:: ;,·· ... ··:.·~.,"'· ·:··· ,' ·:>·._.·,·· .·",•. '' :: -~::: .. ·~ .... ·.·,, ·- ..• 1 .• :·· ··~--~.~;···;·· 

·· '' · · · · · óredit~s·: eXtraorÇa.menta~os < .; · : . · · ·. · ··. 
·' ·. '' ,.... ". . ..;-> ~- . '.. • '. :.:'• ': ', ' ... :: ." ' ', ·, l,i 

•· 1·•::_,\ .. _,·~·_·,· ,, ' .·r.·. '·,,···_·•·• ·. · ,·1; 1-.:",, 

.· . · .· Foi'o'Qoverno·muitó accusado, o anrio findo;por.liaver 

.. àbêrtd .creditas eitraorçamentarios ita: htipo~tânciâ de. ai:
/ gumas cerite.na:s· .~e .mll.contos .. de réis. Isto ~eryiu .~~:thenia 
. ··aos, ;mais: inJustos .comm~ntar10s. D .. Qoverno ·era· l!JCohe-

!r.en~~,. po~s~ na sua, ,m~rt~a,g~m. de~ de. se~el)lbro,de J919, , 
. se (tísurgtra cotn y_ehemen~ta co~tra .~ ~bus~. d~.- taes, cr~
ditos;· e. era· .crm~m.oso, porque esbam~ra a.ssu~ -os· ~~-

.. llheiros públicos el!1,mom.e~to em ·que ·a N~ç,ã~)'.~e, yta · \ 
· a· braços com as ~atores dt~tculda~es. . . . 1• . , • 

· · . Ainda aqu( os ady~~san?·s não te~m. razão: . . .. ' 
A somma total dos credttos então cttados fot de rers · 

58l.o00:000$000. . :' . ' . . . ' . . . . 
.• · Ora; a· este respeito convém fazer. algumas ; consi .. 

derações ·preliminares. · · · · · ' · .... · · < 
s,- Vot .• t 7 
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· ··· Na minha· citada mensagem. de 1919, eseripta um ine~ 
apenas depois de .assumir o governo! já eu an!tunciava qlle. , 
nesse .anno, · "sem. fallar numa- emtssão .de 30.000:000$ e 
de outra; de igual iníportancia, de letras -do · Thesouro por · 
antecipação de -•receita, com i uros a vencer q uc• sommavam · 
1;800:000$, o Tribunal . de· Contas , já registrara. -.creditas ·-. 
extraorÇamentarios no vCtlor de ·150.615:292$889".: Accre- · 
scentava em seguida que; addicionados • a esta: parcella _ 
os·: creditas· em . andamento · no Congresso e os. que o·, 
exame do .. estado actual das ver~as apresentava comoJn
dispensaveis, o ·orçamento de 1919 tinha de ser 'accre~cido. 
de ·212•621:270$254, papel, e 2 .. 292:447$542, ouro.: .. ' 
· . · . Quanto. ao 'eXercício· de _1920;· _todos se 1embratt1 das .. 

. condições em·~ que .foi votado o orçamento, cujo iilsigtii-· 
· :. ficanté sàl~o. era apepas apparente e,tinha de convertei';,;~e,~ 
·· sobretudo pela elevação . dos preços, e apesar·qo espirtto · . · · · 
· de economia· que :irtspirava-- a administração -.e de. que ,o . 

'balanço do exercicio dará em bréve expressivo testemunho, 
em consideravel deficit; · · ·· · . · ·· .·· . · · · · .. · ··. ·-.· · · 

Ora; não· é' justo que . á ooitta do Governo ·actual se 
lancem o·s. creditas decorrentes. de despesas • realizadas 
antes que elle. co~eçasse a existir, nem os que resultam de·. 
··deveres :ou e~igeqcias ·inelutaveis da admiqistraçao. . • -. , · 
· · -Depois, tambem não podem ser levada_s á ; respon;. .· 
sabilidade do 'Governo, :pelo .menos • do meu Governo, 
as lqúantias' pagas em cumprimento : de ·. sentenças judi~ 

· ciaes; e, àinda1 não é regular· que se;compilte'na· somma.· 
daquelles creditõs :· ó _valor de 149.863:000$:. de :apolices . 

i< ·-: ·emjttidas, ·e até de apolices por emittlr, em vez dos ·juros . 
·. ;- · correspondentes · á emissão realizada;· nem ós creditos 

.. ·· · . abertos em virtude de. disposiçãolegislatlva .que o Oover.no . 
' · . · , não, . podia , d~ixctt de ~u~rprir, ~~mo._ .o• ele vencimentos . 

'· .. ::devidos; )la ,tmportancta de tl1a1s de 46.~;001)~, •o do . : . , 
· · ·. ·',recense~mento ._no ,v'a!or de __ 6.~:000$, ·*~;~nem os que· 

_., ... 
·· ._ se destmavam ·a: var1os. exerctCIOS futuros~·~ ou a :·obras 
. ,que ainda nem se·iniciarátn; ccimo o de .18.200:000$ do 
: porto. desta Çapitál; , nem •,os, 140.000.()(10. de frà!Í~()~ para . 

. , .· a encampa~ão do porto d~ J~10, Grande. d!> .. Sul, facto q~e ·· 
, já encont(el consummado; nent o convemo com a ltalia, ' 
'100~()()():000$ distfib~idos por dois 'exérciêios c que não 
,"impQrtam despesa propriamente dita; *.,;etc. · ... . . 
. , Ora, feitas estas deducçõés, os ~8L,09Q,:ooo$ de ~rcditos 
facam, como se .mostrou, o anno passado;. em pubhc;u;ões 
autorizadas pelo Govemo, reduzidos a ·16. 000:000$, entre . 
os quaes se encontram ainda despesas d.e t1a~urcza ine~ 
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v.itavel; como 1.000:000$ para a primeira prorogação do 
. Congresso, 1.400:000$ · cie ·augmento do salario aos ope.:. · 

rarios da :Oeste, 1.300:000$ para pensionistas e inactivos, 
3.400:000$ 1para a prophylaxia rural e a defesa. sanitaria 

. dos portos; serviços qu~, desde a minha mensagem de se-

. tembro . de 1919, constdero daquelles "a. que devemos 
· acudir· ainda que colll sacrifício": 315:000$ de subvenção 

~ devida por leia escolas em Santa Catharina: ·275:000$ para . 
machlnas destinadas á Imprensa Nacional, · etc., o que 

; afinal reduz a proporções bem· mesquinhas· o espectaculoso. 
algarismo com que se pretendera alarmar a opinião pu-
blica. · . . . 

· · · • ·A accusação1 a que serviram de pretexto os creditos 
· r~ferjdos, com os quaes se podem sommar os avultadis~ 
simos · pagantentos dó Lloyd, considero-a euum dos mais 
honrosos títulos do meu .. · Govêrno,:·que,: sem grandes 
recursos. extraôrdinarios;· .cónseguiu .saldar divida.· tão 
avultada, ~a qual só em mínima part!! ·me cabe a respQn-
sabilidade. · · . · . 
. Este. anno resoou de novo· o refrão dos creditas extra-

orçamentàrios. · ·. · . . · . 
.· Em entre.vista concedida 'recentemente' a tima folha . 

.. í.lesta ·Capital, perguntava . eu onde, sem emprestil11o . nem · 
emis11ão, iria ericontraf dinheiro para acudir,. ao me~mo 
tempo, ás despesas ordinarias •. cada vez mais elevad~s 'pela~. 

· aggravação progressiva dos 'preços, e aos gastos ·extraor:. 
.. ·dinarios que, em··cifràs. incalculaveis, .. reclamam todos os • 
· dias do Governo aguelles que. de prodigo mais. o accusa:m. · 
' . ., ·A resposta. dacia .. · pelà. · opposição a . esta pergunta~ é . 

. ·curiosa .. Vale a pena .registrai-a aqui, coinl) .. exemplo , do· 
· criterio 'e da justiça .dos adversariqs do :Governo, ·,mesmo 
os· que se.· inculeam. mais :imparciaes.:., tanto. ha dinheiro 
que o Çio\lerno' no~ 82 pdmei.ros diiis _do: exerci cio. abriu · 
89. 540:lfl $850. ~de . ; creditos extraorçamen~rio.s; ,ou réis 
t:Q90:000$:por.dia. . .· ... ·. ..· · ... ·· .. · · " .. ·. . : . · . . 

.· · · Ora, pâra que. tal resposta não fosse mero disparate 
· seria mistér provar: 1 •, que esses creditos riãq eram neces

sarios e; portanto, o· dinheiro nelles despendido podia· ~em·.·· 
. ter sido aP,plicado aos sc~~iços indicad~s. pelos recla,;, 
mantes; 2•, que os dit~s · cred1tos se constttmram, em sua 
totalida~e, de dinheir9· propriamente ~itó~ e, n~o de titul~s. .· 
de credtto.;'3", que. foram gastos effcctJvamente nos 82 pn- ·. 

· . meiros dias.do .exercício, pois do contrario seria incpcia a · · 
· sua divisão por dias; . ·· . . · · .· · .• · 

· . • A verdade~ entretanto, é outra. 
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. . A .falta de l.ealdade . da 'critica manifesta-se desde a 
somma totaLd.os creditos, que é'de-82:451:000$, algarismos . 
redondos, e não 89.540:000$000. Além disto, convém escla~ 

· recer: que desses 82.45l:OOO$, nada inenos de 42;545:000$. 
são em, apolice~; .da .divida p_ubliéa e1 sendo assim; a mais · . 
elementar p~ol;lidàde. · mandava . incluir. no. total~· dinheiro .. 
não: o valor nominal desse·s. titu/os de credjto, e sim àpenas ' · 
os-seusoji.tros,2.127:000$, pois só este_s representam.despésa. • . 

. em:,dinheiro. Temos assim já. os .82;451:0001 reduzidos a ·, 
42.033:000$ e muito. amortecido o .. fogo· d.e ,artificio dos 
1.090;000$. díaríos. . . . . . · . 
. . Em segundo 'lugar,· a quasi totalidade dos creditos 

abertos traduzem despesas obrigatorias, que ao Governo 
n.a:o,,era ·dada ·a. lib.erdade Ãe· fazer ou não .. A :autorização. 
legislativa nemsempre significa faculdade. Quando-o Con,.' · 

· gresso autoriza. o Presidente da Republica a abrir creditos 
. · · .. para pagament~ ·,de' sentenças . judiciarias;· divid~s .. contra:.. 

· Ctuaes, C9mpromissós .·: i nternacionaes, .. indemnizaÇões ; Ãe 
. dir~itos pr~vados, ningu~m dir~ que ó President~ é livre de 
. abnr ou nao esses crt:Jdttos. .· , : ,. . , . .. , : , .. 

Em terceiro lugar,- o Governo não tem culpa,.sio ~r- . 
. , çamento . contém despesas forçadas se!U .receita corres

pondente, ,e desd.e qúe assim acontece, é. evidente que. os. 
cre~itos ·para ajt~nder a ~a:es despes~S' teem necessariamente 
d~;.:ser.extraorçamentanos. · . · . . ... 
. ·,.Isto posto, vejamos os creditos· dos s2 prilneir~s dlas; 

· ou- antes do .prjiJleiro trimestre .do exercício;. · · • · · • · · , · · 
: ·• · Ministertéida Jtistiça: - quâ.trc{ no:v~lor ''totá{ d~· réis · 

881:797$ .para· .repr.esentação:dos presi~entes dá ··camar'a 
e do Senadoí substdto de deputados e senadores e .. d~spesas 
das·. seéretarias do ·Congresso~ em' dez(imbro· de 1920; . 

. 699:775$ para'·'attender ao excesso de desp~as com a ali- .. 
mentaça:o 'de detentos .e 'loucos,• resultante da. elevação do . 
custo :dos · generos ; · ·349:290$ de· • auxilio· conceltido por li#·· 

. ás. escolàs dos núcleos. coloniaes do Rio 'Orailde:do'Sul; . 
··J:598$.'de pensão devida; em virtude de lei, ·á viuva dê um· 
guarda civil ; • 1 • 500:000$ . para hospitaes nesta · Capital;. e · . 
. 5.000:000$: para -a. commemoração do .. centenario da lnde- · 
Pendenc,·a · · . · .. , " .. . . '. , . . ·' . . , ' • ' . .. , I . . . . , . 

:r:,Ministerio das Relações Exteriores:-40:.616$ para 
pagar despesas feitas na Belgica .pela coinmissa:o brasileira 
que tomou ·parte 1~as olympiadas .de Antu~rpia; dois na im
portancia, total de 87:65g$, ouro, para, em obediencia á lei 
e á cortesia nacional, occo·rrer' á criação da embat~ada da. 
Belgica e das legações da Polonia e ·~a Tcheco-Siovaquia. 

' ' 
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· · Mirilsterio da Marinha:- 571:875$, ouro, e·9.956:000$, 
papel, para supplemento das verbas orçamentarias desti
nadas á alimentação; combustivel, muniçtles, construcção ·• 
naval, classes inactivas, despesas no _exterior, etc., cújos 
preços se elevaram nos· mercados, sem que para isso hou-
. vesse· de qualquer modo coneorrido o Governo. · ·· .· . 

· · Ministerlo da Guerra:- sete no valor total de t30:725J . 
· para vencimentos dtwidós a auditores, voluntarlos ·da. . 
Patrl~, offtclaes. e operarias; 2.566:0001 para supplemento · 
das .verbas .destinadas ( matena prima, machinas e, com .. , 

· · . bus,tlvel do~. arsenaes, .medic~mentos, transporte C;le tropas 
e:outras. ·despesas de .. mater1al ;. 2.982:000$ . para . as des

.. pesas feitas .com a intervenção. na Babia;'2~000:000$ par~ 
· a acquisição do , material de aviação, quantia . reclamada · 

pela.defesa do .paiz e. da .. qual até hoje .não se, ga~tou_ , 
sinlo . parte· miníma; 495:21.8$. para .a justiça, militár, 
. crel!ito . ·.exigido .. pela . reorganização .. que .. o .·Congresso 

' . determinou entra~se togo em vigor, destinado· a todo. o 
/ exercl~lo e. compensado em. grande parte por despesas. 
supprLmidas. . . . , . . . . . , . 
.. · Ministerlo da Agricultura:-180_:429$ para liquidar 
compromls~os. de reparllçoes _ extinctas; 739:700$ de. sup~ 
plemento .a' sete verbas. orçamentarias, qu·e circumstancias 

· em tempo expostas ao }loder. Leglslati~o tornar.am in-. · 
sufftclentes; 8.000:000$. para- o -recensêament()1; despesa. 
resultante, pQr assim . dizer, de. preceito constitucional; 

. ·e -1.335:000J para gratificaçlio J)rovisoria dos empregados, 
a qu_at;. votada para. todos .os Minlsterios, deixou de. sel-o 
para o da Agricultura. ·. · . . . · . . . .. .·. · . . ·· ·.· •. . . ·. . . ·. 
· . ,, MinlsteriQ daVIaçlo:- nel\te Ministerio, a nlo serem 

. os c(edltos em <apolices; todos. destinados a serviços de 
. ~rgente Interesse da Naçllo ~reversão da estrada de Sapu-:-

- · cahy, resgate da de CalÇias e acquisição de.um·predio para 
o ·correi() do Amazonas- figuram apenas . os de ~90:00,0$ 
para a construcçlio -de uriledifici~ de correios e te~egraphos. 
. na Parabyba,.· onde esses semços. estão· .. )Jel!Sima~ente 
installados, e 150:000$ para o mobiliario do C.orreio. des~a 
Capital. Todos conhecem alastimavel installação do nosso 
Correio-:-- sem espaço; sem ar, sem luz;. sem moveis. Com 
a ·mais rigorosa.economia está-se' construindo um novo: 
edifício ·para desafogar o actual. .Como utilizar esse edifício 
sem o mobii<Jr? . , . . , . . . . . ... 

Ministerio da 'Fazenda:- dois no valor 'total de 74:424~ 1 
' 

para liquidar sentenças judiciarias; 41:494$ para restituir á 
lnteride!icia ··de· por.to Alegre direitos,indevidarnente co-
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brados ; I 82:733$ para a I nspectória de Seguros ; 35:000$ 
para ·a reconstrucção de uma laricha na Alfandega do Pará i · 

·: 18:000$. pat·a attender ás despesas com • a· commis~ão .. do · 
Cofre dos Orphãos, e dois· no valor total de 82:256$. para 
pagam~nto de ,gratificaçeíes acldicio~aes relativas. aos. exer-

. cicios de 19)3-1916. ·.. ·. .. · : , · , ... - . ·. · . 
De' tódos ·ÓS éreditos .acima .mencionados, sóm'ente os 

seguintes:podia: o Governo deixar de· abrir: .... • .. : ... 
. , · · ·.·· l.Q No. Ministedo da Justiça; o ·de •t:5oo:ooo$ para a. 
··iristàllação e· custeio de· hospitaes. A ·popúlação .·desta. Ca:._ 
pi tal; porémi dirá. si me erà ·licito cerrar· os ouvidos ·a.o 
clainorincessante de quantos sabem· que n·este particular 
a nossa situação é~ das mais prementes e angustiosas: ·nos 
ho~pitaes existentes já não ha leitos disponíveis i os en~ 
fermos.espalham-se pelo chão:;-muitos ·morrem cá fóra, á 

· mingua e .ao abandono; por falta de espll,ço rias enfermariàs; · 
. Ainda assim, do. credito de ·I .500:000$ . despenderam~se ·até 
· ·este momento menos de 500:000$, o que aindaveni·pafen- . · • 

tear a má fé com que se· calculoú a diária de '1.090:000$000. 
. 2.~ . No Mini.sterio da Viação, o de .690:500$ para • os 

Correios e Telegraphos da' Paral}yba, Mas, não' só essa 
obra é da maior urgencia,. pois as duas repartições não 
podem, 'continuar por mais tempo nos predios · absoluta
mente iinprestaveis . qUe ora occupam, c0mo 'é certo.' que 
aquella' som ma· se destina a ·.mais· de. um •exercício e. délla · . 

· nada ou qUasl nada :sê gastou ~·nos tres primeiros' mezes. . 
·. do arino; Accr,esce· que deste credito· é: dejustiça'' deduzir · ·· 
. cerca de 300:000$ do, credito .aberto1 e só_em peq uêt1a parte . 
despendido, o anno passado. .. . • . · · · . _· · : · ···. . . . . · I .• 

· 3.0 No Ministerio da- Fazenda, os creditos no· valor. 
de 182:773$ da Inspectoria de Seguros, 35:000$. da lancha. ' 

· . do Pará e 18:000$ ·da 1cominissão · do Cofr~ de <Orpbãos~.~ 
Mas a reforma·da lpspectoria de Seguros impitnha~se desde . 

. muito tempo e a rendá da·repartiç;to cobrirá muitas vezes, 
o credito aberto; sem lancha concertada, itão ·teria · meios 
a Alfandega .de Belém de ·fazer. a vigilancia, do,.!porto, e 

._~ _entno o prejuízo do Thesouro serià muito inaigr; .e. quanto 
. ao serviço da· com missão .do· Cofre de Orphãos, pa~ 
. rece . que até este momento· ninguem ·lhe ·contestou a 

utilidade. . · · · . . . . .,. · · · , 
. · · ··Eis ahi, dos 'creditas ém dinheiro, apenas 2.425:000$ 
dependiam do arbitrio do Governo, e esses mesmos, pelos 
motivos· expostos, não. podiam deixar de ser. abertos .. 

Note-se ainda ·que da: totalidade dos · creditos; apenas·. 
cerca de· 14:500:000$ l'epresentam despesas a rdi$tribuir 

• 
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por,. este e. por exercicios luturos; tudo mais se destina a 
despesas de exercicios-cmterióres. . - · · · 

Pode-se por ahi aferir a verdade da afiirmação dé que 
· o exercicio actual começa com um desequilíbrio de r~is 
-·1.090:000$ por dia.·· · · . · · . 
· · Finalmente; não esqueçamos que todds estes creditos, 
se\n excepção de um só,. foram abertos em . virtude de lei, 
durante cuja elaboração no Congresso os· críticos se conM · 

· servaram .índifferentes e mudos. _. . 
Diz-se, porém, com irrisoria ~seriedade, que ncnlinm 

interesse ha ein examinar si. esses creditas foram. auto
rizados por lei, si attendiam a necessidades' publicas ou 
compromissos indeclinaveis, e si foram gastos ou não~ 
Mas é justamente isto o que interessa saber; porquanto, . 
.si os creditos são legaes, não houve da parte d() Governo 
nerihum excesso:de podeq si,attendem a necessidades ou 
compromissos indeclinaveis,. bem haja .O Governo que 
assim provê ao_bem publico e 'resguarda a honra da 
Nação; si não foram. gastos, não hou-ve o desperdício de 
dinheiro que se quiz contrapõr-á'falta dê dinlzeiro allegada 

. pelo Governo. .. · · ' · 
. · · Mas não vale a pena .pêrder mais ·tempo com essa 
sopliistaria. ·· ' 

'• 

C~nciurso da.· Sa.ud!3 Publica. . · 

·· Materia tambem m'uitó .discutida foi· o concurso da· 
Saude Publica. ·. · · · 

O decreto .legislativo n. 3.987, de ·ui20, que autorizou 
.a· reorganização dos .serv~ços· sanltarios, assim dispoz no 
art. _6°: · · 

. "Os inspe_ctores · tech.nicos, bem. como o1s~cré-
. tario· geral; serão. nomeados. pelo· President~. da 

. Republica, .. sob : prop9sta do_ dir~cfor do Depar-
1 

tamento, devendo servir em commtssão. Os dt~mais 
: furtccionarios . -serão de nomea,.ção do ministro da 
. justiça e Negocios Interiores e do .di(ector geral. do 

· Departamento, conforme as categom1.s em que forem 
· classificados no regulamento, med(ante concnrso de . 
. provas publicas.» · · 

E no art. 10: 
" Fica ó Oovertto autorizado a expec!it· os qeces.:

. sarios regulamentos, nos.quaes poderá impõr multas 
até 5:000$; a reorganizar os quadros dos funccio· 
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· narios da .. actual Directoria·. de Saude Publica, 
poden'élo a~plial-os ou reduzil-os, conforme, 'as 
:necessíqades do . serviço ; a· fixar. os · respectivos . 
vencimentos e a preencheras vagas que oc~orrerem, . 
respeitados os . direitos adquiridos ·pelos .. áctuaes. 

· : . . funccionarlos.; e adoptando. o concurso' par.a o, preen-
. chimento · dos cargos technicos.• 1 ·. · . · . . . , . 
A lei tornou assim dependente de· concurso o prcr 

vimento dos cargos technicos .. ·Era natural. Serviço .. de · 
interesse vital para o .paiz, não1 devia ser confiado sinão 
a quem• désse provas indiscutíveis .de saber.: e .·comp'e• .· 
tencia. · ·. · ·· . . ·· . · · . · · .; : '.: ··. :. · · '. · · · ·. :. · 
· ·· .M·as, no § 2° do citado ati. 1 o, o legislad~r. declarou : 

' . · · .c Os · medicos classificados no ultimo. concúrso' 
. ··.·para· inspectores sahitatlos · terao preferencià no pro- . 

. . · · vímento effeétJ,vo 'dos· cargo~ cor~espondentes que. 
· .. · .. resultem da presente.reforma~· ··· . · .. • ·. ·.· 
. ····Pretenderam os medicos classijicadoSizo ultimo concurso 

parcz inspé'ctores sanltàr.ios que .a lei. lhes" dava direito á,no-. 
meação, independente de novas provas.. ·. . . · 

O Oo:verno não.pôde attendel-os, exigiu novo concurso, 
que mandou immediàtamente realizar; e pensa ter inter.:. · = 

pretado fielmente o vosso pensamento e as vossas palavras.. . .. 
·. Na demonstraçãq desta these, ·seja~me .licito recorrer · 

a um. estudo que vi publicado nà imprensa. desta cidade, , 
e . cujos conceitos, :na· parte j uridica; plenamente subscrevo. . . 

O pensámento da lei era que ninguem fosse nomeado . 
para ~argo, tech~ico da ·nova organização. sanitaria -~em . · 
p~estar concurso. Não ,qualquer .concurso;·masum concurso 

· á altura da variedade e desenvolvimento dos assumptos· 
que entravam nessa nova organização. . . ' . 

' · · ·A esta·regra o legislador ít~o abriu excepção. Admittiu, 
sim, u~ litulo de pre{erencia DENTRO. DO· PRINCIP~O GERAL · 
que estabelecera, mas não' autorizou nenhuma ·nomeação 
sem o concurso por elle prescripto. 'Entre os que pre
stassem esse· concurso, sim, seriam preferidos.aquelles·que 
tivessem feito o outro, menos importante, é verdade, mas já 
·revelador de aptidão e preparo. · ·.. . 
·' ' .··• ·E' o qite reza com admiravel· Clarez~ e precisão !l § 2° 
do art. I O : . · . . .. · · ·.' . .:.. · . 

«Os medico$ classificados. rw ·ultimo .concurso 
p~ra inspecto~es SíJ:nitarips terão preferencia ·no p~o- . 
v1mento . effectt'lo dos cargos correspondentes, que 
resultem da presente reforma .... 
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· Veja-se bem: a lei não diz serão noJeados para cargos 
correspondentes; a lei' diz ·TERÃO PREf'ERENCIA no provi-

. mento dos cargos correspondentes. Si fosse seu. intuito dar 
a esse~ m~dicos direito á nomeação immeáiata independente 
de novo concurso,· diria isto mesmo e não se limitatia a fallar 
em preferenciB;· 'Assim, no art. 6°. ou· no art. 10,. quando · 
exi§iu o concurso para os cargos technicos, 'accrescentaria 
- 'salvo quanto aos medicas classificados no concurso de 

. 1918.". Ou então, no·eróprio §. 2• do art. to,. ein ·vez de 
dizer, como disse -::- ! os medicas. classificados no ultimo. 
concurso.terão preférçncia n~ . provimento, ~Hectivo ~os 
cargos correspondentes~·~ dma·---:-:- ''os-. medtcos classtfi" 
cados no l!ltimo . concurso serii.o ·nomeados para os cargos 
·correspondentes,". ·.. . · · ... ; .. . .. ··.· .. · : . · . . 
· · . A preferencia é sempre o resuÜado.dé Üma.comparação. 
Ninguem podepreferirsem comparar. o·Governo não pode 

. preferir um· ciuididato se·m 'comparal"o c~m outros candi~ 
datos ·que estejam ·em condições de ser nomeados· para o 
mes111o. emprego. Preferir uma pessba a ôutra que nélo. pode 
ser nriméada· pa;a o cargo, é absurdo. Ora; no caso de ·que 
se cogita,'quaes eram no momento os outro~-candidatos. em 

. condições âe ser nomeados, com os quaes o Governo pu• 
desse 'comparar. e aos quaes devesse preferir os medicas 
classificados no conc)Jrso .de ~1918? Nenhum, p()rque na~ 

. quelle mórrientó não ·havia aiíuta outros cândidatos. em con" 
diÇões :éle ,ser. nomeados,;, .só depois que se jii'e~~e. o novo . 
·concurso~ Logo, só depqis ~~sse novo. concurso ~erta p;ossi~el 
·a comp_aração e.apreferenc1a. Mas.não é posstvel comparar 

. .candidatos do concurso. de 1918 com candidatos do coilcúrso. · 
i de 1920'; só se comparam. candidatos do .mesmo concurso •. 
Logo; a p~eferencia dos" referidos medicas só se tornaria · 
pratica,yel si e!les toina:ssem parte rio novo concurs~. feito · 
isto, enta:o:sim,.sempre que houv:esse igualdade'·de classi
ficação, o Governo teria que' preferir o candidato que con~ . 

. . tasse tambem o concurso de 1918 •. ·. · · •·· · .. · · · 
. Esta é que é à lei, na sua letra .c<?mo ·. no 'seu espirito . 

. ·, · ~E.ilão'podia:ser outra. Si; c~mo se· pretendê; a lei 
mandasse nomear desde .logo para os·novos cargos os me~· 
dicos do concurso ae ·1918, ella seria manlfestamente.iil
constituciotial.· Pelo art. 48, n; 5, da Constituição, as. no
meações para.os. cargos.publicos co1npetem privativamente ·. 
ao Presidente da. Republka. O Congresso pode estabeleeêr· · 
as ceindições de capacidade especial pàia essas nomeações, · 
como é expresso no art. 73; nias não lhe. é lícito determinar 
que o Poder Executivo nomeie este ou aquel/e cidadão para . · · 
' . 
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este ou aquelle emprego, pois, si assim fizesse, a nomeaç~o 
passaria a ser acto do Poder Legislativo e nâo mais do 
Presidente da Republica .•. Na hypothese vertente, .por 
exemplo, a lei poderia autorizar o. Governo. a ,nomear com 
dispensa do novo concurso os medicos que houvessem pre:'. 
stado_ <i de 1918, mas nunca ordenar•a nomeação desses 
medicos individualmente particularizados. . . . . · · ~- . , 

. '_E', pois,·irielutavel a conclusão: ~ lei não tornoU .ohri~. 
gatoria a nomeação dos medicos classificados em ·1918; .. 
concedeu~lhes apenas direito de pr:eferenc'ia ·em' .. iguâidade· 
de condiçOes com os d,o novo concurso;· e si fosse aquelle. 
o seu intuito, o· Governo teria ·plena ·liberdade de .nomear' 
ou não os dito's medicos; porque ,o · provimento dos ~argqs . 

· publicas é attribuiçãodo Presidente· da .Republica, que. ~ · 
,- · · Congresso não pode absorver sem offensa da Constituição. 

. . · ... Allega~se que os §§ 3° e 4° do citâdoart: tO ntan.dam 
aprcmitar.tambení os llledicos. interinos ou em commissão, 
com relevantes , serviçoS',, .. e ainda os auxiliarês . do Posto 
Central da Assistencia, e. do emprego dMsás expréssões 
'7"tambem, ainda-: se deduz claramente,que o pen$amento 
da· lei foi aprov~?itar .os medicos · classificados no. concurso 
de 1918. ·. .. , . · · · · · · 

· . Sem duvida alguma, o peit~amérito :cta iei fof aproveitar 
. . esses medicos, e aproveitai-os de'preftrencia; mas mediante 
• . o concurso por.ella exigido. Tambem.os interinos, ·os com- · 
' missionados e 'os auxiliàres não teem outro direito•sinão o 

· _de preferencia, mesmo porque,)i o Congresso quizesse . 
/forçar'o Governo a n?ineal-os, este, escudado em texto. 

. expresso da Constltillção, teria o direito·. de oppOr:-se.· 
·.·. O·quea lei quiz dizer·coin taes. preceitos' f~i •que, ·dentro 

· · das condiÇõé$ por ella criadás para o provimento dos 
. càrgos techni'cos, serão tambem · aprih•elt_ados 'ós riledicos 
interinos, e ainda os auxiliares. . · · · 

· .· .. : ·. · . Em · vista . das·. raio~; expostas, . -~. Oovern~ .·exigiu . 
dos .·medicas .cla~sificados em 1918 que se submettessem.a 

. no.vas provas, caso pretendessem ser providos no~ novos 

. . cargos, e pensa,- como já disse, que bem interpretou oes• 
pi~ito e a letra do acto legislativo: · .· . · ... , · . ·· ·. '. 
· .' . Foram est~s. que me lembrem, 'as principaes .criticas 

. feitas. á administraçãc;~. . . . . . .;, . . . . . ~; 

. Passo agora a occupar~me. êspe6i~l nente .dos a~sum~ 
ptos pertencentes a cada Ministerio. . · . , .. 

. . . 
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RlilL'A(lÕES EXTERIORES . . ~ . -. 
Visitas 

· Retribuindo a visita que lhes fiz. em Bruxellas, cm 
maio de 1919, Suas Majestades o Rei Alberto I e a Rainha 
Elisabeth vieram ao Brasil em setembro ultimo, e effectuaram 
a viagem, tanto de vinda como.de volta, no nosso coura:- . 
çado.São Paulo. Demoraram~se cerca. de um mez e percor-. 
t·eram alguns pontos ~os Estados qo Rto de Janeiro, S. Paulo , 
e Minas. Pouco antes do regresso âBelgica,.aqui cheguo . , 
$ambem Sua Alteza o Príncipe herdeiro Leopoldo. . 
. · .. Com essa viagem, conforme declarou em mais de uni 
dos seus notaveis diséursos~ teve' o illustre món'archa em 
vista principalmente agradecer aó Brasil a espontaneidade 
e deçisão com que, desde os primeiros dias, se collocara ao 
lado da Belgica por óccasião da grande guerra; · .·. · 
. · ·. Os soberanos foram recebidos entre nós com o affecto 
e o· carinho/que desde muito haviamconquistado entre 
'todos os brasileiros, peloseu admiravel procedimento du~ 
-rante a conflagraÇão européa. 
· · ·• Não · preciso ·. salientar os resultados dessa visita . 

. A Nação fem-nos bem em cont~, quer no tocante ao desen..: · 
vofvimento das nossas relações commérciaes, quer.sobr~ 
tudo no que diz'respeito á nossa situação internacional .. 
Sei,~pQÍ' outro lado, qüe,._apesar. da furia com :que alguns . 
jornaes proéur'aram. na occasião amesquinhar. e denegrir 
o~ repres~ntantes tlo poder·publico aos olhos dos n'ossqs 
hospedes, estes levaram dos homens, da cultura e das. , 

. instituições do Brasil as mais lisonjeiras Impressões. 
·.. · .·. ·. Tivemos ~amb.erit o prazer de hospedar por alguns · 

. dias o illustre deputado italiano, ·ex-Presidente do Co~;~ · · 
.selho de 'Ministros, Sr. Victor Orlando, que veio ao Brasil. 

· com o fim , de percorrer os centros mais importantes da 
C()lonização italiana. Elle foi portador de uma carta auto-

~ grapha do. Rei Vittorio· E manuele II, na. qual Sua Majes~ 
tade exprime o desejo de visitar o ·nosso piliz, logo que . 
.as Circumstancias o permittam. . · · · , ' 

· · · · Penhorou-nos· ainda com a sua presença o Secretario 
d,e-Estado dos Estados Unidos da America,.Sr. Bainbridge 

. Colby, .que, em nome do Presidente Wilson, infelizmente· 
·.ainda enfermo, veio corresponder.· á · visita que a este fiz; 
e, a convite do 'Governo Brasileit·o-, o Sr. Juan Antonio 

· · Buero, Ministro das RelaÇões Exteriores do Uruguay, q11e, · 
na Confe1;encia ·da Paz,· tantas provas. de apreço deu ao 
Brasil. · 
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· . ~inalmente, por oécasião da_viage'ni do ;cru~ador Rom!': ' · 
da Marinha de guerra italiana, , pelos portos do Brastl. 

· esteve entre~ nós Sua Alteza o Príncipe. Aimone di Savoia,· 
que fazia parte da.sua officialidade e foi alvo ·de m~re- . 
cldas attençoes. do Go.verno e da sociedade braslletra • 

· · Liga das ·.Nações , , 
\' ~ . . ' . . ,. .. • ! ' . J 

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

·. ·· .· Na_primeira reunião d~ :J\ssembléa da. Liga • das 'ffa~ 
ções, á. qual ~ompar.eceram quare~ta e um Estados:eCUJOS 
trabalhos se realizaram em .Genebra de 15' de novembro a 
18 de dezembro ultimo,. ,esta vá o Brasil rep~esenad~ peloS' 
Srs •. Ro'drigo Octavio, sub-secretario de E~tadc) dás RelaÇões 
Exfeiiores, .. Gastão· da. Cunha,. embaixadóf'eín'Parls ... •e · 
mem"bro do Conselho Ex~cutivo da L!g-a, e, ~iüll ·FerancJes, 
nosso delegado junto· á .Commissão de Repar~ções. . ' .. · 

, · A Assembléa incluiu o Sr. Rodrigo .Octavic:(entre os 
seu~. vice:-presidentes.' '.. ·.. ' . . ; . · .. · .. - . •\<' · ..... 

· O Brasil ·fói reeleito para um dos lugares não perma:-
. nentes do Conselho Executivo. Essa reeleiçãó fez-:se por 

um anno, até á·proxima sessão da, Assembléa ·a realizar-se 
no mez de setembro vindouro .• Deverá então a.Assembtéa,. 
em completando C! texto do ar~. ~o dti Pacto ~xar o· .t~mpo 

:de· d~ração ... do:· m~nl!ato . para o Cons~lhO, e estabelecer.. 
as fó!'mas e. modalidades da ~leição. · . · , · :. , · · . , · 
· . · .. O. Brásil tein .sido collabóradoi:. assiduo .nos trabalhos 
do Conselho, desde·. a. sua. instálhlçlo; e,• ítà sesslio qUe. se 
l1Hectuou .. ~m · Paris, no ~-~ez de fever. eiro ultimo; cot.tbe::lh~ . 
mesmo a. honra de prestdtl·o· pelo seu representante.. . .... · 
. · . Os trabalhos da,Asserribléa foram dtstrlbuidos_por seis · 

· cotníniss.ões: l~, organização geral;: 2a; organização .tech-:-
·. nica; .3a,. organização d.a Côrte de Justiça ;·4\,ol"gailizaçlio 

- financeira; 5\ admissão d~ · novos . t;stados.;; e ~a,' arma:. ' · 
mento e.mandatos. . ·, . . . ..... ·. · , . ·~··· . • · 
. , Q BrasiUez p~rt~ de todas ellas .. ; . ,,,,,. ·. ; . ; 
.. ···.A propo·sta m~ts 1m portante ~a ;P,rlmetra 4estas com,. · 

mtssões fC)t. a relativa ao estudo das emendas apresentadas . 
. a~ .Pacto da Liga. Esta proposta, que importava. o ~dilt- · . 
me~to da. votação das. emendas, foi approyada 8ontra. os . 
v~tos apenas ~o Paraguay e da delegação argentina, a. qual,. 
por este motivo, se retirou da Assembléa; COIJl .gran~e 
pesar cie todos os seu~ membros, e com a declaração do 
d~legado. brasileiro . de . não haver divergencia alguma 
fundamental .entre .o Brasil e a Argentina quanto tis idéas 
por esta ·defendidas. ... . · 

• 



. ' . 

. ' 

· SllS,S,l;o S0Llll\1NE OB ABI!R'rUM 
) 

' A: segunda commissãó suggeriu ·Se convocassem COO• 
ferencias destinadas a prover ao estabelecimento do orga~ 
nismo economico-jinanceiro ê do organismo ·de transito e 
communicações, ·~ cr~ou desde .logo o organismo de hygiene 
publica, com o fim de assegurar estreita edroveit()sa co
,operaça:o de todos os Estados no comba ás molestias 
que enfraquecem e dizimam a humanidade.te 
·. ·. A-terceira com missão· foi 'incumbida . de preparar o· 
projecto de· organização da Côrle Permanente de justiçà 
lntema'cional. . ,· .. . . . . . < . · 

.' .. O project~·originario, prepa~ado em. Haya, f~ra modi-:
ficado pelo Conselho Executivo em sua reunião de Bru- . 
xellas, notadamente nó artigo·ein que estatuia a jurisdicção 

, . obrigatoria da Côrte para certas questões de ordem jurídica. 
Esta modificação partira das quatro grandes potencias, em
quanto o Brasil, a Hespanha, a Belgica e a,Grecia se haviam 
manifestado pela jurisdicção obrigato~ia .. Todas as demais 
nações representadas na Assemt>léa, excepto o Chile, que 
· n.ã.o sé pronunciou; opinaram tambem nesse sentido .. Dado 
a resistencia irreductiv.el.das grandes potencias e. o risca 
.de. se .frustrar a propria :instituição do Tribunal, o delegádo 

· do .Brasil propoz qu,e, ad\llittida .. em principio·~ jurisdicçã:o 
facultativa, se restabelecesse, não obstante, o texto do pro
jecto de Haya, o q,ual, entretanto;·vigorariásomente·para os 
·Estados que o acceitassem, ainda que sob condição de reci
procidade; Esta. emenda foi acceita com geraes · applausos, 
e, de.:accôrdo com ella, .já .. quatro Estados optaram .. pela 
jurisdicçlo compulsaria .com a clausula de reciprocida4e: 
Suissa, Portugal, Dinamarca e Salvador. . . . · · .• 
· · 'As outras tres commlssões não tomaram deliberações 

· que particular!llente. nos interessem; , _ 

.. :. . . •• :, -Relações com a. Allemanha ·. . . . . ' I ' 

•·· . ··Tendo' ~.· AIÍemánha, .depois .dê. rêstabelecidas .as 
ntlssa~ relações diplotnaticas, . 'itomeadÓ ·como SCl! repre
sentante ,aqui. um enyi~do extra~rdinario. ~ tnlnistt:o pleni:. 

·· potenciado, o Oovérno .• braslletro a.credttou,·. no,. mesma
caracter,,. junto ao O~vemo. allem~o, o nosso enc~~~egado 
de. riegocios. em B~rltm. · 

. •' 

· . LegaÇões . estrangeiras 
' ' 

A Polonia e· a Tcheco~Slovaquia criaram legações, no , 
Rio de ·janeiro, respectivamente em 27. de maio ~ 29 de 
junho do anno passado, datas em que ficaram acreditados 
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ii O CONI:mE.I;lSO NA'clONAL .- ., .. 
. .• ' . 

os novos representantes. O ·Brasil retribuiu essâ cortesia 
em 23 de márço ultimo, ·criando uma legaçã9 em Var.sovia 
e outra em Praga. . .. 

· . Elevaram as ~suas missões diplolliaticas no Ri'o.de . 
Janeiro. o Reino da' Suecia e a Confederação Suissa, cujos · · 
representantes passaram a ter a categoria· de enviado ex· 

· traordinario e ministro.plenipótenciario. · 
" ~ ' 

. Embaixá.da. . em . :Sr;axellas 

. Conto·. prova·~inda do nosso! alto ·apreço á naç~ ·· 
belga, o . Governo fundado em'. autorização legisliitiva 
elevou á categoria de emb\lixada a nossa .. r~presentaçãG 
díplomatica em Bruxellas. · .. · · .. :·. .. . · . . · · · .. · : 

·,, 

Novos Estados· .. 
\ . . 

Foràm reconhecidos': o· Estado e o.Go~erno da· Po-
·. lonia; o Estado e o Governo Tchéco.-Siovaco ;·a indepen- · 

dencia da .Finlandia e o seu Governo; como Estado · 
soberano, o Reino . da Islandia unido á · Corôa da. O i na.; 

· .marca; a Republica Austríaca e o seu Governo .. ; e a 
· independen'cià e o Governo da Armenia. ·· · · · 

' . . '· ' . '· -·. ', . ·, 

· P.oeàe · de .. Chefe · de · Estado · · 

. O Brasilfez-se ·representar pel~~. seus respectivÓs·: . 
agentes diplomaticos; acreditado~ para esse fim em miS~ão . 

·. especial, na posse dos·.presidentes do Equador, Paráguay . 
e Chi. I e ' · · · . · . · · .. · ·. . · . · · · _.-. · • · 

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

' . centena.rios .. ., .. 
, .. , ) 

•• 1 ' 

. · Pelo nosso ministt'o no Chile compareé!!u o Bràsil·ás 
festas elo centenario· do Estreito de Magalhães, e 'pela: 
nosso ·ministro em · 8uenos~Aires · ãs · .. do centenario de · · 
.'Guayaquil. . · · ·. · · .. , ··.· ··. . .. · ·• · · ·. . .. . . . 

· · O Governo peruano convidou-nos a tomar parte nas, .. 
f.cst;~.s do centenario de sua <iitdependencia; e1n' julho do · 
'concn'te anno, convite· qi.te ·acceitãnicis 'c'om prazér. · · ·. 

' ,,_' ' . 

Limitée . ' 

, . Ainda ·não fii possível, apesar dos esforços do Qo .. 
· . verno, .Jiquidar definitivamente todas. as nossas peridencias 

de limite.s internacionaes. · · · 

'• 
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. Na ·Mensagem do anno passado tive . occasião. de sa
lientar ser. fsso devido; em· grande parte, á ·enorme ex
tetisão territorial do palz e á circumstancia de confinarem . 
com· terras ainda em ·litígio' entre nossos·lindeiros ,alguns 
dos trechos d<t fronteira a demarcar. 

Limítes .com . o Perú 
. ' 

· .Tiveram andameilto e bom resultado os trabalhos da 
Com~issão Mbé~a de {..imites co1~1 o Perú. Durante.a época 
· propna e aprovettando-se do regtmen das aguas. então fa
voravel, a. C?mmissão conseguiu operar em região agreste 
e levantar cmco marcos de fronteira nas nascentes e na. 
b.oca dos rios Santa Rosa e Champuyaco. 

. . No intuito de obter o maximo de resultados. desse 
serviço, o Governo annuiu a que a·commissão Brasileira, 
que partiu para o norte em· abril proximo passado, se 
reuni~se com a. peruana em SennaMadureirá [Ja segunda· 
quinzena do mez corrente. · 
. ' ' . ' 

" · Limites com ~ Uruguay 

· A Commissão, organizada einob~diencia á Conve.nção . 
de. 27 de ... dezembro Cle 1 ~16, prosegue nos tràbalhos de , 

. inspecção aos marcos da fronteira, fazendo.:.lhes as neces· ·· 
SÚÍ(I.S reparaçOes OU levantando outros de permeio, para 

·· lnelhof caractel'ização da linha. .. · , · 
. Tambem continúa a ex.ecutar os trabalhos topogra-, 

. phicos e. geodesicos, previstos na .Convenção, para ligar a 
- -triangulada do no.sso s~rviço geog:raphico.á do' Uruguay • 
. São .. patentes as ,v;mtagens dessa Hgação. : ·· ..... · · ·. . 
, · .. · ~seria conveniente Qtle se désse a determinadas auto

.ridades dílS regiões.limitrophes a im,cun)lencia de velar 
pelá integridade· dos pontos de referencia da nossa linha 
fronteiriça, sejam marcos, balisas' ou .pequenos accidentes 
naturaes devidamente assignalados. · · ' 

. . ' ' 

·: . . . 

· Tratad.o 'd.e 22 de julho de 1918 

.. ·. A Commissão,Mixta Executora submetteu, em t~mpo' 
a appróvaçãei. dos dois Governos contractantes, o projecto, : 
de locação da ponte ititcrnacional sobre o rio jagu~rão, 
acceito pelas ,Notas -trocadas cm 14 e 20 de dezembro do 
anno passado, ,e o da localização do Instituto de Trabalho, 
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Ua ... ' CONGRESSO NAOIONAli 

Em mensagem. éspecial déLr-vcis-ei conta do segui
mento que teve a execução do Tratado. 

Aproveit~mento .dás ·quédas dolguassü . ' 

o · offi~ial de engenharia designado pelo. Governo 
para acompanh~:f o·s estudos que a· commissão de tech
nicos ·argentinos precisava executar na região dos .. saltos 
do lguassú, com o Intuito de avaliar apossibilida.d~ ao. 

·aproveitamento dessas quédas d'agua ·para. fins ,fndustriaes 
segu~!l,logo a seu destino e, dev()lta ao Rio, apresentou 
relatorto .circumstanciado em que; baseado -nos seus es
tudos e observações pessoaes, bem como nos dados gra

. phicos · levantados pela .commissão. argentina; · aprecia o 
proQiema nos seus pditcipaes 'aspectos. .· . ' ' 
. · ·Depois de conhecidas as conclusõestechtücas· á que 

a commissã.o chegar em seus· estudos, .o Governo terá -. 
·-muito prazer em conciliaro: interesse n'acional coin ós _! 
desej'?s da nação 'ar~~nti~a no tocante'. á. re~Hzação 'de,ste 
grandtosp emprehendtmento.. · · · · · · · · ·. 

· Pacificação da. · Armenia . / 
. ' ' 

· . O Bras ii, a convite. do, Conselho Executivo.· da Liga 
das. Nações, acceitou. o encarg9 · de, juritamerite. com os 
Estados Unidos.da:America e a H.espanha,servir· d~ :me
diador. .na luta entre Ofi: armenios e . os nacionalistas tur.cos. 

. . Bens . de aÚ~mães· · ·· • \ .' ' 
' ' • ' ' ; , ' I : • ' ' : ,: ' ' .~ •,t : • > 

· .. . o ,Govetri~ n~o.'s~ têm ·queridó prevalecer -:do di(t~ito 
que lhe confere-o;~rL' 297·do,'Trl:ltad·o·de Paz, 'de·'Jiquidar 

· ou.reter os bens. inimigos, sequestrados por eX.igenCias da 
guerra. Esses bens e·stao sendo restitU:idôs ao!;· seus proprie- · 
tarios;~sem'pagiún.en'to, todavia, de qualquer indemnização, 

. visto I que, pelo, Tnl.taao; § Bq do· à:nnéxo m· da' Parfe. VIII, 
.. e art. 439, cabe á Alle~aít~a;· de modo ge~âl;indemnizar 

os-seus nacionaes pela ltqutdaçlio ou retenção dos· bens· e 
interesses destes nos paizes alliados. · · 

Café 
. ,. . , , , . " I ,. . 

O .Tratado. de Paz; art. 263, declarou ··a:· Allemanha 
responsa.,vel,pela restituiÇão. das s~mmaS':d~posifadas no 
Banco Bleischrõder, de Berlim, provenientes. da venda de 
cafés pertencentes ao Estado cJ,e S. Paulo, e. pelos juros 
convencionados, tudo ao cambio do dia do deposito. 

. . 
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S~SSí\~ SOLllMNE Dll ABER'J'UJ:l,l. 

. ·Como se tratasse de materia a ser d~batida directa~ 
·mente entte os _dois Governos, a Legação brasiléira ·em. 
Berlim iniciou.as negociações logo que se restabeleceram · 
as nossas.xelações diplomaticas .com aquelle paiz .. 

. " Por effeito destas negociações, todo o deposito · qa· 
-casa Bleischrõder, em importancia superior a 125~000.000 
·de marcos já foi posto· em ~ondr~s á disposição do go- . 
verno de S . Paulo . • · 

. Quanto} parte da divida oriutú:la de .differenças de . . 
· · cambio, ·.cujo 'pagameilto incumbe· directamente ao· Go- · .·.·.. . 

verno allemão, a liquidação offerece serios embaraços,· · •- ~r" 
mesmo'-.sem contar. com •as difficuldades actuaes ·da si- _.· -< · 

·· juação financeira da Allemanha. . . ·' 

- !' .. : 

·. ;_. 

' .. 1 

1.,·· 

., . 
. ~;·;·_~-

', •'. 
\ 

...... 
. ~ :·~-":~-\:' 

• ·. ~-f· · . · . Com. effeito, o. Trata.:lo .de_ Paz, .arts. 236 e 2481 su· 
je_itou não só os-recursos economicos da Allemanha, pomo · • · .. · 
todos ·os seus bens. e fonte de renda, ao pagamento das · · < · .•:: 

'~)~:/ 

reparações e outras responsabilidades. E' claro que ta.es .. · .. _.·._ .. :_~.-,-~,-.· ... ·_···:·;·-·.-.. ~:···.· 
' bens .e recm:sos. 't'espondem tambem pelo pagamento rela- - . 
"tivo ao café, qu~ 'é obrigação decorrente' de dispositivo 
expresso:.do Tratado;. Mas o art. · 2~1 •estabêlece a orde_m 

. de. prerere_ncia nas'Olçãq dessas respon'sabilid~des e, por 
SÜ!l natureza:, a dividá de ·que se trata não poderá vir 
sinão em quarto lugar, depois de obrigações. de tal modo 
extensas que só. muito mais tarde poderá o. pagamento 
ser exigido. ' ' . '· ' - ' ·' ': ' ' ' . ' ' ' ' / 
. .· Para conseguir esse pagamento em futuro mais pro-

. ximo1 será preciso alcançar, • além da boa vontade da Alie" 
. 'manha; ó consentimento dos paizes alliados·. ·. ' · . 

. .. Neste sentido ·continúa o Governo a envidar todos.os 
seus esforços. '' . 

: ..... · ' ... •· .· 
'·. ' Nà;vios 

> ;() challlacto caso d.os navios ex-aUemães envo,lve duas 
. _questões perfeitamente 'distinctas, .de que meoccupei ~om 

; a ínaior clareza, em capitulas differentes, na Mensagem 
· . anterior: a propriedade e o afretamento. O Gove.rno fez pu.: 

plicar em. tempo~ as communicações que recebeu em relação 

' 

á .priíneiraJ e; quanto á segunda, a int~gra do accõ~do que 
·aqui' realizóu em ·outubro com · os representantes da 
França.· Não ·.obstante, ainda 'hoje é ~ccusaqo . de. con- · . 
servar a Nação na: ignorancia· desses· assumptos,~·e vive- , 

·_se a alarmar, de vez em ·quando; o espírito nacional cont de" 
turpações e conf.usões. int~nc~o_naes1 que, já se vê, nenhuma 
razão de ordem pubhca JUStifica; · · 

S.- vc,l •. , ·. · ., 

.·· .. , 
,·_;::.'1! 

,. ·I 

.... ' 
. ; ·;."!i 

,,,: 

, .. / .~ ·, ; :~.~ 

·. ::. ', ~-;-
. ..;..·_. -.._'~ 

' ' 

I .. ~~- '· 

. ; . ''• ,· 
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H4 CONGRESSo· NACIONAL 

• . o· 11 direito de propriedade pleno do Brá~H sobre os 
. ·n~vi?s por elle'-apprehenqidos,. 9ireitoisento de. toda rei-. 

·, 

· · vmdtcação por parte. de qualquer dos outros governos ai
. liados ", foi' reconhecido pelo protocollo Wilson-Lloyd 

. Jieorge. Nos te,rtnos ·desse protocono;.por~m, o Brasil-fi":" 
. ·cava .o~rjgado a ·entregar,, em pinheiro, á Commissão:de 
· Reparaçoes; a differença entre .o válór dos navios e o mon- . 
t~nte-.da;s· nossas 'perdas maritimas .... Ora; estas. p·erdas · 
tmham stdo modestas; de .sorte que, si preval~cesse o pro-. . 

. tocollo, ·.teríamos _que despender scimma ,elevada par( · 
f • • • - I I .. . .. . conservarmos os navtos. · . . . . · . · .. . .. ~. . . . . 

. . ... ,:. . ·.' . · ·Por· esta razão, e sobretudo por estarm6s convencidos 

.. _. ;- . ' ôe que o systemà. .dé compensações do protocollo fÔra, deli-
' . .ber~4ament~ módific~do· p~lo Tratado de Paz,.não<accei-

•.; . . támos ilQUellasolução.e_pletteámos a do art. 297do Tratado, •· ~ 
'· eiit·,virtude da·qual. 0 e!Jci>ntro~. d~ contas, para a_ap_uraÇão · ,•' 

' 

,·; 

_·,.· ~ -' 

...... _, 

I ' . ',.-

'-· : -~' 
... - .. 

<. das re.spo~sabilidades recipro~'as .d.o Bras ire da Allema11ha~ ·, 
· ... ·se darta nao entre o valor dos navtos ex-allemães e. as nossas 
. · dimiizutasper~~s níaritimas,'maS, eqtre aquell~ :~alor e todas 

···as responsabtltdades · i(a · Allemàriha a ·titulo ·de/reparações 
.. · • · E' evi.dente que: ésta sohtção seri~· m.uito· J!lais vanta-· .. 
· . josa para o'Brasil, ·pois' o obrigaria: a: desemb~lso .. muito 

menor · ' · · · .1 .. · . · . · . • · · · · · ' . 

· ·.· T~fu-se dito que es'se ponto de .vistâ não o "defe~di 
eu na: Conferencia' dà. .Paz, ·e' só recentemente, na· ultima · 

· phase das. negocia.çoes" cOm i o Governo ffaricez; · f qtie ·foi ··. 
suscitado ·. ···.· ·' ·· '··.··.' · ·.··. · ·--: ·· · .. ,, · · .. · · 
· · · .E' iriverdade já. múiÍàs ~ezés. rebatid!l, que a m.a- . · 

.. ledicencía .impenlten~e. ~t cçmtumaz.· conti.ilúa• a .rep~tir·.·lla ·.• 

. esperança de .que,algU:ma coisa reste em: t'neu:desab.ono .. 
.. ·Na 'Mensagem. do. anno ·passado, ao. fa:z~r o:.:historlcó ·.· . 

'tninuciaso de .quanto ·accorreu. sobre esta questãô, repró-,0 . 
duzt ,o J?r.otocóllo ·Wilson e· a:ssignalei que· elle reconhecia ·. · 

:._ · ' ·. · " a nossá propriedade .sobre os navi.os m_ediante indeinni• · . ~ , . ·,. . , . ,.. I . . .. / . 

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

,• ,, . 

... zaç .. a razaave •. · .. - . · .. , •. : . •· . .... , . · 

. · · .. · E~· ~eg~ida ponderei : · _ •·: .· ·' . . .. . ... ·.· 
' • , • . , .> • ::' , ' ' I -~ , ./- . . ' ' , '· ' • . ' . ·• ' 

..... c Mas essa indemnização .tinha de ser paga pgr , 
· encontro de contas, ,estabelecido' éntre 9 valor dos , 

. I~ . ' ' navios; de Ufll lâdo,' e, do outro/ apenas as' ri.ossa,s . 
perdas maritima,s.;Ora eSt(:lS ,p~j~as er~m insignifi.; .. 
cantes em Cóinparação C(lm· ÓS barcOS. apprelten;.· 

, didos. O Brasil, p.ortanta,' 'si ·prevalecesse aquelle 
. · voto, ficaria obrigado a um avultado. desembolso. Só 

' . um novo accOrdo, impossivel.de obterá vista -do· re-. · .. 

' .. 
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sEss:\o soLEMNc:'om:A!IEfiTtiM. · ·•·. ;':' :tU· ,:>.: ,:;·i~~~ '. . . . . ' ; . .. '·~~~ 

.. · · ,~ · su~tado .tio primeiro, oU o . .Tfatado ~ie'pd;,''pofl~rià ·' ·•. 'o,!\~1f 
. ,, .. , .. . ''::evz,tar ou;.pelo menosi attenuar essa respo.nsabflida~e~ ·. 1 

• '·~ . .'~.]j 

- . ' ··:Na Cofu~issão Econ~m-ica .. discutÍ~-s~ ~o~ e~se · ... · .·· ::/~~ 
' ·,,· ,iemP,o ·o .. ~roj~cto r~latiyo·. aos, bens, direitos e in7 .. • .. · ;!'1! 

.; .: ·:· .. · , ,t_er~sses.pnvados alle_m~es~ ~que ho,~ve~sem sido 'o~- · . ,.'· ·,,(~[ 
:.' ··~.· . • jecto·de m~djdas excepciona~~·,:por·p~rte das nações · · · ~: .. ;~ 

• • • 1 ~·.al!iadas: ,Na· redacção'd~~te projecto:.collaborava a: . . •·'· ;-.\' ,; .• ·1 
· .. ·.!. • 'D,elegação brasileira;.O . .prcijectoesta~uia: q.ue··cada .·.:.··I :.· .. •_/.· .• ·.: ... ·.·.t.· . 

.. · . n·ação'alliada·podia.reter ou liq~idar:áquelles bens, · · · ... ·· . '· 
... · ·. le'vando o producto á conta do ·que lhe 'aeves11e a Alte- . · ''""1 

! · ... inanha·ao.titulo di repalações. Eis ahi:a·.solução que . . 
convinha. Deviamiis fazer tudo por mantef.,a. Estabe- 1: 

.. · . . . Ieéiâo o encontró não mais entre·. o' va1or dos navios . . ' ·' 
;· ·\" . e O$ perdas'marifímasl mas entre esse vaior e todas · 

as · respons'abilidàdes . 'da ., Allemafzha. a . titulo ·. de ' ·. T 
reparaçDes1 .o B~asil póuco teria que pàgar.· . 

"' ' . ' 
'. . . 

~ •.. · ·Eraindubit~vel 'qüei-~ntre ,os l:Íens:que ha.viam. · · 
.. · · : >. sid,o1>bj~acto :'de· medidas ·excepcionaes·:se compre

-.· .. ·. ~ .. h,tiizdiqm ~s '~·ayios apprehe,nçiíil.o~pelos ;belligera,n~es 
'. · . !a:nto · mats. quanto• · del.le~ não. se, occupava o pro
o. .Jecto d? Tratado. ~!ll ~eljhu~a d~ suas Ot\tr<l~ partes: . 
. : ·. os-navtos de que• afinal. veiO afallar o projecto dp. ~: ... 

· ... · Commissão F.inancelra, hoje -Parte VIII do Tratado, . 
· ·. eram· os qüe aindá.e.stavam empoder-aa AUemanha.· 
... · .. .Em todo· caso, para eyitar Jutúr.os sop_his.mas, como. 

. ··· · entre áquelles ·bem~ n~o ,figuras~em. os que' haviam ., 
· . ··~ sido objecto. de utilização, e pudesse. este sil~ricio7 . ·. 

• · · ' . · ·.·. :ser mp.is_tarde invocil~o contra o .. 'diréito do . Brasil' , 
· · . · : áós ·navios utilizados,' o: delegado bràsUeira;. aci:en-
. " . filOIÍdo bem, 'com acquiescenciá 'da. Commi.ssão,''que ', 

. ' ':. o :dispositiw/ éio· projecto· comprehendiá~ os' ri~vios• 
>~ '· · CIPP!ehendi~9s petgs• 'b~ll~erante,s, . e \? seu intuito 

".:',era· deterniz~ar com·:pr~c!sao o~ doBrqs1l, usando da 
. ·' .. ..·· ... (· .. 111esma e~pre,s~ão-·p~rtt~~lar pot; est~ -empregada 
; · '·; .. · para destgnar as medtdas de', guerra. de ,que ·se . · '. > .ser,vira,}ez in~luir/n'os: §§'J• ~e, 3• .do ~nnexo ·á' 

' Selção 'IV da P,a1te .X; as palavras .utzlização e 
/ I . ·. íztililar entre as·:mé.didas ,de' Aue. hoUvessem sid~;> 
, < · . · obj!lcto. os bens ~ue~~es; ~9,1i.~, t>r ~lllados podiam 

· · · ~··. · · · ass.irii reter: ou -liqutd~r~ · _Ftcaya:m por · e.~ te ~.odo 
' . • • . • '

1dissipadas tOdas· as duvidas. . . . ·', . . .· . . . 
.,. , . :: ',' : .. .' • , •', ,- '_. . ,.~ ·.J•. . . . ·, .'- ' . .. 

,.. . . .'. < . : .. E ·é isto o ·que· se . encontra' hoje no . Tratado de . 
·> Paz.• · ., · 

' ' . . . ' 
'. I 

•' 

,-, . ::·_:::;:~-;\ 
' \~, 

: .~;,. ~-:)_· .. :· 
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. '. H6 .: '' 'CONCJI\ESSO J)i.\CiON .• If, 
'-.. / ·• ' . 

\ -~ . • •. , , ,' ,. ., _I -~·.:.-·.. 'i'\, 0 '... :::-•, :>-::, :'.,, •' ·:·: • I 
. E• .. depois de ;t~ariscreyer .o art .... 291 do Jratàdo, · 

. . conclUJ : I · . . • ' . . . , . . . . •' • •
1 

. •, ,I 

, ·,' . ' :. ·, ' ' -~. .. .' '\ . ' . . . .. __ ' ·. . -·~~: . 

c fiàiva assin,z o. nosso di(eito solJre os navios · 
allef1!lie~. perj~itqmenté :acaiJf~lgdg~ p,. ;f!rasil; podia. -; 

· reter ·emdeu.poder,ou~vender esses ;navtos; devendo,:, . 
• . : · .. · • • éntregát' i/ saldo, qqe pprventura: se vêrlficass'e no· : 

) "··· ; ··' · . _.. · sêu ajuste, de contas com a Allêmahha, á.Commisslio. · 

·, I ·•. '. 
·,. . ,'... ,\ 

... . 

',.'. 

í 

' ' \ 

' , . .r r 1 > 

' T; ·• 

·de Repârações: Além dist9; 'exonerava-se· de qualquer · 
. pagamento pela utilização çlelles, · á. vista do disposto. · . · · 

.. ·.· n() § 8" do Anne'xo J/1 .á. Parte VllJ; ,e no art .. ~9. ~ .. :·. 
'\ ' , -. .'' ~--1 ;.. .;, . ·, :I ' · :· ' . , ,· I~- -' • : . ' ' ' . •' . •' ' 

· . . . . E', pois~ ipexacto que só· agora ~~ ten!la c_ollocado .. 
sob_ ·o amparo do a_rt. 297 do 'l:r!itado ·o diretto do Br~siL 
aos · navios ''allemães: este ponto de ·vista·' foi deftm- . 

· di do· pela D~legàç~o brasile.!ra: desde a f:onfúencia da 'i . 
Pa:z · · · ~ · ·· ·. · ··-· · · ·.· · ·. . · 

. · •. A 2 ~ de. mâio do anno. p~ssad~,' a:. F1:ança, que se -. 
· - recusara :à~assignar o protocollt;> 'Wilson7Lloyd George na . 

par:e .favt;>·avel ao ··Bra,sil, resolveu-se~ ã. admittir'à nossa 
.propriedade nos_ term.os dess.~ protocoBo. ...,. . :-,: . , . · 
. ,Eril já alguma corsa; ·Era: um? passo para adiante . 

:- . no sentido das .nossas reclamações i Mas. nã~_era Q que 
,..:. y·. . 'julgavamos ser o nosso difeito.·.Continuámos, por isso; a, 
.. . · pleitear a applicação purá. e sim.ples do art .. 297 do Tr'a'- ' 
·, ~: ::· ' , · tado. ' · .. · . •· . · . .- · · ·· · · · .· · . · . · · · . . .. ·· .... : 

"' ~. I ' ' 

· . As negociações, à'pesar~o apóio .franco e deCidido· 

. _.... 
_. qu'e,'desde o. primeiro ·momento; encontrou a nossa pre- . , 
:, tensão no espírito .esclíuecido .~o Sr: Alexandre Conty, ·:_. . 

... · embaixador, .da Fràn'ça junto ao nosso Governo; não che~ · 
. "' '. garam·lqgó a resultado~ definitivo; devido: sem.: duvida ,ás.· , 

- graves preoccupaÇões que então' assob'erbavaiÚ. o· Governo · >: 
franéez. · · . · ' ·. · : < · . · · ' . . ': · ... ' · · .,, ;.:. : · · · 

. Em setémbt;o seguiu. ·o Sr> Conty para o seu. paiz/e. · > 
em outubro, ·como·· o Sr. Rodrigo Oc~ávio, sub~secretario '· 

· ~e Estado das Relações Ext~tióh~s; tivess~ .• de ir á'Eúrppà'.·;,: ~ .:· 
·:representar .o Brastl -na A~sembléa .da l:tga das Nações; ... : · , 
.''íncumbi.,.o de. prosegui,r péssoalmenté as t:lego~iâções~ com .• , 

I_ I. 

o GovernÇJ ~da Fr~nça, .. apróveitando-se para 'isso da pre~ · 
. : sença em .Pàris daqu·etle embaixador. " .. · · . . 

. Auxiliado· pelo ·Sr:: .~aul Fernandes, nosso represen~ . 
· tante na C_om.mis~ão . .',de ···-~ep·ara~oes,· e pe~o 'Sr. 'castell_o. ,·> 
Branco Clark, entao encarregado. dos negoc10s da EmbaJ.o. , · 

.. · xada brasileira ell! Paris, o Sr. Rodrigo .Octavio · o.otevé: .. · , 
· . afinal a declaraÇão da França de i:econhecer o iíosso di;.. .· · .· 

reito..nos termos do art. 297 ·do Tratado. . · 
. ' . 

· .. ·, 
' . ' 

J \ 

. -· 

I ... 
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SESS,\0 SOi.ll~IN ll Dll AO!m'l'CJIIA ., . ·,, . U7 
' {/# " • , I, 

c • :Eis aqui o telegramma em que foi c6mmunicada essa . 
declaração: · . , · ' .· · ·. ·: · . 

· · ." J.>aris; 6 de novembro...:.. Ti.ye'hoje imp~r.tante . · ~ c. 

·. c~nferencia no. Quai d'Orsay COf!l o Sr. Conty e- os . 
cliefes de servtço. O Sr. Conty. mformou-me que ·o 

' ,c 

. ; . 

• 

:-., . seu Governo aéceiía o accôrdo 'firmado pela Com-· 
, missão· mixta,. ficânçlo .de apres·entar modalidades- ' 

sobre' o pagamento para submetter ã approvação' . 
.. de v,. ·Ex .. (trata-se do ·accôrdo de 29 de outubro, 
sobre a liquidação· do . afretamento dos navios). 

· Informou-me mais que: havendo as repartições . 
competentes estudado. o .nos~o' pQ.nto de vista sobre . 
os na1,'ios, seu Governo 'havia resolvido. adherir 

1·• · · inteiramente~ ·à\ elle; sob· reserva da· decisão· do 
"· Governo inglez~ com quein deseja andar de accôrdo 

nas questões d~. marinha mer.cante. Adiantou. já 
·. havei· o 'Governo dado: instrucções á · Embaixada 
·franceza 'em ·Londres· para apresentar. e def~nder o 

• ponto de vista. .brasileiro. Para tornar clara a ~i- · · 
tuação, expuz.o'nosso po'nto de: vista e o ·sr·. Conty · 

· · · .confirmou que. o Governo :f~ancez o acceitava inte-. · 
·· grálmente, ·a saber: reconhecimento dei nosso direito 

.. ·de , propriedade por applicação/ do . art .. 297. do · 
·- · Tratado, com a en\rega do saldo á Commissão de 

. Reparações.' E' assi.m completa·a nossa.victoria. Pro
curei hoje mesmo o J,::rilbaixador Gama, que segue 

· · amanhã para ·Londres, é lhe expuz tudo; pedindo 
• · se entendesse com o seu collega francéz. e juntos ... 

, .... · . agissem no ·Sentido da mais rapida solução .. ,, · .. 
-. Ao reconhecimento ·dO nosso .. direito 'punha a' FranÇa . 

apenas uma ~.restiicção: 'é' que o saldo a recolher pelo ·, 
. . Brasil á Commissão cje Reparações fosse 9 saldo verificado 
· ~, ' entre o~·:li9sso~ · credi.to.s _contra a Alletria!lhà. e o preço por . 

· _que v.iessemos.·a venderos .. navios,.e não,·como preceítúa o.· 
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·· Tratado, a· differenÇ·a ~ntre aquelles creditos e o preço da 
avaliáção dos ruésnios .navios, feita de aêcôrdo com as 
leis do paiz. · · , · ·. · ·· · · · · . · · · · 

I. 
. . Nã,o me ,pareceu i·azoavel esta restricção. Em . tele

. gramma de· 14.' de novembro ponderei ·ao nosso represen-
tante em Paris· . · · ; · ·, ' · ; ·· 

'· '• .· ,., •. '!· '. • ; ,'~. '!·_ ... ,·. ~ ... :. 

· '"·""•·Peló Tratado o :Brasil tem,. ó . direfto éié in
corporar os na.,v.ios no .·.seiv:patrimonio, depois. de .: 
pagai-os de·: accôr(fo"; com· a .avaliação; Ora, feito ·o 
pagamento, incorpor~dos os navios,· o Brasil é.'livre 

\ 

• ' • • • .'·1 ' •. 

·~' . ' . 

·' 

' : ' ' 
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~e· vendei-os, ·como qualquer o)lti'o bem do .. Patri;. 
.. I , · ~. monio .nacional, pelo preço que encontrar, sem mais~ ' 

·:. • .. ·resp9nsà.bilidad,e de qualque~ especie.»' ·.. ·. • ·,.. 

.• : ~- . 

,. ,.. 

.. ·' 

. ' . 

•· 

' . 

" . 
' ' . -

... A 23 do· mesmo. mez insisti: . , · . . · ' 
·. :.. ·;Í'~ão tendo nÓs em mãos it~nhuni~l'pr,opost~· dEl: 

· compra dos navios,·~_claro que o meu•telegramma , 
~· : (de '14) .visóu~ ·apenas·· a· r.esgtiardar. 'os dire1tos ·. · · 

· · ·de soberania do B~asil, por,qu~nto:· n~9 :se com- · ' 
. prehende. que,.depots ~e legalmente· incorporados 
,.os riavios. -n~ :-patrimonio :.nacional, estivessémos .. · 
. 'ainda obrigfl~às'â darl.satisfacÇO"es do ·preço por: que . ' 
· os vendessemos .. Para ser. coher.ente; 11:. França . de:-_ . 

· .. , · .verià prop·õr ·que .. ·ii;: Commis'sãq dé-: Reparações· 1 . · 

.·. restituísse .o. excesso,· .si· vj~~seniqs· a:· vender os· ·:· 
• navios por preço inferior ao _àaav:aliação. O que\ se . , 

poderia combinar-é que, havendo Já', ao ·tempo da ' 
avaliação;: offerta firrrie de comprá· immediata; ella. 

, · · fdsse tôinada em consideraçãQ pelos. avaliadOres.;. ~ · 
· Pônderojcfuea-questao do café deve:continuar inde- · 

pendent~. dac•dos n11vios. O dinh~iro •do caté. é. m~ra 
restituiÇão, ·não ~pode entrar . em , consideração ... no · 
balanço, da. conta dos navio§. Accresce ·que-' o . di- . 

. nheiro do café per,tence él S. ~auJo, · emquanto o : 
preço dos navios pertence ·á- União. • · i •.. · • • ..: 

' I , ' .~ ' ' 

·' 

Encontrou-se afinal u·ma fórhtula.cqnciliatoria. O. artigo .. · · 
.,, , ·297 do Tratado prevê ou a ven:ia ou a-retenção dos bens · 

., .. ··, 

,: ' . apprehendidos. o saldo de uma du 'de_ outra, ein ·relaÇão'' 
ao debito da Allemanha, será recolhido ·á· Commissão de · 
Repar,açoes: Só no caso .de retenção é'. que ·se. avalia,m os 

. ,, . . bens. Combinou-se . ent~o marcar um _prazo, curto, àentro 
. ·- . _ ,do qual o Brãsil não , decretaria a r,etenção,_dos navios, . .,. • 

' · · .e,,assim, sóna·hypothese de serem -éstes·ve'ni:iidos'aittes~ ,,• ~ 
.. _-do fim do prazo,· o 'saldo a recolher seria· o\<;ti)'preçó~ da' 

.•, ··venda · · :·. ·· · .... · · · ·--~ · · · .. ·: ·.' · · · ·· . ' (~ •' ' , ~:. .. ' . . ". 
· .·' .· , <?.Governo a:cceitou esta (CO~bim1Çãg,~não,_só-pórqUe ·, 
·.• ·.não tinha nenhuma· proposta de .compra.lmmedJata, como 
.. p~r,a, não p_arecer que. o. movia o:êspirito·de lucro ..... · 

. Antes de prosegutr, seja-me dado o;:prazer.· de .cpn.,. 
sigilar a'qui um, facto,que, so~re ser mais it!lla pro\ra d_o . 
nosso . fiireito, atfesta ·ao. mesmo tempo. a. s_uperioi:idade 
moral .do.Ooverno.belga.\< ~ .~ ··. ·· · · .· · · · · .. · ... 

·~ . · Co.mó • ~ s~bido/a. ::·Conferencia de, Spa destinou. á. /. 
Belgica o· dinhetrq com qti~.o 13xàsil entrasse para a Com- ~ · · 
missãO. de ReparaÇões- no 'àjuste' de: contas' dos na.vios 
que apprehendera. O Governo belga tinh-a, assim, .todo o 

' .. /, 
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interesse em que essa quántia fosse a .mais elevada pos
sível, e, portanto, que recolhesseinos áquella Commissão o 

. valor total dos navios ou, ao menos, como queria o proto
~ collo Wilson, o saldo entre o valor dos navios e a impor-
· .. tancia das nossas perdas marítimas. A hypothese menos . 

favorav_el á_ Belgica seria justamente ã do. reconhecimento 
da nossa propriedade de accôrdo com !>. art. 29~ do Tratado; 
pois então o sal~o a pagar seria de mecliqcre valor. · ... 

.. Podeis agora avaliar a satisfacção com que, a 26 de 
outubro;. recebi do Sr .. Raul Fernandes o seguinte tele.; 

· grainma :. . ' · · · · 
. .· .. •O Sr: Conty trata activamenteda.questão dos 

, . navios, tendo ·pedido< infozmações. e documentos e 
, ' . · · a~segurado . muito próxima decisão s~tisfáctoria. 

· · O delegado belga· pediu .. me . o calculo aproximado 
dó saldo restituível pelo· Brasil, .confessando fran

. camehte que,. em vista da promessa feita á ~elgica 
em. Spa, ._mandara estudar a' questão exposta em· 

.i · minha Nota de 27 de agosto· com interesse de re-· 
cusar a nossa these, .mas era forçado â, inclinar:.se 

. ante_ a evidenCia do direito do Brasil. Respondi en
carecendo•o valôr inoral.e ni.tmerico do seu :voto, mas · 
, declarei que ,o estado·da liquidação dos creditas não 

·. permittia ainda saber si haverá saldo. »:· .: . · 

' · ·_ rio·oovérno it~lia~o·ti~~ iguatm~ntedectiraçoes ine-· 
quivocas. de ~poio á nossa legitima. pretensão. . . 

·t Finalmente, ajustada, pelo modo exposto, entre o Brasil 
.. e à F.ranÇa1 a questãp·da propriedade dos nav:io.s, deliberou · . 
o Governo francez, coino vhhos, ouvir ci da ·Inglaterra, com 
'quem .te~ andado se!U'ps:e ~é accô,rdo nas ma terias relll;tivas 
á marinha mercante; ·• . · . · · . · -. . 1 

-. • 

: O·. Governo inglez, a' principio, era · dé parecei: que a 
materi(l devia' ser_· resolvida Pela Commissão de Repa

. rações. Acabo, porém, de ser informado pelo seu digno 
. e~pai?(ador,''e tenho o .prazer. de annunciâr ao Congresso, 
que a Inglaterra .re~onsiderou o seu modo·_ de ver, e reco
nhece tambem o nosso· direito de conformidade com o 
Tratado de Paz. · · I • • · • . • 

· Parece assim· definitivamente ~encerrada, e, nos termos . , 
-por nós reclamados, a questão da propriedade do Brasi_l ·_ 
sobre .os navios e~C:..allemães. · · 
" Quanto ao afretaniento,sabe o Congresso Nácion_a~ 
·o que. occorreú até á d'ata da minha' Mensagem anterior. 
O Brasil deu por . afretamento á França, a 3 de dezembro 
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de 1917, trinta navios dos ex-allemães .. b contJ'acto ex
pirou a 31 de março de 1919. Folprorogado·por um anno; 
Em Nota de 23 de março de 1920; manifestou o .Go
verno francez O'desejo de renovai-o ainda uma vez, a partir . 

. do 1• deabril. O Brasil.respondeu~lhe a 31 do mesmo mez ·· ·· · 
reclamando como condição da· nova proi'Ogação o reconhe
cimento sem- reservas; ,por parte· da França, do _nosso di
reito de propi'iedade _sobre !JS navios; Esse reconhecimento, 
como disse ha pouco, 'foi-n'os communicado em Nota· de 2 
de maio .. · Conveio então o Brasil· em prorogar o ajuste 
"·até que outra coisa· fosse convencionada entre os dois 
governos ". - - · 

. . ~esolvido isto, restava Iíquidar .o afretamento de'sde 
t• de abril de 191~, poi~- até esta,datajá o.·Thesouró . · 

. ·havia· recebido o preço 'do .Convenio. Para esse ·eff~ito,, .. · 
nomeou-se uma commissão rriixta, derepresenntantes dos. •. 
dois paizes, a qual, depois de longos e minuciosos tra
balhos, assentou; e!ltre oitttos, nos seguintes pontos: 

• ; ' ·' . , ' •' ' I' • .' ", . ~ . • • '\ 

.t.• O Brasil, de accôrdo· com 'a cla'usula ter
ceira 'do Convenio _de 3 _de dezembro de" l 917, 
pagará á França 13.000:000$, pelas .. reparações 
feitas tios navios; e ·a França· de*ra qu~ .a essa 

. importancia · ficam _ liqtitadas as suas. reclama.,. 
ções; - ·· · - · 

• ' • • r .. • • • I · 

''. .. 2.9 k França fica_ isentá:de qualqlier·pagam.ento 
,.relativo aos navios. Santos e Macapá, depois da s~ta 

·.'devolução ao Brasil; . . . . · . 
3.•. O Brasil restitue' á França a somma de . 

frs. 624.343,33, que recebeu a ·mais-:-na _liquidação · 
ela catita dos n~vio~ Lage e Ben,piente; . . 

. 4.• A França ,pagará ao Brasil, pelo preço. que . 
for ajustado entre 'ambos, o valor do Maceió, .torpe-
deado e posto aj:~ique; . . · . · · ./. -- .. · 
. · 5.• O Governo francez pa'gará 'áo Lloyd Brasi.: 

leiro o reboq\le.dos•navios ·Aljenas e Baepeady,,·na 
importancia de 50:257$600; . · · . · 

6.• O preço· d() afretamento, do '1•. de -abril. 
de 1919 a 31 de março de 1920, é f1xado em 

· 30 francos mensaes~ por tonelada· bruta, ao. cambio 
de $61 ~ á vista, e, do -1 • de abril ·de 1920 · em , 
diante, na .mesma somma, mas· ao cambio de $238 

. (escolheu-se o cambio do dia inicial de. cada 
período).; ·· . . · . - , 

~ -.. 

' 
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. 7.• O pagamento do primeiro reafretamento, e ·do 
~ segundo ãté outubro inclusive, na impoi'taricia de . 

2!,37.7:544$680 (já dedu'zidos os 13.000:000$. das, 
' reparaçõ~s), será feito de uma só vez atê ao dia 29 
.·.de t~ovembro, e o do segundo, a começar ctahi, por 

prestações,mensaes adiantadas de 1-.062:332$040 no 
1 • de cada mez. - · · · · · · . 

. .. ·Este .accôrdo foi approvado pelos dois Govemos. 
A França pagou .Jogo os 27.377:444$680, e ·tem .satis

·feito pontualm~nte os pagamentos mensaes. . 
Em principio de março do corrente anno ficou ajus

tado que. o afretainentó terminaria no dia 31 do mesmo· 
.. mez; e a França logó · providenciaria sobre a restituição . · 
. ~do~ ,navios. . . . . · . , . · . , 

· . Estão discutindo os dois Goyernos os prazos e por-
menores da entreg_a. · . ·· ·· • · · . . 

A,ctos bilataraés ·com a Allemanha 

O Trátado de Versailles, art. 289, dispoe: que as po
tencias ·alUadas, inspirando-se nos. princípios geraes ou' 

. nas· estipulaçCies particulares por elle estabe.lecidás, in
dicarão á Allemanha os tratados ou conv:ençqes bilateraes 
que .qtiizerem continuem ·em vigor. . . · · · . 
· O Governo ·brasileiro. pi·eferiu não restaurar .nenhum 
dos tres 'unicos actos· bilateraes existentes entre o Brasil e 
aquella nação antes da guerra, .isto é, a Convenção postal ~ 
de. 30 de .setembro de 1873, o Accôrdo sobre as marcas de 
fabrica. e qe commercio, de 12 de janeiro .de 1877, ·e à 

· ·convetw.ão para a.permuta de· encommendas postaes ·sem 
valor decl~~ado, de 20 de abtil de 1911.. .. ·. · • 

, .E asstm resolveu, porque a materia da Convenção de 
1873 e do ·.Accôrdo. de 1877 ,já se acha i'egulada, . nas 
relaçqes ~ittre os dois paizes, pela · Convenção postal · 
de· Roma:; d_e 1906, e· pelo Acto de. Washington, de 2 de: . 
junho de 1911.~ relativo á protecção ~a propri~da~e indus
trial, ambos revigora1os pelo Tratado de Versatlles; e a 
Convenção de encommendaspostaes.compreh~nde estipu

.laçCies da Convenção de Roma, de 26 de ,;..mato de 1906, 
tambem~·revigorada pelo Tratado, á qual o Governo' pre-
. tende adhel'i'r, COllforme a. autorização que VOS solicitou ·. 
erit mensage~ de 31 de maio de .1919. ' . . 

1 

Convençiio. sanitaria de Montevidéo 
.. . . ' \ ~ . •' 

· O decreto n. 4.170, de 30 de outubro dÕ anno pas
sado, approvoll a Convenç~o Sanitaria Internacional; as-
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'!22 CONGRESSO NACIONAL. . ., 

'signada em· Montevidéo a 21 de ab~il de i914 pela Repu-
blica Argentina, Paraguay e l!ruguay. · • · . . . . 

· O Governo deppsitou naqu~lla cidade; a 18 de ·Janeiro . 
ultimo, o instrumento de ratificaÇão desse acto,. que pro-· 
mulguei por. decteto ·de 9 de março. . ,; · 

... ' ' ' ' . ~ ' - ' :· .. ' '" . , .. 
· .. :. _ . ~· Trataao de· extra:.diçã.o. com o Peru' .. 

• 
· · Pelei decreto n. 4, 236, de 4 de janeiro. deste annCI, foi 
approvad0 o Tratado de extradiÇão· de crimin:osos ·,entre o> 
Brasil e· o Perú. Por este .acto, assignàdo · no.Rio de ja;. , 
neiró a 13 de fevereiro de 1919, obrigam-se as duas naç~es' 

' 

a entregar reciprocamente, sempre ·que concorram certas-
· circumstancias,.os delinquentes de qualquer nacionalidade; !' 

. -
' 

,1. 

· inclusive qs seus proprios ,nacionaes, que-se refugiarem 
· nos. respectivos territorios ou nell~s se encontrarem em· 
. · transito. . ... 

(~ .. ' . . \_'. . ' (. . '., ' 

Sólução de ·con:ftictos . . , . 

o . Brasil e a. Grã-Bretanha, ·. desejosos de mais• uma 
. vez consagrar a tradicional amizade que· os une é servir 

á ·causa .·da civilização,· celebraram · uni tratado especial 
... para solução; amigavelde· quaesquer divergéncias qu~; de ·•· .. 

I'· · futuro, ·possam·susçitar-:se entre os .dois .paizes.. . .·· · .· .. ·. ·· ' 
, -Foi o tratado .. àssignado. nesta Capital a fde:~br,il de , 
1919, approvado pelo decreto· n. 4.240, de 6 .de 1aneiro, · 
e promulgado em 17 de março ·ultimo, depois d~-. trocadas 

·.·-U\. ·• · as·resp~ctivas ratific~ções~ · ' .... · · ··~.- · .· · ·: • ·o/ 

. ' 

• : . ' • • • , , _I • •, • • · • . ··.:·. • ·1 , , 

Propriedade industrial attingida p'elà. guerra · . 
' ' .~ . . ~ /~ . ' ... ' ' . ' ' ' : ' ' ' ', . ' . 

. . ·.· .. · <.'. ··,' ... ,1: ' · ··: · '. • ·"-;·_\· , .•. 4 ·:. \. 

· , .•. l~m começo de t920i o 'Coilselho··Federal Süis~o,: pro-. 
·· · · curando salvaguardar os direitos consagra;dos pela_ Con,- .. · · 

v~nção de Paris para protecção da propriedade industria], ' 
.revista em Washington em 1911, submetteu á apr,eciação ·· · 
dos Goyernos contractan'tes um Ajúste. 'destinado. á ·.conser-: . 

ivação OU·ao restabeleéin1ento dos direitos de propriedade 
industrial attingidos pela guérra. .· .. , . ' .•. ·.··· ·. . '. .. 

· ~Por parecer conveniente a.·nossa acquiescencia ás me- . 
di das constantes do reférido ·Ajuste, a Legação brasileira 
em Berna passou· Nota. áque!Ie Conselho, em 9 de outubro 

- · . passado, communicando' aadhesão do Bràsil .ad reje-. ' 
rendum do Congresso Nacional'. · 

·.·~ 
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.. -~ SESS~O SOLJlMNil' DE ABERTURA .f23 ., .. ·, 
· Em~ mensagem de 18 de dezembro, sujeitei ao v6sso· · · 

. esclar.ecido eJxame a exposição de motivos que, :a esse , . ·. 
respeito, ·me foi· presente pelo ministro das Relações Exte-"· ·~-
·ri ores: · ,.

1 
: ·• · ~ · · · · ... · 

•,, I' . '• 
,'. 

.. 
Politica commercial .. 

·A nova org~nizaçã!> da Sécretaria de Estado das. R e.:: 
·· · .lações Exteri~~es e.: a reforma. dó Corpo Consular, feitas 

. pelos qec:etos ns: 14.05~. e 14.058, de .11 de'fevereiro de 
1920, st amda não produztramtudo qpanto .dellas é de es. 

, . perar, quer pelo exiguo·tempo de vigência; quer porque só 
.. · ha P!>~C0 1 ficaram definitivamente· installados .o~ novos 

consulados, · comeÇaram já, entretanto, a . confirmâr as 
esp~ranças do Oovernó; • . · · . ~- · · . , ·. . . 

. Não tem este. descurado da .nossa expansão cÇ)m· 
mercial, nem .da defesa dos productos da nóssa exportação. 
Os pedi dós constaf1tes· de. infoqnações <:ommerciaes, .de 

am.ostras e for~ecinientos, e a diligencia com. qu,e o ~\iriis
. teno, do Extenor tem procurado estabelecer relações entre . 
. fi~mas estrangeirás e os nossos exportadores, são prova do· 
~- ~mpenho do Governo em favor do" desenvolvimento do 
· ·nosso comrilercio, · .. · · · · · , ; · · 

' ' · O trabalho e; a actividade. dos consules e addidos' 
comrrú€rciaes . em propagar o nome ~o ~rasil, 'suas riquezas 
naturaes, séu futuro economico, ·e em .fomecer ao Minis.:. 

· terio JnformaÇões:·completas sobre todos os assutnptos 
dós : respectivos districJos, vão produzindo frútos• apre. ' 
ciaveis .. ·. '. ' .. . ... _..... : .~ ' .· : ·.·· ' . ' . . - ·.· ., . ' .. 

·.··'O . Boletim· do Ministerio tem prestado 'bons serviços.· 
Infelizmente, .ó a<;CUIJlulo. de trabalhos e a dElficienCia. de 

· material·. na . IIIlprensa ·.Nacional· .retardarám um · pouco 
. a publicação e :obrigaram o Governo, .para · regulariza)-a, · · 
'a r'ecorrer . a officinas particulares·: A. minguada . verba., 

·· . não permitte tiragein '·mais elevada, nem t:nesmo a·· pu-: .. 
·. blicaçãil da · edição ingleza, que está· paradíl e · é . muito.· . 

· • solicitada do estrangeiro. C,onviria augmental·a, embora 
· . ligeiramente. '·' ". · • · ' · · .. -- . . . 
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1 ·•.. Conhecida, como. é . hoje, <1 :..influencia do Cinema-
. tographo, seria este 'grande fàctór d!l>nossa expap.são, -; . 
- si pudesse o Governo subven.cionaruma,ouduas empresas •· · I · .... · 

das .. ma1s réputadas; que se obrigàssem a repro·ctuzir nos ,. . , 
principaes.salões da Europa e da. A.inerica;· pelo.· menos _ 
'uma vez por mez, films das nossas -principaes cidades, 
industria agricola', in'ct.ustria pastoril, riquezas naturaes, · 
etc. O serviço tornar·se-ia pouco d~spendioso si a União 
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. :obtivesse 'cte· cada Estádô uma co~tribuição corr,esp~ndente 
. •ao;:seu interesse no assumpto. . .· · ·. , . : · 

.. ~ Outra medida que muito pode concorrer.'para o'.des-
. ·· · ~-' ·envolvimento da nossa. politica economica é o .. augljtento · · 

• .. ~ dos addidos. comm.erciaes; e, como istq é assumpto que· . 
·não interessa só; de modo geral, á União, ma~ tambem 

', .. 
. particularmente aos Estados, poderia dar-se· a cada ·um... 
destes a faculdade de indicar Uril addido e custear-lhe as ·· 
despesas no paiz ou paizes que niais lhe conviessem, .e 
. 1~os quaes esse . tuncci,onario .agiria· com. t~~~ as preroga- ' - · 
tlvas ·de, representante do Governo Federal.. . ·· ' 

. ' . 

' :. 
' J 

.· · No interesse mutuo de proteger as respectiva,s la-
vouras, o Governo do Ur~guay pvopoz ,ao do Brasil, e este.· 
acceltou . e concluiu, um .accôrdo sobre a extincção das .. 
núven~ de gafanhotos e.destruição qe suasJarvas. · 
.. Com o Uruguay tetnos ainda ::em andamento n·ego-

. ciações de um tratado 'de commercio.: ·. . . .. 
Infeliz111ente não pu,demos accei~ar o texto ·do tratado · 

· .. de trabalho qúe nos foLproposto pelo Governo italiano. 
· AlgUmas das suas clausulas continha!ll ma teria·. previstá .. 
d~ modo di~érso em. n~ssa legislaç~. ?utras-criavam di
reitos . e· obngações que nos não . convmham; Espero, to.- · 
davia, que modificações·razoaveis serão feitas e se realize · 
afinal a convenção. ' ... · •. ··.' . . . . '. . - '.· t . 

· .. Pela nova organização ·consular devem os consules 
pro~over a cfiação de .camaras de commerci.o nos re~. 
spectivos districros. E' iniciativa, util e de 'resultados . 
praticos. Ultin'Üimente. tivemos a criação de uma em·Miião 
é projecta-se outra• em Amsterdam. · ·. · . 

Parà o· bom- exito das· nossas. relações . conrmerciaes · 

· .. , 

,• .· , com certos paizes limitrophes, ,necessitamos de communi- · · r 

· · cações e transportes mais . rapidos. As nossas commurii- . 
cações telegráphicas com o Par.aguay continuam a ser de- · 
ficientes e morosas, s1:1jeitas ao inconveniente do tran~ito 

. .,, pelas linhas terrestres argentinas. E' urgente a appmvaÇão ·· . ~· 
qo projecto apresentado o .anno passado ao . Congresso· / · 

.· .s_obre a. criação' de. um serviço radio-telegraphico, entre' o 
.Rio" de janeiro e Assumpção, ,mediante accôrdo. entre os 

. , respectivos· Gover'nos.. . , . • · · · . 
.... 

Commissã.o .''de · Reparações • 
• '\:.:. .. ' . ! ' " ' . -

r , . · Acham-se erri andamentó, . péra:nte a Commissão _'de· 
Reparações, as· reclamações do ·Brasil

1 
pelos preju. i.zos q_ue ·. 

lhe causou a Allemanha. durante a guerra .. Qs . .J:!O~S.<;~.s m- . 
teresses foram alli, a principio, brilllantemente defendidos . . . 

,,,.·· 

.... -· --· ' ' 
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'pelo Sr. Raul Fer~a~des, ~.hoje-estão. cciílfiapos á cap~ci-
.. dade da nossa Embaixada em Paris. . '• · ·· ·. -.•. I . . 

\ \.. 

· Tribunal .Arbitral Brasil-Allemanha 
'\ :,· • 

..... 

. · ' . Deve constituir-se brevemente o Tribunal Mixto de 
Arbitramentó entre o BrasiÍ .e a Allemanha, previsto .. pelo 
art. .304 do Tratado de Versailles, .. · 

·•. J•.. : \: •.. . 
. . ' ' . ~' "' . . 

• JlJS'JIÇA . E NEGOCIOS .. INTERIORES' · . .· · -
• ·.: ' ,· "' ' • ' ',• ,7_ . ' ' ' ... '·.' i . ,'\ 

. 'I ' \ ' .. 
. ,. ' . .. '• J; , , •' ~·c. ':,-~· I . •·:_ •·•• 

. · <Fàúecimento do Vice-Presidente . da . Republica. . 
• , . . I .' 

-~ .... '. • .••.• \ . • •. -~. ··l ·. • ;·.' 

• . ·:·No. dia 1• ~e julho do al1no · p~ssado, .falleceu o ~ 
·Dr. Delfim Mtlreira 'da' Costa Ribeiro, Vice-Prêsidente ·da . "' 
Republicà. · . · · .. ·: ' _ · ' · · :;. "': . · 

, . " -~oi rude golpe .par~ a Naç,ão,, que nelle perdeu.um 
· frllioJllustre ~e· um devot_ai:io serv~or. ... · · .. . . ·;:: 
· · . ~ · O ·Governo providenciç>U paraque os funeraesfoss~!ll · 
· feitos a-· expensas· do Thesouro,•mandou prestar lhe ~onras ·. 
'de Chefe de Estado e decretou·luto .ria~ionalp~r tres ~ras.~ 

. . . -~ . .. . ' . . ' .. 
. . ' -~ ...... ~ ' .· .. . ' . ' . . ' . . .· ... 

· Novo· Vtce-Presidente da;r·:aepublica .,. · · , . . ' . ' 

·:· .. · . . .' ' . . •. . . '--~· .,. ' ·' " . · ....... ,·~· .··. 
. . ... A 11 de novembro. Últi;no, per~nte o Cóngressó Na.~· 
c1onal, reunido no. edificio' do Sem1~o, prestou a affirmação · . 

. , . . constitucional o Vice-Presidente eleito para completar 'D 
quadriennió de 1918. a 1922; o .Sr. Dr. Francisco Alvaro 

·: !fúeno.·d~_Paiva. , ·. . .. ' . '' , · 

' 

. I .• 

. . . ' 
· }nterveri.çã.o no •Espiri to. San to : '' \ 

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

. · · HaveÍi~p 'expi~a:do,· no .dia 23. d~ 'fnaiq _d() anno pas'
sado; o penodo de governo do presidente do -Estado do 
Espírito Santo; dois cidadãos, os. Srs .. Nestor, Gomes e 
Francisco Etienne Dessaune, declararam-se investidos·.na 

·• presidencia d'Ó ·~stado: o' primeiro dizia-sé efeito pelo povo. 
·.e. reconh~cido e empossado pelo Congresso; o segundo • 

•. · contestava a ultima, parf~ desta affirmat.iva e disputava a: 
successão interina do governo na qualidade de presidente 
da Assembléa Legislativa, Cé\rgo para o qual affirmava ter 
sido escolhido no. âia anterior. . . · . . , ·· · . . 

I -. ' 
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, - Nos primeiros cJ.ias_·a ordem public~ manteve-se ·inat;.; 
· terada. Os dois. pretendentes mostravam-s(). inclinados a · 

urna·solttção p~cifi,ca, .Em taes condições não rrie. senti _ 
óbrigado a- adoptar qu;:tlquer providencia ,sobre o estrànho 

. . · .. caso. No dia: 26, por,ém, empenharam-se elles ~m luta ar-
, mada, _ ca9a' um ápoiado em 'elementos da força pplii:ial. ' --
O· commei'cio e os bancos fe~hara.ni, por f11,lta;de garantias; " 

- ~ populaÇão, aterracla, abandonou ~:cidade; éommuni- · · 
- 'ca:ções autorizadas faziam recear __ succes'sos ainda· mais '' 

· ··· _ graves. . · , , ' _ . . _. .· - :~, · . ·_ _ .. , : ·- . 
-· · - .. Pareceu-me n~o se; liCito -ao Qoverno ·federá! p~r.ma-

.. ·' 

. --•. ne.c·eri:jndiff.erente :e, pelo contrariei,. cumpri~11he- garantir a -
-· .:o~dem\ publica , até:'qúe o. Congresso Nacional, a.o tomar v. 

·. ·, ,, con11ecimento do,s' ,facfos, rest?belecesse . a fórma: ·r,epubli- . 
· · caria. federativa; evidentemente, subvertida,· aihi:la ·que 'de -- . 
,~.facto, no Estado do Espiri_to.Sarito .. - ' · ,_· ·_ '· _ ~- ~ 

. · ·' :~ ·_ Neste sentido. expedi o decreto rl • . 14.191, de 27 de , 
--~_-_:··.- maio, e pedi ao-Congresso se dignàsse declarar qual-o pre-

. sidenté legitimo do Estado. • . .- - ·. .. . · _ _ . . 
• ' ' ' ~: -- '.devo deixar expresso aqu( CO~() resàlva dá nii,nha -' ' 

,-•'Opiniãtdndividual; qite'':só· pedi a .VOSSa intervenção' por . 
.. · , ' ··.obedece~·· a deliberações ·: a:nteiiores _tomadàs pelo C.on:. · 

1 • .. ; gres~o em casos àn_al?gos. E ·as~im pr6'ce~i para nãô ~~- ·.- -_ 
· ·. recer que procurava 'dtlatar· a· mtnha esphera. de acção, e 
' . . · usurpar funcções alheias, o·.me!l m'o.do de :ver; porém,·riesta .. 

materia é qu_e, .:vérifjcada ·a ·ctuàlidád,e de· governadores, a 
· · / . · autoriaade competente parà 'iritervir.'é;o Poder Exec!ltivo e _ > ···,não o::Congress6, porque; em .tal hypóthese, não existe pa. 

, .r __ -r~alidade .Sl!bvers_ão: dil.: fórma·~rep~tbUcana: feâ~ratiya:. n.o . , 
· , _; _. . :Estado , h~ de forçosamente haver um governador leg1- · ·. · 

tifno, seja: úm dos ··-pretendentes ou l!m· dos. s~bsti- ' 
-~- ._:' tutos constituciooaes; com. esse está· à' fórma repubhc_~na 
.. ~~.~ , .. · federativá; a esse ·deve o Presidente da Republicá prestar' . 

. . · .· as·garantias necessaria~.;Assiin, logo que num. Estado oc.~ 
-,"- '<.corra o caso de dualidade; deve ·o· Presidente decretar 

o-: ·· a· intervenção, :verificar, directamente ou ·por meio·deJri-
· .. :t'erventor, qual o· governador legitim9, _Q .assêgurar.-lhe o 
· _exerd~i<? .do· cargo. ,E' m~i~. logicô, .. ritais ~!mples e· ~ais . ·- . · ··, 
~xpedtto .. Só na hypothese, .pouco provavel, de s.er .1m- -_ 
n_óssivel- 'essa verificação, 'haveria l11gar a intervenção:. do 
Congresso: :_ · ·. · · : ,- · · - _ _ _ _ 
; . - • Eis .porque, na mensagem que vos- dirigi, àssim· como -- · 

11 no· decreto de 27 de maio, acce'htuei, repetidas'vezes, que 
a fórma ·republicana· federativa: só de jacto se "subvertera 

. no Esta_do do Espírito Santo: . . ·· . .· , · _ · .. 
, .. ' 

1 .. 
-- . 

. ·, 
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' o decreto' legislativo n. 4.083, de 21 de 'julho, veio 
decidir a questão; declarando valido e legal ó reconheci
mento dos poderes do Sr. Nestor Gomes pela tórma por 
que o fizerá o Congresso Legislativo local". i • ·. ·. · 

· . . Ainda para resguardàr a minha opinião pessoal, peço 
. venta para -observar que essa solução não me·pareceu a 
mais conforme com a Constituição do Estado. ·Em face .- , 

·,_.~desta, afigurava-se~me qu~ nem o Sr. Nestor Gomes fôra · 
'-.reconhecido regularmente pelo Congresso local netri o 
.. Sr; Dessa~,~_ne regulanriente el~ito presidente da Assembléa, .. 
, e, em taes condições; o. governo do Estado devera ter : 

passado a um dos substitutos co.nstitucionaes, até que se · 
· apurasse devidamente a eleiÇão· de governador. . . · 

. · · A pesar dessa divergencia, não hesitei" em. sanccionar a r ' vpssa resolução, .não s~ porque aproveitava precisamente 
. · áquelle. que fôra escolhtdo pelo·votqpopular, como prin
. · cipal'mente porque, si'lhe recusasse-o meu assentimento, 

<o conflicto, ·em· vista do art. 40 da Constituição ·Federal, 
.. ficatia sem solução por 111ais um anno, o que acarretaria · 
. para o Estado males incalculaveis. · · · 

. Sancclciriado .e pro111ulgado o referido decreto· legislá
. tivo;- a vidà -do i Estado do Espirita Santo logo se norma-
.. lizou; . ·.' · , · · · -

I ' 

' ' . 

·Limites interestaduaes 
/ 

. _ Rêuniu-se â Co.nferericiade Limites Interestaduaes, que··. 

. realizo_u obra apreci~vel. Res~lveu ell~, sete questões por _ . 
' acé.ôrdo directo e Sf:IS por. arbttraQlt:nto, e despertou o an:l. 

. . .:<iámenfo dé out~as~. · .· · : <· 1 •• ,? · . · -
1
. · .. 

. . . No dia 25 de junho decidi, cori10 arbitro, a questão·· 

. · ~tntre os Estados do Paraná e S. Paulo. - · 
· _ Vivamente empenhado em ver quanto àntes fixados· os 

i ' ·. 'nossos limites interiores, acc~itei; não obstante as 'minhas 
· afanosas occupaçõe.s, a incumbencia de resolver os litigios 

· entre Minas e Goyaz,Minas e S. Paulo e Dis.tricto Federal 
. e Rio de Janeiro; . · . ·· · . · . . . · . · 
. -:~ . Está. concluída .a demarcação da ·fronteira Paraná

Santa .Catharina; ._ / . . . · · . . 
· . . Para a demarcação e levantamento~ geograp~icos dos .. 
. · Estados do norte está nomeada, de_ accôrdo com os con- ' 
. vénias celebrados naquella Conferencia; uma commissão. 
··de engenheiros. · ·. . .·.· . . . ·., 

• . I Como,já tive ensejo-:-de dizer, a terminação das ques.;, 
. toes de limites interestaduaes .será,. a m:eu ver, o mais beUo 

' ' 
..... ~ 

' ., 

• '._I 
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monumento que podemos. erigir em cotrimemoração do 
, centenario de nossa lndependencia .. ·· ... · 

" ,. , . I • 

Cantenario da Iridepandencia 

• · · . O decreto. legislativo n. 4:175, de 11 d.e. novembro de, .... · 
1920, autorizou o Po:ter Exeçutivo a promover, cotfbrme..: 
melhor cotwie~ aos interesses nacio'naes, a commem:>raçã~ .. 

{ 

. '. 

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

., 

do ce.lte:tario da L11epelde:tcia., . · · · .. 
,; O·Qoverno incumbiu uma Comniissão, C01Stituida por 

. homens capazes em varios ramos de actividale, de orga
nizar ó programma da com:ne:noraçãó. ·' . . ., : . . . . . 

. o progrâínma . elaboraào . e.tcerrava .algumas idéas ' 
. grandiosas· que, em outr.as circurilstancias; seriam apro
veita~as com seguro exito; i11felizmente, por~m, a~ actuae.s 

. co:tdtções do Theso!lro não permittem gastos avultados, e 
· ·.a.escassez .do tempo impossibilita, segundo o parecer do.s 

profissionaes, a construcção de ·monumentos ou edifícios· - . 
de certa mag11itude. · · . . .. • · · 

Ao asse:1tar no prograinmà · definitivo,· o ·Governo 
aproveitou, q,tianto possível, as~suggestõ~S da com•niHão,, · .. 
e incluiu variosJestejos :te. caracter ci vico, e iucadvo e .. 
popular, que não accarretarão gruies despes:is. . .... 

(,Jma. commissão executiva, nom~-lia depóis disto, . 
já deu inicio aos trabalhos, .e· se consagrou,· deste. logo . · .. : 
e de preferendla, aos pontos oo progràínma que demandam , 
maior esforço e m~i's largo tempo. · . . .· ... 

Entre es!es,·av.IJ.Ita.o .~que .. se refere á, Exposição' 
Naci.onal. Já se achagHesolvtdas; ou em adianta 'lo estuio,. 

,, as questCies' CO;lcernentes ao. preparó do local, ás demoli- · 
ções ou a 1aptaÇões 'dos. immoveis necessarios e á fn... · . 
. stallação dos rilostruarios. , . . . ·' · · . . .. . . . ., 
· . Não descurou, outrosim; a Com.missão .da parte . ar•: · · 

· tlstica do ·cer,tamen e do tnais que a este ·possa interessar. 
· .Pela vigénte lei orçamentaria, ·já se acha o Oov.erno 

'• habilitado ~om os necessaiios. recursos 'para ÓS trab:llhos I 

)nic!aes. Opportunamente {arei ao Co;1gresso a. iltdicação · ' 
do credito preciso para execução iiltegr<Ü do -que ficar· 
resolvido. · · · · ·. ,~ · 

. .. :Enaições '' . 
'·' ' 

A 20 de fevereiro, ultlmó realizaram~se ,as eleiÇões· 
para renovação da Camara dos Deputados e do terço do 

· Senado; · ., 
' 

. ., .. 

, 
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· O pleito correu tranquillamente em todos os Estados. 
· A. impressão geral é que a eleição, cm suas. grandes linhas, . 

fot regular; que a nova legislação eleitoral é capaz de bons 
frutos; e dia a dia se vae aprimorando a riossa educação 
politica. · 

Ensino 

· Continúa etll vigor, embora profundamente alterado, e 
ainda que pendente de vossa approvação, o decreto n. 11.530, 

. de 18 de março ele 1915, que regula o ensino superior e 
secundaria. . · · 

· E' medida que se impõe a votação de uma lei geral, 
. permanente, definitiva. Providencias parciaes, modificações 
de caracter transitorio', como· as que foram ultiinamente . 
votadas, em dezembro do anno · passado e janeiro deste 
anno, cada vez mais COil!plicam e embaraçam a execução 

. de um .plano integral de ensino. ' · 

Universidade do Rio de Janeiro 

O decreto n.-.14.343, de 7 de. setembro de 1920, criou a 
Universidade do Rio de janeiro, com o intuito de estimular 

·a cultura das sciencias, . estreitar entre os· professores os 
laços de solidariedade intellectual e moral, e aperfeiçoar os 
111ethodos de ensino: . 

Constituiu-se a Universidade coin a Escola Polytc-. 
eh nica, a:. Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito 
·cto Rio de Janeiro. · 

·O seu regimento está approvado. desde dezembro /. 
ultimo. · 

. . · Conviria talvez ampliar o. rct'·imen universitario aos 
Estados, que possuem institutos 6'fficiaes ou. equiparados 
de instrucção superior. Além de preparar a unidade do 
ensino, a reforma 'influiria para a abolição do regímen 
das equiparações, que vac sendo cada dia mais nocivo. 

' \ j • .. -

Nacionalização do. ensino primaria -. 

Mantém o Congresso o auxilio que, desde; junho de · 
· 1918, .vem concedendo aos Estados elo Paraná, Santa . 
.. Catharina Grande do Sul, para manutenção<J de Rio 
escolas primarias nos nucleos formados pela immigração · 
de origem européa. · . 
· Estas esc0las, em numero' de 404, estão assim distri

buídas: no Estado do Paraná 116, no de Santa Cath arina 
168, e no do Rio 1Grande do Sul 120. • · · 

s.- Vot. ~ ~ 
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· A sua installação, por conta dos Estados, 1 não. se fez 
. sem grandes difficuldades, de que ainda se resente a fisca
. ·Jização, exercida por tres inspectores . nomeados pelo mi-

nistro da justiça' e Nego cios Interiores. , ·. . . · 
· . A pratica revelou sensíveis lacunas nas instrucções 
expedidas em 5 de junho de 1918, que vão ser· modificadas 
e completadas, para maior efficieilcia do ensino e melhor 
.aproveitamento .da subvenção. . .· · · . 

Cumpre, entretanto, reflectir .si esta . basta para re- • 
· solver 9 problema da itacionalizaçãb do ensino primado· 
nesses Estados, onde ha municípios em que só se faliam· 
línguas estrangeiras e , onde C'entenas de escolas parti-

, culares só ensinani em lingua estrangeira, ou si não seria . , 
r conveniente assentar, de vez, que o ensino primario no · 

paiz só poderá ser. ministrado a crianças de certa idade, 
na nossa lingua. · 

Gratificações addicionaes · · 

E' assumpto· que, pela sua importancia, ·deve .merecer 
vo.ssa especial attenção. . 

A melt ver, a orientação a. seguir nesta materia é 
.. manter as gratificações addicionaes, em condições re

strictas, unicame·nte para. os funccionarios . que. não. teém 
accesso normal dentro da carreira, como os professores 
e os juizes de secção, e abolil-as em relação aos outros, 
respeitadas, já se vê, as gratificações obtidas até á data 
da nova lei. · · · · ··· · · 

' Licenças 

. Para regular a concessão. de. licenças aos', fUltCCio- . 
it'arios publicos, civis e militares, expediu o Governo; de . 
accôrdo com a vossa autorização, o decreto n. 14;663, dó 

· 1 • de fevereiro deste. Íl.!tnO. · · 

Saude Publica ... 
. Ein 1919, em mensagem especial que tive a honra de . 

dirigir-vos, salientei as grandes deficiencias dos ·nossos 
serviços sanitarios, e indiquei a orientação que mc_parecia 

··mais propicia á reorganização inacliavel desses serviços. 
Acudindo ao 111eu appello, autorizastes o Poder Executivo 
.a regulamentai-os, cm bases preestabelecidas. Foi· o que . 
fiz, com o decreto n. 14.354, ele 15 de setembro ·de · 
1920. . 

• 
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A criação do Departamento Nacional ·de Saude Pu
blica fundou-se na necessidade gerahnentô reconhecida ele 
se ampliarem os serviços de hygiene na,Capital elo paiz, . 

. systematizar-se, em moldes uniformes e com recursos finan
ceiros sufficientes, o combate ás grandes end'emias ruraes. 

Em verdade, si a nossa hygiene publlca havia con
seguido libertar o Rio de Janeiro das grandes epidemias, 
si o ·extermínio da febre amarella e da peste bubonica 
constitue obra capaz de nobilitar uma administração e . 
glorificar o nóme de Oswaldo Cruz, nem por isso era licito 
de~cançar nos resultados obtidos, Outros problemas, 
:de relevancia nada inferior,. reclamavam a ·attenção do 
Governo e exigiam providencias· immediatas. 

A prophylaxia da tuberculose; por exemplo,· perma- . 
necia em completo abandono, e prejuízos ct'e toda ordem 
espalhados, entré nós, por essa doença, não haviam conse
guido ainda estimular a-acção administrativa no sentido de 
salvaguardar, nesse, terreno, os mais respeita veis interesseo; 
nacionaes. As difficuldades de ordem fechnica e admi
nistr~tiva, as exigenéias financeiras do problema, desalen
tavam os mais decididos e .protelavam indefinidamente 
a acção official. . . . · 

Enh·etanto, não era justo que, na impossibilidade de 
!'ealiiarmos quanto se havia de mistér, cruzassemos os 
br,aços ante essa hecatombe de todos os .. dias, occasionada 
pela .terrível doença. · · · . · 

. A reforma. da Saude Publica. procurou organizar ·uma 
· prophylaxia especial da tuberculose, baseada em todos os 
elementos !possíveis de acção, principalmente no combate 
ao. contagio, que constitue o factor preponderante da dif- · 

. fusão da m()lestia, .e contra o qual se devem dirigir de 
· preferencia as medidas sanitarias. . . · · ' 
·, Como orgãos essenciaes de execução dessas medidas · 
temos os dispensarias e. os hospitaes de isolamento .. 

. . O J)epartamento da Saude possue já installado e em 
pleno, funccionamento o ·seu, prfmeiro dispensaria .. Este, 
porém, constitue apenas o inicio da organização da luta 
contra .. ·a doença, e nem de longe preenche as exigencias . 
do serviço. Torna-se imprescindível e ~rgente .a criação de 
outros.. . 

O Isolamento nos casos contagiantes apresenta ainda, ·' 
entre nós, consideraveis Q.ifficulclades. · 

Não possuímos hospitaes qúe condigam com as neces- · 
sidades immediatas da cidade. · ·· , 

O hospital de Cascadura, destinado a mulheres, of
ferece çondições favoraveis e satisfaz ás indicações mo-

~:- ' ~· .. ' ..... ........-
':· 
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dernas; a sua lotação, porém, é apenas .de 180 doentes, ,. 
isto é, muito inferior á que se faz necessaria para attendcr 
aos casos de hospitalização imprescindível. 
. No· hosP.ital S. Sebastião isolamos os homens, em 
pavilhões provisorios, construidos á beira mar e -sem as 
condições technicas precisas. __ 
· · . E'· inadiavel a instaHaÇão· de isolamentos para tuber
.culosos pobres,. de modo que se possa retirar das êasas 
de commodos, das estalagens, de todas as habitações ' 
collectivas, o maior numero passive! de casos · conta
giantes, e diminuir desta inaneira os· elementos principaes 
de disseminação do ·mal.. . 1 • · 

· Cumpre ao mesmo· tempo ter ern consideração a vida 
dos infectados e cuidar-de restituir-lhes a saude. 

Possuímos excellentes climas de altitude, em dis-· 
tanCias mínimas da Capital e ein ·• localidades servidas 
por estradas de ferro. Taes localidades estão naturalmente 
indicadas para a fundação de hospitaes-sanatorios, desti
nados especialmente ao isolamento e ~ssistencia de doentes 
pobres. ·· . 

A prophylaxia da lepra e da syphilis e doenças ve- · 
nereas constitue tambem·. serviço novo, organizàdo pelo 
actual Governo. . 

Eramos, até agora, um dds raros. paizes civilizados 
que nãq se preoccupam com a · syphilis e doenças ve- i 

nereas:Essa falha ·da nossa organização sanitaria se tornava . 
tanto mais estranhavel quanto são notorios, de um lado, a 
grande diffusão e os· incalculaveis malefícios da Iues .entre 
nós,. e, do outro, os recursos valiosos da moderna thera-

. peutica espeCifica contra essa calamidade; · · 
O serviço de coinbate á lepra e ás doenças venereas 

foi organizado sob solidas bases, e autoriza as ·melhores · 
esperanças de exito; Começou a funccionar· em janeiro 
deste anno, é deve estender-se a todo· o paiz. 

Nesta Capital, onda tal serviço se faz por conta de 
verbas já votadas pelo Congresso, fundaram-se diversos 
dispensarias para tratamento de venereos. Outros se orga- · 
nizarão ainda, entre elles um 'hospital para 200 doente$, ·· · 
dadiva generosa feita ao Departamento da Saucte. 

' A prophylaxia da 'lepra, enibora esta doença represe'nte 
ameaça permanente á saude collectiva entre nós, e apesar 

. tno smesneil elos de piedade q'Ue despertam os seus nu~ 
merosos casos, espalhados. por todo o paiz ao desabrigo 

·de qualquer'assistencia do Estado, perdurava, até agora1 
no mais completo abandono. · · . 
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. A nova lei sanitaria regulamentou o combate á leprá. 
E', de absoluta necessidade a construcção de leprosarios 
em algumas zonas do paiz, para o isolamento dos doentes. 
Como abrigo desses infelizes possuímos apenas o hospital 
dos. Lazaros, cuja lota'ção é de 100 enfermos, quando, só 
aqut, na Capital, o numero de leprosos não é inferior 'talvez 
a 400. · · · 

O Governo pensa et11 destacar annualmente do fundo 
especial, de que tratao art. 12 da lei de2 de janeiro de 1920, 
certa quantia para a fuildação pr,ogressiva de leprosarios. 
· Os serviços de fiscalização de · generos alimentícios 

no Districto Federal• foram, até ·aqui, executados de modo 
. deficiente pela Prefeitura. _,. . · . . 

A urgencia de ampliai-os e systematizal.:.os levou-me 
a solicitar do Congresso a lei pela qual hoje os cuidados 

- coin a alimentação publica incidem na. alçada do Governo 
da União. Os serviços foram organizados em moldes 
amplos e vão sendo executados com apreciavel efficiencia. 
No espaço de quatro mezes e meio foram apprehendidos 
e inutilizados · 304:292 kilogrammas e 10.464 litros de 
generos ;·e, em tres mezes, 138.844 litros ele leite, além de 
outros artigos de alimentacão . 
. · A pro.phylaxia da varíola tlstá-se fazendo de modo 

animador e sem a menor difficuldade. Até agora não foi 
• mistér applicar nenhuma medida coercitiva. Já era tempo 

de reagirmos contra preconceitos e abu.sões incompatíveis ' 
com a nossa cultura, e nos decidirmos a libertar o paiz 
de . uma doença, .cujos surtos epidemicos importam mo
tivo de vexame para nossa organização sanitaria e nossa . 
civilização. . · · ·. · .. 

'Os trabalhos de prophylaxia e saneamento do· inte
rior foram unificados e centralizados, e passaram a ser 
executados pela União, mediante accõrdo com os Estados. 
E' providencia de elevado alcance, da qual depende a 
prosperidade economica de extensas regiões· e o aper-
feiçoamento progressivo de nossa raça. . . 

Careciam· os serviços iniciados em administrações. 
anteriores de unidade administrativa e uniformidade de 
methodos te-chnicos. Faltava-.lhes ainda a necessaria gene~ 
ralização, ele modo que seus. beneficias se estendessem a 
toei o o paiz., · · · 

·· Foi o que :tratou de sanar a nova organização. 
Até agora fizeram accôtdo con1 a União, para a 

!nsta Ilação de serviços de saneam.ento c prophylaxia rural, .. 

,_ 
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os Estados de Minas Oeraes, Maranhão, Páraná, Per
nambuco, Pará, Parahyba, Rio Grande do Norte, Rio de 
Janeiro, A lagoas,· Bahia e Matto Grosso. 

Em a.fgtins, os trabalhos estão sendo já· executados 
com· os melhores resultados; nos outros, serão iniciados 
qrevemente:' · · ., . , · . 

Existem ainda em alguns Estados, apesar das provi
d.encias tomadas pelo Governo da União, pequenos fócos 
de peste bubonica, que representam permanente ameaça 
aos outros· territorios e tambem á Capital Federal.· 

O Governo tem procurado com toda a . presteza 
extinguir. essés fócos, mas é difficil conseguir. de prorr\pto 
resitltados. definitivos, não .só porque a peste se tornou 
endemica.em algumas. regiões· do interior, como porque, 
devido. a factores diversos, ·só parcialmente as _medidas 
prophylactícas podem set· postas em obra. . · . . 

· Relativamente á ·febre amarella e graças ás provi-
dencias do Go.verno central, podemos considerai-a extincta 
em todo o patz. · . .. · . . · . . : 

. A defesa satiitaria marititna ·e fluvial foi igualmente 
' . reorgaili?ada, com melhores elementos, pela nova lei sani-

.. taria. Especialmente no porto do Rio de Janeiro eram nota
veis as falhas desse serviço, ·o que ~razia ·considera veis. 
·prejuízos ás companhias de navegação e grandes emba~ 
raços ao commercio. · Além disso, executada com() era 
anreriormente, .a defesa. sanitaria . da ·capital não · offerecia 
garantias sufficientes no que concerne' á importação de \ 

. . . 

\ '.· •, -. 

- \ 
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dóenças, epidemicàs. ·. . ···... · ·. · · · · . · 
Quanto á defesa dos portos nos Estados, forçoso é 

confessar .que nos encontramos em situação ainda assás 
... precaria, em virtude da' ·grande deficiencia do. apparelha:.. 

mento sanitario das diversas inspectorias. · · /.. . 
. ' A nossa situação,. no tocan.te a assistencia hospitalar 

nesta Capital, é das mais desfavoraveis. Não possuímos um 
só hospital digno deste nome para as doenças de notifi
cação compulsoria. O isolmnento. no hospital S, Sebastião·. 
é muito defeituos·o. Mesmo para as doenças communs, é 
urgente a construcção de um hospital moderno, no qual 
possam ser attendidas simultaneamente ·as .. necess,idades · . 
da assistencia hospitalar e as da ministração do ensino .. 

Instituto óswaldo Cruz 
Os trabalhos scientific~s do Institut~ Oswaldo Cruz 

proseg~tem com regularidade e efficiencia. 

,, 
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. O hospital de doenças tropicaes, installado com todas 
as condições que a sciencia hoje exige em estabelecimentos 
desta ordem, entra agora em funccionamento regular· e será 
factor valiosíssimo no esclarecimento de muitos problemas 

. ainda obscuros da nossa pathologia. A demora na sua 
installação definitiva foi devida, sobretudo, ás difficuldades, 
trazidas pela guerra, de acq uisição do material necessario. . 

.Está prestes tambem a concluir-se o edifício destinado 
aos serviços . de· medicamentos officiaes e á secção de 
chimica applicada. Isto habilitará o Governo a dar, dentro 
em breve, maior cjesenvolvimento não só aos serviços de 
medicamento~ officiaes, e especialmente aos da quinina, tão· 

· uteis á luta contra as grandes endemias dos campos, como 
aos trabalhos de chimica applicada, dos quaés bene
ficiam . aquellas das nossas it,dustrias em que entram 
pr,ocessos de fermentação. 

Nessa ultima secção serão tambem mais amplamente 
estudados os· assumptos de chimiotherapia, até agora 
pouco versados entre . nós, e ~uja explanação visar~ princi
palm:ente á therapeutica das doenças que mais de perto . 

. nos interessa)11. ' 
O O o vemo já iniciou em Manguirthos as construcções · 

· necessarias para a montagem do Instituto Vaccinogenico, 
. que espera ter prompto dentro de poucos mezes, organi
zado .em moldes módernos e com capacidade para attender ··· 
ás necessidades de todo o'. paiz, . , . · · . 

.. ·O Instituto·Oswaldo Cruzfoi honraéto·em outubro ul-
timo com a visita elos soberfnos belgas. . ., 

Prova de quão lisonjeira foi a impressão recebida· por 
· Suas Majestades; .temos· no pedido que nos dirigiu ha pouco 
·o Govern().da Belgica, para que profissionaes daquelle paiz 
sejam admittidos a realizar_ no Instituto estudos de experi.; 
mentação medica, e acompanhar os seus trabalhos. · . 

' ' ' 

Instituto Vaccinogenico .Federai 

· De accOrdo com o decreto legislativo n. 3.987, de 2 de 
janeiro de '1920., ·O Instituto Vaccinogenico foi incorporado 
no Instituto Oswaldo Cruz, como secç'ão technica. desti:.. 
na,da á. cultura, preparo e fornecimento. da vaccina anti-

. variolica e a todos ·os serviços correlatas. 
No· primeiro trimestre deste ant~o o Instituto forneceu 

.ao Departamento da Saude 183.000 tubos de vaccina. 

'. ·:' 

.... 
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Casa de C?rrecção 

Ainda não foi possível expedir a reforma dà Casa de. 
Correcçãp. · 

Dada a precaria situação financeira do paiz, o Go
verno tem deixado para mais tarde todas as despesas que·. 
possam ser adiadas, sem prejuízo immcdiato do serviço· 

, publico, · . . . 
Por accôrdo celebrado com a Prefe'itura do Districto 

· Federal, .estão· sendo empregados correcdonaes deste es
tabelecimento na ·abertura da estrada de rodagem que 
ligará jacarépaguá a Villa Isabel. . . . 

Parece conveniente regular e generalizar· esse serviço. 

Assistencia a Alienados 

. Continuam. as obras de construcção dos diversos pa
vilhões destinados á Colonia de Alienados de jacarépaguá, . 
para onde ·tenciona ó Governo transferir. as colonias da. 
ilha do Governador. Uma v.ez prompta aquella colonia, po-

. d~rá acolher grande numero de loucos, que se empregarão 
em trabalhos de lavoura e criação. Resolver-se-á ássim, 
em grande parte, o problema da assistencia a alienados. rio 
Rio de janeiro, e ao mesmo tempo se reduzirá o numero 
dos· que se agglomeram hoje. no Hospital Nacional, com 
prejuízo da acção administrativa' e scientifica deste estabe-.. 
lecimento. . 

Foram, inaugurados o Manicomio 'judiciario, annexo 'á 
Casa de Correcção, ·e as esco)js de enfermeiros criadas na 
Col9nia de Alienados do Eng~nho de Dentro e no Hospital 
NaciOnal. · . . · · . · 
· Está funccionando, com 'grande provéitopara a popti- · 

lação suburbana, o Ambulatorio Rivadavia Carrila, annexo· 
á Colonia de Alienados do Engenho de Den'tr.o, o qual · 

· constitue ao mesmo tempo o Instituto de. Prophylaxia de 
· Molestias Mentaes e Nervosas. · · . · . . 

Policia Militar 

, · O· Governo, devidamente. autorizado, reorganizou por . 
. decreto de 17 de novembro ultimo, a Brigada Policial, que 
passou a denominar-se Policia Militar do Districto Federal. 

· Com a economia apurada de 745:601$595, e,· em reco
nhecendo a lastimavel deficiencia da força destinada ao 
policiamento, augmentou . o quadro do pessoal de mais 
16 offili:iaes e 170 praças. 
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. Não ficará, ainda assim, normalizado o policiamento 
da Capital, que exige, além da Guarda Civil, uma força 
de 5.000 praças, no mínimo, de policia militar, exclusi
vamente empregadas no serviço de· vigilancia e policia 
repressiva. A situação financeira, porém,. não nos pennitte 
por emquanto chegar até ahi. ,. 

. . 
Casas 'de diversões e espeétaculos publicas 

' 
. De accôrdo com o disposto no art. 6•, ns. 2 e 7, do de· 

cr~to n. 4.0p3, de 7 de janeiro de 1920, o Governo expediu 
o decreto -n. 14.529, de 9· de dezembro, que approvou o 
novo ·regulamento para as casas ·de diversões e espe

. ctaculos publi9os. 

Orphana to Osorio 

Espero poder instállar em breve, em cumprimento elo 
disposto no decreto n. 4.235, de A de janeiro deste armo, o 
Orpha.oato Osorio, destitiado ás filhas orphãs de militares 
de terra e mar. -· ' · · _ , · . . · 

Expulsa o de estrange.h·os e repressií.o· do anarchismo 

O excessivo liberalismo das nossas leis permittiu que 
. agitadores estrangeiros encontrassem nesta Capital meio 
prop'!cio á 'propaganda de suas idéas e princípios, con
trarias á ordem social existente. Era necessario pôr termo 

.a essa corrente subversiva, que cada dia· se avolu
mava; animada com a· impotencia da autoridade. publica. 
Os decretos ns. 4.247, que regula a entrada . de estran- . 

· geiros no . terriforio. nacional, e 4.269, sobre a repressão 
do anarchismo, · ambos de janeiro ultimo, vieram feliz

. mente acudir 'a· essa· situação e começaram já a produzir 
os seus beneficos effeitos. · · 

Territorio do· Acre 

. Pelo decret0 n. · 14.383, do I • de outubro de 1920• 
,reorganizou-se a administràção e consolidaram-se as dispo- ·_, 
sições sobre a justiça do Territorio do Acre. Esse acto foi 
expedido de accôrdo com a autorização legislativa con
stante do decreto n. 4.058, ele 15 ele' janeiro do nicsmo 
anno •. 

.. ~ . 

•' 
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A nova organização c·omeçou a vigorar no 1 ~ cie janeit o 
deste anno. . · 

E' cedo ainda. p·ara julgar dos resultados que ella · 
trará ao desenvolvi'mento e .progresso do Territorio .. 

Centralizada e unifi.cada a administração, com poder 
. bastante para não depender de audiencia e autorizaçãq do 
Governo Federal em questões propriamente· de economia 
interna do Território e suas populações, organizadas as · 
municipalidades dentro dos principias basicos do regimen, 
c de esperqr que a futura autonoll!ia · do . Acre se possa· 
estabelecer em época não distante, normalmente, sem 
bruscas transições. · · . . . · · · · 
' Às instrucções para as respectivas eleições muriici-· 
paes já foram expedidas (decreto n. 14.611, de 6 de janeiro 
ultimo). · 

· Transladaçao dos despojos dos 'ex-imperadores · 

' o decretá legislativo n. '4.12Ô, de,} de sétemb~o de 
. 1920, que revogou os arts. 1 o e 2° do decreto n. 78 A, de 
21 de dezembro de 1889, e autorizou o Governo a tras-

~ lactar para o Brasil os despojos mortaes de D. Pêdro 'II 
e sua esposa, traduziu fielment~ os sentimentos da 

' . Nação, desejo~a de. agasalhar. em seu seio os restos da
quelles que, durante tantos annos, lhe pagaram o tributo 
de sua dedicação e dos .s~us serviços. Provam-no as ma

, nifestações de respeito ~ carinho .com que as differentes 
. classes da. nossa sociedade acolheram aquelles despojos, · 

honraram, desfarte, as tradições de nossa cultura e· d'e · ... 
nossa justiça, e mostraram que ·as instituições republicanas 
constituem no .Brasil conquista definitiva. · ·· · 

. ' 

MARINHA·. 
i ' . 

. . . . 
Esquadra 

A situação' dà nossa · força naval, examinada em 
confronto com· as exigencias da guerra moderna, não 
condiz com os compromissos politicas~ assumidos pela 

' ' 

·Nação nestes ultimas annos. · . · 
· · · · O~ serviços propriamente auxiliares, como sejam o 

de aviação, subm::trinos · e defesa minada'· dos portos, 
estão em começo, e precisam tat'nbem de auxilio imme-: 
diato do Poder Legislativo, para. que possam con·csponder . 
ás necessidades da defesa naval da Republica. · , 

' . 
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· · · · A solução desse problema não. comporta' meias me
didas. Torna-se, por. isto, inadiavel assentar-se um pro-. 
gramma, moldado nas nossas necessidades politico-es
trategicas, e executai-o sem demora, para o que se faz 
mistér a acquisição de novas unidades de .reforço á nossa 
esquadra, e a substituição do typo dos navios, que se vão 
tornando antiquados e, por. isso mesmo, exigem reparos 
mais dispendiosos. _ · 

As autolidades technicas da Armada .teem em mãos 
esse .esttido,, no qual procuram cpnciliar as necessidades 
da .grande extensão de. costas, que~caracteriza a disposição 

· geographica do paiz, com a natural limitação dos recursos 
pecuniarios disponíveis. · 

Antes mesmo, porém, de concluído esse trabalho, es-
pero que o Congresso se compenetre da urgencia de prover · , . 
efficazmer\te á nos~a defesa naval, e dG ao Governo meios 
com os quaes possa desde já mandar construir alguns 
cruzadores ligeiros, contra-torpedeiros, submarinos, varre-
dores 'de minas e aviões, que, qualquer que seja o pro-

. gramma assentado, hão de nelle figurar. Distribuídos por 
·· mais· de um exercício, . esses creditas não pesarão. dema-
siado no 'orçamento. - · 

E'. urgente tambem a acquisição de um navio desti-
nado ao· serviço hydrographico da nossa costa. . 
. . A. faltà. de embarcação apropriada .á instrucção de 

guardas-ma·rinha representa ainda grave lacuna, de que 
s.e vem resenti'ndo a Marinha de algum tempo a esta parte, 
visto como o Benjamin. Constant, que tem sido empregado 
nesse serviço, além de. vel,ho, está ~reclamando reparos 
de elev1ldo custo: . . . · · . •. · . · · 

Não obstante a carencia de recursos matenaes, que 
· continúa a se fazer sentir, a esquadra movimentou-se 
durantb o anno o quanto lh'e foi possiv~l. . · 
. · Dos nossos dois 'maiores navios, os encouraçados 
Minas . Oeraes ··e . São , Paulo, o primeiro seguiu para 
Brooklyn, em cujos estaleiros está r~cebendo reparos mais 
ou menos identicos aos qúe se realizaram no outro. Os 
trabalhos correm· em hoa ordem e devem· ficar concluidos 
no correr•deste ant1o.' O segundo, uma vez resolvida a vi
sita de Suas Majestades. os Reis dos Belgas ao Brasil, foi 
commissionado para conduzir os Soberanos, e a Nação tem 
conhecimento do modo por que a sua officiali,dade se deso,. 
brigou dessa delicada missão. A impressão que Suas· Ma
jestades manifestaram, reiteradas vezes, quanto ao conforto 
que lhes foi proporcionado a bordo, á educação e compe-
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tencia technica da officialidade, á disciplina e ~arbo da 
. maruja, deve encher de orgulho a nossa Marinha de Guerra. 

Zarpou o, São Paulo deste porto a 27 de julho e, 
depois de indispensavel escala pela Inglaterra, chegou a 
Zeebrugge, Belgica, a 28 de agosto. De regresso, partiu 
no 1 o de setembro, com Suas Majestades. e comi ti v a, e 
aqui apartou a 19 do inesmo·mez. No dia f6 de outubro, 
sahiu de. novo do porto desta Capital; para conduzir de 
regresso Suas Majestades e o. Príncipe Leopoldo. 

. Ao voltar ao Brasil, depois de ter ido á Inglaterfa, 
tornado á Belgica e visitado a França, recebeu o São Paulo 
em Lisboa os restos mortaes de D. Pedro II e Dona Theresa 
Christina, e eritrou novámente no porto .. do Rio de· Janeiro 
a .9 de janeiro do corrente anno. · · . 

Arsenâes e pontos de apoio da esquadra 

o problema da localização de . um grande arsenal e 
· outros pontos de apoio· ela esquadra em ·operações con· 

stitue ainda assumpto de animada controversia. . 
· Na opinião de. algüns. technicos, o arsenal e o porto · 

militar devem ser' construidos immediatamente na bahia · 
da ilha Grande. Pensam outros que convém localizar e 
preparar uma base de operações na parte meridional da 
nossa costa, e montar, desde já, officinas de reparações 
iw porto do Rio .de. Janeiro. . · ~· 

· A meti ver, devemos começar por esta ultima provi·_ 
dencia, que attende mais promptamente aos interesses da 
defesa nacional. .A. 'consH:ucção: de úm grande arsenal e 
um porto· militar estabelece, é verdade, as bases.clefinitivas 

. do prqgresso ·de nossa futura Marinha de Guerra, porque 
. libertará o paiz, dentro de prazo relativamente breve, da 
tutela estrangeira~em materia ele renovação, equipamento e 
abastecimento· da esquadra; .mas requer despesas tão ele· 
vadas que a nossa actual situação. não comporta. · . 

· Infelizmente, tambem não pôde ser approvada a se· 
gunda concurrencia para: a construcção ·d~ officinas de 
reparações' na ilha elas Cobras. O Governo pensa cm abrir . 

· outra quanto antes. . 1 ··· ' 

I 

Recrutamento 

•Não satisfazem os meios em uso para o,recmtamento 
do pessoal· destinado á Marinha.. · · ' 
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Esses meios, o voluntariado e o contracto, além tüÍs 
escolas de aprendizes· marinheiros, que· oneram demasia
damente os cofres publicas e vinculam o marinheiro ao 
serviço naval por muitos annos, sinão por toda a vida, são 
meros expedientes que, de um lado, concorrem para adiar o 
sorteio na Marinha, e, por outro, dão a impressão engai10sa, 
de que entre nós já estii resolvido o problema da reserva. · 

A reducção. do numero ·de escolas ele aprendizes 
marinheiros e a execução do sorteio, t;omo está sendo pra
ticado· no E,xercito, com ?-Iteração apenas do dispositivo 
que fixa o tempo de se~viço, são medidas que se impõem~ 

' -
Org-anização administrativa 

' 
A organização actual dos serviços da Marinha cen-

traliza. no gabinete do ministro toda a actividade adminis-
trativa. . 

O Poder Executivo está autorizado a rever os regu
amentos existentes, e empen!Ja.:.se nesse trabalho. · 
· A centralização no . Thesouro Nacional das v.erbas 

destinadas a despesas de material difficulta a iniciativa dos 
· c(1efes de serviço~ em materia ele .que depetide o itlteresse 
maximo da defesa do paiz. No Exercito, já o Congresso 
modificou·.esse regímen, por .isso que permittiu a distri

- buição, á Pagadoria da Guerra, de todas as verbas des
tinadas ao supprimento de material. 

Conservação dos · edificios 

O orçamento para o . corrente ·. anno .. dota a Marinha 
·com a qüantia de 540:000$; para occorrer ás despesas ·com 
os concertos dos edifícios,· quarteis, fortalezàs, escolas de 
aprendizes marinheiros, acquisição do respectivo material 
e obras novas. . . · · - · 

Esta dotação representa pequena parcella do que é 
realmente necessario para accorrér ás despesas de umt ser
viço, que se estende por toda a costa do Brasil .. 
· Em geral os predios em que funccionam as repartições 
de Marinha datam de muitos annos e exigem, por isso, ·con
tínuos reparos. A criação de novos serviços c a ampliação 
dos existentes reclamam novas construcç'ões para accom
modação conveniente do material, que vae sendo adqui
rido, e alojamento. do pessoal neces·sario á sua conser-
vação. · · . · 

O edifício onde funcciona o Ministerio não é proprio 
para esse mistér. Nelle comprimem-se, além disto, diversas 
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. repartições sem accpmmodações. Acontece outrotanto com 
os predios em q uc estão installadas outra~ repartições no 
recmto do Arsenal ele Marinha. . . · · · -

· E' imprescindivel, pois, que aqitella dotâção seja sen~ 
sivelmente augmentada, ao menos. para ·este exercício.· 

/ Ensino 

· Fizeran1~sq,· com regularidade e bons resultados, os
cursos das éscolas Naval e de Giterra, de Grumetes, 
A viação, Aprendizes Marinheil'os: e Profissionaesl · · _ 

·A Escola Naval teve novo regulamento. . . 
A experiencia de alguns annos de execução ·dos regu~ 

lam~ntos anteriores demonstrou a inexequibilidade cursos · · 
unico, em face das difficuldades que sobrevieramdcom a 

. pratica a bordo do regímen da fusão. o receio dos chefes 
de machinas, principaes responsaveis pela conservação e 

·! funçcionamento dos apparelhos, de entregar. a officiaes 
recentemente sahidos. da · Escola Naval, sem a conve~ 
niente. pratica, os machiriismos do navio, e a má dis~ 
posição destes officiaes para o exercicio·de taes funcções, 
foram, sem duvida, as duas principaes causas do fra'-
casso da medida. · · · 

. Com a nova organização, o curso para os officiaes do 
Corpo da Arniada será mais rapido e o· engenheiro ma~ · 
chinista poderá ter entrada no Corpo. de Engenheiros Na'" 
vaes nas especialidades de machinas, electricidade e .con~ 
strucção naval; o que Ihe era vedado pelas disposições 
antigas.· ·. . · . . .. · .· . . . . , . · 

, O Governo· resolveu transferir a Escola. Navàl para a· 
sua antiga' séde, rta ilha das· Enxadas,· e mudar para. a 
enseada Baptista das Neves a Escola de Grumetes. As re~ 
clamações qtle; desde a mudança da ·Escola ,Naval para a 
enseada referida, vinham sendo formuladas, pareceram-me 
procedentes. . . . · · · · · · · · · . ·. ·· 

·Entre outros motivos, importa assignalar que. os elo-: 
centes eram forçados a residir nesta Capital.pela carencia · 

· de predios e absôluta falta de recursos na localidade, além 
da ausencia. de 111eios faceis, rapidos e. seguros de com
municação. Varios lentes, talvez por esse )Jiótivo, solici
taram jubilação,· licenças ou transferencia para a Escola.·· 
Naval de Guerra. . . - . . · -· · . 

Verificou~se, além disto, a influencia negativa que a 
séde da Escola, em local ermo e distante do meio culto do 
Rio de janeiro, exercia sobre a educação social, militar e 

I '.·'" 
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profissional dos aspirantes, afastados de um centro maior 
de actividade,· onde pudessem adquirir. melhor. comprc
hensão dos seus deveres profissionaes; c assistir frequen
temente ao movimento dos navios, aos exerci cios militares 
e ao funccionamento de officinas e arsenacs. 

Finalmente, os exames de candidatos aos c'ursos da, 
Escola Naval e a expedição de cartas de pilotos e machi
nistas da marinha mercante, ·que; pelo respectivo regula
mento, devem effectuar-se na séde da Escola, rcalizavam-·se 
nesta Capital; por ser impossive[fazel-os ali i, e deste modo 
se contrariavam dispositivos regulamentares .. 

De ..17 escolas de aprendizes marinheiros que func
cidnavaiu na Republica, fecharam-se, por serem quasi 

.. nullos os seus resultados, as ·do·· Amazonas, Maranhão, 
. ' Campos, no Estado do Rio de janeiro, e Pirapora, no 

Estado de Minas Geraes. 

Pharóes ·e balisamento 

Funccionam ~a costa ~da Republica 103 pharóes.Com 
os postes, há em serviço 135 luzes. O balisamento acceso 
consta ele 26 boias e 32 postes; o balisamento cego de 
224 bóias. · 

) Pesca 

.. O serviço da pesca foi transferido do Ministerió da 
Agricultura, Industria e Commerció para o da Marinha pelo 
decreto n. 14.086, de 3 de março de 1920. ,A' vista disso, 
o cruzador auxiliar José Bonijado deu inicio á naciona-

.. Jização do pessoal, de. a~côrdo com a legislação em' vigor, · 
. e ao serviço de saneamento do littoral. · 

O assumpto da nacionalização .da pesca foi minu-
. ci<;>saménte . estuda~o, · no ponto de vista jurídico, pelo 
Consultor Geral da Republica, cujo parecer é inteiramente 
favoravel.á acção das .autoridades. brasileiras. Esta acção 
procurou o Gover~o .pautal-a sempre pela maior tolerancia, 
já. prorogando. successivamente . os prazos para a l}atura
lização dos pescadores, i,á _facilitando a estes todos· os · 
meios de satisfazer as condições Iegaes. . · 

Espírito de cipposição ao Gov·erno, dessa opposição 
que não duvida comprometter as mais. caras relações inter
nacionaes de sua patria, comtanto que attinja. ao Governo 
de:quem não pôde lograr certos favores, tentou por todos 

. os meios e processos criar em torno dessa questão, aqui 
:. ,.,. . 
''':·.? 

·': 
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e cm Portugal, um ambiente de hostilidade reciproca ·que ' 
·. q bom senso. dós dois paizcs logo dissipou. . 

· A ·lei está sendo agora executada calmamente, sem 
attrictos nem protestos. · · 

A viação naval 

, A Escola de Aviação . Naval. funccionou, como já 
disse, com· regularidade. Não foi possível, infe.lizmente, pela 
deficiencia de, terrenos, augmentar o numero de apparelhos 
da flotilha e estabelecer novas off\.cinas e paióes. . . 
. Disp.õe a Escola de 34. biplanos e realizou,-durante o· 

anno, !.955 vôos, em 797 horas e 57 minutos. · 
~ ·Além· de pequenos accidentes sem .consequencias 

graves, ha, desgraçadamente, que lamentar o fallecimento 
·de dois aviadores : o 2• tenerite jayme Amer-icano Freire e 
o 1" tenente engenheiro-machiriista Fernando Muniz Gui-
marães. · 

Reorganizaçêí.o elos q u~dros da .Armada 
·· . ./. 

Uma coinmissão nomeada pelo' Governo occupa;.se, 
neste momento, de elaborar o projecto d.e reorganização 
dos Corpos da Armada e Classes Annexas, de. accôrd<i 

< , . .com a autorização legislativa de 11 de janeiro ultimo. . 
I -

: , ·, Honras· militares 

'. 

Para uniformizar o serviço sobre honras militares, con- , . 
tinencias, signàes de respeito, .tornei extensivas á Marinha 
as d!spqsições sobre o assumpto, em vigor no Exercito., 

Promoçõ13s na· Armada. 

Está sendo executado, . CO)Il ' proveito, o novo regu
lamento de promoções, approvado pelo decreto n. 14.250, . 
de 7 de junho de 1920. · · 

I I . 
GUERRA . 

' . Defesa Nacional 
~ 

Obediente ao plano, que traçou, de dotar. o paiz. com 
o apparelhamento militar necessario á defesa de seus di-· 
reitos e á manutenção cta· ordem publica, e digno da sua 

I· 
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situação. internacional, continúa o Governo a cuidar· com 
.solicitude de todos os problemas que concernem á sciencia 
e á arte da guerra. . 

Desde· a instrucção pessoal, a começar pela, das es
colas onde. se formam' os officiaes e se ~perfeiçoam as 
capacidades, até ás acquisições de material bellico e de 
immoveis des~nados ás installações da . tropa .e dos ser:
viços, ·tudo tem· merecido cuidadoso exame ·e ponderada 
resolução. · 

Ensino 

. São satisfactorios os resultados obtidos nos estábele.; 
, cimentos de ensino militar. ·Este vae perdendo o cunho · 

demasiadamente theorico, com que era professado, par'a as
sumir o feitio que o deve. caracterizar, technico e pratico, 
unico capaz de formar soldados dirigentes e não cultores . 
. de alta mathematica e sciencias accessorias~ · 

A Escola Militar, nucleo unico de formação, dos 
. officiaes das quatro armas, está fornecendo á tropa,. e aos 
serviços technicos. correlatas, gerações de moços esfor
çados e· competentes, que serão· amanhã experimentados 
generaes. Para jsso o' ensino alli obedece á directriz de 
formar o official-soldàdo.' · · 

· " O mesmo se pode dizer, na sua especialidade, da 
.. Escola. de Aviação Militar, centro de preparo. dessa nova 

.e indispensavel arma de guerra, cujo desênvolvimento 
.·é já .. notavel, e que virá talvez, em breve, formar a quinta 
· arma do ExerCito, cciin o seu quadro proprio. . . . · . · 
. .· ... As escolas de Estado. Maior e de Apel'feiçoamento 

estão . funéciônando tambeín ·com grande. vantagem para 
ós officiaes, que riellas adquirem os conhecimentos com
plementares, imprescindíveis á sua cult.ura profissional 
Foram . os . mais lisonjeiros em .1920 os resultados dos 
cursos ·que ,ahi se desenvolvem, sob a orientação technica 

· · da Missão militar franceia. Esses resultados vão em breve 
multiplicar-_se em proporções' animadoras. quahdo, ternii
nados os cursos, os officiaes forem distribuídos pela tropa. 
. . Inauguraram-se· recent~mente · duas .·novas escolas : a . 

Superior de In~endencia da Guerra e a de Administração 
Militar, .destinadas á formação dos quadr~s de intendentes . 
e de officiaes de administração. · · 

. Até aqui o corpo de ,Intendentes do Exercito era re-. 
crutado mediante ligeiro concurso . de provas, ao ·qual 
só .. se apresentavam os sargentos. Não tinha, assim, ~o . 
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Exercito o. verdadeiro serviço de. intendencia, tal como 
deve ser, com as· suas variadas e séria!1 attribuiçOes. 
Faltavam aos seus executores os conhecimentos indis~ 
perisaveis; a funcção ·tornara-se extremamente ·material; 
os intendentes· eram meros intermediarias de acquisições 
e ajustadores âe-contas, sem o devido conhecimento do 
estado e valor intrínseco ·das mercador~as. adquiridas. 

Com a nova. orientação toma o serviço o rumei 
scientifico·q,)le comporta, e as escolas de intendencia, acima 
alludidas, vjrãci realizar esse objectivo. .. 
· · Cabe ainda salientar a .maneira proveitosa por que 
os Collegios Militares ministram o ensina· secun4ario. Cada 

. vez mais se fortalece o credito de que gosam, já pela profi~ 
cienCià de seus corpos docentes, j~ p·ela disciplina mmes 
reinante. . . . . . . 

. As cadeiras do Collegio do Ceará, o ultimo criado, 
então sendo preenchidas mediante concurso. já se reali-
zaram os de diversas secçpes ··· . . 

Reenceta-se, desse mdd. no Ministerio da ·,Guerra, 
depois de lima interrupção de cerca de trinta annos, o .. 
sálutar processo _do concursó para o recrutamentÇ> do · 
pessoal docente dos ins.titutos de ensino.. · · 

J • " • ' 

Ma~erial bellico, quarteia e obras 

O .. material bellico, para cuja acquisição deú o Poder · 
Legislativo as .autorizaçoes e recursos necessarios, . está 
. sendo sUbmettido a experiencias, que habilitem ·o Governo 
a comprar o melho.r. . . · . . .. . . . > · . 

Quanto aos quartets, cumpre dtzer que todos os tra
balhos preparatorios de projectos e orçamentos estão feitos,· 
e muitos~ já em execução. Espero encetar todas 'as obras 
ainda este. anno. Para tal fim o Govern~ está fazendo cdn- · 
tractos de administração, uma vez que nenhum proponente 
'se àpresentou · ás concurrencias abertas para ·as con-

. strucçoes. . ' · · · · 
· ·:Todo' o esforço tambem está sendo empregado para . 

concluir as obras· de' reparos e adaptações. dos qúarteis 
existentes, de modo que se proporcione em breve á tropa o 
confortavel abrigo a que tem direito. . · · · · 

··Justiça.· · 

Pelo ·decreto n. 14.450, de 30 de outubro de .1920, e nos 
,termos do preceito legislativo que o autorizoui foi expe.-

. . 
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dido o Codigo de Organização judiciaria e Processo Militar 
já submettido á vossa approvação. · 
· . Do ponto de vista,do direito adjectivo, p. reforma, no 
entender dos competentes, representa obra liberal, adian
tada e util. A sua execução está se operando em todos os 
Estados sem embaraços nem attrictos.Sq aqui na Capital 
um ou outro dos seus executores, por motivos que acredito 
~ui.to .. respeita veis e iJ!lpessoaes, é que teem encontrado 

· d1fficuldades no cumpr1l-a. · . . . · · . .· ... 
Resta agor11- a reforma do-direito substantivo, cada vez 

_ m~is .inconciliavel com a actual cultura jurídica do paiz, e . 
prmc1palmente das classes armadas. E' de .. desejar que. o 
Congresso Nacional encare resoluto, este anno,· o problema. 
e dote a Nação de um codigo penal militar cempativel 
com as ·suas nec.essidades e digno do seu adiantamento. 

Sorteio 

Infelizmente o· regímen derriocratico dá inc'o~póraç!o 
de çada classe no serviço · militar do annó. respectivo 

' ainda não pôde ser praticado, por impíicai a manutenÇão 
de consideravel. ~xercito permanente, cujas despesas ,exigi

. riam recursos para,os quaes ,não está a Nação,_ de_ prompto, 
1 apparelhada. · · · · . · · · · . . · 

·· Continúa, assim, em vigor o systemado voluntariado 
e sorteio, estatuido effectivamente desde 1915. · 

. Os, resultados teem sido sobremod~ _satisfactorios e 
demo~stram que, ca~a vez mais, seaccentúa ointe~éss~ do 
povo pela defesa nac10n~l._ Não é para _estran~~r._q~e a1n~ 
mais se possa consegu1r1 visto contar a pr~t1ca ~o sorte1o 

' apenas cinco annos. Com esse intento, talvez·_fôra .conve
niente exigir- para o alistamen~q .eleito~iil apróvade.-haver 
pr~stado. o servi~o milita~! ou a de·estar-? can4idato. a 
ele1tor, quando amda. não mcorporado, dev1dam~nte .alis-
tado 'para esse serviço. · . · 
. - Não padece duvida qu:e. semelhante medida reduziria 
de muito as deficiencias do alistame.nto militar, ·pois-que 
interessaria o elemento da politica parti daria nos resultados 
desse alistamento, ao quat hoje tenta perturbar 1 e perturba 
muitas vezes. ' ' ·_ ' ' ' ' 

Em 1920 funccionaram 1.267 juntas de alistamento. 
Estão alistados 184.185 cidadãos .das classes comprehen• 

. di das entrê 1890 e ·1899; a esta ultima, de-onde sahiu o 
contingente do corrente anno, pertencem 130.315 alis~ados, . 

. e já foram. chamados á incorporação 54.803_ cidadãos. 
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·-SerViço -de Sa.ude , 

. ·. · Reclamllo urgente attenção do Congresso o serviçõ ,de 
Saude do Exercito. . ·. , 1 · ·. · · · 
. ·Desde a remodelação dos· quadros;. indiscutivelmente 

pequenos para.attender ao effectivo actual das forças e ao 
ç:rescente. ·desenvolvimento . dos diversos· serviços, até ·á 
reforma completa· do. material .technico e á acquisição ·de 
immoveis proprios ásinstallaÇões dos respectivos' estabe
lecimentos, multo precisa .ser revisto e refeito. Dentro de 
sua competencia constitucional, o G_overno tenciona en~arar, 

· este · anno; todos esses problemas; masi terá de solicitar · 
oppoi'tunamente do Congresso Nacional as medidas de 

· que' aint!a ·não dispõe_ para solução . adequada e com-·· 
ple~a. . . . · . · · · · . . . · . . ·· ·· • ·. .. · 
·. Será, dessa fórma, o Exercito favo~ecido com o·serviço 

sanitario de que carece, .o. qual muito concorrerá para a 
hygieniiação geral do paiz, visto que passam .por suas . 
fileiras milhares .de brasileiros, .em sua maioria.filhos de· 
zonas ainda não saneada,s .dos males, endemicos que as 

. assolam. Será . concurso valiosíssimo prestado ao 'aper
feiçoamento physico; dei· nosso · povo e ·forte ·. elerrietlto . 
de combate :ás qtiàtro .· terríveis· e-ntidades p,ath()logicas: · 
a· tuberculose, a :syphilist a verminose e o impaluctis~o. - .· 

.. ' 

Requisições • militares : 

· Resentia•sea organização do Exercito da falta de uma 
·tei de requisições tnilitares~ Submetti á vossa deliberação, 
organizado em,suàs·linhas geraespela Missão militar fran-. · 

. ceza, o projecto que se' transformou na lei-n.4;263, de 14 
de janeiro do corrente anno. · '. · . , . ·. ·· · · ·· .·. 

· · · ·~ao houve áinda opportunidade de applical-a.· Parece,· . 
. :entretanto, do' porit.o de .vista jurídico,, qu.e ella realizará 
satisfàct~riamente os fins: a que se.destina.· 

·.. Promoções 

. . As-promoções· no Exer~ito são reguladas ainda~ salvo 
· pequenas modificações, pelo· dec~eto n. J .351, de 7 de fe~ 
:vereiro.de 1891. - . . .. · . .. · . 

. Esse decreto de ha muito deixou de satisfazer á nova 
·directriz que tomaram as forças de- terra. · .. · . · · 

. Os. dois· princípios reguladores· das pró moções, o da 
antiguidade e o do· merecimento, não<se ·acham encarados 
alli com o criterio de justiça, que deve presidir ao· movi-
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mento de accesso nos quadros. O primeiro carâcteriza~se 
por prejudicial rigidez que t_em por base apenas o numero 
na escala da classe, e; como tal; constitue um direito do 
official. Dos éffeitos nocivos de- semelhante criterio já se 
tem sentido o peso innumerás' vezes_. O segundo n!io está 
devidamente regulamentado, e. outorga, nas linhas geraes 
em que se acha estabelecido, acção ampla e discrecionaria 

· . , ás autoridades julgadoras. · . 
. . . .Em attinencia a esses inconvenientes e a outros de 

· menor jmportancia; urgia estudo serio sobre o assumpto. 
Nomeou-se para isso uma commiss!io, presidida pelo chef(! 

· . do Estado Maior do Exercito, a .qual apresentou o pro~ 
· jecto que, em mensagem de 3 · de dezembro ultimo, tive 
a honra de sui:>!JleUer, com modificações, á vossa delibe-
ração. · · . ·- . 
. . · Infelizmente, por escassez de tempo, não se pôde con
verter em lei o estudo ap~eseiltado, qUe se acha ainda na 
Camara iniciadora. · · 

E' bem, entretanto, insistir na urgencia da medida, 
. b.ase que é da boa, constitpição dos quadros, a qual, só por 

meio da mais meticulosa sel.ecção nos access.os, se pode 
conseguir. · , · ·. . . · · . 

Exercito de 28 linha 

O decreto n ... t3.040, de 29 de maio de 1918, organizou 
: o Exercito de 2• Unha, e desta sorte encerrou o longo 
· período, de cerca de trinta annos, durante o qual. a ele\lada 

. missão ·cta milicia civicaera continuamente deturpada pelas 
lutas pártidarias. Novos moldes, de · efficiencia militar; · 
passaram a presidir aos seus destinos; •·. · · · . ·. · 

·Senhor dó ensinamento pratico, colhido nos tres 
· · annos de trabalhos perseverantes dessa organizaÇão, . o 

Governo deu, por decreto de 28 de março ultimo, nova. 
·regulamentação aos respectivos serviços, com a qual ccmta 

· seja.em breve realidade o auxilio que o Exercito espera 
dessa sua reserva;. . · · · · 

. . ' 

Missao · militar fra.nceza. 

. Sob a orientação technica e profissional da Missão 
militar franceza, em collal:loração ·constante com o Estado 
Maior· do Exercito, muito tem lucrado a instrucção theorica 
e pratica dos nossos officiaes e praças. · · · . 
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:· sdentes pelos profundos conhecimentos .. doutrinarias 
e pela pratica obtida nos campos. ~e. batalha, .teem os ~~us 
membros desenvolvido notavel actiVIdade, CUJOS ben~flCIOS 
já' se riiariifestám de modo positivo. · _ · . -
. I. , , . '' . ' ~ 

. 
'. 

, . Sàrviço . do · Povoamen~o· 

. · ·. As 'estatísticas relativas · ao ~mo~imento . intmigtatotio 
dó · porto do Rio de janeiro, no decórrer do anno-· ultimo, 
comparativamente com os dados apurados em 1918 el919; 

.. demonstram que, .afastados os varias obices resultantes 
· da guerra e.uropéa, novas .. correntes de agricultores tendem 
· a procurar o Brasil, onde os· nucleos coloniaes e~ a Iàvoura 

particular offerecem condiçoes 'de bem estar e tr~balho util .... 
Em 1918, os immigrantes attingiram á cifra de 7~251, 

. contra ,19.303 em 191'9 .e 40.508 em 1920; os emigrantes 
foram4.069 nó primeiro desses annos, 15.462 no seguncto, 
e 20.109 no terceiro.· : . .. . · ,_ 

. As· nacionalidades estrangeiras que mais predomi~ 
naram no môvimento immigratorio de 1920, foram: a por~ · 
tugueza, com 22.277 individuas; a italiana; com 4.607; 

· a turc.o-arabe, com 3.163; a allemã, com 2. 991 ; e a hes~ 
panhàla,· com 1.852. '. · .. ' ' '' . ' 
;. · ··Aproveitando os navios do. Lloyd Bt:asileiro, que se · , 
enconir~yam . em .. aguas européas, deu ·.o. Governo ordens. , • 

. par,a transportar, d,e portos da Allemanha e-da Hollanda, · 
· numerosos immigrantes allemães; que localizou em nucleos 
coloniaes fe.d.eraes e estaduaes, ou encaminhou para pro~ 
priedades agricqlas particulares. - . .. . . · . · 

. ·. E~bora animador, está ainda muito aquem das nossas 
necessidades o numero de braços recebidos. · 
. · : Muita gente deseja vir hoje para o Brasil ; mas, não 

dispondo de recursos ,para pagar os elevados· preços de 
passàgem, cobrados pelas companhias de navegação, pér• 
manece nos paizes de. origem,· á espera de que o Governo 
se resolva a transportai-a. ·- . ·. ·• . . 

Em' Berlim, montou o Ministerio. da Agricultura um 
Commissariado de emigração .. Procedendo de accôrdo com 
o Governo allemão, incumbe-se elle de ~attender a todos ós 

· elementos sadios que pretendam applicar a sua actividade 
em nossos centros ruraes, e lhes facilita. o embarque. · 

' ' 
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• 
Annexo á Intendencia de lmmigraç:io e com o mesmo 

pessoal, manté!ll o Serviço de Povoamento um escriptorio 
offii:ial de informações e collocação de trabalhndores, des
tinado a ministrar aos estrangeiros, que desembarcam no 
Rio de janeiro, os . esclarecimentos de que. possam· ne
cessitar. Inestimaveis são já os serviços prestados por essa 
repartição, cuja acção efficaz os nossos representantes. 
diplomaticos ·e consulares no exterior tornam cada vez 
mais conhecida. 

Desta Capital encaminhou a Intendencia para o interior 
do·paiz 12.144 indivíduos, dos quaes 3.274 immigrantes, 
3.223 emigrantes do nordeste brasileiro,· e 5.647 sem 
trabalho. . . 
· ' Por sua vez; as delegacias regiomies do Serviço de 

Povoamento, nos· Estados, encarregaram-se de facilitar -
trabalho no interior a 8.811 pessoas, das · quaes 4.880 · 
nacionaes e 3. 931 ·estrangeiros. · 

A Hospedaria de Immigrantes da Ilha das Flõres aga- · 
· salhou 478 familias, com 1.923 pessoas; e 355 avulsos, 
todos immigrantes; além desses, alojou 524 familias . emi- · 
gradas do nordeste, com 2.834 pessoas e 370 avulsos. 

Múito embora sejam reconhecidamente escassas as 
dotações destinadas. ao custeio dos nucleos coloniaes, 
dado o numero destes e os varias encarg0s que lhes in
cumbem, o desenvolvimento .eco no mico desses centros agri-
cólas foi especialmente digno de nota. . 

. Em 1920 recolheram os 1=olo'nos aos cofres publicas,· 
em pagamento de lotes, casas, bemfeitorias e auxilias, a 
mportancia de 804:'128$299, .a ·titulo de renda ordinaria, e 
·a quantia de 1:283$ como renda extraordinaria, contra 
621:819$097 no exercício de 1919. Calculando a .lei da 
receità em 500:000$ a renda dos nucleos colortiaes; vê-se. 
que .:esta estimativa foi excedida em' 304:128$299. · . . 

. . De 1918 a 1920, a renda ordinaria· e extraordinaria 
attingiu ·ao total de 2.965:806$537. . . . 

· A prodúcção a&ricola obtida pelos colo.nos elevou-se, 
no decorrer do anno findo, a_l2.903:897$150, ~a àe outros 
productos a 7.308:428$600, ou, ao todo, 20.212:325$750, 
contra 17.956:189$380 em 1919 e 16.333:852$770 em 1918. 

A pecuaria ~tá . representada pelo valor de réis 
7. 955:941$500, contra 6. 770:050$600 em 1919 e 5.639:795$ 
em 1918. . . . .. . 

O recenseamento dos · nucleos coloniaes accusou a 
população de. 41.722 pessôas, contra 37.812 no anno an
terior, ou seja o ac.crescimo de 3.910 almas. a numero de . 
nacionaes localizados subiu a 17.475. ' 
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Acham-se .apontados, medidos e demarcados 9.371 
lotes ruraes e 3.055 urbanos. · Estão totalmente pagos 
4.297 dos primeiros e' 1.185 dos ultimos, e parcialmente 
2.413 lotes ruraes . 
. · E' · indispensavel que o Serviço . de Povoamento 
disponha de recursos mais amplos, afim · de promover a 
diffusão · do ensino primario nos centros ruraes da União, 
não só pela construcção ·de edificios apropriados como pela 
localização de escolas em pontos mais accessiveis, de modo 
que se evitem os longos trajectos ás .crianças de seis a 
quatorze anno.s: . _ · . . , · 

O Serviço começa a estender i;l seu influxo coloníza~or 
ás regiões do. norte do paiz. . . · . . 
· o· governo do Estado de Pernambuco já cedeu para 

. esse fim as terras que constituem o antigo centro agrícola. 
· de' 'Agua-Preta. Os Estados da· .Parahyba ·e da Bahia 

puzeram á disposição ·do Ministerio da Agricultura ter
renos que ora passam pelo exame dos techn.icos do Serviço 
·do Povoamento. , · • . . . · ' . . . 

. As vistas· do Governo. ·voltaram-.se, tambem; para o 
importante problema da nacionalização de' nossas fronteiras 
no extremo norte. A commissão organizada para os estudos 
da região do Oyapock e localização de nacionaes em terras 
doadas pelo Estado do Pará,. indica o ponto de partida 
desses trabalhos. Os serviços technicos e .. administrativos 
vão sendo realizados através de grandes difficuldades,das 

. quaes as menores não são' as que se originam 'da falta. de 
communicaçoes com a capital do Estad(), que são, ás vezes, 
espaçadas de quarenta e cinco dias.. . · · . ... . . , 

O Serviçó.de ~ovoamento envida esforços para· loca- -
·lizar quanto antes· as primeiras. familias de colonos, e está 
. promovendo, junto á 'RepartiÇão Geral dos··Tele'graphos, a 
construcção de uma linlta radio-telegraphica que ligue a. 

· Belém á séde da futura colonia. · · · 

Serviço de _Informações . . . 
Ó Serviço de Informações continuou a fazer; durante 

o ·anno transacto, a· propaganda· do ·ensino agrícola no . 
paiz, e, no estrangeiro, a divulgação de nossas. variadas 
riquezas e recursos econoniicos, por meio de informações 
aos interessados e larga distribuição' de livros, folhetos, 
mappas e monographias, relativas á' nossa agricultura, in-
dustria,. commercio e estatística. · 

· .. A respeito de agricultura, industria e commercio, o 
Serviço respondeu, o. anno passado, a· 2.654 pe~idos de 

. ' 



in'formações, dos quaes 422 vindos do estrangeiro e 1.232 
desta Capital e dos Estados da Republica. Dos pedidos 
do exterior, 63 vieram encaminhados pelo Ministerio das 
Relações Exteriores. · · · 

Contam-se, entre os trabalhos publicados pelo ServiÇo, 
em 1920, além do Boletim do Ministerio, relatorios de diffe
~entes_ funccionarios, em commissão, sobre agricultura e 
tndustria estrangeira, monographias agrícolas . e boletins 
de·.cotações .desta capital e de differentes praças do paiz. 

Reforçado o stock. de publicações · adquiridas, au..:. 
gmentou-se tambem 'a sua distribuição pelos agricultores e 
mais interessados na acquisição desses trabalhos. Foram · 
distribuídos 173.253 exemplares. de impressos, mappas 

·e esta~stica~, dós quaes 101.493 no paiz, e 71.760 no es-
tra~getro. · 

Ensino agronomico 
I 

No.estado actual da producção agrícola, seria esforço 
.vão pretender systematizal-a em nosso meio sem o con-

. curso da escola, dos institutos de. pesquisa e dos campos · 
de applicação:- · . · . . . . · 
·. · A co.ncurrencia estrangeira tanto se tem expandido, 
sob tal influencia, na repro,ducçãp, melhoramento e cul
tura racional das plautas uteis; . que devemos sem . mais 
hesitação seguir-lhe o exemplo, com o vigor e a continui- . 
·dade necessaria para recuperarmos o tempo· perdido em 

, longo· período de indecisão e. inercia. · . · . 
A importancia. economica e social da agricultura toca 

a todas .as classes, e como os factores que mais dire
ctamente a representam resentem-se, em geral,. de pro

. fundos desequilibrios e grandes deficiencias, é obvio qtie· 
·a instrucção agro~pêcuatia; synthetizada nó ensino agro-

.· nomico, não se deve restringir a uma classe exclusiva, seja 
a do.s grandes proprietarios, ·a dos médios e pequenos 

· cultivadores, ou a .dos · ~imples operarias, mas abranger 
todas: quantas collaborem na solução do· problema da 
economia i·ural. ' · , 

A instrucção agronomica não pode, em realidade, 
afastar-se da. systematização . pedagogica adoptada em 
todos os ramos de ensino: será ~uperior, media e ele
mentar; e abrangerá nesses amplos limites a escola su
perior, as escolas médias, os aprendizados agrícolas, ·os 
cursos ambulantes de agricultura e industrias ruraes, os 
cursos, praticas e abreviados, destinados á ·formação de 

.. 

''' :'··:.~ . " ~ 
' .• il 

··.·, 
,,,;I\ 

... ": 
,, ,I 

'• ... ; 

·- '~·' 
.. , .. 

. \ ,'• . 
·,·r': 

. ... . '.;·. 

.. 

. ·''' .,. 



......... --- . 

r .. :1 ,., "'~ 
. 

CONGI\ESSO N1\CIONAL 

operarias, e, parallelamente com esse conjunto, embora 
constituindo serviço especial, a a~sistencia prestada á in
fancia desvalida, objectivo a que se propõem os patronato~ 

· agrícolas. . · · · · 
·. Accrescem a essas medidas meios outros de vulga

rização da séiencia agronomica, como sejam . as confe- _ 
rencias, os comi cios, as exposiçõ.es e a imprensa agrícola,· 
vehiculo por· excellencia de vulgarização em todos os 
centros scieti.tificos e praticos de .trabalho .. Entre todas 
sobresahem· as estações experimentaes e os campos de 
demonstração, sob cuja acçãõ immediata, ex«ilrcida com 
caracter regional em todas as grandes zonas culturaes 
do territorio, se diffundirão as boas praticas agrarias e · 
os processos racionaes de beneficiamento dos productos 
agrícolas e da industria rural. · 

Nessas linhas geraes, que assignalam o caminho --se
guido na remodelação. do ensino agronomico, procurou o 
Governo utilizar a experiencia adquirida em mais de um 
decennio e :attender, dentro das possibilidades de ada
ptação, _ás lições dos paizes mais adiantados, que são, por. 
·sua vez, os nossos maiores e mais fortes concurrentes nos 
principaes mercados consumidores. · 
· Faltam-nos ainda alguns orgãos que entram na com-

. posição do plano esboçado. Ha necessidade tambem de 
completar alguns dos já instituídos, entre os quaes releva · 
salientar a Escola Superior de Agricultura e Medicina . 
Veterinaria, que reclama instantemente localização apro-

.. . priada. 
'A idéa da fundação :de e~colas médias ou theorico

praticas, dado o caracter regional destes institutos e, por
tanto, a sua influencia sobre a producção agro-pecuaria e 
as industrias ru:raes comprehendidas nas diversas zonas 
climatericas do paiz, reclama a vossa attenção, porque sem 
taes escolas deficiente e improductivo será qualquer plano. 
de ensino àgronomico. · . · · · . 

' 
· Não pode o Governo da União, sob sua responsabili-

dade exclusiva, prover à todas as necessidades deste 
ensino. Tanto para disseminar com exito pelas diversas 
regiões agrícolas ·os elementos indispensaveis á nossa 
reconstituição economica, quanto para incrementar a pro
ducção pelos meios indirectos que a experiencia vem sanc
cionando, seria acertado provocar e estimular a cooperação 
assídua e effectiva dos governos locaes, de accôrdo com os 
recursos de cada um. 
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.'i&!coia Superior c1e Agrícultura 

A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veteri
·naria foi reorganizada pelo decreto n. 14.120, de 29 de 
trtarço de lQ20. Annexou-se o curso de chimica industrial 

. ao séu progi'at11ttla, quê, deste modo, passou a constituir-se 
dê tres ordens de estudos . do . lllais elevado grau : o de 
engenharia agronomica, o de medicina veteriharia e o de 
c:himica industrial. . . · · ~ · 

Pata o perfeito funccionamento desses cursos instai
taram-se novos laboratorios e adquiriú-se parte do mate-
rial. no estrangeiro. . , _ . . · 

A matricula dos alumnos vae em franco crescimento. 
Urge, pois, augmentar as instáitações da Es~la, cujas 
estreitas dimensões representam. na actualidade o rnaior es-
torvo ao seu desenvolvimento. . · . · · 

Entre. as aítei:ações introduzidas. pela ultima reforma 
cumpre assignalp.r: a divisão da cadeira de agricultu.ra 

. em tres- agricultura geral, agricultura especial e· fni~ 
ticultura, horticultura e viticultura-; a da cadeira de 
zootechnía em geral e especial, e a criação das.cadeiras de 

·geologia agrícola, e 'de inspecção e conservação de carnes; 
leite e productos de origem animal e applicação do ~rio á 
industria animal. · · · ' 

. Estabeleceu-se tambem um ·camjio de .cultura e de
, monstriwões agr1colas em Deodoro, no qual passaram a se~ 
dadas as aulas · praticas do 4° anno do curso de enge-
nheiros agronQmos. ' • 
. O .curso de chimica industrial, cuja importancia é eS.: 

cusadolencarecer, inaugurou-se .com frequencià auspiciosa' 
e teride a. tornàr-se instrumento precioso 11as diversas 
applicações da, chimica .ás industrias na,cionaes: Do mesmo 

. modo, foi muito frêquentado o curso de medicina veterinaria, . 
dado com o rigor indispensavel ,á formação de .technicos 
perfeitamente habilitados para os mistereS' dessa profissão. · 

Instituto. Biologico da Defesa Agricola 

A experiencia de dez anhos mostrou que alguns ser
viços e laboratorios do Mibisterio da . Agricultura não 
podiam produzir os resultados que eram de esperar, já por 
estarem .na dependencia de outras repartições, já por falta 
dos recursos necessarios. · 

A defesa ·agrícola do paiz não se fazia convenien
temente. Quando alguma· grande praga ameaçava as plano. 
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tações, era.ntistér improvisar commissoes para combatei-a. , 
De outra parte, si alguma companhia de navegação exigia 
certificado de sanidade dos productos vegetaes destinados 

· á exportação, o interessado corria de uma para outra re
partição, sem encontrar quem tivesse investidura legal para 
dar-lhe tal documento com valor internacional. . - . . 

A fiscalização. da importação de productos agricolas 
era tambem completamehte 1}U~Ia. . 

. .Ao fundar-se o Ministerio da Agricultura, criaram~se 
os laboratórios de PhytcipathoiÕgia e Entomologia Agricoa 
para orientação da nossa defesa agrícola; mas nada de 
continuo e. systematico produziram·: intervinham apenas 
indirectamente com advertencias, estudos originaes, publi
~açoes em revistas, distribuição de putilicações avulsas, e 
nada mais: · · . . · . · · 

Era força mudar-se de orie!ltação. · · · · , · . 
O Instituto Biologico de Defesa Agricola, ·criado pelo -

decreto n •. 14.356, de 15 de setembro de 1920, iniciou·seus 
trabalhos a 20 de outubro. lnstallado com economia, dispõe, 
não obstante, dos .elementos :precisos para satisfazer aos 
seus propositos com o maior proveito. · . 

Compõem. o Instituto cinco ordens de serviços: o de 
Phytopathologia, que se en·carrega do estudo dos fungos 
parasitas e dos fungicidas e suas applicações; o de Ento~ 

, mologia ~gricola, que e~tud~J os insectos nocivos e os in
secticidas; o de Selecção de Plantas immunes ou resis
tentes,· que trabalha· no sentido de ·obter variedades · de 
plantas proprias para o nosso meio e. mais· résistentes ás 
pragas aJ!imaes e vegetaes; o de Vigilancia sanitaria vegetal, 
que fiscaliza a,exportação, a importação e· o transito dos 
productos no paiz; e o. Laboratorio de microbiologia do 

. sólo, incumbido de pesquisar os microorganismos. que 
· .concorrem para empobrecimento ou fertilização · do sólo; 
' · A péj.rte de applicação se faz no campo ·de demons- · 
trações, que o htstituto mantém em Deodoro. 

Em collaboração com o Serviço de Inspecção e Fo
mento Agricola, o Instituto estet:~de. sua acção aos Estados 
e destes recebe· informações e elementos ,de estudos. Elle 
funcciona com plena . autonomia; attende a quantos lhe 
.pedem auxilio ou conselho.sobre os processos de combate 

. ás pragas, tão numerosas entre nó& e que representam por , 
toda parte uma das maiores preoccupaçoes dos que se · 
entregam ao cultivo da terra, e, no caso de alguma praga de 

· caracter generalizado; está habilitado ao serviço de assis ... 
tencia necessario para debellal-a. · · 
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· A publicação do boletim do Instituto iniciar-se-á 
com a presteza que o trabalho de impressão permittir, e 
constituirá annualmente bom Vademecum de entomologia 
agrícola e phytopathologia para os agricultores. ' 

Instituto de Chimica 

Comparados com os de 1919, os trabalhos do Instituto 
de Chimica não decresceram. · · · 

Avultado. foi. o numero de analyses effectuadas, quer 
sobre materias primas, quer sobre generos do paiz e do 
estrangeiro, á requisição de particulares ou de outras 
dependencias· da. administração publica. • 

Expediram-se . tambem alguns certificados de ex-
portação. . . . · · 

A actividade do Instituto., quanto a este ramo de attri
buições, diminuiu bastante, devido 'ás facilidades que os 
exportadores encontram em portos que, destituídos de 
laboratorios, lhes fornecem, apesar disso, certificados de 

. embarque. Estados .ha onde semelhantes attestados se 
passam de conformidade com o ponto de vista da .legis
laÇão local, que favorece a má fabricação dos· producto,s. 
Dahi a conveniencia de reformar-se a legislação federal 
que regula o assumpto. , · ·.. . . · 

'·.O concurso de preparação profissional, que este esta
belecimento. vinha dispensando . ao desenvolvimento das 
industrias e ao progresso agrícola }lo paiz,' foi quasi nullo 
este anno, por falta de matriculas. nos cursos. Situado à 
grande distancia da cidade, a frequencia rareia pela con

. currencia de cursos mais · accessiveis, qual o da Escola 
Polytechni~a. Accreste que os cursos desta Escola, como 

, . os da Escola Superior de Agricultura, diplomam os seus 
alumnos, ao passo que o Instituto de Chimica não confere 
graduação de especie alguma. · . 

O Instituto conseguiu terminar alguns trabalh()s scien
tificos, que se acham em via de publicação. 

· ... Aprendizados agricola.s 

Por sua escassa diffus~o· nas diversas zonas do paiz e, 
mesmo, pelaacção negativa dos seus programmas, dema-, 
siado vasto.s e theóricos, os aprendizados agrícolas teem 
exercido influencia pouco perceptível no preparo de traba
lhadores para as fainas da lavoura. Cumpre reformar esses 
estabelecimentos, no.· senti,do de dar-lhes feição mais 
pratica e sujeitai-os a fiscaliz\1-Ção rigorosa e assídua. 
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Estações geraes de experimentação . ' 

· Eni virtude do decreto n. 8.319; de 20 de. outubrQ. de 
1910, que criou o ensino agronomico, fundaram-se entre 
nós as primeiras estações experimentaes. · · . 

. · Taes institutos, imprescindíveis á ·transformação da 
.economia rural de qualquer região, não tinham produzido, 
ou por deficiencia de technicos ou por falta do material 
necessario, resttltados apreciaveis. . 

. Merecem, entretanto, mencionadas .as tentativas que, 
de 1916 a esta parte, recomm~ndam o labor da Estação 
Geral de Experimentação de Campos. Ensaios de ap,er- · 
feiçoamento da canna de assucar, pela reproducção 

. sexual, estão sendo alli convenientemente desenvolvidos 
· e abrind.o caminho á solução de.· um dos nossos mais 
interessantes problemas· ecónomicos. Para chegar-se aos· 
typos chamados puros, estudos 'originaes de excepcional 
importancia foram emprehendidos com. exito completo . 

. A mesma Estação ·está se empenhando no combate 
systematico a· uma nova praga de grande virulencia, appa- · 
recida em 1912. na Uzina Laranjeiras, e cuja propagação 

. s'e faz temida .. Essa praga. já foi identificada pelos espe
cialistas do lnstitut~ Biologico .de Defesa Agrícola do Mi
nisterio da Agricultura, como o Tomaspis paraná, Distant, · 
,parasita perigosissimo pelos e~tragos que produz. · 
.. •·· O. Governo n'ão tem poupado esforços para éom
pletar o apparelhamento das estações e_xistentes, e provê, 
neste t,nomento, á installação ~e outras nas regiões mais 
necessttadas do seu COIJ.Curso. . 

Patronatos .agricolas ·• 

. A grande utilidade dos patronatos agrícolas, onde se 
transformam em .elementos uteis · á sociedade centenares 
de menores retirados. da ociosidade e dô vicio~ aconselha 
a· su:t multiplicação. ·· · · . · · · 

Mantidos pelo Governo existem actualmente oito, dos · 
quaes funccionam os s:eguintes: Visconde de Mauá, Pereira· 
Lima, . W enceslau Braz e Casa dos Ottoni, . em ·Minas 
Qeraes; Monção, em S. Paulo; e Annitapolis, em' Santa 
Càthariria. Estão sendo montados os.'de Vida! de Negreiros, 
na Parahyba, e Barão de Lucena, em Pernambuco. · 

Além desses, subvenciona o Governo os. patronatos 
Campos SaBes, Delfim Moreira e Muxambinho, no Estado 
de Minas .. Oeraes, e no Estado do ~io Grande do Sul, 

'· 
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o de igual nome, subdividido nas secções de Bento Gon
çalves, Cachoeira, Santa Rosa, Bagé, Alegrete, Julio de 
Castilho, Caxias, Rio Grande, Santa Maria, Porto Alegre 
e Viamão. · 

. Estão em via de ser installadcis: Outeiro, no Pará; 
Therezina, no Piauby; Senador Pompeu, no Ceará; Taqua
ritinga e jaboticabal, em S. Paulo ; Pelotas, no Rio Grande 
do Sul, e Itabuna, na Bahia. · 

A lotaÇão actual dos patronatos em actividade e em 
installação é de 1.630 menores. · 

Considerada a lotação média de 100 alumnos para 
cada patronato a installar, vê-se que, no corrente· exercício, 
poderão ser amparadas pelo Serviço de Povoamento 2.330 
crianças de 10 a 16 annos, além dos menores de 16 a 18 
annos que o~ cursos complementares subordinados ao 
Serviço de Industria Pastoril podem soccorrer. 

Os menores occupam-se em trabalhos agrícolas e pro.
. fissionaes, cujos producios se destinam ao consum.o dos 
estabelecimentos ou ao melhoramento das installações. 

O trabalho util dos menores é devidameni! remune
rado. A remuneração recolhe-se á Caixa Ecónomica em 
cadernetas individuaes. . 

. Os menores desligados dos patronatqs .e cursos com
plementares são colla.cados em trabalhos adequados á sua 
profissão, mediante a .assistencia do Serviço de Povoa-
mento. . · 

Serviço de Inspecção à Fomento Agricolas 

· O Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas foi reor
ganizado pelo decreto n. 14:184, de 26 de maio proximo 
passado. · · 

· · . Os inspectores agronomos e ajudantes de fnspectores, 
dist~ibuidos pelo paiz; embora eni numero àinda insuffi- · 
ciente, iniciaram praticamel1te, de norte a sul, o estudo das 

· condições da lavoura e das industrias correlatas. Desse 
contacto estreito com o 'productor estão·se colhendo dados 
preciosos, mediante os quaes poderá fazer-se juizo exacto 
das lacunas da nossa producção e dos melhoramentos que 
esta requer. As fórmulas de inquerito para esse fim ad
optadas visam ao conhecimento particular de cada cultura. 

Obteve resultadQ satisfactorio o questionaria proposto 
'sobre o preço actual das terras em cada ramo agrícola, e' o 
do custo do .trabalho rural. Neste momento, em que as 
vistas da immigraÇão éstrangeira se voltam para o Brasil, 
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é da maior vantagem investigar todas as questões que se 
prendem com a .organização do trabalho e o . regímen da 
propriedade agrícola. . . 

O· Serviço cogitou por igual de levantar. a estimativa 
das colheitas, com ·o. pensamento de organizar o balanço 
da producção agrícola, por meio de quadros e diagrammas 
que mostrem. o volume das safras, a proporção entre .estas 
e as sementes, segundo a fertilidade. dos, terrenos, e 
abranjam períodos comparativos em que as differenças 

• para mais e para menos tenham indicação por totaes. 
. Estuda-s·e. ainda outra ordem de factos, como sejam 
o stock e a cotação dos generos nas diversas· praças do 

, paiz. Será isto segura fonte de informação para o proc\uctor 
q·uanto ao_ estado actual dos .mercados e, portanto, au- . · 
xilio valioso á 'boa collocação dos artigos de sua ·lavoura 
ou industria. · 
. Na organização ·da nossa carta agronomica, guia 
indispensavel para a exploração conscienciosa de. nossas 
terras, . empregam-se actualmente esforços accurados. o 
Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas já pi·ocedeu á .· 
divisão dos Estados em zonas, de accõrdo com ·as , 
condiçoes do sólo, relevo topographico, clima, extensão 
e repartição das culturas. Colhidos nessas zonas os dados 
necessarios, serão elles posteriormente confrontados .. com 
os mappas, relatorio'S e demais elementos concernentes á 
geologia do paiz, e facilitarão assim o levantamento me
thodico da carta. · 

Segundo os algarismos . apurados, . o .. consumo de · 
adubos, no anno findo, não attingiu a 30.000 toneladas. · 
Evidentemente, é total assás-inexpressivo do ponto de vista 
das necessidades· das nossas· culturas, ·duas das quaes, o 
café e a canna de assucar, reclamam urgentemente o ·con-
curso scientifico· desses fertilizantes. . . ' ' · 

Importa um dos deveres mais sérios.do Ministerio da 
. Agricultura o colleccionar · e vulgarizar as poas sementes, 
bem assim acompanhar de perto o emprego das que dis-
tribue. · 

. No correr . de 1920 distribuíram-se aos .. agricultores· 
601 toneladas de. sementes diversas, correspondentes á·uti-
lização de uma área de 20.000 hectares de_ terra, aproxi- · · 

· madamente. O total'de plantas fornecidas orçou. em 35.226 
mudas de arvores frutíferas, ·propor,cional a uma área de 
35 hectares. 

Para o combate á saúva e' outras pragas communs de 
hortas e pomares, forneceram-se 4.131 caixas de formicida, 
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lO caixas de sulfureto d~ carbono c 2.697 kilos de in
secticidas diversos. 

Estação cxporitnental do cereaes · 

Mostram algarismos .da nos·sa exportação como o 
Brasil se.conscrva tributaria, ha largos am.ws, dos paizes 
produetorcs de. trigo. · · · 

Apesar dos succcdaneos farinaceos que possuímos, a 
producção do trigo, como elemento immediato de· nutrição, 
foi nos tempos coloniaes, e· continuou a ser· nos tempos 

i. moclen1os, a prcoccupação cons~ante dos que se interessam 
pelo incremento das nossas culturas, factor capital do 
nosso desenvolvimento economico. .. ·· 

Após. o fracasso de algrtmas tentativas, os ensaios dos 
ultimas· antros patentearam a .sem razão da dependencia 
em que temos vivido. · · . . 

Tcido o trigo qúe consumimos pode ser produzido no 
Brasil mesmo. Para tanto, os Estados do Paraná, Santa 
· Catharina; Rio Grande do Sul e parte ·de S. Paulo offe
recem excepcionaes condições de clima e de sólo. E', pois, 
questão unicamente de estimulo patriotico, o vermo-nos 
contemplados, dentro de' 'espaço relativamente breve, na 
Classe dos povos que produzem trigo e.m abimdancia. 

· Em complemento das providencias já iniciadas, pre
·parao Governo a· fundação, no Rio Grande do Sul, de uma 
estação experimental ele éereaes, da qual m'uito espera, 
quer quanto ás experi~ncias culturaes, quer ·11.0 que diz 
respeito á selecção e acc!'imação das especies. o' terreno 

. da estação abrange uma superfície de 15 hectares e será 
dividido em diversos planteis: de ensaips preparatorios, 

··· · . de cereaes, de pedigree e de multiplicação. · ·· 
. A estação será situada no muni'cipio de Alfredo Chaves, 

~m terras já offerecidas e doadas pelo governo· dó 1.Estado • 
. E' li~_onjeiro registrar que, apesar. de iniciados em 

julho os /frabalhos, depois de passada a época \propicia 
· ás lavras, o esforço não. foi inteiramente baldado. Con~ 
. struiram-se viveiros provisorios, cuidadosamente semeados, 

que facilitarão a escolha das plantas matrizes, necessarias 
ao inicio da selecção individual no corrente anno. 

Com o aproveitamento de sementes originarias do 
Uruguay, da França e .dâ Tcheco-Siovaquia, plantanun-sc 
trinta e tres variedades de frigo, seis. de cevada, onze de 
aveia e duas \de centeio. · 

l:i.- Vol.l 11 
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Ex:purgo e benofic~amento de ceréa.es 

Para estender a acção proveitosa do Serviço de ex-
purgo c· beneficiamento de cereaes, adoptou o Governo 
varias medidas, entre as quaes aconstrucção de tres novas 
camaras de expurgo. Muito, entretanto, ha ainda que fazer 
para insinuar ao commercio a utilidade desse ServiÇo. O 
Governo, pelo decreto n. 14.377, de 24 de setembro ultimo, 
ampliou-lhe as attribuições, convencido da importancia 
que neste momento assume o problema da valorização dos 
nossos productos expórtaveis, os quaes, desde, que dís-
ponham de perfeita sanidade,.poderão conquistar, de modo 
permanente, os mercados estrangeiros. 

' ServiÇo de Sementeira~ 

. o·a boa semente depende, no maior número dtJs casos, 
o exito da producção e a prosperidade· do productor. ; 

O emprego do grão, limpo de impurezas e com a fa
culdade germinativa perfeitame,nte verificáda, assegura, 
desde logo, a. ausencia de joio, de plantas parasitas e de 
_tu aterias . inertes, a regularidade do crescimento,· cm 

· summa, a colheita igt1al e abundante. . . . · 
. . Toda a contabilidade de qualquer exploração~agri
cola gyra em torno dessa Çlperaçãci diminuta, mas essen
cialmente delicada.: a acquisição· da semente" Melhorar, por 
consequençia, a s~mente, é levar á columna dos )ucros c 
pcrdas*apreciavel ·economia. . .· - ·• 

.· O decreto n. 14.825, de 24 de· agosto de 1920, insti
tuiu o Serviço_ de Sementeiras para a multiplicação e se
lecção das sementes, ensaios de adaptação e acclimação, 
investigaçõés geneticas,--divulgação de noções sobre o uso 
. da boa semente, etc. · . . · 

Os campos de producção e planteis de ensaio de se
mentes estão fundados em Deodoro, Rezende e. S. Simão. 

A producção do primeiro, cmu uma área trabalha'da 
de 102.000"';, está calculada ·em 40.000 litros de milho 
cate te c 3.656 de· arroz hollanclez. A do segundo, com uma. 
1área de 120 hectares, em 60.000 litros de milho e 200.000 
de arroz. Este campo forneceu ainda á ·Exposição Pe
cuaria 1 .249 fardos de feno e capim gordura e· 1.01 1 fardos 
de palha de anoz. ·A proclucçãq do terceiro, com a área 
plantada e a plantar de 926.630m~, está avaliada em 
90.000 litros de milho e 25.500 de arroz. Nos planteis 

-
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deste campo fizeram-se experiencias sobre 25 especies de 
sementes. . · 

Os resultados obtidos inculcam a conveniencia da 
criação de novos campos racíonalménte di~tribuidos pelo ·· 
paiz, para estender-se mais e mais o raio de acção do Ser
viço de Sementeiras, de conformidáde com as especiali· 
dades culturaes de cada zona. 

' 
Classificação· commercial dos . prod uctos agricolas 

• 

Como se fez com o café, ha necessidade de decretar 
a classificação commcrcial de certos productos agrícolas, 
taes como a borracha, o algodão, os cereaes, as fibras, 
o cacau e o ·fumo. . 

O fac'tor ,que mais concorre para desvalorizar, por 
exemplo, a borracha brasileira, é a sua falta de classi
ficação commercial na base americana.. Tem assim o 
maior mercado desse producto, que é a Amarica do 'Norte, 
opportunidade de especular livremente·com o nosso artigo. 
. Outro ·tanto succede com o algodão, sem classificação 

· · commercial que o filie em determinados typos, segundo as 
suas qualidades. Por esta razão, ao chegar á America do 

· Norte ou. á Inglaterra, é .considerado typo sem pauta, 
o que basta para criar-lhe ambiente desfavoravel e ser 

. cotado;por preços. que não refleçtem fielmente o seu valor 
real. Desse facto resultam ainda as alteru~tivas de preço, 
quç acarretam sempre avultados prejuízos ao productor .. 
c ao industrial. . . ' 

Identico facto passa-se com os· cereaes c demais ge
ncros de lavoura, todos urianiines cm reclamar a mesma 

. systematização. . 
. · Como integrante déssa medida, convirá estabelecer 

igualmente o padrão, ou typo ôfficial das cl~ssificações, 
que adoptarmos para cada um dos nossos productos agrí
colas. 

Serviço do algodão 

·. O Serviço .do Algodão, criado pelo decreto n. 14.117, 
de 27 de marÇo do anno findo, só em agosto; após a 
phasc de organização, pôde iniciar os seus trabalhos. 

Cada vez mais se accentúa a utilidade do novo Serviço . 
. No momento presente, em que manifesta é a esca,ssez 

da ma teria prima nos cen.tros manufactureiros . do mundo, 

', 

· ........ 
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. volve-se ele preferedcia J)ara .o nosso paiz a attenção 
dos inclustriaes que trabalham a valiosa fibra. 

. Como consequencia desse phenomeno, impõe-se ao 
Governo cuidaJ; da formação e fixação de nossas cspecics 
culturaes. Com· este designio installaram-se ·as estações 
experimentaes c os c~mpos de coopt:ração. Concomitan
temente tratou-se de exterminar as pragas do algodão, 
melhorar a qualidade ele suàs fibras pela selecção das se

. mentes, aprirnorár o aspecto exterior do. proclucÇo nas uzinas 
de beneficiamento, e finalinente reduzir o' voluliJe · elos 
fardos nas prensas de atta•ctensídaclc. , 

Com programma mo complexo;·o Serviço do-'Aigodão,' 
apesar das difficttldades inseparaveis de todas as instai
Jações novas, já apresenta resultados de valia, nos poucos 
mezes em que vcnnegularmente funccíonando. · . 

'Procedeu-se em todos os Estados ao invdnlario dos 
- stoclcs existentes, e.avaliou-sc ainda a safra de 1919 c 1920. 

· Com o material colhido cm excursões technicas, 
identificaram-se v:arias pragas, algumas dellas novà.s no· 
Brasil. Enlre as que já eram conhecidas contam-se a pe- . 
ctinofora e a alabaína, que· reclamam combate inuncdiato, . 
pois iá causaram a: alguns lavradores prejuízos no valor 
~WaW~o, · . · · · · 

Pára· melhor exercer essa' vigilancia, faz-se t1tislér 
que a importação de sementes não seja facultatia sinão 
nos portos onde haja apparelhos · de expurgo. Estes ap~ 
parelhos já vãQ sendo installados cm alguns Estados 
algodoeiros. . · · · 

" São animadores os resultados praticas colhidos pelos · 
Estados de Sergipe e Parahyba, que, com verbas relati
vamente exigu'as, teem conseguido, etu dois annos, Jin1itar .. 
consideravelmente .9S damnos da lagarta rosea. 

A nducção de 15 o /o dos estragos da geleclzia, obtida 
neste ultimo Estado, deve constituir estimulo para os outros 
que teet1t no algodão a sua principal fonte dé receita •. 

Por ehtenditÍientó do Governo federal com os dos Es
tados, o elo Maranhão criou, em dezembro ultimo, o. Ser- · 
viço do Algodão; o Estado. da Parahyba vae reformar o 
seu Serviço, que será calcado nos moldes do decreto 
fe.deral de 27 de março; e os Estados de S. Paulo, Bahia 
e Alagoas estudam bases para, idcnticofim. · 

Como complemento de· todo esse plauu, o Governo, 
no uso .da autorização constante da leh'a h, art. 47, tla 
vigente lei da despesa, expedirá opportunameute · as ue
cessarias instrucções para a defesa do algodão. 
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. O Serviço do Algodão estudou as caitsas . determi
nantes ela esterilização das sementes transportadas nos 
vapores costeiros, e verificou os effcitos perniciosos ·da 
acção prolongada do calor nos porões mcno.s ventilados 
. ·. A publicação. feita ·nos Estados a respeito .. dos siocks 
extstentes nesta praça, das condições do mercado e co
tações "tio artigo, tem despertado geral interesse entre os 
lavradores. . • . . 

· Por suggestões do Governo federá!, os governos dos ' 
Estados do. Maranhão, Alagoas e Bahla reduziram os im• 
postos de exportação do algodão, exemplo logo seguido 
pelo de Pernambuco. E' de ésperar se faça o mesmo nos 
demais Estados productores .. 

· As delegacias regionaes cuidaram dos campos de 
cooperação, que teem liberalizado aos agricultores uteis en-
si nam_entos praticas. · · · 
· · ·Prepararam-se dois campos no Maranhão, tres no 

Piauhy, dois no Rio Grande do Norte, cinco na Parahyba, 
quatro em Pernambuco, um em Alagoas, quatro em Ser
gipe, dois na Bâhia e um em Minas Geraes. 
· · As delegacias regionaes distribúiram sementes selec-

_.. cionadas, sulfureto de carbono e verde Paris, com os neces
sarios ensinamentos em cada caso; Fizeram o expurgo das 
sementes destinadas aó plantio ou á sahida para os Estados 
e para o estrangeiro. ·· . · 

. Nas duas estações experimentaes ·de Coroatá, no 
Maranhão, e Pendencia, em Soledade, na Parahyba, prepa
ram-se os campos de experiencia, destinados· a fazer a 
selecção das especies indígenas, a fixação dos seus ca
t·acteres nobres e a acçlimação de variedades exoticas. 
Os trabalhos proseguem com actividade; 'já estão plan
tados os referidos campos e atacadas algumas constru-
cções. . ·· . · 

Iniciaram-se tambeh1 os serviços da Estação de lga
rapé-Assú, no.Pará, cujos campos já devem estar plantados 
neste momento. -

O Governo trata ele reprimir as fraudes commettidas 
no beneficiamento do algodão e de cliffundir as uzinas 
centraes, com estabelecer ainda/nos portos de embarque, o 
limpamento e a alta prensagem. · · 

Todas essas medidas tendem a influir na-qualidade dó 
producto, e garantir por um beneficiqmento perfeito os bons 
caracteres das fibras elo nosso algodão. ' 

Acham-se .i,á funccionando, com o auxilio ela União; 
.· seis uzinas de beneficiamento ern Pemambuco e tres na 
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Parahyba. Estão eh1 construcção uma no Rio Grande do 
Norte, tres no Ceará, uma na Parahyba e uma em Minas 
Oeraes. ·· ,., 

O Serviço procede actualmente á collecta de amostras " 
das especies de algodão brasileiro, para organizar 'o mos.: 
truario dos 'nossos iypos. O Governo pensa em adoptar 
uma classificação comrrierciakque melhor cq~ulte os 
nossos interesses, a cujo fim usará da autorização yotada 
em 1917. · · ' 

... 
. . 

Oleos· vegetaes 

· Depois da ultima guerra, começaram os , povos a com
prehender mais praticamente o.valor das riqt.ezas nativas. 
Já agora todos porfiam em ver nas reservas de n'\ateria 
prima e na conquista dos mercados o segredo. da prosp'e:.. 
ridadiUutura. · · 

Além aos productos agricolas exportaveis, , ha em 
abundancia no seio do Brasil um sem numero de artigos de 
utilidade immediata. Entre ellesavulta o oleo vegetal, no
tavél assim pela influencia que actualmente lhe toca na. 
industria dos com~ustiveis e lubrificantes, como pelo papel 
economico que desempenha na fabricação de generos ali-

. mênticios: 
. :.0 movimento intenso que se Qpera em todas as re- / 
giõ,es fornecedoras de oleo ao consumo industrial, ·encerra 
~alutar aviso ao desdém com que temos encarado a~ ex
ploração dos nossos vastos recursos. .. . -
· ·· Quando se. considera a immensa costa que possuímos, 
quasi toda baldia, e ao mesmo tempo se sabe que o. Brasil 
é a patria de numerosíssimas palmeiras oleaginosas, tem-se,· 
forçosamente, a idéa ,da colossal riqueza latente que nos 
circimda. . . .. · . . · ·· . 

. . ' A cultura systematica do cOco, da praia offerece uma 
das fontes de renda mais considera veis,· com a vantagem 

·para nós de que o coqueir(!, que em outras regiões trópicaes 
não frutifica sinão depois de oito annos, no Brasikproduz, 
em condições normaes, logo após o quarto anno de plan
tação~ mórmente si cultivado nas vizinhanças ~o mar. 

· Como o coqueiro, a palmeira bab'assú representa 
opulento thesouro, notadamenté'' para. os .Estados do Ma- . 
ranhão e Piauhy. No primeiro, a renda de exportação desse 
producto já attinge. a cerca de 13,000:000$, em meno~ de 
1.1m d~cennio. · · 1 

' 
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Em identicas condições, .embora em proporções mais 
modestas, estão as palmeiras do tucum e da macahubeira 
ou mocojubeira, em quasi todo o norte. . . . 

No estudo das nossas palmeiras é bem, antes de tudo, 
,deterl}·Iinar o teor em oleo de suas amendoas, quarito ás 
espectes, aos climas e sólos locaes, de modo que se possam 
indicar com segurança as variedades mais proprias á ex
ploração industrial. E' este trabalho que vão emprehender 
os laboratorios recetltemente · organizados pelo Governo.· 

. Os grãos oleaginosos constituem industrJa que· convém , 
tambem desenvolver. O caroço do algodão, o rícino, o 
amendoim, o gergelim, cultivados em larga escala e me
diante processos racionaes; rasgarão igualmente á eco-
nomia nacional dilatados hOrizontes. · · 

Esiação ·de Pomicultura ~e . Deodoro 

' Durante o anno, transado ll Estação de Pomicultura. 
de Deodoro so'ffreu importantes alterações. Nella fixa
ram-se os campos experimentaes do Serviço de Semen
teira, Viticultura, Fumo, Instituto Biologico de Defesa Agrí
cola, -Industria Pastoril e Escola Superior de Agricultura. 

· A Estação exportou 13.209 enxertos de laranjeiras 
diversas e 444 de mangueiras. • . 

. Da Estação Experimental de Patagones, na Republica 
· Argentina, recebemos collecções de varias frutos europeus, ' 
e asiaticos. . . 

O numero e a .·variedade de plantas augmentaram 
ainda com' a acquisição· de exemplares do Instituto Agro
nomico de Campinas e pomares particulares; sitos nos · 

·Estados mais proximos desta Capital. . ; . · 
· A Estação resente-se da. falta de sementes de plantas 

fr~tiferas·.do, norte do paiz, bem reputadas 'e facilmente 
acclimavets. · 

Serviço de Viti~ultura . 

. . '.~.~.' 

Interessado em incrementar no Brasil a· plantação da 
vinha, e oíientar, ao mesmo tempo, technicamente, uma 
industria que em algu~s .Estados do sul já assume pro
porções bastante lisonjeiras, fundou o.Governo, na Estaça:o 
de Pomicultura de Deodoro, uma secção especial dessa 
cultura.. · · . 

O Minlsterlo da Agricultura está procedendo ex~ · 
perimerttalmente ao estudo das melhores variedades ' 

/ 
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. exoticas e · á selecção e multiplicação das · especies já 
acclimadas. Estará assim, dentro· em pouco, habilitado · 
a distribuil-as com seguro criterio, conforme as concli
çoes ':1-grologicas e climatologicas das diversas zonas do 
paiz, e poupar ao viticultor a tarefa ingloria de ·cultivar 

·castas menos resistentes ou improprias á natureza de suas ' . 
terras. ·· ' - · ' 

· Serviço de -valia prestará ainda a referida secção no 
concernente ao tratamento racional da vinha e aos meios 
de combater à phylloxera e outras molestias conheCidas. 
EJla organizará o registro das especies cultivaveis, o que 
vale fazer a collecção de todas . as castas adaptadas ao 
palz, e proporcionará a pratica necessarla a todos quanto);/ 
concorrerem ao Campo ExperimentaL de Deodoro com 

' · o intuito de · se instruirem ·na plantação ··e cuidado da. 
vinha, éspecialmente aos alumnos da Escola' Super-ior de 
Agricultura; · · . . 

A plantação do campo é de cerca de 30.000 pés, 
que representam 52·· variedades das melhores especiés 
conhecidas. · · · . 

O primeiro viveiro foi. constitui do com. 100.000 ba
cellos de differentes qualidades, destinados á producção . 
directa e indirecta, o que põe o Ooverno em condições 
de satisfazer, d'ora em diante, ás requisições dos vitic~JI
tores, sem ilecessidade de adquirir no mercado, como 
antigamente, bacellos ~u estacas, que-íiem sempre C()rres
pondiam á qualidade desejada, ou .offereciam .as condições 
de sanidade imprescindíveis a uma .culttira remuneradora. 

Cultura do tabaco 

No proposito de augmentar ·a exportação do fumo 
nacional, que as estatísticas attestam ser ainda insignifi-

. cante, resolveu o Governo, a ·êxemplo dó que praticara 
em relação á vinha, criar na Estação de Pomicultura. de 
Deodoro uma secção para a cultura experime,ltal dessa 
planta. .. · ··.· .· · · · . ·. · 
· A .secção, sob a direcção technica e autonoma de um 

especialista, destina-~e não só ao ensaio e introducção de 
variedades novas, como a melhorar, por selecção e cru
zamento, as variedades já existentes. Destina-se, além disto, 
a produzir sementes dos typos commerciaes mais. afa-

' mados, a aperfeiçoar os processos ele cultura e manipu
lação das colheitas até agora usados, à ensillar aos· produ
ctores os melhores methodos de cura, o, valor economico 

I 
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dos adubos chimicos, a diagnose e tratamento das, mo
lestias, a classificação e acondicionamento apropriado aos 
productos, de accôrdo com as exigencias elos mercados, etc. 

O campo de cultura experimental do tabaco produziu, 
· · no à.nno proximo findo, 12 kilogrammas de sementes de· 

~uma, variedade Wlzite Hester.. · 

Sel'icicul tura.: 

· Q_ dese11volvimentó · da industria sericicola tem~se 
mostrado nestes ultimo.s tempos tão animador, que é de 
esperar seja, deritro de breves.~annos, factor importante da 
riqueza nacional. . 

As facilidades que encontram no Brasil o cultivo da 
amoreira e a cria .do bicho de seda estão a indicar a ne-

- . cessidade de se esfimular essa industria entre dós. Somos 
dos maiores consumidores de· seda .importada,· e, entre
tanto, estamos perfeitamente em condições de ·produzil-a 
para o. nosso consumo ·.e até para exportai-a. · 

. A EstaÇão Sericicola de Harbacena, unico orgão in
stituído para promover a propaganda e diffusão da serici
culfura no paiz, patenteou; em 1920, a animação crescente 
que ella vae despertando e os capitaes que está attrahindo~ 
Conviria dotar esse estabelecimento de recursos· pecunia
rios e pessoal sufficiente para actuação mais ampla e ... 

. intensa, e mesmo fundar outros congeneres nos Estados, 
· ... onde as experiencias. ·com· a cultura ·da amoreira e a 
· criação do bicho de seda teem sido já coroadas cte exito. 

Concurso de tractores 
~ . ,. '·· 

A ITÍão de obra' é ainda entre nós assumpto carecente 
de solução. A escassez, de braços, tanto nacionaes como 
estrangeiros, mantém ain1a em limites mesquinhos a área 
lavrada do paiz. . : . . 

. '· ·· A immigração ajudará a resolver o problema, mas por 
si só não bastatá:· Forçoso é substituir a exiguidade do 
elemento humano pela capacidade do apparelhamento · . ' ' mecamco. . · · . 

Mas,· si é verdade q'ue a pequena cultura, em geral 
extremamente retalhada e privada de avultados capitaes, 
se conte•nta com apparelhos leves e de facil deslocação, 
outro tanto não acontece com as grandes explorações e a 
lavra das terras difficeis. Para estas, a adopção dos arados 
motores 'de grande poder se impõe como medida ao mesmo 

.' 
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tempo efficiente, rapida e economica. O tractor é a màchina 
especializada na cultura intensiva e· no amanho das vastas 
superfícies. - · ·. 

Com esta comprehensão, iniciou o Governo a propa~ 
ganda e ehcorajamento da motocultura nó paiz •. 

Industria pastoril 
···• 

·· Inaugurou-se, a 4 de julho do anno passado, a 3' 
Exposição·Nacional de Gado, na qual se exhibirain mais 
de mil exemplares das diversa~. · raças. e especies de 
animaes domesticas. Neste certamen, verificou~se.o quanto 
se desenvolveu a pecuaria nacional, da p~imeira exposição . 
de 1917 á de 1 920; apesar de !Ta vermos tido quasi suspensa 
no decorrer de 1914 a 1918, a importa~o de reproductores 
das raças finas estrangeiras.__ . · 

· Ainda que probante dos rapidos progressos de alguns 
Estados, esse concurso revelou a caren'cia, càda vez· mais 

, accentuada, de educação profissional· dos nossos cria~ 
dores. .. · ·. , . 

· Existem criadores de ·gado bovino das raças Herefor__d, 
Shorthorn, · Polled-Angus, Hollandeza, Shwitz e Indianà; 
que exploram os· seus rebanhos com· fins economicos 
determinados, e podem dispensar . a orientação official •. 
Constituem, porém, excepções localiza.das nos Estados que, 
por suas aptidões economicas, teem sido mais favorecidos 

.. pela União, ou pelos seus proprios.governos, no desenvql
vimento do enSino e das industrias pastoris. A maioria 
exige a assistencia de um orgão orientador que, sciente ·. 
das necessidades e possibilidades de. cada regi~o, possã, · . 
baseado em da..dos seguros, amparar. a iniciativa privada, 
.afim de conduzil-a · á pratica. dos modernos . processos de 
zootechnia, que é aliás o que, dentro dos seus actuaes 
limites, vem fazendo a repartição respectiva. ' .. , 
. Foi em observahcia da. necessidade desta assistencia 
que, na r~forrila do Serviço de Industria Pastoril, o Governo 
dotou de recursos amplos os serviços· zootechnicos .. · 

· Com os creditos especiaes concedidos pelo Congresso 
para ajudar a. importação· de reproductores .das diversas 
especies, importaram-se, em 1919, 296 bovinos, em .parte 

· de~tiil,ildos aos-estabelecimentos do Ministerio . da Agri;, 
cultura. O· favor foi revigorado na lei orçamentaria de 
1920, reduzido, porém, a(i'frete gratuito para os animaes de 
raças finas e á quota de 400$ para os animaes de raça 

. zebtí; entrados pelo .porto da Victoria e pelos demais do 
norte do paiz. · 
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Elevado foi o numero de reproductores recebidos por 

esse meio e distribuídos de accôrdo· com as exigencias e as 
condições dos· diversos Estados da Republica. . · 

Em 1920 o Posto Zootechnicô.de Pinheiro vendeu 44 
reprodúctores bovinos importados e 36 nascidos no· esta
'belecimento, '11 asininos; 214 suínos e 22 capri11os. Cedeu 
ainda 18 reproductore,s ôovinos, 2 suínos e 22 caprinos. . 

Do Posto • Zootechnico de Lages e das fazendas-mo- _ 
delo de Santa Monica e Ponta Grossa tambem sahiram 
varias reproductores de raça. · . 
. Até fins do presente exercicio estarão definitivamente 
installadas ·as fazendas-modelo de Catú, no Estado da 
Bahia, .Urutahy, no de Goyaz, e Riachuelo, em Pedro 
Leqpoldo, no Estado de fvl.inas Geraes.. . 

Na Directoria do Serviçs> de Industria Pastoril foram,· 
como nos demais serviços anteriormente remodelados,. se

. parados os trabalhos puramente especulativos dos de ex-
clusiva administração.. · 

Para maior efficiencia dos serviços que competiam á 
Secção de Veterinaria, no conjuncto dos quaes a tarefa 
propriamente experimental se confundia com a applicada, 

. o Governo afastou a pratica das medidas defensiVas contra 
as enzootías e epizootias . da parte meramente pesquisa;. 
dora . de laboratorio. Por esse criterio fez-se a divisão 
de funcções entre os diversos orgãos de execução e fiscali
zação, taes como as inspecções de ,carnes e derivados, 
commerCio de.gado, leite e annexos, e completou-se, assim, 
o apparelhamento da defesa sanitaria animal, compa
tível com o actual desenvolvimento ecohomic'o da nossa 

, pe~uaria. · . 
' .. 'Na séde da.Directoria proseguiram os trabalhos de 
immuilização contra as- babesioses. Attingiu a 239 o total 
de. animaes . submettidos a esse processo durante o anno 

' findo.' Desses 239 bovinOs, 117 pertenciam a particulares 
e 122 ao.Governo. No decurs'o da immunização morreram 
7 bovinos, ou sejam, apenas, 2,95 °/o. ' 

Avolumou-se o movimento de vaccinas· e sôros, com
,prados uns; produzidos outros; nos .laboratorios do Ser
viço. Esse môvimento foi de 31.300 .doses de sôro contra a 
peste dos porcos, e 4 litros de vírus; 1.800.000 doses 
contra o carbunculo symptomatico e 2.000.000 de doses 

·contra o carbunculo bacteridiano. Os laboratorios fabri
caram 317 .53p doses ele vaccina contra a pneulno-enterite 
dos bezerros. já dei o algarismo das sabidas ele vaccinas 

, , contra o cat:bunculo bacteridiano, o carbunculo sympto-
, 
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.matico, e ~ peste dos porcos. Contra a pneumo-enterite 
foram fornecidas 168.480 doses. · - ·• 

Do confrorito das sahidas de vaccina em 1919 e 1920,' 
resalta sensível augmento ele consumo. Egse augmento,. 
porém; não denuncia maior e~tenSão dos surtos epjzooticog, 

~e sim mais perfeito conhecimentQ,\por parte do~;>ériaclores; 
dos meios .de-defesa dos seus rebanhos. · 

'AJebre aphtosa, que tão avultaclos preju'izos tem can
s~do em outros paizes e. se mostra quasi endemica no 
n~sso, mereceu detida attenção do Co.,1.1gresso de especia-:
listas que se .reuniu )la Republica Argentina em outubro pro
xim·o 'Passado, com o intuito de uniformizar officialment<l 
as medidas necessarias. á sua eradicação. A esse Con
gresso a nossa Delegação apresentou memorias originaes . 

·· sobre a-.applicação .do processo brasileit:o de _sôrovacci- ' 
nação na prophylaxia da aphtosa; os quaes conquistaram .. 

- elôgiosas referencias. · 
Entre nós, fócos epizooticos de certa extensão foram 

extinctos com o emprego da sôro-vaccinação, o que re
, duziu a proporções minímas a área ele ·contagio existente 

nos. Estados de ·Minas Geraes e Rió de janeiro. . 
· 1' Com a ultima reorganização dos serviços da Directoria 
. de Industria Pastoril, -o Governo ficou habilitado a. co-.. 

nhecer mais promptame11te o estado sanitario dos nossos 
rebanhos, e a intervir mais rapida e efficazmente para que 

· a exploração aninia1 occupe o lugar predominante, qtje lhe 
compete entre as diversas fontes da riqueza nacif)nal. .:.. ·.· . . 
Rerristro: d~ 'lavradores e archivoe . de marcás de-' 

animaes 
. . -. . 

Com o fim de facilitar o levantamento estatístico dos 
agricultores domiciliados no territorio nacional, adoptou o 
Governo, de certo tempo ·a esta parte, o alvitre de facultar, 
unicamente aos lavradores inscriptos no Registro especial, 
os favores constantes das leis orçan_u~ntarias. Taes favores 
comprehendem não só a distribuição de plantas e sementes 
seleccionadas e de sOros e vaccinas usadas na therapeutica 
.e prophylaxia das molestias que affectam ·-.o gadol como 
tambe1n auxilios pecuniarios para a importaÇão de animaes 
de raça e construcção de banheiros, e isenção de ci.ireitbs 
aduaneiros para os insü'umentos de lavoüra e -reprodu c tores 
de especies finas. ' · · . · · · 

Apesar, porém, dessa protecção e de ser·a inscripção 
absoiLitamente gratuita, os resültados teem sido mediocres, 
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J.:OI' falta, sem duvida, de t:lropagancla intelligente e per. 
tmaz. De 1909 a l9t!l o coefficiente de inscripções se 
expressa apenas por 13.155 lavradores c .criadores. Em 
1920 effectuaram.se 2.061 inscripçõcs, contra 1. 785 no 
attfiO precedente. · . · 

Foram expedidos títulos di:) propriedade correspon. 
dentes á veada. de 239 marcas officiaes " Onlem e Pro. 
~resso ", conln~ 180. cm 1919. 

Escola. de M:lnas .do Ouro Preto 

. Fltnclada riélo .sabia pl'Ofessor Gorceix e por elle di ri. 
gida. com <úttoridade c vocação verdadeiramenté notaveis, 
durante cerca de duas decadas, à Escola de Minas vae 
se esforçando por manter esse prestigio tradicional; o 
tacto, porém; de viver !cinge dos centros de cultura e dos 
grandes meios industriaes explica naturalmente o estar 
decahindo; de certo tempo a esta parte, do seu florescimento 
primitivo. · 

Deu.Jhe recentemente o Governo nova regulamen;. 
tação, com o fito .não só mente ele consolidar em um esta. 
tuto unico as disposiçõ.es do antigo regulamento e as do 
·Codigo de ·Ensino do 1• de janeiro de 1901, pelas quaes 
se regia, sinão tambem de melhor distribuir o ensino pelos 
differentes ar111os do curso e introduzir na organização 

/ administrativa algumas modificações julgadas opportunas. 
No período lectivo de 1919~1920 foi de 146 o numero ~ 

de alumnos. matriculados nos diversos annos do curso~· 
com a percentagem de .54 • ; •. <ie approvações nos exames 
fi naes . de primeira e segunda épocas. . : ' 

Em'face da perspectiva de criação, em proximo futuro, 
de'uzinas siderurgicas e do desenvolvimento que vão tendo 
as explorações carboniferas, cumpre sem duvida. dar inaior 
alcance pratico a algumas d(ls discipliijas da Escola, taes 
como· a ge.ologia, a electrotechnica c a siderurgia. · 
· A subvenção votada pelo Congresso para a installação 

. do curso de chimica industrial,. renovada dúrante alguns 
a:nnos, muito ha de contribuir para que se cotnplete o appa • 

. relhamento das secçCies já existentes na Escola, destin'adas 
aos mesmos estudos, e se. funde uma nova secção para 
ensaios de combustíveis. 

Industria minera,l 

Vão sendo coroados de exilo os esforços do Governo 
.em rról das industrias metallurgicas e do carvão. Para seu 
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desenvolvimento excusaclo é encarecer a influencia da lei 
n. 4.246, de 6 de janeiro deste anno, que esten-de ás novas 
empresas metallurgicas os favores da lei n. 3.991, de 5 de 
janeiro de 1920, e proroga por mais dois annos qs bene
fícios ahi dispensados cí industria nacional do carvão. Resta -

· agor~ que iwvas companhias se formem, cot11 os mesmos· 
objectivos, e que as pequenas e incompletas empresas 
existentes correspondam a tão uteis iniciativas, pelo esti
mulo e aperfeiçoamento dos seus methodos de trabalho.· 

Outra çonquista valiosa· para o progresso de nossa 
industria mineral é, sem duvida, a nova·lei de .. minas 

. (n. 4.365, de 15 de janeiro de 1921), a qual define aproprie
dade e as relações entre o proprietario do sólo e. o, desco
bridor da mina, e pennittc melhor .aproveitamento das 
riquézas do' sub-:-sólo, sem prejuízo da propriedade da 
superficie, que pÕdc ser aproveitada para fins agrícolas. . . . 

/ ·carvão ,. 

E'· ainda de pouco alcance a contribuição qu~ nos 
offerecem .as jazidas carboniferas do sul do Brasil. 

No Ri'o. Grande-do .Sul. a mina de .. S. jeronymo · con
tinúa . em primeiro plano, com extracção annual .. de 
cerca de 230.000 toneladas. Espera-se que· ésta cifra du- · 
pliqtie,~lo o .quea empresa tennirie a installaçãoelectrica 
destinada· a accionar os apparelhos subterraneos de. des- · 

• mon~e e racção mecanica. Não logroti'ainda a companhia 
montar as machinas de !~vagem ·e enriquecimento, que .o 
nosso carvão · exige ·para attender convenientemente as 
necessidades communs da industria; todo ·o esforço .. no 
sentido de aperfeiçoar o producto continúa a ser feito por 1 . 

processos rudimentares, que consistem· em selecciona!::Q)I'l O 
nas. cabeceiras e peneirai-o na s.uperficie. . · · ·.. · · 

A empresa de Butiá, apesar .de estar s.ituada: nas ~ 
vizinhanças da de S. jeronymo e empregar. os mesmos 
methodos rotineiros, conseguiu, por- .. effeito. de selecção 
mais cuidadosa, um producto incontestavelmente superior, 
sínão praticamente mais estih1ado. Pena· é que a ex
tracção dessa mina esteja restricta a cercá de 30.000 tone- .. 
lactas annuaes;(sem esperança de. maior volume em· curto 
prazo. . .... _ . · · ·· . . . 
' Limitada é tambem a proclucção da jacuhy, que orça 

mais ou menos pelos mesmos algarismos, em consequencia 
de obstaculos, difficilmente supera veis, nos trabalhos sub-. 
terraneos. 
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Contrasta, entretanto, com a lenta realização dessas 
tentativas o facto animador c sobremodo significativo _c!_e"' 

1
. 

que todo o combustível; extrahido elas minas do Rio!'/'!' 
Grande do Sul, conta ccim sahida certa e immediata. Como 

. principaes consumidores figuram all_i .as estradas de. ferro · 
e as industrias locaes. Essa freguezia tem servido, extreme . 
de qualquer outro auxilio, para estimular os esforços déls 
companhias. O consumo·· immedütto livra-as do risco da 
depreciação do producto, resultante da demora prolongada 
no porto do Rio Grande. · · 
. 'A] no'Va administração do Lloyd Brasileiro cogita. de 

. estã6êlecer, naquelle e em outros portos, vastos depostto5 
de combustível para abastecimento de seus cargueiros, os 

. qua,es passarão a usar exclusivamente carvão nacional, em
quantõ os navios de passageiros o queimarão misturado, 
na maxima proporção possível, com o carvão estrangeiro. 
Isto virá dar grande impulso á nossa industria. 

1 i 3 . De acc.õr9a, com esse projecto, a Estação Experimental 
(-:-:aê·-cômbü-stiveis e Minei'ios, criada no Serviço' Geologico; 

fará experiencias sobre os melho(es processos de queima 
do nosso carvão em caldeiras marítimas,. e . a essas expe- · 
riencias assistirão turmas alternadas de foguistas daquella 
empresa, que se habilitem a, ·mais tarde, reproduzir, em 
larga escala, a bordo dos navios de .carga e .de, passageiros, 

_§I processos verificados· mais convenientes. ~ rendosos. 
As minas de Crissiuma e Tubarão, em Santa Ca-

. tharina, lutam com os mesmos tropeços. A primeira be- . 
ficé.ruu\seubroducto. e o transporta em p_eque.nos vapores; ·~~ 
sua extrac'Ção, avaltada em 30.500 toneladas por anno, é j 
consumida em Santos e só raramente chéga ao Rio. de 
janeiro. A j~gunda .está ~onstruindo ~m~ larga· installação 

11(para_lav~.g:_~.t e .ennquectmento do carvao. 
' -, . A de Urussanga, no mesi'J)o Estado, i'nici!l a mon-

tagem de grandes machinas de benef!ciamentó. Esta com- , 
panhia aguarda apenas que os trilhos da linha fer~ea, · des• 

\ tinada ao transporte do seu producto, cheguem ao ponto 
terminal, par_a começar a exportàção em vasta escala. 

Como quer que seja, vale salientar que, completadas 
as installações, poderão as nossaSlminas do sul produzir 
annualmente cerca de um milhãoã'e toneladas de carvão, 
o que representaní, .sem. duvida, notavel concurso no 
sentido de libertar do combustível estrangeiro as in~ 
d ustrias do Brasil. · 
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A Uzina Esperança, em Minas Geraes, mantém-se 

como fonte unica de recursos ás . fundições c officinas. 
mecanicas nacionaes. Sua prod,!lcção de gusa é aproxima

;1 :v· damente de 15.000 tonelada?) por anno. Actualmcn te 
' ' fazem-se alli experiencias de ·fabricação de aço.· em pe· 

que no .conversor de . Bessemer. A mesma companhia 
espera montar, dentro de pouco .tempo, pequena uzina de 
fabricação de aço em forno electrico. . . . 

Na cidade de S. Paulo exista actualmente um ,forno 
cleétrico, com. capacidade de mil kilogrammas, para o 
fabrico do aço de gusa e sucata, e, ao ladô1 desse, outro. 

, pequeno forno elech·ico, destinado á fundiçãtí de gusa para 
moldagem, em. substit.uição d~ cupola. O fun~cionamen to 
deste pequeno forno fez-se necessario em vista do preço 
elevado a que chegou, depois dá guerra, o coke de fundição. 

Annuncia-se que . a Companhia Electro-Metallurgica 
Brasileira terá em funccionamento, até o fim do córrente 

i 
JN : anno, em Ribeirão Preto, uma fabrica de açõ) laminado, em 

• I·~ condições de produzir desde o gusa eni forrió electrico cóm 
carvão de madeira, até as mais complexas operações si de-· 
rurgicas. · , . 
. · O Anglo Brazilian Iron and SteeL Syndicate propõe-se, 
por sua vez, a montar; não mui· distante desta Capital, fa
bricas-- de ferro e aço, que enipregarãO'·OS processos da-
electra-siderurgia. . . 1 

· 

. ·Bem inspirado andou o Governo ao· criar a Estação 
Experimental de Combustíveis ])Minerios. . 

Costumam.dizer os entendtdos que os carvões brasi-., 
leiros teem todos a mesma' homologia constitucional. O que 
se apura, entretanto, é ·que, para o expurgo de·impurezas; 
cada um delles requer appare1hamento especial. Em rel~ção 
a uns, basta fragmental-os em pequenos pedaços; quanto 
a outros, faz-se necessario pulverizai-os. Assim, só depois 

.i de experiencias cuidadosas~9 repetidas se poderá discri
J d · J minar o processo applicave..!J a cada um dêlles em parti-
. cular. 

Na propria Inglaterra sentiu-se,. ha poucos annos, a 
necessidade de fundar uma estação experimental de com~· 
bustiveL Foi isso em 1917, .e desde então, com essas cx
periencias, já despendeu o Governo britannico cerca de 
um milhão de libras, ou sejam 25.0fl0:000$ ele noss<L 
moeda. · · ' 
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Aos ensaios já enumera.f{os dos nossos·mincrio3 de· 
ferro, ha mistér accrescentau>s\ que se estão realizai\ do ·na 
SLiecia com os processos electro-siderurgicos ora alli domi- · 
nantes, entre os quaes merece destaque a fabricação directa 
do. aço e01 .forno eh~ctrico. Tanto a hematita de Min'!s 
Geraes quanto o coke de .nossos carvões do sul, que em 

·ensaioS preliminares esplendidamente triumpharam, vão 
. ser alli; de novo, industrialmente experimentados. _ . 

"· 

~ · Os factos cm resumo expostos predizem auspiciosa
;fi11e!1h; o futuro da- siderurgia lió Brasil, cuja prosperidade ·· 
~-sêi·ã o mais solido fundamento de .nossa indcpendencia 

eco no mica. - · · I 

" Petz:oleo 

Poucas teem sido, no Brasil, as pesquisas ele jazidas 
. de petroleo, presentemente um dos mais prezados com

bustíveis mineraes. Vehemente, entrctaiito, é 11 presumpção 
da existencia de taes jazidas em alguns Estados. O conhe
ciineüto incompleto da .estructura geologica do paiz deve, 
ser a causa. do fracassõ\ das investigações até agora feitas. · . 

· Proseguem, todavía, · os ·estudos e sondagens nos -
pontos. onde a éstratigraphia do terreno parece entre
,mostrar as características de formação de poços petrolíferos. 
E' assim em A lagoas, no Riacho Doce, na Bahia, cm Coru- • 
rupe, e no Paraná, proxi.1ho á estação Marechal Mallet. 

, Outras pesquisas vão encetar~se em· S. Paulo. e, si pos- · 
. si.yel;ri? Amazonas. E: .prinéipalmente, poréq1, e!1i)_s~_paulo : .)_ 1.!. 
.e no Paraná que o Serviço Geologico vê maiores probabi
Iidaqes Aa existenciá 'Cle 111inas de, petrol~o. \ . · ' 

· Sómente no. caso de .falharem· as mvcst1gações em 
torno daquelle preciosocombusJivel, é que devemos cogitar 
da distillação dos, .schistos ·betuminosos, que possuímos · 

i bastante ricos. , • . . · · · · 
· Os Estados Unidos, .o maior pro~uctor de petroleo do 

· n;tÚil'~O, comeÇam a recear .que OS seus càmpos petroli- ' ' 
·. feros: se estej~l'empobrecendo, e . julgaram já de· bom . 
· .. alvi!re. tomar medidas quanto ao ·.aproveitamento dos 

sél1ístos. Alguns· industriaes tentaram applicar. alli os pro
cessos cscocezes, ,que .acarretaram, em 'cu~tó periodo, a . 
fallcnciá de. varias empresas~· Para obviar a esses inconve-:-
11icntes, o Governo norte-americano julgou acertado con
signar a quantia de 560:000$ á installação de .Uma estação 
experimental de schistos betuminosos, cuja ·dotação annual 

· é de 280:000$000':/ · • \ · · 
i:l.-.Voi,I / ,....,_-.. i~ 

' . 
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. Para a exploração de terre,nos · petrolifcros tceJlJ. ulti:
manJentc apparecido propostas e ~olicitações de firmas e 
capita,Iistas estrangeiros. · · · · · 

\ .. 

Forças hydra.ulicas 
·' -

\ . 

· . Pois que fornecem energia para. as qperaç.ões side~ , 
.)'urgiéas, principalmente para os fornos, en~ que se fabrica 

· c se refina o aço, as forças hydraulicas constituem eleme'nto 
de maxiJiía importancia na industria do ferro. ' 

De não menor> alcance será o api·oveitanicnto elas 
cachoeiras· para electrificação das. vias ferreas nacionaes 
de trafego intenso, naquellas zonas onde.o custo do com· 
bustivel torna· mais economicó o emprego da· energia 
hydro·electrica. · 

O cadastro de nossas forças hydraulicas continúa ;t 
ser feito da man.eira digna de louvores pelo · ServiçQ · 

· Geologico. Si bepi que começadas as operações depois do 
meiado do ultimo anno, já podemos, todavia, contar. cerca 
de ~oze cachoeiras estudadas no vali e do Parahyba e se.us 

. · affluentes, no. Estado do Rio de janeiro e em S. Paulo; 
no rio Grande, em Minas, e mais tres projectos de'quédas 
attificialmente geradas, além dos trabalhos relativos a~ 

. saltg Guayrà, na divisa do Paraguay, e .á cachoeira de 
· Paulo Affonso·, em Alagoas. · _ · · 

· , Para que· se reputem completos, ·necessitam ajnda .:. 
esses estudos não só de m.edição coritinuad~, que estabeleça , · 

·o regimeri definitivo· de cadà corrente, mas ·tambem de· .ai·· 
guns levantamentos especiaes, que s~;~ggiram a; solução m~is :· 
eccinomica para captação da energia ou· para aprov~ita· 
mento ·das represas na irrigação dos solos agrícolas. · 

. ' . ' . \ ·; . ' 

. ' 
Diamantes. '' 

' I ~ , . ' ' ' • .' , 

'· .. Afigura-sc~mc ·que desponta nó v a phase para as iávràs · 
de diamante· no Brasil. · · ·. ' · · 

Ha 'cerca de tim' seculo eram as regiões dian1antif~:(as 
de Minas c da Bahia que mais· abundantemente. proviam ... 
da. preciosa ·pedra os mercados ·de joias do .. mundo. 
De cincoenta annos para -cá, porém, descobriram-se, 
na .Africa · du Sul, jazidas continuas desse mineral,· cm . 
rochas eruptivas, sob a fórma de chaminés, susccptiveis 
de lavra pelos processos vulgares de exploração dos 
mincrios subtcrrancos. A larga producção elas minas do · - ' ' 

.. 



• 

I 

fi O 

. Cabo dcstht·onou o Brasil, tanto que trouxe' como consc
quencia o.quasi abandono de ·nossas jazidas de alluvião. 

·· FiCàra-nos apenas· o monopolio dos carbonados e do 
.. ; ínate:ial da industria das perfuratrizes, de valor quasi duplo 
· do dtamante e que tem, a bem dizer, ainda agora, seu unico 

céntro de producção em Lavras Diamantinas, na Bahia. 
Mas estudos recentes e novas pesquisas' parecem revelar 
em nossas regiões diamantifei'as a existe!tcia de jazidas 
cm tudo semelhantes ás da Africa do Sul," iguaes a estas 
cm teor de diamantes e mesmo superiores pela qualidade 
das pedras. . . ' · · · · 

E' de esperar, assim, que em breve se intensifiquem 
as lavras de taes jazidas, e volte o Brasil á posição de 
realce, em que já· estivera. · . 

: 'Ouro 

O ouro explorado no paiz .·varia hoje de 4.000 a 
5.000 kilos por anno. E' a producção constante de duas 
minas, que trabalham com maxima regularidade e sob os 
preceitos útais economicos da techniCa. . · 

Do cotejo das estatísticas, bem que muito defi
cientes, dos· tempos . passado's, quando o Brasil figurava 
entre· os grandes productores 'do valioso metal, pode-se 
calcular que já produzimqs cerca de 2.500.000 contos. de 
réis, ou sejam 3,1 o j o de todo o ouro extrahido no 
mundo. . 

. . . Quasi todo esse ouro provém de alluviões, que repre~ 
scnta·m o enriquecimento·, secular das erosões. Para ex
tr.ahil-o, a mão de obra mais barata que ainda existiu, a 
do escravo, Suppria a deficiencia dos proce!!SOS rudimen
tares da mccanica c da. hydraulica. Actualmente, a mão de 
obra encareceu de tal modo ,que acabou por tornar im
possível essa exploração. No mundo inteiro, hoje em· dia, 
é a alta dos salarios o maior obstaculo á lavra das minas 
de o tiro, monopolio da mecanica. c da chi mica modernas. 

No passar das alluviões para os filões ou para as 
camadas .mais profundas do sólo, tcm~se reconhecido que, 
em geral, as nossas jazidas são antes de teor baixo, de 10 

·a 12 grammas por tonelada, c exigem assim o tratamento 
de. enormes quantidades de minerios pelos processos mais 
aperfeiçoados. · · · 

Pretende-se que ·o o'uro da Guyana bmsileira continúa 
a ser ex!)lorado c exportado pela Guyana franceza. Seria 
possível isso cm outros tempos, quando não havia alli. 

•.. 

r 



- . 

1 ~(l '' 

jurisc!icção nem autoridades brasileiras. Hoje; com a fun~ 
dação- de n uch'los col'oniaes na zona fronteiriça,.ora percor
rida para esse fim por uma commissão 'do Serviço do 

!'' Povoamento, a hypothese é pouco admissivel. : 
Tambem alli se acha um~ funccionario do Serviço Geo

logico a fazer estudos technicos da região, onde se en- · 
controu realmente ouro em alluvião, já em grande parte la
vrada, em área aproximada de dez kilometros quadrados, 
no divisor do Calçoene, do Cassiporé e do Araguary. 

.I 

Essas explorações foram feitas pela The Carsovene and 
Development Anglo Frénéh Gold Mining. Company. 

Actualmente, faiscadores·, com instrumentos rudimen~ 
. tares, ainda extrahem ouro bastante para pagar-se do seu 

penoso trabalho. · · . 
Na mesma zona afflora um leito de carvão de pequenas. 

dimensões. - · · 
Está-se fazendo o levantame'nto topograpllico e geo_

logico da região, bem como estudos da possança e valor 
das jazidas. . · . . . 

Cobre 

Fizeram-se estudos· geologicos completos esobre a 
occurrencia de 1 cobre na s~rra da Pedra Branca, em Picuhy 
Estado da Parahyba. os affloramentos estendem-se por· 
áreá consideravel, e o teor m'édio do minerio. á super
fície motta-se comparavel ao das grandes jazidas . hoje 
exploradas no mundo. Faltam apenas pesquisas em pro-
fundidade que indique a cuba.ção .·~a mina: A capaci-
dade productiva desta torna-a digná de todo o interesse, 
como possiyel fonte do metal indispensavel aos cóndti
ctores da energia, electrica, gerad~ pelas nossas quédas 
de agua. 

· Na Bahia, em Carahy,bas, não longe da Estrada ·de 
Ferro do S. Francisco, existe outro deposito nas mesmas 
condições. · , · , . · 
. Igualmente 'de muito valor e muito mais .numerosos · 
são os deposites do Rio Grande do Sül, os quaes, pela 
proximidade das jazidas carboniferas, estão fadados a t1111a 
exploração local mais iritensiva. ' · 

· Fe1•ro . ch1•omado 

A· tun11a qtie estuda a cachÇJeira. de Paulo Affonso, 
na Bahia, fez, de passagem, ligeiro reconhecimento . nas 
jazidas de chromita dascabeceiras do rio ltapicurú,·nas 
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proximidades da estação de Santa Luzia, da via ferrea 
Bahia-S .. Francisco. · 

· A jazida consiste em .lentes 'de -n1ineriq, encerradas no 
. gneiss da região, e se dist~nde em área aproximada de 
250.000 metros quadrados. O minerio, que parece indus
trial, revela o teor de 36 o I o de oxydo de chromo. 

. Durante a guerra .exportarani-se mais de 10.000 tone- · 
lactas desse minerio. · 

. Serviço de Protecção aos Indios · 

. Os serviços a cargo da Directoria de Protecção ao~: 
lndios entraram definitivamente em phase de firme pros
peridade e .desenvolvimentó.. 

· Nos 27 estabelecimentos que possue,.·os trabalhos de 
agricultura e pecuaria foram muito melhorados. 

· A' cultura dos cereaes tradicionaes entre os índios jun
. to u-se a da canna de assucar, algodão, trigo, centeio, arvores 
frutíferas, alfafa, consolida e outras· forrageiras, que estão 
assim sendo levadas ao interior dos mais remotos sertões. 

l • ' 

. · A criação de animaes ·melhorou tambem com a intro-
ducção de reproductores ·de raças no~res, tanto bovinos, 
como asininos, caprinos e suínos. 
. Os productos florestaes- caucho, seringa, .castanhas 

do Pará, oleo de éopahiba, poaia; etc.- continuam a ser 
explorado_s 'pelos iridios. __ · _ · · 

Explora-se agora tambem a extracção de madeiras. de 
lei, para cujo aproveitamento industTial foram instailadas 
serrarias mecanicas em tres estabelecimentos. · 

Os processos racionaes' de beneficiamento· do só lo e 
dos seus productos, pelo emprego de machinas, vão-se' 
communicando das povoações indígenas aos postos de 
protecção, cada uni: dos· quaes se torna assim, pelo 
exemplo, uma ·escola em que <l;S populações sertanejas se 
familiarizam com os instrumentos da lavoura moderna. 

·Outra influencia benefica, ·exercida por esses estabele
cimentos, é a propagação dos cuidados hygienicos nas resi
dencias e installações de terreiro, bem como a adopção de 
medidas para o combate da verminose intestinal. 

- A instrucção primaria e a de alguns officios elemen
tares de 'utilidade nesses lugares ~fastados é· actualmente 
ministrada em 17 estabelecimentos do Serviço. Installou-se, 
outrosim, a primeira escola de musica na Povoação indígena , 
de S. Paulo: Ensina-se;. além disto, aos joven~ indi_os1 nos 
postos de protecção extstentcs ao longo da ltnha relegra~ 
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phica de Matto Grosso ao Aniazonas, o ·uso dos appa
relhos Morse. · 

A próxima commemoraç~d do centenar'io da lildepen-
deJ,lcia parece e·star pedindo os nossos cuidados para este : 

. problema da protecção e civilização dos índios, que· foi 
objecto de especial attenção dos homens daquella grande 
época, como .o attestam os projectos .e esforços de José 
Bonifacio e Guido Marliere. Na impossibilidade de prover 
aos respectivos trabalhos em todo o territorio da Repu
blica, seria assás justa homenagem ás aspirações daquelles 
promotores ·cta lnd~pendenci~ dotàr o Serviço de Indios. 
com os recursos necessarios. para levar-se a effeito, ainda 
no corrente anno, a pacificação das tres tribus mais te
midas dentre quantas ainda vivem em hostilidade com os 
civilizados: a dos Parintins, no Amazonas, a dos Urubús, · 
no Maranhão,· e. a dos Caigangs, no Paraná. A ·de~ pesa· , . 
global para a execução desse trabalho, dentro do prazo 

·maximo de um anno, está avaliada em 300:000$000. · 
Outra providencia de g!·ande alcance p_ara a effecti vi

dade da protecção, que a ,Nação dispensa aos restos das 
· nossas populações primitivas, é a decretação das leis e 
regulamentos a que se refere o paragrapho unico do art. 6• ' 
do Codigo Civil. , · . · ·. · 
· ·· Por falta .dessa legislaçãq, continuam os índios em 

. muitos Estados •sujeitos a injustificavel tutela, não obstante 
as recqmmendações do Governo e ingentes esforços ,em
pregados pelos funccion:irios do Serviço, no desígnio de 
libertai-os do odioso regímen, condemnado desde a cate
chese "do padre Antonio Vieira e ora innovado pela ·erronea 
interpretação que, nessas· paragens, alguns juizes Iocaes 
estão dando áquelle dispositivo do Codigo Civil. 

Estatisticá.. ·' 
' Além dos trabalhos regulamentares a. cargo de seus 

varios departamentos technicos, realizou a Directoria Geral 
de Estatística, com exito, no 1 • de setembro . de 1920, o 
recenseamento geral da população. Com aproveitar o nume
roso pessoal encarregado de effectuar esse vasto inquerito, 
ci.tidou tambem do levantamento de outras estatísticas de 
grande alcance economico, taes . como os censos da agri
cultura c das industrias cm todo o territorio da ~publica. 

Os 'resultados já obtidos deixam antever que serão · 
fartamente compensados os sacrifícios iinpostos ao The
solll'o, para levar a termo emprclrendimento de tão grande 
vulto. · 
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.. · A 1'emessa do 1Úaterial censitario para todas as loca
lidades do interior do Brasil fez-se com perfeita regula- . 
ridacle, apesar dos embaraços decorrentes das distancias 
a vencer em limitado prazo e dos precarios meios de trans- · 
porte em lugares onde as vias de communicação, -nem 
sempre faceis, soffrem a influencia ele causas naturaes des
favoraveis; 'como acontece nos extensos Estados do Ama-. 

'zonas, de,Matto Grosso e de Goyaz, cuja circulação interior
depende quasi ei<:clusivamente cio· regiinen fluvial. 

'Não obstante essas difficulclades, o material chegou 
opportu~amente ao seu destino,· o censo· effectuou-se na 

· í época fixada e termihou no devido. tempo a collecta dos 
boletins para o inicio das verificações; revisões e apu

. rações provisorias, actualmente quasi concluídas em todos 
·.os Estados. Destes, algun's_ ·;.;em já o material prompto para 
-a- apuração final· e outros já reuniram; na séde das dele-
gacias, os documentos remettidos pela quasi totalidade dos . . . ' ' ', . ~ 111UI11Çlpl0S. · . , 1 • , .-

. Os resultados parciaes até agora conhecidos corre
.. spondem á êspectativa da Directoria, que•: apurou para 
. o Districto Federal ·a 'popt\laçãÇ~ de 1.157.873 habitantes, 

• · contra. &11.443 no recenseamento municipal de 1906 e 
522. 65lno censo ·federal ele 1890. . .- . · 

·._:. A publicação dos resultadÇJS geraes do censo; no anno 
prOXÍ1110 vindouro, será fOI;ÇOSamente um dos mais signi- . 

· fícativos-contjngentes para o realc.é elas festas coni que 
vamos commemora'r o centenario da nossa lndepertdencia. 

·Jardim Bo~anico . 
Além de eshidos ·e investigações êom fh1s espe

culativos; occupou-se o jardim Botanico· de trabalhos mais 
praticas, de ordem economica e interesse agl'icola, indus-

.. trial e commercial. . · · . 
· Uma proveitosa excursão pela Amazoni<r forneceu~lhe 

grande cópia de material de herbãrio, 'plantas vivas e 
· sementes. Só as exsiccata. obtidas do' museu paraense, 

.' mediante permuta, attingiram a 2.184 ~xemplares, repre~ 
· sentantes.de mais de 50 familias. Entre as plantas· vivas 

e sementes figuram especies florestaes· e ··outras, cujos 
productos revestem alto valor. industrial e , comínercial. 
. Profícuas . foram, quanto aos . estudos de dendrologia 

economica, as excursões levadas a tabo. pelo 'professor. 
de silvicultura da Universidade de jale, o Dr. Khitford, o 
qual, enr co1Í1panhia de um elos naturalistas elo jardim, 



' . 

-. ,: ~ ' 

. ' 
O' :cr: • 

.. -

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

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

. i.. 

. •'•, . ' 

.,• 

.. · 
. ' 

- . CONGI1F.S80 NAC!ON:o\T; 

percorreu. vastas ~zonas florestaes do sul do. paiz, e 'colheu, 
investigou. e preparou apreciavel material de herb~rio· . 
e mostruario, cujas duplicatas a secção de botanica estuda 
e identifica neste inmnento. · · 

. Outras culturas de especies uteis estão sendo sub-. 
mettidas a·ensaios, cOmo a da quina. E' sabido que esta. 
·especie exige grandes altitudes .. extremes de geadàs. De,.. . 
verá, p'ois, ser cUltivada em terras elevadas e seccas; 'pro- · 

· vavelmente nas do centro dos Estados do nordeste. . 
., O quinario de que se cogita é um hybrido de. duas · 

especies .· peruvianas, e encerra maior percentagem · de I 
alcaloide do que as especies conhecidas e commercialmente , . 

. exploradas. Pela primeira vez tenta-se, entre nós, a intro~ 
ducção e adopção .desse precioso .producto de hybridáção. 

. A exploração da !pecacuanha, droga de largo uso pela~_· . 
. '. suas virtudes therapeuticas, constituiu objecto de particular· 

attetição, Esta especie vae 'rareando, . devido aos processos 
primitivos da. extracção, que muito teem contribuído para " 
o 'depeteci'mento dos poáiaes do· sul. · . 

No que diz respeito a pesquisas de madeiras, plantàs 
texteis, oleiferas, · tannicas, tincioriaes, cellulosicas, urge . 

· apparelhar o jardim com laboratorios e pessoal t~chnico 
idoneo. A crescente insistencia de pedidos de esdareci
mentos e a vasta procura .. dos referidos. productos para 
utilizações industriaes. e commerciaes justificam. de sobra 
tal necessidade. ..::. · . 

As investigaçues. agtostolo'giéà.s, que interessam sobre
modo as industdas pastoris, não teem sido descuradas. 

· . Com o fim de fomentar o cultivo de plantas i.t'teis, 
o jardim Botanico distribuiu gratuitamente. 1.000.594 
mudas vivas d~especies florestaes, ornamentaes e-outras. . 

Fundar-se-á este anrio a Escola· de jardinagem, horti
cultura e silvicultura, de accõrdo com a tiltima reforma, 

. afim de ministrar aos aprendizt~S e alumnos das escolas 
primarias conhecimentos theorico-praticos.daquelles ramos 

· dà agricultura .. ·. 

Museu Nacional 

O M uscu Nacionàl contint.'ta a prestar reacs ·serviços 
á sciencia, ú população c áo paiz. Estabelecimento esseri
cialmente destinado ao estudo e' divt,lgação da Historia 
Natural e seus diversos ramos, principalmente na parte 
referente ao Brasil, tem procurado dar, dentro" dos meios 
~? seu ·alcance, cumprimento cabal <to seu prógramma, 
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. colhendo material e ·. docup1entação sobre os elementos do· 
Sólo, flora, fauna e habitantes regionaes. Tem, além disto, . 
cont~nuado a eshtdar o farto matéria\ já accumulado, . 
publlcado os resultados das suas investigações 'diffun-

1 dido, entre especiálistas e estudiosos, os conhecimentos · 
adquiridos. . · . ·. - ·• · . , . 

A di'{ulgação i:la Historia Na.tural faz-se por'differentes 
processos, segundo á classe. de individuas visada e os 
conhecim!)ntos qi.te á possam interessar. · . . · 

, Em primeiro lugar acham-se os mostruários, que 
occupam as. numerosas salas· do Museu, ·frimquêadas ào: · " 
publico~ 'Obedece a organização desses mostruarios a uma· 

_ orientação s_ciet:ttifica e ao mesmo ~tempo pratica, que faci-: 
. _.]ita o estudo . dos differentes specimens mineralogicos, . 

botanicos e zoologicos· nelles exhibidos, sua classificação, · 
· distrib\lição é. propriedades, e ·evidencia. igualmente os 
.. typos anthropologicos das differentes trib~ts de indígenas 

· ·. bnisileiros,seu estado .de civilização, hábitos; côstumes, etc. 
· A~. ·salaS. de exposição teem interessado aõ publico· 

.· O numer.o de visitantes, no correr do anno findo, eleyou-se, 
apesar da interrupção· de tres mezes, a mais d_e 100.000 
pessoas. . · . · · 

Além dos mostruarios que se destinam ao publico, 
. contribuiu o Museu durante o anno passado. para o estudo 
da Historia·~Natural, fotilecendo a numerosos estabeleci
mentos ·de ensino secundario, profissional . e superior, cot:
lecções didacticas, constituídas por material brasileiro. · 

. ·, . A distribuição de collecções vae sendo completada 
.. pel<!- organização de mappas inuraes de_ Historia Naturàl 

em que figuram .minerâes, plantas e animaes brasileiros, e 
são destinados a substituir os mappàs actuahnente empre~ 
gad~s, os quaes, preparados nà Europa, offeréceni utilid~de 
muito limitada, porque não existem no Brasil os typos 
nelles figurados. · · . . . . , · 

' ·Nas differentes secções e laboratorios do M tis e ti fi
zeram-se pesquisas scientificas, de valor apreciavel. ·, 

Na secçãG de minerâlógia realizaram::.se estudos sobre 
os schistos. betuminosos e as jazidas de ·carvão brasileiro. 

Na de botanica effectuaram-se algumas observaçõ~s 
sobre phytogeographiá, physiologia e genetica vegetaes, e 
iniciou-se o estudo das orchideas do Brasil. · , 

Na de zoologia proseguiram as pérquisições sobre 
peixes e batracchios brasileiros. · · . ·· · 

· Na de anthropologià progrediram as mensurações an~ 
thropometricas para a 'leterminação dos typos anthropo .. 
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.. 
logicos ~rasitéiros, bem como tr'\bal!ios de ethnogmphia ~ 
a orgamzação po mappa _ethnographtco do Brasil. · . . . 

Receberam-se nàs differentes secções, por troca ou 
offerta,' mui'tos specimens,· dos quaes alguns de grande in

·: teres~e. Como, porém, .não é. possivel garantir. unicamente 
· por <;ladiva ou. pe·rmuta a acqitisição de material scíéntifico 

. · de natureza ·e -procedencia apropriadas . á realização dos · 
· estudOs a cargo do Museu, torna-se cada'vez mais. neces~ 1. 

' sario que> seja. este hàbilitado com' recursos sufficient.es 
pa~a organizar excursões. de ·naturalistas viajantes, des~ 
tímidas .n colher aquelle material: . . . . 

'· . '·. • I " • ' 

. Mete~rol~gia e astronomi~ · 
', "' . \. . " 

,, . 

·.: ... 
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.. · T<;>dos.'os trabalhos a cargo ct'as· secÇõe~ de hieteoro~ 
I agia e astronomia, observações meteorologicas, montagem 
de estações; previsão. do tempo, reducção dos.valm·es e · · . 
medidas dos elementos magneticos, calculas .das marés, 

·· determinação. ~e longitudes e latitudes, trànsinissão da 
hora,. bem. assim todos os demais , estudos e problemas . 
scientificos, occuparain, durante o anno findo; a actividade 
da respectiva Directoria. . . . . , · · . 
· A installação do novo Observatotio, no morro de São 
Januario; pode· considerar-se praticamente terminada, afóra 
~mi .ot.i ·outro pormenor sem importancia. os-instrumentos 

· astronomicos já foram transferidos do morro do Castellci, 
. onde essa repartição viveu em situação instável por mais~de. · 
· onze annos, e estão sendo installados uns, e outros ajus~ 
tados e rectificados', . . · ·. 

Essa aspiração data. de mais de meio seculo. A sua 
realizaçãô: assignalará certame,nte, para .a Astronomia . e 
sciencias connexas no Brasil, éra fructuosa de averigClações 
scientificas, que largamente compensarão os esforços per~ . 

, di dos por' tão longos annos. ·' . 

· · Curso ·de aperfeiç?amento l}O est~angeiro 
. ' ' 

. · Fruto ·de ·feliz· iniciativa .pedagogica, o Curso de 
aperfeiçoamento no· estrangeiro de ta~ modo vem cor~ 
respondendo á expectatil(a- do Govemo,. que representa .. 
empenho ekpecia\ deste amparai-o con~ o' maior interesse. 

Criado em maiode 1.918, foram, de então a 1920, en
viados"aos Estados Unidos, França, Suissa e Inglaterra 92 
alumnos dos nossos institutos, de ensino profissional. 

'· 
I 

' I 
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Da primeira 'turma, composta· de ·26.alumn~s, . regres··- _ 
saram 17, que se especializaram respectivamente ein " 
entomologia e zÓologia agrícolas, algodão e cereaes, 
fruticultura, chímica industrial e industria de oleos -. ve~ 
getaes,. ,physica agrícola e machii1as, agricultura geral, 

. zootechnia1 · chimica industrial, principalmente assucar; · . 
. grandes culturas. e maéhinas agrícolas, industria .algo~·'. · 

. - doeira, lacticínios, j:mthologia comparada e bacteriologia; · 
silvicultura, phytopath,ologia, trigo e chimica assucareira., · 

Os restantes ou continuaram a cursar por conta propria 
outras especialídad~s, ou encontrara!n nas officinas e labo~ 
ratorios' das escolas, que freqUentavam, e mesmo em indus
·triás' particulares, situações pessoaes, tão -·,vantajosas que 
resolveram não \[altar. · _, · 

, . 
. Escola Wenceslau Braz 

', . , r· 

· O Governo deseja apparelhar a J;scola ·Normal de 
. Artes e Officios \Venceslau Braz, com séde nesta Capital, 
de modo que e lia, possa dar exacto•cumprimento á funcção 

. que lhe toca na organização do ensin.o profissional de · 
ambos os sexos. Avocada pelo Governo logo depois de in
stallàda peta Prefeit1,1ra do "Districto Federal, faltavam-111el 
no m'omento, alguns dos elementos essenciaés á estructura 
geral do .seu programma de formar, mediante instrucção 

· technica adeqtlada, professores, mestres e contra-mestres 
para os institutos officiaes e certos misteres profissionaes. ·. 
Umar;Escola dessa natureza carece :de officinas e de mate
rial cte trabalho correspõndente, sob pena de faltar, pelo 
empirismo· dos methodos, á sua missão; 

Escola de aprendizes ,.i'rtifices 

· E' força remodelar, com esptrito pratico, as escolas 
de aprendizes artífices, e pol-as em condições de fornecer 
<is. industrias nacionaes, manuaes ou· mecanicas; os, ele- , 
mentos especializados de que necessitam. 

O ensino profissional; para ser efficaz; deve apoiar~se 
· na estreita vinculação da pratica com os conhecimentos 
technicos, consultar a . vocação ou preferencia de ,cada 
alunmo e ser ministrado de modo tão completo quanto 
possível. Só assim chegaremos a formar bons operari9s e 
proporcionar-lhes opportunidade de completar, por uma 
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. ·instrucção ilidústrial de ol"dem mais elevadá, a capacidade 
que tenham adquirido. 
. . . Entre os factores. mais influentes dà. éapacidà~e ectu-. 

cátiva ·das escolas· de aprendizes artífices, occupa o pri
meiro lugar ·o de mest e de officirias. Deste. depen,de em 

. gi'antle parte o exito que se propugna. Não .basta que seja 
· pratico, é preciso ainda que esteja em coildições ele saber .. 
trailsmittlr ao alumno a instrucç,ão. Ora alguns cios actuáes _ 
instructores não sa~em siquer ·as primeiras .·letras · e 
igiloràm, portanto, os princípios pedagogicOs. mais rudi- . ·. · 
mentares; . · · ·' 

·Outra difficuldade é a impaciencia dos aprendizes, 
· qite só mui raramente concluem os cursos do-officio •em · 
·. que se' matriculam. Essa impaciencia · é,. 'mttitas vezes, 

. acoroçoada pelos proprios pais, geralmente pessoas ur-
gidas de necessidades, e que teem p~essa de vere os _filhos 
começarem cedo a. perceber salarios. Da h i ~esu !ta q ué, logo. 
·após o seglindoanno, os aprendizes deixam as escolas·· 
pelas officinás particulares, que !fies retribuem· os serviços. · 
Eis ahi uma das principaes razões da. exígua . população 

· . escolar de taes estabelecimentos, decrescente ele anno 
para anno, como ainda e.m 1920 se observou. . .... 

. . VarieiS· meios podem ser.' lembrados para .atalhar o . 
grave inconvenien.te. Dois especialmente merecem ser in
dicados: a precedéncia de contracto entre o pai ou tutor 

. do álumno para admissão á matricula, e o abono de dia-
rias áOS a!umnos, como estatuia O regulament() anterior- !J,O 

·decreto n. 13.064, de 12 de junho de 1918, e ~e.pratica 
actualmente em quasi to_das . as escolas· profissi6nacs 
mantidas pelo Governo dos Estados Unidos. ·• · 

Expansão conunercial do Brasil 

O anno passado, em mensagem especial, solicitei a 
. vossa attençãci para a conveniencia de organizar no estran

geiro um serviço d~ propaganda das possibilidades. eco
. nomicas do Brasil, das suas riquezas naturaes; condições 
faceis de trabalho, progressos obtidos, etc., e pem assim 
de· assistencia aos nossos· productos nos mercados 'con

. sumidores, para assegurar-lhes cotações yantajosas · cm 
confronto com os similares de outras procedencias. 

Parece ter faltado tempo ao Poder Legislativo para 
estudar o· assumpto. E' ele esperar, porém, que o faça no 
correr deste anuo. 
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Propriedade industrial 

· · Nosso actual systema de patentes e marcas de_fabrica 
deixa muito a desejar: não garante nem ao Governo ·nem 
aos .inveptores os beneficias que se poderiam auferir desse 

- serviço. E' indispensavel, como ponderei na Mensagem . 
anterior, adoptar processos mais modernos, de accôrdo· 
com o' que se tem feito nos grandes centros.lltaJtufactureiros 
do mundo. · , , · 
· Çondição primordial a observar na concessão de taes_ 

privilegias é a investigação prévia ~a:' novidade do invento. 
Essa prescripção, sem implicar a, gél;rantia formal do Es
tado á o~iginalidade do invento, impedirá que se concedam 

. -.Pateotes a· coisas já incorporadas na industria e no com-
. inercio do paiz. · · 

E' erro suppor que a publicidade prévia ameaça os 
direitos do inventor, uma vez que taes direitos ficam des/ie 
logo ·.resalvados com a apresentação· dó pedido: do 'pri-
vilegio. · . · · 

Para assegurar o ·registro rigoroso das titarcas .. de 
fabrica e fiscalizar, ao rúesmo tempo, a concessão de pa
tentes, torna-se imprescindível criar organismo especial, 
ao qual ·compita, em conjunto, o desempenho dessas 
funcções. .· ·.. . · · · 

')Necessaria tambem é a votação de lei adequada que 
. regule todos os casos dessa natureza sem esquecer, a 
· fi}\àção dos devidos desenhos, modelos e padrqes, actual-
mente sem nenhuma garantia. - . 
_ Sómente assiin armado, poderá o Governo, sem. lesão 

dos direitos de t~t:ceiros, assegurar a defesa da proprie-
dade industrial. · · 

Superintendencia do Abaste'cimento 

No intuito de restabelecer a liberdade de contlttercio ' 
que as circimistancias criadas pela guerra o tinham levad 0 

a restringir em protecção ás classes menos abastadas, o 
Govérno, de accôrdo com os Estados, suspettdeu pouco a 
pouco as tabellas de preços maximos que· vigoravam em 
Nictheroy, S. Gonçalo· e Petropolis, no Estado do Rio de ... 
janeiro, em Bello Horizonte,. Barbacena, Juiz de Fó!a.e · 
Divinopolis, no E~tado de Mmas Geraes, e nas cap1taes 
da Bahia, Goyaz e .Sergipe. · ·~·': 

No Districto Federal adoptou-se o mesmo criterio,' de 
sorte que a 31 de maio, de 1920 fiçaram abolidas as ta .. · 

' •' 

' 
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bel.las que fixavam os preços do assucar _c da •eârnc, · 
. UI11Cos productos ainda sujeitos á fiscalização da Superin- · 

tendencia do Abastecimento. · · . . _ 
: A fiscalização da exportação para· o cstrangci.ro con·. 

. !llluou, porém, a: ser feita, tet1do-se sempre em vista prc· 
· Jttdicar ·o. mínimo possível as nossas remessas parà· o·. 
· ·exterior, criadoras de creditas· em beneficio ,do pai.z: Essa . · .. · 

medida,. por si só, não. teve força para impedir que se. 
manifestasse ce~ta alta de preços cm diffcrentes generos 
alimentícios. A ·causa,. porém, está no facto de, entre os 
artigos de ·cons'umo.forçado, ser pequeno o numer-o da· 
,quelles que COÚl relévo figuram entre OS de exportação. 
lia mesmo alguns que são importados do estrangeiro. 

E' do domínio publico a deficie'ncia de assucar com . 
Que lutou o mercado. O stock. disponível desse·· artigo, no . · 
Rio de janeiro, chegou a baixar a 29.908 saccos, incluído 

. nesse computo o assucar mascava vindo de Pernambuco . 
para reexportação.. · . (' · · 

· · : · Nessa emergencia, prec~dido accôrdo com o governo 
· do Estado, adquiriu a Superintendencia certa quantidade 
de assucar que manteve desafogado o mercado até 
fins de maio. Recomeçou então-a crise, que só se resolveu 
e111 setembro, com o stock accumulado da safra de .Campos 
e a ine·sperada 'baixa das cotações do assucar nas praças 
estrangeifas, sobretudo nos Estados Unidos. Apesar desse 
phenomen~ ter repercutido 'com intensidade nos mercados 
productores, a nossa exportação verificou.se em boas c.on· 
dições, pois que se registroit a sahida de 109.141 toneladas 
em 1920, contra 69.429 ·em 1919, ou IQ5.827:000$ -contra 
57.630:000$000. '. . . . . 

O Estado de Pernambuco, o maior productor · de 
assucar, que na safra de 1918·1919'havia obtido3.112.300 
saccos, exportou 1.011.359; ou 32"/•i em 1919·1920, conr 

. \ uma safra de 1.656.900 saccos, exportou 926.957, ou 56"/•· 
· Isto mostra a sem raz'éío dos que accusam o Governo 

de h~ ver prohibido a expqrtação ele assucar do paiz. ·. 
. O contingente da actual safra pernambucana, destinado 

ao exterior, attingiu, de outubro de 1920 a . meiadqs de 
· fevereiro deste a1fno, á elevada cifra de 800.000 saccos. 

, ·A questão' do abastecimento de carnes verdes ã 
Capital federal continÍia a exigir o ·mais attento exame 
do p.odcr publico. E' certo que, para a elevação do preço 
da carne; muito contribuiu a exportação effectuada cm 
lat;ga· escala. Afiri1 de que esse movimento não assumisse 
proporções desordenadas c perturbadoras dos mercados 
internos, realizou a Superintcndencia um accôrdo com as 

'• . 
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cmpresàs frigorificas, no qual fixou o maximo exportavel 
c o rateou .proporcionalmente á capacidade daquclles es-
tabelecimentos. . · . ' · · 
· Outros assumptos analogos merecerain lambem a con

sideração do Governo. Destacam-se dentre ellcs os. que 
se prendem ao fornecimento de leite c pão á cidade do . 
Rio de janeiro. Para pô( termo ás reclamações dê consu-

. midores c. fornecedores, a Stiperintendericia interveio e 
logrou··conciliar os interesses de uns e de outros.. · 

, . Promoveu ainda a SlJperintendencia vasta propaganda· 
cm pró! da organização de syndicatos profissionacs c 
sociedades cooperativas, e, em fins do anno passado, 
installou as primeira~ feiras livres de peixe fresco, com o 
apoio da . Prefeitura dÓ Distticto Federal e auxilio da 
Confederação. Gerá! dos pescadores Brasileiros.. · · 

·As feiràs livres e a construcção de casas incluem-se 
entre os principaes elementos de solução á carestia da 
vida:Difficuldades, não pequcn!ls, já foram supcr.aclas, não 
sómen'te para a: manutenção dessas feiras, como lambem 
para a instãllação de outros mercados livres de frufas, 

·. cgumes e 'productos da· pequena lavoura. · 

Junta. Commercial .. : . 
A Junta Commercial continúa a cffêctuar, com regula~ 

. ridade, o archivamento dos contractos e çiistractos sociaes, 
. c a registrar firmas e maré.1s de indüstria e commercio, 
nacionaes, estí'angeiras, .,internaciónaes e .dos Estados, de 
conformidade com as leis em vigor c tratados c convenções 
intcrnacionaes. · 
. · Pertence-lhe, da mesma sorte; a nomeação de tradu-
dores publicas C· agentes de leilões. · ; 
. , A .renda arrecadada em sello foi de 1.231:522$860 no 
anilo de 1920, contra a de·1.055:287$930 em· l919. 

A despesa annüalnão excede\1de 77:000$000 .. _ · ··· 
' ' ' .. 

Junta .dos Correto:r:es 

. A Junta dos Corretores de Mercadorias c de Navios do 
Districto Federal, em proscguimçnto da cxccuç~o. da 

· tarefa a seu cargo, continuou a prestar, com pontualtdadc, 
ao commercio e ás. instituições publicas c particulares, os 
mcsm'os subsidias, augmcntados agora com a rapicta. evo~ 
,lução das· varias fontes de nossa actividade commcrcial. · · 
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- . Tem a .seu cargo este Ministerio serviços publicos, 
q·ue lidam com os maiQres bens d.o~pa~rimo~io nacional: _ .. 
estra~ólS ~e fe!r.o, P?rtos de mar, naviQS m~r'céJ.ntes, :l!nhas- . 

. ·telegraphlcqs, agenc1as postaes; é!lém de obras de u~Ji1_~ade 
.· local, ~~mo as.~e abastecimento de agua do ~ip de janeiro 
e as barragens'·~ dq nordeste. . . . .___ · · · · , ., _ _· ·· 
· ·· }~stá em ·vias de eJabor.ação u1~ inquerito sóbr~ o • 

yalor:desse opulento patrtmQmo, para figurar, por occastão 
do' çeJ:}tenario de nossa-Indépendencia, n·o quadr!) do nos~o . 
progresso, como das màis.- impr~~sionantes justificativéls :·· 
·~o elevado algarismo da divida ·publica federal._ . . -
. · _ Honra a sabe~oria politi~a· do·s re~P,pÍlsayeJ~. p~lo 
gover~no ·de um, P!IIZ na&. condtções ·cto no~so!. a -~lrcum

·. stancta .de representarem as verbas. do_· mlmsterto.:.:._ dos 

; .. 

fj : . 

!rabalhos publicos' proporções que· se elevam a- 20"/• da ..
pa~te our_o e 40·/~ da partç pap~l da~ desp_esas_ orçall}en
tanas, quando .é certo que _a. renda. total , do~ · servtços 
industriaes;·e verdadeirarnente o são todos os'de~te Mihis-
terio, não :chega' .. á cifra cto seu custeio~ .• : ~ · / •·-.. 
. · Para 'ílggrávar este deficit, aJém dos inevitaveis de
feitos da administração. ófficial, contribuem; com .certeza,' . 
·dispensa veis· exfgencias M contabilidade· publica, ·.que; : 
~alvez não fosse,:difficil :corrigir, com grande benefici~ 

:, . admh1istrativo ê•real economia do Thesouro; Não é ra
-. . -.• -zoavelisubllletter a(). mesmo ;criterio repartiçÕes burocra.;. _. 
· · ._ .• · ficas·-.:e repartiçoes indu~trlaes, que não 11e podem·. dirigir 
" ·. . fóra de um regittierr d~ coritpetenéiél téchniqa , e confiança 

-. ,. pessoal.. · ·_ · _ . · · _ _ . 

•' 
~ ... 
-· I 

' 

. ·-. 

.' '(• 

· . . Remediada essa- falta, ainda. assim o éusteio .da in· · 
dustrla de transpbrte, maritinw ou terrestre, não se po.; · 
d'eria fazer, ç_om o_ producto ·da- receita; E' que a· con~ · 
stru?ção d!JS n~sso~ ·P()rtos, com suas linhas (je nav.egação 
mant1ma e fluvtal, e· das estradas de ferro, bem 'como o 
estàbeleéimentó • das·. linhas telegraphicas · ~- a criação do 

· serv!ço postal, ;sãQ obras realizadas mais com. o fim poli;.· ' · 
tlco ·de auxiliar a capacidade ecoitomica das diversàs re7 
giões do piliz, do ·que com vistas na- remuneração industrial • 
. Com excepção do porto :cte Santos e das. estradas de . 
ferro~'particulares que o ser:Vem, as· ·obfas ·publicas que 
temos, quasí todas federaes, não offerec~ram ás iniciativas 
individuaés campo de pros-peridade duradoura: · ' ,. 

Dos. portos do Ri'b. de janeiro, de Santos, d~ Recife, · _ . 
da Bahia, de Porto Alegre, partiram, n1l pénultima d~cada, 

·. ~ •.. po seculo ~assado, linhas ferreas de penetraçãd que, int~.o 

' ' \ ' '' ) . 
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· lizmente, salvo o caso de S. Paulo, não permaneceram 
. por longo tempo em mãos particulares, c logo vieram á 

posse da União, sobre cujo thesouro tem pesado a in
dustria das vias ferreas de tal maneira, que constitue hoje 
um caso particular do .nosso' 'problema financeiro .. 
· . Isto se. deprehende Claramente dos- factos .que vos 

passo a narrar, com os pormenores passiveis e111 do~ 
cumentos desta natureza .. · . · 

Central do Brasil 

Óccupa ·a Central do Brasil situaç~o privilegiada no 
mappa economico do paiz. Seus trilhos reunem os nossos 
dois. principaes centros · industriaes, S. Paulo e Rio de ·' 
Janeiro, praças commerciaes servidas pelos nossos mais · 
importantes portos marítimos, por onde exportam os 
seus. productos S. Paulo, Minas e Rio. de janeiro, além 
do sul de Matto Grosso e de'Goyaz. Nenhum dos outros 

- grandes centros industriaes, Pernambuco, Bahia ou Rio 
Grande. do Sul, apresenta concentração de valores c<;>m-
p~ravel ao servido pela Central do Brasil. Avaliado ' 
em 485.011:000$ o capital das nossas empresas manu
factureiras, ·a parte empregada nas fabricas .de S. Paulo, 
Districto Federal, 'Rio de Janeiro e Minas Geraes, monta 
ao alga,rismo de · 333.900:000$, ou 70 o/ o do valor fabril 
do paiz inteiro .. E o des~nvolvimento das linhas da Centr~l 
vae apenas a 2.438 km., quando a extensão total das 

, nossas vias ferreas attinge á pifra de 28.594 km., dos . 
quaes 16.066 km. concor.rem ás cidades de S. Paulo e 
Rio de janeiro. .. . . . 

. Pelo ramal de S •. Paulo, a Central é via de commu~ 
nicação · entre as du·as maiores praças commerciaes 'do 
Brasil, com. 498 km. de .linha de bitola larga; e, pela 
sua · linha-tronco,· representa. papel de estrada collectora 
da Rêde SuJ,.Mineira, da Oeste de Minas e de ramaes da 

· LeQpolçlina. Sómente além de Bello Horizonte, a 640 km. 
do Rio de janeiro, aonde chega a linha de l m,60 de bitola, 
faz a Central a' vez de estrada de penetração. . · 
· · De lado a importancia politica e social do' caminho de 
ferro entre a Capital da· RepÚblica e as dos principaes 
Estados da Federação, o valor da Central do Brasil, como 
elemento do patrimonio nacional, facilmente poderá evi
denciar-se pelos algarismos do seu trafego e pelo custo da 
sua construcção. Até o fim cto .exercício de 1918, a con
strucção da estrada, inclusive· o· material rodante, estava 
ein 458,270:859$955, excluídos os dejicits annuaes do 
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custeio do trafego e o juro do capital despendido. Addicio
nando-se á cifra indicada as quantias gastas, nestes dois 
ultimas ,annos, com a acquisição de material rodante e o 
proseguimento das obras novas, verifica-se que o custo da 
grande r~de de viação ferrea· orça por 500.000:000$000. 

Si ·a taes despesas juntassemos· o valor ·daquelles 
. deficits, teríamos idéa exacta do peso que representa a 
Central do Brasil para. o .Thesouro· Nacional, peso que 
se equilibra felizmente pela somma enorme de beneficias 
indirectos, provindos do desenvolvimento econoinico, que 
os meios faceis. de communicação do interior com o mar 
estimulam e intensificam. . 

· Conviria, entretànto, para segurança da avàli~ção, Ii- · 
mitar por meio cte tarifas que cubram as despesas do custe~ o 
o vulto. do beneficio indirecto ao valor dos juros do capital 
ewpatado na c:onstrucção da estrada. Estes juros, ~ razão 
de ·5°/o, representam ~acrificio annual de 25.000:000$, 
feito pela Nação inteira em proveito economiço. dél zona 
servida pela Central. Aliás, é o que succ.ede com todas as 

· estradas federaes; que· compõew a maioria da nos~a: 
·viação ierrea,: as administradas officialn,1ente úão deixam 
sa \dP; é\S arrendadas, que se conservam m.a11 deixam su
per ~vit muito reduzido. Das que não pertencem á União, 
sómente as de S. Paulo, exploradas por empresas parti~ 
culares, pagam bons dividendos e prosperam. 

Ainda ass.im, .o proseguimento da construcção de 
estradas de ferro é· a politica que o · Governo federal 
melhor pode seguir em. favor do enriquecimento do pa,iz, 
do seu progresso e civilização. Mas, desde que. e~sa qon
strucção não. representa· emprego inçlustria:l · de capitaes, 
o problema do desenvolvi!Uento da .yiação ftmea . fica'-na 
mais absoluta dependenciil das condições financeiras do 
Thesouro, de· onde deve sahir o f!Umerai'io · indispen~àyel 
ao pagamento das obras. . . · .. . 

Todo programma de construcção ferro-viaria exige a 
solução preliminar. de um problema financeiro·ligado á viéla 

· fiscal· do paiz. Rarameqte aconte~e poder justificar-se, 
_ com resultados immediatos, facilmente · calculaveis, dis

pendio avultado feito em construcção · de estrada de 
·ferro.. . . 

· As obras de electrificação daJ Central do Brasil são" 
das poucas excepções: ella:sse justificam plenamente, ·do 
ponto de vista industrial. ' . · · 

Ha muitos annos que se aventou o problema c se lhe 
indicou a solução. Em principio de 1908, já a direétori~ 
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da Estrada, cm seu rclatorio, escrevia que a !' electrificaç~lo 
dos seus trens· suburbanos, cm linha circular, com vasta 
platafoqna ·que facilite os embarques c desembarques, 
· inipõe-se como medida urgente e inadiavel.: . " · . 

Infelizmente, não se iniciaràm as obras antes da guerra, 
·nos longos annos que decorreram de 1908 a 1914, e hoje . 
a sua const~ucção ha de ficar por preço muito mais ele~ 
vado. • · . · 

Ainda assini, a solução convém pelo lado economico. 
Poucos algarismos bastam para mostrar a vantagem. Por . 
estudos a que procedeu a directoria da Central, vê-se que 
pagar o kilo-watt-hora a 40 réis (preço da energia que 
será fornecida á estrada de· ferro da Companhia Paulista) 
corresponde a comprar carvão de Cardiff a 11$531 a 
tonela~a. Ora; o preço da tonelada de carvão, a partir 
de 1914, terit subido, de anno para anno, de ?5$578 a 

'54$036, 76$796, 137$094, 125$300 e 119$112, em O 1919. 
· anuo passado; . a . Central. despendeu 36.000:000$ em 
compríls de combustível ;.o preço da tonelada de carvão, 
devidd á taxà cambial, foi superior ao que vigorou nos 
annos ·anteriores.. · 

Assim que, si a electrificação estivesse concluída em 
· fim de 1915, ter-se-ia feito, no quadriennio subsequente, 
.economia nunca inferioi· a 43.673:000$, quantia ·quasi 
sufficieilte, ainda hoje, para pagamento das obras. Além 
da vant~em financeira, calcule-se a maior capacidade de 
transporte e o maior conforto para quem viaja. . . 

Já se preparou edital de concurrencia para as obras~ 
O Governo espera, salvo obstaculos imprevistos, que 
mais de metade destas estarão construídas no fim do 

· anno · vindouro, para o que concorrerá o facto de já se 
acharem quasi concluídas as obras de fechamento da linha, 
até á estaç_ão de Deodot:o, serviço ·preliminar indispensavel 
para o começo da 'ªlectrificação. · · . · · 
· 'Cabe -aqui uma· referencia á importancia do trafego 
da Estrada. · · . 
·. .Tenho á mão, relativos ao exercfcio de 1918, os ai~ 
garis mos das unidades de trafego .. das quatro grandes 
estradas de ferro de S. Paulo- a Paulista, a Mogyana, a 
Sorocabana e a Ingle~a .. Sommam es~as unidades nada 
menos de 1. 777.385.443. Pois bem, a Central do Brasil 
attesta o trafego de 1.134.467.498, numero que reprc~ 

. senta 96 • /. daquelle. · · .. · 
o producto médio' da receita da .unidade de trafego 

. clá idéa do valor das tarifas dessas estradas. Eis os alga .. 
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rismos : $060,40 para a Central ; $078,28-para a Paulista; 
$081,7S para a Sorocabana; $101,61 para a Ingleza, e 
$106,05 para a Mogyana. · 

· O anno ·passado, a receita da Estrada de Ferro Central 
do Brasil montou a 84.040:000$, cifra redonda, sujeita. a 
verificações,·que talvez a elevem ~ 84.500:000$000. Foi, 
entretanto, inferior á despesa, que subiu a 87.356:038$255. 
O deficit ter-se-ia . reduzido, ou convertido em saldo, 
si o combustível importado não se vendesse por t_ão alto 
preço. · . . · ·· · - · .. . . . . · · · 

·· · · Nessa despesa não se incluem· as quantias . ~astas 
com as obras novas, como as de fechamento d~ linha de 
suburbios e as ·dos p'rolongamentos de Montes Claros e 
Ponte Nova. · 

Incorporou-se-·na Central do Brasil a Ilnha de turra
linho a Diamantina, com 147 km. de bitola de. 1111 ,00, 
estnida qu~ a União adquiriu por 7.000:000$, mas que 
exige algun~ dispendio em obras de reparação da linha-~ 
augmento· do material rodante. . 

· Este anno, para terminár a obra antes do centenario 
. da nossa Independencia, se iniciará a duplicação da linha 
de S. Pal!IO para a Barra do-Pirahy, no trecho até Mogy, 
conforme reclamam as ;necessidades urgentes do trafego 
no alludido trecho. . ~. · 

Da verba de 50.-000:000$, concedida o anno passado 
··para acudir á crise de . transporte das estradas dirigidas 
pelo Governo, tirou-se o necessario para compra de 40 
locomotivas, que já foram recebidas e s~ acham _em ser
viço nas linbas da Central. O material de transporte, porém, · 

. · enconhriendado a fabricas nacionaes, não pôde ainda ser 
fornecido, apesar de urgentemente reclamado para o me-
lhoramento do serviço de trens de S :· Paulo, onde o tra- . 
fego augmenta constantemente. . 
. Não obstante as grardes difficuldades. na acquislção 
de material rodante e os altos preços do combustível, pode 
considerar-se perfeitamente satisfactorio o serviço de trans
porte na Central, cuja renda, como vimos; quasi se elevou 
ao algarismo de sua despesa. · 

Oeste de · Minas 

Das gmndes cstt·adas de ferro de penetração, que 
partem da Capital da Republica, a Central do Brasil, 
pela sua linha tronco, segue para o norte, não muito 'afas~ 
tada do meridiano do Rio de janeiro, e, pelo ramal de 

'' 
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S. Paulo, ·com direcção geral de leste, se desvia um 
pouco para o sul. No quadrante formado assim pelos 
dois ramos, estendem-se as linhas dé! Sui~Mineira e da 
Oeste. de Minas; a primeira, na metade sul do quadrante; 

.. · . a segunda, na parte riort~, com. a linha principal rigoro
. samente na direcção noroeste, parte de . Barra Mansa, 

passa por Lavras e Formiga e chega hoje, depois da 
, incorpor~ç.ão da Estrada de Ferro de Goyaz, à cidade de 

Patrocínio, distante 947 km. do Rio de Janeiro. · 
No seu càminho rectilineo para noroeste; a Estrada de 

Ferro Oeste de Minas, neste m.omento já muito. perto de 
Catalão, procura o planaltq central do Brasil. Desde que 
sobe a serra da Mantiqueira: no . .caminho de Barra Mansa 
ao Turvo, não mais abandona as terras altas, entre as ba
cias do S. Francisco e do Rio Grande; até ás fronteiras 
do Estado de Goyaz, pouco adiimte de Patrocínio, ·aquem 
de ·Catalão, ponto este. em que encontra a Estrada de 
Ferro Mogyana e estabelece a concurrencia de transporte 
tão util' ao dese11volvimento da região servida. 

De uma estação da linha de Formiga a Patrocínio, na 
villa de ·s. Pedro de Alcantara, a 829 km. do Rio de ja

. neiro, .sahe o· ramal de Uberaba, cuja construcção, já muito 
·adiantada, será. rapidamente concll!ida, assim que se· li~ 
quidem as. questões judiciarias da Estrada de Ferro de 
Goyaz · · • . . · . · 

D~ estação de Garças, a 1'79. km: de S. Pedro de AI
cantara, parte a estrada de ligação da. Oeste de.'Minas a 
BeiJo Horizonte, com o clesenvolvimento de 298 km. de 
excellepte linha de bitola de 1 "',00, quasi toda lastrada 

· .de pedra, sel·vida por optim·os· edifícios de trafego. A :ui~ 
tirna estação dessa linha, edifício de _aspecto grandioso, · 
construido pelo actual· Governo, tive·· occasião de inau
gural-a .em 3 de. out.ubro do anno passado. 

Dentro de pouco tempo, a rêde da Oeste· de Minas 
se comporá de duasgrandes linhas de bitola de tm,oo 
'tuna, de Barra Mansa a Catalão, com directriz rigoro
samente noroeste; outra, de Bello Horizonte a Uberaba, com 

·directriz oeste, no traÇo aproximado do parallelo de 20 
graus de latitude sul. E' um total de mais de 1.600 km. em 
região de boas terras, onde a industria pecuaria encontra . 
condições favoraveis e a situação .tropical se corrige {lelà . 
altitude, de tal mcido que o clima é suave c propicio á 
criação dos gados de grande porte. -

A essa~ rêde . .de ·linhas principaes, de bitola de' um 
metro, liga-se a ·antiga rGctc ele 0"',76, entre Barbacena e 

. ) 



. i 

.' . 
i98 CONGRESSO NACIONAl, . 

Lavras, na direcção oeste, donde o nome inicial da es
tradá, e entre Lavras e Par·aopeba, na directriz norte, . 

. qu7 J~a'ssa por Divinopolis, séde de grandes e modernas 
officmas de reparação. ' , 

Antes da sua liquidação, em 1903, a Companhia Oeste : · 
de Minas se havia ligado á Companhia Estrada de Ferro 
Barra Mansa a Catalão, cuja construcção se iniciou em 
1892, de sorte que o . Governo Federal, em '1903, en
campou não sómente as linhas de 0111 ,76 da antiga· Oeste de 
Minas, como ainda muitos kilometros de bitola de 1111,00, no 
total aproximado de 307 km. Depois da encampação, · 
que custou 15.6Q2:500$, a União c.outinuou a construir 
as linhas de bitola de '1 111 ,00 e, nestes ultimos dezoito 
anhos, augmentou-as de 887 km. A construcção prosegúe . 

. para o porto de Angra dos Reis e, logo que cessem os. im- · . 
pedimentos judiciarios, continuará para Catalão e Uberaba . 

. . Apequena praça de Angra não. pode. desviar o_ com-. 
mercio de centro importante como o. Ri.o de janeiro; mas, 

~ .desde que a linha se acha em. trafego até Capivary e ha 
·muito trabalho· feito ria descida da serra, não convém sejam · 
suspensas as obras. De outro làdo, pelo poJtd de Angra 
mercadorias de grande· ·peso e pequeno valor se poderão 
exportar, embora não·se deva contar com grarlde sahida de 
minerio de ferro ou manganez, cuja exportação será mais 
facil pela Central do Brasil ou pela Victoria a Minas. 

A Oeste de Minas, além de servir a zona importante 
do interior de Minas,· na região comprehendií:Ja entre o 
Paraopeba e o rio Grande, e de facilitar as coinmtinica· · 
çOes do Triangulo Mineiro e da capital do Estado, tem 
papel importante na ligação das terras de Goyaz ao porto· 

~· do Rio dejaneiro, por um caminho directo, que ~erá con- · 
currente do que já existe para o porto de Santos; Em- . 

· quanto os trilhos · da Oeste não chegarem a Uberaba, · 
Catalão e Angra dos Reis, ha mistér proseguir-se nos 
trabalhos, na medida dos .recursos ·autorizados pelo 
Congresso. · . · 

Para o exercício de 1920; solicitou ·o Governo, e o 
Congresso concedeu, 7.218:151$, · destinados .ao custeio 
do . trafego; para o exercício vigente, . destinaram-se 
11.312:553$500, dosquaes 620:178$ reservados aos 356 km. 
da Estrada de Ferro de Goy11,z. Estes algarismos revêlam· 
a preóccupação· de melhorar o ~erviço da Estrada. · 

·A receita bruta da Oeste subiu de 5.356:066$352, 
em 1918, a 7.756:497$927, o anno passa:do, inclusive a 
renda da Goyaz,···a qual foi,· separadamente, cm 191?, 
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· de 627:804$786, inferior á despesa, de 915:491$666, nos 
356 km. trafegados. . . . . · . 

No orçamento deste anno, além dos 11.312:533$500 
. destinados ao custeio do trafego de toda a rêde da Oeste, 
existem as parcellas ~e 2. 000:000$ e de 1. 200:000$, a 
primeira para a construcção do ràmal de Angra é a se· 

' gunda para despesas na Estrada de Ooyaz. . -
Dos 50.000:000$ que o Governo pediu para comprá 

de material rodante necessârio ás estradas. de sua pro· 
priedade e administração, reservarám-se 8.300:000$ á 

. Oeste de .Minas, ·onde a crise .de transporte desappateceu 
e em· cujas · estações nenhum accumulo de mercadorias 
hoje se 9bserva. · · 

Tem sid,o, nestes do.is ultimos annos, um tanto me. 
lhorado o .regimén administrativo 'dessa grande rêde. Os 
habitas de 'disciplina e o rigor .das. medidas acauteladoràs 
dos interesses do Thesouro fazem esperar grande augmento 
de rendas. . . 
. Milito ha que fazer e gastar pà.ra pôr em boin pé a via 

permanente da IJnha de Formiga a Patroéinio, a qual o 
Governo ·recebeu em rriás condições tle construcção e. 
muito. precariamente conservada. O material rodante, de 
transporte e de tracção, em misetavel estado, tem sido 
substituído, porque pouco ha em condições de se concertar. · 
Essa é ·.a pàrte màior da estrada d,e ferro, cujo cgntracto · 
o Governo declarou caduco. A outra parte, em continuação 
á linha· da Mogyana, além de Aràguary, tem 233 km., até 

· . Roncador, ultiina estação aberta ao trafego. Muito trabalho 
de construcção existe nos 84 km. seguintes até Tavares, 
aléni do· rio Corumbá; para cuja ponte já existe materlàl 
metallico no lugar. Não fossem as di·fficuldades encontradas 
no desembaraço dos papeis relativos ao fornecimento de 
recursos, .e os empeços que acompanham a liquidaç~o 
de uin contracto declarado caduco, .a grande ponte podena 
estar promptit . . 

A estrada para a c.idade de Goyaz constitue uma das 
mais justas aspirações ein materia de via ferrea do paiz, e 
a sua construcção representa o cumprimento de velha 
promessa feita aos habitantes dessa longínqua região. 

,. 

·Noroeste 

· Do credito de 5o:ooo:OOO$, ha pouco referido, reser. · 
varam-se 12.300:000$ para despesas da Noroeste, que sahe 
de Baurú, aonde chegam os trilhos da Sorocabana e da 
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Paulista, e vae ter a Porto Esperança;. na margem do rio 
Paraguay, francamente navegavet até Cuyabá. 

A verba orçamentaria de l9i9 foi de 8.983:780$; a de. · 
1920 subiu a 11.854:980$; a concedida para o corrente · 
exercício é de 12.534:980$; fóra a iritportancia de 3.000:000$ 
que, por operação de credito,' póderá despender o Oover.no · 

. nas obras ~a ponte sobre o. rio Paraná. A receita da No- • . 
. roeste, sempre crescente, foi. de 5.068.:494$170 em 1919, e · 
. montou a 6.488:345$310 o anno passado. · · · 

Trata-se de esfrada aindà em phase dé formação, que. 
continúa em regímen de grandes dejicits, mas em . cujo 
futuro'forçoso é confiar. O caminho de S. Pauto á margem 
do rio Paraguay, sobre ser uma estrada de alto valor 
para a expansão ecónomica do oeste de S. Pauto ·e . sul 
de Matto Grosso, tem papel. de transcendente sigi:tific,ação 
na vida internacional do paiz, no futuro das relações com
merciaes que desejamos manter com as republicas vizinhas, 
Bolivia e Paraguay, a quem poderemos offerecer curto e 
rapido accesso ao mar. · 

A construcção da Noroeste realizou· antiga aspiração 
nacional. O decreto n. 5.349, de 18 de outubro de 1904, 
modificou, de um golpe, as antigas ·concessões de· duas 
estradas de penetração, a, de Uberaba ·a ·Coxim e a .de~ 
Catalão a Palma; a primeira transformou-se na de Baurú .. 
a Itapüra, que ficou· propriedade da .c Companhia No
roeste ; ·a segunda passou a ser a linba de Araguary a 
Ooyai, pertencente á Companhia Ooyaz, cujas ·linhas ti
veram o seu traçado profundamente alterado alguns ãnnos 
depois. Si a mudança de caminho _para a~. margens do Pa
raguay e a resolução de procurar Ooyaz ein vez de Palma 
foram medidas acertadas no plano de.vias ferreas do sul 
do Brasil, é; todavia, de lastimar que se houvesse adoptado 
o regímen da garantia de juros a um capital de 30:00()$, 
ouro; •por kilometro, numa estrada de ferro onde o raio de · 
curva podia descer a 100 metros e a declividade subir a 
3 o j o, coin proveito para a empresa, ainda que pei01:es 
fossem as condições .technicas da linha.·. . . · 

Ainda bem que se pôde modificar o primeiro projecto 
da companhia e se conseguiu a construcção da li~ha de 
Baurú a ltapura, de 436 km., com rampas que não. passam 
de 20 millimetros. ·por metro e curvas de raio superior a. 
150 metros. · 

O trecho de Itapura a Corumbá, rigorosamente de 
ltapura ·a Porto Esperança, com 837 km. de desenv.olvi-

' I 
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ment?, foi construido ,,Por empreitada' pela propria Com-
panhta Noroeste. . . · 

Na dupla liquidação desta com}lanhia, primeiramente 
a empreitada çla linha de ltapura a Corumbá, que ena não 
concluiu, e depois a cQncessão da estrada de Baurú a · 
ltapura, despendeu o Governo federal as . parcellas de 
51.769:450$400, com pa amento de folhas de medição de 
obras, e 37.731:000$ em apolices da divida publica, ao 
typo de 85, conforme os termos. do decreto n. 12.857, de 
30 de janeiro de 1918, o que representa um total de 
89.500:450$400. . . . . 

. · Assim mi primeira como .na segunda, naturalmente 
nesta, .. mais do que naquella, tein gasto ·e continuará a 

.. gastar o Governo sommas consideraveis, até final ~ouso
lidação do leito da estrada e conclusão das obras d'arte 
definitivas, de que . a principal, a .ponte sobre o Paraná, 
está presentemente em construcção. ' r . ' • . 

Do emprestimo externo de frs. 100.000.001,), autorizado 
por qecreto de maio de 1908, para construcção da estrada 

. de Itapura· a Corumbá; nenhum saldo mais havia no fim 
de 1915, quando se abriu o credito especial de' 2.200:000$
p~ra proseguimento das obras. A estrada foi entregue 
ao trafego em outubro de 1914, de IIUlneira · qu.~; durante 
um annoapenas·, foi custeada por conta do' emprestimo. 

. No exercício de 1916 e nos seguintes, sob administraçlio 
official, a ·sua vida' financeira passou a figurar no orça-

. mento federal, o que tambem succedeu á linha de Baurúa 
lta,pura, a partir de 1918. Verificou-se, nos dois ultimas 
éxercicios, o deficit de cerca de 6.000:000$ na estrada 
de · B~urú a Pc:>rto Esperança, quantia que se deve addi~ 

· cionar ao preço da ·encampação da Noroeste,· ao emyres
timo de 100.000.000 de francos e aos creditas espeéiaes 
si . quizermos ter idéa segura do custo .da linha actual 
ainda ·por se concluir e consolidar~ · .. · .. 

As 'grandes vantagens, porém, de ·~rdem ,economica 
e significação internacional· que' de lia adveem para o paiz, 
compensam fartamente·o sacrifício do Thesouro, traduzido, 
pelqs algarismos que acabamos de ler. 

·- \ ',. ''' . «A uxiliaire:. , 

.. Na Men~agem do armo passado declar.ou o Governo 
. que pensava em resgatar o contracto ·de arrendamento da 

Compagnie Auxiliaire e transferil-o ao governo estadual .. 
Coroaram-se de exito as operações, e hoje as estràdas, 

com 2.112 km., são .administradas pelo E~tado, empenhado 

' . ,. 
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em concertar as linhas e recompôr o material rodante, que 
tudo se ençontrava em precarias condições. . 

-. ·Foi no'• Rio Grande do Sul que a crise de transporte 
de viação ferrea se manifestou mais intensa, sob a acção 
de. causas conhecidas, das quaes as principaes eram a des~ 
cu1dada conservaÇão da via"-perinanente e a carencia de · 
material rodante, de tracção e de tran~porte. A empresa 
arrend<1taria procurava justificár essa, faltà.com as difficul~ 
dades nascidas da guerra, mas ó ·que éna reví:llava era 
sobretudo a sua debilidade financeira. · · . , · · 

. Ante a prem~ncia das . circumstancias e á vista das 
clausulas do .coíttraéto da companhia, . silencioso quanto 
á caducidade, o Governo resolveü acceitar a proposta de 
rescindil-o mediante o só pagamento do capital reconhecido 
como gasto em construcção de obras novas, e que até 
1958 se deveria amortizar. · · . · 

··. Subia. este capital a"89. í-4~:286$334. ~elas clausulas 
do contracto, · o Governo teria, a partir de 1935, o direito 

. de rescindil-o, . mas, além da parte capital não amor~ 
tizada, deveria pagar indemnização por lucros ces- · 
santes1 o . que,. feitos os calculos, elevaria a réis . 1 

· 
111.398:221$854 o. preço . da rescisão •. A situação finan-

, ceira da . companhia, o .clamor das reclamàções contra o 
seu pessimo serviço, a pressão exercida pela. fiscalização, 
concorreram para que a. exigencia lião ultrapassasse o 
limite do capital e se. pudesse fixar, em 200.000.000 de 
francos belgas, nos termos· de um accõrdo feito ~m. Porto 
Alegre. pelos representantes das duas partes, sob .a pre':' 
sidencia do· governador. do Estado,. a. indemnizaÇão a 
pagar pelo resgate do arrendamento .. Esta indemnização , 
consegui re.1uzil-a ainda com a obrigação. assumida pela . 
empresa .de desistir de varios éreditos, entre os quaes 
algumas reclamações já apoiadas em sentenças judiciarias. 
. O governo do. Estado,.. pelo. actual. contracto de arren- . 

· damento, compromette-se a. empregar· na reparação das 
linhas e do material rodante até o maximo da quantia 
paga pela União á empresa belga. · 

Ao cdmpletar-se um anno do novo regímen, em julho 
proximo vindouro, poder-se-á, melhor do que hoje, dar 
balanço á obra realizada para solução do problema de 
transporte no Rio Grande do Sul: · · · 

A substituição da empresa belga pelo governo do 
Estado facilitou a revisão· das tarifas, que não podiam 

· · deixar de elevar-se nesta época em que, por toda a parte,. 
as despesas ferro-viarias cresceram immensamente. 
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Não foi pequeno' o. deficit da,s estradas o anno passado. 
A receita bruta subiu a 22.243:452$396, emquanto a 

. despesa chegou a 25.207:295$711, o que significa prejuízo 
de quasi 3.000:000$000. E neste calc.ulo não se inclue o juro 
do. capital empregado na cori.strucção, o qual, á razão. de 
100:000$ por kilometro, passa de 200.000:000$000. O pre
juízo do custeio diminuiu com o consumo de carvão extra-

. h ido de minas situadas á marg~m das linhas. Queimaram-se 
11.065 .toneladas de carvão estrangeiro e .. 65.306 de 
carvão nacional; aquelle custou em média 136$ a tone- • · 
lacta e. este 48$, facto 'que ao mesmo· tempo revela o 
valor relativo do nosso combustível .e mostra que a sua 
industria, no proprio terreno das minas, soffre . a con
currencia do estrangeiro. O maior concurrente, porém, do 
carvão' nacional, nas estradas do Rio Grande, é .a lenha, 
de que se consumiram o anno passado 482.0QOm3, ao 
preço médio de 5$880 o metro. ~· 

' . O deficit do trafego das estradas da antiga Auxiliaire 
pefmitte uma observação relativa á nossa industria de trans
portes. De longa data vinha a empresa belga recl'amahdo 
elevação de tarifas; o Governo, pórém, sob· influencias 
varias, muito comprehensiveis numa democracia, retardava 
o deferimento da .razoavel pretensã.o da companhia. Os 
directores desta tinham de attenderao:justo· interesse· dos 
.seus _capitalistas e, por isso, reduziam a despesa de custeio 
em prejuízo dà conservação da linha e. do material r~dante. 
Sem tarifas compensadoras, obrigada ao pagame~to dos 
juros do seu capital, com despesas· cada dia crescentes, 
a companhia sacrificava a estrada na sua lin~a .e no seu 
material .rodante. . · 

· Isto succede por toda parte, no Rio Grande do SÚI, . 
co1ho em Minas Gei·aes, em Pernambuco e na Bahia, sempre ·. 
que os arrendatarios da .estrada nãO, encont•:am, em re-. 
ceita folgada, o bastante para os lucros previstos e a boa 
conservação da propriedade que exploram. · 

Por ;naíor que seja a solicitude dos inspectoi·es do 
. Governo, a quem pertence a estrada de ferro arrendada, as 
condições do serviço tornain-s~)nãs, quando a despesa de 
custeio é reduzida abaixo de certo .limite por força de re-:
ceita insufficiénte. Si a renda bruta de uma estrada não 
cobre todas as suas despesas,,só o Governo. pode man
ter-lhe o trafego, ainda que va buscar no Thesquro qs 
recursos com que fazer face ao deficit. 
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Sul-Mineira. 
, I 

, , O Governo federal havia ericat'npado, em 1901, a 
Estrada de Ferro -Minas e Rio, com 170 ~m. entre Cru
zeiro .e Tres .Corações, por f. 1.850.000, e a Companhia 
Muzainbinho, em 1908, com 190 km.; por 12.000:000$000. 

· · Mais tarde, em 1909, arrendou essas duas estradas á ' 
Companhia Sapucahy, concessionaria de uma grand,e linha 

, ·que vae, com 594 km., dà Barra do Pirahy, passando por 
• Caxambú, Soledade, Itajubá e Pouso Alegre, á fronteira 

de S .. Paulo, para ligar,-se com a Mogyana, na estação de 
Sapucahy. · · · · .· · .. 
· . · No contracto de arrendamento figurava a obrigação 

de construir, no prolong;tmento da Muzambinho, que. 
chegava a Monte Bello, uma linha que servisse a Monte 

. Santo e Cassia, municípios productores de café e onde a · 
· · . pecuaria prospera actualmente. A. companhia· arrendataria 

passou á Mogyana, com a pesada obrigação de construil-as, 
mas. sellJ os onus do arrendamento, a exploração das linhas 
novas, que, em 31 de dezembro ultimo, mediam 232 km. de 
extensão. . · 
. . Tem a Sul. Mineira em trafego, fóra as linhas .da Mo

gyana, 1.089 km.; contados o.s ramaes da Campanha, de Al
fenas, do Rio Preto .e de S. José do Paraíso. Quer _isto dizer 
que, tirados os kil.ometros já pertencentes á União,· os ad- . 
quiridos da Minas e Rio'e da Muzambinho, aencampação ' 
da Sapucahy incorpora no patriinonio nacional 7~9 km. de 
estrada de' bitola: de 1 m,oo, inclui do o. ramal de Lavras • 

. Custou.esta incorporação 39.680.apolice's da divida pu-
. blica, jurps de 5•/ •. Emquanto na Muzambinho o kiloinetro 

ficou em quasi 70:000$, ·na Sapucahy não foi além de 55' · 
. apolices, que se não vendem. ao par. junte-se a isto a 

vantagem de' haver a Mogyana, por co1.1ta da Sul-:-Mineira, 
construido 232 km. de estradas, e ter-se-á idéa das con
dições em que se resolveu ·o p~oblema da Sul-Mineira, . 

. para o que muito valiosa foi a collaboração do Estado de 
Minas Geraes, ·a cujo governo: de perto interessa o pro~ 
gresso da região servida hoje por esses 1 .. 32~ km. de via 
ferrea. · ·' · 

A vantagem· da construcção dos 232 km~·a que alludi, · 
póde avaliar-se em 10.000:000$, capital cuja amortização e · 
juro corriam por conta d~ União, nos termos ·da clausula 
VIII do contracto de 2 de Janeiro ~e 19 tO. 

Em taes circumstanci<ü>, calculado o valor das apolices 
ao typo corrente t\. deduzid.os esses ,10.000:000$, restam 

·' !. 
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23.800:000$ para preço dos 729 kilometros comprados á 
Sapucahy, o que dá o custo kilometrico de menos de 
33:000$000 . 

. Reunidas todas as operações, a de 1901, a de 1908 e a 
de 1920, pode dizer-se que .a União despendeu t 1.850.000, 
mais 12.000:00Q$ . e mais .39.680 apolices de 5 •; o na.· con
strucção de 1.322, km. das linhas ferreéj.s, que. servem .ao 
progresso da região · denominada Sul de Minas, zona 
exte.nsa de terras feríeis, comprehendida entre a Serra 
da Mantiqueira, o thalwég do rio· Grande e a fronteira de 
S. Paulo. Deduzidos os 232 km.· das linhas construídas pela 
Mogyana e adoptado o cambio de 20$ por libra e o typo 
de 90°/o para·as apolices; chega-se a este resultado: os 
1.090 km. da Sui-Mineira,.arrendados ao governo de Minas 
Oeraes, custaram aproximadamente 85.000:000$ ao Go
verno federal, isto é, menos de 79:000$ por kilom~tro.' 

O saldo de todas as linhas da· Sul Mineira foi, o 
anno passado, de 2.180:191$151; nos 1 .090 km. arrén

' dados· ao governo de Minas o saldo do exercício ante-
. rior fôra de 1.844:522$540. Muito modesto juro deixariam 
esses pequenos lucros ao capital gasto na construcção·das · 
linhas, si as estradas fossem obra da industria particular. 
. ·· Os 1.322 km. produziram, no ultimo exercício, 

· a receita de 8.634:524$005 num trafego que importou em 
6,454:332$834, o que dá ·o coefficiente de quasi 75 o ; ... Este 
algarismo . deverá · baixar, com uma revisão de tarifas, a 
valor nunca maior de 70, de sorte que a metade do lucro 
liquido represente .o juro razoavel do capital que o Estado 
'de Minas terá de collocar na reconstituição das linhas e 

· na recotítposição do material rodante, e que deve attingir a 
· um quarto do despendido pela União no._resgate das linhas 
arrendadas. - - · · · 

Em ta:cs condições, até do ponto de vista puramente 
financeiro, se justifica a operação realizada em ·1920. 

Viação Cearense 

, No extremo nordeste, a linha. divisora das aguas na 
!;erra da lbiapaba e a que, pela Chapada do Araripe, segue 
o cspinhaço da Borborema e dos Cariris Velhos, apartam 
para o mar um vasto triangulo de terras, de superfície 
igual <Í do Rio Grande do Sul ·e onde, apesar das seccas 
periodicas que caracterizam a face meteorologica dessa re
gião, traball1am quasi dois e meio milhões de habitantes. 

. ' 
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Mais de metade desse territorio pertence ao Estado 
do Cear.á; muito mais de metade do Ceará tem (lguas que 
vertem para o vali e do Jaguaribe i correm as outras di~ 
rectamente para o mar, ou. então, e na maior parte, vão ter 
ao valle do 1\carahú. , 

As duas unicas linhas. ferreas do Ceará partem do 
mar, do porto ,de Fortaleza e do de Camocim; ·a primeira 
alcança a vertente do Jaguaribe na cidade de Quixadá, 
88 km. além de Baturité i a ·segunda entra no. valle do Aca.:. 
rahú pouco .antes de Sobrat. · · .. · . 

·· Construi das ambas pela União, a de Baturité iniciada 
em 1870,~e a de'Sobral em 1880, àrrendaram~se em 1897, 
depois de longo período de administração official, a contra
ctantes diversos, 'e, em 1910, passaram a constituir objecto. 
de um só contracto de arrendamento com a Limited Soutlz 
American Rai/way Construction Company, cuja· actividade 
durou até 1915, anno em que .o contracto caducou e as 
estradas voltaram á administração do Governo. 
. A 6 de abril do anno. passado, a denominada Rêde 

. de Viação Cearense. passou á ·direcção da Inspectoria Fe~ 
dera! de Obras contra i/-S Seccas, incuml;lida dos trabalhos 
das grandes barragens. . · · . . 

. Um dos primeiros cuidados dessa Insp,ectoria foi ad~ 
. quirir mat~rial fixo e rodante para o bom. apparelhamento 

das duas estradas, ·principalmente a de Baturité, que terá 
de transportar cimento e outros materiaes de construcção 
para as. l;larragens. ,projecta~~s no vali e 4o jaguaribe-e 
tambem no de Piranhas, serv1qas estas ultimas pelo ramal 
de Lavras.a S. jqão e Souza, caminho ,de, Pombal, aonde 
de Granvirá ter a· estrada de A lagoas· já contractada .com 
a Oreat Western. . . . . . · ' . . . , , ., ,'. .· 

As duas linfias ferreas do Ceará teem ·presentemente . 
,932 km. em trafego, dos quaes. 559 na Baturité e 373 na 
SQI;)J'al, aquella com. trilhos em Aurora,,além de La.vras, e 
esta' no boqueirão do Poty, ond~ o.rio corta a serra da lbia~ 
paba, entra no territorio do Piauhy e o atravessa de leste a 
oéste até desaguar no Parnahyba, logo abaixo de Therezina. 

Cuida~se neste momento, para attender ao trabalho 
das barragens ·cto v alie do Piranhas, de construir a •linha 
do- Souza i mas a consfrucção da estrada do rio Poty, que 
ligará Cratheús a l'herezina, é obra que se não deve 
'abandonar, ainda que se faça a estr~da de Petrolina a 
Therezina, destinada a completar o caminho de ferro 

· de .São Luiz do Maranhão a São Salvado!· da .Bahia; 
·Questão de tempo, Fortaleza será ligada a Sobral; ~ 

/ 
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entiio conviria que estivesse concluída a linha de. Crathcús 
á capital do Piauhy, · donde já se vae por via ferrea 
até São Luiz. . , · 

A ligação elas duas extensas linhas de penetraç&o do 
Geará, além de contribuir para. a união ferro-viafia dos 

:Estados do Norte, representará valiosa defesa contra os 
effeitos das seccas, pois facilitará· o a~astecimento das 
populações castiga,ctas pela intemperie. e permittirá: a 
retiracla dos que se não puclerein · manter nas regiões 
ainda não beneficiadas. São duas parallelas de p~netração 
norte-~ul, uma que leva a . Fortaleza a producção do 
valle do ]aguaribe e outra a Camocim a cto. valle do 
~carahú. Bem _que.r~presen~em feliz traçado para servir 
a economia cearense em boas condições ·de trafego 
industrial, não. fazem face ás despesas de · juros do 
capital · gasto na sua construcção, circumstancia aliás 
commum a quasi todas as estradas brasileiras, mas· dão 
receita de trafego superior á despesa de custeio. 

Prosperaram os seus 'llrrenda,tarios de 189.7 a 1910, 
sem prejuízo da conservaç~o da linha e do material ro
dante, o que, infelizmente, não se· verificou na· Auxiliaire, 
na Sul-Mineira e na Viação Bahiana. · 
· Ainda no exercício passado .o sàldo montou a. réis 
446:445$007. ' . 

·No ultimo volume de.estatistica das estrada~ de ferro, · 
publicado pela Inspectoria, vê-se que a receita kiloriletrica 
da Baturité, · no valor. de· 4:783$949; foi superi.or á da 
Oeste de Minas, da Viação Bahiana., da . Noroeste, da 

· Victoria ·a Minas, da Thereza Christina, pouco inferior á . 
da Auxiliaire, e muito pouco á da Sul-Mineira .. 
· A . propria receita kilometriC<!- da Sobral, que não 

passou de 2:046$927, é maior que a ela Bahia· e Minas 
(1:598$165), da Goyaz, da Thereza Christina (1:532$126), 
da· Quarahy a S .. Borja e da Curralinho a Diamantina. 

·Este facto traduz a relativa prosperidade· da região 
cearense, cujas. possibilidades economicas. crescerão im .. 
;n1en~amente, quando realizàclíls as obras ctas seccas. . . . 

. 
" «Great Western». 

. · A grande rêde· que, com 1.617 km., actualmente liga 
as capitacs dos"quatro Estados do extremo nordeste, teve. 
ii1icio na concessão provincial de 1870, obtida pelo barão· 
·da Soledade e transferida, em 187o, a. Tfze Oreat Western 
·oj Brazil Railway Company, Limiteá. A concessão des 
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tinou-se a principio á .construcção de uma linha ferrca de 
Recife a Limoeiro. · . . . 

A garantia de juro de 7 • /. sobre um capital de 
50:000$ por kilometro desta linha, que tem hoje 270 km. 
em trafego,. resgatou:.se em 1901. Nessa occasião, porém, 
não se cogitou do dh:eito de reversão, ·o qual só agora a 
União obteve, quando, em agosto do annó .passado, se reviu 
o .contracto de 1909. Reverterãotambem·ao domínio federal, · 
no fim do prazo do arrendàmentô, que se não alterou, 
84 km. dos ramaes. de Bonito e Barreiros, aétuatmente 
propriedade da companhia,· como o é a linha de Limoeiro. 

· Além desses 354 km.·· .. de sua propriedade, a O real 
Western havia ·tomado, por- àrrendamento, e.m 1901, .as 
linhas cncampa~as nesse anno, a saber: Natal a Nova 
Cruz, Parahyba a Pilar, com. um ramál para Mulungú, Re-

. cite a Palmares, e Maceió a Imperatriz (Uniao), .com um 
. ramal para Viçosa, bem como as duas estradas construídas 

pela Uniã0, a · Sul de Pernambuco, de Palmares a Oa
ranhuns, com .um ramal de ligação á Central de. Alagoas,, 
e a. Paulo Affonso, trecho de linha ferrea isolado, com 
116 km., á margem do rió S. Francisco, projectado. e 
construido para evitar á navegação o embaraço da grande 
cachoeira. · · 

No contracto. de .auendarilento da Oreat Western 
·figuravam todas . as estradas do extremo nordeste, com 
· excepção da Central de Pernambuco, do Recife até perto de 
Pesqueira, linha arrendada em abril dê 1898. Em julho de 
1904,_ aquella companhia, por accôrdo.com os antigos. ar
rendatários, incorporoli-:a tambem na sua.rêde~ A esse tempo 
já se havia feito a ligação das estradas do Rio Grande do 
Norte e Parahyba, e.· de _A lagoas e Pernambuco~ Realizou 
então a Oreat Western, nos termos do seu contracto, a 
construcção do ramal de Itabaianna a Campina Grande, c 
-levou os trilhos ·da Central de. Pernambuco até Pesqueira, 
o que representa 131 km. deJi_nhas novas. , · 

. No contracto de 1909, revisão do ·de 1904, assumiu a 
1 

• companhia o compromisso. de levar as lird1as a Picu~y, 
na estrada da Parahyba, a Flores, na Central de Pernam
buco, e a Palmeira dos lndios, em Alagoas; porém, ao 

···. fazer-se agora a nova revisão, as · linhas não tinham pas-
sado de Bananeiras, de Rio Branco. e qo km. 44,a contar 

· de Viçosa, ou sejam 118 km., em cuja construcção, além de 
obras dispersas, a companhia allega ter gasto a importancia 
fixada como limite . á obrigação de novas construcções, 

' 

.. 

·' 
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. · ·Para justa. remuneraÇão do capital, de :e 3.500.000, in
clusive o dos prolongamentos, os saldos. da Oreat Westem 
teem sido insufficientes; O de 1919 foi de 1.258:161$503, 
ou; ao cambio de 20$ por libra, menos de 2 ·; •. 

.. · Esse juro modesto era obtido á custa de forçada re-
, ducção .·das despesas, com prejuízo do serviço e descuido 

da conservação. da linha. . . 
O Governo, que não ·pode Qegar ao capital particular .. 

empregadO' nas industrias, sobrehido nas que tocam a ser
viço de utilidade pub!i~a, direito á remuneração razoavel, · 
Hnha de estudar as allegações da companhia e · acceitar 
modificações rio.contracto em vigor: era empresa de longa . 

,tradição, que vinha, m!lnida de· provas, expôr a situação 
angustiosa da ·sua vida financeira e pedir em consequencia 
a revisãó do se'u contracto. · • 

Estudou, .por ·isto, demoradamente o accôrdo, reviu 
as tarifas, alterou as condições· do arrendamento e está 
certo de haver feito justiça ao capital importado para 
prosperidade do paiz. . · 

:Si a empresa,_para: corresponder aos sentimentos que 
. inspira~am o Governo, cumprir o contracto, como é do seu · 
· dever, muito . lucrará com isso o . progresso da região, e 
terei assim alcançado o nm que houve em mente ao assignar 

· o ·decreto de. 24 de agosto do anno passado, do . qual é 
.complemento o de 13 de abril deste anno, que approvou o 
accõrdo para ~ construcção dos. prolongamentos .da Centra( 
de Pernambuco, da Central da Parahyba, das linhas de 

·· Limoéiro e Bonito, . bem como da ligação ·de Cqllegio a 
Atalaia, solução de continuidade que perdura no caminho 
de ferro de Alagóas· a· Bahia. · · · · · · 

. . \: . . . \ 

. Viação Bahiana , .. 
. I 

r . 

. ' 
. De · duas concessões pessoaes, uma feita a-.. Alves 

Branco Muniz Barreto cm -1853, c a outra a João Mugan 
cm 1866, aquellá referente á estrada que va(ás margens 

· do· S. Francisco, e esta .á que procura ~ Chapada Dia
. mantina pelo valle do Paraguassú; proveem as linhas 

ferreas de penetração da Bahia. . 
Das duas linhas, com· directriz geral parallela á costa, 

uma foi cbnstruida pela União, a que sahe de Timb6, toca 
em .Aracajú e vae a Propriá, na direcção de Maceió·; a 
outra foi feita, ·mediante concessão estadual, pela Com
panhia Tram-Road .de Nazareth, e tem hoje os trilhos na 
vizinhança de jequié; á margem do Rio de Contas. 

S, - Vol. I . H 
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A União, -obrigada a encampar . as estradas de sua 
concessão em 1901, arrendou-as logo ; a de cóncessão 
estadual, encampada em 1906, esteve arrendada, passou · 
depois á administração official e voltou agora, em dias, do 

· n1ez passado, ao regímen do arrendamento. · . 
. As linnas federaes, que tinham 976 km. em trafego 

quando foram resgatadas, pela somma de i 3.582.500-0-0, 
ás co~panhias inglezas, estiveram, de 1901 a 1908; suj'eitas . 

. a um contracto precario de arrendamento. Por , decreto 
de 29 de janeiro de 1909, fez-se novação do contracto, 
com o .intento de melhorar as condições do trafego, não 
sómente quanto ao conforto dos passageiros, como rela
tivamente á presteza dos transportes de mercadorias e 
ao-serviço de cond~cção de carnes verdes. . · 

Mais tarde, em 23 de outubro de 1910, este contracto 
to i revisto, . e converteu-se em· jlCéôrdo de arrendamento 
das estradas existentes e construcção de novas li!lhas, . 
constantes ·cte um· grande plano de viação no territorio ·. 
bahiano. · · 

Poucos mezes depois, a 31 de março de 1911, nova 
revisão se fez, com pequenas· alterações no plano das · 
linhas· projectadas. Este foi o contracto, que, dez annos 
mais. tarde, coube ao actual Governo rever, com· o pensa
mento de erguer a. companhia da situação que lhe criara 
o regímen de deficits no trafego e· de demoras constantes 
M pagamento das grandes·. obra,s empreitadas, além dos 
prejuizõs causados pela excepcional baixa· das apolices·. · 
que serviam, a tal· pagamento, e pelo e11carecimento pro
gressivo, de 1915 em diante, do combustível e dos ma- · 
teriaes. · 

No período de 1911 a 1915, quando .a companhia pela 
primeira vez pédiu a revisão do contracto, o deficit total 

- montava . a 2.699:499$, facto que se levou eín·consideração · 
ao fixarem-se agora as quotas de arrendamento. · 

Pelo novo .contracto, continuam as me·smas. percen
tagens sobre a renda bruta pagas como arrendameitto, mas 
o mínimo da quota baixou ao exigido p~la lei dp empres
timo para o resgate das estradas de ferro. ·Consignou-se · 
a obrigação de rever a clausula relativa ao ~preço do arren- ' 
damento em 1923, de acc~rdo com o 'resultado financeiro 
dos. tres ultimos exercícios. . ·: ~' .. · 

Sobre a tabella de.preços, uma das mais importantes, 
~!não. a parte principal da revisão, já se chegou a 
accôrdo. · · 

., 
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·. No Estado ela Bahia, mais elo que em qualquer outro, 
tem o Governo federal grandes trabalhos de construcção 

· de linhas ferreas. 
Alli trafegam-se actualmente .1.933 .km., ·dos quaes 

1.146 no caminho da Capital a joazeiro, 316 na estrada 
de Cachoeira a Machado Portella pelo vali e do Paraguassú, 
52 no Reconçavo e 418 na linha de Caravellas a Thcophilo 
Ottonl. Nada menos de 388 km. estão cm construcção nas 
linhas de jacobina à Sitio Novo, Machado Portella a 
Carinhanhâ, Bandeira de Mello a Brotas, no prolongamento 
da Bahia e Minas e na ligação de Buranhem .a Conceição. 

Já estão approvados os estudos de mais 1. 624 km.; 
· faltam· os de 250 de estradas que se devem construir pelo 

novo contracto. · 
Cresceu muito a receita do exercício de ·-1 920, mas 

não cobriu ainda ·a despesa do custeio: o· deficit foi de 
1.085:781$, menor, entretanto, do que o de 1-919,. que 
montou. a. L 197:813$567 .. O équilibrio entre a receita, a 
despesa, a quota de · arrendaniento e o juro do capit~l · 
deve ser tal, que o maximo de lucro liquido do trafego não 
deixe ao capital juro superior a 10"/o. Isto pode~á ser con
seguido qu~ndo se fixar, em 1923, a quota de arrendamento; 
e sempre que se revir, de tres em . tres annos, a tabella 
da~ tarifas. · . · ' · ~ 

Par.a o 'deficit verificado o anrro passado, ·contribuiu a• .. 
'Estrada ·de Ferro do S. Francisco com 1.435:896$279; a 
Centro Oeste com 126:&90$285 i mas a Bahia e Minas deu 
saldo de 164:090$06( e a Central da Bahia de 312:615$008. 

Na · differeri,ça encontra-se o valor das· glosas feitas 
pela fiscalização. · · 

Leopoldina 

No quadrante nordeste da Capital da: Republica,· em. 
· 'territotios dos Estaçlos do Rio de janeiro, Minas Oeraes e 
Espírito Santo, em toda a região limitada pela linha-tronco 

· da Central do Brasil e pelo littoral até Victoria,. esten
dCQl-se os trllhos da . Tlzc Leopoldina Railway Company, 
Liínitcd, com o desenvolvimento total de 2.946 kilometros, . 
dos quaes 2.128 construidos, antes de 1897, pelas ·cm
presas que se· fundiram, na. companhia nacional Estrada 
de Ferro Leopoldina, antecessora da actual companhia 
ingleza. · . . 
. Pela densidade da sua população c pelo vator da sua . 
·~:conomia, a zona servida por essa rêde merece do~ 
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poderes publicos, assim dos federaes como dos estadLiacs, 
a maior solicitude para a solução dos seus problemas. 
d\l transporte.· · 
. · Ao liquidar-se, em 1897, a Companhia Leopoldina 
registrava em seus liv~os o capital de 371.926:600$, repre
sentado pelo custo da constru·cção das suas linhas pro
prias, .. que partiam de S. José. de Além ·Parahyba e 
procuravam;. de um lado, Cataguazes, Ubá e ;Ponte Nova, 
de outro; Santa. Luzia de Carangola ·e Manhuassú, e pelo · 
preço da acquisição de estradas, de · ferro. construi das por 
diversas. empresas em territot'io mineiro, a 'partir de juiz 
de Fóra e Entre-Rios, e, em 'terriforio fluminense, a partir 
de Mauá e Nictheroy. · 

justamente essas estradas, adquiridas de quatro. em
presas di versas e i soladamente . construidas para .trans- · 
portes locaes; vieram a constituir, depois de incorporadas 

. Qa rêde da Leopoldina, linhas collectoras, cujo custeio de 
trafego, em despesas de tracção, abrange a massa inteira · 
do transporte realizado. Infelizmente, as suas condições 
technicas, em parte pela contingencia . natural do terreno 

· accidentado, em parte P.or consequencia .de maus pro:..
jectos, organizados sob influencias de occasião, não po
diam ser mais ingratas, e a. sua correcção, no que fo~se 
possivel, ex.igiria largqs dispendios. 

O ciuni~1ho do Rio_ de janeiro á Zona da Matta de 
Minas Geraes,. constituido pelas linhas da: Leopoldina, 
obriga a ·uma ascenção de 843. me~ros ,em Petropolis e 
1 .049 ·em Friburgo, para chegar,. no· curso do Parahyba, 
a 273 . metros em Entre-Rios e· 136 em Mello Barreto. 
A primeira subida exigiu estrada de cremalheira, 'ein que o 
trafego, além de ·càro, · é ·limitado pela velocidade; . a 
segunda, embora de simples adheren.cia, recorre a decli
vidades excessivas, 'de. 4"/o ein grandes .extensões, com 
um pequeno trecho de 9 o j o; tem raios de curva que chegam 
ao minit1to de,40 metros, e as suas locomotivas não podem 
rebocar um trem de peso superior ao seu, de sorte que 
,Por essa li.nha. collectora os trens descem carregados, mas 
sobem vaztos. · 

Passado o rio Parah~ba, as estradas cia Leopoldina 
que lhe percorrem a margem esquerda e procuram as 
serras divisoras das aguas do rlo Doce, teem de subir 
a 743 metros na linha de .Ponte Nova: e a 922 na de Ma
nhuassú. Na primeira, contam-se rampas de 25 millimetros 
por metro, que reduzem a capacidade de tracÇ'ão das lpco~ 
ptotivas a 40°/o do trabalho em nivel i uma se encontra, 
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aquem de Viçosa, de 3,75 •;., que reduz aquelle trabalho 
. a 25°/o; Na segunda, ao subir a serra entre as aguas dos 

rios Pomba e Muriahé, ha rampas que reduzem a 30 •j. a 
capacidade de tracção. 
. Não possuem melhores condições technica!i as linhas 
da antiga Piau e. da União Mineira, que veem ter a Entre . 
Rios. Sabido. que na Central do Brasil, por exemplo, numa 
despesa total de 80.000:000$, em cifra redonda, custa o . 
serviço de locomoção 42.000:000$ e; dentro deste algarismo, 
o de tracção fica em 35.000:000$, pode calcular-se o enca-
recimen~o que as más condições technicas de uma estrada 
acarretam e a~ difficuldades do transporte por via-ferrea 

· nas regiões accidentadas; . ., . · 
· A companhia fngleza, em 1898, recebeu as linhas da 

·Leopoldina, com 2.128 km., em precarias condições de 
conservação e muito mal providas de material rodante. 
O capital da velha empresa teve de soffrer depreciação 

. de 60 •;., de tal m~n.eira que a nova'companhia adquiriu 
por i: 5.500.000 todo o acervo liquidaclo., Grandes gastos, 
porém, logo se fizeram na recomposição das linhas, sub

·stituição de dormentes e trilhos e acquisição de. material 
rodante·. Ao mesmo tempo a nova empresa atacava ·em 
diversos. pôntos a construcção de prolongamentos e liga.,. 

. ções, e, assim, eiti 1903, a sua rêde era de 2.531 km~, em 
. 19,12 de 2.659 km. e, ao rebentar a guerra, media 2.907 km. 
Hoje a Companhia trafega, como já notei, 2.946 km . 

. A's despesas feitas na estrada tem-se de juntar o ca-
pital applicado 'na construcção ' das obras do porto da 

· Victoria e na: a:cquisição. de terrenos para os edifícios e 
. pateos das estaÇões de passàgeiros e de cargas na cidade 
do Rio'dejaneiro, o.u sejam t 15.219.899, que a Compail!Jia 
levantou, 3/7 em obrigações e 4Jr em acções, ordinarias 
e preferenciaes. As obrigaçoes vencem os juros de 4?/o 

1 
••. ~mas e de 5 • /o outras; os tituleis preferenciaes · teem o 

Juro de 5 1/2 •;.. . · ·· · , .·· · 
Queixa-se a Leopoldina de que as suas ··acçõeS ordi

narias não teem .logrado sinão muito mesqui'nhos divi
dendos. ·oe '1898 até hoje, a renda desses títulos foi nulla 
em dois annos, inferior a2•/. em seis. annos, a 4"/o em·oito 
annos; nos outros annos nunca excedeu de 4- 1/2 •; •. 

Ante esse facto, notorio na bolsa de Londres, torna-se 
extremamente difficil o levantamento do capftal indispen
savel aos melhoramentos . de que necessita a via perma
nente, augmento do material rodante· e construcção das 
_estações terminaes: 

I 
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O Governo, procurado pei'a Compànhia, duas vezes 
tentou resolver as difficuldaâes; verificou, porém, que 
sem prévio accôrdo com os governos de Minas e do 
Rio de janeiro, de modo que a Uniã:o ficasse com a fiscali;. 
zação de to9as as linhas, a nenhuth resultado util poderia 
chegar. . . · . 

Uma commissão nomeada pelo ministro da Viação, 
da qual fizeram parte representantes dos dois Estados e da 
empresa e ó insp('lctor federal das Estradas, sob a pre~ 
sidertcia do Sr. João Ribeiro; ex-ministro da ·Fazenda, 
estudou a situação da Leopoldina. O seu relatorio contém 
informações aproveitaveis, que serão d~ utilidade no mo.:. 
mel)tO. ern que se haja,de voltar ao ·_exame do assumpto. 

Com o regímen em vigor actualmente, o trafego_ das 
. linhas da Leopoldina e a organização de suas ·tarifas 

soffrem a intervenção de tres autoridades, a da União e 

. ' . ' 

as dos Estados de Minas Geraes e Rio de Janeiro, dos . 
quaes a Leopoldina tem concessões e favores. A maior 
parte do trafego faz-se--sob systema complicado de ta-:- ·· 
rifas, umas· approvadas pela União, outras por um. dos.· 
dois Estados, systema quasi tumultuario, de difficillima.fis
calização. Para beneffcio das regiões servidas, uma revisão 
completa das tarifas impõe-:se evidentemente, na qual se · 
contem as distancias a partii· de um ponto unico, qu~ deve · 1 

•· ser a estação do Rio de Janeiro, e se adopte tabella com · 
que o publico se familiarize e possa auxiliar a fiscalização 
official. . .. · · _ · 

Esta revisão, fe.ita com unidade de vistas, não pode . 
ter por objectivo p augmento dos· fretes. Quando o vulto 
do trafego, em peso e valor mercantil, baixa de certo limite, · 
a elevação dos fretes pode aggravar a situação economica . 

. da regi~o, por impedir-:-lhe _o progresso e sacrificar-lhe o 
trabalho. · . · · 

As difficuldades financeirâs da· Leopoldina decorrem 
principalmente da diminuição-~o .transporte do café, cujas 
plantações soffrem do enfraquecimento das terras. Em 1907 
transportou ella 1'60.000 toneladas de ·Café; em 1918, 
apenas 127.000: o café deixou· de representar 27,3 °/'o da 
tonelagem. tDtal, para figurar coin a percentagem · da 9,9. 
sómente. , 

Emquanto o transport~ de café· sé reduz, augmenta o 
de cereaes, cujo valor mercantil obriga a fretes baixos. 
Uma tonelada de café, conduzida a 250. km., tem suppor~ 
ta do o frete de 90$; uma tonelada de milho não priga si não 
10$, pelas tarifas em vigor na Leopoldina. Pode-se por ·a h i 
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avaliar o· mal que ás fit:tanÇas da companhia acarreta a mu~ 
.dança da natureza economica da região. A transformação 
das antigas fazendas de café do valle do 'Rarahyba em fa~ 
zendas de criação e plantações de cereaes, reflecte-se pro~ 

. . fundamente na vida financeira das estradas de ferro. . 
Com as . actuaes tarifas, algumas já demasiado .. ele~ 

vadas e outras. que só poderiam supportar eleyação muito 
reduzida, parece possível melhorar-séa situação financeira 
da Leopoldin,á, mediante o emprego de cerca de 40.000:000$ 
no melhoramento da via permanente e no' augmento 
do material rodante. A companhia pede ao Governo que ·. 
se responsabilize pelo juro desse' capital ad.dicional, ·e, 
com a provavel reducção do preço do combustível e· -
outros · materiaes importados, alimenta a esperança de tirar 
da sua propria renda não só o necessario para um lucro 
razoavel· do capital actual, como tambem o juro daquelles 
40.000:000$000. 

·. Não cabe nas paginas desta Mensagem o estudo com~ 
pleto do problema de transporte na região servida pela 
Estrada de Ferro Leopoldina. jülgo ter relatado o bastante 
para mostrar ao espírito. esclarecido do Congresso a con~ 
venie'ncia de ser o Governo autorizada a entrar em accõrdo 
com os governos de Minas Geraes e Rio d~ janeiro,. para 
resolver um problema que envolve os mais consideraveis 
interesses · economicos· de importante região do paiz. 

' . 

Rêde Paraná-Santá Catharina 

'A construcção d~s _estradas de fe~ro, que, em. partindo. 
de· S; Paulo e do Rio Grande, se devenam encontrar no ter~ · 
ritorio do Paraná e Santa Catharina; estacionou longo 
tempo,. 111ais de um ·decennio, na cidade de Itapetininga, 
cuja estação foi inaugurada em ma:io de 1895, e ha villa de 

.'Passo Fundo, aonde os trilhos, que vinham de Porto 
Alegre, chegaram em 1898. . 

Attingiram~se as duas frontei'ras estaduaes, no rio Ita~ 
raré e no rio Uruguay, em maio de 1909, a primeira, e, em 
outubro de 1910, a segunda; mas a Estrada, de Ferro de 
Paranaguá a Curityba prolongara-se até. Ponta Grossa, 
aonde chegou em 1894. Tal circumstancia permittiu a 
S. Paulo-Rio Grande atacar a construcção da sua linha 
para o norte .e para o sul, a partir ·de Ponta Grossa, de 
maneira que, em 1905, se abriu ao trafego a estrada de 
S. Paulo a Curityba ·e, em fim de 1910, construidos pela 
Auxiliaire os 179 km. de Passo. Fundo ao rio Uruguay, se . ' ' 

\ 

\. 
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· inaugurou o caminho de ferro do Rio de janeiro-. a Porto 
Alegre. . . · - . . . · 

·A actividade da Companhia S. Paulo-Rio Grande nãp1 

se limitou á . constrUcção dos 883 km. de ltararé ao rio 
Uruguay, linha central dos territorios do Paraná e. Santa 
Catharina: ella construiu a linha do porto de S. Francisco 
a União da Victoria, na margem do lguassú, com '466 km. 
Este trabalho, concluído ha pouco mais de dois .annos, 
fech()u o triangulo União,.Rio Negro-Ponta Grossa, e *()rnou 
solidadas, em dois pontos, as grandes linhas de penetràção ... 
do territorio comprehendido entre os rios Paranapanema 
e . .Uruguay. . · . . · · · · . . · 

· · · . A p~sadissima ~obrecarga orçamentaria advinda com, 
as despesas da reconstituição das estradas que,.por falta de 
conservação da via~permanente e de repflração e augmento 
do -matei'ial rodante, .haviam _chegado ás condições mais 
precarias, continúa a ser motivo para que nenhuma inj:.. 

. ciativa possa tomar, o Governo de. gastar nessas linhas de 
penetração; cujo trafego por longos annos tem de ser. ~e
ficitario~ tanto quanto-despende na construcção· de linhas 
.uteis à exploração das jazidas carboniferas do sul de Santa 

· Catharina e do norte do Paraná. 
· Pertence á União a chamàda Estrada do Paraná, que 
ligâ Ponta Grossa e Rici Negro a Curityba e Paranagttá; 
com 406. kilo'metros de ex~ensão; aos . 883 kilometros. da 
S. Paulo-Rio Grande, garante o · Governo federal jUros 
de 6~/o sobre o capital de. f. 6;246,088, que, ao ·cambio 
de 25$ por libra; nos dariam mais de -176.:000$ por 
kilometro, inclusive o ,material rodante. Ahi, porém, não 
fica to,c:lo o·. saCrifício fe~to. pelo· Thesouro · ~m ·beneficio. 
da construcção de estradas de ferro. na região de que 
tratàmos: no accôrdo approvado por decreto de janeiro 
de 1916, estipulou-se o pagamento de juros, por anteci- . 
pação, sobre mais f. 3.270.371, dinheiro considerado em · 
. deposito para se applicar na· construcção da estrada de··', 
União ·á Foz do lguassú, nos ramàes de . Güarapuàva e 
Paranapanema e na .linha de S. Francisco a Porto. Alegt:e. 
Junte-se a taes sommas a despendida com a encampação da 
Estrada_ do Paraná,. no valor de f. · 3. 662.720, e ter-se-ão · 
f. 13.179.197, .como responsabilidade financeira da. União 

· nas estradas que. servem aos territorios de Santa Ca-
tharina e. Paraná. . . ,· · · · · " . 

Ao, cambio de 25$ ·por· libra· se'rão cerca de réis 
330.000:000$, aos quaes ·se deve addicionar o preço das 
pequenas estradas de Blumenati e Laguna, cujos deficits 
annuaes tornam ainda mais sensível o esforço. do Governo 

.. 
I 
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Federal em ·proveito das terras ·feríeis, porém acciden
tadas, dos dois futurosos Estados meridionaes. · 

Na·rêde administrada pela Companhia S. Paulo-Rio 
Gande, composta das linhas· de Curityba a Ponta Grossa 
com o ramal de Rio Negro, d~ S •. Francisco a União da 
Victoria, e de ltararé ao rio Uruguay com o ramal de Pa
ranapanema, a receita total, o anno passado, montou a 
17.904:648$314 e a despesa a 14~221:496$642. O saldo, 
portanto, foi, de 3.683:151$672, valor modestíssimo para: · · 

'ojurodo immen~o capital posto-naconstrucção das linhas 
. trafegadas. . · . . . 
,1 São taes, porém, as esperanças despertadas pela 
. construcção dos caminhos de fe~ro nas_ regilies · de bom 

clima e terra productiva, que cump~e não esmorecer 
ante o resultado i!ldustrial traduzido. por esses· algarismos. 

· Aliás, as;estradas, que atra:vessam os territorios do Pa
raná e Santa Catharina, não foram construídas só para be

. neficiai' .as regiões percorridas: teem papel transcendente 
. na vida' do paiz; são caminhos que ligam á Capital da 

:,. . :Republica l,lS suas fronteiras; e importam tamben;t meios de 
relação internacional. · ·. · . · 

Estão .concluídos os estudos da estrada do Rio Negro 
a_ Caxias, a qual. constituirá segunda via· de Ponta: Grossa 
a Porto Alegre, e encurtará de''389 km. a 'distancia do Rio 
de janeiro á capital do Rio Grande do Sul. Os estudos, · 
ordenados. em 1918, 'ficaram promptos em principio deste 
anno. Tem ·. a linha do·. projecto .764 km. · de . desenvolvi
•mento ·e a construcção foi orçada em. 168.420:230$921 •. o.·. 
preço kilometrico é, assim, de 220 contos, custo explicavel 

· .Pela·. forte accidentação ~o· :terreno pe(corrido na ,vertente 
occidental · da Serra do Mar,. perpendicularmente ·aos 

, cursos de agua que ~e i_untam para formar o Iguassú e o· 
Uruguay.. . . · . · · .. ·· .. .. 
· · As evidentes vantagens da construcÇão de uma se~ 

gunda linha ferrea de: S. ·Paulo ao Rio Grande, fazem do. 
problema da Estradá de Ferro do· Rio Negro a.Caxias 
tum a das maiores . preoccupaçlies dos· homens de governo. 

. . . . ' ' . 

Estradas · isoladas 
'I . . ' 

No mappa ferro-viario. do Brasil, rigorosamente iso-
·. !adas, assin1.:,projectadas e assim construídas, deparam-se 
tres estradas apenas, todas á margem do trecho enca
choeirado de rios .navegaveis, a montante e a jusante 
das corredeiras ou das quédas bruscas: são ;t Madeira-

. . 

,\ '· .,'" .: ...... ·. 
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Mamoré, que transpõe os 365 km. de Porto Velho a ' 
Guajará-Mirim; · a Paulo i\ffonso,. que ,se estende pela 
margem .esquerda do S. Francisco, de Piranhas <1 jatobá, 
com 116 krn.; e a estrada de AlcobaÇa a Praia da Rainha, 
no rio Tocantins, cujo contraCto caducou antes de. con-. 
cluida a obra, quando a linha, trinta ·annos depois de 
concedida e vinte ~depois de conhecida a somma.das pri-. 
me iras· parcellas do . capital garantido, com · 6 o I o de juros, 
contava apenas 82 km., diminuta extensão relativament~ · 
á do trecho de corredeiras do Tocantins .e do Araguaya,. 
em territo~io do. Pará e cte' Goyaz. . · · · · 

Apequena linha de Paulo Affonso, iniciada em 1878,. 
em nada concorreu para o desenvolvimento da-região em 
que passa o S. Francisco, . apertado entre . margens de. 
pedra, de Boa Vista, abaixo de Petrolina, até á. celebre· 
cachoeira, cuja utilidade industrial se resume' actualmente. 
na. captação de dois mil cavallos-vapor-para o serviço de 

, uma fabrica de linha de algodão; O grande centro. indus-
·. trial do assucar por emquanto não:recebeu o beneficio da 

energia hydro-electrica de que ·é capaz a grande. quéda, 
que, entretanto, está apenas. a 300km. de Maceió e a 400 
da ~apitai de Pernambuco .. Ma~ não decorrerá . muito 
tempo que não vejamos as. magnificas terras de. cultura da 
vertente· marítima, entre Ar~cajú e Parahyba; convertidas 
em campo- dç applicação .da força motora produzida 
pela majestosa cascatl;l,· capaz de produzir um milhão de 
cavallos-vapo'r. em aguas baixas do rio. :· . · 

·. A Estrada de Ferro de Paulo Affonso; arrendada á 
Great We_stern, nunca produziu renda que désse. par.a o · 
custeio, quanto mais para o jÚro do capital de ~ua éon-. 
strttcção. . , · 

Dos caminhos de ferro projectados para a correcção 
do mal ·das cachoeiras nos cursos de agua navega veis,. o 

_ grande exemplo de realização que temos no paiz é o da. 
Madeira-Mamoré. Foi esta estrada objt)cto de concessão, 
.em 1870, a. E. Church, subdito. inglez, que não a pOde 

· levar por diante. Em 1883, estudos incompletos se fizeram 
. por ordem do Gover.no. Estes estudos serviram de base ·- , 
·em 1906 a u~ éontracto de construcção por empre.itadà, 
transferido logo depois á T{ze Madeira·. Mamoré Rail- ·. 

' way Company, a . qual; rio correr d0s ·annos de 1909 a · 
1912, concluiu todos os trabalhos e os abriu. ao trafego,
entre Porto Velho e Abunã, no principio de 1910, e 
entre Abunã 'c Guajará-Mirim, pouco mais de dois annos 
após.~ 
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As immensas difficuldades oppostas pelo clima, pela 
falta de povoamento da região e pelo seu grande afasta
mento, exPlicam a somma vultuosa do custo da con
strucção. Por uma obra cujo valor fõra fixado, em concur- · 
rencia publica, .em cerca de 25.000:000$, o Governo 
pagou, somma das medições provisorias, 45.162:520$310, 
moeda corrente,.e mais l.OOl.OOO'libras esterlinas. . . 

. A companhia contractante entregou a.· exec~,~ção das : 
obras a outra empresa, mediante o pagamento de certa 
peréentagem sobre as despesas reàlizadas, mão de obra e 
custo do material .. Nenhuma difficuldade technica se apre.:. 
sentou ; eram. planas as terras por onde a linha se desen- · 
volvia; com excellentes condições de traçàdo, e para todas 
as obras de. alvenaria se encontrou bom terreno de- fun..:, 
dação. O enorme encarecimento do sêrviço. j.m>vl'\iO das 
condições da vida humana, .em paragens do interior, 
sujeitas a febre's palustres, de debellação quasi iíupossivel 
sem grandes despesas . de saneamento . das terras. e pro~ 
tecção individual. · · · · 

' ' 
· A companhia constructora apre~enta contas no valor ~ 
.de 9.222:583$521, que affirma forani empregados no ser-... 
viço dç saneamento. Só nessa parce~la, que não figurou 
no orçamento primitivo, nem figura na avaliação ·provavel .. 
das· nossas estrad~s, temos 25:000$ por ~i.lpmetro, custei .· 
médio da construcção de algumas . estradas de ferro em. 
regiões de bom clima e regular povoamento. 
. Infelizmente, o grande sacrificio da Nação, em favor 
da região. servida pela Madeira-Mamoré, foi quasi int.itili-

.. zado ·pela crise que. assoberba a industria extractiva· da 
. borracha, cujo preço, para competir .aom .o do· pr.oducto 

do Oriente, desc~ a· valores que não pagam a pena do 
·trabalho nos seringaes do Amazonas . 

. Este fa~t~ jus'tifica pre'cisame~te o empenho em que 
se acha· o Governo de liquidar contas. com a Madeira-. 
Mamoré, para obrigai-a a reduzir as suas tarifas que, si 
eram toleraveis. ha dez annos, hoje se devem considerar 
· sh:nplesmente prohibitivas. . . . · 

'· . \ ' 

O resultado do arrendamento e, mais dó que isso, o 
sáldo credor~ do· Thespuro apurado 'em medição finai; 
teem _sido motivos da· demora· opposta pela Companhia 
a um entendimento sobre as tarifas e as contas da con-. 
strucção; tudo, porém, dentro em pouco, ·deverá. estar re-
solvido: · · . · · .. · . ' 

' 
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Estradas em ·construcção · 
.. 

· Tem o. Go~erno, . neste motpe11to, trabalhos de con
strucção_de linhas ferreas em quatorze.Estados. Osérviço, 
que se faz no .Rio Grande do Sul, ~anta Catha_ri11a e Paraná, . 
contractou-se · por ·empreitada; · o · de ·Minas ·e Rio de 
janeiro realiza-se por . administração direCta; o do pro- . 

· longamento da Viação Bahiana incumjliu-se á propria 
companhia arrendatarià; o de Alag()as, . Pernambuco e 
Parahyba, deu-se á Great Western; , a · Inspectoria· de 
Obras contra as Seccas está construindo rama:es para o 
loéal · das barragens projectadas · no · Ceàrá, Parahyba e 
Rio Grande do Norte; finalmente,· a· Inspectoria das. Es
tradas trabalha em. Goyaz, Maranhão e Piauhy. ·. ·. · · 
·.. No Rio Grande do Sul, conforme .o decreto n. 14.006, 
de 14 de janeiro de 1920; recomeçou-se,açonstrucção-das 
linhas de Quarahy, Livrame.nto e Jaguarão, para a qual a lei 
da despesa deste anno destinou a quantia .de. 10.000:000$ 
dispendio perfeitamente justificavel, não s,ó. por mótivos de 
ordem internacional, sinão. tambem. ·pelo· proveito eco-

. ~ nomico da extrema região meridional dó paiz·. · 
· N vossa consideração não passará.despercebida a im

portancia da .ligação por via fer.rea de jaguaribe e S. Borja, . 
trabalho suspenso em 1915, mas que ·se poderia continuar 
por accôrdo .com o Est,do, hoje arrendatario dás estradas .. 
federaes do seu territorio. · . . . . . 

Ainda no· Rio Grande do Sul tem .o Governo federal· ·· 
.em andamento . o serviço . de construcção da estrada de 
Cruz . Alta· a Fóz. do Ijuhy. Já se abriram ao trafego· os 
109 km. de Cruz Alta a Santo Angelo. Desta villa á margem 
do ·rio Commandahy, n'um trecho de .20 km.,. está prose- · 
guindo a construcção. A partir dahi já se fez o reconhe~ 
cimento de 120 km., até porto Lucena,· no. rio Uruguay. 
· No Estado de Santa Catharina, para attender á con- · 

· · veniencia da exploração das jazidas carboniferas. do valle 
do Araranguá, · mandou o Governo· federal construir a 
Estrada de Ferro . Tubarão-Araranguá, com um ramal. 
para Urussanga. Na linha tranço, onde·já se gastaram 
3;547:121$851, ha 56 km. em· trafego provisorio, com grande 
vantagem para a mina de Crissiuma •. Seguem-se 36 km.·de 
construcção em plena actividade, onde já se· despenderam. 
cerca ~e 600:000$, na maior parte em servwo ·de terraple
nagem. Os trabalhos do ramal de Urussanga, empreitados 
.pela empresa, que tenciona explorar uma jazida hulheira, 
foram atacados na extensão de 30 km., a contar do km. 34 

' .··· 

• 
I 
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' ' ,. . -
da linha tronco.· Até· o fim do anno passado, sotrtmaram 
854:542$491 as Jolhas de medição desse trecho." · 
, Ahi temos, portanto, cerca 'de 5:000:000$, dados pela 
União como auxilias á nossa industria carbonifera, despesa· 
que, si não se justificasse pela probabilidade do desenvol~ 

. yiniento dessa industria, seria accmselhavel para beneficio 
:, da regiãofertilissima que as estradas percorrem. 

. . No .territorio do Paraná, por empreitada feita com a 
propria Companhia S. Paulo~Rio Grande, a·.União prolonga 
o . ramal. de jaguarahyva, onde os estudos,. do km .. 60 ao · 

· · km. 190, já foram concluídos e approvados. A linha está 
· localizada até. o' km. 163; os trabalhos preliminares che~ 

garam ao km~ 140; o leito está ·'protbpto até o km. 125; 
·obr~s. d'arte cºrrentes inclusive; os trilhos. foram lançados ·. 
até o km. 99, que fica a 29 km. além do entroncamento do 
ramal do Rio do Peixe, o qual pàssa, conforme variante 
ha poucq · estudada, pelo affloramento carbonifero da Barra 
Bonita. Neste ramal prosegue a c·onstrucção.. . .• 
: . Nà linha princi~al, r'umo .de Our.hihos,. já se gastaram 

3.054:529$233, quast tudo nestes dots _ulttmos annos; no 
su~~ramal . do Rio . do Peix~, · Z.965:7l4$674. Despen .. 
deram~se estes seis. mil contos com intuito de se auxiliar a · 

. exploração do carvã·o nacional; mas, como· acontece nas es ... 
tradas de Santa Catharina, a despesa justificar-se-la ainda 
como ·estimulo á .cultura e povoamento das terras uber .. 
tosas do valle do rio das· Cinzas, na zona de jaca~ézinho, 

O territorio fluminense ·é atravessado, entre a Serra 
da Mantiqueira. e o littoral, pela .Estrada de Ferro Oeste 
de Minas, cujo trafego attinge Capivary, a 52 km .. de Barra 
Marisa. e a ' 12 do alto da Serra do Mar; A este ponto 
chegam os trilhos; os trabalhos da. descida-de serra estae 
aqíaritados e convém sejam levados até Angra dos Reis, . 
Para construir a estrada até o porto, excellente ancora~ 
douro da 'bahia de Jacuecanga,,. são· ~ecessari~s · réis. 
9.932:154$640, recurso que o Congresso' poderá conceder 
nó espaço de tres ou quatro exercícios,. ·para nãosobre .. 
carregar demási.ado a despesa anmial. . · . · ·. . . 

Ainda em territorlo fluminense, constroe-se o prolon-
.. gamento. da' estrada. de Therezopolis, que o .Governo 
compro_u etn precarias .condições de conservação e tem 
reconstitui do com dispendio já superior a 3.000:000$. 
inclusive a. manutenção de üm trafego cuja receita fica, 
muito abaixo .. da despesa. ' · .. 

No :Estado de Minas Geraes, ha meia duzia de pro~ 
iongamentos de caminhos de ferro em construcção. A . . 
.. ··~~····-

. . 
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Central do Brasil prolonga as linhas de Montes Claros c 
Marianna; a Victoria a .Minas continúa para ltabira a Matto 

. Dentro; a Bahia e Minas passou do km. 418, em· Ladainha, 
e entrou no valle do jequitinhonha; os trabalhos do ramal 

. de ltajubá para Soledade proseguem; a Mogyana recomeça 
o serviço, ·a que se obrigou, de levar as suas linhas á Santa 
Rita de Cassia e ás margens do rio. Grande; no contracto 
de arrendamento da Sul-Mineira, vigora a obrigação de 
concluir: o ramal. de Tres.7CoraçCies a Lavras; finalmente, 
o Governo espera afastar os obstaculos judjciaes oppostos 
á continuação dos trabalhos, para proseguir na con
strucção das linhas de Goyaz, de. Patrocínio para ·Monte 

· . Carmelo,_ e de Uberaba. Consagra o orçamento vigente um 
total de oito mil contos. para construcções de linhas fen:e.as 

· em territorio. mineiro. · . . . · . 
Na revisão do contracto de arrendamento das estradas . . 

da Bahia, conservaram-se os pesac:tos .compromissos do 
vasto plano de p'rolongamentos das linhas . actuaes, tra
balhos que continuam neste momento e que, -~ 31 de de
zembro ultimo, segundo informação da ,Inspectoria . das . 

·Estradas, se executavam ao longo de 388 km., dos 1.624 
que representam as oito-linhas contractadas .. · . · 
·· Durante o anno passado executaram-se trabalhos de 

. construcção no valor de 3. 762:065$694, peqüena parte da 
somma que devem custar as linhas de Brejo Grande'para 
Tremedal, ponto de encontro da Viação Bahiana com -a 
Cent~al do Brasil, e para Caririhanha, a 'linha de jacobina 

. a: Sitio Novo e o prolongamento da Central da .Bahia para 
Lençóes .e Brótas. . . .. . . ·· . 

. Em Alagoas, deu.:.se á Oreat Western, por empreitada, . 
a construcção da est~áda de Collegjo, Jronteiro a Propriá, 
na margem do S. Francisco,, e á cidade de Atalaia, estaÇão 
da linha ferrea de Maceió a Recife. · · . · 
. A-Companhia, arrendataria das estradas. de fe'rro de 

Alagoas; Pernambuco, Parahyba e Rio Grande ~o Norte, 
contractou do_ m~smo modo. a construcção das linhas de 
Rio Branco a Petrolina e de Alagoa Grande a Cajaze_iras . 
. _ No plano. de viação geral, uma linha éxiste, muito 

ntais de metade já construída, que limita, num traço quasi 
rcctilineo, a vasta região do nordeste do paiz: é a Es-.. 
trada de Ferro Bahia-Petrolina-Therezina-Sãó Luiz 'do 
Maranhão. · 
· Ha muito concluiran1-se os estudos de can1po, é o 
projecto, em grande parte já feito, estará prompto, com o 
~<ls. pontes sobre o,rio São Francisco· em' joazeiro e sobre 

• 

. , 



, •. I .... 

. ' 
'·, 

' 
' . 

·sESS,\Q SOLE~Úi'E DE' :~nEnTUM 223 
. 

·.o Parnahyba cm Thcrezina, dentro de algumas semanas . 
. O primeiro trecho, de 151 km., a partir de Petrolina; ficará 

ultimado, si não se demoràr o fornecimento dos trilhos, até 
. o .fim. deste anno ; mas, já' se acham em trafego provisorio 
·os. primeiros 20 kilometros,. para. os quaes se aproveitou 

· material velho, -da via permánente das estradas da: Bahla, 
. e algum, transportado pelo rio São Francisco, da propria . 
·• :Central do Brasil. . · · · · . 
· . · Ao norte do P.iauhy, a· partir do porto de Amarração, 
· de cujomelhoramerito se· cuida agora, continúa em anda'
. merito a E-strada de Ferro· de Pârnahyba a Therezina. Os 
. primeiros 2Q km. foram já abertos ao trafego; os seguintes 
59 poder-se-ão acabar este anno, si não fallecer o material, . 
metallico da via permanente. . · . 

Durante o anno passado, na Estrada de.Ferro de:Slio 
Luiz a Caxias, ultimaram-se e entregaram-se ao trafego 
241 km. de linha do continente e, nos primeiros níezes 
d.este anrio, 38 km. da ilha de S. Luiz. Como ci Governo 
já recebeu a ·estrada de Caxias a Flores, que vem ·da 

· margem do Jtapicurú á do .Parnahyba, .podem-se agora 
. organizar· trens de ferro da 'Capital do Maranhão· á, do . 
. Piauhy. · · • . • ~- · . 

Actualmente/ no·. caminho de S. Salvador da Bahia· a 
/ S. Luiz· do . Maranhão existem cerca de 1-.000 km. de ca-. 
. minho de .. ferro construidos ; faltam, entre o S.; Francisco 

e o·Parnahyba, 780 km., dos quaes 151 deverão estar ter-
minados até, o fim do almo corrente. .·· . 

A · r;strada de Ferro de.: S. Luiz a Bahia r_epresenta 
velha aspiração .dos que sabem quanto a solidariedade . 
economica entre os Estados fortifica os laços . da sua 
federação. politica. · 

Navegação .. ' ' 

·. Na ultillla 'Mensagem, ao referir-m·e á situação. da ma-
rinha mercante, salientei a importancla do problema admi-

. nistrativo do Lloyd Brasileiro, cuja frota é equiv~lente,, 
cm deslocamento; ao conjunto de todas .as outras. que na-
vegam sob o pavilhão nacional. ·. . · .. ·. · 

No intento de reduzir o sacrifício do Thesouro e ao 
mesmo tempo proteger 'o desenvolvimento da marinha 

·mercante, apparelho util á 'vida interna e externa do paiz, 
. o Governo, apoiado na autorização legislativa ~e que dis-
punha,. fez do Lloyd uma sociedade anonyma, cujos títulos, 

· de propriedade nacional,Jicarão depositados no Tnesouro, . 
~ cuja directoria terá a gerencia da empre~a. . . . 

• I 
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Sem as peias de repartição burocratica, que entra- · '· 
vavam a organização anterior, .. e não embaraçam as cm-. 
presas congeneres, espera o Go.verno que o Lloyd, menos· 
exposto ás influencias estranhas que perturbam as admi-· 
nistrações officiaes, · reduzifá os dejicits que soffreu nos 
exercícios de 1~19 e 1920. · · .·· · · · · 

Na: consideravel' reducção. d9 pessoal administrativo, · 
cujo excesso, não é só inutil, mas pernicioso; e na possil~i•" .. 
lidade.4e maior e· mais facil actividade commercial, indis
pensaV;el, a quem entra no mercado dos transportes, tem o · 
novo organismo do Lloyd dois elem.entos para diminuir os 
seus ,prejuízos, cujo yalor annual não li:eve este anno. 
passar de 6.000:000$, importancia da subvenção conc~did~ 
pelo Congresso. . . . · .. . · · · · 

. Para essa reducção, no corrente exercício, a não ser 
que baixe a taxa cambial, ha de contribuir o custo: do 
carvão importado, cujo alto preço foi considera ver factor 
,do deficit verificado, apesar do emprego do carvão nacional, 
11os annos anteriores. , · · 
. · Coll! a nova organização, poderá o. Lloy!i prestar os 

.·maiores setyiços á nossa marinha mereànte, não: sóm~nte 
á de cabotagem; como ainda 'á internacional, .caso entendá 
a empresa que, não obstante a .modestia ,,da nossa· in- · 
dustria siderurgica e a falta de carvão· sup.erior . para as 

1 fornalhas da marinha, nos convém ainda assim; nesta época 
de transição e .de surpresa na .vida economica e politica 
dos -povos, aproveitar os gran4es navios, ·de· que nos tor
námos proprietarios, numa larga experiencià de navegação . 
transatlantica~ . ·. . . . · · : . .· · . .• . · 
· Não foi de prosperidade o .anno passado para as outras 

· empresas que, com o Lloyd; exploram a industria de trans;. · 
_porte marítimo no Brasil. ·Continuaram as difficuldades 
decorrentes do abaixamento' dos fretes ein consequencia 
do augmento de praça offerecida; a elevação do custo de 
caryão importado, aggravadâ pela depressão cambial, foi . 

, elementO de g~ande peSO na redUCÇãO dOS lucros ••. ' 1, • ' 

· · Entre as companhias de n~vegação, 'destacam-se, pelo-, 
volume do seu deslocall}ento e numero. dos seus navios, 
como pela sua importancia ·. commercial: a Compalllhia 
Costeira, com 33.035 toneladas . em 22 navios; a Com- ·· 
n1ercio e Navegação; com 33.236 toneladas· em 20 .navios;' . 
c o Lloyd Nacional. As duas primeiras fazem cabôtagem; 
a terceira, menos importanté;.conserva-se nas linhas trans-:o 
atlanticas. Uma dellas apenàs tem auxilio directo, a Com .. 
panhia Costeira, cujo~ vapores navegam de Porto Alegre a 

,\ ' 
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Mossoró, com escalas ;p~los prinéipaes portos do paiz. 
O Governo garante-lhe, alJnualmente, uma subvenção de 
·1.040:000$; ·pagos parcelladamente. por viagem realizada. 

· A Companhia Commercio e Navegação, nos termos 
de uma lei vigente, firmou contracto de linhas ao longo de 
todo o littoral, do Pará ao Rio Grande; não recebe sub~ 
venção, mas te(U isenção de direitos para o material de tra- . 
fego, e pode, ·devidamente autorizada pelo Governo,· des- , 

. tacar navios para os portos do Rio da Prata ou da Europa. 
. . Sómente o Lloyd Nacional, sem contracto de cabo-
tagem, não recebe favores do Governo. . . · . 
· São de muito menor valor coinmercial, e de Unidades 
flucttiantes muito .menores, as outràs companhias de trans
porte' marítimo, _que servem á cabotagem nacional. 
· .. A Companhia de Navegação S. João. da Bal,"ra e 

. Campos, com 1.954 toneladas de arqueação bruta em quatro 
navios, que fazem o trafego do pequeno porto de Laguna ao 
de S. Mathetis, pleiteia o revigoramento do seu contracto 
para continuar no goso da isenção de direitos aduan&iros' 

Aos portos do sul servem os pequenos navios da Em~ 
· presa Hoepcke,· com. 962. toneladas em duas unidades 
. fluctúiü1tes, e da firma Paul & C., com uma só embarcação 

" de· 50 toneladas. · · 
. . · Possuidora· de frota considera~el (15 navios co~ · 
· 6.414 toneladas), de que parte apenas, devido ao excesso 

de trabalho, está em trafego (6 navios com 4.162 tone-
. !adas), a Empresa de Navegação Bahiana, propriedade do 

governo da Bahia, tem prestado relevante serviço ao cdm· 
mercio dosportos que ficam situados entre os do· Recife e 
S. Salvador e entre este e o de Mucury, no extremo sul do 
grande . Estado:· Contélm-se na éscala de suas · linhas' os 

. portos de Viçosa, Caravellas, . Alcobaça, Ptado, Porto Se
guro, Belmonte, Cminavieiras, llhéos e Marahú; e; ao norte, ·· 
Estancia,·Aracajú, Penedo e Maceió. . . · , 
. A mánutenção dessa empre~a é sacrificio que revela 

' ·a preoccupação de :acudir ás necessidades commerciaes. 
da região do cacau, no sul da Bahia. A subvenção federal 

. é de 270:000$, auxilio que seria modesto .si o c_<>ntracto 
pudesse co\n rigor ser C!!mprido. · ·. · . · 

Os navios em mnnero de. tres com 1.966 toneladas de 
arqueação total, da Companhia de Navegação a Vapor do 
Maranhão, propriedade do governo do Estado; servem aos 
portos do· Recife, Natal, Macau, Aracaty, Acarahú, Ca
mocim; Amarração, Tutoya e Barbeirinhas, ~o sul de São· 
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Luiz, e Pinheiro, São Bento, Guimarães, Cururupú, Tu-· 
ry.assú, Carutapêra, Vizeu, Bragança e Belém, ao norte. 

A súbvenção que lhe dispensa o Governo federal, no 
valor de 270:900$, é justificavel auxilio á vida·. mercantil 
dos pequenos portos do extremo norte, isolados pontos de 
contacto entre a economia de uma vasta região .p9uco 
povoada, cujo desenvolvimento está por fazer, e o com-

. mercio. marítimo que lhe lev'a alguma animação do mundo 
exterior. -

Para as actuaes exigencias do commercío marítimo' 
de cabotagem, a marinha mer.cante nacional tem · capaci- · 
dade bastante, sinão excessiva. O pri'vil.agio dessa· na
vegação transfor.ma as subvenções dadas . pelo Governo 
em auxilio ao progresso economico do paiz, de tal maneira 
que ha sempre excesso de praça offerecida nos differentes 
.portos servidos· por· linhas regulares. . -· 

Cumpre ao Governo regular as viagens de accôrdo 
. com a tonelagem média transportada e a offerecida como 
·-praça, para evitar que se mantenha guerra -de fretes á 
custa de subvenções sabidas dos cofres publicos. Essetem . 

. sido o-espírito dos novos contractos, em que a preoccupação . 
do Governo assenta .em não. sacrificar o commercio dos · 
portos por falta de transporte, nem preterir inutilmente o , 

.interesse das companhias de navegação, elementos da. 
economia nacional, cuja prosperidade.reflecte o progresso 
do pàiz inteiro. . . : . ·· 

- Si consideramos. a navegáção fluvial; o aspecto da 
questão aggrava-se .de maneira impressionante .. •' -

As nossas terras planas, onde uma vasta rêde fluvial 
· navegavel se estende sobre um terço da superfície im
mensa do .. paiz, estão em plena regiã.o equatorial, sob 
clima ingrato, sujeitas ao regímen ·das inundações anni.taes, 
que difficultam ~normemente o combate ao impaludismo 
endemico. Nessa região de rios largos e profundos, onde 
os cursos' de agua· offerecem, já -construidos, caminhos pre
feríveis ás estradas de ferro, o trabalho é penoso, o pro
gresso difficil, quási impossível. Ainda assim, em busca 
da fortuna, que se encontrava nos seringaes dos affluentes 
do -Amazonas, levas successivas de patrícios nossos, sa
bidos das terras 'tão diversas do nordeste, onde faltain os . 
rios perennes e não ha 'febres palustres, tomaram de as
salto aquella região insalubre e fizerám a sociedade eco
nomica dos seringaes, baseada na sangria das arvores e 
no transporte fluvial, feito por toda especie de ·embarcação; 

· · desde o grande navio-gaiola, comparavel, em deslocamento; 
I . • .. .. 
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velocidade e conforto, aos pequenos transatlanticos, até o 
motor amovível que se adapta a qualquer bote ou. canôa. 

' Para servir á economia dessa gente~clvilizado.ra orga-
ni~ou-se grande . frota fluvial, 'cônsideravel. p,elo numero 
~·qualidade dos seus navios, pela sua tonelagem e orga;: 
nização administrativa. A base, porém, de . todo esse 
edifício industrial era o commercio da borracha. Compre-. 

· hende-se, então; o aspecto. gravíssimo do problema de 
transportes no ·extenso norte do pai~, e a .crise. por que 

. passa. a nossa .navegação fluvial, qUe tem nos rios do 
Amazonas 65 vapores e apenas 32 em . todos os outros 
rios qo·. paiz, conforme os dados colhidos pela repartição 
competente. _, · 

. Fóra ·das terras baixas da Amazonia, l}ão h a lugar, 
· no accidentildo. curso dos· rios do centro e sul· do_ paiz, 

· para navegação interior de vulto consideravel. ·De inuito 
secundaria importancia é a navegação dos rios que nascem 
no planalto ·da Mantiqueira e formam o jequitinhonha, 
o Doce, o Parahyba e o Paraná. Temos ahi ·a compensação • 
·das cachoeiras, cuja energià · nos será benefica na yiação 
. fei'rea, mas cujo effE~ito é desastroso para a naveg(J.ção 

· • interior. . . . . . . · · . . . 
. _ .Erítre.as nossa.s raras empresas de navegação fluvial, 

salientéJ.-Se a Amazon River, dirigida pelos ar.rendata-. 
rios da Estradá de F.erro ·.Madeira-Mambré, . com · a. qual 

. · forma o principal. apparelhamento de transportes no valle 
· do Amazonas;· · .. 

I • ' 

· · ·.. Esta companhia mantém a sua navegaçâo. coni 48 
vapores, cujà arqueação Jota! é de 21.72.9 toneladas .. Tem 

·_ ~ubven~~o annual ~~ 87~:~4~$ •. ritas atraves·sa.fo.rte crise 
finance1ra; de que mu1to dlffiC!lmente se poderá hl;lertar sem 

· alteração dos seus compromissos contractuaes, medida·que 
o .Governo tomará, si a isto o autorizéJ.r o Congresso. 

\ ~ .' ' .. , 
. · Convirá rião esquecer, quando se tiver de adaptar 

. esse contracto ás novas condições econ'omicas das po~ 
•' · pulações do· Amazqnas, o muito que a ·união· dellas. re

cebeu na éra de. prosperidade, em que a . borracha sup
portava grandes impostos e chegou a rivalizar com o café 
no valor das mercadorias de exportação. · · 

A-firma Nicolaus & Comp. mantém uma 'empresa de 
navegação no rio juruá e principaes affluentes, co111 :12 

. vapores de 4.460 toneladas de arqueação total. Não recebe 
subvenção, mas gosa de isenção .de direitos alfandegarias. 
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Contracto semelhante -assignou a firma ·Coutinho . 
&Comp., cujos navios servem ao commercio das margens do 
Purús e· Acre. São. 3 vapores com q total de 882 toneladas. 

A Companhia da Estrada de Ferro de Alcobaça á 
Praia da Rainha. possue, com 19~ toneladas, vapores que 

. fazem transportes para o baixo Tocantins. . .• . · · . 
Fóra do Amazonas, é triuito reduzido o material flu-

ctuante .. a vapor, nas aguas dos nossos rios. · . . · · . 
·· .. A Companhia de Navegação a Vapor do Ri'o ·Parna

·hyba, que tem subvenção de. 120:000$, possue 8 vapores 
. com um total de 1.332 toneladas. Fazem estes a linha de· 

·.· Parnahyba a Fldriano, de ~900 milhas de percurso. . · 
··.·.· · A Empresa FluviaJ Piauhyense, com 75:000$ de 

subvenção, serve ao Alto Parnahyba e rio das Balsas, 
chega a Santo Antonio e a Victoria, e· possue 4' vapores, 

... que p1edeni, reunidos, 362 toneladas de' arquea~ão. 
. Com· excepção do rio S. Francisco, no qual;,abaixo da 
. cachoeira de Paulo Affonso; uma empresa de navegação 
' subvencionada COil'Í 50:000$ faz a' linha dê Piranhas a 
· Penedo; de 206 milhas, com 1 vapor de Z40 toneladas · 

brutas, muito pouco existe pára o sul em materia de nave~ 
gação fluvial. · ·. · . · . · . ··· . 

. No S. Francisco, entre Pirapóra e joazeiro, navegam · 
os vapores de. duas empresas, uma que tem séde no pri-·. 
meiro desses portos e possue 3 unidades, com um total · 
de 160 toneladas; e outra, ço111 séde eni joazeiro; que dispõe · 
de 11 vapores pequerios, com 257 toneladas'apenas. A··pri
meira ~Cha-Se ein .phase de OrganizaçãO e pe)'fenCe hoje. aO I _' 

Estado de Minas; a segunda, propriedade. do· governo da . · 
Bahia, tem subvenção d~· ~00:000$ .annuaes e màntém .re- ·. 

. , guiar serviço de carga ·e passageiros. · 
. · A navegação do rio S. Francisco, er1tre. a· ultima es-:-. ·. 
tação da ·Estrada de ferro Central do Btasil (Pirapóra) .e : 
a ultima da Estra{{a de Ferro Viação Bahiana Qoazeiro)tem 
significação nacional,· que cumpre não esquecer no amparo 
que a Uniãodispensa ao, desenvolvimento das nossas vias 

'· 
' ' 

'· ·, 

. . . 

··de communicação. · . . · · . 
· .Muito embora prosigam actualmente os trabalhos para 

ligaÇão por via-ferrea a Tremedal, no extremo norte de 
Minas, aonde chegarão os trilhos da Central do Brasil, ela 
linha de .Montes Claros, e os da Viação Bahiana, da linha 
de Condeúba, convém .curar da boa manutenção do tra.
fego fluviài entre as duas rêdes de viação' ferrea que servem 
aos portos maritimos do Rio de'janeiro e . Bahia:. 

Antes de alluclir á navegação do Paraguay, no que· 
ínteressa ao. Estado de Matto ... Orosso, cabe aqui uma re-. 

• 
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ferencia á empresa particular que, sem nenhum favor 
directo, mantém regular s'erviço d~ transportes no rio Pa
ra,pá, entre a confluencia do Tieté, no porto d_e ]upiá, e as 
do Pardo e do .lvinheima, cujos cursos ·tambem navega. 
E' a Companhia de Vlação S. Paulo-Matto Grosso, a qual . 
possue 4 pequenos l·ebocadores a: vápor, com ,!24 tone-
ladas ele deslocamento. •., . · 

·O pequeno commercio do interior dê Matto·Grosso 
não pode sérvir de base á grande ii;tdustria de trans
porte brasileira ·nos cursos do rio da Prata, do Paranã e 
do Paraguay. Por força de circumstancias ilaturaes, abso- · 

.. , lutamente irremoviveis, os nossós sacrifícios teriam melhor 
,applicação no melhoramento- do trafego do alto Paraguay 
e dos seus confluentes, para o serviço de Corumbá, S. Lüiz 

.:de·Caceres e, principalmente, Cu~abá.já construímos uma 
.estrada .de ferro. até Corumbá, caminho, que· melhoramos 
agora e no qual levantaremos, sobre ·o rio Paraná, umá 
das maiores pontes do mundo, 'pi·ójectada com vistas ew 
futuro remoto, na convicção de •. que realizamos. obra de. 
previdencia ecónomíca e patriotica. · . . 

· Pa~ece-mé acertada a resolução de entr~ar ao Estad9 
de Matto Grosso o encargo da navegação fluvial; a qual 
deverá ser bem.· amparaca pela União, porque vi~á com.:. .. 

. · · pletar·a funcção co'nfiada á. .Estrada de Ferro Noroeste de · 
· · · ligar, por meio rapido e facil, a· parte principal do grande · 
~Estado interior com a Capital da Republica. . .. 

~- · · .. ·· · · Nos rela:torios do Ministerio da Viação e da lnspe-
· .. étoria de Navegação encontrareis sobre 'o assumpto dados 
~nais minuciosos · · 

Portos ,._ · 

, . · O .eid~nso littorál brasileiro, servidÔ pélas linhas de 
navegação a que alludi, offeréce entre os portos extremos, 
Rio· Grande do Sul e Belém do Pará, á distanCia' de 6.000 
milhas um do .·outro, mais de sessenta pontos de escala, 
nos quaes navios de alto mar encontram a11coradóuro. 

O ~fo Amazonas penuitte o accesso dé transatÚ1.Ítticos 
até Manáos,. distante de.· Belém· 1.400 milhas, e grandes 
vapores sobel11 o Solimões até !quitas, na Republica do 
Perú, depois de passarem porTabatinga, na ~arra do ja
vary, longe de Manáos quasi tanto quanto· esta de Belém . 

. Navios a vapor sobem pelo rio 4.870 milhas a partir de 
Manáos, e pelo rio. Purús 3.700, ·para chegarem· a Cru-. 
~e iro .do Sul, Senna Madureira e Porto· Acre. . 
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O rio Madeira offerecê franca navegação num percurso 
de 1.340 milhas deManáos até Santo Antonio, estação da. 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ·cujos trilhos vão .. a 
Ouajará-Mirim. Ahi o rio . Guaporé, lfvre· de cachoeiras, 

· · começa a ptrmittir o accesso de p~quenos barcos até Villa 
Bella de Matto Grosso, distante. do porto- ae S: Luiz de, 
Caceres; já nas aguãs do rio Paraná,. 300 km: ·apenas. · 
. éomprehende.:se á vista disto. a necessidade'de 'auxi-

' liai'mps as empresas de navegação fluvial, para se não 
interromper o trabalho de desbravamento econquista eco
nomica do ,nósso interior· selvagem. A esse trabalho im
primiu a pro'cura da borracha silvestre vigoroso impulso,· 
que carece aproveiütdo, cpmo riqu~za accumulada e ex-, 
periencia custosa. · .. 

Trata-sé, neste momento, ·de construir, por cpncessão 
ao governo do Estado de Matto Grosso, nos termos dó de-:
creto n. 14; 106, de 22 de ~àrço de 1920, e nas linhas de 
um projecto organizado pela Inspectoria Federal de Portos 

. em 1909, um cáes de l).lVenaria na margem do .rio .Pa
raguây, na cidade de Corumbá. Esse porto. receberá o 
trafego do rio"' Paraguay até s·. Luiz. de Caceres .e do rio · 
Cuyabá- até .a capital do Estado. A Corumbá .chegam os · 
vapqres, que sobem· o rio da_ Prata, seguem o rio/ Paraná . 
e continuam, em atravessando de norte a sul toda a, Re
publica- do Paraguay, ate ~orto Espera~ça, .ultima estaçã;o · · 
da Estrada de Ferro Noroeste .do Brasi.J, cujos trilhos··., 
devem chegar brevemente· áquella cidade.· • .·. · -:. 
. As obras elo cáes de P~rto Alegre, construidas pelo;go~

verno do Estado, á margem do rio Ouah'ybà.l servirão· mais 
· . aos vapores de alto max do quê á modesta navegação flu-
-via! permittida pelo jacuhy até Cachoeira, e pelos affluentes _ 
que descem da Setra Geral. A navegaçã'o das lagoas, depois 
da abertura da barra,. torna~se elemento valioso ·para a 
economia do Rio .Grande do Sul, onde o:,Oovérno federal, 
além de estradas de ferro·, construiu a exce~ente obra do 
porto do Rio Grande e o trabalho monuni~ijt~lda sua barra, . 
com os quaes poz termo a um proolema·'sêi:ular, ligado 

. . . intimamente ao progresso da grande proviú~ia::do sul. ·. 
· Relatados como já · foram, na Merisàgem d.o anno 

passado, os termos do -accôrdo entre a União e o Estado; a . -
respeito das obras da ban•a e do porto, espera o Governo, · · 
.em ·publicação . especial; .. dar· informaÇões completas a 
respeito do movimento financeiro desse porto, logo que ter- · 
minem as tomadas de contas do segundo semestre de 1919 
e dos~dois semestres .?o anno passado. Grato é saber-se, 
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entretanto, que o trafego do porto tem augmentado, o seu 
movimento commercial cresce e suas rendas serão· natu
ralmente cada vez maiores. 

Aos governos dot Estados do Paraná e Maranhão 
concederam-se respectivamente· os. portos de Paranaguá e 
S. Luiz. As obras do primeiro. não foram si quer iniciadas; 
não assim as do segundo, já contractadas. O imposto de 
2"/o, ouro, sobre. a importação da Alfandega de S. Luiz, · 
rendeu 71:544$226 o anno, passado. O porto foi frequentado 

· por 435 vapores, com a arqueação bruta total de 317.409 
toneladas. . · · 

Regímen diverso de todas essas concessões seguiu-se. 
no serviço .. ,e obras· do porto do Recife. Ahi um contracto 
mixto ·de concessão e arrendamento, pelo prazo de quatorze 

· annos, impõe a() Estado de Per.nambuco a obrigação de· 
. .concluir as obras, em troca do imposto de 2 •j., 'ouro, 
· sobre a importação da Alfandega do Recife, e ·considera 
como despendidas ·no custeio do porto· as rendas do trafego, 
que foram ele ·3.255:788$187 no exercício passado.. ·· 
· · ·Conéedidos a companhias particulares,· ·temos os 
p'ortos de Santos, Manáos, Pará e Bahia: O .primeiro e o 
ultimo nenhuma garantia teem do Governo; os dois outros· 
gosam de soliclas garantias para o seu capital. . 

A empresa, que -explora o porto'de Santos, cada vez 
mais· prospera, favorecida pelo' qesenvolvimen1o '.eco-· 
ilomico de um hinterland de. terras e clima .privilegiados, 
,vive, com folga abundante, das taxas que cobra para 

_ custeio do trafego .e serviço de juro e amorti,zação do ca-:
pital empregado nas obras, no valor de 135.101:155$000. 
A renda das Docas de Santos chegou a 23.554:000$, ilo, 
anno findo. · . . . 

A companhia _Manaos Harbour tem -a sua prospe
ridade ligada ao commercio da borracha 1do Amazonas. 
Não deve, portanto, ser boa a situação financeira dessa . 
empresa, que não chegou a concluir as t>bras da sua con
cessão. e a quem o Governo, por força das circumstancias, 
não pode fazer: exigencias de obras novas. Decrescem, de 
anno para anno,. as rendas do porto e não h a esperança 
de melhores tempos, emquanto a economia da região tiver 
por base a exportação da borracha dos seringaes selya-

. gens. ,O capital i·econhecido da Companhia não passou de 
. 18.408:316$338. Teem. sido quasi nullos os juros distri
buídos. A sua renda foi, em )920, de 1.859:000$, ouro. 

A companhia Port of Pará, si não fôra a solida 
garantia dada pela União, estaria nas mesmas condições. 

\ 
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da Manaos .Harbour, porquanto o commercio do interior 
do Pará, quasi tanto quanto o do_ Amazonas, tem ~Sua base. 
na exportação da borracha, á qual a de cacau, castanhas 

· e madeiras traz modesto auxilio. ~ capital reconhecido 
da Port of Pará sobe ao. elevado algarismo · de · réis, 
60.651:102$273, ouro, ou sejam, ao cambio de 12 d., nada 
menos de 136.464:980$114. A renda do porto, o anrio 
passado; não foi além de 2.142:300$, ouro, algarismo 
modestissimo em relação ao custo nominal çlas obr.?s. 
Ao cambio de 12 d., essa renda bruta não. passaria é!e 
4.820:175$; o Thesouro, entretanto, tem pago o bastante 
1 para· perfazer a rendaminami de0°/o do' capital, isto é, 
18.195:330$681, e o producto de 2°/oi ouro, sobre. a im
portação pela Alfandega do Pará, não -produz mais _de . , 

· · .200:000$000. · Estuda-se, neste momento, o meio de redUzir 
· o sacrificio excessivo do Thesouro, respeitádos os ternios 
· dos antigos contractos e das suas revisões. · . · • . 

· ·Depois da revisão do seu contracto (decreton. 14.417,. 
de 20 de outubro de 1920), a Cómpanhia Docas da Bahia 
tem trabalhado regularmente mi., construcção do cáes de · 

'dez metros, no serviço de dragagem e· nas o~ras urbamis 
de accesso ao cáes do porto.· O capital empregado,. até. 
junho do anno passado, monta. á ·cifra. de 21.474:196$246 · 
ouro, do.s quaes 10.076:226$497, .ouro, relativos ao cáes · 
em trafego,, e o restante, 11.398:422$435, já despendido 
nas obras- do cáes em construcção. O Governo federal . 
garante uma renda bruta equivalente a 10 °/o do capital'· · \ 
posto nasobras em trafego, e paga: 6 °/o de juros ao cap1tal. 

' empregado nas obras .em construcção. A -renda ;bruta da 
exploração do porto chegou a · 1.060:507$095, ouro, e 'o 
imposto de 2 °/o, ouro, sobre a importação da Alffl.ndega 
da Bahia, 'rendeu 279:291$193, algarismos esses que 
denunciam a enorme superioridaçle do commercio_ da- . 

. Bahia sobre o do Pará. · . ·.. · . . . 
, · A "Estatistiéa Geral dos Portos Brasileiros", publi" 

cação que· se prepara actualmente na Inspectoria Federal 
de Portos, conterá dados muito interessantes para com-
paração desses quatro portos. . ·· . -· . · 

. As obras do porto da Victoria, con~edidas a· uma 
companhia ligada ã proprietaria da _Estrada de Ferro Leo- · 
poldina, continuam paralysad(l.s. A concessionária allega • · 
para isso as difficuldades financeiras sobrevindas com .. 
a guerra e que não puderam ainda ser obviadas. Tem a 

. Companhia o capital , reconhecido de 5.290:104$960, ao 
qual o Governo garante juros de 6°/o.· .. 

' . . 
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. Entre os grandes portos do paiz, falta-me atludlr ao 
' princip~l · delles, o do Rio de Janeiro, cujas obras .foram 

constnudas pelo Governo e depois arrendadas a uma com
p~nhia por .prazo que termit)ará em outubro proximo. · 

Em 1920, a renda da. exploração do porto subiu a 
13.191:141$553, dos quaes, pelo contracto de arrenda11ento, 
couberam ao Thesouro' 7.842:505$550. Isto' significa que a. 
Compagnie du Port fez a exploração quasi rigorosamente 
com 40•/o da renda bruta. _ . . 

. Ao Governo pertence integralmente a renda do im-
P?Sto de 2,•/o, ouro, sobre a importação da Alfandega do 
R10. Esta renda attingiu a 7.088:786$371, ouro, o ailno 
passado. · · · . 

· Apesar dos. embaraços com ,que tem. lut~do. para 
fazer face a despesas extraordinarias, consequimCia das. 
m~di~as tomádas para solução da crise de transporte, 
pnnctpalmente em materia de estradas de ferro e -nave
gação (Lioyd), o Governo, nãó .tem descurado' do serviço 

. de melhoramento de portos;. e, assim, cogita de ampliar o 
. porto dó Rio de ja~ei_ro com a construcção de um kilo.:. 

metro de cáes úa Ponta do Cajú. Esta obra . permittirá a 
.. conquista de grande . área aterrada,. cuja :venda produzirá 

b.astante para cobrir a maior parte dás despesas. Em 
abril proximo,· findar-se-á o prazo da concurrenCia aberta, 
e o Governo espera poder contractar o serviç.o por em-
preitada. . · 

Em diversos. portos· secundarias, ao 'sul e ao norte, 
teem-se. feito estudos e, ·construido pequenas ;obras de 

. melhoramento. Em Fortaleza, Natal e Parahyba, porém, 
projectam-se maiores trabalhos, · indispensaveis para o 
desembarque economico dos ma1eriaes de construcção ·das 

· grandes bárragens do nordeste, primeiro passo· da solução 
. do problema das seCCílS· Em Fortaleza, já ·os ·empreiteiros 
·iniciaram o serviço. Na' Parahyba, os trabalhos proseguem 
regularmente. O projecto do porto de Natal es!á cóncluido. 

A 30 de dezembro do anno passado o Governo con
trilctou o saneamento da Baixada Fluminense, mediante um 
emprestimo em titulos da divida publica, cujo serviço de · 
juros e amortização será effectuado pelos concessionarias. · 
Desta sorte, as obras de beneficiamento se construirão sem 
nerrtruin onus- para o Thesouro, e o seu preço pagar-se-á 
pela super-valorização dos terrenos desecados. · 
, Esta fórina de contracto, para construcção de obras 

publicas, pode converter-se e'm recur~o de gránde utiliâa~e 
na· regeneração de terras de cultura e melhor aprovei-

'.\ .,· ~ .. ,, . '·,• 
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· ·, tamento de terrenos urbanos. Dentro de poucos· annos 
teremos um facto concreto que servirá de experiehcia 
preciosa "na materia. 

• 
Telegraphcs~ 

A. rêde do telegrapho ·nacional · attingiu, a. ~1 de 
dezembro ultimo, o desenvolvimento de 44.534 km;· de 
linha" de postes, com 79.791 km. de fios conductores. · 
. O exame do n()sso mappa telegraphico revela que as 

malhas ·da rêde são relativamente mais ape,rtadas nos ter~ 
ritorios do Rio Grande do Sul,- de Minas Geraes, do Rio de 

· . janeiro. e dos Estados"do. nordeste .. A região central, por 
ser menos povóada, exige n1énos, mas ainda assim ha 
'em Matto Gros.so 4.500. km. de linhas e em Goyaz · 1.952. 
A parte povoada do Par~ e Amazonas serve-se. de Jinlias 
snb-fluviaes e de estações radiotelegraphicas, muito uteis' 
aos habitantes do "ten'itorio. do Acre. O anno passado · 
construiram~se 1.114 km. de linhas, abriram~sé aó trafego · 
26 estações telegraphicas e· -23 telephonicas, e". reabri~ " . 
ram-se 13 telegraphicas ·e 5 telephonicas. .. 

·· Renderam as· 971 estações do telegrapho nacional, 
durante' o anno, 22.625:641$539,-dos quaes 5-.897:055$809 

. de franquia official,. algarismo que se· neve ·procurar 
reduzir, já difficultando a concessão .da fninquià, já re· 

1 • cusando o uso indevido de urria regalia privativa do ser·. 
' viço publico. . · · ·· . · _ 

1 
.. · .. · • · · · 

/ 

, No custeio e conservação do telegràpho nacional des,. 
penderam~se, no · ultimo exercício, 22.224:760$, papel, e . 
300:000$, ouro. Descont11.do .o valor do material adquirido 
para linhas novas, pode dizer.:.se · que, em rigor, a receità . · 

........ 

. do serviço.telegraphico bastou para sua despesa. O lucro. 
· · do Estado consiste na somma de benefíCios indit'ectos, dê-

. natureza economiciJ. e politica, na . vida commet'ciál e na ~ ' 
manütenção da oi·dem publica. Sob todos os asp·ectos dá 
vida social ·o telegrapho completa, como elemento ·de 
comn1unicação entre os homens, o papel dos. correios, das. 
eêtradas de ferro e de rodagem, da navegação m~tritima 
e fluvial, cuja efficiencia, na marcha economica do paiz,· 

· elle augmenta, estitilitla e facilita. · · ' 
Ne~se lucro indirecto ha lugar para o juro e amor·, 

tização d() ·capital applicado pelo Estado á 'construcção 
das J'inhas e. estações e, com certeza, muito mais do que nas 
estradas de ferro e nos transportes marítimos, justifica-se 
no trafego telegraphico, a exploração official sujeita a , 

·' 
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' ' 
deficit, tão· numerosos e consideraveis são_ os benefícios 
sociaes · delle resultantes. . 

Ha pouco mais de um lustro, em 1914, a renda bruta 
do telegrapho não chegava á metade do que foi em, 1920; 
er-a de 10.905:185$892; entretanto, a despesa môntava 
a 20.685:1~4$822, o que representa um deficit de 100 °/o. 

. ü rapido. ct:eséimento _·da re'nda e a ·constancia ·da 
' despesa são factos qu'e denunciam a sobrecarga de tra;. 
balho imposto aos funccionarios· da repartição. Em 1920, · 
transmittiram-se 6.493. 6.89 telegrammas, com 127.327.7241 
palavras; -em- 1915, . passaram-se 3. 487 .. 670 telegrammas, . 
com 65.970.808 palavras, o que deixa saliente que o trafego 
dobrou no ,espaÇo de cinco annos. . 

· - . Pode· imaginar-se, á . vista de taes .. cifra~, a ·fadiga 
· imposta aos apparelhos e. ás linhas, que não teem sido 
substituídas e ampliadas de accôrdo com as necessidades 
do augmento constante do tr~fego e. da deterioração dos · 
fios, principalmente nas. linhas' do littoral. . · -. 
. ,Ainda não logrou o.desejaçlo alvo o serviço radiotele-

graphico, em parte administrado pela Repartição Geral dos · 
·~ Telegraphos e em parte pelo Ministerio da -Marinha . 
. ·. · · A' primeira pertencem as estações do territorio do 
· Acre (Rio Branco, Xapur.y, Senna Madureira, Tarauacá e 

Crúzeiro do Sul), do Amazonas (Lábrea, ·Porto Velho e 
Manáos) e do Pará (Santarém e Belém) e mais as do lit- · 
torai do n9rte, centro e sul do paiz (Olinda, Amaralina, 
São Thomé, Babylonia, Escola Radio, Monte .. Serrat e 
juncção) ;o segundo te~!~ nove estações; .situadas em .ilhas 

.. de alto mar, e .da. bahia' de Guanabara, além das de Natal 
· e S. Luiz do Maran,hão. . . . . : 

Cuido ser mais conveniente subordinar ao Ministerio 
da Marinha; as ·estações .do littoral -e ao telegrapho na
cional as· do interior, no Pará, Amazonas e norte de Matto 
Grosso, vasté!S regiões pouco povoadas, cober.tas de. mattas 

· densas, onde' a·s estradas; de conservação difficillima, devem 
·ser tão largas que as arvores que tombam_ não attinjam os 
f. . ' 
lOS,··· . - · . · 

. . · O p'restimo deste serviço no · Acre · e· Amazonas 
avaliar-se-á_ pelo mtmero .de telegramú1as ·. partic,ulares -. _ 
22.279 - trans.mittidos durante .o anno passado, com 
296.655 · palavt'as. · · 

Demasiado~altas são as taxas,-que seria: justo e con
veniente se reduzissem quanto antes. Exorbitante afigura-· 
se-me taxar com $300 cada péJ.lavra. entre. umas e outras 
déJ..S estações acreanas;. maior exagero é ·cobrar ,$909 de 

'• 



' 

: ' 

,. 

'I ', 

' ' 
' I -':7 

,,-' ,-, 

" ..... I:' . ' ', 
·'' .. 

'' ·' '~ . 
,1">···.--: ·:: l' .. 

'·' 
. :·-·"' ·'-', 

' ' . 
23u CONGI\E880 · K\ClON.~L 

' -, ' ' - •' . . 

cada palavra entr.e essas estações e a de Manáos, e 1$200 
entre ellas e Belém, quando desta vem uma palavra ao 

. Rio de jan~iro por $200 apenas; Com taes fretes, um tele- •· 
gramma de 20 palavras do Acre ao Rio custa 29$, nada 
menoS'. · · · 
. . · Seria justo,. neste momento de grande baixa do preço 
da borracha, elemento basico da economia do _extremo 
norte, reduzir a $200 por palavra a .taxa dos telegraminas, 
e assim collocar o Amazonas, apesa~ da 'distancia em qúe ··. 
se acha,- na rê de de communicações telegraphicas .da tarifa . 

.. 'uniformizada.· . . ' · · · . . .. · · · ·· · · · .· -
: Cumpre limitar o termo da franquia offici'al radiotele.,. .. 

graphica, como meio de diminuir o trabalho, o qúal foi, · 
o anno passado, de 11.618 telegrammas, com 477.789 pa- . 

. -lavras, Cifra muito maior do que o particular e que sobre- ·.-
.. · -~ cat'regou os apparelhos transmissores com 1.300 palavras 

diariamente. · . • · · · · · · · 

\ ' 

· · · ·O~ factos refe'ridos d,eixam patente a necessidade 
de. uma. vasta reforma na R~partição dos Telegraphos, não 
só no quadro e· situação dos funccionarios, .. como princi- · • 

· palmente no seu apparelhamento technico, no fechamento _ 
de alguns circuitos pi'incipaes, rio melhoramento das ins,. •' ' 
tallações elec.tricas e no tnelhor abastecimento de ma- . 
terial .. · · · ··- . 1 

· .. Correios 

' ' ' 

. Nada de maior relevo occorreu o anno passado no ser- .. 
viço postal, cujo trafego, não obstânte a 'relativa deficiericia .· 

·. numerica, do pessoal e a parcimonia dos recursos· finan
ceiros, se desenvolveu ·com regu-laridade e procurou cor
responder ás necessidades '·do -paiz. · · _ ; ···. : . · ..... 
·. _ Com excepção cio serviço feito nas paragens remotas 
de Goyai:, Matto .·Grosso; Amazonas e Pará;._ regiões eles- .. 

· povoadas é despi·ovidas de. boas· vias de communicação, • 
por terra ou por agua, a conducção · de malas .melhorou e · 
diminuiu o clamor das reclamações. .. . 

Especial cuidado merece~ o serviço de vales-post~es, 
de '·tamanha utilidade social "e apreciavel significação no. 
pequeno commercio de,compras urgentes.. . . · · · 

O desenvolvimento das relações sociaes e economicas 
na vida dos Estados, ao lado do crescin}_ento progressivo , 
.de sua população, reclamava urgentemente a reforma cio 
;1ntigo regulamento dos, Correios. · · . · 

,Esta reforma foi expeélida e já entrou em vigor, 
' . 
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. . ·. /;1.. renda total do serviço tem crescido : foi de réis 
11.046:740$523 em. 1918, subiu a 12.680:324$805 em 1919 
e chegou a 'l4. ~72:000$ em 1920. , . . 

No. corrente exercício, com a· elevação de diversas· 
taxas, é de esperar augínento de renda superior a réis 

' 4.000:000$, o' que de ce~ta maneira 'compensará o sacri--
· · ficio jmposto pela ~eforma ao Thesouro Nacional. 

· Os deficits :do serviço postal' são; assim como os ,do 
· telegrapho,. justificaveis pelos . benefícios indirectos, de 

tQda ordem, que, cOm .taes serviços, adveem ao paiz. As 
,despesas crescentes de 19.713:520$474, 23.625:646$563 e 

24.645:427$383, feitas nos tres ultimas annos, .explicam-se 
com o' consideravel augmento de agencias e 'linhas pos- . 
taes, o· melhoramento e accrescimo · de ·ma,_terlal· de acon-. 
dicionamento e transporte, etc., e· encontram compensações 
na somnià. incalculavel dos beneficos resultados que dellas 
auferiu a Nação. . ·. · . · 

lntenciona o Governo, dentro das autorizações que·llie · 
\foram dadas, construir edifíciOs; ou adquirir predios em 
. ooas conqições, . ~ara: installação das administrações. e 

· agencias postaes. São despesas cjue augmentani o patri
monio nacional e concorrem para reduzir as verbas orça-. 

· mentarias; · . . . . . · 
1 . • Nesta Capital e na do Estado ,de S. Paulo, duas 

edificaçpes de grande vulto já se começaram ; ·a daqui está 
. quasi terminada, e a .de S. Paulo deve concluir-se antes de .. · 

7 de setembro de 1922. Adquiriu-se, com apreciavel van
tagem para .o Thesouro, grande predio em. Manáós. Na·. 
Para,~yba, onde 'OS serviços de correios e telegraphos estão 
pessimamente .installadcis, trata-se de construir; para. as 

· · · duas: rçpàrtições, um edifício, que deverá ·ficar pro~pto 
dentro 'de um anno. . ' . 

. 
, ·. Illumináção. e aguas 

. I 
~ . . . . . 

· Os· serviços ·publicas de 'calçamento da cidade e sua· 
limpeza, escoamento de aguas pluviaes, esgoto de casas, ... 

. abastecimento, de agua_e fornecimento de luz, que exigem 
trabalho constante de abertura de valias no pavimento 

' das ruas e praças, deveriàm ficar, para facilidade admi
nistrativa; sob a: -direcção ·de uma só . autoridade. Esta, 
pela natureza urbana de taes serviços, poderia ser a Pre~. 
feitura. · . . · 
.· O Ministerio da Viação e Obras Publicas, que tem a 
direcçã? das estradas de ferro, dos portos, da marinha 

' <, 

,A 
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.mercante, das obras contra as seccas e dos correios e 
tehigraphos, ficou· alliviado da fiscalização do -s·erviço de 
esgo.to~, qu~ ... pa~~ou par~. o A:\iniS!e~io do. Interio/,. mas. 
contmua a ftSC!lhzar o de .tllummaçao do R to de janetro e 
a dirigir as obras do seu abastecimento de agua. · 

Na .lei ela d_espesa' deste anno figuram as parcellas de . 
2.013:395$; papel, e outro tanto, ouro, para custeio do. ser
viço de illuminação, constituído actuah~1enje, por 1'0.500 
lampadás ·electri.ca:s, que consomem ts:oOOckilo-watt-hora 
de energia, e 10.700 c'ombustores de gaz, que .gastam 
3.80,0.000 metros ·cu bicos de gaz por anno .. Ha, além des_tes 
10.80p combustores de gaz, que se manteem apagados, por · 
accôrdó feito entre o Gove'rno e a companhfá. · 

Para sua producÇão total, a Société Anonyme du Oa~ 
importou 85.800. toneladas de carvão de diversas proce- . 
dencias e fabricou, com, carvão purC?, 30~030.000 m. 'c. de 
gaz; com coke 8.600.000; com carvão e linhito, 1.001.200; 

·. com .carvão e schisto, 760.000 m. c., e de agua carbúre
tàda, 90J ~300: Do . total prpdúzido, 28.600.000 m .. c. foram 
consumidos pela. freguesia particúlar. <;la Companhia, e 
4.600.000 pela i iluminação publica e repartiÇões officiaes. ·· 
Uma perda de 7.400.000 m. ·.c. verificou-se na rêde dos 

· e'ncanamentos: ·· 
. · Para o serviço de abastecimento· de agua reservou a 
lei da despesa do. anno passado a quantia .de 4.5~3.:200$; 
.a da receita inscreve como renda industrial. a parcella de .· 
4.900:000$, o que. significa· um saldo de mais '.de. 300:000$, 
na· exploração do serviço.· Este saldo, porém, não 'tem sido·· 
apurado com rigor na contabilidade da 'repartição. ' . 

As medidas ordinarias atéagÓra toniadas'nãq lograram 
diminuir o numero de queixas e reclam·ações contra o 

. serviço.· Registrou a repartição, durante o ~anno, nada 
menos de 30.681 reclamações,· l~vadas pelo publico ao ' 
escriptorios dos -sete districtos em que se divide a áreada 

.. cidade; mas informou o . chefe do serviço. que ·a quasi 
' .totalidade dessas,' reclamações tiyeram . por causa oostru- . 
cções no canalete das pennas, fórrria antiquada de· regi!?tro · 
de consumo usado em 90 o /o dos encanamentos das casas. 

o trabalho de substituição das pennas; em· numero 
de 95.390, por hydrometros, que não pàssam actuahnente. 
de 11.871 em toda a rêde, prosegue com lentidão, e ·'se 
.traduziu, este an.no, na installação de apenas 541 novós 
apparelhàs. . . • ·· 

· ··Sabido que a cidade de: S. f'aulo, que distribue 
_80.000.000 de litros põr dia, se queixa mais da qualidade 
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da agua do que da sua escassez, pode-se ter co·mo certo 
que o problema do abastecimento . do Rio de Janeiro, 
onde se distribuíram o anno passado 259.523.313 litros 
diários, será questão mais de .boa distribuição do que de 
maior adducção aos reservatorios actuaes. Não é necessario 
recorrer a·novos mananciaes; basta aproveitar 1nelhor os já 

· captados, aquelles para cujas aguas ha linha de adducção 
. construída,- e .esse melhoramento exigirá, quando muito, a 
construcção de pequenas barragens para açudes de acctimu
·lação, uteis na~ estiagens prolongadas. Uma revisão cuida-:
dosa, com proJecto. estabelecido sobre dados ·completos, 
das "linhás adductoràs, melhor abastecerá 6s actuaes reser
v'atorios de distribuição; cuja capacidade, pelo qúe informa . 
a commissão de engenheiros, encarregada de. taes estudos,
não está sendo utilizada\ segundo as regras da boa 
technica. · · · ' 

· O g~ande mai, p0rém, do abastecimento de agua do 
· Rio ,de Janeiro está nos defeitos da. sua. vasta e complexa 
rêde de distribuição, construída aos fragmentos, muita .vez 
alterada ao sabor do ·empirismo dos encarregados .do ser
viço,. sem. projecto scientifico nem conhecimento regular 
,da hydrodynamica da rêde. .. . · 

Cogita o Governo de corrigir esse mal no que for pos
sível, depois de tantos erros accumulados. Acha-se muito 
adiantado o projecto .de'revisão da-rêde antiga, e já estão 
promptos os planos de ·ampliação do abastecimento de 
bairros ainda n.ão servidos. Com os recursos do orça
mento deste. anno, diversos trabalhos novos. e uma parte 
da revisão dos ~elhos. encanamentos poder-se-ão, realizar 
mas obra-completa ser4 fie custosa e demorada ~xecução . 

Obras contra as secca.s 

. Desde os primitivos tempos cotoniaes foram as seccas . 
assignaladas no nordeste . brasileiro, mas a repercussã., 
do phenomeno no ·animo dos governantes só se fez sentir 
com o in.cremento da. popUlação e o desenvolvimento do 
paiz. Nenhum?- das seccas memoraveis dos seculos pas-

. sados, nem mesmo~ as de 1721, 1777 e 1793, despertaram 
a commoção da que rebent<;>u em 1877 e se prolongou a 
1879, e~ coincidencia com identico flagello na ln dia ingleza. 
Foi essa "grande secca ", como ficou conhecida, devido 

·' . ás suas· drámaticas occurrencias, que determinou aqui a 
franca intervenção do Estado em prol das populações. fia~ 
gelladas do nordeste. · 

' 
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A assistencia do .Estado,. porém, por muitos· annos, 
-· n1anifestou-se esporadicamente, em medidas de soccorro · 

pessoal, ordinariamente tardías, e que-se confundiam não 
raro, com as. iniciativas da caridade publica. Por ·essa 
fórma, attendia-se, e isso mesmo parcialmente, apenas a_ um 
dos aspectos do problema- o aspecto moral. . · .. 

· .Gastaram-~e assim grandes sominas, em parte impro
,ficuamente; por se applicaret;n . á ·execução ·de· planos não 
sanccionados pela experiencia· ou, por forç?- das drcum-
stancias, rEializados com deficiencias. . · 

Para que aUnião adoptasse medidas. de vantagêns.-., 
mais duradouras, ,foi necessario que se m.anifestassê- com 
,persistencia o: espírito de propaganda dos que, na dura 
experiencia da sua terra, haviam aprendido a conhecer o 
mal e previsto os meios de cordgil~o. ·-Mais conheCidas, 
mais divulgadas então as condições excepcionaes de pro
ductividade do nordeste, foi . possível firmar-se a noção · 
exàcta da importancia economica do combate ás. seccas e, 
portanto, o seu alcance politie,o. . . · . · · . 

' Assim, em 1903, em· substituição á · Commissão .. do 
· açude -de Quixadá, cujos serviços· haviam sido ampliados 
. em 1901, criou a União a Commissão. de. Açudes e Irri:
gação, e, em 1904 e 1908, as Superintendencias de estudos· 

.. ·e Obras contra os effeitos das'. Seccas, que relativamente 
pouco puderam fazer.- Os primeiros trabalhos da Estrada 
de Ferro Central do _Rio Grande do_ Norte;· a conclusão 
do açude Quixadá e o inicio do serviço de perfuração de 
poços ·com apparelhos mecanicos, • foram ,benefícios pa-
tentes dessa .época~ , . · .. 

~ - .' · Foi só em 1909 qite a criação ,dainspecto~ia de Obras 
contra as .Seccas impr.imiu ·ao~ trabalhos do nordeste 11 
necessaria systematização. · Estabeleceu· a Inspectoria . os .· 

. serviços de ordem scientifica e technica, indispens~veis . 
.• á solução ·racional de problema tão complexo ·e, com as . 

pequenas verbas que então passaram a: ser vot~das an~. · 
nualmente, deu começo a. obras, escolhidas não· entre . as ·. 
mais uteis, ·mas entre as que, assás ·nécessarias, mafs se 
coadunavam C0!11 OS estreitos limites orçaméntarios. · 

· .·. ·. · Embora: ficasse demonstrado pelos estudos realizados 
. . -em nosso paiz, com a experiencia dos alheios, que sem a 
. irrigação consequente d.a construcção de grandes barra.; 

· gens oproblema não teria solução, definitiva,· impossível 
era a re'!lização desse progr~~ma com parcos' rrcursos ' 
a:nnuaes. Prova-o a construcçao dos grandes açudes .. Aca
rape e Gargalheira, iniciada, a do primeiro em 1909, e aipda 

) . .. ' ' 

I 

•' 



-. , ..... _, '• 
a·,,._. .., .· .:• , ' ,, · .. , ... " :- " ... ~.· ' ' . .. ... '. •' '/. ,'' .. ' ~- . . . ~·... '' : ''· '·. 

·"-,·.: .... 

. SESSÃO SOLE)VINE DE ABERTURA 
I 

. ho)e no terço da execução do seu projecto; e a do segundo 
e~_t 912, e nest~ momento com as fundações apenas em.prin
ctpto, embora . as verbas· orçamentarias votadas nos 
treze. annos. decorridos entre 1909 e 1921 sommem · i 

· 37.331:880$ e os creditas extraordinarios se . tenham 
· elevado ·a mais de 31.050:000$, ou sejam ao .. todo. 
68.381:880$000. . ··.. ' .. 

· E' manifesto ·o inconveniente de tal distribuição de· 
verbas, dispersas, como o foram, · irregularment~; sem a 
necessaria sequencia, por varias repartições e até.'por diffe- . 
rentes Ministerios : tira á' organização ·de .qualquer. plano 
a únidade de vistas necessaria e impossibilita a execução 

. ele gran.des_,obras· de modo rapido e systematico. · . 
· · · Apesar disso, porém, os doze annos decorridos sob o 

regime.n de 1909 permittiram grande .passo .para a so
luçãq do problema. Eis' os trabalhos preparatorios: fez-se a 
collecta de dados sobre a natureza physica da região e as 
observações indispensaveis, não lembradas, anteriormente, 

. relativas a·· distribuição e intensidade das chuvas; estu
dou-:-se. o .rêgimen das correntes de agua, indagou-se"da 

. n!ltureza geologica . dos terrenos, tornaram-se conhecidas 
. · as condições economicas e fez-se um levantamento geral 

.·. topographico,. por processos . expeditos, que permittiu 
. .dotar os Estados do nordeste· daS'-melhores . cartas no • · 
, . genero. . . . . . 

Uma, das mais beneficas .disposições desse regímen . 
. "· . foi a do estabelecimento ·de· premi os· para animar .a con-

. · strucção dos .pequenos .açudes, medida que,: apesar dos . 
esforços emprehepdidos,· ainda não logrou. na pratica a 

·· · . sancção que a sua .utilidade justifica. . . ·. . .. . . . : 
· : . PÔde. ajuizar-se, ·pelo facto· ·seguinte, da proficuidade 

.. dos esforços despendidos pelo Estado, desde a secca de 
_1877.:.1879. até á de 1917-1919: esta, considerada a in-

. · tensidade . do. phenomeilo physico, foi tão violenta·. quanto 
a grande secca de 1879, mas, em suas consequencias 

. economicas, immepsamente mais attenuada .. E' o que se 
verifica ·pela comparação entre a elevada mortalidade da 

. lJrimeira e a quasi nulla mortalidade da ultim~. . · · 

A'· melhor situação criada no nordeste, por esses. 
.. esforços continuas ·de muitos decennios, á, boa organização 
· dos serviços e á vossa solicitude em yotar os necessarios 
· creditos extraordinarios, deve a administração pu~lica · a 
· efficacia de sua assistencia no attenuar os effeitos dessa 
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ultima secca, começada ao tempo dos meus antecessores, 
mas francamente declarada no meu governo, quandd fa.;- · 
lharam as chuvas invernaes de 1919 para 1920. · 

. Foi por . essa occasião que autorizei. os serviçcs . 
indispensaveis ao prompto soccorro da população do . 

• nordeste, entre os quaes avultaram os de estradas e • 
· açudagem. . · · · 

. Assim é que, dur~nte o anrio findo,:tiverám i~iciô ou · 
prosegu(mento 65 estradas de rodagem·com mais de 1.000 
km. de extensão, das quaes se concluíram 7 com 203 km. e 
ficaram em construcção 58 com 874 kni. 

O regulamento approvadd pelo decreto n. 14.102, de . 
17 de março de 1920, expedido de accôrdi>" com a lei 
n. 3.965, de 25 de dezembro de 1919, instituiu a Caixa Es-

. pécial de Obras de Irrigação. Por ella facultou-se á adminis- . 
· tração o meio de emprehender as· grandes obras de irri- · 

gação em que está empenhada, unicas que, pela experiencia 
universal, são julgadas capazes de criar, em regiões .como 
a _slo, nordeste,.á revelia das irregularidades .climatericas, 
centros de producção permanente, que evitem o' exodo das 
populações em demanda do littoral e dos outros Estados· 

, - . , !' ,I 

. ·A. localiiaÇão . das grandei obras. projectadas~ nas 
l::la:cias cio jaguaribe exigia a construcção , fmmediata . de. . 
varias ramaes da Estrada de Ferro de Baturité, cujo trafego · 
tende· a augmentar consideravelmente com as novas con
strucções. Para manter a, unidade de direcção e garantir o 
abastecimento dos materiaes necessarios ás obras, sem 
prejuízo do trafego .c'ommum, ficou, como já disse, a Rêiié· 
de Viação Cearense subordinada á Inspectoria Federal de " 
Obras contra as Seccas. . · . · · . · : . . ' . . . 
· · A construcção das barragens da:· alta bacia do Assú 

nos rios Piranhas e do Peixe, torna conveniente a ligação · 
ferrea das cidades de Souza e .Cajazeiras cci.m a .Rêde Cea-

, rense, para o que foi ·iniciada em Timbaúba, no Ceará,, a 
construcção dessll linha. O trecho em preparo, na sua 
maior parte, ficará incorporado na futura li.nha de pene-· . 
tração da Parahyba que, a partir de Alagoa Grande, se 

. dirjge ·para aquellas cidades; através de Santa Luzia, 
.. · Pombal e Patos. Esse melhoramento é sequencia indis

pensavel dos serviços de irrigação em via. de· .. feitura, na 
Parahyba, e destina-se a garantir o .escoamento dos. pro
duetos, principalmente do algodão, e a assegurar o inter
ca,mbio comme~cial das ferteis planícies do. sertão .. 

• 
• 

I • I 
' 



\ ' 

I' ' . •' 
I· 

I ' ' o 

'SESSÃO SOI.JlMNE DE ABERTURA. 

Consequencia inevitavel dos emprehendimentos, acima 
relatados, é a construcção dos tres principaes · portos do 
·nordeste, de Fortaleza, Natal e Parahyba, 'não só para 
garantir o transbordo dos materiaes destinados aos ser.;. 
,viços em andamento no interior, como para attender ás 
. necessidades · commer,ciaes que a irrigação · vae desen
volver. 'Por se tratar de serviços inadiaveis, determinei 
que fossem encetados com os recursos disponíveis ·da 
~aixa . Especial ,de Irdgação, pelo mesmo regimen de 
administração~. contractada, adoptado para as grandes· 
barragens . 

. ' ... , 

FAZENDA 

Situação financeira 
' . 

I 

A situação financeira que, a principio;. se desenhara . 
niinadora, aggravou~se cl,epois consideravelmente, de fórma 

·· ue submett eu o Governo a yenosas diffi~uldades .. · · ' 
Embora houvesse cresci.do a receita publica,. foi em 

tão grandes proporções·o augmento da despesa que, segu
ramente, do balanço final. cfo exercício resultará vultuoso 
deficit. · · .. 

·, Não é poss.ivel .precisar a importaricia deste, visto 
como os elementos fornecidos pela-escripturação. do The- · 
souro ainda . são inco~pletos. ·. Só depois de encerrado o . 
exercício e e~cripturadas todas as S\laS operações, ·ínclu-: , 
sive as referentes ao período complementar, será 'possível 
apurar com exactidão a differença entre a despesa paga 
e a .receita arrecadada. · 

'., .· ' . ' ' .·· ' ' . ' . . 
· · Pode-se, entretanto, asseverar desde logo que perma

necemos em situação deficitaria, o que já tem custado á 
. Né!-çãó os mai~ pesados sacrifícios. Si não e~veredarmos 

" por óutro cammho e não .adoptarmos um regtmen severo 
- · ~: de economias,. ·certo se afigura o desbarato das· finanças 

e do credito llacional. · · · 
~ • • ' t,. 

· , Os algarismos que.se seguem, concernen\es á receita 
ê á ·despesa dos. cinco ultimas exerci cios (com exclusão 
de depositas e op·erações,de credito) 'ciemonstram a neces- · 
sidade de medidas urgentes no sen~ido do equilibrio or
çamentaria: 

.... , ...... 
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RECEITA E DESPESA- OURO 

.. 
' ' 

RECeiTA DESPESA. DlFFERENÇAS 
' EXERCI CIOS 

' 
. .•. ., NA 

Ouró 
·DESPI!SA 

. . 
' ' -

.. 

1916. • • . . . . . 62.130:443f294 . . 88.634:865$556 + 26.504:421$262 

1917. • . . . . . ti5.966:258$185 . 105.454:489$609 + 39.488:23U424 

104 ;968:902$407' 
\. 

-. 24.966:812$839 1918. . • • . . . 80.002:089$568 - . 
1919. . 81.468:670$529 ' ·' 122.274:990$923 + 40.805 :320~394 . . . . . . 
1920. • . . . . . 119.38~:935$055 . 104.357:575$152 - 15.025:359$903 

' ' 

Somma; . . . -433,917:209$470 500,724 :OJ0$808 - 66.805:800$338. 

, . R~CEITA E DESPESA- PAPEL .. 
. · .. 

' DESPESA• 
.. 

DIFFERENÇAS 
EXERCICIOS ' 

DESPESA 
, Papel ' . 

517 ;~90:688$090 +' 175.456:381$ti38 
-~"· 

19i6 • • • • • • • i 342.134:326$454 . ' . 

. • • • .• 368:an :871$050 bit:239:445$775 + 203.177:574$725 1917 •• 

. 378.786:772$918 .· . 692.602:704$158 + 313:815:991$240 . 
. . - . . '• '·. 

1918_. , ••.• 

1919. -~ ' • • . • .• 430,330:191$900 . 676.758:267$331 . + 246.428:075$431 

1920. • ' • i • • • 459:782:2611$165 · .. 480.044:095$488 + 20.261•827$323 

\• . ' . ' ... , 
Somma. • _ • • , 1.979.095:430$487 2.938.235:260$842 + 959.139:830$355 

'· . . . 

. ' 

. ' ' '.' ) ~ : -... ' . ' '•, . ·, 

O deficit foi,..portanto, nesséperiodo, de 66.806:800$~38, · ~ 
. ouro, e 959.139:830$355, papel.- ·. .· · . . . . 

·· O movimento g~ral da_ con'~a de .deposites, durante o . 
mesmo espaço de tempo;. ass1m ~e ·express.ou: deficit/. 
ouro, de 3.758:423$664; .saldo, papel,, de 43.054:379$708. 

Nos exercicios mencionados, as operaçoes de credito 
attingiram_ a cifras elevadas; pois o liqui~o foi de 
110.492:572$907, ouro, e 1.074.555:254$553, papel (cerca .. 
de 22 o/ o, ouro, e 37 o/., papel, da despesa respectiva). . 

I 
I 
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Certo, estes ai garis mos não . são·· definitivos ; mas as 
· rectificações que ui teriorm'ente soffrerem não alterarão a 
~ituaç~o penosa do Thesouro, que atravessa actualmente " 
crise das mais graves, a braços com innumeras difficuldades· 
oriundas quasi •,todas .do desequilibrio orçamentaria segui
damente verificado em muitos ·exercícios. · . 

Os esforços do Congresso e do Governo devem, por- · 
tanto, convergir para o objectivo' de enquadrar pa rl:)ceita 1 

· tributaria. todos os gastos da Nação; e remover com 
energia, decisão e. patriotismo, os· embaraços que lhe oppu

. zerem os interesses regionaes e. de partidos. · · . . 
· · . T~o ardua tarefa: deve. coineçar ·peta· reducçll:o pro
funda da. despesa,. que será ·!imitada 110 estrictamente 

. · in~ispen·savel; com o córte impiedoso dos gastos ordinarios 
e extraordinarios, ·.a d~sofficialização. de serviços ou em
presas que sejam fontes per~nnes de prejuízos aos cofres 
publicas, e o sanea.inento do meio circulante. 
· O papel-moeda te!Jl sido con'sideravel factor do deficit 

.. nos ultimas . exercícios, e is~o porque da· inflaçll:o canse- . 
· quente ás exageradas e~issoesr~alizadas de 1914 a 1918 

promana a elevadíssima· alta de preços que tanto pesa 
sobre o povo. O Estado, por sua vez, é obrigado a. pagar 
muito' mais carq rião só. o material que· adquire, como os 
serviços que lhe são p~estítdos. . ' , ·. . . 

.. Tal phenomeno ob,serva-s~, sem excepÇão, em .todos · 
os paize~. q4e durante. e.depois da· guerra selançal'am na 
·voragem do'· papél-moeda. · . 

\. ..· · linpOe~se, por conseg~inte, a queima de parte de_ssa 
... moeda depreciada é o refprço gradual do fuJ!do em ~uro~ 

garantia das· emissões; voltar-se-á dest'arte . ao cammho 
traçado pelo . governo. Campos. Salles, infelizmente logo · 
depois abandonado. · . . · . · · · 

,.. . · Com estas· duas medidas, a .. segunda das quaes. já 
, está sendo posta eni pratica pelo . meu . govern_o, com a 
· paciente accumulação do ouro procedente das minas na· · 
~ cionaes, restabelecer-se-á aquella sábia politica .financeira, 

cujos beneficjos pode o ·paiz.aguardar com <r ínaxima.con· · · 
íiança. · . · ·· · . . · , · . . . . . . . . 

. ' 
''«Stock» do ouro 

' 
.. No 1• de março do. corrente anno existià .em deposito 

na Thesouraria'Geral e .na Caixa de Amortização a somma 
de 62.538:352$990, ouro, qúe assim se discrimina: 

-" , I ' 

' ' ' . . . 
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Thesouraria Geral : 
Ouro amoedado. • ; • • 14:748$861 

142:338$101 Notas conversivels . . . . . 127:~9$240 : 

Càixa de Amortização : 
'· 

Ouro em barras. • • • • • ; 14.014:077$417 .. amoedado ••••• . . 48.381:937$472 62.396:014$889 

Total .. ·, . . ~ . . . / ·' ........ 62.538:352$990 
' . ' . 

· . ·. Essa Ímp~rtancia; de accôrdo co~. a lei, serve de lastro 
· .á Circulação do papel-moeda. . · . . . ·.· · _ 

Sit~ação economica, 

. · Em confrontô' coni os dos ultimas quatro ·annos, .sãó. ' 
estes os algarismos do nosso comntercio exterior, ém 1920: 

. 
1.000 TONELADAS MIL CONTOS ~.1.000 

'• .. ANNOS / 

. . Expor· 1':Jrr- Expor· Impor· Expor· Impor• .· . 
. •·. . taçlo · t çao taça o taça o taçao .. 1 · taçao 

' 
1920 .·~. . . . . . . · 2.101 . 3.275 1.752 . 2;077 .,07.521 '124.314 

1919 • • . . . . 1,908 2.780 2.179 1.334. ISO~ . 7a..J77 
' "· ' 1918 . . . . . 1.772 I.· J,7SS 1.137 ' 989 '• 61.168 . 52.817 

1917 2.017 1.986 .J.J92 •. 838• 63.031 ' 4f,5JO . . . .. . .. . .. ' ' ' . 

1916 • 1.871 2.641 1.136 811 '56,462· ... 40.3G9 . . . . . . . ,. 
I 

···'·' . . . '··· '\ 

· O valo~ da exportaçã!>, em 1920;foide t:.752.411:000$ 
.ou f 107.521.000, e o. da importação de 2:076.825:000$ 
ou f 124.344.000, do que resulta·a differença, ·a favor da. 
importação, de 324.414:000$ em moeda-papel.e ·em moeda 
ingleza de f 16.823.000. · · ' · 

Comparáda~ com as do anno ·anterior, verifica-se, na 
importação, o· augmento de 742.567:"000$, equivalente a 
f 46.167.000, e; na exportação, o decrescimode 426.308:000$ 
ou f 22.564.000. . . 

,;, 
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Este decrescimo, que SÓ se exprime' no valor das mer-
o cadorias; pois'a quantidade é superior á exportada em 1919' 

foi motivado pela quéda brusca, no segundo semestre . de 
· 1920, dos preços de todas as mercadorias nos mercados 
estrangeiros. · · · . . . 

O grande augmento da importação tambem. se explica 
pela depr_eciação das moedas de alguns paízes em relação 
á n()ssa, e ain~a pelo.elevado saldo da exportação de 1919, 
qité attingiu a t 51.908.000. · . 

A ·elevaÇão do cambio, nos ultimas inezes. do anno 
transacto, .. :tornava, para nós, menos oppressiva a con
tinua .alta de preços a que estavam· sujeitos todos os ar-, 
tigos nos mercados estrangeiros, e; facilitava sinão esti
mulava a introducção ·de pi·oductos de. cuja importação 
tínhamos ficado privados du~ante a guerra, e de cuja falta 
bastante se resentia o desenvolvimento · economico do 
paiz. _. . . 

Essa sitúação.fàvoravel mudou de um momento para 
outro, e sobre nós se reflectiram· mais accentúadamente os
effeitos da crise geral, que geraram as difficnldaéles com. 
que ainda agora lutamos. . · 

Augnientadâ pelos motivos acima referidos, a impor~ 
' tação do segundo semestre de 1920 operou-se em momento 

de crise aguda em todo o mundo. As encommendas, feitas · 
· desde muito tempo, chegavam aos portos do Brasil em 

occasião inopportuna para a solução dq_s compromissos, e 
· a· depressão do cambio, determinada pela procura de 

cat'nbiaes, aggravava-se ·devido á situação dos grandes .; 
mercados monetarios.. . · .. . . 
· A conclusão 1t tirar dos dados estatísticos, comparados 
e explicados, é que, a par de factores occasionaes, ha dois 
permanentes q11e, .pelo inflt~xo d!recto sobre o ~ambio 

, concorrem .para que o tlesenvolv!m~!lto econom1co do 
· · Brasil não corresponda ao valor de seus recursos sempre 

crescentes, e sa:o a falta de organização bancari1ufficiente . 
e de ·meio circulante valorizado: . · · 

.A cada -passo perturba-se, desvia-se ou entrava-se o 
curso natural dós factos. economicos, que,. sem. apparelhos 
de defesa, nos submettem aos effeitos de crises alheias. 
Quando ml)nos se. espera, sobrevem a depreciação de 
productos brasileiros, e como effeito restringe-se a impor
tação de mercadorias de caracter reprodúctivo. 

· Nada é mais· prejudicial dó que essa incerteza e 
interrupção na marcha economica de um pai+. 

• 
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A quéda, por · exemplo, dos preços, verificada no 
segundo semestre, não aproveitou aos nossos importadores, 
porque as encommendas .. chegaram aqui pelos preços da 
época em que foram feitas e pagas por um cambio que 
lhes majorava o custo em mais' de 50 o j •. . 

. Os 'grandes stocks de mercadorias estrangeiras !las 
alfandegas e _em mãos, dos importadores'determinarão, na
turalmente, o decrescimo da importação no anno corrente, 
e corrigirão assim o desequilibrio vérificado em 1920 na 
balança commerciat · 

-
P,elas suas differentes ·classes assim se subdivide a 

importação de 1920: ' ·· · 
.. . . 

Animaes ·vivos .••.••.••• 
Materlas prima~ ~ • • . • • • • • 

r Manufacturas .... •....•..•... 1 

Generos allmentlcios • • • ; . . • 

Total . •••.•.• ·-: ... ·.\ •• . . . 
.. , · . 

Contos de 
réls. 

' 17:967$000 
508:332$00C 

1.139:435$000 . 
411:091$000 ' 

2.076:825$000 

. Augmento 
sobre 

a de 1913 

55 •j. 

. · De todas as classes, a de generos alimeilticios fÕi a 
que teve menor augmento. ·Convém assignalar, en.tretanto, 

. que sóbe ainda a 411.000:000$, ou 20•7. -da importação 
'total, o que o .Brasil despende na acquisição . de generos 
alimentícios estrangeiros. .... · · · ·· . ·. · · . 

,, '. - . . . . . . ' . 
Ao passo que augmentavam os valores, em papel-: 

moeda, ·da importação,· decresciam os da exportação .Pela · 
quéda das cotações dos . nossos priricipaes productos. · 
Comparadas com as de janeiro de 1920, as cotações ~do' 
.café, en •. dezembro· do mesmo ánno, accusam. uma batxa · 
de cerca de 33Vo, as da borracha e as do couro de 44 •;., 
as do·assucar de.31 °/o, e as do algodão d~?- 37°/o· No 
mercado de Nova York a depreciação do- ·café~ em moeda 
americana; attingiu, 110 mesmo período, a 62 °/o. . ·, ... 

. ·Apesar d~ grande dep~essão dos preços, a exportação 
. em 1920 foi superior á de qualquer dos annos anteriores, 
com excepção da de 1919, cjue teyevalor excepcional,· 
devido ao alto preço do café, consequente á grande quéda 
da produc~;ãq. · 

·. 

/ 
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' , . O café. contribuiu para o decrescimo da exportação 
com 364.500:000$, e a borracha, cujos preços attingiram 
á cóta mais baixa até então, com 47.187:000$000. . 

' ' ' 
De arroz, de que' importavamos ha dez aimos atrás 

cerca de 100.000 toneladas, a exportação ·em 1920 ele- . 
vou-se a 134.000, pelo. valor de 94.000:000$, e com o 
augmento de 74.566:000$ sobre· o da exportação de '1919. 

'. • , ' ' I • 

. Os O!ltros productos que t.iveram maiores augmentos 
. foram : a carne congelada, 7. 030:000$; o manganez, 

22.916:000$;. o algodão, 43.989:000$, e o_ assucar, réis 
48; 197:000$000. 

' ' I • 

' 

Quanto aos · principaes paizes com que mantemos 
relaç!les commerciaes, são os seguintes Os algarismos do 
intercambio em 1920 : . 

-'-
'' I 

O II'!' E• •' . DIPPE• 
PAIZES EXPORTAÇXO RENÇA SOBRE IMPORTAÇilO RENÇA SOBRE 

. 1919 ' 1919 
' 

. 
.. 

Allemanha. . . . . . 112.301:000$ + J,068 •/o 98. 378: 000$, + 3.000 .,. 
' 

Argentina • . . . . 120.117:000$ + 25 •!o · 154.782:000$ - 24 .,. 

. Belgica , ; '· 47.794:000$ 40 .,. 38.093:000$ '+ 2.026 .,. ' . . 
•••• o 

-
Estados.Urildos • 

'· . . . 725.189:000$ - 20 °/o 885.168:000$ + ~ .,. 
França • . . . . " 200.:458:000$ -· 57 .,. 114.397:000$ + 126 .,. - ·. 
Orli·Bretanha • . . • . 140.024:000$ - : 11 ., • 444.283:000$ ·+ 106 .,. 

Hollanda . ' . . . . 52.422:000$ - 19 .,. 11.216:000$ + '122 .,. . ' 
ltalla. . . . . . 123.122:000$ + 85 °/o 50.653:000$ + 177 °/o 

PortugaJ1 • . . . . . 35.628:000$ + 210' "/• 41 .326:000$ + 4 .,. 

Uruguay ; . . . 77.143:000$ - 19 .• , •. '27 .929:000$ - 6 .,. 
. 

' 
'' 

. Em 1913 recebemos mercadoriàs da 'Allemanha no 
. valor de 176'.000:000$; em 1920 a importação foi de 
.98.000:000$, ou mais da metade do que era antes da guerra. 
Vendemos á, Allemanha, em 1919, productos no valor 
de 137.000:000$ e, o anno passado, 112.000:000$ de mer
cadorias, isto é, 82°/o da nossa exportação anterior á . 
r;>:uer.r.a. 

..·:-. 

' 

,, 
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Receita JlUblica 
. / ·' I 

A renda adita_neira, bem como o imposto ·cie consumo, 
que são as principaes fontes . de receita, tiveram arre· · 
cadaç~o superior ~ previsões do orçamento. · ' ·. · . 
, Segundo os ultif9os dados, S!!jeitos ,ainda a modifl· 
cações com o. encerramento do período complementar do 
e-l(ercicio de .1920, a renda-das Alfandegas ühportõu em 
99.405:000$, ouro, e 90.658:000$, papel, e o imposto do 
consumo em í74.432:000$, papel. O imposto de sello pro- . 
duziu 61.420:000$, papel, o de transporte 13~253:000$, 
papel; e o de renda 12.350:000$, papel. · 

I 

Vales-ouro .· . ·,'1\ 

. A decisão "tomada pelo Ministerjo da Fazenda, no con
cernente á venda desses vá.les, de calcular o seu vaJor pelo 
cambio de·Nova York obedeceu ao exacto cumprimento da 
lei. que manda cobra,r, em ouro; 5_5 •; o do imposto de 

. importação para consumo. A cobrança, portanto, ou deve 
· ser'feita nessa especie, ou em papel-moeda na s.ua real 

eq:.tiv:!::m::ia.'E ac~uab:tente o unico estalão p~ra converter 
moeda-ouro em pape1-moeda é o dollar amencano. 

Aliás, já o Congresso Nacional de' alguma sorte homo~ . 
Jogara essa résolução, visto que o Senado não .se pronunciou 
em desaccôrdo e a Camara approvou o parecer da sua 

· Commissão de Finanças que rejeitara emenda em con..-
trario. · · · . · · 

Let~as do Thesouro 

· · 'o saldo em circulação, a 31 de dezembro ultimo, era . 
de 53.338:948$158, ouro, e 485:600$, papel. ·· · .. · .. · 

·· De janeiro a março do corrente ann6, porém, foram 
resgatados títulos no valor de 35.330:100$, ouro. 

· Divida 9\K.tet'na ·. ' I 

Em 31 de dezembro o capital circulante montava a 
r. 103.035.534 e frs. 322.249.500, conforme se vê do 
quadro seguinte: 

/ 

/ 

I 

-
--
I 
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Estado da di~da externa f'und~da e.n 3J. de deze.nbrQ de J.9'20 
- •• J 

CAPITAL PRIMITIVO . CAPITAL AMORTIZADO 

EMRESTIMOS 
' 

·-. 
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CAPITAL 
CIRCULANTE" 

, . 

ti>' 

"" CD 
Ul 
>• o 
m 
o 
t" 
g]. 
;; 
-~ 

:::1 

"' 
~ 
"' ;!i 
Ei· ... 

/ 



... 

~'. ' .. 

. ... ··~---1 :.\" ~·· ....... . 
'. I 

' 

. CONURllSSO NACIONAL 

I ' 

Comparadqs esses ·totites · com os do ánno anterior, 
verifica-se que houve diminuição; em 1920, de f. 356.500, 
.que assim se explica: 

EMISSÃO 

. Fundlng de 1914 , : . . •/ .... . . 
RESGATE 

\ ' ' 

· Fundlng de 1898. • • • • • , : • • 
i • . I 

. Resclslon ·Bonds .• • • ; • . • • • • • 
' . ' 

. . 

t 107.760 ' 
f 955.380 ' 

Amortl~ac;ão liquida • , • • . • • • ~ • • • · • • • 
. . . . 

J:. 716.640 

t L073, 140 .. 

J:. 33~.~ 

. Convém accrescentar que, no total circulante da divida 

·: . ' 

. externa! figura!D os titulo~ adquiridos pelo Governo na 
Jfórma Já exphcada. Embora, porém, n.ão resgatados, é 

,. . claro que 'a importancia de juros e amortização não tem · 
., sido despendida, por isso que é levada ao creqito do · 

/ •, '. 

'I o, 

I , 

i 

1'hesouro. · 1 

I 

Dividá. interna 

A divida interna consolidada era, a 31 de dezembro. 
de 19-20, de 1.113.486:300$, as_ aber_: 

' ' 

/ 

• 

; ·· .. ' 

. ' . ' . ' ' 

Apolices de 5 ."I• uniformizadas · . 528.875:900$000 

" 5 "lo antigas. ., • • . - . ~ .· . 

. • . :t '4 0/~ • • .•. . . . . 

Estradas de Ferro . • • • . ; · 
Baixada Fluminense . . : • -• • · 
Indemnizações bolivianas (4"/.) · 

. Lloyd Brasileiro • • , • ' • • • 
Sentenças judiclaes • • • • . 

• arbltraes • • • • ... 
Auxilio para construcção de • · 

uma carreira de vapores. .~ 
Compromissos do Thesouro ·• 
Obras do Porto do Rio de j a-
·. neiro • ·. . . ~ .• . · . . . -. 
Despesas de di versos Minis- · · 

terios· . ~- . .. • . , -. • • _ • 

3.892:1 00$00[1 
----,-....;;·' ··' 
532. 768:0Ó0$0()0 '' ' 

' ' 119i600$000 . 

532:887:600$000 
' 336.311 :000$0()0 

13.841:000$000 
' . 1.629:000$000 

671 :000$000. ' 
·1.844:000$000 

' 1.053:000$000 
/• 

6.172:000$000 
183.600:700$000 . . 
17.300:000$000 

18.167:000$000' 
• 

··Total • .'. • • • • • •• • 1.113.486:300$000,tl 

' . 
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· A circulação de apollces,' em 1920, teve o augmento · 
· de 71.135:700$, a saber: . 

Estradas de ferro • • • • . • • 
Compromissos do Thesouro .• 

. Despesas de di versos Millis-
terios . . . . . . . . . . . 

Total . ... ' •.. •I • • ~ 

52.652:000$000 
316:700$QOO 

18.167:000$000 

71.135:700$000 

. -Caixa. de Conversão 

De accôrdo .com o art. 2•, n. XIV, da lei n. 3.979, de 
31 de dezembro. de .1919, estão suspensas as_ operações 
desta Caixa hoje inco(porada na de Amortização. · · 
· Circillam notas na i~portancia de 19.328:990$000. 

Cambio \ · 

. As cotações officiaes sobre Londres, a 90· dias de 
vista, foram as seguintes : · · 
Javeiro •• · ..•• ,; • ~ • • . •. . 17 °/1c 

. Fevereiro ••••• -•• • • ~ • • 17 l3f31 
Março . '· •• ;, ••• · ·• ·;;· •. , • · 16 11/u 
Abril • ••....•.• ·, •- .• •.. ~. '16 u/ot 
-~aio • • • • • • • • • • • • • I 15 · 25/32 

J
unho.· I ~· .•• I .•• • •• ~ I • • • 14· !lf32 

~ ulho· • • • I • • I 1 I • • • I .I 13 GJ8 
Ago!ito .• · • .. . I I • I • I I I ·; 13. 5/32 

' Setembro • • • • • .• • • • , • . • 12 1h6 
'··Outubro. ,' •• _ •• , . • • • . • ll 5j4 · 

Novembro. • • • • • • • • . • • , 10 .1 /az-
Deien1bro • .~. I ••. I I 1· I 1 • I 9 "1/ot 

' · 'Média do anno 14 37/61 · 

: , As · médias' inensaes em S. Paulo· foram : janeiro, 
17 .3f4 ;' fevere_~ro, 18 15/64_;. ~arço, . 17 1/2; abril, 16 21/64 
maio,. 163/s;Junho,· 15; JUlho, 145/32; agosto,-13 21/ 32 ; 

setembro, 12 7(s; outubro, 12 7/32; novembro, 11 5/s, e 
'dezembro, lO 1 /32· Média do anno, 14 21/32· · . 

Situação cambial··. 

Pouco tenho .q~e accrescentat· sobre este ~úistimpto. · 
· . Fallei, em começo, do perigo que haveria em intervir 
o Governo 'no mercado de cambio, da mingua de recursos 
e da falta de autorização legal para qualquer providencia 

·. nesse sentido. · . · 

' 

·• 

', 
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- . Fossem outras as condições dos cofres ·p.ublicos, certo 
, já o Governo teria re.alizado a unica interferencia plausivel,. 

isto é, a constituição de fundos em Londres e Nova York, 
de accõrdo com o art. 4"; letra b,· da lei n. 4.182, de 13 
de novembro do anno passado. . , 

Com . essa medida conseguir-se-ia certa estabilidade, 
de grande proveito para o paiz. · . 

, Ac.cusação infundada e a miudo repetida é a de que o 
Banco do Brasil entra frequente e inopportuitamente no 
mercado de cambio, e lhe força a baixa, pela acquisição 
de cambiaes ppr conta do Governo. Dir-se-ia que o Banco 

"não tem outros fregueses si não. o Go've~no. Estados, muni-
.. cipios, empresas, ninguem co111pra cambiaes por intermedio . · 

do Banco 'do Brasil. ·Do mesmo modo, e'ste nunca vende, 
nem tão pouco effectuam compras os bancos estrangeiros. 

. E'. patente a improcedencia da accusação. 
Tem o Thesouro Nacional pesados compromissos no 

estrangeiro, entre os quaes avulta a divida externa . tia 
Nação. Para satisfazei-os ha mistér effectuar o supprimento 
dos fundos necessarios. A .receita-ouro do orçamento·fe
deral é constituída pririci'palmente .pela renda aduaneira, 
arrecadada por aquelle Banco e~m papel-moeda; Torna-se, 
portanto, imprescindível adquirir cambiaes para occorre1 ás 

. referidas despesas. Dahi a entrada do .Banco dó Brasil no 
· mercado de cambio, o que elle faz, entretanto, com a maior . 

prudencia e paulatinament~, conforme as instrucÇões ema
nadas do. Ministerio da Fazenda. , · · . , . · ' · 

''\ ' 

·· FiscalizaÇão do cambio· e fiscalização bancaria 

~· 

· Na Mensagem anterior tive opportunidade ~e alludir · 
á cpnveniencià de· praticar ó Governo, de modo efficiente, 
a fiscàlização cambial e bancaria; .. 

. A lei de 13 de novembro de 1920,, assim como a da 
receita deste anno, art. 2•, n. XV, renovaram a autorização 
dada para essa fiscalização; · . · · · 

O Governo organizou um projecto de regulamento, que 
\. mandou publicar no Diario Ofjicial, para que os interes

sados aprésentassem as reclam.ações e suggestões que 
julgassem necessarias. Recebidas estas,,foram examinadas 
com solicitude e boa vontàde e ~cceitas as que pareceram 

· razoayeis e opportuna.s. . . · 
Modificado. assim o dito,.regulamento, approvei-o pelo 

decreto n. 14.728, de 16 de março ultimo. 
/ 

I 
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; Banco do Brasil 

A cifrá das operações realizadas pelo Banco do Brasil 
no exercicio de 1920, é extremamente satisfactoria, e põe 

' em retevo o crescente desenvolvimento dos serviços desse 
antigo estabelecimento de credito e dás suas 42 succursaes, 
installadas nas, praças de mais intenso movimento com
mercial e industrial do paiz. 

Suas comprll;s e vendas, superiores, em cerca de quatro 
milhões esterlinos, ás realizadas em 1919, mantiveram-se 

. em prudente nivel, de accôrdo com as necessidades legi
timas do nosso intercambio commercial. 

Essas operações registraram-se peJas seguintes impor-
ancias totaes : ' 

::. 

. Saques vendidos. • • • . . • • • · 19.211.996 
· Cambiaes '_de cobertura, compradas 19.219.385 
' ' 
O índice cambial accusou, em 1920, as seguintes taxas 

extremas: 
' ' 

Maxima de 18 1/. d. em 6 de· fevereiro. 
. Minima de ·. 9 10Í32 d. _em 28 de dezembro. 

As àcções do Banco estiveram, ~o decurso do mesmo 
perodio, seinpre acima do par. As respectivas cotações os
cillaram em bolsa entre o preço mihimo de 230$ em 1janeiro 
e fevereiro e o maximo de 285$ em maio. 

. ' I . ' , 

, .A emissão de cheques-ouro, para o. serviço, do paga-
mento de direitos alfandegarias, elevou-se: 

"· nesta praça. • • • 6.181.807 ou ouro 54.956:270$222 
nos Estados. • · • • 7;407 .144 • • 65.8.49:513$055 

··Total • • .13.588.951 » » 120.805:783$277 

ou mais ~ 3.808.000 que em· 1919. 

Resgataram-se cheques-ouro no valor d~: 

n~sta praça. • 
nos Estados. • 

.. 

. Total. • . • • . • • . 
. ' 

5.652.114 ou.ouro 
6.152.982 :> • 

11.805 .. 096 • • 

ou' mais f 3.046, que em 1919. 

50.247:288$609 
' 54.700:011$337 
104.947:299$949 

... -·~~ 
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. A matriz e as agencias do Banco concederam, em 
1920, empr~stimos que, excluídas as operações de diversas 
agencias que ainda não puderain ser computadas, perfazem 
o avultado total de' 1.071.576:420$166 ou mais 37.672:000$ 
que em 1.919, e assim se decompõem: 

Por descontos.: . . . 
Matriz. • • • • • • • • • • • 126.810:976$847 
Agencias. • • •••.• '• • • 400~607:352$894 

527.418:323$741 

Por creditas em contas correntes : 

· Matriz . . • .• . . • . . .. • • . 179.166:617$121 

. Agencias ••• . . . . . . . . . 364.991:479$304 . 

\ 544.158:096$425 

O movimento de fundos, operado pelo Banco por 
· , transferéncias entre praças naCioriaes, ·o anno passado, 
r foi. o seguinte: . · · 

Pela matriz ·• • • , , , , • 
Pelas agencias. • • • • • 

. 201 ;047 :910$110 
. 205.705:356$833. 

406.753:266$943. 

ou mais 162.680:000$, que no annq precede'nte. · · ·· 
Os lucros líquidos do Banco~ em 1920, attingiram á 

somma de 17.669:267$705 contra 14.788:302$849 em 1919; 
suas ~eseryas foram elevadas á cifra de 32.280:313$391, o . 
que significa um augmento, nesta rubi'ica;de 1.5~:462$957, 
· . O estabelecimento continua a prestar os melhores ser
viços ao Thesouro, quer· em suas relaÇões internas; quer .- . 

· . externas, e forneceu-lhe pontualmente, · no ànno findo, 
. cambiaes e fundos nf.> estrangeiro para o serviço da 
divida publica externa e despesas da administração. . 

·Reforma do Bmco do Brasil 

Com o intuito'de.dar melhor organização a esse im~ 
. portante estabele.cim.ento .. de credito, pelo transformar em 

apparelho emissor capaz de sanear o nosso meio circulànte 
e estabelecer, quanto passivei, o regímen da moeda~papel, 
nomeou o Governo uma commissão de financistas e ban-

f 

. ' ' 



-

I 

SESSÃO SOLJ!ZIINE DE ~IDERTURA llST 

qüeiros de reconhecida competencia, para estudar o as
sumpto e apresentar um projecto de reforma. . 

Feito ·esse trabalho; taes foram as discussões c con· 
troversias que se suscitaram, que ao. Governo se afiguwu 
não ser o momento opportuno de pôl-o em execução. 

A Carteira de Redesconto 

Oart. 9• da lei n. 4.182, de 13 de novembro ultimo, 
criava no Banco do Brasil a Carteira de Emissão e Redes
conto, e indicava os moldes em que deveria ser estabelecida." 

Cogitava o Governo de. regulamentar a dispo~ição 
. legal, quando ao orçamento da receit~t para 1921 foram. 

apresentadas diversas emendas, que alteravam 110 fundo 
. e na fórma a instituição da -Carteira. .. · · . · 
, T.aes emendas, hoje consagradas 110 art 50 da lei 
n. 4.182, de 31 de dezembro, obrigaram o Governo a adiar 
o trabalho ,de regulamentação que já havia iniciado ;i dias 
depois, porém, de. sanccionada esta ultima)ei, ultimou-o e 

·· expediu o decreto n. 14.635, de 21 de janeiro do corrente .· 
anno. . · .. · · . · 

· Esse·· instituto de· credito bancaria ·tem funccionado 
com todi! a regúladdade e prestado aos agricultores, in
dustriaes e negociantes serviços apreciaveis, como appa

·relho de 'segurança em momento de crise. 
O commercio, a lavoura e. a industria teem os seus . 

. êreditos alargados, ·pois aos bancos convém desconges
tionar as suas caixas e empregar o numeraria em descontos, 
des~e . que tenham, para os momentos difficeis, pnde re
descontar as operações r~alizadas. 

. . 

· Aceordos · commerciaes 

O Gov:e.rno realizou com a Belgica um accôrdo com .. 
· mercial, segundo· o· .. qual, par ·intermedio' do Banco do 

Brasil, abrirá ao Governo daquelle paiz um credito até a 
somma de 100;000:000$, papel, destinados .á compra de 
prodúctos brasileiros, e quantia equivalente ept francos 
belgas será posta, em Bruxellas, á disposição do Brasil, 

· qi.te a deverá, applicar na compra de. mercadorias · na 
Belgica. . . . . 

: 1 Para o transporte, serão preferidos, quanto possível, 
navios brasileiros. Qualquer litígio, superveniente á exe
cução do accôrdo, se resolverá pelos t_ribunaes judiciarias 

8,- Vol. I i7 
. ' 
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brasileiros, tanto que se trate de compras feitas no Brasil i 
no caso de compras effec:tuadas na Belgica, os tribunaes· . 
belgas decidirão. ' 

finalmente, os pormenores ela execução serão fixados 
por troca de . corresponclencía. · . · 
· ' As operações relativas a este conv·enio. ainda não · 
foram . iniciadas : os dois Governos e~tão procurando 
firmar primeiramente p. interpretação de certas clau- · 
suJas. . · . -

· · Convenio do café 

· . Por -conta da quantia de 110.000;000$, entregue pelo 
Governo da União ao Estado de S. Paulo, foram com
prados 3.074.595 saccos de café, na importancia total de 
102.391:564$095. A differença verificada entre as. duas 
quantias, ou seja 7.608:435$905, ficou. sob a respo'nsabi- -
!idade daquelle Estado. ·· . · 

Além da somma de 37.752:204$, mencionada na Men
- · sagem anterior, o Estado de S. ·Paulo fez entrega á União 
· da importancia de 104.654:473$400, que perfaz o total de 

142.406:677$400. . . 
· Ainda ha, pendente de liquidação; um saldo a favor 
dos cofres federaes. . . . .· . . . 

Zonas francas 

O Congresso N,acional, a. quem submetti, em -men~ 
sagem de 2. de . agosto, um estudo sobre a CO!)ve-. · .. 
niencia do estabelecimento de . zonas .,francas nos_ portos 
da Repub)ica, autorizou o Poder' Executivo, na lei da 
despesa para. o cor~ente exercício, a dotar o paiz com 
este excellente recurso de expansão do intercambio com~ · 
mercial. · · . 

Est11dos estão sendo feitos,· dentro dos moldes da au
torização, para a escolha ·do processo d,e construcção c 
preparo das zonas francas, que mais consulte os interesses . 
publicas. .. · · · · ··• · 

Regulamento e reformas , . . 
Entre as reformas decretadas depois de maio de 1920, 

salienta-se a da Recebedoria do Districto Federal ( dcct;eto 
n. 14.162, de 12 de maio). De ha muito reclamada, ella 

.. veio attender '!R crescente desenvolvimento da arrecadação 
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das rendas internas no Districto, pois dototl aquella re
partição de meios· de fiscalização mais efficientes. 

Com semelhante objectivo reformou-se lambem a In
spectoria de Seguros.(decreto n. 14.593, de 31 de dezembro 
de 1920). · 

Entre os regulamentos para cobrança de taxas e · im-
postos e respectiva fiscalização. figuram: .. · · . 

o do. imposto sobre a renda (decretos ns. 14.263, de 
15 de julho de 1920, e 14.729, de 16 de niarço de 1921); 

o do imposto do selh (decreto n. 14.339,. de 1 de 
setembro); . ·· . . · . . 

. · o do. sello sanitario (decretos ns. 14.355, de 15 de 
setembro de 1920, e 14.71·3, de 8 de março de 1921); 

o da taxa de occupação de terrenos de marinhas 
(decreto n. 14.595, de 31 de dezembro); • · 

o da taxa de viação (decreto n. 14.618, de 11 de ja· 
neiro de 1921); . · · 

o. do imposto de consumo (decreto n. 14.648, de 26 
de janeiro de 1921 ). . • · . . 

O do imposto sobre as quantias em gyro no jogo 
c o que reorganiza o Thesouro Nacional serão em breve· 
expedidos: 

ASSU MP TOS DIVERSOS 

'Funcciona.rios àddidos 

Continúa o Governo a cumprir a lei i·clativa ao 
aproveitamento dos funccionados addidos. Por bem, to
·ctavia, da conveniencia, para o serviço publico, de conciliar 
a economia resultante dessa medida com as justas aspi
rações dos empregados .effectivos, tem adoptado a pratica, 
já a:nnunciada na Mensagem anterior, de. preencher as 

-vagas das r~partições em geral, ora por promoção, ora com. 
addidos de categoria correspondente. \ 

· Como tudo entre nós se critica, precipitadamente e 
sem o menor .exame dos factos, tambem a execução dessa 
lei tem sido alvo derepetidas censuras. Pretende-se que 
o Governo ·preencha todas as vagas por accesso, e só no 
prinieir'o posto aproveite os addiclos. · . ··· 

A primeira consequencia. desse modo de ver· seria que 
só os. en1pregados addidos de ultima categoria entrariam 
para ()S quadros; e os de postos superiores, precisamente 
os que .mais pesam ·no orçamento, jamais mudariam de 
situação.. • · · 
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' A verdade, porém, é que a lei não se presta a essa 
curiosa interpretação. Admitte, é certo, que um addido 
~eja ·nomeado para cargo de vencimentos inferiores; mas 
não se pode deixar de ter · em _consideração a categoria 
desse funccionario; pois seria absurdo, por exemplo, que 
numa vaga de 3" official da Defesa Agrícola o Governo 
aproveitasse o chefe de secção · addido que alli existe, 

. ou 11omeasse 4" escripturario da Recebedoria o director 
•extincto da mesma repartição. : . · 

.. Si reparos merecesse a execução que o Governo está 
dando á lei, seria precisamente pela tolerancia de reservar · 
éincoenta por cento das vagas á promoção, partilha que o 
legislador não prescrevéu. Mas, ainda ahi, a critica. se 
revelaria injusta, desde que se reflicta no alto irrteresse 
publico c(ue a deliberação do. Governo resguarda e que 
11ão podia ser estranho ás cogitações do Congresso. ' 

· A economia I;ealizacta, com o aproveitamento· dos ad
di dos,· sobe a 1.921.:916$, assim distribuídos: Agricultura, 
695:600$; Viação, 597:905$; Marinha, ~34:072$; Fazenda, 

. 185:299$; Justiça, 99:720$; Guerra, 82:920$; e Relações 
Exteriores, 26:400$000. _ , 

No uso da autorização legislativa em vigor,. o Go- ·. 
verno tem supprimido,' por dispensa veis, . varios cargos 
publicos. A reducção de despesas dahi res.ultante monta 
á quantiade 402:355$254, que se discrimina assim: Fa
zenda, 219:555$254; Viação, 93:200$; Ji.tstiça, 53:600$; e 
Guerra, 36:000$000. , · _ ··· 

• Eleva-se a somma dos dois totaes a 2.324:271$254. 

Legislaçã:o · social 

. Na· Conferencia Internacional ·do Trabalho, reunida 
em_ Washington, em novembro de 1919, e da qual fez 
·parte o Brasil como:membro da Organização Internacional 
. do Traoalho, criada pelo Tratado de Versailles, appro-
varam-se projectos de con\!cnção e recominendações sobre 
os seguintes assumptos: · · 

Limitação das horas. de trabalho nas· industrias; 
Desemprego; . .. . . . 
Emprego de mulhet;es antes e depois do parto; 
Trabalho nocturno das mulheres; · . 
Idade mini ma de admissão. das crianças nos trabalhos 

industriaes; , 
Trab~lho nocturno das crianças; · 
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Reciprocidade ele tratamento dos trabalhadores estmn. 
geiros; · ' · 

ci:iação ele um serviço publico de hygiene; 
Protecção das mulheres e menores contra o -sahn·· 

_nismo; 
Prevénção do carbunculo. 
De accõrdo com as regras· do Tratado, esses pro. 

jectos e recommendações devem ser ratificados, ou _ 
consagrados em lei, pelo Poder Legislativo de cada· 
paiz. · · -- ' · 

_ Em dezembro. ultimo, dois projectos' 'foram apre. 
1 

• _ sentados _á Camara dos Deputados: um que approva as 
convençqes, e outro que lembra a conveliiencia de tomarem 
as Commrssões de Diplomacia· e Tratados e de Legislação 
Social· conhecimento das recommendações, e suggerirem 
as medidas necessarias á protecção e garantia dos trab'\~ 
lhadores. Já logrou o primeiro ser approvado em primeira 

' discussão. · - · - _ . . . 
··_ . Por set; lado ~- Commissão de Legislação Social da 

mesma Càsa do Congresso, depois de estudar os diversos 
aspectos da questão operaria, susceptíveis de regulamen. 

_ tação legal, preparou as bases de varios. projectos de lei 
sobre o trabalho de mulheres e menores, trabalho com· 
mercial, departamento do tra)lalho, direito de associação, 
contracto collectivo de trabalho e remodelação da lei sobre 
accidentes no trabalho. · · · · ' 

·-
Urge dar andamento a ~sses projectos. O Brasil não 

deve faltar ao compromisso internacional, que assumiu, 
de exarar em_ lei os prinCípios adoptados pelos ·povos 
cultos como reguladores das relações entre patrões e ope· 
rarios. De outro lado, não é justo nem humano demorar, 
por mais tempo, a satisfacção das legitimas reivindicações 

· do proletariado. . · _ 
· E'' verdade que a nossa índole condescendente e boa 

tem antecipado, em muitas das nossas fabricas, a adopção ·. 
dessas medidas; mas, para evitar divergencias na sua 
applicação e possíveis conflictos entre os interessados, ,é 
da maior conveniencia qtie se lhes dê generalidade e 
fixidez. 

Às instrucções expedidas pelo Ministerio da Agri· 
cultura para organização de syndicatos profissionaes e 
sociedades cooperativas, o decreto legislativo que auto. 

. . 

'-

' . 
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. rizou o Governo a auxiliar financeiramente estas socie-. 
dades, e o que estatuiu .sobre a construcção de casas; .a 
instituição das feiras livres, etc., são. providencias que 

·muito alliviarão as condições de vida ~os operarios1 mas 
nem por isto dispensam a consolida~ão dos seus direitos 
em actos expressos e permanentes. 

casas para funccionarios 

A penosa situação em que se encontra o funcC.ionaliSJ110 
publico éivil e militar, assediado pelas maiores difficul
dades de vida~ leva-me a 'suggerir-vos uma medida que,
parece, teria effeitos salútares. · · . 

- .. Um dos 'graves problemas hoje no 'Rio deJaneiro é o 
das habitações. O Congresso, satisfazendo o pedido que 
lhe dirigi o anno passado, já -deu meios para resolvei-o, 

.. quanto aos _operarios. O Governo tem prompto o regula~ 
· mento respectivo e o expedirá dentro de poucos dias: 
Cumpre agora -lançar . as_ vistas para os ftinccionarios . 
publicos: · - · . . · - .. 

A seguinte combinação talvez pudesse attender ás 
suas justas reclamações: · 

b Thesouro emittiria apolices, do valor de 100$, 
juros c[e 6·/~ ao ànno, amortizaveis no prazo de 12 annos 
e ·1 mez. ·A· annuidade para amortização e juros corre
sponderia assim a 12 •;. do valor em.ittido. · ·. 

Esses títulos seriam dados . por emprestimo · aos offi
ciaes de terra e mar e aos funccionarios civis não demis.:. 
siveis ad izutunz, para compra ou construcção de ·uma casa. 
Nesta operação não interviria o Governo, nem mesmo 
para fixar-lhe o preço maximo, que até seria de vantagem 
para o Thesouro fosse mais elevado que 'o emprestimo. 
O limite deste seria o montepio, ou o montepio e o meio 
soldo, a que tivessem diréito os herdeiros. do mutuaria no 

· acto do emprestim·o, q que garantiria a família, ainda após 
, a morte do chefe. - _ · 

A segurança do Thesouro _estaria · na . consignação 
. mensal a descontar em folha, fixada no proprio reqúerimento 
do· emprestimo, e bem assim na primeira hypotheca elo 
predio. A somma das consignaç(Jes, descontados os juros 
a pagar, constituiria fundo de aniortização para um sorteio 
mensal o.u semestraL · · · 

A casa seria. bem de familia, alienavel só para so~ 
lução da divida. 

·-
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A amortização poderia ser antecipada. . . 
E' isto apenas o esboço do plano, que seria desen..; 

volvido em medidas complementares.. · · 
. Vem a proposito lembrar que o Congresso, p'ela lei , 

· n. 1.616, de 30 de dezembro de 1906, em vista das diffi~ 
culdades criadas aos funccionarios · do Correio com a 
mudança de -Ouro Preto para Bello Horizonte, autorizou; 
no art. 35, XII,· adiantamentos por emprestimo aos ditos 
funccionarios. · . · 

Esses adiantam'entos, mais tarde ampliados aos. em
pregados da Delegacia Fiscal do. Thesouro em Minas, 
eram feitos em papel-moeda, sem juros e entre os limites· 
de 3:000$ a 12:000$, segundo os vencimentos. · 

Dada, porém, a conveniencia e a justiça de tornar 
extensivo o favor a todos os funccionarios que tenham 
garantias de fixidez em seus emp~egos, não é possivel 
Pensar em fazer os · emprestimos em papel-moeda. De 
outro lado, é claro que, considerado o al,to preço das con
strucçCíes, a somma maxima de 12:000$ seria, para a' 

. maioria dQs funccionarios, insufficiente para .a acquisição 
. ou a construcção da casa,,. embora ~odesta, accrescida do · 
. custo do terreno. . . . . · 

A providencià proposta, conjugada com as dos de
cretos 'ns. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, e 4.209, de 

.11 de dezembro do anno passado, daria, quero crer, so
lução ào problema das habitações para militares dq terra.· 
e mar e funccionarios civis da União, e minoraria de niodo · . 
sensivel a precaria situação em que uns e outros se acham •. 

,,, 
'?j:.·, 

' ' 
· São estas as informações que, sobre a situação· geral 

·dó paiz, julguei de maior vantagem e opportunidade trazer · 
ao conhecimento do .Congresso_ O meu pensamento do- . 
minante, ao reunil-as, foi ministrar-lhe.dados e elementos 
que lhe permittam . iniciar,· desde os primeiros dias dos 
seus trabalhos, o estudo e adopção das· medidas que.esta. 
situação reclama. Dar-me-e'i por muito feliz, ,si. desta sorte 
houvér contribui do para o desempenho da sua nobre missão 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 
A Nação tudo espera do patriotismo e das luzes dos 

seus legisladores. · 
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1921. 

Ei>ITACIO PESSÔA, 

Pt·o~idonto ela Bopnblien. 

.. ' 
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O Sr. Pnsidente - O Cong1·nsso Nacional tomnri\. n:~ mni~ 
~lf,a considornoão n exposi{;fio .constante rln. mr.nsn·gcm r.nvindn 
:prlo Sr. Pl'esidente. da fiepublica. 
' EsU:í inslnlladn a primeira- sr~sfio da undccimrt ·Jcgisln-
.turn:. ·· · · '· . · 

Lrwnnta-srr n sessiío, sendo approvnda a presento neta . 
. , 

A. ,Azc1'crlo. Prcsident.o · __;. C1Wha Pnd1•n,ça, 1" Secretario . 
..,.. Costa Rcoo. 2" .Secretario. - Alld·ia.ç Nnve.ç, 3" Socretnrio. 
,..., Salles Filho, ·i" Secretario. 
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SENADO FEDERAL 
.' _ ......... ~-

Primeira ses8ao ~& umlccima legislatura do. Congresso · Nacional· 

1.• ·SJ~SS,\0, F.M 4 DE MAIO DE Hl2J 

l:>fiRSIOE!:'CIA.DOR ROR, OUENO DE PA!\'A, PRRfllj).E>."'rF., !': A. A?.llllllDO, 
. . I'!Cl':-PREA!D)lN'l'll . 

I. 

' ' ' A's 13 horas abre""'so a sr,ssãô, .a. que concot•t~ein os Srs. 
'A. Azercdo, Cunhn Pedro~n. ;\bdias Neves, .fle.Pn'wne:;ildiJ ... do 
~!ornes, Silvcri•o ]',lei'Y, Lo·pe~· Gmwalves, Jusl.o Ctier·monL, 
Indio -do Brl\sil. .Tos•l ·Enzeb•io, ·Çosta Rodrigúe5, · Antonhio 
FI'I.Ürc, BenJamin Bnnosrr, Francisco Sá; ,ll':lny éc Souza,. Jiião. 
:Lyt~, ·AntmJI•o _Massa.· .Yc•nancio ·Neiva .. Manonl Borba,. i\l•en
()O'Ilça. Mart.ins,. Eusebio de Andrade, AraúJo Gócs, . Oliveira 
:Vnlrn<lão, Gonçalo Rollcmberg, Siqurira de .Mnucws, ·Antonio 
.1\luniz, l\!oniz Sodré;, Jeron~111o Monteiro,. l\lar•Jiiio tl~ · La
corda,· Paulo de l~I;nntin, .S;tmpaio Cm•rêa, rtaul ~oares,. Bcr,
.np.rdo ·Monteiro, Adolpho Gordo. Alt:rodo . E IIi;;, Alvaro de 
Carvalho, .Toaé ·~l'urtinho, Jlndro .. Celestino; Ramos ·Caiado, 
Carlos Cnvalcanti, Geni)N)SO !\!arques, Lauro Mullct•, Vidul 

. nnmos, Folii:JPe Sc:hmidt e Soarns dos Santos . ( 43). 
' . ' .. 

' D~ixàm de compnreecr, com causa.,iustificnda os Srs. 
nosn o· Silva, Modnsl.o 'Leal Mi·guel . de Garvaho, Trineu llfn
chndo, .PraMisco Salles.. E-ugenio Jardim, Xavi~t· da ;:;ill·a, 

. r.arlos Barbosa fl• YQspucio clfl Abrru (!l) •. 
'E' lícl-a fl SPlll ro~C1amaeito. npprovncln a acta . 111'1 RCS:>iiO • 

imtcrior. · .. · ·· . · . ' · 

O Sr. 2' Secretario· (.yr~1'v"ilulo rir~ ·I") clnclnrn rrur niio Im 
·~xpccl i cn lf!. · · 

.O Sr .. 3' Sec1•etario (s~rl.''iudo r/1~ 2")· lwnnrclh á loilnm do 
seg-u in!Al 

PAR!lCllR 

.N •. 1!) - 1!121· 

· "\:1mrnrln n eloicr.io pnrn n renovação do l.owçn elo Senado, 
r~alizada no Estado do i\lnrnn·l!ão, n .20. de 1'evilrciro ultimn, 

',•. '.:_{··~~ 

'.' . ' ~ ~' 
1 ,·· 
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a respectiva Junta Apur-adora exp&l·iu diploma ao Dr. Gd· 
cofrcdo Mendes Vianna. "' 

Dr. Godofredo. Mendes· Vinnna ....... ,., ... : .... . 
Dr. Fernando Mendes de Almeida ......... -.... . 

e out.~os mono$ votndo.s. . . 
- . 

votos 

S.l:!Gll 
231! 

O. resultado da npuraono feita na .Secretaria' elo Senado é 
o seguinte: , 

.. 
Dr. Gcidofredo Mendes Vinnna ........ ; ... · ...... . 

. Dr. Fernando .Mendes de Almeida ....... · ... :': .. 
Diversos ......... ~ ...... ·· .. : . · ........ , ............. . 
·Cedulas em branco ....... : .... : ............... . 

votos 
' 13. 3(ill. 

. 317 
01() 
5:1 

"~ differenca para. mais nesta. ultima. apuritç[o provóm. do 
facto do haver a. Junta Apuradora. deixado de computar o ·re
sultado de diversas secçõns, '[)Or motivos constantes da acta 
geral e relativos a formalidades ext.rinsecas: ESsas c outras 
irregu)afidade.s. ha, com effcito, .em varias actas da eleição, 
como acontece commummente .em qualquer pleito, mas- nem · 
todas ·são substanciaes e muito mais avultado é o numero ' 
das actas absolutamente inatacaveis, sob todos os aspectos. 

O- exame dos documentei~ relativos a essa eleição trá;;: n 
convicção do que houve plena liberdade ·e completa· gara,nU:'l 

· do voto. · - · · _ · ~ . · 
Não póde haver .duvida sabre--quem. foi eleito, pois, em 

todos os municípios do Estado, sem excepção de um sõ, o 
Dr. Godofredo .Mendes Vianna obteve grande. ·maioria, sinM 
a totalidade da votação, o que. prova que' o seu nome foi! · 
amparado .por todas as correntes flOliticlls -do Estado. · .. , 

.. Entretanto, o Dr ... ,Fernando Mondes ·de Almeida, que,. 
,apenas, reuniu 317 votos, contestou o diploma. .do ,Dr .. Gó-
r.!ofredo Vianna a !legando· compressão e nullidades. · . . 

· A.dmittindo embora que n Commissão de Poderes do' Se• 
nado propuzesse. a . nu!Hdade de todas as actas impugna{J.as 
pelo· contestante, pelos motivos . simplesmente . apontado~,. 
müitos dos quaes niio procedem, conforme verificou. esta Com-

. mis.,são, é fóra de duvida que o candi·da.to diploma·d·o está le-
gitimamente, eleito e por grande maioria. · . 

' . .. . 

_ A' vista do exposto,' é a Commissão de parecer:. 
. . .. 

i •. que se.ia àpprovaJda a el~lçiio realizado. no Estado do 
:\fnrnnhüo, a 20 ele fevereiro ullimo, para a renova~l'ic do terco 
do Senado; , • · · 
. 2•. que seja r.econhecido e proclamado Senador peJo refe-
rido Estado· o Dr. Godofredo Mendes Vianna. · 

.. , ' I 

Sala. das Commissões, ·2 de maio de 1921. Genero.to 
Ma.1•rtnes, Presidente;· -- .T eJ'ú?l.1/11W Jlfontl!i1·o. - Jos6 Eu.zel!'io •. 
- Gonçalo nollcm.bera. -- JJe-ma1'clO 1\fontei!•o. Fel'ipptJ i 

Sclcmidt. - A .. Indib do Brasil.: · 

\ ~ 

,• 



SESSÃÓ F.M /j DF. MATO DF. 1. 021 

Contestação aprósen~ada pelo Sr. Dr;. Fernando Mendes deo. 
Almeida 

· ISrs. SenadÓres - ü Dr. Fernando Mendes de Almeidfl 
representou ·nesta Casa, desde 191-0, o Estado do Maranhão, ·e 
o fez com a independencia, actividade c o patriotismo que 
sabeis. , 
. Até 12 de janeiro deste anno estava con'voncirlo, petas 

. missivas e. telegrammas que recebia do Estado, qne seus eon
terraneos e eleitores lhe mandavam e. poJas incumbencias 
feitas pelo Presidente de seu Estado; que cumpriu rcligio;;:l 

. e activamente, de que ·nenhuma duvida havia em que lha 
fosse I:enovado o mandato· .de Senador, quando de outrã: cousa 
.foi informado, isto é, que eram verdadeiros os boatos que nrn 
novelleiro propalára nesta Capital, de que o Sr. PresidenLe. 
do Estado determinara a sua exclusão da chapa ofl'icial, sem: 
motiva apparente. . · · · . . 

· 'o\o mesmo tempo, chegou-lhe ás mãos um telegramrnn .;o 
mesmo Sr. Presidente do Estauo, dirig-ido n . um seu erin
nimte amigo isso communicando e fina!mei)tcJ· uma carta cJn 
mesmo Sr. Presidente .. dando~ lhe n surprehendcntt~ nova. Os 
documentos ns. 1 r 2 são a reprodur.çãn r!csses ·oscriptos, mc
cepto o endereço db telegrnrnma, cu,io numero csLú indicflldo. • 

: Ora, corno nf.é então não ti~esse sabicló da realidade do 
boato, o Dr. Fernando Mendes de Almeida. em· resposta a 
car.tas e teJegrammas de amigos seus. telegraphara sustentando 
sua•· candidatura para a renovaéão do terço.· · ... 

-· Sciente da · extraordinaria · exclusão, o Dr. l!'ernapdd· 
Mondes de Almeida appéllou da· resoluc~o . do Sr. Presidenta.. 
do Estado pára o eleitorado independente do mesmo Estarto, 
ll os eleitores independentes e livres devem ter suffragado o 
seu nome, si. eleicão ·houve. . · · . . . 
, O Sr .. Presidenta rio Estado, porém, determinou, por meio 
de seus dependentes· o subalternos,· qué se cu~mprissc n ex
clusão do Dr. Fernando Mendes de Almeida e se orgániznssém 
netas com q nome do digno cth:nlheiro o rnaranhcnso. qtifl 
dizem Yeiu diplomado, e que S. Ex.· declal'ou ser o :rutnro 
Governador ou· Presidente- do seu Estado. · .. 

Melhor cnndlidafo S.' Ex .. não· podiu ~nrescntar~ Er;cn
lhido pelos companheiros de pnlaoio, esse• digno cavalheiro; 
1.inhn nxorcirlo, com a devida compct.cncia, o cargo de jttir. 
subst.ituto. federal n cooporára .para a organização rlo · ser'-· 
viço r>ll}itornl-.indi~iario do Estado nl.é a rJal.n d!n dcsincom-
pnl.'ibilisacão o ia sm· o chefe do mesmo Estado. U(lcOmnicn~ 
rlado pelo Sr. prpsidento cm cxercicio. indo Bcr o presidente 
ful.nro. ninr.:uem qnr- deperidess~ do Governo teria n audncila 
do rNmsnr.:.n~n ns aéf.ns, sem expor-se á m1Jquorenc.n o á pc·r- · 
ser.;uie-ão, .si não no abandono e no dc.spreZCI oln~ chefes dn r-o~ 
Jitica elo mosmo Estado. Eu mc.~mn, senhores Senadores, niío 
dcsvendlarci os nomes ·dos que. ind1cpendcnt.~s o altivos, qui
-1/iora:m snlvn.r a honra .do eleitornclo, l'()Sistindo ás ordens rfo 
Exmo. Sr. Presidonf:c, não. votando tambom no futuro Prc·:;j ..... 
dento· c, cfcliberndamont.c, quorr.nclo reeleger aquello IJUO 
S. Ex. cxclll'iu, 'depois do rcconhoocr. rruo a cxooucão do seL\ 
mandato d11 Senador ftira pnutndlru pelo patriotismo o clcdi~ 
cn.c.ão cm favor ou a bem do mesmo Estaria. 

.. . Senhores 'Scnnclores, a ~if.unefio ú clnrn, frn1icn. o ,positivn:.; 

. '· 
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O meu. musLrc conlast'a:do cstíL aq:ni diplomado ~om nct.a,:~ 
evidentemente nu lias, ·na fórma ela le'i ou dl)vidas (t aoacr,fio c 
:í pt•essã.o enormo que J'ízeram o governo do Estado e 'Snn in
vo,jnvcl situarão lríumphnnte: Em todas .M lelLrns diz-se isso· 
·llo diploma. · · . · · · , . · · 
· Foi um ,iuiz que 'lra!Jalhou .iudicFn·rinmontc na· po!Hicn 
(lo Estado; acompanlland'o ·com dedieacão os Govemndoros se
guidamente, desde. o Dr. Luiz Dmingnes até. o actual. Orjl'U
ui·rou a pseudo eloit'íio. E' o· candidato a Presidente, apresen
tado lJOio Presidente actual. Ninguem, a não sér:indcpen'dente. 
o a Uivo. terioa. a eornr;em do recuS'ar ·as netas ao futuro Chefe 
do Estado; a eLas adrede prepal'ndas. V c-se rr prova do que 
nllego. elo proprio diploma atu:eeentado c dos .iornaes do E~-
t.ndo. - . - · . 
. ·A siluaoão do· Estado -do ·Maranhão. é Jamentavcl, dil-o a 

'impren~~a çlc lá,· (!documentos ,i untos), e. ainda agora; em ·. · 
carta de seu .punho, um antigo Governador reeleito Depu-

. ~:ado, o Sr. Lui1. Domingues,· carta· publicada pela· imprensa · 
_C:est.a Capital, dis que -alli nada sn tcrn. feito, depois que clle 
obteve o emprcstimo ·que· aindf!l cst:í senclo o o!J.iecto das prc
ocr,upacões rlo actual ·Sr. chefe ld•o • mesmo :mstn'clo. Este,. p!)r· 
•sua parle, tr.m-se visto· obrigado a suspencer· escolas c a não 
r·enlizar o s~u programma sanitario, para c qual concorremo~ 
·tão activamente. · · .. · · . . 

A íiUem se animar. n. cemma1•-mc- porqnr nfío rir. i remei.Jio 
:i I :llls ·cousa.;; .11o tempo, responderei: · · · · · 

Não .. podia· intervir na pol-i I ie~ interna do iar.u Es"ncln.' . 
r:aMndo-mc a. tl.~J'esa. na: TJn'ião, na· Fcde•ração.- dos seus alt.os 

. inlo're,S;jCS . .;As. qnesi.Õt)~ int.r.ri:las· fifl'a·t;.ium 'cnt;t.egnci\ ·M~I.a . 
Crrsa aos.· in.ens; nmint>nLr.s amig;os os t•;;, l\1anocl Bcrm:rdino .. 

· ela Cosia Roclrig~tcs c .1ost~ En7.ellio dr. r.ar\raiho 0\ivr.rra; n na 
·CKmara dos Dctmf.aclos, aos provcct.os r~. t1,tnha Machado. o . 
Collare.s -~foreira, Ln iz Dom ingnr.s c Aggr!pino Azf)vedo o aos 
ont.ros Srs. Dunshoo de AbrauchCil, Gorlho Nrt.t.o, Hrrcn\ano . 
I'n.rga I)' José Barreto, cada nm ·no quolhe toenAsr. :· · . 

· ·· 'l\fnifl~ vez fiz obsorvaoõc~ (Jilil me pnrédam urgenlrs·'ao · 
acl.ua.J Sr. PresideÍÍt.e elo E~lndo do Maranhrlo sobre• a sitnac;üo. 
claquella terrni hrnflmeT'ila: mosl.rr.i·'ãs snns necessiclacl'rs· mas .. 
'clr.vido :í minha tPaldade dr cxecul.m• do Ql>O eu Jll'onwLf,m•ru na 
'minha· r.nrt.a ao~ olr.ilores P, parl.icula.rmelll.e, ans.:ehefe.s· do· 
partido, aqui' P UL ou' nãc\_ podia contrariar o;i dirl\cl.orr.s dn 
nossa Jloliticn. Dediqnci-mn r.1to 1\IaJ•anhão C! csscncialm,r.nhY nos 
sens fiihos; prQmovi nos qnrí aqui chegnvam o mept•oc<u;ravnm . 
todos os •hr.nefil!ios r. cuhJados qtw f'SI.nvam nas· minhris mãos 
'-' · mú it.as vez os it·riLI~\. invnlunt.ari~mr.nl.c, os noclrorosos para 
"'uxiliar· ns llnmilcles. ·gl·rv('i qnanlo pndr., n3 im[ll'r.ma e Jta 
h•il1lllla. a l'rnn q11r Pn l'P(ll'Psentava e q1:o men ]JnP clígnifí
r.óu, e os filhos clc;;sn. rnnsma t.m·r·a. Cn.mpri. o m~n dr.ver. , 

. Mas, inff!li~mllntr. nfin pr~~~n F-ahr.r• n Cftlli ~r pâs&Ju, nor-. 
que as. 1-f~leg'l'a<mmas rlizcrn -qu•o llonvo nlei~li~s e app:u·ecoram 

.. nia.is do mil. vot.os! No emi.anto n .Tm\t.a .\puraclora. rle, · Sfio 
Lniz .dnixou dA apurar votos rlü maiR. de vinte c- einco colle-

. g·io~ elf!'ít.ol'aeH, não (Juvidou honefíniar o illnstrr diplorn:uln' · 
r•.om .mn·is .ele oito mtil v o! os o apr.nns frz eonslar· 28i un c!on~ 
f.r.,~l.nntn. cxr.Jnidh ela chapa ot':ticinl nôezm· <lo elogio qne teve 
I ln llt•csicleiJl.e. , , • .. .. .. .. · .. , . . .•. 
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SESS,\0 llll~ -i 08 !IÚIO DE 19.2f ·~ 

l~so; ~ellhuJ•e.> Setllwdore:;, niio vt)de r;et•, Não liuuvu apu
Tac.:io du votos: holi\'IJ um a!'l'allju polilieu no iut.uit.u de sc
guit· 11 idt!a du fuwt• diplnntm• u contc~lanl.c que, reg'ltlnr
UJt)IJ\.t•. não pudia ser o eandi•ualu da g·c,nlc ol'J'idul, por sn1·. o 
cuuditlalo an .futuro governo. . 

O:i males do Mlatranhão vmn do desanimo do .,;cus J'ilho8 c 
do uepolismo de ~cus e!Jefcs. O tpresidenlc, ciuadão conside
rado por suas letl.!'as, mandou quu o contc:;tautc fOtSso I>Ub
stil.uido pelo candidato díplo•ma:du c, pura tal, foi sttffoeada 
a Jibct·dade do eleitorado mlu.ranllensc, com a maior das com.., 

· PI'cssües, effccLnadas scn1 a m'enor sem eet•emonia . 
. Mas,· esqur.eru-se de que t) Snnado J?ccleral l.em na~· stHtõ 

curúés honwn~ que eOlllJH'Chcmh:lm a suti"Jilissão, c. rru:c ellcs 
uão abandoliaJ.·ão o homem .que se. :apt•escnla baseado ua. lei 
tJ no dire.ilo; c que o illusLrc diplomado'<) um cavalheiro digno 
c eompetenl.es, mas é apenas ·l'CP!'CScnLuntc dua pessoas e do 
ar!'unjo ol'Jiciaes. c clclles mesmo emanado porque vae ser o 
!>residente .do Estado. . 
. Que são nullo~ ós voto.> eon1 que ·se ~wrr..,eul.a é Llc mera 

,iu$J,i~a como o 0 o rceo.ultr.eimcnl.o tlo DI'. F0rnandu Mendes 
tle Almeid:i. ·que representa ·o aiUvo ÍJ indcpeuclenté ekiLu
raào tlo Estudo do 1\luranhão. · .. 

N!J. i\I::Lranlliío não foi gat•antída a rcpt•esenlaaão das uii
norias, como o .ch:termina a CousUif.nicão f<'p.dcr:tl, porque 11a 
terra maranhcnse a poliLica· r.sl.:í dh·ídida rtn dmíB itltorcs-snn-

. ics e lasses: -· a in•irneíra é a dos que csiiiiJ cnm o Presidente; · 
-a segunda é a dos que querem cstm· I! O !li o Gl1cfe do Estado •. 

'A opposii~íi•r qttc at.lrihucm aos cnTiiJr..t1t,e.s. •cav1al!leíros 
quo sr.g-uem a orienlacão 'do digno Senador Custa Rodrigues ,; 
real? Nüo. Pot•quc os. St!IIS. dignos' Pleíl.ores J'oram distri.buidos 
nas act.ns oomo .vol.n!Ído no eandidal.o do ~:ovcrno do .Esl.tldo c 
silo •Joacloil eomo votando no ful.m•o Gnvcrnal1or, lll'ova de quo 
nenhuma· opposieiio far.r.m. . · 

E'· opposiefio· a. dos que ~nl'l'ragam o í!lusltre Dt·. Her~ 
culauu J>nrgn.;? 'J'amhem•. niio. Por(]uo t!s."!s dig·nos el1!iLorcs 
fm;am · uadl}::l eom<J votando taml:iem. no eandidat.o ·cliplomaclo 
para a. seuul.ot•ia, . f/UO era u randii.lato do Pl'esidenL!l do Es
:t:a:do IJ por oua .vr.z o futuro Presidente a qnl)m ninguenr. do 
p·essoal do arranjo feito para os d·iplomailos se \U.nimaria a . 
· coilLroriar. · · · 

, Alé:u1 disso, ningut>tn1g'ltot·a que um dos seúetnriàs do 
rwhw.l Gol't!t'll.o, Yolou. 1w l)r·. Pa.r·ga; <J que· um cminent.n 
ehPfc da si(uaeão marnnlwnse, ·::oi•g.natut·io da chapa oJ'ficial, 
o. digno St•. ent'Uilt.'l BJ1ein de AJ•au.itt, i1·mfio do Exmo .. Sr. l'rc
sídcn I tl tlo B~t.udo, nmlllltlU d í~l.riJJu i t'. e o mo .se :fossem votos, 
nomes no. t.omitwnln eanclidalo Dt·. Par~·a, conlando. (!ll'O S. Er. 
Ycnct~SSI) n candil,lal.tJ do. St•. Co,;la llodl'igues; <l.Ue tambom o 
t>l'U · dn GuveJ•no, CIJtno ,i li r:xp.Jiquei. · ·· · · 

· Vro.iam os 8t•s. So.nat:IOJ·P~ i1s .iot•nacs qur.. .iunl.o: isso rsL:t 
puhJ.il!adtl .. setm eonlesln!:iio ntit Iodas us '!1JI.I.ras. 

Poi:• tal a pressão o I'J'i e ia! sol)t'tJ os fil'l~.puradoJ•es das a ela! 
f\·, no illnmnlliin, o rr:e•~io dt.• magnar o ai!lual e n .l'uLnt•o Go~ 
,,.,,,·nudnt• •i l.fii1 :,n·amlc; que as ael.u~ nos collcgios onde· maí5 
acccnl.uava ·u 'iliJIItli'I'O do,; antigos do Dr. Feennndo Mendns 
do Almeida, n .Jlll'llll~l'll tio seus pat•cntos, os Jo:;urrs l'lll qu~· 
n sua. l.t·udil:f~u ,; mais viYa, ondt! Jigut·am al.ú UJUJ'mtl.ns I} aml~ 
s~s seus, 11iío !tom:" si(]ur.r uma lli~ll'ihuiçiio pam ing·Jcx vôr. 
puo tendo ttptnu·ccJdo yolo~ [Jara nue cuda t1ttu1 co'liouc.~lu~·i' 
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~uu •pr·occdcr com. it sua aJ'J'ii'HHil.;ito de 'ter vaLado "no. con
dr•dnnuclo ... As acLus prcpal'ltdas l.t•uzem qn. regra ·CSCl'JpLo o 
ltunin do caules Lado. . . 
. At]ui vos apt·c~•t!nlu um llllliiCl'O do .1'ocanlius de Caro..: 

Juw, tJIH.ie' se escreve a respeito dó Dr. Fernando M·endes da. 
J\.lrmeida. que: «Diz-se .q,uc os drous membros sacrificados da 
nossa t'qp[·esrmLaoão ofl'iáal, serão: na Gamara - o Dr. Her- -
cullllno Parga e no Senado o Dr .. Ferno,ndo ·Mendes de Al-
meida.. . · . · · , ' 
· · A ~te subsLiLuiná o Dr. Godofr.edo Vianna, ·ex-juiz 
substituto federal, c áq•uelle, o ofi'icial de marinha comrhan
dante iMagra1hães de Almeida. 1 

.Serão estes, com toda a t>~·obabilidade os candidatos 
d'im.opectore recommendados ao:; círculos eleitoraes mara-
nhenses pelo. Presidente Dr. Urbano ·sa,ntos: .. . 
· Nada •Leiuos que l:lizer sobre o dese.mpenho do mandato 
do D~putado HerculaJ!Jo Purga, mas lamentamos a sruhida do. 
Senador l"er.nando. 1\fendes de· Almeida cujo csforco, operosi
dade e patriotismo evidenciaràm-se no correr de sua vida J!U· 
blica como representante do· 1\Iarrunhão na C amara alta. · 

Só aquellc.s que não Icem 'jornaes poderão ignorar o zelo c a ca[>acidade de trabalho do iJI.ustre ·Senador não só .na 
defesa doa interesses propriamente mat~anhenses comó no 

· propugnar. idéas •P·rogrcssi•S·Las . e de incontesta v e! interesse 
collectivo,; ·· . , . ' · . ; 

No entanto na pse:udo acLa da votaoão de Carolina divul
.gada pelos jornaüs da .Ca,pital foram .aPresentados os nomes 
da chapa do Governo integ·ralmente!! Felizmente houve ver-
gonha de. enviar ·os livros. · · · · . · · . · . 

. Em Pedreiras, .teudo eleitot·al da familia que tão digna 
e •eleadamente.awesidi o respeitavel cidadão, o Sr. coronel Ma
riano 1\lar.tins Lírsbôa, _que é sogro do .Sr; Se·nador José ·illlu
zebio de .•Carvalho Oliveira ,a que d·istiugu~ com a sua at
rtenciosa syi11JJ)athia o condcmnado 'Pelo Sr. Presidente do Es
tado, não ;houve na acta ,sinão os nomes da ch!pa official! 
· No Brejo, beroo de Candido Mend~, séde de· sua familia, 
:nii;o houve appareeim<mto· na acta sinão .de nomes da chaf,la 

I do Governo, nada . para o Dr, Fernando Mendes de Almeida 
quando posso exhibir prova palpavel das sympathias ·que 
aJ.Ji tpossuo e de .satisfação por actos praticados pelo exclüido. 
E' evhle·nte que ali i não houve el'eição. . . . 

· E ·Cm Graj.allú, .Engenho Central o em outros Jogares, as 
ordens foram terminantes: era prohibido nas actas,. discor
dtir da ·chapa, . eram 'P~.escripções despoticas, SOl()!lJTIC. ..De-

. mais o CO;ndidato officral era o futuro Governador e quem 
outro os fazedores de. acc·tas,. s•e atreveria a .preferir-lhe o 
l10mem qu~ durante tanlos annos Linha representado nobre
tnente a terra do tantos vultos, .•sobr.e· quem elle não d'eixou 
cahir o olvide do seus servioo, nobilitnndo na· imprensa e na 
socicduclo da Capital da. Republica, annualmerite, a sua data, 
hoio anais rccominetulav'el, oliJ'iaialmente !'aliando ? 

' Houve l'ogar .no !IIaranhão, S!IS. Senadores, em que para 
Soilador apparccerum em a,etas, votos em branco, como se a 
reacr.íio natural contra o acto de exclusivismo l[)artidariõ, não 
1.'oacÍ1ão natmal conl.ra o acto de exclusivismo IP•artidar,io, não, 
,par.Lldario 1~~.o que· núo houyc_ atú .. ·a uloioi<o parti.dC?S no !Ma
ranhão, ·mas apenas competiçoes pcssoaos, exclusivismo pes
soal, afootando-mc, o a quem. se pudesse manifestar • Nos 
feUdfrS ào· Presidente não houve ;m.eio de alterar das aotM ... 

'' 
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plm,n~asLicas. ~ 'chapa; dovia 911 S2l' sa~l'il'ieucio pois cm, clis
lPOStQoes pol!Lwus ·no l\Jaranllao· JllLO se brinca não ha ltber
d!!de de .acção, não 11la •poseibil idade de enfrentar o Governo 
<VIgente quando mais o futuro Governador! · 

. As palavras do diplDJ!lado .q,ue ·distribuiu .;i imprensa do 
nw, _ao chegar a esta Capital, confet·em ·com as de um ·jovem 
candtdalo que, segundo a apuração, foi o preterido do alei
torado, .são bem si•S'Dificath'as: 

L 

~~o Maranhão não póde haver opinibo contraria 
ao Govern9 que está forte e está bem.~. 

. . . ., I . 

~Pudera, foz-se figurar como candidato o futuro Gover
nadot•, que maie. se /POderá . fazer c. exigir ? 
. · Como. se •poder{t dar valor a esses papeis que so querem 
d1,1r como diploll!as e eleioões ? · · · 
' Examinemos. os documentos elcitoraes que quizeram re-

.motter. . -

EXAME DOS LIV110S 

Cabe-me agora mostrar. o resultadó do. e:>~ame dos 67 Ii
'Vros que chegaram ao. Senado revel'ando esta circumstància 
sue cm muitos Jogares do Maranhão ou não houve cleira·o ou 

·propositadamente· as mesas não se reunh·am. para que os elei
tores .q,uc discordassem da· chapa organizada pelo Governo 
não · rpodesesm voCar nos candidatos de sua sympathia. 

Ou dar-se-hn o caso que o Governo sciente das mani
lfestações contrarias do eleitorado indepenclente inutilizasse 
pu impedisse. o conhecimenLo dessas eleições ? · · . 

,'' . . o exame desses 67 livros produz. o seàuinte resultado:. ; 

, Pfl!MBIHA NULLIDADE ABSoLU'l'A E INSANAVEL 
· · Não . lia nenhum •termo, nem no principio nem no fim ' 
dos livros do actas, relativo a terem sido rubricados em todas 
as \'luas 1'o1hás p•clo juiz de direito local conformé o exige a 
·lcii n. 3.208, de 27 de dezembro de 19116, no art. H, § r•; de
creto n. ·14.631, de 19 do Janeiro do 192·1, arl. 123; § 3•, nos 
dos SC!.'Uirttes . municJipios: Barão de Graj ahú, . A l-cantara, 
Ahtry, Bacabal, Capital 1', 2•, 3', /1', 5', 6", 7', 8',.9\ 10•, 1.1•, 
·12" e 13" Caxias 1', 2' o 3' secçõ·es, Cururupy, F~ôres, .Gra
•jahú. 1' o 2' sccç1Ões, Guimarães, Imper·atriz, Itapicurú~Mirim 
·1• e 2" secções, l\Iirador, Monc;ão, Passagem Franca, Passo. do 
J.itmiar, Pastos Bons, Pedreiras, Penalva, Picos 1' e 2' seiiçõe~. 
Porto :b't•aqco, lliachão .i • e 2~' secções, Santo Antonio c Alm~; 
São Francisco (não ha nenhuma ucLa relativa a esta eleição :ne 

·livro deste municipib), São .Toão dos Patos, São José dos 1\fat ... 
tõcs, São Josó do. Ilibam ar, São Luiz Gonzag·a, Turyassú,,. Tu~ 
{oyu, Vargem Grnndo o Vinnna. . . . , 

A falta. pois; desses Lel'mos unporLa na falta elo 71tlmca 
authcnf"ica do Ju'i: da Di1'c'ito local o inquina todas uS actas 
osct•iplus nesses J ivros, do nullidaclc insauavcl, de conformi
dade com a dispusi\:ão cxprostia dessa. mosmu loi n. 3 .208. de 

· ;t~·lü1 art. 41, n. 3 ,, 

• 
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. lloJuva UO[aÍ• (jLIO tles~CS lii'J•u:; auS (jllUüS falta U imj)J.•fÍ<.:. . 
c: i ntli \'o! l'Ubl;ica au Llicntica. do J uix _do· Direi lo local· ucmun-ac 
;ilwrtos, encerrados n rubricados pelo m·a contlii.lalo diplomutlo; 
JJ1·. Godol'rcdo Mendes Viannu, os municipios seguintes: . · 
.. · · V i11nna, · Va\•gcm . Grande~ São .·José de ·llibtmmr;; Pcnqlva, 
l'asso do LUÍlliat•, . Motwão,. Hapicurú-niil'im, Cap'itlil. i" 2", ~", . 
4~; 13', 7", 8", O~. :!O•,·u···e/13" secçõcs;.scndo que o livro da !)• · 
~eceíio tenfo -i>rimeiro Lermo de .abertnriH'iscado, let!do.:se cm 
seguida outro termo datado de·· 1018, 1i1as apro,'oit'ado. ospc

, oialmento para· n. actual cleil)íio, cu,ias- actas occupain as pti-
; .. mch:as pàginas do livro; O livro: que sorviq pnra as actas da , , 

.. . • , primei r~ .secção da Capi~lil_ foi ·aberto' pelo rcl'erl~o: -pr. Godo-. 
:Crodo Vtanna para scrvn·· para as actas.· do mumcipto de· AI~ 

,.:cantara,. o é portanto. mn livro errado c· m1llci por mais .-c~so 
motivo para o fim fraudulento ·para o quali'oi ·empregado.· 

'--·.' 

. . • · •. O. livro -das actas . do município' de Porto ]'ranco não foi 
encerrado pelo Juiz Federal é a falla do .termo de encerra;.; . 

. :monto. constitue .nullidade absc.iluta c insanavcl, pt~cvista' til&· 
lei n; 3.208,-dc i91G. art'. 41, n. 3; infiné; · · 

.. ·.... ' .. . . ' \ . 
... 

. SEGUNDA .NULLIDADE ABSOLUTA E JNSANAVEL · 
' '· ' '·· . ·.·· ' 

. 'São nullas'as actas de inslallaçâo ~as mesas cleitoracs pot~ 
i' a !La. do. prova du autllehticidadc dos nmsarios, üão sendo ilem .. 
mos mo indicndo .. o motivo .·poc que ,uella .tomaram'.p!U'tc. .A: 
constituição das niesas é substancial para a .vlillidade da olei- . 

. 1,\ão; e .. a:qualidade dos·.mesariós .é -objecto. de .dete1•minações · 
Jlrecisas e minuliosas dó art. 9~ e. parllb'l'aphos -da lei:n. 3.208, 
de 19,1G,.o. do dcct'eto h'.· 14.G3~, de 1921; arl.. 7" e s~us.para- .·. 
gl'!lphos; sob 'pena de nu li idade, -conformo. o cstatue a mesma : 
lei no art., 41, n. L · · ._ . . · 

. • lru)idêm nessa falL!FilS•~êtas. do .·iiJstalhiçÍio constantes d6i .. • 
ii.n·os dos seguintes .municipios: · . · ... · · • · . . ·< ' < ', · 
' · .·Bacabàl, CapÜal 2', 3;, ,1,•, 5", 13', 7", 8~; 9';,.:.to•; :11",12• ti-

. ·1 :J• secç,ões; .. Caxias 2' e 3' secções,. Codó . .2". secção, ·COrem tá 2• .... 
·. l!CCçãci,. Grajahú 2" secção, Jlapicurú·Mirim 2' . secção,. Passa 

··• "'· .· do J.umjar (neste livro o,tittilo da actil. é de. "àcta rle.)!stalir.~. ·· · 
/: '· ('tio"). Picos .. 2• .secção, Riachíío 2' secção,. Santa Quiteria;''fu..;· · · 
,. l'yassú c Vargem·arande.: . · . .. . · ·.· . · · ·.: ' · · . : · 
,_, .·A loi.:exige,eom mcliculosa indicaç1ão, .as qualidades do!-

. .. 111n~at·ios velando pela~ garantia da verdade eleitoral, basciada: . 
··• • ·: · '11us pessoas que a loi .. perm1Lte que. sejam mesai'ios e depoi3. · 

. ·· ·· :·!Joio reconhecimento. do s·ecrctario; quo,. tambcm elic, deve se~ 
· ·· . :pessoa dcc·responsabilidade· o.·llrincipalmcnte de i' é publica.; 

· · ·· .. A -importaucia da constituicã:o·rcgnlat• da mosa ó· .tão grand~' · 
· ··· .qúc.aléi 11. 3.208,'no àrt. id, considm;u·no seuli; 1 qualq~JCl'. 

fa!J.a·.como a .primeit•a das nullidadcs, estatuindo intrínseca e . 
.. !!X'Ct;insicamente u cunstitüieão da mesa o a .sua· 'instullanão, 

•· ctiJa:tmica prova !Í a sua acla, ))lll'Ú a (jual todas. as TJI'OVIlS de 
' •. uut'ironticidade são ncéessarias. •· · · . . · . ' · · 

· · ,. · · ~ .. Não 'fórm Jll'ccnchidus .. essas. s:iu·antias de· authcnticidadc, 
não 'sendo rcconhocidas as assiS'!lllturas .dos mcs1ü'iôs nos li~ 
:vros ·dos .scg·q,inLcs municípios:. · .. : · · · . · · . 
· Bncaba~ CapiLal. 2', 4~ .. 5', ·7':.·9" t\ 13' scci,:õcs, gaxias 1', 
2' o 3' sccçues, Codp 1' o 2" ~ccçucs, Coroatá :t• secçuo, Curl'l
rupú, l"l?res, GruJahú 1' secção, ILU.picttl'.ú·:!I'Hrim 2". sacç~<J, 

·; '. 

. I 
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l)assagem :V'ranca (na acta de installaçüo da mesa deste mu~ 
nicipio não ha indica~1ão da hora, o rue importa mais uma nu!~ 
lidado prc\(ista na lei n. 3.208, do 1916, art. H, n. 2), Pastos 
Bons, Picos 1' c 2" scc~.ões, Riachão 1' seér.ão, Santo Antonio e 
Almas, São João dos Patos, São Luiz Gonzaga. 

Em livros do outros municípios,, em que se voem reco~ 
nhcclmentos das firmas dos signatarios da acta de installação 
das mesas, a prova da authenticidade é defeituosa o inutil, ora 
porque não se encontra nenhuma indicação da qualidade do 
secretario, que não se sabe quem é, o que por isso não póde 
merecer fé publica para garantir a veracidade das assignatu
ras de ou trem, ora porque a variedade e a diversidade das tin-
i. as do corpo da acta, das assignaturas c dos reconhecimentos 
~ão tão diffcrentes, que geram a convicção de terem sido essas 
assignaturas dos mesarios muito posteriores á data da eleição, " 
que dest'arto fica inquinada de nullidado insanavel revela
dora de fraude contra a ve~·dado eleitoral, por se haver pro
cedido do modo diverso do que prescreve a lei, quanto á consti ... 
tuição das mesas cuja authenticidade depende imprescindível· 
mente da authenticiâado dos mosarios cstatuidos no art. 9" e 
seus paragraphos da lei n4 3 .208, de 1916, sob a pena do nul
lidade determinada no art. 41, n. 1. 

Incorrem nessa nullidade pelo defeito insanavol do reco
nhecimento de assignaturas, ou por secretario incompetentô 
J!Or sua qualidade desconhecida que o equipara a um anonymo, 
ou pela divergencia das tintas, prova evidente da fraude, as 
actas de installação das mesas, constantes dos livros dos se-
guintes municípios : , ' 

,Alcantara, Capif.al 3•, 6' e 10' (reconhecimento sem data 
por um secretario ad hoc), Curralinho, 'Guimarães, Impera
triz,. Itapiourú-Mirim. 1" secção, Mirador, Monção, Passo do 
Lumiar, Pastos Bons, Pedreiras, Penalva, Santa Helena, São · 
Bernardo, Turyassú, Tutoya e Víanna. 

E' nu lia a acta da installação da mesa de São José dos Mat
tões por ter sido excluído o presidente em exercício da Ca
mara Municipal, a pretexto do duplicata do serventuarios do 
mesmo cargo, ficando a mesa constituída com infracQãO do 
dis.posto na Iei n. 3.208, de 19:16, art. 9'. e decreto n. 14.631., 
r.le 1~21, a.rt. 22, § 2•, ine.idiruio ~3sim na nullidade :prevista 

\ na dita lei, art. 4·1; n •. t, 

) TERCEll\A NULLIDADE INSANAVEL 

:Ais aDlas 1da:s el,eições constanúe·s dos livros examin!ados 
conteem grande numero de nulliwddes <le espooies differen
tes. 

· Assim o livro do municipio de S. Francisco não oon
tém · ac;!.a alguma relativa á pre&en~o eleição, sendo porbanto 
nulla qualquer. apuração. que tenha ap)larecid'o 1e qua a res
pei-to <lesto município tenha. ,sido ,jl!lcluida na apuração g,ora.l 
do Esltad:o. , 

No liVl'O abert~ pcl9 Jui.: Fooeral em re:cerc~c!o, Dr. Go-· 
do:fl·edo l'v~encte•s V1aooa, para as actas d'US e!eicoes do mu
t~ioi~i'<> do Alcantata• encon~-se as arcLa;s da insta~·a.~;ão 
da mersa e da. eJ.eoic1'í.o que s'e d1z pro·redida na 1• eeocaC! d:~. 
r. idade ,ele S. L1:1iz, ca;pital do Estado do l'vLaranhão, f,ermdo 
assim o dispdsto no•s arts. H, H e 17 § 2•, d'a loi lll. 3.210B, 
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' 
de 1916, pelo que é nulla a el:eicão a que tal livro se refere, 
porque não foram essas acrt.as lavradas no, liyro aberto e en·· 
cerrado para servir· nas elei~ões na C apitá! do Es>t.ado, o qll o 
constitue proya de fraude que altera o resultado da ,eleicúo. 
Lei n. 3.208, de HJ16, arL 41, ns. 3 e 7 • 

. No livro que contém &s actas da pretensa eleicão atLri'
bUida á 9" secção da capital do Es.tado, livro aliás com o 
termo de abe1.1tura, rj,scado e cancellado pelo Dr. Godof·redo 
mesmo juiz federal c.om data de 1U18, mas só e especialmente 
utiliza.do para a p1.1esenLc eleição ha o curio-síssimo de não o 
1\iend.es Vianna, seguido de :um outro ll.ermo assignado pelo 
terem assignado nenhum dos 171 eleitores que a a.ct.a da 
eleição declara terem comparecido e votado. E o mais in-· 
teressanLe é que o secretarj,o ad-hoc teve a coragem de fa-
2ler acompanhar essa acta de um solemne reconhecímenw da 
veracidade dessas fantast.i.cas e inexi,sténLes a&sígna•tur!lls. Pa
rece-me dispensava! saliellltar a nullidade de tão espantosa 
fraude, que o mais patente exemplo de que valem os reco
nhecimentos dos inimitaveis secreta~·ioJ ·e do .modo por que 
se arranjaram as actuaes el·eicões do Maranhão em favor do 
candidaw diplomado. Lei n. 3.208, de 1916, ar·t. 14, nu
mero.s .5 e 7, · · 1 

OUtras muitas nullidades viciam a;s a.c•Las das cleicõe.s 
constancs dos 67 livros apresentados, ·especialmelllt•e as fal
tas de reconhecimento pelo·s secretaries das pre1Len.sas a&si
gnaturas a.ttl'ibuiodas a eleitores que dizem essas act!IIS terem 
comparecid.o e votado, falta que constitue infN~Ccão do ar
ltigo 17, § 13, da lei n. 3.208, de 1916 e do art .. 34, n. 2, do 
decreto n. 14.631, de 1921, al'<L. 34, n. 2, ·o que importa 
:falta de prova da authenticidade das assignaturas do1s e~eito
res verd'ad>eiros. 

híco.rrem nessa falta as ac.tas dos municípios de: AI-· 
C·anlara, Arary, Ba.rra d:o Cord·o, capital, 3•, 4•, 5•, 6• ·C 7• S·e
c(lões; Codó, 2• secção; Coroatá, 2• secção; Flores, Guima
ll'ães, Monção. Passo do LumiaJ', Pa&tos Bons, P·edl'eiras, Pe
nalva, Sa~:,ta Hell'na, Santo .Ant.onio e AlmaiS, S. João dos P·a
tos, S. José do·s Ma.Ltões, S. José de Ribamar. 

Em livros de outros municipiÓs, em cujas actas de elei
~õe,g ve·em-se reconhecimentos de firmas com· a d·eclaraçãCI 
expressa de que são vel'dad•eiras as assignaturas de mesarios, 
!iscaes .e ·eleitol'es, a ·diversidade das tintas do corpo das act!IIS 
e das .ctuvid·o,sas !IISSignruturas dá convicção de que o·s corpo:1 
do principio e do J'im da rueLa foram prepar!lidos pelo~ secre
taries de modo a perm~t,tir o tranquillo passeio dos livros a 
colher asSiignaturas dps que figuram como eleLtores,. como 
mesal'ios e até como fiscaes, deiaxndo-se intersticios, adreoe 
preparados_, pava inclusão e~ época . comm:oda, das assiS"!JIB
·tura.S dese,Jadas, o que constlluc nulhdade msanavel prev1~ta 
na lei n. 3.208, ·de 1916. rurt. 41, ns. 5 e 7. 

Inco·rrcm ncõsa C•cnsura o·s livros de: 
Ari'a,iatuba, H::tettbnl, Barão de Gra,inh~, . Barrelrinha. 

lJl'cjo, uupitnl, 1', 2, li" e. 10", (com tres lmhas em bl'ancu · 
tiCm rcsnlva·) e 2" scc~ão, Imperall'iz, lta.picurú-Mirim 1" c 
2" secções, 1\lirudor, Picos 1' c 2' secções, Riacho, 2' secÇão, 
s. Bernardo, S. Luiz Gonzaga, 1'uryo:ss§, Vargem Grand·e c 
\'iunna, 

• 

-• 
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O decr~Lo n. 14.631,-de 1921, no ar,L·. 22, determina que 
n~s. EsLttdcs o juiz d·e dire·iLo quarenLa dias unles da eleicão 
drvrda a comar·ca em se·cçües, distribua por ella8 os eleiLore:> 
o mande exLruhir· cópia da li~~a de eleitores de cada sec~ão · 
em ordem alpllabeLica, r.emctlendo-a ao presidente da reiipe
CLlVa mesa eJ.ei•Wral, depois de a Ler numerado, rubrrca':lo, 
datado e assignadü, afim de por ella ser feiLa a chamada do~i • 
eleitor.es. 

No arL i:JO o mesmo decreto manda que haja uma só 
chamada, feiLa por um dos mesar1os, vaLando os eleitores pela 
ordem da re•spectiva lista • 

. Em varias municípios, indicam as actas das eleicões pro- . 
!J>OSliLada infrüecão de:;se dispositivo que é um grande acau
telador da verdade eleitoral. 

Em algumas ac•La·s no•tum-se muitas wssignaturas de no
mes que, seguindo-se a uma ordem alphabeLíca, não man
tém essa ord·em ele certo ponLo em d·eante, parecendo ser um 
enxerto para completar claros préviu.menie reservados. Em 
outros livr·os é patente o abandono da ordem alphaberca, ha
bilmente disl'arçll!do com a declara•;ão de que a chamada é 
.fei.ta «na urdem da lista remettída~, o que consolitue uma 
afronta ao zelo do·s juizes de direito, assim directamente ao
ousados d•e faltarem ao cumprrmenlo do seu dever, ludibrio 
~J.om que se mascara a fraude para conseguir resultados dó
Iosos, e portanCo insanaveJmenLe nullos. (.Lei n. 3.208, d& 
:1916, arL 41, ns. 5 e 7). 

Incorr.em nessa c·ensura as actas de: 
Brejo (assignaturas sem nenhuma ordem alphahetiea), 

BurHy, (idem), capital ta secQão (do ns. 173 a 207 sem ur
dem alphabetica), 2• secção (do n. 178 a 1102, sem ordem al
phabetica, os ns. 88 e 104 são firmas i!legiveis, parecend() 
de analphaheto.s, ns. 78 e 176 escriplos sobre razuras), .3• 
secção (do n. 133 a 179) e 4' seccão (do n. 141 . a 187), 
Grajahú, 1' secção (Torquallo Rodrigues da Costa, figura 
com os ns·. 216 e 217), Pastos Bons (apparer.Am 257 nomes 
sem chamada por falta de lista não se -sabendo quantos fal
baram, Penalva (depois de Guilherme Wehster t.er depositado 
·na urna duas cedulas, diz a acta que descontaram os votos 
por lbe recusarem o direito de vo~o), S. Luiz Gonzaga (fal~a 
absoluta de m•dem alpllabetica, sendo as tirutas das assignatu
ras differentes da do corpo da acta), Tutoya (do numero 186 
a 194 sem or·dem alphábetica, o numero 8 a fi. 16 e o nu
mero 90 a fls. 17 são garranchos evidentes de analphabetos). 

Nessa ce11~ura não se comprehendem as assignauras re
lativas a eleitores que compareçam depois de terminada ~ , 
chamada, a l'e~peito dos quaes deve ser feita na acta especial ·' 
referencia. 

QUMU'r'A NULL!DADE INSANAVEL 

~ào foram transcriptas as uoias da install~t,ão. tl!\. m~sa 
ll dtr eleição, no livro competente dentro os var.tos hvros, m
dicaclos pat·a tal J'im no § 1ft do nrt. 17 da ler n. 3. 208, •le 
1 01-{); lranscr:pcão essa, que a lo i exprcssam~nto exige que 
seja effectuadu pelo secretario da mcsu e ass1gqada tambem 
pelos rnesarios o mais pelos fiscaes quo o qtuzerem. Essa 
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transcripcão 6 tão importante para garantia da: auUientici
(tade da ulcioão que a ))ova lei n. 4.215, de 20 de dezembro 
de 1920, no v.rt. 19 determina que sempre que existir na acta 
de elei~:ão qualquer emenda, rasura ou entrelinha, não resaJ,.. 
vada pela mesa, poderá u Junta Apuradora, requisitar os li
vros de tranbcripcão, para conronto não se reputando .valida 
a alteração que não constac od corpo da acta da transcripção. 

A falta pois de declaração de que tenha sido feita a 
t.ranscripção c principalmente a indicação do livro em que 
essa transcripç.ão fura de facto realisada, importa em· fla
gt•ante confissão de que não foi observada a exigencia, ex
pressa e terminante, da citada lei n. 3.208, de 1916, art. 17, 
~ i!t, reproduzida nas instrucções mandadas mandadas obser
var pelo decreto n. 1!1.!ii31, de 10 de janeiro de 192:1, art. 38, 
paragraphos 1 • c 2•. 

A cxigcneia da lei n. 3. 208, da assignatura do smesarios 
na Lrnnscrip(:ão da acta da eleição bem como da da installa
r.ão da me.,a eleitoral no livro proprio do serventuario que 
Rerviu de Sllc:relario ou cm livro especial aberto e rubricado 
peln .iu iz ri e d irciln (ln i n·. 3. 208, art.. 17, § U) é uma for
malidade su~b~t.ancial para a prova da authenticid.'tde da elei
~ão c da vcrrlade das actas, que pela determinação da lei ·são 
l'cilas pnr nssnn dizer r.m tres vias originarias, em f.res exem-

. plareõ. Portanto a falla de sua assignatura nessas tres vias 
originaes inrporta na falta das assignaturas devidas nos ori
ginaes das actas c conseguintemente inquinam de nullidade 
a eleição na i'órma prevista na dila lei art. 41, n. 5, e essa 
falt.a, podendü prc,iudicnr n resultado da eleição, pelo passi
vei extravio ou perda da primeira e da segunda via, que são 
os dnus livros os quaes são rcmettidos para fóra do local da 
eleição (.Junta Apuradora) e paro fóra do EAstado (Senado e 
Camnra), cnnslit.uc. quando propositada, manobra. fraudu
Jr.nta em prejuizo do dilo resultado da eleição. 

No caso em- .debate, a falta de transcripcão da maJOria 
das actas, constantes dos livros remettidos convence do pro
·posito de concorrer dolosamenle para alteração do resultado 
verdadeiro da eleição que a compressão, determinada pelo 

· Governo do E>:tado dn Maranhão, v.eidenciada nos outros fa
ctos já nal'rados nesta contesta1;ão, procuram perteurb~r. 

Assim eonstitur. nullidade previ!'ta Lambem na citada. lei 
11. 3.208, de 1916, art. 41, n. 7 •. 

Incorrem na !'àHn dessa exigencia os livros dos seguin
tes municípios: 

Anata,iuba. Arary, Bacabal, Barra do Corda, Barreiri
nhas, capital 1', 3', 4', 6', 7', 8', 9", 10". .. 11", f2" c 13" se
cções. Caxias 2" c 3' secc.ões, Codó 1" o 2" secções, Currali-

. nho, Cururupú, Guimarães, Gra.iahú 1" c 2' sec1)'õos, Impe
ratriz, Itapieurt'1-Mirim 1' e 2' ·secções, Mirador, Monção,• 
Passagem Frunca, Passo do Lumiar, 1'asl1JS Bons, Pedreira, 
Penalva, Picos 2' sec:ção, Porto Franco, Riachão 2' seccão, 
Snnl.a HeJ'enn. Santa Quitcria, Santo Antonio e Almas, S. Ber
nurclo, S .. Toão dos Palas, S . .Tosé dos MaLlões, S .. Tosé de 
Hihumar, S. Lniz nonzuga, 'l'uryassú e 'l'uloya. 

Dcsto exume do~ livros, que vierem ao Senado, vê-se q1~c 
houve manifesto intuito de impedir a publicação do senln.• 
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verdadeiro do eleitorado maranhense, abafando a documen
tação legal por ac.t.as regulares e escoimadas de illegalidades, 
que não appareceram ,isto é, não foram remctlidas, faltando 
muitos livros de acções e municípios do Maranhão, sobre as 
quaes fez-se pairf!r a duvida· de não ter havido actividade 
·eleitoral, porque as ordens eram no sentido de ou perturbar 
e fraudar as actas, ou não deixar fazer eleição nas localida
des em que comparecessem adversarios da chapa do Governo, 
conformo o testemunha o protesto apresentado ú Junta Apu
radora ,na cidade de S. Luiz, capital do Estado. 

Por outro lado facilitou-se a franca expansão das mano
bras fraudulentas para simular um resultado eleitoral justi-
ficativo do . a!meojado diploma que tinha, como tem, por fim 
garantir um commodo e tranquillo repouso ao actual Gover
nador, primeiro acto de um bem architectado plano do troca 
de posições, á revelia da opinião do povo maranhense, vi·· 
ctima imbelle de machinacões impatrioticas cm que o Mara
nhão nada tem a ganhar. 

Para esse negocio de caracter meramente pessoal, de in
teresse pat•a um pequeno grupo, é que se tramou, se prepa
rou e se levou a cabo essa monstruosa farça illegal e nullis-
sima. que aqui ficou autopsiada. ·· 

CONCLUSÃO 

Srs. Ser. adores - Penso ter deixado demonstrado que, 
· em face da lei, ·o diploma, !!Presentado pelo Exmo .. Sr. Dr . 
Godofredo l\1t=mdes Vianna, não p6de' encpntrar justificn~ão 
nos livros vergonhosos e illegaes que do Maranhão foram re-
mettidos. · 

Essas manobras, de que elles são documento pouco lou.,
vavel, só tiveram . um fim, impedir que o povo maranhense 

· qua para o Senado me enviou por duas vezes e que eu re
presentei durante onze nnnos, podasse fazer ~saóer de novo 
ao Senado e ao Brasil que . era de seu querer que eu conti
nuasse a servil-o como seu representante nesta Casa. 

Cumprindo o meu dever de secundar os protestos do~ 
que· me elegeram, mas cuja totalidade de votos o Governo do 
Estado procurou, pelos seus asseclns e dependentes, impedir 
que o Senado possa conhecer, aqui venho clamar contra u 
nullidade dessas actas e desses livros que não resistem M 
menor exame; tal é a sua inviabilidade jurídica. 

Os meus compatricios dizem-me, asseguram-me, que cu 
fui o Senador eleito. 

Provei á saciedade que o diploma que traz o Dr. Godo
fredo Mendes Vianna não póde ser admittido pelo ·Senado 

· pela sua patente illegalidade ,pois se baseia em netas e li
vros irritas, illegaes, nullos. 

Solicito pois do Senado Federal, cumprindo os desejos 
e as ordens dos meus irmãos do ·norte, que siio todo o povo 
rnaranhensa. independt~nte e altivo o meu reconhecimento 
como Senador pelo Estaao do Maranhão. - Dr. F;ernando 
Mende.ç de .Almeida Junio~. Rio, ~ d~ :(llnio de 1921., 
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O Sr. Presidente - De accOrdo com 
art. 15 do Regimento, vou lêr o relatorio 
f:Ner ao Senado; 

·f 
Relatorlo 

as disposições do 
que é meu devrr 

-~ 

. Srs. · s·enadores - Ao sentar-me pela primeira vez nesta 
cadeira. inve~tirlo no mandato, que recP.hi dos meus concida
dãos, de presidir I! mais alta Assemb!r.a do Pai·z, como Vice
Pre~ic!0n1te da Rep.uhlicn. eu vos manifestei os sentimentos que 
trazia para o desf\mpenho delle .. e exprimi a confiança que 
depoRitava na vossa bOa vontade, no vosso apoio e no vosso 
cotir.ursl); sem os cruaes o cumpJ•imentn dos espinhosos deve-· 
res qua lhe corresnondem me seria impossível. · 

Ao fazllr-vos hoj!l. t.ambem peln primeira vez, em obedi
eneia ao Regimrmto ·InfAmo do Senado, o relalorio dos seus 
trabalhos no nnno que· findou, sinto-me obrigado a d'iv.er-vos, 
que no rePnr.Piarmos agnra, v6s e eu. a nossa tarefa. trago 
!para tJtla vivifirado o meu espirita pela certeza' que me dés
f.es de que poderei manter-me neste posto sem que o despres
tigifi a carencia em mim dos predicados que elle reclama. 
tanto e tão inequivocamente me tesi.Amunh'astes a existencia 
em v6s da Ma vontade, do apoio e do concurso que eu esperava 
merecer. n·ara reconheoer-me forte sob o peso de tão gpande 
respon~abilidades. · 

•-~ssim sendo é, por meu lado, . assegUrando-vos, . de mi
.nha narle. o mais dedicado esforco no auxiliar-vos em a 
mis~iio eiPvadissima. que vos inr.umhe, de prover ao bem pu
blico, cnllnborando com as vossas luzP.s e o vosso patriotismo 
na. decreta cão de leis sabias e justas, passo a dar-vos conta 
resumidamente do que toram os trabalhos do SPnado no 
anno de 1 !120, e dos factos mais salientes or.r.orridos durante 
esse perio.d'o legislativo, nesta Casa do Congresso Nacional, 

' - .-~ ' . 

FALLECIMJ!:NTOS 

Tmpõe-se-me_ -q dever de começar esta resenha, relem.:: 
brando. como ma1s uma homAnagem á sua memoria. que .das 
mais elevadas e exnressivas se fez di,:ma. a pnrda immensa 
aue snffrllu o ~Pnndo e com elle lodn o Paiv., com a morte do 
eminente brasilriro a crnem substitui ne.~te Posto. que a en
fermidade OIJP, lhP. CP.ifnu a vida não permiftiu fosse por elle 
effMI.ivamrntP. nccupado. impedindo assim qufl se enrique
cesse a sua folha de servi c os ti· Renuhlicn e obstand'o a que 
os lrahn lhos do RPnndo Brasileiro hP.nP.firinssem da influen
ciação do sru eRnirifo pondPrac!o, rsclarrcido e rP.cto. 1 

Que dPRRe modn n comprehendru esta r.nmnra, quand~n 
feriu n notiria rln fnllrcimnnfo dr:. f!pJrJm Mnrrira. sfio tesfe-:
mtmho ns r~r.rnr.innn~s n sentidas llnmrnn~ens que lhA nrestou 
ena· li. mrmnrin r o s~nf im11nl.n rle funrln mnl!'nn qnt> aindn ner-· 
dnra rntr~ n~ ~nu~ l'l"l"mhros, n qur tnrna rli~nPnsnvPl mil alorr
gtlll P.n sohrQ tíio. dolornso nconf.ecimrnto. Al6m de que, de· 
t,ndn rlr~nnr.rsRnrin P rnnlfrcPr mm rnlnvrns nmn inrlivirlunli
dndP aur f.PVP a rxnlrnl-n a r~timn r n vrnrracíln nublica de 
ouc onhriu com o exercer a magistratura suprema rln Nação, 
rlurant.e algUns mezes, no inic~o do actual cruadriennio. em 
substituicão do veneravel brasileiro o Conselheiro Rodrigueg 
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'~!vos, a que)U a morl•e não consentiu occupassc o alto cargo 
ao seu. Pre.~Ident.e, no qual o cllamnrn pcln segunda vez a 
)lr.pnbltr.a, 

,, 

No curso da sessão legislativa, teve ainda o Senado que 
lamentar a perda de dous dos seus muito difl"nos membros, os 
Senadores Lu iz Vianna e Octaeilio C amará. Desapnareceu 
com o ·primeiro uma das ,figura~ venerandas desta r.asa dó 
~ongresso, para a qual entrára com um longo passado poli
t.!co, fórmarlo através dos ultimos tempos do rP.!l'imPn imne
rml, que nello encontrnu devotado servidor, o que nfio obstou 
a quo cxr.cllcnt.es servioos prosfasse ao actual regímen, de
monof~n.ndn n ~inccrirlnrle com auc o ar.ceit.ára. 

Com Olltncilio de Camará viu o Senado ,desapparecer um 
de seus membro·s mnis novos, por~m que Já se fizpra entre 
os .SPIIS pAres arandr.mentc e·stimado e admirado pela sua 
int,elli!l'encia brilhn.nlie, prla suA vasta cultura, pela .sua inex
cedível O·PProsidndc e 11~ln rxtrAmn lhAneza. do seu trato, no 
rrual se reflectinm 116 el·rvadas qualidades do seu ·MIJlirlto. 

Já .no int,erre,:rno dos trahalhos pnrlamrnt~res, Am ja
neiro do corre~te anno. mais dnns grnndr>s .pPrdns soffrPIJ o 
SAnndo com a morte dos Senadores Firmo Braga e Gonzaga 

· Jayme. . 
Pouco havia aindn. mtP. o Tll'imefrn fazia Parte õMfa r.a

mara. on.rf'n, llnf:rl'fnnto i:i sA tnl'll~Nl nh!Mto .rf,. ll'P.rnl p~fi!l'Jil 
e Justo anrPrn -pPin·q dn•tP.s infpllMf.nnPR ,. mnrnes (JliP. l'P;'J:fl:-: 
lii.ra, mJAr int·ervindn nn,s 'frnhPlhnl~ IPc-i•lativoq, ·O !Tll'A fn:i.la 
prn~nrànd:o ~Ainl)re hnnrnr o mAnrfnfn de m1il M ncMvn in
wst.fdo, quer .no convivia mais Intimo com os seus dignos 
pares. 
· . Dest.n ont.ra nor.rgnnnlirlnfip rruc foi n Sennd'or Anm~ll'a 
.Javme falln.m com rn11i·R rlnnu!'nci~ P n~erlo rln rruP mJan;,\') 
pu.rfpsqp eu dizPr n·q pogicõnq rln d'Pgfn"1H! q1111 >tJlle foi. rtnr 
as,qim dizrr, cnmnPllii!n n M~nmir 'nm1i nela nntnr~za mesma 
dns cnr.nrc-og irue lhP fnl'nm r,n,fin.r'lnq no <.~oln. nr.o s~ das· 
!mAjq' importRnfp.q ~OTY'JYii•o·~Õ·~~ nal'm<~nPnfpq rfn fl11parl0. 110m0 
tamhPm nn r!n (Jnmmill!'iln ~~mPr.inl iMnmhirln ri~ P~hJdRr o 
.prniP-Cil.n dA Cm!i!!'n Penal. nnri·A a snA nntnvPl ~ultnrn .inl'i·
dir.n a a snn in'trllia-rncia tncirln ~P n·ffirmnrRm rl11. mnrlo !nP
quivncn. rnhnqfPMnrln n nJto' r.nnrr,itn Pm m1" n l.innilm tndn~ 
OS mPmhrn~ dP~fn f:nmnrn. (lllA O VAP r.nnflrmR.l' mnlq 11m:1 
vez rendendo-lhe á memoria, assim cOI!Ilo â do Senndor Firmo 
Bnn,ga .• 

RENUNCIAS 
...,..j • I . I '\ ,~·-( f"' 

.· No. correr dds ~'rahnlhnq lna-iqJnlivn~ rPTY'JDCinrnm no 
mandnlo: ,dr ~rnnrlnr pPlll Tlin lirnnr!P iln Nor!P, o flr. ;Tr_a
Qttim FPrrrirn r.hnvr·s. nor hnvRr nq011mirln o r·'ll'il'O rlP 1\fmJ~
tro da Mnrinhn: dr Sen.ndor nnr Minns (leraes, o •gil!'11nfnrtO 
do prA~·AnfA rrlnfnrio, por hav11r asqnmido o de Vicc-Presi
dcn!.P. da Rroublica. 

RMrrrndnq nnnrllr~ t.rnhnlhns, n 10 fi:t~ mnrr,-n do cn~-
r.entP. nnnn r~nun~inu nn ~~" mnndn!n d'P. ~nnndor p~ln 'Rnhm 
o cmir.eni.e bl'a·sileiro cnnqcl11nirn Ruy Rn:rhnsn, parn .. dnn~o 
por encerrada a sua cn.rl'eira poliLiCla, rctirnr-so à vid'a pn-

; ' ~ . 
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vada. Como niio podia deixar de aconLecer, pro:fundo ;loi n 
®alo que e·ssa ~·,esoluçiio de S. Ex. causou 'em Lod'O o paiz 
c ·com c,specialidD;d:c no Estado da Bahia, que eno aqui ,sempre 
rrepresenLqu, <JU'e o venera como sendo um dos seus mais 
preclaros filhos ·e que, conforme tudo o in:dica, não .;e ril
signando a , d'eixar dié ~:ci-o entre os 'SCU!S rcprfYsentante&, ~e 
apresta :para lhe renovar ü mandato. Não ha duvidar d'() que, 
ltambem no s·eio d'esLa. CrunD;ra, uma de cujas cwd,eirns ellc 
occupa desde a implantação do regímen ·repubJiicano em nossa • 
pwLria, a <!'e liberação por S. Ex. tomada, de afa,suar~s·c deli a 
d(ofinitivamen.tc, ecoou, abalando-a fundamente 'll Jazendo 
nascer a desejo do quG~ S. Ex. possa voltar a'tlt'ás do ,sen 
neto, recebendo a nova invost.~dura que lhe (}Onfi.ram 0'8 s1lllil 
conddadãos, vara aqui :permanec·er. 

PREENCIUMENTO DE VAGAS 

Ao inicia.r-se a s·essão leg-islativa d1e 11.l20, sei,s e11am as · 
vagas existentes no S~nado. Depois, mais quaitlro se abriram 
'em consequencia d'os fallecimentos 'e renuncias a que acabo 
de me re,ferir. · 

Para .preenchill-ll!s foram reconhecidos Senado,res: 

A 18 àle maio, n.a do Sr. Antonio d'e Souza; pelo Rio 
Grande do Norte, o Sr. Joaquim F'Otteim Ohaves, que tomou 
assento immedí:ttamente; 

Tambem a 18 dil maio, na Ido Sr. José Bezerra, por Per
nambuco, o Sr. Manoel An11onio Pe~:~eir,a Borba, que tomou 
assento a 20; · 

A 31 do mesmo mez, na do Sr. Rivadaví:a Oorrêa, pelo 
Rio Garnde do Sul, o Sr. João Ve·spucio d:e Abr,eu e Silva, 
que tomou a~sento a 1 d'e junho; 

A 30 O'e julho, na do Sr. José. Joaquim Seabra, pela Ba-• 
'hia, o Sr. Antoruio Muniz Sodré· de Aragão, que 'tomou posse 
no d'ía ,seguinte; 

A 4 de setembro, na do Sr. Vicit'orino Monteiro, p:elo Rio 
Grande do Sul, o Sr. Carlos Barbosa Gon(;Jalves, que ·!:ornou 
nssonto a 15 de outubro; 

A 19 do outubro, na do Sr. Nestor Gomes, pelo Espirita 
Santo, o Sr. B~rnardino de Souz·a Mont:eiro, que ,tomou às-
SEmto a 22 do mesmo moz. · 

As ,fiemais, dos Srs. Ferrilíra Chaves, pelo Rio Grande 
do Norte; OcLacilio d'c Camar:ú, pelo Districto Federal; J,ui7. 1 
Vianna, pe,Ja Bahia; e a do si·gna.tar.io d'este l'elatorJo, pot• 
iMinas Geraes, conitinuavam a:be.rtas ao ,encermr-se a .&cssão 
Iegislativa, p·or terem si<lo as eleições necnssarias ao seu 
prEJtenchimenlo marc11:das pa11a 'll mesma da!La que a lei dosi
gnou para as eieicões <destinadas tí I'cnovacão to:t.al :cJia Camara 
dos Srs. Deputados e d:o um terço dos memibros do Sen11do, 
a ,data d:e 20 àlo filvereiro ,proximo 1'ind'o . 

Esta data foi f.nmbem a <J,esig:n~~:da pllJra a eleição dos ,sub
stitutos dos Sr,s. Firmo Bras:a :c Gonzaga .Taymo nns vagas 
(JUC a. mor.bo <l'esbes Senadores abri:t~ !Cm as Npres•cnitw;ües do 
J'nrú e (!'e :Goyaz, nesta qasn. · '-

., 

,, 
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COMMISSÕES PERMA~lENTES 

Aberla a Ressão legislativa na data constitucional, a 3 de 
maio, o Senado, na súa sessão de 5 desse mez, ·deu começo á 
constituicão de suas commissões permanentes, elegendo a de 
policia, 1Íara a qual foram reeleitos: vicc-prcsidente, o Sr., 
Antonio Azerc(lo; 1" secretario, o Sr. Alencar Guimarães; 2•, 
o Sr. Pedro da Cunha Pedi·osa; 3", o Sr. Abdias da Costa Ne·· 
,ícs; lt•, o Sr. Hermenegildo do Moraes; ~Lambem a do Consti
tuiç~ão c Diplomacia e a do Finanças. 

Airida na mesma data foi sorteada a do Poderes, que fi-
' cou consf.ituida pelos Srs. Senadores Gçneroso Marques, Fe
lippe Schmidt, Jrinou Machado, José Eusebio, Bernardo Mon
teiro, Indio do .Brasil,· Mpdosto Leal, Jeronymo Monteiro e 
Gonçalo Rollemberg. · . 

A 7 daquelle mez foram eleitas: a de Justiça e Legislação, 1 

· a. de Marinha o Guerra, a do Obras Publicas e Emprezas Pri
vilegiadas, a do Çommercio, Agricultura, Industria e Artes, a 
•Je Instrucção Publica, a de Saudo Publica c da Redacção das 
r,eis. . 

COMM!SSÕES ESPEC!AES E M!XTAS 

Além das que já se haviam constituído, para os diversos 
fms indicados no relataria que a presidencia do Senado vos 
r1presentou cm 1920, apenas mais uma se formou, já nos ulti
mas dias da passada sessão legislativa, a 30 de novembro. Re
quereu a sua nomeação o Sr. Irineu Machado, pedindo no seu 
rr::quorimento que ella se compuzesse de 21 membros, para dar 
narocer sobro o projecto de reforma das tarifas aduaneiras. 

Depois do largo debato, o requ crimento do Senador pelo 
l•istricto Federal foi approvado, com uma emenda do Sr. 
Soares dos Santos, prescrevendo que a commissão apresentasse 
o seu paroccrno prazo do quinze dias. 

· Para· compot-a foram nomeados. os Srs. Lopes Gonçalves, 
Firmo Braga. Costa Rodrigues, Antonino Freire, Benjamin 
·Earroso, Eloy do Souza. Antonio Massa, Ribeiro de Britto, Eu· 
Aebio de Andr'ldc, Oliveira Valladão·, Muniz Sodré, Bernard.l 
MQnteiro, Mig·uel do Carvalho, Irincu Machado, Francisco Sal
lo··, Ado!pho Gordo, .Tosé Murtinho, Hermenegildo de Moraes, 
Xavier da Silva, Lauro Muller o Vcspucio de Abreu. 
· Cnmprindo· o qlw prescrevera a nmenda. do senador pelo 
Hio Grandn do Sul, 1)ssa commissão, ao osgot.ar-se o prazo que 
lho fôra marcado, aprcsnnton sou parecm· sobro apenas uma 
parte do pro,jPcl.o, a qne pudera oxaminar naquello breve os. 
pnço de tempo . .TlL então, pm•ém, I inha o Senado a sua ntten
~~ão intoi.mmenlo vo!Lnda para o e orçamen t.os, cuja clnboraçfio 
so achava em g·ram!CJ aLrazo, do sorte que não poude occupar
so com o proJecto do rot'ormll de tarifas. 

· Por força do art. 49 do Regimento, a commissüo a quo 
:w•nho do mo referir, bem como todas as outras da mesma na. 
tureza, constituidns no decurso da logislatura que findou, so 
nchum ex tine tas.. ·· . • · 
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DEMONSTRAÇÕES DE PEZAR 

Do novo, a 8 de setembro, data anniver~aria da morte do 
general Pinheiro Machado, ·a requerimento rio Sr. Lauro MLll
ler e depois de algumas palavras do. Sr. Vice-Presidentr!t que 
eu tão presidia aos trabalhos desta Camara, exa)çando a figura 
daquello notavel republicano, o Senado concordou em levantar 

-a sua sessão como mais uma homenagem á memoria de S. Ex. 
T!lmbem foram levantadas, como demonstração de pezar: 
A sessão do 8 de maio, a requerimento do Sr. Soares dos 

Santos, por motivo do fallecimento dos Senadores Rivádavia 
Côrrt'la o Victorino Monteiro; . ' 

A 9 do maio, a requerimento dos Srs José Murtinho o 
Octacilio Cn.mará, pelo do Sr.· .Tos é Maria Metello, ex:-senado1· 
ror Matto Gro~so; · . 

. A de 24 r! e maio, a requerimento meu, •pelo do Dr .. Astol~ 
pho Dutra, Pnsjjentc da Camara dos Deputados: 

A de 9 de 'ulho. a requorimento do Sr. Mendes de AI·· 
meida, pe!o d) Senador Luiz Vianna; · 

A de 30 d~ dezoínbro, a requerimento do Sr. Métello Ju-
nior, pelo do Sonadõr Octacilio Camará;, , 

a de de , a requerimento do Sr. Raymundo de 
Miranda, pelo rlo barão do Traipú, ex-Senador por AlagOas. 

· · Além das manifestações que acabo do ennumerar. consta 
ela~ actas. das ~essõés do Sen:idO' a inserção dos seguintes VOe 
tos de pezar: · 

\ 

Pelo fallccimento do Sr. Leonoldo Jartlim, ex-Senador 
por. Go:vliz. a raquAriinento elo Sr. Hermene~ildo de Moraes: 

Pelo do D::ó .. Enncs dc·Souza, a requerimento do Sr .. Octa-
Lilio Cainará: · " · -· ..,~ · 

Pelo do Dr .. José Vicente Moira de Vasconcellos, ex-mem-· 
! ro da Constituinte. a requ~rimento do Sr. Alfredo Ellis; - · 

. Pelo do Dr. Sampaio Fcrràz, a ·requerimento do Sr. Al-
fredo Ellis; · 

· Pelo do marechal Antonio Vicente Ribeiro Guimàrães, :i 
rsquerimento do Sr. Mendes de Almeida; - · 

Pelo do almh·ant~ Adelino Martins, a requerimento do Sr. 
l'vfendos de Almeida; -- '. 

Pelo do. 'Qr. Arnnldo Vieira de Carvalho, a requerimen-
to do Sr. Alfredo Ellis; · 

Pelo do ongenhfliro C:nt>tano Cesar de Campos, a reque
rimr.nf,o elo Sr. AlfrBdo Ellis; 

Pelo do S~. Antonio CorrOa da Costa,. a requerimento 
do Sr. Jo8é Murtinho; · 1 Pelo elo mar•tro Alberto . Nepcmuceno, a requerimento 
do Sr. Francisco Sá; 

Pelo do rx-DPnntaelo Honorio Gurgel, a requerimento do 
Sr. Trinen Machado; . . - -

.PR!o dn almirante Mourão dos Santos. a requerimento do 
Sr. PirPs Frrreira: · 

Pelo dn nr: ErnP•t.o de Freitas Crissiuma, a requerimen
to do Sr; TriTIP.u Machado; 

. Polo do Sr. Lucas A. de Oliveira .catta•Pretn, a reque
rimento do Sr. MiS'Ilel do Carvalho; 

\ 

• 
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' Pelo do coronel Antonio Ferraz d<> SaBes, a requerimen-
to do Sr. Alfredo Ellis; _ · _ · 

Pelo 'do .iuiz Dr. Raul Martins, n requerimento do Sr. 
Irineu Machado; 

Pelo do Dr. Prudencio Milanez. A. requerimento dó Sr.1 
Antonio Massa; . _ , ' 1 

Pelo do Dr. Meira e Sá, ex-Senador e juiz federal no 
H.io Grande do Norte, a requerimento do Sr. Eloy de Souza. 

Cumpre ainda assignalar que o Senado, a requerimento 
dos Srs; Irineu Machàdo e Mendes de Almeida-, tambem deli-
berou inserir em acta votos de pezar: · 

Pelofallecimento do general Leman, que á frente do exer
cito belga resi~tiu heroicamente á inva.•ão da- Belgica pelas 
tropas :,tllemãs, sendo transmitt.idos telegrammas de pezames 
a S. ~. o Rei Alberto I, então em viagem de regresso dó 
Brasil ao seu Reino, e ao Senado daquella.Naoão; 

Pelo do Rei Alr.xandrr. da Grr.cia. anresentando a Mesa 
pezames 1í Legaçlío desse Paiz ne~ta Capital; 

Pelo -tio Sr. Emilio Constantino Guiirrero, Ministro Ple
nipotenciario de Venezuela ,iunto '!lo Governo do Brasil . .. 

ll:OMENAGENS E CONGRATULAÇÕES 
\ 

Na sessão de 27 de julho o Seriado teve conhecimento de 
um telegramrna do Presidente do Senado da Belgica, «en
viando ao do Brasil, nas vesperas da visita de suas magesta
des bPhl'as 'ao nosso paiz, para commemorar a attitude deste, 
consubstanciada no protAsto da Camara dos Deputados, em 
seAAlío do 8 do at!'oAto de 19il!. contra a violação da neutra ... 
lirlade daquella nação, a expr1;1ssão do reconhecimento do povo 
belga e, ao mesmo tempo, dos votos que formulava· pela pros-

. peridade da g'J'ande Republica Sul-Americana.,, 
Como int~rprPfP rloA Aent.imPnto8 com que· o Senado 

acolheu essa communicaçiio. fa11ou o Sr. Senador Alfredo 
ElliA, oull concluiu o seu di~curAo propondo que o Presidente 
dP•ta Cnmara rrt.ribuisse r.m sPu nomA aquella d~licada ma
nife~tarão. rnviando as homenagens do povo brasileiro ao da 
heroica. 'Bnlgica. · 
. Na dr 25 dr nA"osto; o Sr. Lopr.s Gonçalves rAquereu um 
voto dA congratulaGÕM com a Republica do Uruguay, pelp. 
passaA"em_ da data anniversaria dá sua Independencia, o que o 
.Senado approvou unanimemrnto. como approvou que iden
ticos votos sr. insorissrm rm acta, commomorando o segundo 
anniversario da Indeprnc!r.ncia ela Tcheco-Slovaquia e sau
dando o soberano do Japão·na data do seu anniversario. 

C>umrirr. ainda· mrnr.ionnr aqui a homr.nagem que, a re
qtwrimcnf.o do Sr. Mrt.clln .Tunior. o· Snnndo resolvou prestar 
ao Sr. mnrrchnl Hormrs da Fonseca. far.rnrln-sr representar, 
~í sun · chr<rndn da 'F:urnna, nnr uma rommi~Rãn (TUP lho npre
sontou saurlnçõPs dr hl\n .vinc!n. rm nnmp do mr~mn Srnndo. 
Constituíram a commissão os Srs. SPnndoros Metello Jnnior, 
Ioauro Mtiller, Soarrs dos Santos, Pires Ferreira, Mendes drl 
Almeida e Irineu Machado. · 
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OS fiEIS DA BEI.GICA 

Para a vida social brasileira, a visita dos soberanos bel
s·ns/,ao Brasil consliTuiu sem ouvida 0 facto de ma,ior relevo . 
intcr"nacional cm 1920. 
· Associando-se tís demonstrações de intenso jubilio que ll 

.todo o paiz caüsou a visita com que o honraram SS. MM. o Rei 
e a Rainha dos belgas e as grani:}es homenagens que lhe foram 
tributadas, o Senado c a ·Camara levaram a effeito uma re
uniiío con,iuncta dos seus respectivos membros, na sala das · 
sessões da Camar·a, o ahi receberam aquelle soberano, que 
cauda do pelo Vic€-·Presidente do Senado e Pelo Presidente .:la. 
Camara, . lhos respondeu pronunciando um notável discurso · 
que, comõ aquclles outros, se acham rcgist.rados nos nossos 
Annaes parlameuta.res. 
· · Completaram as í:Juas Casas do Congresso as homenagens 
da naoão ao glorioso monarcha, o primeiro que distinguiu. o 
Bra.sil com uma visita pessoal, por um acto que lhe ha de 
ter sido' particularmenf.e grato o que inextinguível brilho deu 

1 

ás alludidas homenagens outorgando-lhe, por decreto legisla
tivo, o titulo de cidadão brasileiro e as honras \lo posto de· 
marechal do nosso Exercito. . 
· .Ainda com rêlação á vi.Sita, de SS. MM. o Rei Alberto I .. 
e a Rainha Elisabeth, o Senado, a requerimento do Sr. Al
fredo Ellis, que a fundamentou, adópto ,unanimemente a se
guinte resolução: «0 Senado, !llanifestnndo seu applauso á 
feliz iniciativa do Governo no convite feito a SS. MM. os 
Rois dos Belgas !para a honrosa visita que acnbam de fazer ao 
Brasil o confiante nos grandes resultados qun hão \le vir 
para os dous povos,·. com a roaffirmaçüo da . mais completa 
harminia de sentimentos e de ideaes, que os irmanam, re-

. .::istra em acta a sàtisfacção com que viu o Governo desem-
penhar-se condignamente dos encargos que assumiu com ·tã9 
auspiciosa visita e se congratula com a Nacão Brasileira pelas 
geraes e sinceramente expansivas manifestações e homena
gens. prestadas aos reaes 'hospedes durimte a sua permaneneia 
no paiz.». · 

. , OUTRAS VISITAS HCÍN!\OSAS 

De tres ·outras personalidades eminentes recebeu o Se· 
nado a honrosa visita no correr do anno passado. 

A primeira fói a de S. A., o príncipe Aimene, que ao 
Brasil veiu, representando S. M. o Rei da Italia, em retri
buição da visita que a este t'igura o Sr. Dr. Epitacio Pessôa,· 
como Prosifiente eleito da Republica. Esta Camara, que Sr:l 
repr0sontára á sua chegada por uma Com missão de Senadores,· 
<! acolheu rendendo-lhe as homenagens a que tinha direito,. 

Tambom com as particulares distincção que lhe eram de
vidas acolheu o illustrc Secretario de Estado da America do 
Norte, Sr. Bambridgo Colby, que, como representante do Pre..: 
Ridonto Woodrow Wilson veiu igualmente retribuir a visita 
qua á grande nação americana fez o aet.ual Presidente da Re
pu)~lica, no seu ~·egresso da Europa, depois dq eleito para esse 
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alto ·cargo. Para saudai-o o exprimir-lho o imincnsi:i apreço 
dado Pe!os brasileiros no pensamento que ditou a sqa viagem 
ao Brasil, .o Stmado, repetindo o que ,ió. praticára com o Sr,, 
Elihu RooL, recebeu o eminente .estadista da Amarica reunido 
em commissão gegal sob a presidencia do Presidente da .sua 
Commissão de Finanças, o qual .lho deu as boas vindas cm 
nome desta augusta Camara, respondendo-lhe o Sr. ColDy com 
palavras de gratidião pelo acolhimento que lhe ora dispensado 
e enaltecedoras do nosso paiz. 

Finalmente, a 23 de outubro, teve o Semido a do St• .. Vi~ 
ctot• Ol'lando, notavel homem do Estado italiano, que acabava 
de presidir aos· destinos de sua Patria nos momentos mai:~ 
difficeis da sua vida social c politica, durante a conflagração 
curopéa. Occupando.S. Ex. a tribuna de honra neste recinto. 
o Sr. Jrinàu Machado pronunciou um discurso de saudação â 
Italia, terminando por propOr que a sessão fosse suspensa. 
afim d.o que, incorporados, todos os. Srs .. Senadores recebessein . 
e saudassem, pelo orgão. do seu Presidente, o eminente Depu
tado e professor italiano c tambcm embaixador especial de 
S. M. o Rei da Italia. Approvado unanimemente o requori
menio do -Senador do Districto Federal, n Senado, pela fórma 
que t:'lle indicára, rend~u suas hnmenagenR :ro cgregio visi-
tante. ' 

m;mÇÃO V!CE-:PRESIDENCJ.\L 

tibalizaram-se em toda a Rcpubl ica. a 5 de setembro, datá 
designada pelo .Poder Executivo, as eleições para preenchi
mento do cargo de Vice-President.c da llepublica, que ficára 
vago pelo falleciment.o do Dr. Delfim Moreira. A 3 de no~ 
. vembro as duas Gamaras Legislativas se reuniram para fa?.e
. rem a apuração do pleito ·c a ..10 do .mesmo mcz concluíram 
osso trabalho, reconhecendo e pJ•oclamando eleito para aquelle 
alto 'cargo quem tem a honra de apresentar este rclatorio. .., 

No dia seguinte, a H de novembro, portanto, o Congreseo 
se reuniu em sessão sblemne c o investiu Iias -runcções cm 
cujo t;!esempenho se .acha neste momento pt'esidindo aos 
vossos trabalhos .. 

LICENÇAS 

Durante a sessfio legislativa obtiveram licença do Senaao 
os seguintes Srs. Senadores: Biqueira do Menezes, a 17 de 
maio, para deixar. de c9mparcccr :i~ sessões p9r tres mez3s; 
Ruv Barbosa, a 22 de ,Junho, lambem para deixar do toma~ 

· parte nos trabalhos .desta Gamara pelo mesmo espaço d,!)
t.empo: Lu i:t Vianna, na mesma data, para se ausentar do pa!: 
o Rosa o Silva, a 28 de junho, para faltal' áquelles trbalhos ato 
o fim do setembro. 

llDIFJCIO PAII,\ O SENADO 

Cnnlinúa sem solução esse pr?hlema. pelo qu~l ta'[lto SI.! 
tem interessado cstv. Gamara o estnrçndo o St•. Senador Al
fredo Ellis. Nas sessões de 17 o 18 do ,iunho nindn com elle ~e 
occupou S. Ex., justificando, na primeira, uma indicação· que 
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o Senado approvou, dando á sua Mesa autorização para se <m
tender com a da Gamara no sentido de ser levada a effeito a 
construcção de um edifício para o Congresso Nacional. Na 
'segunda, apresentou um pro.Jecto de lei, autorizando o Go
verno a aospender até 25 mil contos naquella obra. 

Assim, a questão, que deixou de ser a da construcção de 
um edifício para o Senado e se tornou a da edificação de um 
palacio· para o Congresso, entrou em uma nova phase de en

' tendimontos e combinações, que ainda não chegou a termo., 
~...... . . . . 

. PROJECTOS, ·PROPOSIÇÕES, CVÉTOS) E PARECERES 

/ Grande cópia de materies prendeu a attenção do Senado · 
durante a sessão legislativa de 1920, elevando-se a· uma ctf:a 
avultada· o numero das resoluções que se tornaram leis da 
Republica. . · 

Foram-lhe submettidos á consideração 148 projectos de 
autoria de muitos 'tios seus membros e CommissõtlS e . mail! 261 
proposições da .Gamara dos Deputados, 68 vét.os do Prefeito a 

. resolu~oes do Conselho Municipal e 57 representações e re.:. 
querimentos diversos. / · 

. As dit'ferentos Commissões emittiram 760 pareceres, sen-
do: a de L?inanças, 374; a de Constituição e Diplomacia, 12i; 
a de Hedacção, 105; a de .Marinha e Guerra, 55; a do Jut~tu;a e 
Legislação, 54; a de Obras Publicas,18; a de Policia, 10; a de 
Instruc~ão Publica, oito; a de Poderes, seis; a de Industria e 
Commercio, dous; a de ·saude Publica; dous; a do Cadigo Pe
nal Militar, um; a de Tarifas, um. · 
· Das 205 resoluções legislativas enviadas á sanr.ção, 183 
o foram pelo Senllldo e 22 pela Gamara dos Deputados. 

A 17 dessas. resoluções o Presidente . da Republica OJ;lPOZ 
vétos sobre os quaes o Congresso. ainda não se pronunciou. 

Por não terem sido sanccionadas nem vétadas dentro do 
decendio constitucional, duas foram promulgadas pela presi
deocia do Senado, de conformidade com o disposto no arb. 38 
da Constituição Federal. · · . 

: ', · , .Alem das mencionadas acima. o Senado, ainda enviou ao 
Presidente da Republica, para a formalidade· da publicação, 
os décretos prorogando a sessão legislativa, successivamente, 
ató 3 .de outubro, 3 de novembro e 3 de dezembro, tendo a 

· Camara ·enviado o que :prorogou a mesma sessão até 31 d~;~ 
ttezembro .. -' Dentre os assumP·tos ·com que se Ol}cupou esta Camara . 
podem destàcar-se pela sua importancia os seguintes: reor-
.gani~acão dos serviços dos Correios, repressão do anarchismo; 
propriedade o exploração das minas, requisições milil:ares, 
foroa naval e força de terra, modificações na lei que regula 
a concr.ssão de licenças aos funccionarios publicas, estabele
cim~nto de hospitaes e pavilhões para 400 enfermos, tratado 
com a Inglaterra para a creacão de uma Commissíio de paz, 
ontrilida de estrangeiros no territorio nacionai, tratado com o 
J>erú para a extradiccão do ·Criminosos, installacíío de um 
orphanato para. as filhas dos militares de terra e mar, con
strurcão de estradas de rodagem, divisão do Districto Federal 
om secções elejtoraes, modifice.vão da loi dQ ªlist!unentQ &J!!i-. 

'I 

' 
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loral, modificacão da lei eleitoral, construccão de casas para 
operarias, electrificação da Estrada de Férro Central do Bra
~il, emissão de papel moeda,· convenção sanitaria com a Repu
blica Argentina, o Urugu~y c o Paraguay, elevação da lega
ção do Brasil na Belgica á. ca~hegoria de Embaixada, estabe
lecimento de zonas francas e os· orçamentos, nos quaes Joram 
incluídas medidas do maior alcance. 

·Importa ainda destar,ar dentre os assumptos que pren
deram a attcncão desta Camara a resolução legislativa que 
revogou o banimento da familia imperial e determinou a re
patriação dos restos mortaes dos ex-imperantes.· c<\. alta si
gnificação moral desse act:o dos poderes da Republica se fez 
oloqnentemente demonstrada pela maneira por que o Brasil 
inteiro o acolheu, dando mostras de que elle correspondeu aos 
sentimentos e aos desejos da maioria, sinão da totalidade dos 
Brasileiros. . .. _.: . ;; ... 

' ......... . . U/l'ERAÇÕES DO REGIMENTO 

' Na sessão de 20 de .maio, o Senado deliberou, por indica-
vão do Sr. Marcilio de Lacerda, sobre a qual deu parer,er fa
voravel a Qommissão do Policia, que o numero dos membros 
c:!a. de Constituição e Di·plomacia fosse elevado de tres a cinco, 
sendo para os dous novos Jogares assim creados no seio dessa 
Commissão nomeados os Srs. Ferreira Chaves e Irineu Ma-
chado. · 

Outras . modificações no Regimento foram proTJ{Jstas, sem 
que entretanto houvessem logrado tornar-se effectivas, visto 
que não cheganm a ser submettidas ao voto desta Camara. 

"" Fir.aram pendendo de parecer da Comniissão de Policia e por 
isso se acham nrejudicadas, ea:-vi <lo art. i37 do mesmo Re~ 
~!monto. . . ·· ·r ~~-· ·--:-- · · 

SESSÕES SECRETAS 

'I'res sessões_. secretas realizou o Senado, uo decurso' da 
sessão legislativa de :1920, a .4 e 9 de junho e a f2 de agosto. 

Nessas sessões foram approvadas: 
a nomeação do Sr. Luit Guimarães Junior, para o cargo 

de enviado extraordinario e Ministro . Pleni,potenciario do 
. Bra•il na Republica Oriental .do Uruguay; . . · 

_-\s do Sr. Siivmo Gurgel do Amaral, para enviado ex
traordinario e Ministro' Plenipotenciario do Brasil na Repu-
blica do Perú • · 

Do Sr. AJdallierto Guerra Duval, para servir em com
missão como encarregado de Neg.ocios em Berlim; 
. _Do Sr .. Raul Regis de Oliveira, '[lara Ministro Plenipoten-

ctario em Haya; . 
. · .E do Sr.. Felix. d~ Barros Cavalcanti de Lacerda, para 

i\Ilmstro PlempotenCiarlO na Noruega; · · 
.:\ do Sr. Oscar do Teffé, para Ministro 'Pienipotenciario 

cm Vicn·na d~Austria. · · 

'• 
' 

' S RCRE'l' A RIA 

Do illus.tro .Sr. 1' Secretario recebi, corri' relacüo á secre-
taria, as informações .seguintes: , 

Pot• dolihcracão de 8 de novembro o Senado, conforme 
'· ll1c propuzero. a Com missão de Polici11: no anno. anterior, dis-

\ 

\ 

\ 

' 
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I ' pensou do serviço, por tc.mpÔ indeterminado, o redactor dos 
.4 nnaes, Sr. Horacio Maisonotte, e. o redactor de debates, Sr. 
Jluben Brag-n.; transferiu do cargo de rcd:wtot• die debates 
para o de redactor dos Amwes, o Sr. Alfredo da Silva Neves; 
promoveu para preencher. as dullls vag·as, que assim se abri
mm, re t•edactores de dcbu.tes. os Srs. Jarbns dos Aymorés do 
Carvalho e José Sizenando 'l'eixeira, que exerciam as fun
ccõcs de su~pplentes de rcd,acf.ores, e nomeou para exercerem · 
estas funocões os Srs. Auto de Sá e Augu~lo Olympio Gomes 
de Castro. 

. Por deliberação, tnmbem de 8 de outubro, ampliou o 
quadro dos funcciona.rio!l da secretaria, creando nelle: um 
Jogar do conservador do at•chivo, 'quatro de amanuenses. 

' ma'is um do redacLor dos debates, mais um de. at\'!Ciliar d'e re
.dacf.or dos debates, quatro de auxilin.res ·do redactor · dos 
Mmaes ·o mais quatro· de muxiliares doo dactylographos; e 
equiparando os vencimcnto.s de todos os funccionarios aos dos 
da Secretaria da Camara dos Deputados. · 

Por· deliberação de 1 d'c novembro nomeou, do accôrdo 
com o que lhe propoz em parecer a Commii'tião de · Poliria, 
para prcencbr.r os novos cargos ereac!os. os Srs. Belizario 
Augusto Soares de Sou'ZJa, para o de redact'or c!qs Annaes; José 
Eustachio Luiz Alves, para o de conservador .. do archivo; Tan
credo Guanabara, J.uiz Nabuco, Flavio de Andrade o Ray
mundo Pontes ·de Miranda Filho, para os do amanuenses: 
Edmundo Luz 'Pinto, Julio Gonçalves do Vali c Pereira, Adol-.... 
p'ho Baptista Nogueii•n. o José Felix Alves de Souza, para 09 
(!e auxiliares do redactor dos A nnaes; Alberto Ferreira de 
~<\breu Filho, para o de auxiliar dos, rec!act.ores do.s• debates; 
Marcos Lisboa de Oliveira, Francisco Bevilaequa, Franklin 
:Palmeira· e Luiz Gonzaga Jayme Junior, pava os de auxi
liares de dactylographo; e Job da Silvo. Rosa, que oceupava o 
de servente, para o de auxiliar do archivo. Para preencher a 
vaga de servente, que se !l!briu com esta ultimo. nomeaoão, foi 
·nomeado lllanoel Joaquim Rodrigues Junior. · . 

Finalmente, por deliberação de · 29. do dezembro, o Se
nll.do autorizou a Commissão de Poliei'a a tomar aa providen
cias necessa1rias no sentido de serem os funccionarios da .se
cretaria contemplados com . as vantagens asseguradas aos 
funccionarios civis c 'militares pela lei n. 3. 990, die 2 de ja;. 
noiro de 1920. 1 · 

Quanto aos trabalhQB que competem a esses. funcciona
. t>ios foMm satisfactoriamente executados: · 

IJOl'ICLUS,ÃO 

I Taes são, Srs. Senádores, !l!s informações que tenho para · 
vos prestar, da primeira ve·z ·em que vos dou conta do que 
r.·ccorrcu durante os trabalhoo dosta Camara·. Essas informa
!)Ões· poderão ser comple.tadall por mais 1!1inuciosos esclare
cimentos, si julg·ardes necessario ou convt:niente pedH-os. 

. Senado Federal, •i de maio de 1 !121. - Fl'ancisco AZva.ru 
B~ttmo. de Paiva.. · 

. O Sr. MarciÍio ·do Lacerd3; -·- Sr. Prc~idente; achando-se 
na antes ala o S1\ Dr. Bernard mo de Sonza Monteiro, Seoadot• .. 
eleito e reconhe~ido pelo Estado do Espirita Santo, rogo a': · ,. 

( 
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V. Ex. ~o digne nornciar a oommis~ão que deve inlrodu:!Il-o 
no recinto afim de prestar o compr•omisso regimental. . . 

O Sr. Presidente - Nomeio para introduzir no recinto o 
St•. Senador Bernardino Mont.ciro, .os Srs :\~:~.rcilio de Lacerda, 
Bernardo Monteiro c ,João Lyra. . 

(E' introdnzido no 1'ecinto. presta ·o comprornis11o 1•egi-. 
mental e toina loaai· na bancada o 81·. Senado1~ Bemà/dino _ 
Monteiro) • 

O Sr. José Eusobio (pela íJI'd~»l) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra para requerer a V. Ex. se digne -consultar o Se
nado c;;obre si concede urgenciu para ser imrnediatamenle dis
cutido. c votado o pareoet· sobre as. e!e1cões do Ma;ranhão, que 
tie acha sobre a mesa e foi publicado no niario do l.loniJ!'esso ' 
de h ontem. . 

Consultado, o Senado co!Jcede a urgencia requerida. ·, 

Discnasãc unica do parecer da Commissão de Poderes 
n. 1 tl, d11 l \l2-l, .sobre as eleições realisada'> no Estado do llla~ 
runhão, no àia 20 de fevereiro d·q cot•renLP. anno para a reno! 
'ação do l.erco do Senado .e opinando que oE.'j.a t•econhecido a 
proclamado Seuador da Republica, pelo t•eferido Etltado,. o ·sr. 
DI'. Goclofredo Mendes Vianna. 

Encerrada. ' 
São postas a votos e approvadas as seguintes couclusõe> 

do parecei': · 
I, que sejam approvadus as P.leiçõee realisadas no Es-. 

twdo do 1\Iaranhão, no dia ~o de fevereiro do cot'I'ente anno 
para a renovacão do lere o do Senado; 

li, f(ll(' seja l'CCilnhecido c proclanuuto Sena:aor da Re
publica pelo Estado do Maranhão, o Sr. Dr. Godofredo Men
.de8 Vi•anna. 

· O Sr. Presidente - O Senado reconheceu e eu ~roc!amo ' 
Senad'l)t' da Republica pelo Estado do l\faranhi.io, c St•. Dr.· 
Godofreêo Mendes Vianna. · 

O Sr. José Eusobio - St•. Presidente, achando-se na ante
.sala lo Sr . .Senaclot• que acaba de ser reoonitt~ctdo e tll'Ocla
mado, requei·t'O a V. Ex., que so digne do no:neu.t• a Com mis
são, Q•Utl o tem do introduzil-o no reointo e p:·estar o com-
promisso regimental.. ·' 

.. O Sr. Presidente - Nomeio ·pat•a cou~LHuit• a Commissão 
a qut' so refere o ·nobre Senado·t', os 8rs. Jo~ll Euzcbio, nau! 
Soat•es e Lopes 'GonQal'l'es. · . . . 

(E' introe~uzido no l'ecinto, pi'CSlt! o cou/.í!1'UIIli8su •J toma 
us~·en.lo o Sr. Godo(redo Jllend.es rianna.). · 

OHIDEU\1 DO DL\. 

. Eleição ela l\Iesa o das domais Commiasõe~ Pm·mancntes. 

. Vao proooder-se ú oleicão para o cux·go de Vicc-l)x•esi
donte. 

s.- Vol, I 

• 
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São l'ecebidas 45 cedulas, que, apuradas,. dão o ~eguinte 
resultado: 

V o Los 
Antonio Azeredo · . . . . .........................•. , .H 
Soares. dos Santos . • . .. .. .. ... . .. .. .. • .. . .. . . . • .. 1 

O Sr. Presidente ·- Está eleito V ice-Presidente do Seúa.
do, o Sr. Senador Antonio Azercdo, a quem eonvid!o a 
occupar a cadeira ·da Presidencia. 

O Sr. A. Azeredo (assumindo a cadei·ra pl'esü.tenuial) -
Srs. Senadores - SiMeramente desvanecid·n eom mais esta 

. prova de .confian~a q:uc o ·Senado me acaba dt~ dar, não Stli 
i1omo .poderei significar o meu profunàu rcconhecircwnlo aos 
meu~ lllustres amigos e collegas. Em certas occasiões não ha 
manifesla(.llio humana capaz de i·oprescntar n r;ratit.lão de 
quem se Julga immunswmenlc honmclo pu1· um acLo c:omo este 
do Senado, rcnovan<!o o meu mandato tão e•r ontuncarnenlc 1>. 
de uma maneira tão· generosa. Não sei,. pois, .como exprimir • 
o mcm agradccimenLo sinão '/:(un,rdando lia ml!lh'alma e,ssa 
t.lemonstra~ão de confianca c promettenoo cumprir fielmente 
a lei q.uo nos rege c. obedecer, som 'L'estriccões, ás determina-
çõeS' do Scnad:o: . . -

Si até aqUI eu Lenho prucuJ·ado cumprir o mtJU dever 
sllm pr·eoccupaçõos pessoacs ou subalte-rna~. (hquj .por {!cante, 
si Deus me ajtJdar, e si me for .possivd, ma.is me. esforçarei 
ainda para bem desempenhar o meu mandato e .;;crvil· ao meu 
paiz, ho.nr.tmdo o poslo pa,ra o qual sou ·,·.econduzido, sentin
do-me lclJz por vet· a.ssun <·ccom.pensat.los quaesqucr serv1ços 
que, por vcuLul'a, cu f.cuha prCistad·o á. Hcpubliea desde ' os 
t.emp'u.s dil'fioei~ da pt·opaganda e do abolicionismo. 

Sem ouka aspiraçilo, c convencido de que a sorle foi já 
muito gcnarosa ,para commigo,. me condu:l:indo até á eadeil·a 
do !'.residente do Congresso Nacional, hoje st.í me cumpre 
procurai' bem scrvu· á minha Patria, com dovocão e palrio
·tismo, embora, pouco poss1t .produzir quem vae ~e abeirando 
dos GO [tnnos de idade. A·peza1· disso,, 1,enho ainda espc1·ança 
de !Ver o Brasil prosperar e descnvolvc.J· a sua immrmsa ri
queza, compeLindo . no progresso material e moral com as 
gt•ande~ e vdhas nações d!Q mundo, pelo J.lultivu de mas tet·
ras n a]U'OI'eitumcnto de .sua capacidade ecouomica. 
· Quando compr1Jhendermos !lodos que a uo.;sa grauctr:za 
virá fll'inci,palmente do cultivo do nosso ·riquíssimo solo, que 
vive r]uasi· cm abandono, pelo interesse que as cidades des
pertam,· fioando 'desertos os o~mpos; quando o nosso csforc;o · 
srJ reunir om torno do mesmo ideal, procm•~tndo cada um 
descnvol ver, ecouomfoamonte, o seu Estad'o, explorando as 
suas Lllrras o as suas minas; quando todos nos pcroccuparmoR 
r~ru Hspal h ar a iustrucçüo por !.ada a .parte, onf.ão, ;veremos o 
Dt•asil m•cseer rapidamente e tomar o dosenvolvirrn;;llbl) a LJ,U<l 
as suas riquezas natura os lho dão direito. · 

E' cm•Lo que· a falta de bruços entox•pce•J o nossJ lli'O .. 
gresso, 1~endo a cmmigl'ação esLl'angcilla uma necessidade 
JHU'!t o .povoamento das n:ossn~ terras <tuc rcmuncl'arn furta-
mentn os que as tJultivam. . . 

E<ttrc nós, o f.rabalhadar gdcola é mais l'eliz ·do <l•Ue o 
opera.r.io, porq4e el)e pqdé economizar mais facilmente, ~·i-

\' 

I 

i 

., 
I 



\ 

.. 
\. 

SESSiiO EM •Í DE I\1AIO DE 1921 'j 29! 

ve!lido no campo, do CJlUC aqucllc que vive na cida~'e. n mal 
ganha. para alimentar, parcamente, a sua familia. · 

. Emquanbo o colo!lo trabalha nas fazendas, reunindo, dia 
a dm., elementos (.ll'CCiosos ,par·a garantir o seu iuturo, 1)!'0-

curando tol'llar-se independente do patrão, (leia aecumulat~ão 
do ,seu p_oqucno salat•io, com a intenção de com1H·ar o terrê~o 
lJUe habita ou ~usear novas t~,r~as onde. possa HJC!ltot• apph
car a sua actividade em bencJww proprw, cuwu estCt aconte
ccnóo em S. Paulo, onde os -trabalhadores a!Jawlonam as fa
zendas em qu~ Lra·b~Jham. ~pezar de ganhar.:m huj,l duas ou 
Lros vczc!S mais do que antigamente, para :;,l mtei'nurem cm 

.·Jogares não cu!Livados,-os upcrarios urbanoo rruc vivem uos 
mo~os industriaes nada .podem accumular nem a:;piraJ' um 
futuro que ,ponha a sua .fa:mma ao abrigo lias necessidades. 

A ·preoccupação ·dos trabalhadores ruraes r: de possuit· 
tcrr~s proprias, c mais facilmente elles podem consegu·ir essa 
legitima aspiraoão .nos campos, du que nos·. centro~ populosos, 
em que .. a 'V·ida das cidades consomem f.udo quanto ganham o' 

J~ntre nós, portanto, si bem que os trabalhadores agricolas nos 
merc~am toda a sympaLhia c protecção, mais ainda devemos 
olhai' para os operarias industt•iaes, que não podem aspirat· 
outra cousa si não o seu exíguo . salario, ctue ,i amais ;podm•ia 
:;et• accumulado com o fim ode adquirir qualquer propriedade, 
c muif.o menos os machinismos cai•issimos que manejam par& 
n enriquecimento dos capitalistas. · 

Emquanto as nossas terras, extensas e fcrtilissimas, ca
I'ecem de brauo.~ para cultivai-as c desenvolvei-as, podendo re
ceber milhões e milhões de Lmbalhaclores, as industrias fabris 
c· ouLI•as que se 61escnvolvem entre nós, não podem acolher 
milhões do opm•arios que disputam. o trabalho, porque encs 
•laão tet•ão collocação .sufficicnte para sua produccão, desde 
. que esta . exceda á nossa capacidade de cousumo. · 

Assim, pois, ao mesmo ll'mpo LJU'~ devemos J'acili.lar. e 
promovet• ·a immigraclio sadia de que lauto carecemos, asse-

, gurando o bem estar dos que voem povoar o cultivar o>· .nossos 
campo~. tambom devemos cuidar cjos que já trabalham ·pela 
nossa riqueza, procurando por Lodos os meio';; amparar os 
l.ratlalhadoreti agricolas c imluslriac8 pela organização c des
cuvulvimcnto das' insLiluit;ões cooperativas tio Brasil, de modo 
1juo u opcrario .possa trabalhar com relativa trauquillidade, 
!)ela cspernnt;a de ver ameniado o seu futuro. . . 

~\.s idóas .~ociac8 não ucvem atemorizar os cspiritos con- · 
~l!rVUdores,. antes, devem animal-OS C encaminhai-OS, UUXi
liandO-OS no seu desenvolvimento, para evitar que ellus so 
pre~ipilem no Lcrrçno .do auarchismo, a que podem ~r.r Je
l'ados pelo desespero aos que .perderem a esperança de verem 
realizado o seu supremo ideal. 'Conter as idéas Jiberacs, sul"~ 
focar a liberdade, oppriminclo o~ ~cus propugnadores, como 
aconLoccu onlt•c nós por occasião das propagandas ubolicio
nii!·Ln o republicana, é iucornpuravelmento mais perigoso do 
quo amparai-as. Nós vi.mos o que aconteceu na RuRsia, onde 
a libcl'du.::Je nunea. rcsp1rou oui.I·ora, sendo esmagada sempre 
tJcla oppressão do tzarismo;/ onde quer que appnreeia. Quando, 
nntrotanto. a Jiherdaclc rompeu, suffocaudo o despotisnw 
militar, foi de,~vairacla, som t:omediment.o, sem ru1uo, sem 
diqu/)S para coulel~as, csttueceuclo, cnLão, as \·ulhus e glo-

. riosas l.mdigõos liberues o os iLie'aci:l mais nobre~ c cl~vados 
do pa~sado, para espalhar o terror ·por .toda a parLe, em de-
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manda de uma solução desconheuida. A ra~ão, porém, ha do 
voiLar, e os excessos do presente, que equivalem á oppressão 
do passado, se hão de modificar em nome .dos pl'incipjos li
beraes e da justica, ;;orno aconteceu depois da revoluCJão fran-
ceza. , 

Interessar o operaria na produccão, dando-lhe 'Úma pe
quena participação nos lucros do~ patrões e o,rganizar insti
,tuicão cooperativas, é melhorar o trabalho e remov.er dif1'1-
culdades que surgem a cada passo e que prejudicam consi'
lderavelmente assim o capital como v operaria que se vê 
privado, em certas occasiões, do salario de que precisa para 
a sua propria subsistencia. A ·idéa social é como a idéa da . 
liberdade; não pára nunca, tende sempre a progredir, cum· 
!Prindo aos pod·eres publicas encaminhai-a. Enfrentemos; por
,tanto, com serenidade e firmeza, esse importan.te' problema, 
:Procurando dar-lhe a solução que merece, .da mesma maneira 
.por que devemos estudar com o maximo empenho a· solução 
do importante problema economico e financeiro que interessa 
Ilrofundamentc o futuro da nossa Patria .. 

'.rrabalhat• · pela instruccão, combatendo com energia o 
analphabeLismo; intensificai" a nossa produccão, melhoran
do-a e fadlitando.:.l!Je os meios de transporte; amparar as 
IIl()SSa,s. industrias e aproveitar a energia com que a natureza 
dof,ou o nosso vast"issimo territorio; encaminhar u exploração 
cus nossas minas de ferro, ·.de outros metaes e· do carvão, de 
modo a podermos estabelecer as· grandes indust1·ias que· fazem 
a fortuna das outras nações; fazer o mori'opolio para o Es-

. tudo da nossa principal prodnco·ão - o café, que representa 
setenta e cinco por cento da produ(liJ!ão mundial, estabele
cendo· um préco razoavel para o productor e assegurimdo a 
estabilidade do cambio pela posse das letras de venda desse 
iproducto, sobre o qual a e:>peculação se faz desassombrada
mente, com grande prejuízo para o nosso credito, - são inil
ludivelmente providencias que reclamam a attenção dos po
deres pqblicos e que hão de fazer a ,felicidade do BraiSil . 

. Si os nossos sentimentos se irmanarem nessas idéas e si 
IJS nossos ·esforços . se confundirem no mesmo· sentido, te
ro.mos. prestado oum grande serviço ao illosso paiz, leS'ando âs 
f:W\"ações vindouras uma herança digna do nosso tempo. .!!; 
como estas :'·idéas não se poderão realizar sem boa .politica, 
a,bramos um: interregno para as nossas dissenct!es pesosaes e 
ambições pa1·tidarias, e, subordinados ao mesmo pensamento,· 
harmonizemo-nos todos ;para fazermos uma obra verdadeira
mente patriotica de paz, de ordem, de progre~so e de jus-
C~L . . . . 

IAcceitemos ·a lição que di mundo inteiro UCí\ba ·ae receber 
com a grande guerra; e t~atemos <le p~eps,rar o fUturo ·de nossa 
:('atl'ia, para que seJamos fortes e respei.W.dos, sem nos .pre
occuparmos com as outras na®e~. sinão para imital,-as no 
seu progresso c na sua grandeza . 

· Senhores .senadores, trabalhemos - e· que Deus nos in~ 
.spire PJlra bem servirmos á Republica. (Muito bem; 'lll";,to 
bem. Palmas. ) . · 

Vae ~roceder-se lá eleição para 1' Secretario. 
São recolhidas H ccdulas, que, apuradas, dão o ~cguinlo 

l'CSUitado: 

•• 

i 
' I 

• • 



' ... 
"" 

SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1921 

Cunha Pedrosa .... , ............................... . 
H ermenagildo de ,Moraes ............................. . 

29:1 

Votos 
43 
1 

O Sr. Presidente - Está. eleito 1' Secretario o Sr. Cunha 
1-'edrosa. 

Vae proceder~se · á. ~leioão para 2' :Secretario. -
(Rea.wcme a presidencia o Sr. Bueno de Paiva, Presi

dente.) 
IS!io recebidas 39 cedulas, que, apuradas, dão o seguinte 

resultado :. 

' Abdias Neves ........................ ~.·-· ....... , .... . 
Eloy ·de Souza .......................... ~ ............... · ... 

Votos 
38 

1' 

. O Sr. Presidente -· Está eleit.o 2• .Sooretario o Sr. Abrtias 
Neves. ' · · · 

Vae proceder-se á eleição para s· e 4' Secretarias. 
São recolhidas ·38 cedulas, que, apuradas, dão o seg11inte 

resu lt.nd o : 

Hermenegil-do de Moraes .............•.............. 
:Mendonça Martins ................................. . 
José Murtinho ...•............................... ; .. 
José .Eusebio .................................. ; .... · 
Eusebio de Andrade ........ : . ..................... . 

Voto! 
37 
26 
6 
6 
1 

o Sr. Prêsidente - Estão eleitos 3' e 4' Secretarias os 
Srs. Hermenegildo .ele Moraes e Mendonça Martins e sup-

. plentes o~ immediatos em votoR. -
Não havendo mais numero no recinto para se proceder 

1\ eleição das demais Commissões Permanentes, vou, pois, le
ynnt.nr a sessfio, designando para ordem do dia da .segu-inte: 

Contlnuaciío da eleição das Commissões Permanentes. 
Levnnta-·se a .sessão ás 14 horas e 25 minut~>s. 

ACTA DA 'REUNIÃO. EM 5 DE M~llO DE;i4921 . .··· 

PRESIDENCIA DO SR, CUNHA PEDllOSA, 1' SECI\ETARIO 

A\s 13 horas,' nchàm-se' prêsentes os Srs. Cunlha 'Pedrosa, 
Ahdias Neves,' Hermene·gildo de Moraes, -Mendonça Martins, 
Silverjo Nery, ~Trusto Chermont, José Euzebio, Costa Rodri
gues, Antonino Freire, Antonio Massa, Venancio· Neiva, Ma
noel Borba, Araujo. Gt\e's, Siqueira de Meneze·s, Bernardino · 
'Monteiro, Raul Soares, Bernardo .Monteiro, Adol,p•ho Glordo, 
:Ramos Caiado e Felippe Schmidt. (!W) • 

Deixrum de comparecer. com causa justificada, os Srs. 'A. 
!Azeredo, JJopcs Gonçalves, Indio do Brasil, Godofredo Vianna, 
Benjamin Barroso, Francisco Sr.\, Eloy do Souza, ll'ofio 
Lyra, Tobias Monte·iro, nosa e Silva. Eusobio do An
drade, Oliveh•a VaHadüo, Gon()aio Hollemberg, Antonio Muniz, 
!Moniz Sodr6, .Teronymo Monteiro, '1\farci!io do Lttr!llrda, 1\!o-

• 
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desta Leal', Miguel . de C:u·vnlho, Paulo ele Fronl.in, Sampaio 
Corrên, lrincu :~lac·hado, N::ancisco Sallcs, Alfredo Ellis, Al
varo de Carvalho, .Tos!'! Murl.inho, Pcrh·o C'clnslino, Eugenin 
.Jardim, Carlos Cav:ileanl.i, Gcnm•oso Mar·qucs, Xavier da Silva, 
Laura Müllcr. Viela I Ramos. SoarrR dos Sanl.os, Carlos Bar
bosa e Vespucio r! e Abreu (:l!i) ·. 

O Sr. 2• Secretario (SP!'viru/o rle 1') procodc á leitura 'do 
eeguint.o 

EXPEDTFIWI'E 

Officios: 

Do .St•. Ministro rhi .Tn.sJ.i,:a li N•rgocios fntcriorcs, en
viando a mensagem com rrnr o Sr. Pt-psidnntc da Republica 
accusa. havrw l'IJCf'hido a do Senado IAlmmnnicnqdo :que ·~ 
inslal'lação do Congr~sso Nnr.ionnl scr:í l'eita na rlat.a conslilu
.cional. - Tnlrirado. 

Do Sr. Ministro ria fo'nr.cnrla, enviando rlous dos auto
grap'hOA da~; scguint.cs• resoiUIJÜCR .do .flcmgrrsso Nacional, . 
sanccionadas. que: ' · 

Abre um credito rle :2 :·183*!19~ para pagamenl.o da grati
ficação addicional devida a na~·mundo Cm·valho de Araujo e • 
Silva, ·funccionnrio da Delegacia Fi;;cnl em Mal.t.o Grosso; . 

Abre· um credilo de 1:1 :2!i0$, .rara .pagamento elo venci
mentoR elevicloii a Edison ·M·enrlos rln Silveira, ex-escrivão do 
3• Posto Fiscal do Alto .Turu:'t: 
• A~rc um rrcelito c!o !3 :2!l~$0H, pnl'a pagamont.o elo que 
e devido a Palmer TcJxeu·a Vwnna cm· VJI'ludc de Mntent!n 
Judiciaria; . ·· • 

Ahre um credito rle 1:1 :RI lt$1,26, pm·n ,pagamonl.n do que 
ó devido ao cnpil.ão de mar !' gncJ'I':l Santiago Rivaldo, em 
virtude ele .scnlcmçn judiciaria; 

Abre um credil.o r! e :lfi :10100$, pnrn ·png.amrnln rle ohrns de 
rccons.trucçito do nvi;;o nduanciro Sm•:cdelln; 

Abre um credilo rlc IH: 125$:?Hi, para pngamenLo no ba
charel .Túão Adotphn Memoria cm virtude de scnt.ença ,inrli
cinria; 

Abre um credito de 3!*0 :794·$'179, ouro, ,para pagamenLo 
de ,iuros correspondentes. ao ·~· semestre de 1019, a que tem 

· direito a Comnnnhin· Crssionarin. das Obras do Porto da 
Ba;hia: · .. 

Abre um r.rcdito de 873:507$87:1, papel. saldo ria quan
l.ia de 89~ :272$75!, ouro, corresponelenlr ·:Í la:m de 2 o/o ouro, 
cobrada pela all'andcgn nos nnno~ rio 118.n9 a 191ô afim de ser 
resliLuida ao Estado do ~!aranhão: 

Equipara as i'l11porlnnrias •que t•ecehcm ns t.hesourciros 
r. fie·is rln Rr:>cebceloria rio Disl.riclo Federal :ís imporl.ancins 
que recehcm ns pagnrlorrs r fieis das .pagadorias elo Thesouro 
Nacional; , 

·Concede tt viuvn e filhos rio Dr. Raymundo Faria;; do 
Britlo um premio rle 50 n.polices ela divida publica, de 1 :000$; 
,juros de 5 o/o. · 

Achive-se· um dos autographos e remctta-se o outro á' 
Camara dos Deputados. 

I 
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Telegrammas: 
Do Presidente. e dos Governadores dos Estados do 1\[ara~ 

nhão, Alagôas, Goyaz, Espírito Santo, Rio de .Janeiro, c Ba'hia, 
congratulando-se com o Senado pela passagem da data de 2/i 
d,e fevereiro ultimo. -·Inteirado. 

· Dos Presidentes e Governadores dos Estados da Bahia, 
!Aimazonas, :PiaUihy, Serg~pe e Santa Catharina, congratu- · 
lan~o-se com. o Senado ,pela passar:em da dat.a de 21 de abril 
uJI.Jmo. - Inteirado. · 

Do Sr. Governador do Estado da Bahia, communicando 
a installacão dlls trabalhos do Congre'sso F..et.adual em· 7 de 
abril ultimo. - Inteirado. · · 

Da Mesa do mesmo Congres~o, fazl\ndo ide.ntica commu. 
nicação. -. Inteirado: · . 

Da Mesa do Congresso Legislativo do Estado do Paraná, 
communicando a installação do~ rm;pectivos trabal·hos em 1 
do fevereiro e a eleição da l\lesa que tem de servir durant.s 
a present.e sessão. - 'f.nteirado. . . 

. Do Sr. Vice-Presidente do Estado d!l Alagõns. communi-
eando ter assumido o oxercieio da prosidencia, visto ter en~ · 
.t.rado em '!\'ORo de licenca o Sr. Dr. Fernandoe J..imn. - In-
te'irndo. . 

Do Sr. Presidente do Est,ado do. Paraná, communicando 
t.er -passado o exercício dn presidencia do Estndo ao Sr. Dr!.·., 
Eurides Cunha, V ice·-Presidente, por ter ·ent.rado. em gosn de 
,licença. - Inteirado. . 
· · Do Sr. EUrides Cunhn, communicnndo t.cr assumido 
o exercício do cargo de Presidente do Estado do Paraná. du-

. rnnt,e n licença do Prooidente. - Inteirado. 
Do. Sr. Dr. Borges dA 1\lc'dr,iros, Presidente do Estado do 

Rio Glrande do Sul, agradecendo as e·XIPJ'ess,õcs de ,p'eznT' pelo 
.fallf.lciment.o do Sr. Snnndor Dr. Octacilio de Camnró, - In-
t.eirado. ·~ 

O Sr. a• Secretario (8r.rvindo rle 2') declara que não ha 
pareceres. 

O Sr. Presidente - ·Tendo compat'ecido a pena~ 20 Srs, 
se·nadores nãO' 1Póde ihaver sessão. · 

Designo pnra ordem do dia da seguinte a me;;ma ,iá mar
cada pnra hoje,. isl.o é: 

Continuação da oleicã.o das Commissõos Permanentes. 

-
2' SESSM> E'M 6 DE MATO DE Hl2i 

PRESIDENCIA DO AR, BUENO DE PAIVA, PRESIDENTE! 

A's 13 homs, nbre~se n sessão n que concorrem os Srs., 
A. Azevedo, Cunuha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo de 
Moraes, Mendonç:t -M!u•tins, Silverio Nery, Lopes Gonçalves, 
.TuRt.o Chcrmont, Indio do Brasil. Josó !E.uzebio, Costa Rodri~ 
g-ues, .>\nlonino Freire, 'Benjamin Barroso, Francisco Sú, ;Eloy 
de Souza, João Lyra, Antonio :Massa, Vennnoio Neiva, Manoel 
Borba, Eusebio de Andrade, Oliveira Valia !ão. 'Gonçalo Rol
'lembcrg, Siqueir:l de Menez·es, Antonio Muniz, Bernardo :Mion
t.enro, Jeronymo Monleiro,.Marcilio d.e Lacerda, Miguel de Car~ 
valho, 'Paulo ~e Frontin, Sampaio Correin, Raul "Soares, ;Ado!~ 
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pho Gordo, Alfredo Ellis, José Murtinho, Pedro ·Celestino, Ra
mos Caiado, Carlos Cayalcanti, Generoso Marques, Laur•o Mül
Jnr, 1Vi·~al Ramos, Fclipp eSchim.idt e Soar~s d~~ San:tos (43). 

De1xam de comparecer, co mcausa .Jusüf.wada, os Srs . 
. Godol'redo Vianna, Rosa e Silva, Araujo Góes, Moniz Sodré, 
i\todesl.o Leal, Irinen Machado, Francisco Salles, A1lvaro de 
Carvalho, .J~ugenio Jardim, Xavier d aSilva. Carlos Barbosa e 
.Vespncio de Abreu (12). 

,São lidas e ·sem reclamações approvadas a/ ao la da sessão 
ant.erior e da reúniiío ·do dia 5 do corrente. 

O Sr. 1 • Secretario d úconta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Senador Modesto Leal, eommunicando que ,Por 

mol.ivo de I!Mermidade é obrigado a ausentar-se do pa1z e 
solicitando a necessaria licença. - A' Commissão de Policia. 

Do Sr. Governador do Estado do Pará, communicando 
que designou o dia 20 de fevereiro para a elej.ç[o de Senador 
na vaga aberta pelo fallecimento do Sr. Dr. Firmo José da 
•·Costa Braga. -Inteirado. . . 

Do Sr. Ministro da JusLiça, communicando ~er designado 
o dia 20 de 'fevereiro para a eleição de Senador na vaga aberta 
pelo faUecimento do Sr. Dr. Octacilio de Carvalho Camará. 

· ~ Inteirado. - · , · 
Do Sr. Ministro da Justiça, re~tituindo os autographos 

· 11a resolução legislativa que eleva os vencimentos do· pessoal 
da Guarda Civil ú qual o .Sr. .Presid~nte da Republica negou 
~anccão. - A' Commiss~o de Financas. ., · 

• Do Sr. Ministro da ,Justiça, communicando l:er restiluido 
'tt Camara d'os Deputados os autographos das resoluções legis
lativas que manda promover o estabelecimento de um hospital 
[!ara mulheres c creança / l:uberculosas cm Caldas Novas, no 

. iEstado de Goyaz, e que c0ncedc favores a Hermenegildo Me~ 
lha elo Flusf.os, operaria das officinas da Policia Central, . · ás 
quaes o Sr. Presidente da Republica negou sancção. - In-
,teirado. · . . , 

Do Sr. Ministro da Guerra communicando ter enviado á 
Camara dos Deputados os nut.ographos das resoluções legis
lativas, que manda rever ao serviço activo do Exercito, o en
/Pitão nlfrcdo Fonsecu e o 1 ~ tenente Marcos J .. eão VcU.oso, ll 
que disr.õo sobre as vantagnns que gosarão os or.t'iciaes e ·pra
~;as do ExcrcHo e ela lu·macla empreg-ados no serviço da avia
ção, :\s quaes .o 81•. Pl'IJ,~idenl.c (Ja Hepubl ica negou sancçiio. 
,....... J,nlelrado. . · . 

Do Sr. Ministro da Fa1.enda, restituindo os autograplJos 
(la resolução legislativa que ,d!ispõo sobre um rcgimen de pcn
·Sões para os herdeiros dos que falleceram em operações de 
guerra, .no rxl.crior, á qual .o Sr .. Prcsidento da Republica ne-

., gou sa•nl'CÜO. -·A' Cornmissüo de Finanças. . . 
Do Sr. Ministro das llelações Exteriores, enviando os au-

tograp·hos ela resolução legislativa que pei·miltc prover sem 
concurso os cargo~ d·o consoles de cnrroira c os de segundo sc
m·etnrio do legação e dand'o outras providencia~ á qual o Sr. 
Prc~idente da Republica negou sancção. - A' commissíio de 
Finanças. · 
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Do Sr. Ministro da Fa1.enda, enviando dous dos autogra
phos da resolução legislaf,iva, sancr.ionada, que orça a Receita 
Geral da nnpublir.a, para o exerciccio de Hl21. - ~\['chive-se 
um elos autogra.phos e remelta-se o outro á Cnmara dos Depu
tad'os. 

Do Sr. Ministro da Fazenda, communicando terem sido 
feitoR, por decreto n. 1'(t,687, de 23 de fevereiro, as opera
tões m~cessnrias na lei que orcou a Receita Geral da Repu
bica para o exercicfo de 192!. - Intetrado. 

D'o Sr. Ministro da Guerra, restituindo dous dos aulo
grap~os das seguintes ·resoluções legislativas, sanbcionadas, 
que abrem os crcd'it.os: 

De 3:276$343, para pagamento dé gratificação que com
pnf.e a 1\fanoel Quirino .Jorge e outros, funccionarios do ex
tincto Arsenal de Guerra dt> Matto-Grosso; 

De 6 :!JúO$, 'para P·agamento de .;rnt.ificação nddiclional a 
opm•aJ•ios do Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul; 

De U :"00$, para pai;Umento de gratificação a docentes 
militat•cs -pela regencia de turma supplementares: 

De 1,2 :OOOJ, suflplcmcntar á verba 3• do orçamento d'o 
l\finisterio da uherra; . 

De 4i :ô1ô$2iô, .para pagamento dP differença ·de venci
menf.os ao maJor medico do Exercito, Dr. Joaquim da Silva 
Gom~s. professor do Col!egio Militar do Rio de .Janeiro; 

De 150:000$, pat·a a erecção de um monumento aos he
rois da rcf.irada rta Laguna; 

:De 2. 566:525$662, supp lemcn lar 1!. verba 15" do orça
monto do'Minist.orio da Guerra; 

De 2. 982:1,89$441, -para pagamento das despezas resul
tantes da .intervenoao federal no Estado da Bahia; e que 
regula aR requisições militares. - Archive-se um dos auto
graphoR e remetia-se o outro á Camara dos Deputados. 

O ~r. 2'· Secretario declara que não h a pareceres. 

ORDEM DO DTA 

C.:ONTINUAÇ.:tO DÁ E!.ETÇÃO DAS CO~fM!SSÕES PERMANENTES 

. O Sr. Presidente - Vae proceder-se á elei~ão da Com
missão de Constituição e Diplomacia. 

(São rer.r.o!Mda.s .'NJ cedula.ç que, apm•adas, drio o senitinte 
?'e,çt~.lftrdo :) · , 

Lopns (íoncnlvcs . . ; ............... · ............. . 
Raul Soares . . • . .............................. . 
Eloy de Souza ... :•, .......... e.1 ••••••••••••••••••• , •• 

l~ntonio Muni7. .............................. ,, . 
.Bernardino M-onlcir·n . . . . . ... .' ........•... , ...... . 
:R amoR Caindo . . . . ............................ . 

V.of.os 
35 
35 
:-lã 
35 
34 

1 

o Sr. Presidente - Esl.ão clcilos para -commissrro de 
Cotnslitu.iciio e Dip·lomacia os Srs. Lopes GQUçnlves, Raul 
Soares, Eloy de Souza, Antonio Muniz c Bernardino Monteiro. 

'· 
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V:t~ procerler-~e ··à ele i ()tio da Commissão dil :finanças •. 
( Srio reco/hidns .17 cNlulas, IJllC,. apumdas, àao o seg1nntc 

resulÍado.) : · · 

Votos 
u\lfredo Ellis . . . • ..... ; .....•..•.. • ···.•... • . . . . . . 36 
Frnnr:isco gtl . . . . .- .......... · · ...... ·~·..... ... . . . 36 
.João Lyra . . . . . . ...... ·· .... _.. . . . . . . . . . • . . . . . . . 36 
.losé Euzebio .......... · ·............ .•. . . . . • . • 37; 
Felippe .Sc:hmidt. . . . . . . .................. ; • . . . . . . 36 
,Soares dos Saril.oB • • • . • • .................... · • • • 37~ 

i Monir. Sodré • . . . .. ................. ,:. .. . .. .. . .. .. 37' 
Bernardo Monteiro . · . • • .. ....... ; ........ ~-·...... 37• 
.lust.o Ghermont . . . , ......•••....•••...... ·•.. 35 

, Irineu Machado ...................... ·............ 1 
f S •: ta11l ~.;onres .......... · .. · ................. ,....... ·t 

Sampaio Corrêll; . . . • • • . . . . . . . . . • • . • • ....... . • . . . . 1 
Carl o<; Cnvnlcnnti . . ~ . . ............. ~o· •••• ; ••• ·-·~e . . t. 
Paulo I! e FJ•ont.in . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1 
Miguel dr r.nl'valho . . • . ...... , .... , . . . . . •.. . . . . . . . f 

Es!fio eleif.os mr.mbros da Comm!~são de Finanças o~ nove 
mai~ votados. 

. Vai} procedm·-sr ;i llleicão da Cnmmissão de .Tusti~a e te. 
i\'Ísla~ão. · . 

ISíio 1'ei::Olh:idas .H! rr•rlu.lrts que, apu1•adbs, dão o ,1e. 
au:intr~ 1'CS1tltado) ; ' 

Votos 
Mnrcilio rlr. Lucnrdn ...... , .. .. ..... .. ..... .. • .. .. 411 
Adolp·ho Gordo . • . . , ...... , • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . 41! 
lrineu Mach:~do • . • . .. , ........................ , . '41' 
F.nsebio d(l ~\ndra<le . . • . .. .. .. • .. .. .. • .. . .. . .. .. '41' 
.rernnymo Monteiro . . . . ................. , ....•.• : , 41 
Godofredo Vlanna . • • . ..........•. , .•...• , . . . • . 40 
nfanoeJ Borba . . . . ... I ••••• o •••••••• ,_,',, ••••••••• \ 40 
Alvarn de Cnrvnlho ......... .' .......... ..... :.. 2 
Vnnnncío Neiva . . . . .. , ... · ..... _ •..... , . . . . . . . 2 
Pedro Cr.lcstino . . . . . . .-............. ~. . . . . . . . . . . . 1.1 
Francisco Salles . . . • • . .....• , . . . . . . • • • . . ... . • . . . • 1' 
Miguel de Carvalho . . • • . . . . . . . . . . . • • • • •..•.. . • • • • • 1 
·.J\.nf.onio 1\fb.:ni·z . • • . ~ ..•.... ·-· . • • . • • . • • . . • • • . • • .. t.l · 
Cario~ Rnrbo~n . . . . ............................ ~ . 11 

O' Sr. Presidente - Est.ão eleitos membros da Commissão 
· ,]~ ·.Tnsfi~a r LeA"islar.ão, os Srs: Mnrcilio de Lacerda. Adol•pho 
'i:;~mlo. T1•innu Mar!hado, F.uzr.bio de ~\ndrndr, .Teronvmo Mon· 
I. e iro, Gnrlofr(ldo Vinnnn. p Manoel Borba. ' 

Var prncr.d'r.r-~e :í eleição da Commissão dr Marinha e 
Gnr.rrn: . 

·(Srir, 1'r'CrJlhidrt.~ .18 <:•Jdulas. qui', apuradas, dão o scnuinte 
?'esu.ltarfo) : . · ·· 

Indio do Brasil . 
Oliveira Valladi'io . , 

O O o O O O O o o o O O O o O O o O o o O Oh O O 0 o I o o 

• o o • ' • ' • o •••••••••••• •' •••• o • 

Votos 
38 
38 
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Siquoira de Mcnczc,q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. , . , . 
Benjamin Bnrro~o ........ , ........... : .... :-: .. . 
Carlos Cnvalcanti . . , . . .... , .. ,., . . . . . . . . . . , .. rr c:, ., · ·· •c 1ppc ... c. ln1H 1 ............................... . 
Spares .dos SanJos . . . . ..... , ................... . 
,. cspuCJ.o do Ahron . . . . ......................... . 
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37 
37 
36 
2 
1 
1 

O Sr. Presidente - EsUin olcil.os membros da Commis
são do Marinha P Gurrra, os oinco SrR. Senadores mais vo
tados. 

Vac proceder-se 1í eleição ria CommiRsão rlc Commercio, 
.'\gricuHura, Industria c Artes. 

(8rio ·recolhidas apenas 27 cedula.ç.) 

O Sr. Presidente - Foram t·ecolbidas apçnns 27 ecdulns. 
Não ha numero; ·fica adiada a eleição di Commissão de 

Commeroio, Agricul(ura, Industria e Artes. 
Nada. mais havendo a !.ratar. vou leva.nt.ar a sessão. 
Drsigno para ordem do dia da seguinte: 
Contin".1ação ria olrioüo das Commissões Permane~tes. 

Levanta-sr. a sessão ás 'llo homs c :lã minutos. 

:1' S,ESSí\0, EM 7 DF. MAIO DE 1921 

PRllfHOllNCII\ DO flll. IlUllNO Dll PAIVA, PRI'!BIDEN'I'F. 

A's 13 horas abre-se · a sessão, a Que comparecem os 
Srs. IA. Azercdo, Cunha Pedrosa, Hermcneglido de Moraes, 
Mendonça Martins, eJilverio Nery, Lopes Gonçalves, .Justo 
Ohermont, Indio do Brasil; Godoft•edo Vian.na, .Tosé Euzebio, 
Costa Rodrigues, Antoilino Freire; Ben,iilmin Barroso, Fran
cisco Sá, ,João Lyra, Antonio Massa, Venancio Neiva, Manocl 

·Borba, Euscbio de l-\ndradc, 'Oliveira Valladão, Gonçalo Rol
Jcmberg, Siqueira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, 
Bernardino Monteiro, Marcilio. de Lacerda, Miguel ·de Car- · 
valho, Paulo de Frontin, Raul Soares. Bernardo Monteiro, 
Adolpho Gordo, Lo\.lfredo Ellis, Alvaro de Carvalho, ,José Mur., 
t.inho, Pedro Celestino, Ramos Caindo, Carlos Cavalcanti, Ge
neroso Marques, Laura Müller, Vit.al llamos, Fclippe ISilhmidt. 
n Soares dos Santos ( 4·3) ,, 

Deixam de comparecer com causa ,iust.ificada os Srs. 
Abdias Neves, Eloy de .Souza, Rosa· e Silva, L<\rau~o Góes, 
.Teronymo Monteiro, Mooest.o Leal, Sampaio Corrêa. ·Trineu 
Machado, .Francisco Snllcs, Eugenio .Jardim. Xavier da :Silva, · 
Carlos Barbosa e Vospucio rio Abreu (13). 

E' iidn n sem ohscrvncõcs apprnvada. a acta da sessão 
anterior. / 

O Sr .. 1' Secretario rl:'t conl.n do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, communicando 

que o Sr. Dr. Jorge Malte, Ministro das Relações Exteriores 

. ' 
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do Chile chegur:O: no dia 1(]1 do corrente, a tJordo do Gcl1'1'a, 
o desembarcará no Lo\r5onal de Marinha. -- In toirada. 

Do Sr. Ministro da Marinha, enviando dou~ dos nut.o
sraphos das resoluçUes legislativas, s~nccionadas, Qt.Je: 

Fixa a forca naval para o exercício de 1921; 
. Abre o credito de 25:000$, para pagamento de premio 

a Paulo Netto dos Reis, como auxilio para a terminação do 
seu rupparelho de modificacão de hydro-aviões; 

.Abre um credito de 39:520$, para pagamento de grati
ficacões. que competem aos membros do Conselho do l>\lmi-
rantado; · 

Abre um credito de 9. 956:286$9.32, para pagamento do 
despezas com diversas consignações do areamento vigente. 

Arohive-se um dos autographo.s e remettn-se o outro á 
Cnmara dos Deputados. 
· Do Sr. Ministro da Lo\gricultura, Industria e Commercio, 
onviando dous dos nuLographos das seguintes resoluções le
gislativas, sanccionadns, ttue: 

Abre um credito de 2. ooo :1()00$, para. attender ao paga
n.wto de subvenções devidas pela· construccão de estradas de 
rodagem· · 

Tori~a extensivo·s a qualquer empreza ou. companhias de
vidarnente organizadas para a exploraoão da industria metal-·· 
Jurl:'ica. os favores estabelecidos pela lei n. 3. 991, de 1920: 

Regula a propriedade das minas e sua exploração. 
Archive-se um dos aut.ographo.s e remetta-se o outro á 

Camara dos Deputados. 
Do Sr. Ministro das Relações !Exteriores, enviando dous 

dos nutographos das resoluções legislativas, sanccionadas, que: 
Approva o Trwtado a&signado com a Republica do Perú, 

para a extradiccão de criminosos; 
IApprova o Tratado assignado com a Grã-Bref.anha, para 

o 'flim da creacão de uma Commissão da Paz. . . 
·- Archivc-.~:e um dos autographo.s e remet.ta-se o out.ro á 

Camnra dos Deputados. · · . 

O Sr. 2~ Sec,retario proce·de á leitura do seguinte 

A Commiss~o de Poderes, tendo examinado o diploma de 
Senador expedido ao almirante Alexandrino Faria de Alencar 
r, os demais papais concernentes á eleição realizada a 20 dr.. 
fevereiro ultimo .no .Estado do Amazonas, pnra a ~renovação ,Jo •• 
terço do Senado, snbmette á consideraçã.o da Casa uma con
cisa opreciacão elos mesmos documentos e as conclusões a que . 
Cht'!\'OU, . 

Do diploma qne foi expedido de aceôrdo com as Pl'o~
scripções lr.gar.s, c•onsta a seguinte volar;ão: 

Votos 

:Aimiranl.e Alexandrino Fnria de Alencar . . . . . . . . . . . 3. 439 
c 58 em srpnrnrlo. 
Dr. Caio de ·Campos Vullndures .............. :. . . . t. 01.::! 
e uni em se.pnrado. · 
Dr. ,Jclsó Maria Mete li o J'unior .... , . , ... , .... , , , . . 903 

" F. 

' ,, • 

.. .. 

• 

I 
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O 1nappa organizado pela .Secretaria do Senado apresenta 
o .s.~gu in te resu lia do : 

Almirante- Alcxandt·ino de ;\lencat' .... ; ••......... 
e 58 em ~e parado. 
Dr. Gaio V a !la dares . .. ....................... .. 
Dr. Mr.l.c!lo Joniot' ...... ; .................... .' .. 

Votos 
3.300 

1.013. 
80i) 

Computados apenas os resultados das actas em que a Se- , 
çrelaria do Senado não encontrou il'!'e::;ularidade, islo é, ex
c!uidas as suéçües 11 respeito das quaes o mappa conlém ob
servacões, a votação é esta: 

votos 
---

Alexaudt•ino .................. _ ........ _........ 1.047 
Valladares

1
• • • ••• • • • • •• •• • •• •••••• ••••• •• •• ••• UJ 

Melello . . .. . ........... , ................... _..... 127 

l!~sle rcsull.ado démotlsLra que o larabalho dos organiza
dores do muppa foi muilo minucioso, nada escapando à sua 
·observação, e que nas actas relativas {L eleição do Ama~onas, 
são numerosas a~ irregularidades apontadas. E' de notar, po
l'ém,. que, _entre essas irr-egularidades estão mt.Hlas que não 
pertencem ao numero das que annullam a eleição. Assim, por 
exemplo, a fa!La do reconhecimento de firmas na acta de in
stallação da mesa deu causa á maior parte das observações do 
maprJa, e, como é sab'ido, essa falta, por si só, não constitue 
motivo de nullidade. 

Como quer que seja, o resultado do trabalho da Secreta· . 
ria do Senado é favoravel ao candidato diplomado, pois, oomo · 
se vô acima, mesmo .excluidas todas- as secções eleitoraes que 
mereceram ob~et·vacões, a sua votação é muito superior ás 
dos outros. -

No entanto o Dr. J'osé ·Maria Mctello Junior ·contestou o 
di•ploma expedido ao almirante Alexandrino d(l Alencar, e o 
fez por dons fundamentos: 01) por fraude que altera o resul
tado; b) por inelegibilidade. 

F1•audes - Não foi provada a a!Yegação de irregularida
des substanciacs na organização elas mesas de 21 ·municipios, 
cu.ias eleições sel'iam ann1,1lladas por esse motivo na opi
nião do .honrado contestante. As a!legações de outras fraudes 
estão ac~>mpanha,das ele· carta:s pà!!'lticulares, com as firmas 
reconhecidas, e de jornaes do Amazonas,· do Acre, etc. Algu
mas dessas allegações 1pereceriam, sem duvida, mai-s deLido 
exame, -si da annullacão dos pleitos, a que se referem, rosul-

. tasse altera.cão. de votos que collocasse o candidato diplomado 
abaixo do contesLBJrrte. Assim, porém, não acontece. A .som
ma_ dos resul tadàs parciaes dos· piei tos, que estão isentos de 
impugnação que demande me'ti•culoso estudo, nlio J'avorecu, 
absolutamente, ao illustrruclo Dr. Metollo Junior. 

lia impugnações .cuja inanid1ade se ·paLen1Leia ao ma~s li
g:ciro exame. Esbti neste caso, por exemplo; à re!u:Liva ao 
rnunicipio de Coury. Diz tt contes-tacão: «Coary - Elei1;ão 
fraudulentu. Bas~a ver e compar.ur u;S ussignaturas elos me
o::;ario.s c eleitores com as <lu eleição a-ntol'ior ,prura che~;ar-se 

: 

' ' 

" 
' 

/-,, 

: ~,. ., 

. '•. . .. , .. ,. 
.... ' 



,. 
302 AN:>IAES DO SENADO 

a esta conclusão; o que não admira· por que a fal·~a de pudor 
do juiz de direito da coma·rca, Dr. A.nizio Jobin, cabo ele i~ 
torai .sem escrupulo do l.odos os govemo:;, é bem conhecida 
cm todo o Estado.:. . · , 

. &4_ comparacão de a·ssisnaturas, que a Gommts.são ieve 
oocii!Sl~o dre fazer, dcmonslira exactamente o contrario desla 
asserçao. 
. Outro exemplo. A impugnação, baseada .ua clrcumsLan
cia. de sm· juiz de direito da comal'Ca e presidente dra mesa 
eleitoral um primo do Go'Vernador do Estado c de um dos 
ca.ndidat·os a DepuLa.dos, é feHa a respeito da eleição dre Ma
uaearpurú. •rra1a-se de uma incompatibilidade, a que as leis 
eleitoraes jamais fizeram referencias. · 

E' igualmente de !'adi verificação . a improcedencia das 
impugnações referentes a faltas de reconhecimento de fiJ•mas 
nas a·ctas de ·alguns municípios, como, vc1•bi g1•al'ia, em re,.. ~ 
lação ao citado município de 1\lanacapurú. 

Eleiões boas 

A contestação aff.irma que houve eleições de verdade n •• > 
seeções da Capital, ua 2' de Humaytá, cm Itacoa,tiár.a, e em 
'J.'eJ:fé, danclo· o ~e(:l'uiutc rcsult'3!do: 

Mctello . . 
Alexandrino 
Vall&d•ll!res . 

o 0 O O O O O o o O O 0 O 0 O 0 o 0 0 0 O O O O O 0 0 O! 0 O O I 

,, o •••••••••• o ••• ; •• o ••••• o ••• ' ••• 

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

Votos 
7.90 
H5 
626 

Pohi bc111: ein ILacoaLirára, cu;ia elci.çãu, ruahuento, pa
rece verdad'eka, o uo tal'io so esquece de recunhccet· as fir
mas dO·S mesarios e doo eleitores. As !\C tas desta eleição, 
como as. das anteriores, constantes do livro remeüido ao Se
nado, não •t•eem reconhecimento de firmas. · 

Escapou ao !Wbre cont'esLanLe essa falta. ta.utas vezes ai
legada, c niio raro sem prooedencia, com referencia a ouLros 
municipios. · 

Seja como J'Ol', computado o resultado de ltacoaLirára ou 
não e adduzida .a votaÇão de uma só das mul•tiplus ~ecções 
cujas actas estão 'isentas de irregularida.d·es, o cand•ida.to di
plomado 'l•em maioria de votos ~>obre os dous QUtros. 

Assim, a,ddiciona.da ao calculo do contes•tante a vot:at;ãu 
de Coary ·tluja impugnação não fundamento, o resultado será 
este: · 

AlexandriM 
1\letello . . 
Valladares. 

........ ........... \.~ó.~t········· 
f o O O .. O O I O 0 O O O I 0 0 I 0 o O o O O 0 0 0 O o 0 0 0 0 0 0 0 

' O 0 f O O O O O O O 0 O 0 I 0 O O 0 0 0 O I O 0 O I O 0 0 I 

V.I}LOs 
SH 
711•1 
627 

Sonnnaudo-,.c, emfim, como é de direito, O! resultados 
daH demais .scc(;.ões que csl.ão nos mesmos casos clesl.as, :'t. vo
tarão do almirante Alexand'ri.no subirá eomidm·avelmc•ntc, c 
o· br. MeLello Junior passal'á a Q·ccupar o tcr~eiro Jogar, de
pois :do Dr. Caio Valladal'es. 
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A Commissão l}onsidera-se, em vis'la do exposto, perfei
tamente desobrigllldá de ·demorar a sua attenção no exam~. 
que certamente retardaria este parecer, das gmves ar.guir,õü:; 
de fraudes e compressões que, comquanto se refiram a mu
nicipio·s .importantes, não são de molde a invalidar a eleieãu 

. em tudo o Estado, ainda que fique reconhecida a sua pro-
cedencia. Neste ponto, aliás, não pMe haver ·discordancia en
tre o conees<lante e o contestado, pois ambos ~edem a appr(J
vação do pleito. 

lneleuibilidade 

,; O Relator deste pat•ecer tem opinião, que suslent.ou e 
foi vencedora na Camam dos Deputado'S, conlrat·ia á. inele
gibilidade. dos membros do Supremo •rribunal T·l'ibunal para 
a representação federal (A.nrnaes da Camat•a das ~cssõell ::Je 
abrit a maio de 1.901, pags. '86 a !lO). E' esta, ·entretanto, a 
inelegibilidade ar.gu'~da quanto ao ca'!1didato diplomado. 

O marechal Francisco Antonio de Mour;L l'oi, na \!poca 
llCima referrua, reconhooido Deputado pelo llio Grande do 
Sul, sendo Ministro do Sup·remo 'l't•ibunal Mi'litar. Não 
obstante a dí·scussão, que o assumpto então fll'ovocou, a lei 
n1eitoral, que tem :passuJdo d·epois dis·so por diversas refor
mas, não mcluiu, expr.essamente, os membro~ daquclle Tri
bunal entre os :inclcgiveis. E dahi resurgiL· a discussão de 
agora, pet~a.nte esta Commissão, ,o~ferecendo emejo a brilhan
lles ·c erudiVas disser.tações do contestante c do contestado, 
este representado :por seus procuradores. 

No entanto a solucão d'a contro·versia, no caso pt·u~ente, 
carece de impÓrtancia," porque o aliniranle Alexandrino de 
:Alencar, não. só a sou pedido, como em consequencia da ex
pooição do decreto n. 14. 1!50, de 30 de oul.ubro de 1920, pas
sou á. disponibilidade, tendo comparecido pela ultima vez á 
sessão do Tribunal no dia 1 o de novembro do a uno passado, 
isto .é, mais do 90 dias antes da eleição. A data de 26 de no
vembt•o, dada ao decreto de sua di:;ponibilidade, não póde pre
.iudica!-o, pelos ~eguintes motivos: a.) o srm pedido :de dispo
nibilidade e a sua ausencia do 'J.'.ribunal oer~orre1•am \lutes .do 
dia 20 (documentos junlos aos papch exu.mi11ados pela ·Com
rmissão); b) indopcnitenle dn pcdi.t!o, a disponibilidade decor
re da execução do citado decl'clo de 30 c ottl.ubro c l\l20. 

Assim, ndmitLind'o-s~ que não fosse ob,icclo de seria~ 
COnf.rOVCl'SÍaS, como. innegavclnwnte é, a Í!le[egibifidadú Otn 
questão não poderia applicar-se ao panc.liduto diplomado. 

Attendendo · ás consideracões r!xpost.as, . a Commissão a c 
Poderes opina pela appro'V'acão das scg•Jintes conclusões~ 
1•, Ql\e seja approvada a eleição realisada a 20 de fevereiro 
ultimo, no Estado do Amazonas, pata 11 L'enovac;ão do terço 
do .Senado; 2', que seja reconhecido o prcclnmado Senador 
pelo mesmo ll'.st.ado o !nlmiranbe Alexandrino F.aria de 
Alencar. 

Sala das Commissões, 6 de lllaio de 1921, - Gcum•oso 
Mm•q111CS, Presidente. - José E'uscbio, H~ln·LOt'. - Tlei'IIU!'drl 
Monteiro. - Jel'onumo Mo11teiro, vencitlo. - fl'cli1lJlC Schmidt. 
,....., A. lndio do B1•asil. - Gcin~alo Roltemberq. 

• 
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Contestação ap1·esentada pelo Sr .. Dr. Jose Maria Metello 
Junior · . 

Exmos. Srs. Senadore6 membros da Cnmmis~ão de Pode
res do Senado 'Federal - Apresentando eontestação, co~o 
apre•ento, ao dipfoma expedi di) ao Sr. ai m i.ranLe Aloxandrmo 
Fa:·'" de Alencar, em virtude das eleições procedidas a 20 de 
fevereiro proximo paseado, no EsLado do Amazonas, cumpro 
o rlever dvfco de defender a lei, de t.enf.ar punir. a· ft:aude e, 
.sobretudo, de velar pela honeatidade do voto, que é. al'inat.· 
a verdadeira base da democracia. · . 

Ao par desses desígnios, que .entendem com os negocias 
publicas, satisfaço neste trabalho o intimo c fervoroso ~leaejo 
de agradecer publicamente ao Partido Republicano Liberal · 
do Amazonas, chefiado pelo inclyto marechal Thaumaturgo 
de Azevedo - varão modelar de virtudes cívicas e privadas 
- á União Republicana Amazon.mse, a cuja frente avuna a 
figura inconfundível elo Sr. Deputado Ephygenio de Salles, 
aos eminentes coroneis Guerrer.o Ant.ony e Bento Bratsil, ao 
vererando. coronel Antonio Bit.tencourt, ex-Governador do ·Es
tado, ao illustrc Dr. Coola Fernandes c, emfim, a tantos 
outros hom.mis de boa fé, crentes na verdade da Republica,. a 
extrema gentileza e generosidade, tlom que se lembraraljl úo 
meu lmmflclc nome para candidato do povr• de Amazonas, á 
senatoria federal por esse Estado, u a vm·dadeira coragem cí
vica, o z·elo e o esforço com flUe me eleget<am, em contraposi
ção tí sanguinaria fra·ude do officialismo, que nem ao ,geu 
proprio candidato foi leal. · 

Isto posto, devo rleclara qu~ contesto ü diploma do Sr. 
almirante Alexandrino de Alencai.' por dons fundamentos: 

a; por fraude, que. altera o resultado· da eleição; (n. 7, 
do art. 41 da lei n. 3 .20&, de 27 de setembro de 1916). 

b) . por cvidentt• inelegibilidade do diplomado. 

A l~RAUDE 

·A faaudc não podia deixar· de. campear das. eleições de 
.que tratamos. 

De um lado, a formidavel agitaQão - de amplo conheci
mento publico - em que so achava - e ainda se acha - a 
grandn e infortunado Estado do Amazonas. não permittiria 
eleições regulares no interior, onde bandoleiros e famintos 
puzeram. a saque todas as localidades. O estado social do in
terior do Amazonru; era, na época da eleição - e o é ainda -
verdadeiramente revolucionaria, o ·que exr.~ue a possibilidade 
ide que o direito de voto se exercesse com a imorescindivel 
liberdade c a necessaria scguranca. 

Do out.r·o ln rio, o govel'Uo .de faclo, f!\le ca.stiga a indepcn
idencia do Amazonas, sem. apoio na opiniüo, sustentado no 
monarchismo encapotado de seus membros familiares - es
pantosa e voracillsima olygarchia - não se poupou a todos 
os luxos de forca para garantir a vicLoria do seus candidatos, 
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algmw !.los quacs execrados, por factos inesquecíveis, ·cujas 
consequenc.ias são - c serão através dos tempos ,..... a dor, o 
luto, M lagrimas. 

Como se pódc conceber que o candirlato governista PU·· 
dease vencer o candidato da .opposição, si e~~o messmo governo 

foi elevado com evidente minoria, si se ~omass'em os votos 
(la opposição na eleição governamental do Estado? 

Come. so póde accr.itar que um candidato avulso batesse, 
na elcic.ão de 20 de fevereiro proximo p:.ssado, o candidato 
daB opposiçfocs rcnnidae, sem que alguma forca organi11ada ou 
a fraude o ampat·a~se? 

Com() se pôde explicar que o governiJ, vergonhosamente 
batido na capital do Estado - apezar de s~r governo de um 
mer. c dias - pudesse obter, no interior e em quasi todos os 

· municípios, uma unanimidade insultuosa para os brios, para 
a dignidade, para a vergonha do povo arr•azonense? · 

Responde-se! 
O Governo venceu pela fraude! 
A eleição do candidato avulso foi, ainda, IPre.parada 'Pelo 

Governo, que, scie:ntc da inelegibilidade do seu candidato of
ficial, juntou - embora trahindo o seu candidato - algumas 
pennadas de fraude - que'' são votos do Governo d8· Amazonas 
- em favor do avulso, ·para que, no reconhccimcnt6 de ,po
deres decretada, como não pódc' deixar de ser, a inelegibi
lidade do seu, candidato official, o Sr. almirante Alexandrino 
do Alencar, pudesse Her reconhecido o seu candidato de peito, 
Sr. Dr. Caio Valladarcs, agora Lambem incomparavcl QlOr 
estar nas rfunccõcs do ,procurador fiscal interino no Amazonas. 

A .fraude ,porém, ·não ,pódo vingar, como vam06 de
monstrar. 

JSULLJDADE Do l'L1!:11'0 

·Preliminamncnto: '· 

Todos os ·pleitos no inLcrior do Estado do .Amazonas, :nos 
municípios do Urucará, Silves, U1•twu.r•ituba, Parintins, Ba1'rei
Tinha, Manés, ManacapiWIÍ, Coary, Fonte B6a, Caravary, Ben
:famfir• Constant, S. Felippe, Canntam,a, Labrca, Floriano Pei
icoto, Manicoré, Hmu.aytá, Por• to Velho, JJm·cellos, S. Gabriel !.'> 

BOa VISto do !lia B1·anco. 
· •São radicalmcntr nullu~. porque foram realizados rpcrantll 

mesas constituídas rpor modo divct·~o do proscripto em lei 
.(n, i do art. 41 da l'c'i ~1. 3;~08). . . 

· Ora, o documento JUnto (n. 1) dtz os ·~upJilentes do sub
sLitulo do .iuiz federal cm i'uuc~õcs na úpoca da. eleição; o 
art. 7' da lei u. 3. 208, diz, taxativamente, que a. furocc~o do 
I!Upp!ente do juiz substituto na mesa eleiLoral é imprescindiYol. 

Pois bem: nas actas dos munictpios citados 11ã.o h a um 
só dos i'unccionarios nomeados mHrucllo uocumento quo 
'fuilcciono nas mesas elcilorucs I 

A honrada Commissão verificará ns actas, cotejando os 
nomes .quo constam do documento n. 1, com üS rruc as as
sisnnm fi vcrii'icnrti facilmente a nullidade apontada e in-
~nnave!. · ...... . . . . .. 

=s.- Vol ... l 
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AS ACTAS 

Poderia ,parut· aqui a presente 'contesLaçüo, da'monsLrad&, 
como fica, a nullidaclc .. c)a 'pseudo~cleiçuo do contestado. 

Não o faço, todavia, porque desejo demonstrar, minu
ciosamente, o ·cynismo da 'fraude', que se ergue contra :o meu 
direito e contra ·O !honesto voto dos meus amigos. 

Assim, pois, vou descarnar, acta por acta, o que foi a. 
eleição no interior do Amazonas, que as actas dizem ter sido 
real'izadas a 2101 de fevereiro .proximo · passado. 

!Mãos á obra : 

IMIUNICrRtOS DO RIO iNtEGRO 

MOURA 

Além de não se achar na séde da comarca o juiz de dí
reito Dr. Arthur de Carvalho Passos, {lorque na ép<Oca da or
ganização da mesa estava. em J.\!Ianáos, de onde só partiu a 
f de fevel'lliro, no vapor Inca da ~maz<Cm River, conforme 
faz fé o attestado passado l])elo superintendente da mesma 
companhia (doe. n. 2), o respectivo livro· de actas che•gou em 
condicões de não poder ser devidamente examinado (do
cumento n. 3) ·e faltando o 1•econhecimento das firmas dos 
eleitores. Nulla. 

BARCI;lLLOS 
' . 

'A ·eleição nesse termo da mesma comarca de Moura é 
tambem nulla ·POr não se achar na séde o juiz munic~pal Dr. 
Luiz Elysio, por occasião da • organização da mesa, porque só 
em 1 de fevereiro '[)artiu elle de J.\!Ianáos (documento n .. 2l e 
da acta não consta estarem reconhecidas as firmas dos elei
to~es. 

S. GABR:IE:L 

Aehando-s.e ausente desse termo o ,juiz municipal Dr. 
Hermogenes J.\!Iadrayl Gonçalves, por só . ter P·artido de Ma..: 
náos a 1 de fevereiro (doe. n. 2), sendo necessario mais dei 
20 dias para attingir ;!,queiJa localidade, accresce que nrio rfi
gura na acta o reconhecimento das firmas dos eleitores. 

•' -MUNDOIPIO DO RIO BRANCO 

BÓA VISTA DO RIO BRANCO, • 
A eleição ness~ nnunicipio já é uma fraude, á vista da 

presslí!o official, exercida .pelo Governo, nomeando o major 
da Policia do Estado, Severino Gouvêa da Silva para exercer 
o cargo de delegado de policia de Bóa Vista (doe. n .. 3) e ao 
mesmo tempo fiscal do Dr. Aristides ·Rocha, candidato da 
ch11pa of.ficial, como consta da respectiva ada. 

Ora, assim sendo e sabido o effeito do terror que cauea 
ao eleitor a iP.'resenca de um official de Pol'icia, em dad!ls cir-
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cumsLancias, a illustre Commissão não devorá Lomar cm con
sideração o resultado de semelhanLe eleição. 

Além disso, faltam os reconhecimentos dd firma-na acta. 
o formalidades intrínsecas imprescindíveis. · 

Demais, a mesa eleitoral foi organizada de fórn1a.. di"' 
ver~· da prescripta em lei (documentl> n. 1). 

MIUNICIPIO DO BMXO AMAZONAS 

Nas sms localidades do BaiiXIO Amazonas, além dos vícios 
insanaveis que •tornam NULLAS as eleições nellas !Procedidas, 
temos a observar que, para algumas, foram nomeados dele
gados, ofüciaes de Policia, especialmente para acompanharem 
essas eleições, imprimindo ao ·eleitorado verdadeiro terror. 
(documentos ns. 4 e •5). · . 

Accresce que todas e·ssas localidades estiveram sob a . 
pressão de numerosos grupos de famintos, que saquearam as 
casas · commerciaes, !Produzindo o terror na população, afu
.gentando-a ·para o interior, sendo precisa a 'Intervenção da. 
forca federal, mandando um contingente para Parintins ·e o 
Qoverno estadual, o ·aviso Cidade de Maniios, com força d' 
PoJi.cia a percorrer esses muni·cipios, .effectuando prisões, 

. como tudo consta de [)Ublicações feitas em todos os jornaea 
de Manáos. Intimados os eleitores, não é crivei que ellea 
abandonassem .a seu refugio, para vir votar nessas J'ocalida
des, conflagradas e sob a pressã:o de força policial (do~ 
cumentos ns. 6 a 11). 
. F. a prova está no exame dos livros cujas . assignaturas 
de mesarios e eleitores foram falsificadas por dous ou trea 
in~ividuos já habituados a esse serviço, como se observa cla-
nmente dos respectivos livros. . · · 

:MAU ÉS 

A acta1 evidencia na lista de assignatura dos eleitores, • 
fraude, qna campeiou. 

Vê-se que a lista foi feita, quasi toda pelo mettmo punho.1 
. Além disgo," a acta de iustallacão não í authentioada.; .. 

URUCARÁ 

· Nião combina o resultado da votaoão e falta. o recoDheoi ... · 
manto das firmas dos eleitores. · · 
· E' uma acta fra.udulenta, á evidencia, 

SILVES 

Falta authenticidade á lista ce eleitores, que votaram.1 
A lei n. 3 .208, pede que a acta seja devidamente tU,._, 

onada pelos eleitores. · · 
. Além de outros motivos, é nulla a acta, por essa !ai~ 
msanavel. 

PARI:s'~INS 

Nas secções desse mumclpios a eleição correu em plena 
orgia de fraude. As :urnas foram :cerradas ~~n~e~~ de ~empp~ 

.•. 
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a lis~a de eleitores está visivelmente falsificada, ha fallf!. de 
reconhe"imento de firma, etc. . 

E, além disso, é inacreditavel que o eleitorado de Pa
rinlins de menos 500 cidadãos, residindo distante da eidade, 
comparecessem no dia da eleiciio ás respectivas secções elei
tol'aes em numero do 451 eleitores, quando no município da 
Capital, tendo sido alistado 3.145 eleitores, dos quacs 2.539 
deviam concorrer ás urnas, por terem sido excluidos pela 
.iunta, por fa.!lec,iment.o, !ausen~ia e tran.s1'ere:nci.a 60G, no 
dia da. eleicão apenas compareceram 1. 827 eleitores, morando 
na cidade, onde encontraram facil locomociio. 

Ora, se de 2.539 apenas votaram 1.527, como é que em 
Parintins de 500 eleitores comp'areceram 451, dando extraor
dinaria maioria de votos somente aos candidatos do Governo, 
quando é certo que, mesmo no estado normal os eleitores 
nunca se reuniram em numero aprec·iavel; mormente. na. 
ilecasião cm que o .municipio se achava conflagrado. 

E' useiro· e veseiro em falsificar cleicão naqucl!c muni-
cípio. o superintendente, Fuão Belém. · 

E como prova, na eleição para Governador em 14 de julho 
passado, as actas foram lavradas na vespera da eleição, como 
foi noticiado pela:, imprensa e provado com o protesto apre
sentado {I Assembléa, que reconheceu o Dr, Rego Monteiro, 
em 5 de setembro ultimo. 

UlliCURI'1'UBA -

A acta é nulla po1· falta de au(henticida<!e da acta do -
installa~ão c por falta de reconhecimento das firmas de elei
tores. 

MUNICIPIOS DO ll.IO :MADEIRA 

PORTO VELHO 

· E' nulla a clei~~úo por falta do 7'econhecimento das (i1•mas 
dos eleitores no re.~pectit•o livro. · - · 

HUMA'l.'rHÁ 

Nullas lambem são· as elcicões procedidas nas seccões 
menos a Alfunda, desse municipio Pltl' (alta do reconl~ecimen
to das firmas dos mesarios e dos eleitores nos respet:tivo.t 
livras,·· · 

MA."<'ICORf . 

Nas oleições desse tnunicipi<J, :lambem 'ilC notam nul
licadcs prlr (alta de reconhecimento das firmas 'lUis actas de 
installação e da.~ firmas dos eleitores no.~ li?Jros competentes. 
São, por cRse motivo legal, nullns as netas. 

n6m'l.\ 

E' tamb0m nnlla n r.loioão 1l01" faltn de reconhec-imento 
rh! tnrlas as (i1'111CIS dos !.!loitn·~es e mcsm•ios, nos UV?'OS ?'Cspe-
'"fit•Oii. ' 
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'l'umbem foram nomeados officines de tpolicia, deleSia• 
dos 'para algumas dessas localidades, nomeações estas feltae 
em vesperas das eleições. (Does. 1.2 c 13.). 

?11UN!JCIPIO DO RIO PURU'S 

FLORI.~'iO PEIXOTO 

E' nulla a eleicão procedida em cartorio, pois para ser 
realizada foi preso ·o supplente do juiz substituto federal e 
fugiu o tabellião ·de notas, servindo isso de motivo, :para 111 uo
mcacão de um interino~ 

'Antes, durante e depois da eleição esteve o município 
fóra da lei. completamente anarchisa.do, não só pela ineursio 
de desordeiros, como pelas violenc>ias praticadas pelo juiz mu
nicipal, na Vara de Direito .João Ferreira da Luz, dando em 
resultado diversos pedidos dfl ILabeas-corptts, do Supremo 
'fribunal de Justiça (does. H a 18). Afém disso, as actas 
não confere nos nomes· dos eleitores, como a Commissão iVe• 
ri ficará. · · 

LABI\EA 

· A eleição ness!\ localidade é evidentemente falsa.· ~111, 
não só houve tambem incursão de famintos, como, não é cri
vei que comparecesse gra.n!!c numero de eleitores (HS)J Vé).; 
tando só na chapa do Governo,. quando na eleição para Go
vernador em estado normal, apena~ votaram 29 eleitares, 
'Lendo obtido o candidato do Governo 11 votos·. 

Na lista dos votantes encontram-se nomes de individuas 
alistados dentro do;; 30 dias anterioreg ao do pleito,. e, em 
uma mesma secção votaram as duas sec~úes, tomando-se os 
votos em separado, constando da proprio .. acta outras irr&
i;ularidades, que tornam a cleicão do Labrea, além de frau-. 
dulenta, immoral. 

Votaram, tumbem, tres fiscu.es, qu~ eram ~leitores 't !11 
(pgs. 6 verso do livro de acta). 

CA:.'iUTAMA 

E' nulla a eleição por não haver o reconhecimento 'dM 
respectivas firmas nos livros competentes; além disso é de 
notar que a villa (o i .~aqueada nas v espera-s do pleito.. (Da-
cumentos n~. H a 18.) .. . . 

' 

~· . 
MUNICIPIOS ,DO RIO SOLIMõES 

E' ,juiz de cireito da comarca, o Dr. Antero Coelho de 
nezende, primo do Governador e do candidato a Deputado 
Aristides Rochn, com os qunes mantem inteira solidariedade 
politica c de família·, tornando-se assim o unico che~e :poli-
tico da licalidnOe. . 

Nláo obstante, temendo a !!errata oonservávn no seu lado 
· um preposto para entregar as chapas e os ~itulos nos .clei-. 

. '· 
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tores, a cocca da urna, como il notoriO e foi denunciado por 
pessoas qualificadas. · · 
· Nulla, demais, a.. acta por' falta de reconhecimento da 

assignaturas dos eleitores, · 

. i CODAJÁZ. 

· Verificada ~s assignaturas dós eleitores, a ealygraphia é 
, identica em quasi todas as assignaturas, tendo sido feita a 
' eleiOio . cland' e atinam~ te_, só 'obtendQ, por isso,· .votação, os 
eandi~atos officiaes. · . · 

· ·· · ·E' tio celebre a faina do· emerito falsificador, Sobreira 
de. Mendonça, que já na: eleicllo para. Governador foi conside
rado fàlso o resultado, do pleito alli . realizado .... Nulla,. por falta 
dê'reconheeimento das firmas dos eleitores. . . . . . 

' I', ' ' 

CO~Y 

: · ' Eleiollo fraudulellta. BastBI vê~ .e ~ompárar as as~isO:átu
'ras dos niesarios e eleitores· com as. da· eleioilo. anterJor: para 
cbegàr-se a esta conclusão~ o que não admira porque a falta 
de pudor do juiz de direitO da comarca, Dr. Anisio Jobin, 

, eabo eleitoral 11em esGI'upulos de todos os governos, é bem 
.. eo11heci4~ em todo o Estado. · 

'I , ''; ,..."j ' .. '.' 

.• P~.BÔÃ 
. . ' ., . ' 

·. .NuUa ~ a eleiçllo. O ehe:l'e politico Jo§<). (fe Si(JUeirà C~ 
~'<valcante convidou· o eleitorado para. votar no idia 6 d11 (eve

. f'e.iro,. Tres . olrculares · neste ·sentido v§o annexas { doos .. i 9 . a 22), COIJIO prova, reconheceMo mais tarde ser no dia 20 a 
·eleiollo, ·em cuja seeolo compareceram apenasA9 ~itores' e 
nAO U7,· como consta da respectiva acta... . . . 

· · ·. O' titulo de el.eitores da opposicllo ficaram 'Presos pelo 
·))residente': dBt mesa que, declarou, nllo seriam os seus .votQs 
,ap:u~a4os . .' · . . · . . · . . 
' ·Sete elettorea, 'I!J8'Datarios dos documentos ns. 23 a 27; 

e com as ~irmas devidamente· l.'eeonheoidas, declaram~ nilo lhes 
. ter ·sido possível votar pela falta de seus títulos, affirmando . 

que, se porventura, constassem os seus nomes das respectivas 
aptas, seria ~ prova material da nullidade da eleicllo. . 

De facto, examinando o livro de . actas, verifica-se delle 
· constarem os mesmos nomes dos que protestam. Convém ob- . 

. servar·que o oi.:ladllo Clovis .Brasil, o mesmo que.figura na acta 
como .iuiz municipal da mesa eleitoral,: é o presidente do Con
<~elho Municipal do mesmo município, e apenas 2" ·supplente 
daqtiella autoridade (juiz municipal ) ; no entretanto, .achan.: 
é' o-se presente ·o respectivo 1• supplente da !l'<ismo autoridade, 
o cidadão Francisco Valladão de Mello (vide documentos nu
moras 28 o 29), elle se arvorou cm presidente da mesa. 

,., ' 
SAOPAULO DE OLIVENÇA 

' -·- .... .11~,..,, .' '. ·' . " '·~· ... ~.:·.. ' ~ 

. · · . E' nu lia à eleição procedida nessa localidade'.. ' . · 
· Pelos 'documentos 30 e 3f se affirma que se apparecêr nà 'I 

acta algu!D nome de eleitor entre os 27 da lista junta, os quaes 
não oompl!receram á.eleição, é a prova da sua falsidade, o que . ' . ' ' . ·, 

. ' ' 
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se poderá verificar do livro dO. u!Lima ele.i.yão federal anteriol' 
a de _que se trata, por haver alli as firmas de .eleitQr.es deSSiiJ 
tempó, como- João Baptista Rodrigueg, Targino Péreira Lei· 
te, Julio Martins Ferreira e outros. · - -

·· Pelo documento n. 32, que é a certidão passada pelo 1es
_crivão do juiz federal, extrahida. das actas da Junta Apurado
ra, verificaram-se irregularidades que acarretam nullidades 
in•anaveis.nos.municipios de s:: Paulo de Olivença, Benjamin 

· Constant, Moura e S. 'Gabriel. E as actas não vieram a esta 
Casa., 

BENJAMIN CONSTANT 

· A eleição nessa loc~lidade é tambem núlla, . não so p'elo 
processo seguidn e con!lecido de· fazer-~e alli eleição· falsa,· co
mo porque uma representação dos . ele1tores daquelle munici- · 
pio, exhibida· á Junta Apuradora pelo major Carlos Chauvin, 
fiscal .do candidato governisfa Paulo Gomide, foi enviada á 

. C.amara, conforme ~onsta da !espectiva acta, repres~ntação, 
-que constata a nulhdade argUida. . . · 

· E' juiz de direito da comarca o Dr. Antonio ·Baptista de 
Aq1lino; c11i' incontinencia é habitual, promovendo desordem 
e alarmanao eleitorado, como aconteceu .na ultima eleição 
para governador, empregando o- destacamento federal, que 
abiúldooou o seu, posto militar, sendo por isso substituído e 
castigado o commandante pelo general inspector da região. 

A· fraude é, aliás, provada pelo doo. n. 32. · · . . ' ' . .. . . ,~ 

' . . ~UNICIPIÓS DO RIO JURUA' 
i ' -

CAJ\AUARY 

' ' 

E' iiitlla. a eleição por falta abs'oluta íÚ recõnhecimentõ 
dati firrn_IJ.s dos eleitores no respeotivo I ívro de aotas. : · 
: O chefe !lOlitico dessa localidade é considerado falsifica~ 

' ·dor-mó~ e até .accusado de crimes puníveis pelo Codigo Penal .. 
I . . 

SÃO'.FE~IPPE I . ., -- . ... ' . - ............ -·· ,..,~ 

. A...eleição procodida nesse mmlicipio é nuZla, porque, sem 
mot.ivo justo,. foi feitO.: em cartorio, .sem nenhuma observan
cia das prescripções JegaE~S, •exigidas pela lei eleitoral .vigente, 
como tudo sEi vê dos respectivos documl)nt<is enviados pela 
Junta Apuradora. , . · , · , . ·. 

,, Copstam. da ràspectiva acta nomes de eleitores.· que n§o 
votaram, como por exemplo, além de outros, os dos cidadãos 
José Valente Sobrinho (doe. n. 33) e· FrancillCO das Chagaa 
Leopoldo de Menezes. i · ·· · · · · 

O m1inicipio do Siío Folippe de h a' muito s.e acha em es-, 
ta do de conflagraçiío, niío havendo garantias de vida si quer .. 
Assim é que o proprio juiz de djreito da comarca, Dr. Alberto. 
Julio lie Góes Tones, por se uiío t(lr submettido ás in,iuncções 

. dos celebres-e conhecidos chefes politicas· daqueJla infeliz ter
ra, foi victima d~. uma grande surra ~e c~cete, :mand!id!l dar-

.. .. 
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lho pelos mes~10s, como ó n;,t~rio aJli o consta de publicudões 
estampadas .nos jo1•naes do Maná os. . 
· Tudo, em São Folippo, ir.C,tlira terror, desde os regulas 

cho.fos da politica situacionista acima alludidos,. até ao dele
·-gado nomeado adrede official da Policia Militar do Amazonas, 
para o fim do augmentaL' esse mesmo terror com as suas fo.
_çanhas do janizaro conhecido; a soldo do· governo (vide do-

. cumonto n .. 34). . . . . · 
· Annotei nas actas as. differenças de nomes constantes do 
cr.rpo ·da. acta e rlas assignaturas. . · · ·· · · 

São nomes falsificados ás. dezenas·;. outros, augmentados; 
outros, supprimídos. . • · ··· . . · 

. O autor da acta deve ser punido, o que requeiro á. .. Com-
missão,, , · · 

O MAPPA, 'DO SENADO 

. E, para edificação da .l10nrada Commissü.iÍ, basta que seja 
·.examinado o mappa organizado pela Secretar~· do Senado. 

· . Nunca foram annotadas. em tal documento tantas, tão re-. 
pof.idas irregularidades.. · . · . 

' . ' \ ' 

Ml ELEIÇÕES DOAS ' ' 
: ' í . /.' .. . . . : ' ' 

, Do quanl.o fica exposto, scntc-so a fraude. a qudaciosa 
'raudll quo campeiou nas eleições. 'do interior do Es'tado do 
!Amazonas para a.I'onovaçlío do torco do Senado. · · 

Ha. eleições de verdade em 24 secções eloitoraes; nas da 
Capital; na 2• de·Humaytá, em Itacoatiára e cm Teffé. · 

O resto é fraude, fraude, fraude I · 
ApÚrllda a verdade, o resultado geral é· o seguinte: 

.. .V~tos 
1\lcteliO t t t o o t o ..... , o o'~ t o o t o o o o t o 1 t 1 o o t o o : t t 'I t o o ~ 790 
Alexandrino ..... · ............. , ....... -.. ... . . . . . . . . 745 

· VallBdaros . . ,. . .. : ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . ,. 626 1 · 

EsRe é o resultado verdadeiro de. eleições que se reali~ 
znrnrn. ) 

A iNELilGIBIT.IDADE DO DIPLOMADO~ . 

A inolcgibilidade do Sr. almirante ·Alexandrino de Alep• . 
c.nr para a .senatoria federal é completa e innegavel. · : 

O, documento n. 35 . é u'ma· certidão .. da Secretaria do Su
premo Tribunal Militar, poJa qual se.vê que o diplomado esteve · 
em exercicio do :cargo de ministro daquelle tribunal até 26 de 

· novembro do 1920. quando foi posto em disponibilidade, 
A lei eleitoral, lei n. 3.208; e o decreto n. 14.631, de 19 

de janeiro de 1921, fulminam a inelegibilidade: 
· "Os magistrados federaes e os membros do Ministe-

rio Publico Federal ;.• ·' · · · .. · · . 
. . Para que cessa a· inelegibilidade e niieessario que os can
didatos, em taes eondições, se. afastem dós seus cargos nos 
noventa dias anteriores á ll'leiçllo .. . , '. · . 
. . O Sr. a~mirante não cump~ite' ~.ssa disposiçao aa l.ei (llr .. 

f.Jgoo 05 do citado decreto) .. i. 1 • • • 
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A questão do prazo ~ão tio{fro discussão. . . 
Sophistas, porém, podem querer· discutir a velha questão 

de saber si os juizes militares são ou. não· magistrados !e~ 
deraes. ' . . 

·E' uma discussão bysantina. 
Elles o são indiscutivelmente . 

. · · A nossa orgariizncão judiciaria militar é perfeitamente 
' igual á da Rc:PU·blicá :Argentina. 

Lá, pela lei de 1863; a .iustica militar é federal. Os 
oommentadoros. (Peres, Rep. Jur. Fuero, Jurisdiccion, Jus-. 
ti o ia, Gobierno), assim o affirma:m. . ' . 

Na .Inglaterra, os Courts Martial, creados pelo Mutinv bill. 
de 17 43, são tribunaes nacionaes, designacão. que nunca sof-
freu cóntradicta. · . · . . 

· . Nos Estados Unidas·, os tribunaes mili.tares são t.ribunaes 
fedoraes, (].i'ournier, Cod. Proc. · Crim. de Nova York, intro• 
ducção, pag·. XIV) • . .· 
· ·· Carlicr (Rep Ame r., tomo 3, pag. 48) diz o que· são 
os· tribunaes federaes americanos. . . . 

· . Em Hóward l!ep. {pag •. 78) vê-se que QS tribunaes mi-
litares americanos são 'federaes. . 

.Spear, no seu ·monumental trabalho l<'ederat Juridicary 
'(parte 3•, cap. 4", n. 3, .pag. ·365), diz,. textualmente, que 
«não ha cscriptor americano que não ,tenhà a Court of clai~ 

· si não por tribunal. judiciaria federal•, · . . 
Na nossa Patria, então, é unanime o conaenso. 
E' o Poder Executivo, recuando, com o aviso n. 13&, de 

5 de maroo de 1900, que reconhece .que os ministros do·li:llu-
premo Tribunal· Militar são magistrados federaes. . 

E' o Poder Judiciaria,. pelo ·Supremo Tribunal Federal, 
quem o diz, entre outros, nos accórâãos de i3 de agosto. de 
1902, n. 2.860, de. 1918, em termos· textuaes: que «,ius.Uoa 
militar é justiça ·rederal:t, e no de n: 1.800, de 27 de ae~ 

' ti.lmbro de 1911 • E' o proprio :Supremo Tribunal Militar quem 
o declara no accórdão de 13. de agosto de 1902, publicado na . 
neviáta de Jurispr'Udencia, de outubro de i902, ·á pag •. 1341 •.. 

· E' o Poder Legislativo·. quem o declara, nesta · Casa· do 
Congresso ,li. votando as leis n, 1. 144, de .30 de .de21embro. de 
HJ03, e a de n. 1.313,de 30 de dezembro de 1904. ·. · 
. · E' .o':Senado Federal quem· o ·affirma, nas suas discussões 

~ votações de 15 e 18 de dezembro de t902. ·· 
E', antes de· tuilo, · o espírito constitucional quem diz da 

natureza· federal 'da justica militar. Para que se verifique 
isso, basta compulsar o Diario do Congresso Naciona~ de-U 
dr. dezembro .de 1890, em que . se encontra a propos1çilo da 
creacão do. Supremo Tribunal-Militar. · · · · , 

Os nossos juri.Scon'sultos são unanimes na ma teria, 
E' Joaqttim Barradas, em seu Parecer, de 9 de maroo 

de 1900. . . . . . ··' . . . 
Bandeira de Mello ·começo. o seu Parecer, de 7 de marco 

da '1900, dizendo: cNão "Podendo soff~r 'duvida· que os mi:
., nistros do Supremo Tribunal Militar são,juiies federaes • .,,. 

Amphilophio, no Parecer da mesma data, diz, palavrns 
suas: «< Supremo Tribunal Militar é orgão essencial e per" 
manente dQ Poder Judiciaria do Estado federal•; · · 

Fe1"1'eira .. Vianna, cm Parece1• de 17 de . marco de 1900, 
di:r.: <Não se .póde pOr em duvida .que .os membros do Su
preii1Q T~ibt~n!ll .Milita~ sliQ ,juizes ~ederjles:.,, .•. ~. ,, ' ' ' 

.. . . 
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Ruv Barliosa, na tribuna desta Casa, em· 18 de deembro 
de 1002, proclama que celles são juizea fede~eaest. 
· · 'l'odos esses pareceres correm ·mundo. ·· r.' 

Estilo .publicadoil em () Direito, paga. 66 a, 80, volume de 
f5 de maio tle 1905. · . 
· IÂ.rgumentem contra elles, contra o Poder . Executivo, 
contra o Judiciaria, contra o Lel!'islativo, contra naciónaes e 

, estrangeiros aquelles · que ·pretenderem tapar o sol com uma 
p~neira ou. . . com a sua sciencia. . . . · . ·, 

·c. · Nem lhes àproveitará a chicana de ter a lei :n. 3.208 
. disti118'1iido . os membros' do Tribunal de Contas com · a sua 

inelegibilidade; ·a excewão prov.a a regra, porque estes são 
rturiccíoiiarios .administratratlvos de ordem· differente. . · 
· . J'i'llo· ha necessidade de demonst~acão; é uma verdad& evi-

dente. - · . · · . • · · . . ~ ., ' 

-
' ' • CONCLUSÃO ' ,. 

'· \ 

,., 

· · a) que sejám annu:llada's as sdótjlles., ajiontailas; iluJas 
·eleições sãci invalidaS;· . . · , 

b) qué sejam apuradas as eleições constantes do quadro 
acima e contados seus votos; . . . · · . . · 

c) que seja reconhecida a inelegibilidade do candidato 
~lexandrino Faria de Alencar, de accOrdo com as· dil!posiçCles 
I
, . , . . I , . egaes; · . . • · . ·. . . 
. · d) que, de accOr<lo com os pedidos acima, me sejam re

conhecidos os .poderes de !Senador,. eleito pelo Estado do lAma
zonas,· nas eleiçõés pl,'ocedidas . a 20 de fevereiro ·de ! 921. . : ~. . . ' . 

' '· I I ' 

· Rio de Janeiro, 25 de abril de.i92t.- José Maria.Me-
·t~Utf Junior. · : · · · · · 1 · ·· • , 

· (Com 35 documentoa.)1 , . ,· ' . "' ·- ' . ' 

. DOOU!\fENTP ·!'i'~ . 2 
'· 

·~ 

I ' 

• •, .... 
' .. 

E:ano. Sr. gerente da" The :Amazon Ri ver S. N. ..com
pany, Limited - ·o abaixo assignado, ·para fins eleltoraes, 
pede a V. Eil:. que mande certificar ao pé deste si' neste 
apne ·tomaram passagem em um dos vapores desta companhia, 

· com destino ao Rio Negro, . os doutores Arthur de Carvalho 
Passos; Luiz . Elysio e Hermogenes Sacramento Madail Gon
çàlves, respectivamente, juiz de direito· e munioi.paes da .co
màrca do' IUo ... Negro e do térmo de S., ~ab~iel; datas em. 
que alies aqu1 embarcaram no mez de Janeiro; da~ em 
que regressaram a esta capital e datas . em que novamente · 
~artirani no mez de fevereiro: Nestes termos,..E.' deferimento. -
·Manaos,. 14 de marco de 1921. - Jlflymundo ;Thomé Be:erra . 
. . . <Attestamos que os Sra. Drs. Artliür de Carvalho Passos' 

e Lui Elysio tomaram passagem a l:lordci do vapor Inca, . sa
liido · deste porto no dia i · de· .fevereiro dó corrente anno, 
a~sim como· desembarcaram nesta cidade,. de bordo do vapor 
Inca, entrado neste porto, de· regresso de sua viagem ao· Rio 
Negro os Srs, Drs, iArthur de Carvalho. Passos, Luiz Ely.sio 

" 

•' 

• 
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e Hermogenes .Socrates Madail Gonçalves. O alludido vapor 
. entro!! neste porto a 13 de março do corrente anno. 

Manáo~, ·17 de maroo de 1921. - Por procuração d.e 'l'lie 
· Amazon R1ver rSteam Navigation Co. (19f1), Limited, M • 
. Neves, agente, · · · · · ... 

Expediente do dia IS de ianeiro 

Portarias do Governador : .. ' 
1' Seé~.- N. 21: 

' 

' , . 

. . () · (J!Mlrna<!or do Estado do· .AÍnazonas, tend;o. em vista a . 
propoata apresen~da pelo Sr. Dr.. Chefe de PohCJa, em oifi

·cío sob n. 19, de 13 do mez corrente, 'resolve nomear o 8r. 
major Severino Carreia ... da: Silva, 'para e~rcer, . em_ com..: 

. missão, o cargp de delegado de policia de Boa Vista do lUo 
Branco.. · 

Commrunique-se. 
. ~allici!) ao Governo, em Ma,náos, .ta. ~e j!lllei-ro c!e 1912:1· .. 
- Cesar 4ft-ll(!go Monteiro. - S.. C. de Mello Rezerulf'. · · 

i 
SEOI\ETAIUA DO ESTADO . . ' .... 

Expediente do dia 46 de fevereiro 

Portarias do Governador : 

:1• Secção - N. .46: · · , 
· O·. Governa"dor dO Estado do Amazonas, tendo em: vista a 

proposta do Sr. 'Dr. Chefe de .Policia, l)onstante .do officío 
n. 68, de 15 do mez .corrente, resolve nomear o ca.,llitão da . 
Força Policial .do. EstadO.:.Auxiliar do Exercito ·Activo; Em)'-

. gdjo I!ento Aly~s, . pá.ra ex~r9~r, em commisslio, o cargo de de-
legado de pohc1a do munu'llpio de Barreírinha. · 

· · .Oommunique-se. · · . · · • · 
-.... ._ 

Palacio do-Go!Verno, em .Manll.os, 16 de fevereiro de 192:1. 
-'-Cesar. do Rego ;Món,t~iro~ ~ -s. C. de Mello Rezende. ..._ 

· _ · .1' Secclio. - N •. 47 •. 
• ' ' I ' " . ~ ' • . 

O Governador do Estado do :Amazonws, de .· accOrdo com· a 
proposta do Sr. Dr. Chefe de Policia, constante do ·off'icio 

·n. llO, de 9 do mez corrente, resolve nomear o 1• tenente da 
Forca Policial do EstadO-Auxiliar do Exercito Activo, Manoel 
Corrêa da Silva, para. exercer, em commissão, o eargo de de
legado de policia <.!o municip1o de Borba. · 
· · Communique-se, 

/ · Palacio do Gov~rno, em Manáos, :16 diB .fevereiro de 1-921. 
- Cesar ,d() Reoo Monteiro. - S .. c. de Mello Rezende . 

- Sciente, annote~sà e ·nrohive-se ~ foi · o despacho 
exarado em o officio em. que o Sr. Augusto l:todrigues de An-

• , ' I \ . 

. . 
• 

/ 
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drade cominunica Lor assumido a 1 de· fevereil'<l: o e~rciclo 
do cargo de delegado de policia de Urucurituba . 

.._ O Sr. Dr. Chefe de Policia communicou ao Exmo. 
Sr. desembargador do Estado as ocourrencias: polfciaes d~t.a 
capital, do hontem para hoje, · 

- ., 
OS SUCCESSOS DO BAIXO AMAZONAS 

Novos detalhes sob1~e, a acçl.o dos cangaceiros 
. ' . . 

'- . r . 

Proseguindo nas nossas informações sobre <J inovimenl.io 
que estalou nos municj.pios de Barreirinha · e i'ltnués, publfca- · 
mos abaixo outras not111s ·que !ll!io foram fornecidas por pessoa 
recentemen~e 'chegada de Parintins : ' · . · · · 

· . Em um . dos primeiros ~taques dos canga~eiros, em Bar
reirinha, escapou. de ser assassinado o .. cirurgi!lo-dentiàta Ma
ximiliano dà Trindade ]'ilho. · · · . . 
· · :·Estava em palestra com dous conhecidos, na , casa com
. marcial do um ·hobraleo, quando alli · ~ppareoeu um pequeno 
grupo de bandoleiros, armados de faca e vergontea t11e· 1:4ra
batucú. · · · · · · . , · · · ·. · · 

Vendo á porta· os cangaceiros, 'que tentavam var(ijar ·o es
tabelecimento e .eram nisso obstados "P,ela eaposa. do. dono da 
casa, que revelou uma coragem inaudtta, ·o .Sr; 'l'rindade Fi
lho lançou inãó de um rifle e deu um tiro a esmo, com o t.im 
de espantar os invasores. · 
· O pequeno :grupo fugiu ú detonação· da bala, diesa.ppare-
ccndo na matta..proxima. •. · · · · 
• Pouco depois, foi o· Sr. Trindade :~.visado. por um. dos 
moradores do logar de que outra horda de· cangaceiros alli
c!avo. os fug!ti·vos, estava planejando um assalto. áquella pro
priedade;• O objectivo desse plano era I saquear o estabeleci-
mento e eliminar a vi'da do .Sr .. Trindáde ... · ·. · · 

· . A' vista do. semelhante noticia, o referido profissional 
fugiu rom ·as demais .pessoas, ·.q.ue ·se achavam no estabelecí
mento, lHlndo este depois assaltado e saqueado pela horda st-
nistra. ·· · ' · · · · 

, o dono da casa esLava' ausente, quando se dét•am taes 
occurrencias, · · · · . . . . · . · . 
· llor oéclll!ião do ataque ú propriedade do turco :Abraham 
Serru!ha, no .paraná do Limão, foi baleado o cangaceiro Fran
cisco Antonio de Lima, 'residente d ·ma'l'gein do .\nc!lrá. 

Um dos móradores do · Ariahú, chegado a I•arinbns, de.; 
clarou que o objectivo dos cangaceiros ó r.anit• os negociantes 
hebraicos de Barrei.rlnha o outços pontos da z-ona confla-
grada.. . . . 
· · Asseverou o informante . que, naquelle munioiplo, exis

tem apenas tres cooas commerciaes · do hrnsileh•os, serulo as 
dem~l~ de prOJiriedade dos hebraic!>s, quo1 :favorece~ os. seus 
.patrtctos com a, venda de mercadi)I'tas ~ P,rC\iOS modtcos. e ex
ploram grandemente a bolsa dos· bra~tletros. r.-endendo-:lhes 
generos de primeira necessidade .e outros artigos r, o r preços 
exorbitantes. · · : .· .. . · 
· A proposito salientou que os brasileiros dão -:-dous mil 
róis por um carretel do linha o cinco mil, ré is por um metro 
~o faz(l~da. prdina~ia •. : . l . · 
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·_ · · Era ignorado o paradeiro de .Toso\ Alves de I.fma, que fu-
gira do Jogar Nova Experiencia, no pnramt :lo !l.amos, <JuandD 
foi invadido e atacado· pelo~ bandoltliros . 

. OS. SUCCESSOS DO BAIXO AMAZONAS 

Força l'JUe &egue, torl}a· que vem 

Nenhuma noticia temos a accrescentar, n.lém das que . 
hon! em .inse1•imos ·sobre o que vae occorr·endo na região con.; 
flal!'l'ada do Baixo Amazonas. 

. "O déspacho, que rccebemo·s 'é vae publicado, na seccio 
telegraphica, nada adianta. · · 

\ 

. · ·. - :-\: ~ordo' do vapor Sã~ Salvador. ~eguiu h ontem .pa~a Pa
rintins, sob o commando do segundo. tenente José Coelho Va- · 
le.ntll_ do Couto, um contingente . de- vinte e · cinco praças do 
vmte e seta batalhão· de caçadores, que ai! i vae · guarnecer 
a cidade, ameaçada de invasão por parte dos -bandoleiros que 
operam no baixo Amazonas, commettendo depredações á pro
priedade part.icular. . _.· · · • . · . · ·· 

A' remessa des·sa forca áquella cidade do baixo Amazo
nas obedeceu a uma ordem telegraphica emanada do Minis.
·terio da Guerra, hontem mesmo recebida·.pelo coronel-Aze
·,edo . Costa, · commandante da unidade . do Exercito aqui 
aquartellada ·• ·. . 

O contingente . seguiu devidamente equipado, · fazendo 
parte · de seu effectivo o -tenente medico Clar:o do Prado 
Jacques, um sargento do pelotlio' de · saude e . outro com-

. baténte • . . . _· ._· · · . . , . . _ . · 
. · O embarque effectuou~sc pelo roadway.. da Mando• 
llarbour, ás dezoito horas, tendo ao mesmo .. compa.reci~o . o 
coronel Azevedo Co·sta, commandante do. vinte e sete, e sua 
offloialidáde, o ·.Dr •. Simplicio · de Rezende, . secretario , geral 
do ·Estado, f.amilias e populares. No ·roadway tocou a banda 
de musica do' vinte e ~c te. 

Proceden'te d~ ·obidos ~hega1·á a esta .Capital, no . pro
:tirllo va.por. um corJtingente de vinte o cinco praças da ha~ 
'teria· aUi .aquartollada, · que aqui, vêm substituir, no effectivo 
do :vinte e .sete, .as· que seguiram para _Parintins. .. . 

os SUCCEBSOS DO BAIXO .Al'ÚZONAS 
. . 

:4: iucta "entN os l1andnleiros f! a expedir.iío· Úoal. _. Appre-. 
hensão de m•mas e munições. - Continua o movimente: 
bellicoso, - As 'in{ormdçíies p1•e,çtadas pelo prom.()tol' 
publico· de, Parintins. - Ou!i•as" notas, - Uma ouarii(l 
original. 1 

· 

D1t zona do hnixo Ama~on~~., invai:Jicla pelos cnn:;acr.il•IJs, 
acabamos de reocbN' novús iní'ormuçõc!,- que e·sclareccm, mais 

.. . 

• 

' 
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ou ·menos, a marcha que tivera~ ·os ~cóntjlcimen!os, sobre-. 
tudo o· resultado da m1ssão do aviso C1dade de Mandos. 

, Esse navio, que havia deixado Parintins ao me'io rlia de 
treíle do •corl'ente, navegara durante duas horas em demanda 
<ia ;~ona conflagrada, •sem soffrer o menor ;incidente. A' uma 
certa altura, porém, o seu commnndante avistou uma canoa 
e, abordando-a, ·intimou ÓS tripulantes a não pro seguirem na 
marcha.. . . , . . . 

. Obedeceram e .foram acto continuo recolhidos a. bordo 
do aviso. Abi verificou-se que eram Ignacio, Souza Nobre e 
diversos outros embaixadores dos ca·ngaceiros e destinavam...se 
a. Parintins, levando a incumbencia de declarar.· á's autorida
des Jocaes qne essa---..cidade seria· atacada, naquel!e dia, caso 
r.:ão adherissem á causa dos revoltosos · · · ·· 

· Proseguindo a sua roba, o aviso ·chegou, ás dezéseis e 
· meia horas, á bocca do lago Mexuringa. . 

Ahi notaram que1 no estabe~ecimento commercial de 
Ber1jamin Conceição, Situado a sais passos do barrancó, havia 
uma· extrao.rdinaria • agglomeracão ·de · pessoas suspeitas; 
Eram os bandoleiros, que estavam .fazendo carneagem e arre
r.adimdo · outras mumcões de bocca, com o fim de, apparelba:.. 
dos, sustentar o ataque a_. Pa.rintins. · · · · · · · · 

· Avistanc!o o aviso, os cangaceiros · tomaram . posicão e 
fizeram cerrado fogo, séndo repellidos immediatamente pela 
for1·a legal,· que, at.é êntão, 'se. mantinha· disposta a evitar 
qualquer derramamento de sangue. · · ' · . · 

· A luct'" durou uma hora, mais . ou menos, sabíndo ba~ 
leadas duas praças da foros polioi&l. · . ' . 

Os. cangaceiros, vendo alguns de seus companheiros fe-
rído~k penetraram· na matta, em completa debandada. . 

· u commandante da :forca -apprehendeu diversas canoas 
e batelões Jom :viveres e armamentos, dez rifles; innumeros 
cacetes e um boi abatido tudo em poder dos. cangaceiro&, ·· 

.·· Esse grupo destroçado, que vinha descendo, lentamente, 
o pàranli do LimAo e saqueando as propriedades ribelrinha8 -
devia reunir-se, em certo. Jogar, a outro grupo, · que desolà 

. o 1111ranA dtl Ramos. Dah11 l)lfurcados em columnas, · ataca
t•i&rr:, a um tempo; a .oidaae de ParJlltins, · ...: · · . . · . 

Os proprietario~ do logar Santa Clara, sltúado em Bar
reirinha, haviam chegado a. Parintins com ·algumas .fazendas 
e miudezas, que conseguiram retirar de seu estabelecimento, 
pc>uco antes do saque praticado pelos bandoleiros. Dt>cl's.;. 
I~aram ter obtido' informa~:ilo· de· !l'lle,· depois de atia retlra~a. 
o seu estabelecimento fOra assaltado p~laa cangaoeiros1 'os . 
oua:es roubaram· móveis de :valo!.l loucas, gran. de · quantidade 
de ~abaco e trezentos. alqueires ae farinha de ma.ndioca •. 

Desembarcou ta~bem . em Parin~ins, aciomJ,Janhaqo de 
sua tamllia, o negoc1ante Alvaro Ma1a, que havia fugido do 
Paraná do Ramos, . receio'so dos rebelde·s. · . · .. 
· . O Sr. Maia trouxe daquelle ]ÍBraná .. os seus havere" 

i'eiriovivéis, na certeza de que a sua· casa se~a atacad,a pelos· 
revoltosos. . · ·., , 

·Era deslllndora a situação da zona conflagrada,· em vir
ludc dos repetidos saque's, que já htwiam · atungldo a vinte 
e seis casas . de negoc1o. Alem disso, numerosos estabeleci
mentos do centro e da cidade de Parin:tins paralysaram ns 
~.!:!a·s tr!lns.apc~es, por causa do tem~r que se .esta.P.elece:u •. 

·, 
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'O aviso l)idade de 11/ariáos chegou ao Jogar Pedras, do 
coronel Ig;nac1o Pessoa Netto, no dia dezeseis do corrente. ·

. _A VIagem .corre~ sem o menor . incidente,, sendo·: a eiXpe- · 
·~:hçao, em cammho, rhformada de que· lá hav1a muita gente, 
disposta a 'reagtr. . 

. N~ .espectà.tiva ~e- umá r.e'sistenêia mais. tenaz que a do 
Me"urmga, :1. expe<hcao segu1u com ,as dev1das precauções. 

Mas logo que o aviso defrontou a residencia do coronel 
.Peg~oa Netto, a Jiandeira nacional foi içada. na fachada do 
predio. . · ·· 

. O tenente João Hollanda saltou em terra e convidou o 
coronel Pessoa. Netto a vir a bordo do aviso, ·fallar ao com-
mand)lnte da expedição, no. que foi attendiâo, ·. sem relu- .. 
ctanc1a. · . .. . . 

Por essa oocasião o tenente Salustiano Peréirâ. desem~ 
barc9u com um contingente da f9~ca policial e fez uma batida 
up · J!oyoado sem resultado posJt1vo. Nem , cangaceiros, nem 
mumcoes. . . . 

Soube-se então que os bandoleiros, tendo. ·noticia da 
. occurrencias de Mexuringa, se dispersaram .. voltando alguns 

até. as barr:J.Cas e autros internara!lkse. nas terras centrae·s. 
. O ~oronel Pessoa Notto ·negou a sua interferencia nos 

acont-e:.clmentos, deolarand.o que. o. band~ que. se alojara . ~m 
\ Ped1·as, o fez por alvedr1o proprJO e ·nao com o seu apoJO·, 
· Accrescent.ou que, sem . forr;as pará. reagir, teve . de • ·sub~ 

metter-se. á vontade do grupo, mâs esta;va prompto a auxiliar 
a. arção das autoridades, mencionando; opportunamente,· os 
nomes dos responsaveis pelos actos de .. vandalismo. · 
. 

1 
Apezar de s~as declarações, fico11' detido a :· bordo do · 

·y~.. . 
-.' 

' Os preJUIZos .causados ·pelos rebeldes nos municípios de· 
. Barreirinha, Maués e Pari-ntins, são avaliados em se1scentos · 

contos de .réis O Sr. Simão Benjó, um dos principaes avia
dor#s ,da regillo C~l).flagrada, estabelecido em Beléín . do Pará

. e cheg~do. a par.intms, declarou qu!l a sua parte, nas, perdas, 
·é superior a trezentos contos de ré1s... . . ' . .· 

· · àutro côininerciante · que· fugira de Barrelrinha para Pa
rlntins, reoeioso da horda· invasora, declarou que. muitos dos 
banrloleir-os destrocados em Meruxinga . appareceram defronte 
daqu~lla. villa, completamente nú's, tendo atravessado anin
gaeq e ·lagos a nado, com o f·im de não ser apanhados pela 
for~, legal. Acerescentou que a revolta contra 'Os judeus 
tl'eneralizou-se e radicou-se na alma popular, de um modo 
mfle~ivel, . !l(lhando, por· isso, arriscada. a volta delle's á séde 
de ~eus negocias· oommer~iae·s. Disse ma~s que os rebeldes 
seqr teavam .as casas dos Judeus e repartlal!l: o producto da 
pilhagem como quem praticava um acto leg1tlmo. 

Haviam deixado Maués, busc.ando refugio e1p . Parintin~, 
o c:lpitão Carlos Augusto, supermtendente muntCI·pal e d1~ 
ver~os commerciante·s. Estavam ali i aguarda.ndo o desfecho 
d!l~ ~~ont!lc.im~~o.s, afim de ;egrSJS~.à~ !I,Q~ ~-~!l.~ dpmipill~s .• ; 

• ' 
I 

· . ..,. 
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'I' 
'' 



' . 

I 
' 

• ' I 
; , 

320 ANNAES DO SENADO 

O· Dr. Felix da Cunha Vasconcellos1 promotor p11bUco 
de Parintins, chegado, hontcm, no Sapucau:l, declarou a bordo 
·a~ um .dos nossos companheiro·~ de trabalho que os bandoleiros 
sao em numero superiot• a oitocentos, divididos em turmas, 
c~cfiadas por ~osé Va9ueiro, ~ntonio Cardoso,. vulgo Bar.,. 
''mka, José Jacmtho Ptrncntel, ex-subdelegado ·de Barrinha, 
1\fanoel.ArauJo Lima e.outros. Acct•es.centou que o inqvlmel;lto 
revoiuctonarJO, actualmente, está no ·seu perwdo mats grave, 
n!io $endo .Jufficient.es, para restabelecimento da ·ordem, as .. 
for~as lega:e~. que a IIi se encontram. Disse· quê a acção da 
expedição, 11a bocca do Mcxuringa, foi de grande effeito. 
por•,ue desalo,iou dalli grande· horda, de rebeldes. Mas acori-

. ' tece que ha muitos grupos di'spersos, que vão conquistando 

.· forças legaes que am se ·encontram. Disse que a acciio da · 
C!tlt;~de de Mo.náos e, ·conseguintemente, das forcas .Que nelle 
:Vlii.Jnm. . · . . . 

O Dr. b'elix ainda declarou-nos qué o objectivo da sua 
. vinda a esta cidade 'é pedir. providencia.s · ás• a.utorida(le's no 
se~tido de reprimir, de modo %lositivo, a acção dos bando-

. letru~. · · 

I 

Outro passageiro relatou-nos, . como nota typica, ·um 
facto inter·essante. As autordades de Barreirinha, visando a 
de!eea da villa, haviam organizado uma guarda de· elementos 
Jocp.e:s, fornecendo-lhes arma,s c municões. Os homens, qno 

· a· compunham,· esvasiavam as agulhas dos rifles é mandavam 
as !:alas aos revoltosos, dizendo sempre aos portadores, se
cretos: .:.:::.. Precisamos de · a'ltxiZiar os nossos· irmãos ·contra 

'os j-.tdetll; Verificado o .facto, dissolveram a guarda, por im- · 
pre~ta:vel . e perigosa.. . . _ · · · .· .. ·· · . 

OS SUCCESSOS DO BAIXO AMAZON:AS ,. . ' ' 

p inqiterito policiaZ -;- Declarações . co~prometiedora8 íob1;11 i · · · 
· o movimento beZZtco.!o - Os . cabec!lha1 da revolta. e 01 · 

seus as1eclás :......: Os •quarteis-oeneraes dos bandoleiro8 -. 
Outras notas impo1•tantes. . ' · · · · · . 

' .. 
Chegam 'ao nosso conhecimento riovos détal,hes sobre ,i) 

movimento que conflagrou os municípios . de · . Barreirin:.ta, 
. Mau és e Parintins. . .. - . 

O documento mais impo1•tante, que faz luz sobre os aoon~ 
tecimentcis, ó o inqueri to iristaurardo pelo delegado de policia 
da Parintins, com assistencia. do promotor publiéo,· Si·., Feli~ 

.. da.valcanti da Cunha Vasconcellos. · · · · · · · 
· Foram inquiridas· varias testemunhas oculares, as quaee 
'declararam que os principaes pontos .. de concentração dos can
gaceir_os foram os Jogares Bocca do Sapateiro; Lauo Grande c 
Pedras, no . município de Parreirinha, e Massanàrv, no muni-

. oipio de Maués. · . • · · 
Ahi eram armazenados om ·barracas· ·ospeciaes, e depoi~ 

distribuídos collectivamcntc, entre os cangaceiros,, todos· os 
cangaceiros todos os liavcros roubados dos ,estabelecimentos 

. ~ominArcinos,. chcfia!"do o scryiço pilhage1:n · os ~.nndoleiro~ 
Manocl ArauJO de- L1ma o Jos(j Jac.mtho Ptmerttel ... 

•' • 
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. · O ~.r. Salomão Mendes, proprieta~io do lagar Nova. Uwiã11, 
no paraná do Ramo~, depojz perante a .autoridade policial, de
clarando .quo, no ataque e saqueamento de sua <.'383 conaner~ 
cial, l.omar41r1 rarté os indivíduos . Evaristo 'l'heodoro ' dos 
'!lois. J~uiz .l,i.trl.lario dos. Santos, Francisco Januario t.los San
tos, José J1~sliníauo de Castro, Lucas Amazona~ Relém, Manoet 
Domingos. de .Meiltnros,' Claqdino Gonçalves tia .Silva, J,,ão ·Pi;. 
mnete•, lla)'IIIlllldo Gonçalves da Silvu, Manoel Yianra, Anto
nio Seixas, Juvencio Justiniano de Seixas, Alvaro· Antonio de 
Souzn ll!arques, J•atrocólo de Alineida Brusse, Vicente Antomo 
dos Santo~. Francisco Alves Belém, Cypriano dos SantoR, l'heo~ 
cloro Galvâ<·~ José Alves Belém, Antonio Marinho, Miguel Ma~· 
rinl.10 .. João Mal'ques Tavares, Raymundo Caetano Pereira, An~ · 
tomo Peres, Loqrenço Japeim,. Theodoro·.Pereira de Almeida, 
José Perc.ira de Souza; Manoel Justiano' de Seixas, · Berma

. ne~ildo Japeim, Antonio dos ~.antos, Pedro Reis, Benedicto 
Re1s, Serv!]I01 Moraes, ·Antonio. Padre, Amaro Pinheiro, Anto~ 
.nio Motta, Euzebío Gomes, JOI\'IlUim Medeiros de Souza, Cylo 
·de Souza,, i\!arcellino da Paz, Gabino Motta de Souza; José Ni~ 
coláq Vianna, ,Julio tSeixas, Jeremias Brusse dos Santos, Ber
nardino dos Santos, · Benedicto Guedes Vianna, ,José Espaltla, 
Manoel Marinho de Souza e Raymundo Furtado. . · 

Foi elle o unico commerciattte, estabelecido cem lià.rreiw 
. rinh'a, Q1,/:e soffreu aggressão e espancamento. Os .bandidos 

o ·apanharam; quando . fugia :por ·uma· ·janella do estabeleciw 
mento,· vibrando-lhe diversas vergastadas com couro 'de :peixe
' boi, ·àlém, de dar-lhe algumas. cacetadas, .que lhe ,produziram 
no corpo contusões e 'echymoses. Recebeu. tambem do.ús feri
mentos 'perfuro-incisos na região lateral esquerda do troruico 
anterior., · . . · . · ·· · - · 

' . . ' 

, . . . I . 

Apezar. disso, ·o seu estado não inspirava serias cuidados,; 
. . Foi tombem ouvida, em inquerito o Dr. Delphino Alves, 

. residente em · Barreirinha, onde é empregado. . 
· .. · Contou que,'·no .diá 7 do corrente, sahira · do barrado 

Urucurituba, de. Isaac Benjó, em. Barreirinha, com destino á · 
Nova. Experiencia, ·onde é es~abelec_ido Salomão . Cohen,. levando 

. um. batelão: .que àhi. cpegando e não encontrando .. meio de · 
transporte até ao Jogar Pedras, desceu, de passagem,.,e!p uma 
iglll'ité de' Abilio ·costa; que em viagem soube: que um1grupo 
de: salteadores que se destinava a Pe'draa, apartara .no·logar 
Ord.em c ProgreSio ·a fizera ó saque.amento completo. da casa 
commeroial de Jacob Cohen, conduzmdo as mercador1as. para 

. · a casa do coronel Pessôa Netto, onde ficaram depositadas; que 
-ao dia- posterior . a esse assalto, os assaltantes: des~eram da 
, oasa dÓ coronel Pessôa Netto, em um bote"deste, conduzindo 
. \parte. das mercadorias rouhadas para o log~r F:loresta, com .o 

fim ... de proceder á .distl'ibuição conectiva,.· f1can~9 o resto, em 
poder do coronel Netto, por ser o forneced~r de arrn~s e mu-: 

. nições aos Ca.tl$í,ac,e,iros;,,que viu· .José Vaqueiro, co,nfer1r o: pes
Joal do gru!)9,".Q~~~mpunb; de oento e J~~..;~Q.m~~~.:.~e 

• r1os salí.cadores cj1Úl a't4Carám & casa. de 8alptn§trCo1len, 1'08 a; 
"eclsar o nome dos se~inte~: Quir!no Barb~sa, Leandro Ba;w 
roo, Pedro r.ro:::io!ro, N:ooláo Monte1~o, Do:nlDSQG iJvea," Joao 

~·.- Vol, I ~ 

. ' 

\ < 
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G!orjn, Aris~pte)es Coelho, Qregorio (Joelho, 1\[nrtinho (larva
lh(), Lttiz Pªrintins, Uenriqu~ M()ntejr,o, l\fanbel Brito, Gl\u
qeriei() ferreira, ~o~q Medeiro~, .t\ntonio 'rl10maz Qardoso, , 
'U!ysses S9~1~a, 1\[nuricio coe!JlCi, . Francjsco "Barbosa, Jacjnt~o 
C~rvl\lho de Souz11, .rl)ão Peleja, Murillo P!!lçja, João Appare
o!do1 Benef:!icto E'erreira e Fortt~nato Barbo~a;· que tem certe1.a 
de qtie· o coronel Netto mandou atacar· as casas commerciacs. 

·<Je · Ur!isürittf~a. de prefer~ucja a~ .de Isaac.· Ben,ip e orde!!Qil 
que Q~ bi\J!didos, no ~eu regre~so, fizes~em ranch~ para ir' at~
o.~r ll Cl\!!~ de SalomaÇJ Mendes; que ficll,ra combmado. que os 
b~~d()lejro!J matassem quns reze~ P.B fazenda ·Floresta, dO Sr. 
F~lix QI\V~lcante ela Cl!nha, Vascof1cellos,. pn,ra o rn,nch(). de 
.~~vo. a.taq1,1e á, .CIISII dt!,Albérto Mendes; que os element~s _de 
eo~f~•pça do c()roftel Pes!!"l\ N etto, nessas empreil,ad118 S!~!~~ _ 

. t~$, e,!'l!om JQ~é Vaque~ro e ~to~~() Tho~az C!,'rd,()B() ,. . . ~ · . 
' 

~./. 

- -. Os bandoleiros haviam atacado uma .casa commercial si~ 
t\j!J~a na 'pont~ dó lituct:iil~, no ·rio Andirá, levando t()dlls 1\·~. 
mePoadorias, dmhetro e documentos; Foram executores. ~~~asa 
empreitadl:' o~ iricljvid,uos Flpre11tino· Bà.stos, Virgilió :.c~rneii'u, 
Alfrédo Bà~tos, Hera~lito Brasillno, ~aymuqdo Carimbá: Ra~ 
tflil'fJ ll~ilia!lo; Sergio ,.qe Moraes, Aiito~io Mapa rã,. ~ygino 
JIJ_~parli, Ma~~el. Mapar~; RaY!JlUDd~ Sántarém, 1\lam.i!il:t Mo-: · 
·n1r•, Antomo Baraunl\; ~ntomo Seixas, Am.arq- Pinh!)!rÇI, ~ ... 
~~~-~@~e, ~I_IÇ(Ib Qu.\rª e' JoãQ <le. $Çiu~"· · 

' -:;( ~ 
, Foi saqueádo outro estabelecimento situado na bocca. do. 

Limiosill'bo. Por ,occasião do ataque o 1gerente dessa casa;. Sr~ -
D~çiq Çollare~, O'!~~es:~ill fll~!r IÍ ~ª~~"' ~q~ lle.n~olei~Qa;. . . · 

I 
' ' 

Uma dás testemúiihall, das qÍJe ~epuzerarn · em 'Parintins,. 
~:~mo'u_ que ~ mór pa~te- das mercadorias rouba_da~ dóii es@.- · 
~eléO*me~to~ com!Jlerciaes dos Sr.a. Davi~ Be~z11quen' e-M.· ..u~ 
HYIIA' fo1 o'!n~uz1da . em canOa· e deposi f.ada n11s barracas -de 
Manoel Justlmana. VIanna e- Jollo da Mot~a1 aqu11lle ~esj!len~ 
Da Bocca do Sapateiro· e- este, no la~o. Grana e. . . · · - ' 

. · Aocrescentou que p_or occásillo :do. assalto a essas ca~as 
·Oo.mmol'ci~és; loçah~lld~S na villa (J,p· Bárreirlnh~, · os. baodP,-_ 
lêll'O& fizeram. dJstrJbUiç~o ~e ,algu!;llas merc-aªorias, 11 mor~- · 
dilres do .logaP, da. n~o seis sacoas de. assuc~_ar~ ~·~ qiver. sa. s pe .. ça. _s 
·«<~-. fa~enda a. Francisca Tavares.: fllzenda~ -e .. calçados a .1\n~o.-
·zilo p.,mentol e outras-mercadorias' a Muriilo Lobo Bentes. ,.,. 
: :peclarou rnà_js que Franc!SO() Car~!liro.JambeJ'!l levou llma 

· canOa carregada· de mercadorias. · . -:; ·. · , . · 
' Ficou ave!'iguado qu~ a,_casa commer'cial de .Jacob C()hen 

·tambem foi atacada e saqueada totalmente, cabendo n autoria 
•clçssa ass~.~~~ aos çaw;aceiros quo opr.r::wD'in n:~.s !J;nm~ctiaç~s 
d" lr-t'' ' ,,. . · · · · • 

' '' ' . . . ' . ' 
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Os ássaltanlc•s fizerám completa ·limpeza e commettcram 
as maiores deprfJdações. nas casas commerciaes de. hchraicos 
situadas no· Pimlhy, no Ch,'bov .e na \'e lha .aldeia do rio An.., 
dirá. Destas eram prupL'ioLario 1J4vit.l lien~uquen e l\1, A.s-
sayag. . · 

Está aYeriguado que os chefes dos cangareiros, que revo
hwionaram o rio Andirá. furam ,SPrvnlo d~>_MuroPé. llnymun•1o 
Carlso .Mn'J•inho e HaiÚiJ•o Emiliano de OJ'iveii'a, os quae~ a1.dllm 
isoladammlle; ·com o s.cu· grupo; sem· rcce!Jm· inslruc~ÕI!S dos 
.ca!Jecillms que opura\'am no paraná t.lur llamos e na.villa de 
Ban·eirinha. · · · -

-
' No assalto a uma das casas commr>rriaP.B dii horira !ló An

dirá,· os bandolriros cncuntrai'am resi~tnncia :por nnr·lc tio (tllA• 
soai, que defendia a pt'OIH'icdade. Honve. cer·,·u•lo · tiroi•!ÍO, 
morrendo Manocl da Paz e sah indo ·fpr•idos .F••rnando Ca.•e..
miro Carneiro .e José Veneno, Lodos perLenccnLes ao srupu as-
saltante. · • ·· ·. · · · 

-
·o~ cangacniros invadiram, de· surpresa, a rn~n ·de Forfll· 

nnto Rnrn~m. silnarla rm Rarrririnhn. r•oubaoda ~crcadol'i"l• 
dinheiro e Joias e commelendo depredaçõe~.: · 

.-
EncArran!lo . as pri>sentes notas, · rumpre-nos arccntnar ' 

qu!J, ati\ honlcm, não haviamos rlicehil!o nPn·lnrma· inlormaç~ 
eobre os suceessos desenrolados na zona· de 1\lauéa, 

.. ; ·. ,.,. 

·. · As autoridades policiaes e os empretmdos na Snpt~rlnten
denria Municipal e Ml!Sa de Renrlas, ahu~amlo do prt•t!l igio.'.:lo 

-ca.rgo, prenderam eleitores, amea~ar·am out roa de. panr.adoa e 
insultaram os demais, que não votaram rum ·o go\·er·no, ln-

. clusi.ve o fiscal na vid ~A~sayog, em plena 2' sccc;Ao· eleitol'AI, 
imped i~do a 1 ihOI'dade do p 1 o i to. · · 

•·· Parinlins, 21 - O clcle;ado ele policia ílr>Aia dllnrl~ prPn~ 
dPn., hontem o elrilor· Euzrhio Matto~. prlo mnfivo d~ tnr es~e 
cidadão sr n11gnrlo a t'nlrrc-ar seu titulo de eloiLor ao Sr. Fur
tado Rnlrm, chrfr a·n,·rwni,ta. · . . . · . · · · . . .j . , :. 

. ' Secretaria do Estado - Expediente do dia 12• ~e teverell'o 

.,.,. Porlnria do l'lm·rr~ndor - 1• secÇiio - N. · 43. · · . 
O Governador do Estado do Amalouàs, tendo em 'vista ·a 

proposta· do Sr, Dr. chefe de Policia Am officio n. <65,. desta· 
data, resolve nomear o 2° tenente da Forç!! Polici!!-1 do ·Estado, 
a:Llxil.icu- <:'...-.. F,x~~ .-'.t'fo!•,.,., .• ~ r.,.Mi! ~!'lfl'l~ po..rn. ~ ... 

.. 
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cer, em commissiío, ó 'cargo· de delegado de policia do muni-
cípio de Mail i cor é. - · 

Commlinique-se. \ , , 
, ·~alac')o do Governo, ·cm Manáos, 1.2 de fevereiro de 192L, 

:- Ccsar iio Reoo Monteiro.~~ s. c. de lJlelzO Rezende. 
< • 

Seci'(Úaria dÓ Esla'do. __:. Expedien}~ ,do dia 28 de janeiro 
-~ Porlar,as do Governador -;- t• secçao - N. 3-iO A. . 
· O. Governador. do Esl~do do Amazonas, tendo . em vista' a · 

~propo.sta:' ~o Sr. Dr. chefe de Policia, constante do officio nu
moro, .-'1!1, .~o 27 do. mez corrente, resolve, nomear o :2o tenente 
Julio , Ent!as Cavalcante, para exercer, !Jm commissiío, o cargo 
de' delegado de fJO!icia do, município de Borba. · . , . ' 

. Communique-se. · 1 , 
r . • • 

, P~lacio do Governo, em Manáos,. 28 de jane_tro :de :1921. , 

- ce8a1' do Rego MontetriJ. - S. c. da Melzo Rezende: 
' I • • ' > ' 

\ ,. 
., - "'I,, 

' • ' :\ - • ', < < 

iA S~CÇao- ~. 34, '. i\ 
·.O Governador do Estado, tendo , em vista a' proposta ~do 

Sr. Dr. chrJfe de Po,licia, resolve nomear o, 2° tenente João de 
Hollanda Cavalcante, para exercer, em commissãQ; o cargo de· 
·dcl~g~~~~J~~~!:e~o município de Itacoatiar~. . . . .... 
, Palácio do Governo, em Manáos, 31 de. janeiro· de 1921. 

. ! 

- Ccs~r do Reoo Jllonteirô. - ·s. C. de Mello Rezende. 

-·· :· ' . 

DOCUMll:l~T6S NS. ·14 A ui· 
I ', •_,, 

. · Superior Tribunal df' Justiça -- Sessão 'ordinaria, em' 15 , 
de fevereiro do 1921. · , , , · · , • 

, Presidente: o Exmo. Sr. desembargador Sá Pereira. . . 
, Secretario· interino : Luiz ltodrigues de Souza. · ·. · . . 
· .A' b'ora regimental .presentes ,os Exmo·. Srs; desembar~ 
gaaores Sá Peixoto, Souza. Rubim e Luna Alencar, procurador · 

. geral doi Estado, deixa .de haver sessão; por falta·de 'numero •. 
· . Sessão ordinaria, em 17 de fevereiro. de 1921. .' ·. ·, i 
· Presidente: o Exmo. Sr; desembargador· Sá Pereira .. 

• 1 . •Se~:retario 'interino: Luiz Rodrigl.ies.de·Souza, ·.. .. . . 
. , . A' hora regimental presentes os Exmos .. · Srs. desemba~
gadores .Sá Peixoto, Raymundo Perdigão, 'Luiz Cabral, Paulino 
de Mello; Souza Rubim, Estevão de Sá, Bonifacio de ·Almeida, 
Raul da fllattn e Luna Alencar, procuradO!' geral do Estado, foi 
·.::~berta· a sessão~ · . .· · ·· · 

Lida, approvada e1_assignnda a· aot.a. da sessão. anterior. · 
doram-se as occorr&lcias seguintes: 

Disl:ib,uiÇã.o, por sull&titu !~o: . Ao Exmó: Sr. ' deeemhlll'· 
gador Lul,i_C~br,al·~-Man~e:~·Mpe.Jl~!b.,~~v,el .. - 1• 'I'Pel• 

. ' ' ' . ' ' ' .. 
··. •' ... ' 

. ·'''··..._ ~ 
·~..__' 

' 

•·. 
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Jante e 2• appellado, Dr. Analio de Mello Rezende; 2• ap
pellante e 1" appellada, The Manáos Markets Slaughterhouse •. 

Distribuições - Ao Exm<>': Sr desembargador Paulio de 
'Mello - Floriano Peixoto - Petição .de habea.q~corpus .:... 
Impetrante, Virgílio Esteves de L1ma, em favor de Rodri~rn · 
Affonso. · - Moura -. Recurso de habeas-col•pus (e:e-o(ficii.: . 
- R.ecorrente, o Dr .iuiz de direil.o; recorrido, Ulysses de AI~ 
meida Monteiro· · Ao Exmo .. Sr desembargador Souza Rubim 
- Florfano Pei.-r.n~o .:..,.. Pet.içüo de habeaa-co7•pus - Impetran
t,e, Mam•el Ga~tor de Arau:o. em se·favor - Manáos- Ap-· 
pellaçilo commermal - Appellautes, Alvaro Monteiro & Comp.; 

, ,appellados, .J Silva & Comp, - ~o Exmo. Sr •• · desembarga- . 
'dor .Bonifacio de Almeida - Manáos. - Petição de habecu
•corpus - Impetrante, Dr. José Alves de Souza Brasil, em 
favor de Hygino Antomo de Albuquerque. ..:... Ao Exmo. Sr .. 

· . desembargador Raul da ·Matta '-- Floriano Peixoto - Petição 
de· habeas-corpu~ - Impetrante, Virgilio"· Est.evés de .Lima, 
em favor de Albmo Fernandes da Silva. . . · . · . · . . 

· . . . Julgamentos - Floriano 'Peixoto ·'- ·Petição de. liabea•
corpus ..:... Impetrante, Virgilio Esteves de Lima; em favor de 
Rodrigo Affonso; ·relator, o Exmo .. Sr. desembargador .Pau-' 
tino de. Mello;.- Por unanimidade de votos' resolveu o: Tri.; 
b)mal adiar o ,iulgamento .para depois da' remessa dos autos do 
processo· movido contra o. paciente,, remessa já~:requisitada ao 
tomar·> conhecimento do o mesmo .pedido feito · ~m radlotele- . 
gramma - Flor.iano Peixoto - Idem, idem. :..__ Impetrantt;, · 
Manoel Castor de Arau',io, em seu favor; relator; o Exnio: Sr. · 
desembargador Souza Rubim. - Unanimement.e, converteram 
o julgamento cm diligencia para o fim de solicitar-se lnfor .. i 
m11Ções ao ·Dr. juiz de direito .interino, da comál'ca de F,, 

. Peixoto. - Floriano Pei:toto - Idem, idem ....: Impetrante, 
1ii'gilio Estev~s · .. de Lima, · e'e favor de Albino Fer
reira da Silva; 'l·elator, o Exmo. Sr. desembargador Raul da 
Matta .. - Unaniriíemente,. converteram o julgamento em dili-. 
gencili para o fim de avocar-se os autos, o bem assim solici
tar-vos informações· ao Dr. juiz de direito .interino ·da comarca 
de Foriano Peixot~~ · · · · 

O Antim~1'11 con.(la(lrado - Pru6es - Demi.~ttio - Coru:rtJeít 
· · . . . . .· - «llabecu-corpus:to ·· . . • · ·. . 

. Algo de anormal vaê se passando na villa. do Antimary, d<l 
· visinho Estado do Amazonas. . .·. · . . · • . 

: No dia 26, por ordem do Dr. juiz de direito,' em exerctcío, 
Jollo Pereira da I.uz, foi preso o commerciante Rodrigo Affon
so, .e demittido. o promotor· publico Xavier !la 'Silveira. Pro· 
palava'-se alli -queo.seriam effectuadas outras prisões .. Já an
teriormente tinha sido preso o ··commerciante Balthazar Pe
reira ,o Receia-se a . pris~o do . corol).el Serapillo ~,Lopes, so~io· de 
Rodrigo. · . . .. 

1 
. o' · 

. ' O ,iu iz munici,al Francisco .Góes foi. forçado a passar o 
·exercício ·do cargo. . . . . . · · . · . 

· O advogado coronel Virgilio Esteves impetrou, por tele
gramma desta. cidade, habeas~corpus aiJ Tribunal de Justiça 
do Amazonas., . . · · • 

o ' 

,.:, 

. •.' 
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'l'odos qnantos assistiram a sessão de hontem no Snperitir 
'l'rihunal cfe Jusli\~a do Bsl ado tiveram orcasifto de constatar o 
4esvirluamcnto da justiça que impera cm algumas comarca~ e 
fei•mnd. elo interior. oTlde ,i o izcs nn con!cro de s11!l carTeil'!l, de,;,. 
honrando a toga, monosprezando a ler, para ser agradavcis no 
situacionismo t~em p·ral iradn \'Ct·rlarleir·os aclos de lOIH'Ur·a. 

ltrft•r•imo-nos a S Gnlll'icl c l~lo1'iuno P••ixoln, onde no 
primr.irf) o. juiz municipal não contente de havrr proccrfido 
corn a maior incor·r·cçãtl nas vr~fJCJ'as do. plcjJ.o l'uúeJ·al .de ?,O 
de .r~ver·ciro· e dias ·segu,intes, levou as suas diatribes ao ponto 
de nsurpundo ae funcçõrs ele juiz de rliJ•r.ilo conceder nm ha
brus-cm·1ms a um homicida, cu.io crime foi rc\'eslidó de as
j:)(]ctos !Jêdionrlos. A nossa cill'te de ,justil;a, ante o rccur,o 
fundamentado do D1'. ,juiz de diJ•tdlo· cassem a ordem fmpc;
trada e determinou que fosse instau1·ado processo contra o 
magi~t1·hdn usurpador. · .· . · .· . · . 
· O cãso dP. Floriano Peixoto cercou-se dll gravidarle m'\ltlr, 
. O juiz municipal n:t prns~Ao intlt•roJ•u,qa qno levou. a er · 
:feito; occupando intei•iorinrmte a Vam de Dir·r,ito, hão só ~üs
pendt>ra o. tahelliiio e prendrra o t• supplente de juiz setJcJI)-

1nal e ccrnmercíantes da localidade, aos· quaes já fm·am .con~e~· 
di das em sessões anteriores OJ•dcns de hnbP.aN-corpu.~, . COJilO, 
para dar ganho de causa, no plcilo · frdr,rnl, ao governo, pra
ticou outras il(egalidadcs e arbítr·a~iedades qne o Tribunal 
d_eitou, IJOJÍtP.Jn, abaixo, ao concrder o habt•as-corpus impe-~ 
trado pelo coronP.I Theodor•ico Serapião Lopes, uma da~ .. vi-
ctirnas. drl jn iz . forralll'az. · · · 

. Na discussão o dfl~cmtmrgador rP.Iator fez acrcR renm~us 
a. esse mngisti·ado, no que fui acompanhado pelos· demais tles- ·· 
emlmrgadoJ•es. , . . . 

O dr-sr111hargador Estevão de Rã ehr.gon ã dizer que a 
just-iQa dr, J.'lol'iano PCJixutn eslava tJ·an~ftll'lllnrla em um ta

. veJ•na e. par·a· o caso pedia ao prrsidnntc do 'J'J•ibunal .que,. de 
ac1~r\r'do com o Go\·ernaclor do Estado fosse reililplanladu na·· 
Qllt>ila COIIIIII'r·a o I'egmtcn da moralidade; ca~tingando-se. O· 
ju11 prt>var·ir•ndo)'. . · 

A OJ'tlo•IJJ impetradn roi. concedida por .unanimidade de 
vot.oR; · . . .. 

l~•li,, como Stl v~. contando com .iuizrs r!R~se ,inez que o si-
. tunrJonJsn]o ol•ttlVP. mn1~ r!rJ mil. voto~ fllll'll o il111~[r·e ddS•1•>-·. 

nl11•e1dn Sr Paulo r.omido e elevou a votaç11o dos ~eus ca11t:li-.t 
dato; dri'J<•Inrln~ Jlf!~ln r•ntJilal ·e. nos 'muuie-ipios que altivs
mcuLu t'C!JelJil·anl a fraude, 

Jlma:ona.v - Radio - O ca.~o do «A maúman - Tf1irara'mmai · 
trocados c11lre o Presidente da /lepublica e o Guvernadur 

·' "Rio, 17 (Via nacional)·- Tendo o Or. Epifario Poqs~a 
tolrg·J•aph ar lo ao df'~f!llill!l rgndo r 11 c•go M u nl ,. i l'o, nnvcl'll<~do,• 
d~ssc I•:stado, indag·anf!n rio nltcnlndo no ,iní·nnl A mn::ona~. em 
VJstn dt·! 11m tolc!gl'nlltiiiU que· o r:hPI'r da N:u:iio l'r>Ct!lllli'U du 
cprnnol. CliiCJ'I'r.il·o AJ\}.ony, o Cloi'OI'll:ldor I'Bspondt•u, dcs·m·•ll
lJntlo cRingoJ'H!D!IIl•nln, diwndo q11c a olln policia 111111en aLLtlll• 
tára cf:ull'll .u lilliJl'dudu Je illlJ>I'r~nsu c .il\ntaiB allontai'Ú. 

Adeanla que houve um Jigcir•o confliclo Clll plena rua na 
.occasião em que um policial ténL4va dosarwàr .um popular,, 

' 

' '~ 
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O desembargador Rego Monteiro disse' tambem quo o Amazn
r.as prégava ahcrtamcn(.e o seu assassinato, sendo um tantu 
pasquim. ' 

OS SUOCESSOS DE CANUTAMA 

Ultimas notas. 

. Em ndditamento âs informações, 1
.CJUC tios. préstctíi. sol)~~ 

os supcess~s de flanularr,ln, o commerciante. Eha.s. CoJi.~~ ve,iU, 
declaràr-nos; hontem, que todos os bandoleiros iloi!tirtuliirl em 
liberdade, naquella villá; não dispondo á aütoridaile local d~ 
praças para effectuar a sua prisão. , . · · · · . 

. Accri:>scentou que, devido à éssà fâltà e aô estlii:lo iie iftse.:. 
gurartca. do edificio, · qúe serve de cadeia, o deléglido. lóêãl n!o 
p()ude detér alguns dós rebeldes, . que, a pedido do c()rônêl 

. Thcodoro Bdtil.lelly,. compareceram á sua prêséiléã e dàj;iüzerâm 
sobre. as occúrrimcias. · . -' · 

~ - O comm~rciante Jayme Cohen, tàmbem victimá dós .êán.:. 
gáceiros, inforinou'-'nôs; á ~iza de nôtá comica, ,.i:J:ue. ~pós o~ 
~uccessos,. as mulheres dos. msurrectos, que re1ni:lem no là!l'O 
ilo Snbaiará, fizeram promessa à São Bertedicto de celebrar .là'7 
dainhá e óiltros officios, caso os seus maridos lião· soffréss~iii 
o men~j' constran$'imertlo pelo çrime (Jue prl!ticaralil :, . ·. ê 

Disse-nos ma1s que é relativamente grantlé o numero d 
cabtlclos que habi~m aquell'\ lago e as. suas adjacénlliáli é que 
a villa de Canutama não dispoe de elementos para a sua tllfêRi 
no caso de nova incursilô dos bandoleiros; ' 

I'' '~ --
os suí::cl!isso·a DE CANUT.UfA. 

Detalhês tio írtque dqúellii villti 

... ri~o ha mui~os di~s, .lias~~dos em uin. radiô~~#imt<lü_e,9, ·. 
Governador. ilo Estado recebera da Lahrea, nQhca~ram~s, CWt 
um grupo dr. bimdolAiros. havia inyadido a villp. de Caiiti,amá 
e saqueado .. 9avirsas c,as,as. commercli!.OS. . . · .. , . . .· .•. , , 

. No intuito de esclarecer taes occurrencias, fomos, Jioiitem, 
á bordo do vapor Stipuraia,, qtic chegou dá zoriá. (!Ónuií!t'adll, 
aJ:!i et:J.cl)ntrándo ()s. ~rs. Elias coht1n c tsáac. r.()~eni s.Qclos 
da·'firma Isaac e Cohen e Jacob Cohen, chefe de outra firma,. 
aillbas estabeleridàs iiaquella vil la.. .. ~~, ,.. ,., . ii:.J ., •. 

. Esses cômriirrcilintes são · naturáes de. marrocqs, . é~pa~ 
nhol, c v~erain pedir,providenciás ao ,CoJisül do)iàti, paiz, .nest.~ 
cidade, vasto como os seus estabelecimentos foralll ossaltados 
pelos cangaceiros. . . ' . 

. Abordado por um do~ nossos companhe.irus de . trab!llho 
sobre· os referidos sucçessos, éi Sr. Eliàs Cohen relatou-nos; 
oin lirilias géraes, o ~cguinte: 

No dia quatorze do corrr~ie, ás vinte e duàs ê .m~~.a lio;. 
!'as, cstllva . dormindo no intei'ior do s,cti . estabeleCimento, 
quando foi despertado por um sus~urro de vozes, 
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' Abrindo 1t parla, immccliatamcntc, deparou com os ·indi-
víduos l~rancisco Clemcnlino e ,José Tllomaz, que llle decla-
raram, necessitar do comprar alguns remedias. ·. , 

Fel-os entrar e foi buscar uma caixa de pilulas contra 
sezões, mas, ao voltar do interior do estabelecimento teve a 
surpreza de so ver· 11a presença de mais dous indivíduos, os de· 
nomes Henrique C.humano e Manoel Domingos, que armados 
de cacetes, lhe deram voz de prisão, indagando, ao mesmo tem
po, do paradeiro de 86U irmão Leon;· que não estava em casa. 

Na previsão de uma cilada, procurou com a maxima pru
dencia, demo\•er esses individu'os dos seu!l intuitos criminosos. 
:Mas ... ne~se ínterim, um grupo de trinta homens, chefiado por 
Herculano Gomes da C:ruz e acampados nas immediações do 
local, invadiu inopinadamente o est;~helecimento e executou o 
.seu plano preconcebido, levando mercadorias no valor de qua- · 
tro çontos de ~é is. A pilhagem foi pres.enciada por elle e .por , 
seu ·1rmão Isaac,. que no auge da confusao, despertara do leito, · 
afim de verificar o que se passava. Não foi passivei reagir 
nem fazer o menor protesto, dada a superioridade numerica 
dos assaltantes, que se mantinham em altitude aggressiva c 
se achavam armados de rifles. ... 

Depois dessa occurrencia, os . bandoleiros dirigiram-se á 
. casa commercial de .Tayme Cohen· e, adoptando ci mesmo pro
cesso, conseguiram realizar nova pilhagem, roubando merca
dorias no valor de quatro contos e oitocentos .mil réis. O pri
meiro individuo; que entrou no estabelecimento, pedindo me-
dicamentos, foi o de nome Jlde'fonso Antonio Leoel. ·· · 

Consummado I o segundo assalto, sem obstacnlos, a. horda 
sinistra seguiu para o ·lago Sabaiàrá, que dista uma hora da 
villa de Camitama, ahi procedendo á partilha das 'mercadorias 
roubadas. 

Em viagem, passando pela propriedade agrícola de Jayme 
Cohen-os cangaceiros commetteram violencias e ameaças che
gando a sua audacia ao ponto de desrespeitar algumas mu
lheres que alli residem. . ' \ 

Logo que teve sciencia di occorrido, o coronel Tlieodoro 
Botinelly correu em auxilio da~ victimas do saque, não só , 
abrigando-as em sua casa, como providenciando sobre.o trans-· 
porte das mercadorias, que haviam ficado nos· estabelecimen
tos saqueados, para a sua .propriedade ·situada no Jogar Al-
lianca. . , 

Dias depois de taes occurrencias os ·prejudicados fizeram 
um protesto perante o Sr. · Francisco Chagas Gomes Araujo, 

· · primeiro supplente do substituto do ,juiz seccional. 
O delegado local abriu inquerito, ouvindo a respeito os · , 

bandoleiros Herculano Cruz, chefe do grupo; Luiz Capitão, ' 
'Henrique Chumano, f!ebastião Guariba e Manoel Domingos. 
Esses indivíduos foram presos e conduzidos á presenca da au
toridade, em virtude dos bons officios . do coronel Botinelly, ,, 
que .tem auxiliado, de modo efficaz, as diligencias iniciadas. 
Os demais bandoleiros continuaram homisiados no lago Sa
baiará e em outros pontos ndjacentas, não· disponto o delegado 
local de força sufficiente para prendE> l-os, uma vez. que o re
duzido numero de praças do destacamento está policiando a . 
villo., ameaçada de nova incursão. · . 
· Foram estas as informações do Sr. Elias Cohen, ·aliás con- · 
firmadas por dous outros commcrciantes. que vieram 'no me~-
mo navio. , . ' , / 

' I 
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Outro informante declarou-nos que a população de Canu-' 
tama ficou aterrorisada com os successos, sendo grande o nu
mero de pessoas que abandonaram a villa em busca de refugio 
em outros Jogares. Entre as familias ·que sahiram dali i, ulti
mamente. contam-se as do Dr. Antonio Ferreira Annunciação, 
.iuiz de direito, e Affonso Alves Gaivão, delegado policial. 

. Receiosos de nova incursão dos bandoleiros, estavam de 
partida para Manáos os commerciantes locaes Julio Martins 
e Francisco Evangelista, este gP.rent!:' da casa Blandina ·Bar
bosa Evangelista, proprietarios das unicas casas commerciaes 

. · que, com excepção das que foram saqueadas, ainda se conser-
vam abertas naquella villa. · . ·· 

' 

DOCUMENTOS NS. 19 A 22 

ELEIÇÃO DO M:UNIC!PIO DE FONTE BÔA 

Fonte Boa, 10 de janeiro de 1921. , 
Prezado amigo Francisco Pacheco de Menezes - Acabo de 

'receber communir.ação official do Presidente da Assembléa e 
do directoria centrai, participando a posse ao cargo de üo

. vernador do 'Estado o Sr. d.esembargador Cesar do Rego Mon
teiro, pedindo para vos transmittir a boa nova e nossos pa
rabens pelo completo exito da causa que emprehendemos: 

. Temos, ·pois, empossado no governo do Estado um amigo, 
hqmem bastante conhecido, desembargador a 20 annos,' probo 
e intelligente, trazendo-nos a esperança de melhorar a si
tuacão. precaria do Estado. 

Para completar o nosso triumpho, peço-vos que façaes 
todo sacrifício possível, afim de vir a esta villa no dia 6 de 
fevereiro proximo vindouro, para votar nos nossos candidatos 
para quatro Deputados e um 1S'enador federal em renovação 
de . terço, consolidando, assim, nossa politica. · ·· 

Esperando ser attendido, aproveito o ensejo para apre
sentar os meus votos de felicidades ao amigo e a todos os 
seus. · · · 

· Póde dispôr do amigo e correligionario, aff. crd. obr • .;_· -
João de Biqueira Cavalcanti. ' ' 

Reconhe(lO a firma retro de João de eiqueira Cavaloanti, 
por constar identica do protocollo deste cartorio. Em teste~ 
munho da verdade. Manáos, 7 de marco de 1921. - O ta
hellião interino, .Ma.noel Bernardo da .Süva. 

Fonte Boa, 10 d·e janeiro de 1921. 
Prl'zndo amigo João Ferreira de :SOuza - Acabo de re

ceber communicacão official · do Presidente da Assembléa e 
do directoria. central, participando a posse ao cargo de üo-· 
vernador do Estado o Sr. desembargador Cesar ·do Rego Mon
teiro, pedindo para vos transmittir a boa· nova e nossos pa
rabens pelo completo exilo da causa que emprehendemos. 

Temos, pois, empossado no governo do Estado um amigo, 
homem bastante conhecido, desembargador a 20 annos, pr.obo 
e- intelligente, trazendo-nos a esperança de melhorar a si~ 
tuaoão precarin. do· Es.tado. · 
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Para completar o nosso triumpho, . péco-vos que-. i'açaes 
todo sacrifício possível, afim de vir a esta vilfa no dia 6 de 
fevereiro proxímo vindouro, para votar nos nosoos candidatos 
para quatro Deputados e .um· ~enador !~dera! em renovação 
d' terl•o, consolidando, assim, J)ossa polJlwa. . ', 

Esperando ser altendido, aproveito o enseJo para apre
sentar os meus votos de felicidades ao amigo e ·a todos os 
seus. 

· Póde dispôr do amigo e correligionario, aff. crd. obr. ,_ 
João de Siqueira Cavalcanti, . · .. .. . · 

Reconhero a firma retro de João de Siqueira Cavalcanti, 
por constar idenlica do protocollo de;te cartorio. Em ·.teàt.e- · 
rr:unho da verdade. Manáos, 7 de marco de 1921.. -. O ta
bellião interino, ;uanOP.l BernarcJo da sava. 

·-
.Fonte Boa, 10 de janeiro de 1921. 
Prezado amigo João Vieira ·Gomes """=- Acabo de re

ceber communieacão · official do Presidenl~ da Assemgléa e 
do directoria .central, participando a posse ao cargo de ,00'-' 
vernador do E!\tado o Sr. desembargador Cesár do Regó Móíi
teiro, pedindo ~ara vos transmillir a boa. nóvà E' nossos pã
rabens pelo completo exilo da causa que emprehendemós. 

Temos, pois, empossado no governo do Estado um amlgó, 
homem ba.'tante conhecido, desembargados a 20 ànnos, P.robo 
e intelligente, trazenda-nos a esperança de melhorár á si-
tuação precaria do Estado. . 

Para completar o nosso triumpho, peço-vos qué · ~éaeà 
todo sacrifício passivei, afim de vir a esta villa no cia 6 de 
fEvereiro pro:x:imo, para , votar nos nossos .candil.lalos _quatro 
Deputados e um Senador federal, em .renovacão. do .terço, con-
solidando a:'sim nossa politica. · 

Es·perando ser attendido, aproveito o ensejo rara· apre
sr,ntar os meus votos de felicidades ao amigo A a lodos ós 

; seus. . . . .., . 

Pó de. dis'pôr do am'igo e correligionario, aff. erd. obr, 
João de Siqueira Cnvalcanti. . · . . . . . · . 

ReconhectO a firma retro de João de ~iqueirá Càvalcàriti, 
por constar identica do protocollo. de'le cartorió. Em- teste
munho da verdade. Manóos, 7 de março de 1021. ...;... ó ta
belliiio interino, Mar&oel Bernardo da Silva. 

DOCUMENTOS NS. 23 A 27 

Meu i!lustre amigo coronel Guerreiro ..,.... Tetihà tido V. S. 
lloa saude, em companhia de sua digna famili:io 

Correram flor.ida e triumphantemente pa'ra nós as eleioõês 
de,20 proximo pastiadu, como o amigo' já .deverá ler conhe
cimfinto·. Hu, porém, um catio que V. S .. P. os amigos devem 
ter conhcciurcnto: Um sotlrinho do · no'so adversaria coronel 
CunegundAs Pl'OPáln aqui P.!ll Cnicarn que nos livr·o~. u~ ar.Las 
foram adr·edes euxcrladlis algumas folhas· de papel em que 
.está alterado o resultàdo do pleito.. · · 
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. Creio que V. S. deve saber este facto e o apreciará de
vidamente. ~em oulr·o motivo, queira perdoar a informação 
Que lhe pr·csla o - De V. 3. amigo e curreligionario, Se
bastião JJidi'flj{) Gonçalves de Souza. Caicara, i de marco 
dP 1021. ' 

Abonamos como verdadrira a firma supra de Sebastião 
Didimo Goncalves dÁ Souza, a quem conhecemos pessoalmen
te. Manúos. 7 de março de 1921. - Luiz Gomes Nogueira. 
- Joar1uiin de Souza· Ramos.- · 

-- llel'onhf>ço as fir·mas supra de Luiz Gome.; Nogueira e 
Qonquim de ~ouza Ramos. Em. testemunho da verdade (es
tava o signal puiJiico) .. Manáos, 7 de marco de 1921. - O ta-
be!lião interino, Manoel Bernarao da Silva. · 

-
Tanará, 2 de fevereiro de ID2t. 
Illuslre amigo e coronrl Guerreiro Anfony - Aftecuosas· 

saudaoões - Não tendo recrbido communicacão ·para pleitear 
a eleição para Senador e Deputados federae~. estava resol
i'ido a não me apresentar. porque, a convite de um grupo ' 
de eleitores, amigos do Juf.ahy, deliberei-me a seguir até 
Fonte ·Boa, para pleiiPar a elricão, SPm as chapas, e uma 
procuração para fisca I izar a mesa, de fórma qur tudo elles 
f:zernm á 'vontade, aJ,~m de· que, nem siquer uma .lei elei-
toral o amigo me mandou. , 

'Compareceram quarrnfa e nove eleitores, sendo quatorze 
nossos e trin la e cinco delles, ·apparecendo um enveloppe com 

·duas chapas, delle~. que disseram não a;.urar. . 
A mesa não foi presidida pelo suprlente do juiz federal, 

e sim por um supnlrnfe do juiz municipal, e, sem duvida, 
é um ponto de nullidade. . · 

A /alia elas chara~ veiu nos trazer grande emharaco, pox:
que, mandando fnzrl-as ú ultima hora, só incluirnm os nomes 
do~· dous Deputados, quando devia ler incluído mais o nome · 

· de um dos nw-inns. f' n rir RAnadnr nãn ·nscreveram a profissão 
elo rw .. José Mari~ de modo que a mesa não quiz apurar, po

. rém ficaram ele t:omettor, as chapas para a mesa hpuradora. to-
mar· conhecimento. · · . 

Dr i:nou de 7!otm• 1tm. eleitor nn.~Ro a falta de titu~o que 
está em_ pndm· do Sr. Siqueim, elltrnão (JUiz entre(lar, · porém 
depois votaram dons qne a mesa prrRnmia sorem·delles, quan.;.· 
do nm rrn nosso. e não rndnrnm impugnar Este que votou 
sem· o lilnlo. 1110 tnr;i o fit.nlo rnhricado pelo jui?. ou e· crivão, 
visto qno os mais 'que ·votaram deixaram os titnlos em poder 
da. mnsa.. E não constilltC uma nullidade o lifulo não rubri
cado? E' preciso qn6 mo diga alguma cousa. Si for preciso os 
filn'"~ dos eleitores que votaram mande-me dizer, que os re-
mettorei, ' 

H to'lhn lhn orrvrnidn prtra mn cPrrnYcr Mm anteccrlen
Cifl nnnnrln frr preciso p:leilrar uma eleição,· pelo menos um 
mcz paro. ~rtis. , · . . . 

i\~nr lrco o;nmnt•n n.s ordnns cln·sen servtço.- Sou am1go o 
C·bri,'!Nio - Jotin di' Sim~a Ma1·tin.~. 

p S.·- ~lo,nrlo-mo uma !ri rlritnr·al fedrrnL para snher 
plPitnar uina 4 leição ""Ois aqui· faço todo sacrifício pelos 
amisoa; 

\ 

./ '-
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Abonamos como verdadeira a firma relro de João de Souza 
Martins, a quem pessoalmente conhecemos. · · 

Manáos, 7 de março de f!l21. - Luiz Gomes Nogueira. -
Joaquim de Souza Ramos. . ' 

Reconheço as firmas supra (2) de Luiz Gomes Nogueira i! - ; 
Joaquim de Silza Ramos. 

Manáos, 7 de março de 1921. - O tabellião interino, Ma-
noel Bernardo da Silva. . · 

MUNICIPIO DE FONTE_BOA 

Foz do Jutahy, 22 de fevereiro de· 1921. - Exmo. Sr. 
Dr. Ephigenio Ferreira de Salles. · ,. .. . · 
·. · Meus respeitosos saudares. Em qualidade de eleitor que 
. sou, venho trazer ao conhecimento de V. Ex. o seguinte fa. 
cto. De accôrdo êom as in~trucções do Directoria do P. R .. 
!.ibera! Amazoner.se, que enviou-me · o meu amigo Dr. Ber
nardo Fortunato dos Santos, eu c meus camaradas baixamos a 
Fonte Boa afim de votarmos todos na chapa dos candidatos · 
apresentados ~or este partido. . . . . 

Em Fonte Boa. nossos titules, na maior parte, achavam-se 
cm poder do juiz. e do c.oronel Jt;Jão de Siqueim Cavalcanti; por 
parte destes nos foi negada a entrega dos 7'e(eridos títulos, al-

·legando elles que não os tinham cm seu poder. · . 
Como não seria tomada por termo qualquer allegação ou 

protesto nosso, porque ·tudo nos seria negado por parte da 
mesa, estavamos. dispostos a recorrermós ao juiz de direito da 
comarca e, não sei se motivada . por esta nossa resolução, nos 
foram entregues os referidos ti tu los por· parte do Sr. Aryma
théa Cavalcanti, faltando sómentc o do eleitor Benedicto Mon
tanha, ,que não votou. '. . 

A votação teve começo ás 14 ho1·a.Y e terminou ás 17, quan-· 
do passou a mesa a proceder á apuração. Por esta occasião a 
mesa recusou a apuração dos candidatos de nossa chapa, alie-. 
gando. que estas estavam sem ef(eito. Nisto, .vendÓ eu que na .. 
da conseguiríamos da mesa. convidei o coronel João de Souza 
Martins, "que era o nosso chefe.e fiscal dos nossos interesses", 
o. retirarmo-nos e deixamos assim tudo occorrer sem nossa 
assistencia e nem mesmo· sabermos o que na mesa passou-se 
depois de nossa ausencia, podendo, porém, garantir a V. Ex. 
que no livro das actas fi!Yott constando a assignatura de qua-
renta e nove eleitores. · · 

Como estavamos com uma lancha a fazer despczas, nos 
I·<'tiramos ás 19 horas, com destino a este povoado. . 

Devo tambem adiantar que, conforme íamos votando os 
nossos titulas ·iam ficando em poder da me,.Ya, allegando esta 
que só os entregariam a seus donos depois de vinte c quatru 
horas, e assim lá se ficaram todos os nossos titulas, sem saber
mos se nos. crão cnf.! eç:ucs ou se seremos .Qbrigados a tirarmos 
segundas v1as en Tbffé. : . · . · 

Assim, pois, na intenção de aproveitar . os nossos -votos, 
peço a V., Ex. todo o esfor~o neste sentido, e será motivo de · 
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J!,Tande descontentamento meu e de meus camaradas se tiver~ 
mos o dissabor de vermos baldados todos os nossos esforços 
empregados pela ·causa do Arna~onas, cuja salvação depende 
dos homens patriotas que o representem e defendarn-n'o do 
abysrno em que se acha prestes a soa sobrar de vez. ' · 
. 4s nossas chapas, votadas por todos nós, nas eleições do 

dm vmte deste rnez foram ae seguintes: Para Senador: Dr. • 
·José ~ar ia Mete li o Junior e para Deputados: Dr. Mano e I 
Fr.aoo1sco Mae·hado e Dr. Ephigeni.o Ferreir-a de Salles. Dá
se mais o. seguinte: De minha {>arte e de meus camaradas, 
não· podemos a&segurar si o hvro no qual servia na mesa 
par11 assignarmos, seria de faeto o proprio, sendo de pre ~ 
sumir-se que. as elei~ões já haviam sido feitas dias antes a 
bico de penna, sendo certo que foram di·stribuidas circulares 
de convite ao eleitorado, assi.gnadas pelo coronel João de Si
queira. Cl!lvalcalllli, 'talvez na intenção d·e confundir o .elei-
torado.• · · · ' 

· ;Po·sso garantir que os ·eleitores que votar.arn nas chapas 
dos candidatos ne·sta referidos foram qua:torze · 14) as~im 
como podemos affir•mar quo o juiz qut> presidia a mesa não 
era· utn. juiz formado e sim o substituto, peasoa da .situação 
reguista. . , : 

' ~ . 
'E' de suppor-se que a correS:pondencia que ·sem duvida 

foi enviada rpelo Directoria do P. R. Liberal a nossci cnefe 
aqui o. coronel João de Souza Marti!Ds fosse violada e nestas 
condições .nem Christo escaparia. Si ,tivessemos em Fonte 
. Boa um juiz independente, · nossos direitos não teriam .sido 
lesados; m111s, o que faze~:mos com uma mesa toda compostd · 
por pessoal de oasa corno se diz vulgarmente? Convicto, pois, 
que V. Ex. defenderá os nossos direitos, appresso-me em 
agradeiler, firmando-me • 

. De v: Ex. amigo avt: e cro. Antonio Rodrigues de. OU
veira Sobrinho, tenente-coronel da 2• linha e iproprietario. 

Tenho .fi·rma registrada no tabelÜão em Mallláos. 
C~>nfirmamos t'odos os dizeres da presen'Le carta P9r ser.: 

mos. testemunhas oculares e igualmente eleitores, podendo o 
·~testinata.rio .desta, fazer o uso que lhe convier, em todo ou 
parte. - Francisco Pacheco de Menezes, capitão de 2' linha 
e' encarregado dos ~orreios, resident~ na F.óz do Julahy. · -
Antonio· Sanches de Figueiredo, proprietar.io, residen'Le na 
Fóz do Jut'a:hy. ·- Francisco Moreira de Souza, comrnerciante 
residente .100 Fóz do Jutahy. ,.--.Emiliano Pereira da Casta, 
cmrpregado no commercio residente na Fóz do· Jutahy, -An
tonio l"ianna Fc1'1'eira Netto, oomrnerciante residente na Fóz 
'do Jutahy. - Bcncdicto Rodrigues !dontanha, empregado no 
commcroi~. residente na Fóz do Jutahy. . · . 

· ·Abonamos como verdadeiras todas as firmas l'iltro " su
pra. ,de .cujos'"signatm'ios temos inteiro· conhecimento {lessoal. 
Manáds, 7 de marco de 1921. - Lui: . Gornes NtltJUetra • ...,. 
Joaqttim' de Souza Ramos. . · 1. 

1Rooonhe.co as firmas .infra de Luiz Gomes Nogueit•a e 
Joaquim de Souza. Ramos. Em, teotemunho 'da verda.da, o ta.:. 
bEl li ião . Interino, Mar.oel BQ'/"M1:t® àa BfJ.w;. ~o~. 7 111~ 
'.lll]a!'Co de1· 192L .l . . ~. l>~ ~.. . . l 
.. .... • • ·- ··~· ··' ••••• v 



' ANNAES DO SENADO I . 

Municipio de Fonte B6a 
' :;· 

Fóz do Jutahy, 24 de fevereiro de 1921 - Illmo. amigo 
coronel Guerreiro Anl ony. Sauda,::ões. . 

O fim desta é unicamenLe levar ao conhecunt1nlo de 
V. Ex. as occurrencias ultimamente Pl'alicadas pi• lo~ man~ 
dõe~ deste infeliz município que por lodos os maio:; querem 
Loiher a \liberdade de pensamento de Lodos aqut•lles que os 
não querem acompanhar na politica de ai·rocho. · 

Como sabe o. meu amigo eu aqui desde que VV. EEx I~ 
'vantou-se CO!p Lodo civismo na lula para sah·açfl .. <io Ama
ZL•nn~ eu já mais. deixei de e:; Lar ao lado de V\. W!:x. uüo 
meúindo sacríl'icios, como nestas· duas •. ultimas el !Ív'in.;. 

Infelizmente esta ultima roi uma fat·~a sem li111r~e:; pois 
que, os nomes dos nossos candidatos que· se achavam na:; ur~ 
na:;, .não foram apurados allegando o p1:esidenle da Irio!>a, que 
no méu. ver era J'anlaslioa, que as no:;a8 chapa8 niio p,;tuvam 
de accôrdo com a lei, isto é lei delll:l~, por· que na lei. Jo paiz 
estavam de accÕI'do. · 

· Por· e:; te parla-dor deve V. Ex. receber nólicias mais 
!lmplas por ·outros amigos, apezar de. nós aqui não ler·mna 
um chefe, si tudo fazemos é unicamente pelo bem estar do 

·.Amazonas pois que tem em V, Ex. um amigo dedicado, CJue· 
não tem medido. sacriJ'icios ·no seu po~lo de chefe do P. a. 
Liberal, que em boa hor·a lhe foi confiado. . 

Sem mais sou de 
1 

V. Ex ami(o e COJ'J'eligilmario, Fr·afl-
oisco Pacheco de Menezes, . . . , . 

Abonamos como verdadeira a firma retro de Francisco 
:Pacheco de Almeida a quem conhecemos pessoalmente. Ma
náos, 7 de março âe · 1921. - Luiz Gomei. 1\'ouueiru. - Joa-
quim de Souza Ramos. . · · · · 

Em lempo: Declaramos que; a firma que· ora abonamos 
·é de Franci~co Pacheco de Menezes e não Atm·eitJa como por 
engano escrevemos. · " · 

Manáos, 7 de marco de 1921. - Lui: Gomei Nogueira.-
loaquim de Souza Ramos. · . ' ' 

Reconheco as ·firmas supra de Luiz Gomes Noll'neira e 
Joaquim. de Souza Ramos. Em te~temunho da verdade. 1\fa,
náos, 7 de marco di! 1921. - o tabellião interino, Manodl 
Bernardo da .Silva Dins. . · .. 

·. 1"01. do .Tuathy; 23 dtl fevereiro de 1911 - Amigo Dr. Ber-
nardo Santos - Saudações. . .. · 

Com muito prazer bai:<ei para Fonte Bon, em corrípanhià 
de dlvcrsM amigos, quP desejamos n VI•~!C'ria complrio do 
warerhal 'l'liaumaturgo de Azrvcdo. Nn dir1 vinle do c:rJri•l'nte, 

·conforme e~ln\a det.Hminado, a eleicão !ederal. nesln villa 
de Fontfl 'Roa, cu e diw~rsos amigo~. ·vala ••IJS nos randida!os 
apresl!nlaàns prlo marrrhal Dr, G1•rgnri'' ThaumnlurAo de 
AzP.Yedo, conforme a Cii'Cular, dr. 25 de janriro prnximn fl!l8-
sado, qne V. Mcc. mA renwii.P.·u. para Srn'lrlr r nr .. Jn~r Mnri]l 
Metello Junior, e para Deputados n Dr. F.phigenio Fe1 reira 
de SnllrR P. Manorl Franri~ro Mnrhndo, . 

A mesa eleitornl cnmpunha-•e do divr, ,,ns ,empregar!o3 da 
Intendencia, e lamhrm o Sr. Arimat.hra, drpo.i~ da vntaçã.o, 
prucederan1 a ·npurnciin, s~ndo aherla a lll't!D pelo· Sr·. Arimn
tMn, c e.ste, .·verificando possas cho.paS,~' p.r~te&tou parno14 ~ 
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m~sa, que as chupas dos TIOS30S cundidatqs IlÜO seriam ~pura
das, porquo nno estavam conforme manda a lei eleif.oral .. e 
comp niio tinhamri~ nm ,juiz ClOmpclnnLo pora fazermos valer 
nossos direilo5 resolvemos retirarmo-nos porque não adínnta
và !18.3i~'t.ir o. at:f.o da apuração, .~eixamos ao bello pra?.~!' da 
mesa, ou e tudo era ele casa. 

· · ns nossos amigos coronrl João Mar(ífls n Oliveira So
brinho t.nnihnrn Pscr·evP.ram narrnnrlo o me•mn. e como uma 
carta diril:l'icla .ao Exmo. Sr. pr. Ephigeni,, l!'.erreira de ~alies 
que asaignarnrn nl~tms elos no~sos amigos ou e votaram, 

Todos ·os eleitores que compareceram á eleição no dia 
·vinte rio eorrllte foram 4ll ao lodo, pnr ioto pnc.o-lhc o obse- · 
quio r.m manqnr-mr. o rc~ultado da apurar.úo deste munir.ipio. 

· ·. Queira sem prA di~por do amil:o e OOL'L'rligionario, F'ran-
ciaco Moreira rle Sov.::t~. · ·· 

Abonamos como verdadeira a firma Pl!pra de Francisco 
1\Io:r~ira de SorJza, a quem pesoalmenle ror.hecemos. 

1\fanáns, 7 de mnrco.de !921. ..,.. Luiz Gome& Nogueira._:., 
lo.aq11im ·de Souza Rflmos. '. · 

Reconhece as firmas rrtro de Luiz nomes Nogueira e 
Jqaquim cJP. Souza Ramos. Em testemunho da VPrdade. 

Manáos, 7 · de marco de 1921, _, O tubellião inlerino, 
Manoel Azrvedo de Sou.za. · · · · 

~~~ll~'IB· ')'-3,-9~1. ' 

' .. ' • 
foz do Juf.ahy, 22 dA fPvP.reiro de fQ2f ..,. Amigo Dr. 

·:j3ernarrlo F,. '1los Santos _,. Muito me apraz que a esta hora 
este.in all lado· da Exma. farnilia ·a par d·.l magnifica s11u(ie e 

·felicidades. · · · · · · · 
· ·Tem ~ prcsPnte 0 spguinte. DP arcl\rclo com Rs instr~.,.. 

eções que o amig(l enviqu ao 1\forrira,. ha:xr.mo~ a ~onte Boa 
levando a bordo ela lancha S. Franmco r· eleitorado deste 
povoado. A IIi cheganelo fomnB procurar os MRsos liluloe ,que, 
·ainda em maior parle achavaiil-RP Pm· p0l1•r do coronel ~O!iO 
·de Sequeira .eavalr.RntP e este recusou-se A entregai-os alie~ 
gando que não os linha. . . · 

Como qualquer allngaciio ou prolesto ••••sso nilo SP.ria to
mado ·por tP.rmo por ~Ar R mAsa r.nmpo~f.;l por ,iuiz. que além 
de não ser formado Á pes~oa da situacílo, llem assim os mais 
que. compunham 11 mesa, allrJ.'liPi que ir.llmos providenciar 
perante ao ,iuiz dP dirPito rm T~>ffó. I · • 

Mais tarde noo foram os tituJoq entregues e todos nós vo
tamos nas r.hapns dos candidatos apri'Brntnrlo~ pelo P. R .. Li
b.eJ•al. Srndo pa~:a SPnnrlo~ o Dr; ,Jos.l. Maria MAl ello Jnnior e 
para Drputnrlos Dr. F.n~rgnnio FArrerrn r.E: Sallos e 1\lanoel 
Francjsc'o Machado, Conforme iamos · votandL• a mesa ficava 
com 1'10~08 titU)Ol dizrmdo flUO Se\ ~rriam anfrPg'UP~ depois de 

· ~4 horás; por não termos direito. a rAr.lam~•ciio, sujeitamo-nos 
a esta in1posi~iio ~ como linhamn~ nl'nrs~ilinele d•• vnllnrmn~ 
·~~ SR finàram .lnr!llil os no•~o~ ti tu lo~ ~rn no~r·r dn mP.sn. Por 
occasl!io da apuração na contagem de volQi! aJ~lleram fJUP todos 
<ls nossos votos estavam ~emt effrit.o e qu•• o cnronr.l Joiio de 
Son~~ MnrHii~ riiirí' l.iriliii · procurnçlia iinrà apresc.ntnr.;;só oomo 
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'fiscal dos candidatos de nossas chapas. M~im, pois, . vi. qu6 
c~tavtmos alli perdendo lempo e que não tmhamos dJreJto a 
nenhuma realamação. Convidei o coronel João Martins a re
tirar.~se e sahimos todos .sem assistir o restJ ·e sem saber o que 
mais se teria pas:;ado, c como temos muito desejo que noson:: 
candidatos triumphern c coh1 o fim de aproveitar os no-:·u~ 
votos, vamos nos reu·nir alguns e dirigirmos uma rq,••esen
tacão á directoria do 1l. R. Liberal Amazo!,len3e. Será par;l 
todos nós motivo de descontentamento· si ahi na CapiLal nilo 
J'or possiv!'l aproveitar nosos votos. · . . · 

Nos livros de ar. I as que apresentou ~. mesa, .ficou cons
tando dr. quarenta e nove assignaturas de eleitores que vo.,. 
tar'am na.~ eleições do dia 20 • deste mez e nem mesmo saberpos 
&i O livro era .O competente OU Si houve . alguma 'falsidade 
visto que se prllsume qut• as. eleições já tivessem feito a bico 
_;,antes daquélle dia em virt.ude de um convite feito pat·a o 
dia seis (6) conforme verá p·ela circular q11e lhe remetto i 

O meu amigo bem conhece isto por aqui e póde ajuizar o 
resto 11 Ipuito especialmente .·não se tendo um j1,1iz como aqui 
acontece actualmente. Este facto deve ser levado ao conhe
'.limento dos candidatos interessados afim de ser ;,possível não . 
'ficar perdido o nosso tempo e a nossa boa intenção, pois· de.:.. 
sejamos a salvação do Amazonas e precisamos de· homBns. que 
a salve do abismo em quw acha-se prestes a sossobrar de vez. 
O nosso n.arechal será u nico a ·salvai-a e a muito que devia 
elle achar-8e. na ·posse de seus direi tos de Governàdor que é. 
Oxalá que isto dependesse de um só gesto de minha vontade! 

Trabalhar pela causa do Amazonas é uma necessidade de 
todos nós. J le minha r; arte empreguei • tudo~ quanto esteve a 
meu alcance. , 

Lame.nt.o que o nosso chefe aqui não tivesse nem mesmo. 
uma prqcuracão para fiscal da mesa .. Si não fosse attender o 
incommodo f1 di~pendio. eu me apresentaria nesta capital le
vando ó eleitorado afim de. de viva· voz protestarmos e asse
gurarmos nossos direitos lle eleitores. Caso seja necessarw 
alguma cousa que dependa do eleitorado · deste povoado, dê 
suas 'ordens afim de ser providenciado com brevidade. 

Espero que me escreva sem falta dando o resultado defi
nitivo deste caso. O 1\Ioreira vae escrever-lhe tambem. 

Sem mais por•agora. Disponha do amigo certo. - Anto-
nio Rodrigues de Oliveira Sobrinho. ' 

P. ·S. - Sendo preciso reconhecer firmas podem ser ail 
seguintes; A minha que é ·registrada nos tabelliães em Ma~ 

· · náos; Par.llero nos COJ•reios, por ser aqui encarregado da agen
. cia OIJS Corl'eios; F'igueiredo, por ter já sido fiscal da Inten

<1eneia em Manáos no tempo do J,isboa 1\loreira, póde ser abo
nada por qualquer pessoa que ahi tenha relações commerciaes 
ou mesmo o meu amigo. Acho bastante para produzir effeilo 
de fé. ·· . · 

A Cf?rrespondencia va:e to~a dirigida por. intermedio do 
meu am1go e peço-lhe a max1ma brevidade e segurança na 
eua ·entrega. No~sa apresentação é feita tliÍl carta que escrevo 

. ao Dr. Salllls. Creio que se e !I e nada consegiJir em Manáo11, 
no Rio prOduzirá effeito, sendo elle o portador e discutindo 
:m. Camara nu Senado. , 
1 :, J:;lsorcva c ,.aou C.XOIGO o creado OlWeif~ B®rirk. .,. .i. 

' . .... -· ·.;.. ..... ... . ' ' 
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Abonamos como verclacleiJ·a a' firma retro de Antonio Ro
óri~ncs d~ Oliveira Sobrinho a quem conhecemos pessoal
monte. . 

Manáo8, 7 de março de J 921. - Lniz Gomes Noouei1'1l,
Jooquim. c! e· Souza Ramos . 

. Hcconhe1.:o as fimms supr·a ele Luiz Gomes Nogueira e 
Joaquim de Sou~a Ramo< (slgnal publico). Dou fé. 

· Manáo~. 7 de mar1;o de 1921. - O tabellião interino, 
.Vm10el Bernardo da Silva Dfas. 

DOCUMENTO N. 2€1 

IN'rENDENGIA MUNICIPAL DE ~ÜN.{OS 
..... r r; 

Republica dos Estados Unidos do Brasil - Estado do :Ama
. zonas - Junta L<\.puradorâ da eleição para um Deputado. 

á .Assembléa Legislativa do Estado -'- Acta da apurac~o 
i;'eral dos voto.s da eleição reali11ada no dia vinte e nove 
do fevereiro• de mil novecentos e vinte, para um Depu
fado á Assembléa. Legislativa do Estado, no tempo a com-
plr.tur a legislatura de 1919 a 1921. -

Prebkl·encia do Sr. cot•onel Sergio Rodrigues Pessõa. 
r Sr.cretario, Sr. Raymundo Pereira Brasil 

Aos trinta dias do mez de março do armo de mil nove
centos c. vinte, comparecem, ás .nove horas, no salão no.bre 
Jo Paco da Inténdcncia Mut!icipal de 1\Ianáos, capital do Es
tado do Amazonas, os senhores Sergio Rodrigues Pessoa, in
tendente do município' de Manáos, que, por maior espar;o de 
tmnpo tem p'rcsidido a .Jntendencia Municipal da. ca~ital, · du
t•ante o vigente triennio; José Baptista Michiles, vice-presi
<lentc, no exercício de presidente ·da Intendencia Municipal 
<lo ,Maués; Uaymundo 1.'\.ugusto .S. Tavares, presidente da ·ln
tond~mcia' Municipal de Barreirinba; Boaventura Teixeira dos 
J\.njos, presidenta da Intendencia Municipal do Urucará: Ma- · 
IJoel do Nascimonto Teixeira, vice-presidento ·da· Iutendencia 
Municipal de Par•intins, .no exorcicio da presidencia; Fortu
uato !? . Vital, presidente da Intcndoncia Municipal de Ita
eoatinra; Joaquim da :Silva Itolim, presidente da Intendencia 
Municipal de Urucurituba; Annibnl do {l~stro Monteiro,· pre
sidonto da Intendencia Municipal de :BarceiJos; João c<\.ntonio 
Mondes Filho, presidente da 'Inteudencia Municipal do Jllani
coré; Rnymundo Pereira Br;asil, presidente da Intendencia 
:Municipal de Bor·ba; Uodolpho .. Gustavo de Albuquerque Ca
'·alcanti, presidente da Intendoncia Municipal do Manacapurú; 

· Manoel !llnrinho de ISmnpaio, presidente da Intendencia Mu
nicipal de Codtlüís; .Tosó .Touquirn do Souza. presidente lia 
Jnt.ondenciti Municipal de Coat•yo: Clovis Brasil, pr,esidente da 
Intendoucia. 1\funieipal de Fonte Bõa (Este Clovis Bra.;il, sendo 
presidente <la Jntendenciu Municipal de Fonte Boa, figura 
como juiz municipal, 2• supplente, na mesa eleitoral. quando 
li certo que o 1• supplente es.tava presente. Vide Diario. 0(
ficial atrazado),;' C9.S!flº- RamQ.s, ·P.residente da .Intcndencia Mu-

, ·s.-To!, I 

, 
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JJic:ipal de S. Paulo 'de Olivenca; Manocl Almeida, presidente 
da Intendencia Municipal ·de Ben:jamin ConstaRt: padre Ma
:noel Monteiro da Silva, presidente da Intendencia Municipal 
de J-abrea, e Francisco Ferreira do· Castro, presidente da In
tendencia Munici•pal de S.ilves, deixando do comparecox· as pre
sidentes das intondencias municipaes de PQrto Velho, Ca
rauary, Floriano Peixoto, Moura, Canutama, Humaythú, São 
Gabriel, Bóa Vista do Rio Branco, Teffé e São FeHrme. Na 
fórma do § 1' do ar.tigo 28 da lei n. 967, de 18 de :;etembro 
de 1918, que dá :nova organizàcão ao processo eleitoral do 
Estado, com as correcções da lei n. · 1;037, de 14 de outubro 
de 1919, assume a presidencia da sessão o senhor •Sergio Ro
drigues Pessôa, intendcut.e do mtunicipio de Manábs, que,. 
por maior espaço de tempo, tem presidido a Intendencia· Mu- · 
nicipal da capital, no actual triennio, e declara que, dan<ld' 
cumprimento ao dispositivo do artigo 30 da referida lei, vae 
nomear duas commissões do 'tres membros cada uma· para o 
reconhecimento de poderes dos' membrOS que devem COIDjJÔl' · 
·a junta .. Em seguida, nomeia para a i" Commissão os .se
nhores Rodolpho Gustavo de tA.lbuquerque Cavalcante, Annibal 
do Castro Monteiro o Fortunato Flosculo Vital, e para a 2' 
os senhores José Baptista Michilles, Josó Joa11uim de B1ouza o 
Joaquim da Silva Rolim, suspendendo em acto successivo a. 
~ossão, · afim de quo as commissões elaborem os seus ·pare
ceres. Reaberta a ·sessão, foi .pela· 1" Commissão apresentado 
o parecex• seguinte: «Pa1•ecer - A 1' Commissão, examinando 
detidamenl.e os documen.tos que foram apresentados para. o' 
reconhecimento do poderes dos membros que dev·em tomax· 

· parte nos trabalhos da Junta Apuradora dos votos da eleição, 
realizada a 29 de fevereiro' proximo findo, para um Depu-. 
Lado á Assembléa Legislativa do Estado, é de parecer qu·e se. 
acham legalmente· habilitados os se~uintes cidadãos: nay-, 
mundo Augusto da Silva Torres, Boaventura Teixeira dos 
Anjos, Manoel do Nascim~to Teixeira, JQSQ ·Baptist;a Mi-· 
chiles, Joaquim da· Silva Rolim, João Antonio Mendes Filho, 
Raymundo ·Pereira Brasil, Manoel Marinll'o do Sampaio, Clovi.s 
Brasil, Cosme Ramos, lllanoel. Almeida, padre Manool Mon
l.ciro da Silva, ;Francisco Pereira de Castro o José Joaqui·m 
de Souza, respectivamente, presidentes das intendencias mu
n icipaes ·de Barreirinha, Urucará, Parintins, Mauós, Urucuri
tuba, Manicoré, Borlla, Coda.tás, Fonte Bôa, São Paulo de 
Olivença, BenJamin Co~tnnt, LnbJ.•ea, :Siilves o. Coary. Paço da 
InLendencia Municipal do Manáos, 3'01 de marco do 1920. -
flodolpl!o Gustavo de Albttquerque Cavalcante . . -·· Annibal'de 
Castro Jllontci!•o. - Fortunato Flosculo Vital•. Pela 2• Com
missão foi igualmente apresentado o seguinte «Pm•cce1• -
A. 2' Commissão, nomeada na ·fórma do dispositivo do ar Ligo 
30 da lei. n. 967, de 18 do setembro do 1918, com as cor
reccõcs ordenadas pela lei n. 1-..037, de 14 de outubrQ de 
I !H 9, examinando o•s titulas c documentos quo acrodil.am os 
ci<J.adãos Rodolpho Gustavo de Albuqucx·quc Cavalcante, Fot·
l.unal.o Flosculo Vil.al O·lotnnibal de. Casl.ro .Monteiro, moll}bt•os 
componon~es .da Primeira Commissão, pelos quaos se vê que 
os mesmos cichtdãos se acham ,rovDS·Lidos das ·I'ormalidadcs 
que a dita lei prescrevo para const.ituircm a .TunLa Apuradora 
da eleicão realizada a 29 de fevereiro proximQ passado; para 
um Deputado ti Assembléa Le'gislativa do Estado, entende a 
Commissão que o.s mesmos cidadãos se acham habilitados <\ . ' . . . ' . . ' . . .. .. 



tomar pal'Le,uos trabalhos -da junta .Sala das ~essücs da ;Junt.~, 
IApura:dora, em Manáos, 30 de mat·~o de iU:lQ, - José B'a-
1Jiista Mü:hilc.s. -· José '!oaq:uirr~ de Souza: - Joaquiu~ da 
Silva I!olim'ZI. ConsLiLuida a junta, com os membros reconhe- ~ 
cidos pelos pat·eccrcs aprm;entudos, o senhor presidente no
meia o sehhor Ituymundo . Pereira Brasil, presidente da In-
1 endencia l\Iunicipul ·de Borba, para secretariar os trabalhos 
da apuração. Organizada ·assim a mesa, o senhor p: esictente, 
v.sando da palavra, declara que a presente reunião, prévia
mente con\·ocada por edital, em Jórma legal,· tem potl fim a 
apuração ge1·a1 dos votos da eleicão, realizada a 2!J de feve- . 
reiro proximo passado, para um Deputado á Asse111bléa Le
gislativa do Estado, a servir durante o tempo a p~eencher na 
actual legislatura. .Passando-se aos ·trabalhos da apuração, 
procede-se á contagem e abertura de trinta e um officios que 
S(~ achavam so~re a~~sa, contendo c~da um tres authen~icas, · 
seudo uma da ms tal! a~ ao da mesa eleitoral, uma das .assJgna
t.uras dos eleitores o outra- da· eloi~~ão realizada nas di·fl'e
renLes secções do Estado, perfazendo todas o total de noventa · 
e trcs. Não· foram recebidas as authentioas ela elei.l:ão pro
cedida. nos· muni!.: i pios de 1\lanacapurú, Borba, Coda,jás, UruM 
curitulla, J.lloriano Peixoto, Bcn,jamin Coustant, .Boa Vista ào _ 
Rio Branco, Teffé e São .Felippe, bem como as das 5', 6', 9', 
JO',' 16' e 20' secçües do ·muuicipio da capital. O senhor 
presidente convida -o senhor Clovis Brasil para proceder. á 
leitura das mesmas authenticas e manda- que os demais rnem- ' 
br·os da ,junta Jacam annptacões dos nomes dos votados, e do 
numero de votos que clles iam obtendo •. Concluida a leitura 
lias referidas authenticas, verificou-se qu·e a .somma lotai dos 
votos apurados deu· o seguinte result.àdo: Doutor Antonio 
Ayres de Almeida Freitas, medico, residen~e ém _1\fanáos, mil 
cilocentos e noventa e um votos (L 891) c dout.or Alvaro Bo
telho !\laia,. advogjldo, r'osidenLe neste Estado, tresentos e se., 
'tenta c um (371) votos. Terminados os ·trabalhos da apu
r·ação, o, senhor presidente pt·oclama em voz ·alta· o resuJt,ado · 
verificado,· e ,·mandou que se lavrasse a presente acta, .visto 
·não t.eí• si.do apreséntado protesto algum contra o resu•Jtacto 
da apuraf;ão. Em seguida o senhor presidente mandou ainda 
que da mesma acta se exl.rahisse um edital no qual se men
cionassem o .nome dos votados e o numero de votos que obti
veram na ordem numerica dos votos· recebidos, edital esse 
que vae affivado no e di !'i cio e publicado pela impx·ensa. Or
denou Lambem que da l'nesma. acta se ex:trahissem tres cópias . 

. que,. depois de conferidas, concertadas· e assignadas pelos 
membros da Junta Apur~dora, serão romettidas: uma a'b Dr. 
Governador do Estado, oUtra ao Presidente da Assembléa Le
gislativa do Estado e outra ao candidato mais votado, Doutor 
Antonio Ayr•es de Almeida Freitas, para lho servii• do dt
ploma. E, nada mais h"aveildo a tratar, o senhor pt•esident.e !e-· 
~·anta a sessão ás J ~ e 20 minutos, e deolara encerrados os 
trabalhos da junta,. lavrando-se em seguida.. a. presento acta, 
que, de(lois de lida. e achada confot•me, vae pOt' todos assi
g·nada. - ;Ser(Jio Rod1•iunes Pcssôa. - Ra.vrnundo Pereira 
Brasil. _.. Cl'nvis Brasil. - Co.vrne Ramos. - Marwel do Nas
cimento Tci:reh•a. - Raun:.~t.ndo A'llflllsto da Silva Tavares. 
- José .Toaqltim. de' Souza. ·- Anniba.l de Casl7'0 Montei1•o., 
- Boaventw·a Tei:r:ei1·a dos Anjos. - lolanocl a'le Almeida. 
,_ João Antonio Mendes Fil/to. - Padre <llanoel Monteiro da · •' 

. ' . 

.. 

'· 
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Sil!!(J.. ...... Francisco Ferreira de Cast?'O. - Manoel Marinho 
de Sampa.ià. -Fortunato Flosculo l'ital. ,- Joaq,uim da Silva 
Jlolim. - .Tosé Baptista Michilcs. ,..... Roàolpho Gustavo M 

• .·llbuqu.crqztP. .Ca-valcante. . - . . 

DUOUMEi\1'0 N. 29 

8ECHE'I'AI\!A OU EST.UlO 

Expediente tlu dia 9 de outubro 

Portarias do dove1•nador: 
3' secção - N. 274. . . 

' ., 

O Governador do Estadà do Amazonas. resolve nomear o 
Sr. Francisco Valladão de l\Iello, para exercer o cargo de 1 '· 
supplente•de juiz municipal do ·.termo de Fonte Bóa, durante o 
triennio do 1920-1921. . · , · · 

Cornmunique-se. 
I ' 

· Palacio do Governo, cm Mãnáos, 9 de. outubro .de 1920. 
;- lJr: Alcantm·a Bacellar. - José de F1•eitas Bastos. 

' 
DOCUMENl'OS NS. 30 E 31 

S. l''l'llncisco Xavier, 24 de ftwereiro de i 92! . - Amigo 
wroMI Guerreiro Antony, saudações. ·- Deixei. de compa.re
cer ás clei,}ões do dia 20 do corrente, por me achar ausente. 
Quando daqui sahi recommendei ao amigo Torgino Leite pl}riL . 
me o.vizm· quaosquor noticias politicas que houvesse, poréw -~
o portador qu!l por elle. mandou me avizar, tião chegou ·a 
tempu. . . 
· Ellc tomou um apontamento 'dos nossosP an1igos quo uiío . 
)'O taram; caso cpal't~cer ulgum desses nomes na eleicão; pó de 
protestar. · · · · . 1 ' 

Do amip;u cL•rto -:- João IJ. JIOdrigucs .. • 
. Abonamos como verdadeira a firma supra de João H. no
drigues a quem pessoalmente .conhecemos. . . 

ilfauúus, 7 de março de 1921. - L·ai: Gomes Nogueira. - · 
• - J uarJiâ?ll de Souza Ram(;;~. 

Roconhec.:o as firmas retro de Lui1. Gomes Nogueira c 
Joaquim de Souza Ramos. (Signal publico) • Manúos, 7 de 
marco :~c 1921. ,.... O tabellião, illanoel Bernardo da Sil·v.n Dias .• 

·· S. Paulo de Oliven~a. 21 de feveréiro de i921..- Jllmo. 
Sr. coronel Antonio Guerreiro Antony,' sau(lações - Em vista 
do nosso amigo .João Daplisla Rodrigues não' .ter chegado a 
~ empo para as eleições, e cu não podendo reunir os nossos 
cleitoL·cs, tomei a delibet•acão .'r.lc não· compat•ecer ~s urmt!i, 
pois achei que nada influía. dois ou tt•es votos. Caso apparecn 
nas eleições os nomes fJUC ouvilL o amigo Joíio BapLi~ta. pódo 
~tes~. . 

Sem. mais subscrevo-me corn alt.a esLima n considet·aç:Io 
âo amigo, crcado obrigado c cot•religionario, Ta·t·uinl) [>creira 
'f:.et#.c • r 
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·,·:~rriAdh~nnmos a firlma lsttpra. rln Tnrgíno p,~rrit•n LeHn, comn 
•· . a e1rn por r.on wce -o pesson !mente. 

M:'lnáos, 7 de mareei de 1921. - Lu. i::. Gom.e.~ Nooueú•a --
Joarru1.m. r/a Snuza Ramns. · . · 

. . 
. fl~conheço as firmas rctro de Luiz Gomes Nogueira e 

.loaqmm de Sonza. Ramos. (Signal publico). Mnnáos, 7 do 
rnnr~o de Hl21 . --: O t.nbel!ião, Jtanoel BerMrdo da Sil·!!a Dias. 

Y!!rificnr si. das neta:~ .~o_!lstam e.~tes nomes de eleitores 
f)ne nao compareceram á ele1oao como affirmam o~ signatarios 
flus duas r.art.ns appemas. · 

1'. '.José Ferreira dn Silva, 
2 . • Joaquim .Ribeiro Caméta .Tunior. 
3. Julio Martins Ferreira. E' nosso Deputado. 
4 . · Anthero H. Barreto Seabra, · 

· 5 .. José Galdino do Vallc. 
G. llfarcellino Ramos. 

· i .. João de Deus Weil. 
8. M:moel Mnffrn Filho. 
9. Marcellino Garcia Audiim. 

10. Geraldo Antonio Pint.o. 
11. Accncio José d'Aimeid11 .Pinto. 
:12. Luiz Corra de :liello. · 
i:l. Ba1.ilio Goncalves Pereira Sobrinho. 
14 ; Isaías Salles de Farias. 
15. Luiz .Teix:eim da Rocha . 

. ·16, Antonio Guedes da Costa. 
:l7. Tzidorio .Tosé Ribeiro da Costa. 

' iA. Targino Peréit•a Leite. 
19. .João Baptista Rodrigues; 

' 20. Pedro Mariano Baptista. 
· 2t. Albino da Silva Pacheco. 

22. Olivio l\fartins Ferreira. 
23. João Custodio Rabello. 
24. Anthero H. Barreto Seabru Junior, 

. 25. Nazario Colombo. 
,. 26 .• José Rodrigues Sobrinho, 

27. 1\fnrcellino Antonio Seixns. 

DOCUMENTO N. 32 

'· 
'' 

Albertino de Souza Bnrros, escrivão do .Tuizo Federal do 
Amazonas por rnomeação legal, etc. : · · ·· 

Ce.rtifico, ·a requerimento verhal do doutor E! viro Dan~ 
Las Cavalcante; ,p-ara fins eleitoraes, que revendo o livro dB 
netas das s~sões da .Tunt.a AJpuradora das Eleicões Federnes, 
no Amazonas, de folthas quurcnt.n o trr.s n quarenta e quatro 
verso, constam os topicos referentes :Is ole·icões :fedoraes de 
vinte de fevereiro ultimo, nos municípios de S. Paulo d\1 
Olivenl}a, Benjwmin Constant., Santa Isabel, S. Gabriel e d~· 
Moura, concebidos nos seguintes termos: -«Em S. Paulo rle 
Olivenca .n mesa om VOZ; de se utilizat• dos dous livros f)Ue 
lhe ,fornm. re·mettidos, lnncou ~~penas om •um dellei.l n neta da 
eleici.ío para Senador e Deputados, não tendo sido devolvido 
o outro .Jivro. Por oc.Jasiri.o de se proceder a u,puracão ·da~ 
eleições desse municipio, o fiscal do cal}didato ~o~tor ·Dor" 

. ' 
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vai Ph•es Porto, 'se'lllhor João L una, requereu á ·junta 'que e!Yi 
vista da irrcgu.!'aridade de só ter sido lavrada a acta da elel
oiio em um dos livros, nã·o fosse a .. eleioão apurada. Dis
cut.ido •o incidente resolveu a junta apurar a eleiçã.o ~ re
mctter o unico livro á •Cazyara ~os Deputados~ .. - .. .:A. JUnta 
foi pres~nte ·um protesto de elmtores do mumcJ,plO de Ben
jamm Constant, reduzido a te!'mo por despacho do supplente 
do juiz subsWuto federal da:quella circumsci'iPciio, referente 
a irregularidades do processo eleitoral e attribuidas ao Juiz 
de direito da comarca o .qual se mandou encaminhar á Ca
mara dos Dt>,p•ut.aclos. Foi l.umbem dirigida á .it~nta uma eom
muni<:ação firmada •pelo encarregado do servJt}O ele ·condu
cr;ào de malas IPOsLae-s entre Santa Isabel e S. Gabriel, di-, 
zendo que ·os-.livros eleiloraes enviados para o municipio de 
S. Gabriel, e endereçados ao escrivão e secretario da -respe
ctiva mesa, foram tomados vioJenJ.amente em caminho pelo 
,juiz municipal claquella localidade Het•mogenes Socrates Ma
.dail Gonçalves. A ,junta conhecendo do a~;sumpLo mandou e'X
I.rahir cópias auLhenLicas dos documentos para sere·l!l envi.a
dos o,p.portunamente ao doutor 'procurador da Republica, afim 
de ser apurada a responsabilidade de quem de dipe'ito. A elei
ção do munidpio de Moura foi apurada á vista de um: . dos 
livros da secção por estar o outro com as respectivas paginas 
colladas de modo a impossibilil.ar a leitura da acta que I])Or:
ventura neJ'!e· se contenha. A repeito ficou resolvido que sà 
remettesse ao Senado o segundo dos livros mencionados). Nada 
mai;;; se contém em os alludidos topicos retro e supra trans
criptos, fielmente, por certidã'o, do· mehcionado ·livro dfS actas 
no <JOI!Ueço declarado, ·em meu ,poder e cartorio. 1Manáos, 3:l 
de março de 1921. Eu, Albertino de Souza Barros, ·escrivão, 
subscrevo e assigno. Manáos, 31 de' março de 1921. -O' es
crivão 1'ederal, Albertino de Sou~a Barros. 

DOCUMENTO N. 33 

Manáos, 218 de março de 1921 - Illmo:~Sr. João Va
lente Filho, D. ·escrevente juramentado do cartorio !eqeral 
:- iN'esta - Saudaçõ•eiS: . · · 

- ·:Figurando entre as assignaturas da cópia da acta elei-
toral de S. Fi delis, cuja votação t'ilra tomada em. cartorio · o 
nome de seu irmão José Valente' Sobrinho, peco a V. S., 
para respon~er-me. .abai:~o •. se a referida as.signatura por 
V. S. exammada é do •proprw ,punho do seu dJto irmão re-
sidente naquel1e município. · ' ' 

Rogo ainda a V. S. a fineza de permittir 'que eu ·raÇa de 
sua resposta o uso que me convier. · . · · 

De V. S. ·criado e obrigado. - Elvira fJanta.t Cavalcanti, 
Illmo. 81:. Dr. Elviro Dantas Cavalcanli - Nesta: 
Em resposta á cart.a supra, cnbo-·me declarar que a assi

!\'!_lntura qosé Valente ·sobrinho. firmando o termo da declara
C!IO de' votos tomadoo em cartorio, no munici;pio de S. Fe
!Jppc, _deste J!:stado, por occnsiiío da eleição federal ·de 20 de 
revereu·o ulLU}TO, ·pura UIIU Senador e qua1ro Deputados ao 
Çonliíresso u\'lacwnal, não é a propria e identica firma do me't~ 
H·n~ao .fosé Valente So~ri~hf?, eleitor ,naquelle município, e 
al!J. J'esJde_nte. Da a)lud1da· fu·ma do meu 1·eferido irmão te,.. 
nho:..per!e'Jto conhecimento._ 

/ 

·. 
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Para ainda ,justificar esta affirmaf.iva, · cumpre-me es
clare,cer m~is que, l~vado ,por esp.iril~ de curiosidade, pro
curei exammar a aes1gnaLura a que. ac1ma miY rei'iro, no car
torio do Juizo Fed<J'ral desta seccão, onde exerço as func~ões 
de -escrevente juramentado, no dia seguinte ao da apuração 
geral' das_,-ref·e~idas eleicões federaes, quando o. citado do:. 
cumento Já alh se arJhava. · 

Póde V. s·. fazer desta· minha resposta o usG Que mel,hor 
· lha convier. 

Maná~, 28 de marco de 1~21. - João Valente Fil/to, es
crevente Juramentado do Cartorio Federal do Amazonas. " 

Reconheço •proprias firmas ret.ro do dou to r Elviro Dan tas 
CavaleanU e supra, de .João Valente F!ilho; dou l'é. · .. · 

Manáos, 29 de março de W21. - Em testemunho (estava 
o ~ignal publico) da verdade'. ·- O· t.abell'ião, Tlwm.az de Me-
tleu•os Pontes. . . 

DOf!fJMENTO N. 34 

Chefat1~ra de Polic_ia -· Expediente do dia 23 de março 
Arch1ve-se -· foi o despach·o exarado pelo Sr. Dr. chefe 

de PoliCi!l em o officio da- Delegacia Auxiliar, enviando cento 
e dez mappas de boteis, pensões, casas de commodos, etc. 
1 

. - Sciente: annote-se e archive-se, foi o despacho profe
rido em os off'icios do delegado de policia de S. Felippe e da 
Delegacia Auxiliar da capital, esta communicando as occor
I'encias havidaS nesta, capital e. aqueiJe haver prestado O com- r 

prom.isso legal c a.çsumido o respectivo exercicio. 
- Ouvida a Delegacia Auxiliar, ao Gabinete de Identifi

cação para o fim requerido- foi o-despacbó exaradó em as 
petições de José Eligio Alves Garcia· e Americo Bentes Leàl. 
requerendo carteira de identidade. · • 

- Por acto desta datà do Sr. chefe de Policia, foi no.., 
meado .o cidadão Gregoriano de Magalhães Ausier, para exer
cer o cargo de .mb:-delegado de policia de ltacoatiara, ficando 
exonerado o actual. 

ET,EICÃO· FEDERAL - JUNTA APURADOI\A 

. Junta apuradom das eleições (ederàes real·izadas neste llstade 
para 11m Senado!• e quat1•o Deput,ados ao Congresso Na· 

' cion•l ' 
O Dr. Francisco .Tavares da Cunha Mello, juiz federal na se

. cção do Amazonas, presidente da Junta Apuradora das 
, elei\)ões. federaes, r~lizadas em 20 de fevereiro· do. cor

. l'(lnle anno, para um Senador e quatro Deputados ao Con
gresso Nacio.nal: 
:Faz saber a todos que o presente edital virem ou delle 

tiverem conhecimento que a referida Junta apurou, l1oje, em 
primeira sessão, as eleições procedidas nas vinte e uma se
cções do nwnicipio da capital, a 20 de fevereiro do corrente 
anno, para um Senador e quatro Deputados Federaes, s~ndo o 
seguinte o resnltado: Para Senador - Dr. José Mar1a Me
te !lo Jun·io1·, advogado, residente na Capital Federal, seiscen
tos e cincoenla e tres (653) votos; Dr. Caio de Campos yai- · 
Jadares, advogado, resid'ente em· ~fanáos,. seiscentos e qum~e 
!IH5) vot.os; almirante Ale~andrmo Fa~lll de Alon~ar, ~es•-· 
dente na Capital Federal, qmnhentos e cmcoenta e otto (a58)! 
yotos; Dr. Jorge de Moraes; medico, re_sidente em Manáos, 

• 

, 
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dezenove (Hl) vot.os; Antonio .Tose Augusto de Menezes Castro. 
·dQus (2) votos; Dt· .. Tosé Antonio de Figueiredo Rodrigue~. 
medico, J>esidente na Capital Federal, um (1) voto; Dr. As~ 
trolabio Passos, medico, residente em 1\fanáos, um ( 1) voto;· 
Dr .• Tonathas de Ft•eitas Pedrosa. medico, residente em Ma~ 
náos. um (1) voto; Simphronio Bandeira de Mello, commer
ciante residente em l\Ianáos, um (1) voto; desembargador .To
vino Anthero de Cerqueira 1\laia." advogado, residente cm J\Ia.
náos, um ( 1)' voto; desembargador Estevão de Sá .l:avalcanti, 
magistrado, residente em l\Ianáos, um (1) voto; l! vinte ce
dulas em branco e duas não apuradas. Pa1•a Deputados F'e
deraes: Dr. Dorval Pires Porto, engenheiro· civil, resiclenLil 
em Manáos, novecentos c oiLenta e quatro (984) votos; capitão 
de mat• e guerra Antonio Nogueira, residente na Capital Fe
deral, setecentos e trinta e cinco (735) votos; Dr. Aristides 
Rocha, advogado, residente em Manáos, setecentos e vinte e 
·quatro· (724 l votos; Dr. Ephigenio Ferreira de Salles, advo· 
gado, residente em 1\fanáos, seiscentos o cincoenta e sete (657) 
votos; Dt• .. Torge de Moraes, medico, residente em 1\fanáos, 
quinhentos o cincoentn e tres (5fi3) votos; Dr. llfanoel Frnn
.cisco 1\fachado, advogado, residente em Mnnáos, quatrocentos 
e sessenta o cinco (465) votos; Dr . .Tosé Antonio de Figueiredo 
Rodrigues, medico, l'esidente na Capital Federal, quatrocentos 
e quàr1mta e quatro (lt4t.) votos: Dr. Antonio Monteiro d~ 
Souza, fun~cionario publico, residente em 1\fanáos. duzentos e 
dezeilove (21 9) votos; Dr. Luciano Pereira da Silva, advo~ 
gado, residente em Manáos, cento o noventa e dous · (192) V':l~ 
tos; Dr. Luiz 1\laximino do Miranda Corrêa, engenheiro civil. 
residentli em lll!lnáos, conto e sessenta o selo (167) votos;. Dr •. 
Francisco Pedro de Arau,jp Filho, advogado,.residente em Mn
náos, cento e cincoenta e dous (152) votos; major Paulo Ne
ves de Moraes Gomide, militar, residente na Capital Fedet•al, 
cento e quarenta e quatro (f44) votos; Dr .• Tosé Alves l:io 
Souza Jlrasil, advogado, residente om Manáos, noventa e novo 
(99) votos; Dr .. Tosé de Mendonça Lima, medico, residente ein 
:Porto Velho, quarenta o um .(41) votos; Dr. Alfredo da Mattn. 
medico, ·residente em Manáos, dous (2) '•otos; coronel· Luiz 
Travasses da Rosa, um ( 1) voto, o trinta o sete votos em 
branco. Em virtude do _que mandou o president.e passar o Prll
sento edital que será publicado pela imprensa. e affixado no 
Jogar respectivo. 'Dado e passado em l\[anáos, ,capital do Es
tado do Amazonas, aos 22 ile março de :l921. Eu, Albertino do 
Souza Barros, escrivão, subscrevi. - Francisco Tavares da 
Cunha .Vello. Esttí conforme. -.O secretario, A.: Son.za 
Barros. ,. 1 -
'Junta Apuradora da.~ eleições (ederaes 1'ea1.izada.q neste Estado 

para nm. Sm111tim• e qwztro Deputado.~ ao Oongre.~so Na-
cional · 

O Dr,, Francisco •ravares da Cunha Mello, jniv. federal na se
CI)ãO do· Amazonas, presidente da Junta Apuradora das 
eleições federaes, realizadas em 20 de fevereiro do cor
rente anno, para um Senador e quatro Deputados ao Con~ 
grosso Nacional : · 

Faz saber a todos que o presonte edital virem ou delh! 
tiverem conhecimento que a referida junta apurou, hoje, om 

• 
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sua sogundn sessão, ns eleições' procedidas a 20 de fcvereü•,J 
ultimo, para um Senador e quatro Detmtndos no Congresso 
Nacional, nos Municípios de Itacoatiara, Urucará, $ilves, Uru:.. 
curituba, Parintins, Barreirinha, Maués, Manacapurú, Coda
,iás, Coarr, Teffé, Fonte Bôa,· Carauary, Bon.iamins Constant, 
São Paulo de Olivença o S. Felippe, cujo resultado foi o 
seguinte: 'Para Senador: Almirante Alexandrino Faria de 
Alencar, residént.e na Capital Federal, mil setecentos e no '' 
vent.a e um ( 1. 7!H) votos: Dr . .Tos é Maria Metello .Tunior. acl· 
vogado, residente na Capital Federal, cento e novent:i' e cinco 
(19n) votos; D1•. Caio de Campos Valladares, advogado, rãs i
dente ·em i\fnn:'los, conto e quarenta c seis (146) votos; Dr .. 
Jorge de Moraes, medico, residente em Manáos, nove (9) vo .. 
tos; tres (3) cedulns cm branco e uma (f) não apmndn .. 
Para Deputados Federaes : Dr. Aristides· Rocha, advogado, r.~
sidente em Manáos, mil tresentos e oitenta e dous (1.382.': 
votos; major Paulo· Neves de Mornes Gomide, militar, resi
dente na Capital Federal, mil cento e dezesete (1.117) votos; 
DI' . .Tosó Antonio do Figueiredo Rodrigues, medico, residente 
na.' Capital Federal, mil cento e dez (1. HO) votos; Dr. Jorge 
de Moruos, medico, residente em Manáos, mil e sessenta c um 
(1.061) votos; Dr •. Dorval Pires Porto, engenheiro civil, re
sidente pm 1\lamí.os, quinhentos c noventa e seis (596) votos; 
capitão • do mar e. guerra Antonio Nogueira, residente na Ca' 
pi tal Federal, quatrocentos o nove (~09) votos; Dr. Ephigenio 
I~erroira de SaBes, advogado, ros!dente em Mnnáos, duzenl.o:-1 
e vinte e .seis (22G) votos; Dr .. Manoel Francisco Machado, ad
vogado,· residQnto em 1\Ianáos cento e noventa e dous (1921 
votos; Dr. LlicianrJ Pereira da Silva, advogado, residente om 
Mnnáos, conto c vinte o trcs (123) votos; Dr. Antonio Mon
teiro do ·Souza, funccionario publico, residente' em Maná os, 
sossenta c quatro ( G4) votos; Dr. José Alves de Souza Brasil, 
advogado, residente em 1\fanáos, stJssenta o dous (G2) votos; 
Dr .. Luiz Maximino do Miranda Corrl!a, engenheiro civil, resi
dente E\tll Mnnáos, quarenta o cinco (45) votos; Dr. Francisco 
Pedro de Araujo FilhO, advogado, residente em Mnnáos, trinta 

· e um (31..) ,votos; Dr .• Tosé de Mendonça Lima,· medico, resi
dente em Porto Velho, vinte e tres (23) votos; duns (2) ce
dulas em branco.e uma (1) não apurada. Em virtude do que 
mandou o Sr: presidonte. passar o presente edital que será 
publicado pela imprensa o affixndo no Jogar respectivo. Dario· 
e passado em Mnnáos, capital do Estado do. Amazonas, aos 23 
de março de 1921, Eu, Albertino de Souza Barros, escrivüo, 
subscrevi. - F·ran.ci.~co T.at•m·cs ria Cunha ~I alio. Está oonfor-
me, ·-A,, Sou.:a Barros. ' 

Junta· Apuradora da,ç aleí(:ÕC!s {ade1•aes, ·realizadas neste Es
tado para um" Senador r. quatro Demr.tados ao Cmwres.w 
Nac'ional 

I 

O Dr. Prnncisco Tavares ,da Cunhri Mel! o, .iuiz federal na sc
ccão do Amazonas, presidente da .Junta Apuradora rtag 
eieições federnes, realizadas em 20 de fevereiro do cor
rente anno, para um Senador e quatro Deputudos ao Con
b"l'esso l'laCional : 
Faz saber a t,odos que o presente edital virem ou delle ti .. 

verem conhr.cimen.to que 11 referida ,iunta R'PUrou, hoje, em 

o ,>!•,~ I 
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sua f.erceira sessão, as eJeiçüés procedidas a 20 de fevereiro 
ultimo para tlm Senador e quatro Deputados ao Congresao. 
!Nacion'at, nos municípios de Canutama, Labrea, Floriano Pei- . 
xolo, Borba, Manicoré, Humaytá, ·Porto Velho, Moura, Barcet
los, S. Gabriel c Boa Vista do Rio Branco, cujo .r.esultado foi 
o seguinte: -· Para Senador: Almirante Alexandrino Faria 
de Alencar, rcsident.e na Capital Federal, mil e noventa (1.090) 
votos e cincoenta e oito (58) votos em separados; Dr. Cai1> 
de Campos Val!adares, .advogado, residente em Manáos, du
zentos e éincoenta c um (251) votos e um (1) voto em sepa- · 
raào: Dr. 'Jos1\ Maria Metello · Junior, advogado, residente na 
Capital Federa!, cincoenta· e cinco (55) votl;)s; Dr. Jorge de 
Moraes, medico, re~idente em Mnnáos, seis (fi) votos; Dr. Jo
nathas de Fr11itas Pedrosa, medico,. residente cm Manáos, um 
0) voto. e um (1) voto em branco. Para Deputados Fe
dera,es: Dr,. Aristides Rocha, advogado, residente em Manáos, 

. novecentos ·e dous (902) votos e quarenta e oito ( 48) votil'l 
em separados; Dr .. Tosé de Mendonça Lima, medico. residente 
cm Porto Velho, setecentos e trinta e seis (736) votos e dons 
(2) cm sepamdos: Dr. Jorge de Moraes, medico, residente· em 

· Manáos, (fuinhentos c noventa e seis (596) votos e quarenta e · 
cinco (45) vot(ls em separados; Dr; José. Antonio de ;Figuei..; 
redo Rodrigues: medico, residente na Capital Federal, qui-• 

' n.hentos e setenta· e oito (578) votos e quarenta e. tres ( 43i' 
votos em separados; ma,ior Paulo Neves de Moraes · Gomid~, 
militar, residente na Crupital Federal, treeentos e noyenta e 
tres (393) votos e trinta e oito (38) votos em Reparados; Dr. 
Luciano Pereira da Silva, advogado, resident~ .em Manáos, 
tresentos e oitenta e cinco (385) votos; Dr. Ephigenio Fer
reira de Snl!cs advogado, residente em Manáos, cento e s~
tenta (170) votos: capitão de mar e· guerra Antonio Nogueira, 
residente na Capital Federal, cento e sessenta e dous ( 162) 
votos; Dr. Dor,• ai Pires Porto, engenheiro civil; residente em 
Manáos. eimto e trinta e quatro (134) votos; Dr. Antonio 
Monteiro de Souza, funccionnrio publico, residente· em Manáo ~. 
oite.ntn e dons (82) votos; Dr. Manoel Francisco Machado, 
advogado, rrsidente cm Manáos, quarenta e oito (48) votos; 
Dr. José Alves de Souza Brasil, advogado, .. residente em Ma
náos. vintP. e dons (22) votos e um (1) voto em separado; 
Dr. Francisco Pedro de Araujo Filho, advogado. resiente em 
Mn~uíos trefi (31 ·votos: Dr .• Tonatha5 Pedrosa Filho, medico,$ 
res1clente em Manáos, dons (2) votos e um (1) voto em sepa
rado. Em virtude do que mandou o Sr. presidente passai' o 
prcRrnte edil.nl fJUC será publicado pela imprensa e affixado 
no Ioga r rrspccf.ivo. Dado e passado nesta cidade de Manáo3, 
ca-pit.nl do R8tacto do Amazonas, nos 24 de maroo dn 192t. E11, 
A lberf.ino elA Souza Barros · escrivlío. RCCI'eLa\oio, subscrevi. .,... 
Franci.wo Tavm·~s dn Cunha :t.fello. Está eonfm·me. - O es
criviio, .4 .• Sou.:a Barro1. · 

Not. <ia Diroct. -·Esta acln foi imvinda .pelo presidentfl 
da Jn!llll Apuradora no dia 24, ás 17 horas, para ser publicada 
na. ed1ção elo tlin 25 do corrente mez, do Diario Of{icial, o que 
denmn de Ror frito por não circular o mesmo Diw"io no refe
rido dia 25 •. ~em ass.im, no dia 2ü, motivo porqüe sómente na 
presente ed1~uo vae mscrida. . 

I 
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Junta. Apu.radom das Eleições FedQ1'aes no Estado do 
Amazonas 

34-7 

O Dr. Francisco 'l'avare8 da Cunha Mello, juiz federal na se
cr;ão do Estado do Amazonas, presidente da Junta Apura
dora das Eleif}ões ]'edcraes realizadas a 20 de fevereiro 
do corrente anno, para um Senador e quatro •Deputados 
ao Congresso Nacional _ · . , .. 

Paz saber. a todos que o presente edital virem ou dei!P. 
tiverr.m conhecimento qu<' a referida ,junta procedeu, hoje, á 
contagem do todos os votos nas eleições realizadas neste Es
tado, a 20 de fevereiro ultimo, para um Senador e quatro 
Deputados ao Congresso Nacional, cujo resutado foi o '!e
guinte: - Para Senador: , Almirante . Alexandrino Faria de 
Alencar, residente na Capital Federal, l'res mil quatrocentos e 
trinta e nove (3. 439) votos e cincoenta e oito (58) votos em 
s~pnrados; Dr .. Caio de Campos Valladares, advogado, resi
dente em Manáos, mil e doze 11.012) votos e um (1) voto em 
separado; Dr. José Maria Metello .Tunior, advogado, residente na 
Capital Federal, novecentos e ~res (903) votos; Dr. Jorge de 
Moracs. medico, residí:mte em Manáos, trinta e quatro (34) 
votos; Antonio José Augusto de"Menezes.Castro e Dr. Jonathas 
de Freitas I'edrosa, dous (2) v~tos cada um; Dr. José· Anto-

. nio de Figúciredo RodrigueS', Dr. Astrolabio Passos, desem-
. bargadores .Tovino Anthero de Cerqueira Maia e Estevão de 
Sá Cavalcanti de Albuquerque, e Simfronio B. de Mello, um (1) 
vúto cada um; vinte e quatro (24) cedulas em branco e tres 
(3) não apm•adas: Para ·Deputados: Dr. Aristides Rocha, ·ad
vogado, residente em Manáos, tres mil e oito (3'. 008) votos e 
quarPnta e oito (48) votos em separados; Dr. Jorge de Mo-: 
raes, dons mil duzentos e dez (2.210) votos e quarenta e c)nco 
·c 45) em separados; Dr. José Antonio de Figueiredo Rodri
gues, m~dico, residente na Capital Federal, dous mil cento e 
trinta e dous (2.132) votos e quarenta e tres (43) votos em 
Reparados; Dr. Dorvnl Pires Porto, engenheiro civil, Tesidente 
em Manáos. mil setecentos e quatorze ( 1. 714) votos; major 
Paulo Neves de Moraes Gomide, militar, residente na Capital 
Federal, mil SP.iScentos e cincoenta e quatro (1.654) votos e 
trinta e oito (38) votos em separados; capitão de mar e guer- · 
rn Antonio Nogueira, ·residente na . Capit.al Federal,· mil tre
sentos e seis (1.306) votos; Dr. Ephigenio Ferreira de ·salleõl, 
advogndó, rcsident.P. ern Manáos, mil e cincoenta .e tres (1.053)' 
votos; Dr. José 'de Mendonça Lima, medico, residente em 
Porto Velho, oitocentos (800) votos e dous (2) votos em se
pnrndos; Dr . .'\fnnoel Fnmcisco Machado. advogado, residente 
om MnnáoR, ·setecentos e cinco (705) votos; Dr. Luciano Po.:. 
roirn da Silva, advogado, residente em 1\lanáos, setecentos 
(7110) votos; Dr. AQtonio Monteiro de·.souza, funccionario pu
blico, rAsidente cm .Mnnâos,' trescntos t) sessenta e cinco (365)' 
votog; Dr. Lu ir. Maximiano de Miranda Corrên, engenheiro 
civil, residente em Manáos duzentos e doze (212) votos; Dr.· 
Franci!oo Pedro de Araujo Filho. advogado, residente em Ma-

, náos, cento e oii.Anta e seis (186) votos; Dr. José Alves !le 
Souza Brasil, advogado, residente em Manâos, cento e oiLenta e 
tres (183). :votos e um .(1). :voto em separado; J:)rs. :Alfredo da 
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Mnf.tn n .Trmnf.has Pedrosa Filho, rtons (2) votos cadn um; Lniz 
Travassos da Rn~n, um (1) voto; quarenta n quatro (4·1,) vo-. 
tos en1 branco (! nmn ( 1 j ccduln não apurada. EJ?l virtude d? 
()UC mandou o S1•. presidente pnssnt• o presente edtf.nl. que sera 
pnhlir.ndo pela in}prcnsa e nffixndo no lognr respect.Jvo. Dnrlo 
n pns~arlo ncR!.a l'ltdallc dr.. Manáos, cnpit.nl do Estado do Ama
zrmns, no~ 2ri · rlc março de 1921 . E!l, Albertino, de Souza Bar
ros, secref.nrio da ,inntn, o snbscrnvt. - F1•anm:wo Ta1!ares d1t 
'Cu.nha Mel/o, F.st.á W1nf'orme. ~ O sr.cret.nrio, .1. de Sou.:a 
· Rarros. 

E:xmo. St·. Secretario do Supremo Tribunal Militar: 
. José Maria Metollo Junior, a bem dos seus direitos e para 
fiM r..leit.ornes, precisa manà'eis certificar .i unto .a esta: 

. a) si o almirnrif.o Alexandrino Faria de Alencar, exerceu 
'.'ru ex'crce as funcoõcs de Ministro desse Tribunal; · 

b) si as nãn exerce., nt.é que data as exerceu, 
l\~li~~ termos. E. deferimento. 
flio dP .Tnnroh•o, 12 dr~ uhr·il iln 1!121. - .To.~é Maria ll/1!-

tellu Junim•. · 

Certifico, rm · obodioncia ·ao despacho ~uprn, que o Sr. 
nlmirnnt.n Alexandrino Fn·ria· de Alencar exerceu as ;runc,;ões 
rir. Mini~f.ro d~st.e Tribunal, dosdo 23 ~e .iunho de 1909 até 
21i ele novembro de 1920, quando foi posto em disponibilidade, 
de nccôrclo com o art. 3' dns dispostcõe~ transitarias do Co
digo do Organi?.a6ão .Judicial e Processo Militar. Em firmeza·, 
rto que, ·passei a 'presente certidão que váe por mim datada 
11 a~signnda. Supremo Tribunal Militar, 13 de abril de 192L 
--. Man(1·edo Seof.~mltndo Liberal, 3• official; E eu, Fron-

. I!ÍSCO s o Pire.~ do G. Alhnqnerquo, seCTef.nrio interino, a sub-
screvo. · 

Replica ao contestante 

Srs .. Presidente o membros da. Commissão de Poderes -
Prestando no illustre contestante as homenagens· todns a. que, 
tem direito por suas qualidades moraes e dotes de intelligen
oia, cultur.a e esforço politico, especin·lmente nesta capjtal e 
no Estado do Amazonas, pedimos venia para, examinando sem 
competoncia, a contestação, que produziu, adoptar em nosso 
desprestigioso trabalho, mothodo diverso ao que seguiu, sem. 
haver, nessa questão de ordem, o. menor dcsapreco ao rigo
rismo logico em que S. Ex. 6, Mm .iustica, consngra{]o mestre 
e defensor intransigente. 

Assim, pois, devendo ser, em mat.crin de eleicão, n pre
. liminar rln~ preliminares, comecemos pelá spo1•1i·ua . alle

gncão da 

. N·ot,. dn Dircel. -· Esl.n acln t'ni enviado; pelo prcsidenln 
rln; .Junta Apnradorn no clin 2!í, ás 17 % horas. pa·ra set• pn
bhcncla na ediclio rto rlia 26 do corrente mez, .do Diario Offi
cial. o que rl~ixnu dr. Rrr feito por niio circular o mesmo Dia-
1'io no referido dia 26, motivo porqtlt; sómente na ·presen~e 
edicí.\o YIIB inscripta. 

... 
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Sobt'e esse importante assump'to, Legerrt habemus: temos 
a expressão cl"Vstallüm da nossa Coustituicão e a Lei Elei
toral, com seus elementos historic'os; temos interpretac-lio 
attthentica e inlerprctacão ,iudicia~. · 

Será, em faoo da magna. lei, magistrado fcaera.~ o Minis-
tro do Supremo Tribunal Militar q . 

Antes do ma.is, que vem a ser magistrado sentido amp~o 
e em sentido restricto (stricto sensu) ou lesai, .rigorosamente 
jurkdico 't 

Em linguagem illimitada, magistl·ado é o· funccionario 
'PUblico delegado pela nacão ou pelo poder central para exer
cer autot•idade, quer . pertença á ordem administrativa, quer 
ã .ordem judicia!. Nestas condicões, são magistrados o chefe 
da Nacão, os Governadores e Presidentes de Estados, o orgão 
executivo dos munieipios, os juizes de qualquer instancia e 
t.ribunal e os membros do i\Unisterio Publico. 

Em sentido restric·to, porém, na expressão· das leis funda
mentaes e organicas, magistrado ou juiz é sómente o funccio
nario togado e civil, que distribuie, administra e promove a 
justiça ordinaria c commum, habilitado nas ,lettras jurídicas. 

' 
Querem prova ? 
Ahi está o decreto n. 8!18, de U de outubt:o .de 1890, que 

organizou a Justicn Federal e em nenhum dos seus dispositi
vos, em toda a. sua. systematizacão, se encontra a menor re
ferencia a outros juizes e Ministros quo não sejam os civis 
ou togados. . · · 

Ahi ,está a lei completiva dessa organizaçao n. 221, de 
20 dt3 novembro de 1894 que obedece á mesma orientação. 

Ahi está a .Qonsolidação das Leis referenCes á Justiça Fe
dem!, que baix7JU com··o decreto n .3.084, de 8 de novembro 
de t898, trabalho do pranteado e inesquecível mestre José 
11ygino Duarte Pereira, em ou.i as paginas não se encontra 
uma só palavra que possa comprehender outra classe de ma
gistrados que não seja a dos paizanos. 

Ahi está, para nüo rcmontat• á monarchia nem recorrer 
ao t!.jreito alimiigena, a disposição do art. 6' das Disposições 
'ft•ansitorias da Constituição Federal, nestas .pa.Javras; . . 

' «Nas primeiras· nornca~·õcs para a magititraturu, i"c- • 
dera! c para a dos Estados sorão preferidos os .iuizcs 
de direito c os desembargadores de mais nota,» . 

Ora, quem eram esses juizes de direito e desenibargadores; 
a que ela~se de funecionalismo pertenciam ? Eram os juizes 
eommuns ou paizanos, permitta-se-nos a expressão para mais 
1!lureza, togado.s, diplomados pelas eseolus de dire-i lo; pet•ten
ciam ú magistrutura ordinaria, que estendia, na esphera das 
r~luçõcs civis c dos crimes cummuns, salvo a.Lgumas excc
ru;ões, a sua ,iut•i8prudencin a 1.odas as classes da sociedade. 
}~ sómente clles, constituciunalmente, ·podiam s~w preferidos 
r1a t:n·gauizaçiin lia nmgistratura federal. 

Logo; nHtgislrado no iicutido sf,l'icto ou constitucionul, só 
pódu set-, ua Uniüo, o membro da magistratura fedet•al, a que 

> ,••" 
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clli'!'Cspondiam os juizes de diroiLo e desembargadores ~o re
gímen cxlincto. E niguem dirá que os lriJJunacs mihtares, 
t·xempli nratia, tivessem e · Leüham juizes d.c direito e des
embargadoree. 

E' evidente, pois, que, na esphera legal, no sentido que 
lhe é proprio, rigorosamente, magistrado federal é o orgão 
da Justiça Civil, o membro do Poder Judiciaria, a. que se re- · 
f c rem o ar t. 6• da.s Disposir;óes Tránsit(Jf'ias da Constituição 
c os decreto n. 848 e lei n. 22i. · .. 

Islo posto, está fóra dessa dcnomin·acúo o Minlstt•o do Su .... 
premo Tribunal Militar. 

Mas, prosigamos. 
Invoquemos, ainda, a Constituicão. 
l~stabelecendo (art. i5) definindo, em seguida, os 

orgãos· ou departamentos de soberania no Li~. i•, tracando-
1hes attribuicücs e prerogativas, occupa-se o Jegisla'dor con
stituintrJ, na .'!eccão 3•, do P(jde1· Juilicim•io e diz no art. ·55, 
que o 

. . . 
«da Uriiãn terá por orgãos um Supremo Tribunal Fe
deral, com séde na Capital da Republica, tantOs ,juizes 
e tribunaes federaes, distribuídos pelo paiz. quantos ó 
· Congresso crear». · · · 

E' cópia fiel do art. a•, secção i", primeira parte da 
Cónst. Americana e do art. 94 da Const. Argentina, os mo-
meios 'Predominantes no nosso regímen. · · 

E, nos subsequentes dispositivos,· arls. 56 a 62, fixa a 
nossa Constituição o numero de membros do Supremo Tri
bunal 1• edcra! . e os requisitos para. a nomeação ou investi- · 
dura; esf.abelece ·as prm;ogativas dos ,juizes feleraes, vilali
r.iedar.'t>, irreduct.ibilidade dos vencimentos, fô.ro privativo nos. 
crimes funcdonaes; a· éleicão dos Presjdentes dos Tribunaes 

· F'e:lera.es e Ctrganizaoão .de suas secrel.arias;. a des.iguaçã·o pelo 
Presidt•nte da Republica do procuradot• get•al; a competencia 

. do Supremo Tribunal, o!'Íginaria o em gráo de recurso, cspe
cialrnente a elevada missão de pronunc'iat• a inconstituciona
lidade dos tratad.os c leis federaes e estaduaes c bem· assim 

. dos aotos do executivo, ém especie ou nos casos 'concretos, tra..... 
eando, igualmente, as attribuições d'os j:Uizcs de seccão. e . 

· dos Tribunacs Federacs. . . • 
j • 

Empresa a Constituição as expressões jm;i.sdlcçllo {edm•al 
c Justiça Federal unicamente para se referir ao Pot!él' Ju
diciaria, previsto nessa secção,. como da lottra do § i" do 
seu art. 60 e do. art. 62, 2• alinca, o. que está em harmoma 
com o sysl.ema dos ns. 23 e 26 do art. 3'1, quando commette, 
privativamente, ao Congresso: 

a) legislar sobre o direito JH'occssual da .Tusti•~a F'ederal; 
b) organizar a Justiça Fed'eral, nos termos • att.enda-s& 

bem) dos arts. 55 ll seguintes da scccão a•. · 
Em nenhuma dessas provisões ha a mais passageira al

Ju~ão á .Tustiça ;1/iUtm· ou al!l Supremo Tribunal Militar. 
Logo, magisl:ratura federal, c mscntido Jurídico, é a que 

acha 'definida na secção 3' do J.il. 1 ·~ representando, ·exclu
sivamente, U!Íl dos orgãos do sobcrauia nacional ou dos tres 
poderes na nossa orgnnizac1!o politica. 

! 
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Podíamos encerrar nossàs consideracões, mas convem, 
sem malici'à, enfrentar .os sophyslas em lodos os reductos de 
papelão! - . 

E' no at·L. 77, pertencente ii secção 2" c!o tiL. IV - De-· 
cla1·ação de Di1·cito - que a ·constiLuicão preceitua: . 

Os militares de terra o mar terão [ôro especial nos de
lictos militares, estaôelecendo mais que o mesmo compor-se
ha de um Supremo Tribu11al Militar,· cujos membros serão 
vitalicio'S, c dos consel(ws neccssm•ios para a {o1·mação da 
culpa e julgamento dos crimes, cone>luindo que a organizacão 
c attribuiciies desse Tribunal ser.ão reguladas por lei. · · 

Ora, basta essa circumstancia, o estatuto sobre o Supre
mo Tribunal Militar no Jogar em que se acha, para, se re
conhecer que o mesmo não. íaz parte da magistratu~a federal, 
ou do Poder Judiciaria, orgão de soberania; porque,' do outllO 
modo, estaria. contemplado,· textualmente,· na secção 3' do ti-
tulo 1'. · · · 

Além· disto, esse Tribunal, · por sua especial natureza, 
composto, em sua maioria (são· os seus membros) de Minis
tros fardados e nã'o togados, conhecedores, por offjcio, do ser
vico das armas, da sciencia e artes bcllicas, desobrigados das 
lottras ',jurídicas, tendo, a sou lado quatro juizos civis, res
Lricto aos militares e aos respectivos delictos, constitue um 
fôro Pl'i:l!ativo, regulado por leis o codigos que se não appli~ 
cam á sociedade, em geral. · 

Si magistt•ados féderaes fossem os Ministros d.o Supremo 
Trjbu!llal Militar, não havia necessidade de se lhes outorgar 
no § :1• do art. 77 a vitaliciedade, porque esta já. se encontra 
no art. 57 da Constituição. Seria: uma redundancia, injusti-
J'icavel. · · 

E' esta a opinião do eminente jurisconsulto Epitacio Pes
slla, r.m seu 1 uminoso parecer de 8 · de novembro d'e 1899, 
quando Ministro d9 Interior e .. Justica. . 

. Si, por constituírem fôro especial, objectivando os mili
tares do·t:erra e mar, nos dclictos exclusivamente funcbionaes, 
os membt•os desse Tribunal,· devem. ser considerados •maais
ttados {erlemes, não h a razão 1para re!l.usar aos funccionarios. 

1 dos Ç.Oitilellws necessarios • para a (ormaçãa da culpa c iulga-
1/WIJto desses e~•imes (e que pprtencem ou entram na compo
sicão desse mesmo fôro, confórme o citado' art. 77) o predi
camen!o dessa magistratura, embora o seu. caracter de tempo
rariedade; po,rque os juize.s substitutos nas secÇões, são, tam~· 
bem, temp·orarJOs, nomeados por seis aunos e nem por isso, 
deixam de ser magistrados fcderaes. . · 

Si, por outro lado, pretendem converter om orgão do Po-. 
dc1• Judici.m'io o Federal o Supremo Tribunal. Militar r.om a 
looica do· •caber ao Supremo Tribunal . Federal rever os seus 
processos findos em ma teria dclictuosa (art. 81 da Constitui~ 
l}ão) então serão, igunlm'tlnt,e, magistrados. fcderaes, os juizes 
locaes, porque as causas dessa natureza decididas pela ma
gistratura dos Estad'os ·podem ser revistas pela mosma auto .... 
r idade. . ' 

Como se vô. são argumentos esses que p.rovam de mais, c, 
portanto, esbarram. 'sem t'CRistencia, nas regiões dó absurdo., 

O 1'oder Judiciaria .Fedoral, .tal como o adoptamos, é uma 
crenQfio puramente americana. Nenhum povo o instituio an-. 
tos da Constituioão de •17 rlc setembro do 1787. Magistrado 
federal 6, exclusivamente, nesse instrumento o membro d'css~ 

'. .. . " 
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pQuer. Não h a na grande Republica do norte duas opiniões a 
respeito. . .. 
. E, para esclarecer essa verdade inso:phismavc.I, basta lem

)Jrar o crne escreveo Hamilton, com o seu pseudonymo de Pu
blins, ·nos ns. 78 a 82 do O Federalista, no .tor,ante ás immu
nidadr.s e· funcções desse regulador maximo das instituicões 
republicanas, sem a menor referencia· aos tribunaes militares 
( martial Courts). assegurimd'o, no ult•imo numero referid:o, 

. que a União exercerá o Poder Judiciario nas •Condições impe-
l'ativas da clausula ou art. a• da ConstiLuicão. . · 

I.ogo, não existem, allí, outros .magistrados federae~ sinão 
n.quelles que estabeleceu, determinando· prerogativas e attri-. 
buiçõcs, o mencionado art. a•. · . · · 

Não vale . a pena congestionar esta humilde replica com 
a. opinião ·J:Ios mais notaveis commentadores do assumpto, 
cmeriLos constitucionalistas do paiz que teve, até hoje, a mais 

· I)Od'erosa concepção da p-oliti•ca e sriencia de governo. · 
E não vale a pena, principalmente, p.orque temos .que 

toem;, de perto, os aJi.cerces. da contestae-ão, pelo muito que 
nos merece a primorosa dialectica do contestante. 

E, assim, 1diremos, data .venia, que em nenhum dispositivo 
das leis Argentinas, de 16 de outubro de 1862, que, nos arts. 6• 

,c 13, apenas considera orgão da Justiça Nacional: · 
a) uma Côrte Suprema· e um ,procurador geral; 
b) ,iu.izes seccionaes, um em cada província; • 

o'c 14 de outubro de 1863, Mbre .iurisdiccão e eornpetencia 
dos Tribuna11s Nacionaes; da mesma data, designando os cri
mes contm a Nação, e, ainda, da mesma data sobre o processo 
federal, civil e ·criminal: se encontrá, como affirmou o con
•l.eslanl.e, a mais leve phrase fa2:endo da ,justiça militar Poder 
~lui.lir.im•io Federal. .. · 

E' preciso notar que S. E·ll:. se referiu a uma 101 1fe 186·3. 
que, entretanto, deve ser a· d'e 1862, que -citamos c que, em 
~tlguns livros, se acha com a :data ·errado, como nos Codigos Y 
'Le·is U.~u.alas, edic~.ão de 1S9t.. . · . 

Na Inglaterra, que a contestação devia deixar em paz, não 
lta jnstiça federa·l, que possa corresponder a que os argentinos·. 
(JJ•a denominam com esse nome, ora coin o de justiça nacional. 

Na Inglaterra a magistrutura ·é unitaria e não dual, como '' 
. JiO Brrt~il, Estados Unidos· e Republica •Argentina .. 

A que •proposito, pois, allegar que as martial cow·r,~, c nfio 
!;pu.1'ts martial, são tribunacs nacionaes ? . , 

l~ntro nó,~. f.ambem, o são, não ha mistér negar; porque 
T1ão sf10 instituições estadoaes; mas dahi concluir que os mem
bros do Supremo Tribunal Militar perLencem á classe deis ma
gistJ•ados fedcraes vae grande distancia; e o braço, mesmo do 
rum valente contendor, · não poderá levar a bw:'ra .tão longe 
para chegar a sous lfins. · . 

Não ha cm Carlicr - La Republique Arncl•icatne - fnvo
eado polo douto contest.antc, no vol. a•. plig. 48, ou em qual
flUer outro tomo ou ungi-na desse publicista francêz, um só 
il'aço considerando magistrados fe·d'emes os . membros das 
t:61•tr.s rnarciaes. · 

no mesmo modo, Spcar, no Fede1•al .ritdicia·ru, não disse, 
nem podia dizer que a Comi of claims seja um Tribunal Mi
litar, como ~á' a entender, por equivoco, p illustro o re~p.eita
;o..:el antnsomstn. 
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l!:m poucas palavras, Bryec (Vol. 1•, pag. 252, edição de 
·19•1!.!), dcfillll o que é n Cou.rt of C!aims, ou Tribunal de Re-
clamações: · 

«For the purpoM of dcaling with tho olaims of 
pri~·ate persons against the Fedllral government there 
has boen cstablishr.d in Washington a special tribunal 
r.allcd .fhe Court of Claims with a chief - justice and 
·rour ot.her justices, which an appeal lies direct to the 
Supreme Court~. 

(Para expedir as t•eclamacões dos particulares 
contra o (l.ovcJ•no l"oderal se cstabelecu em Washin
gton um tribunal ospccial denominado Córte de Recla-

. mações ·com um prr.sidente .e quatro outros juizes, 
daqual se interpõe ap•pellaoão directamente á. Suprema Cô~,te.) I 

Dep·ois da visita a .essa notavel família de estrangeiros e 
de tr.r suspendido !'erro da Argentina, Inglatert•a e Estados 
Unirlos, o sympathico e amaYcl contr,stante, que é, sem favor, 
intomf>raLo argonauta, habil navegador no prorelloso mar da; 

. polilica, mais. experiente, talvez; que o. bravo e honrado al
mirant.e, consagrado para o Senado pelas urnas do Amazonas, 
depois de ludo isso, S. Ex.; lembra-se do. querido Brasil, 
torna rumo íts nossas plagas e desembarca; e, na presença 
destB augusta Com missão, exclama, com. a mais santa das con
vic.<.:ões: 

. ' Na nossa Patria, então, á unanime o consenso ... 
• · Não, não é, <perdoo-nos: ,cm nossa Patria o que está fir

mado c reconhecido, não sómente cm face da .Constituição que 
nitamos, com í'idelidade,: e da opinião dos pubJír.istas de 
i'óra, qu~ S. Ex. l!·ouxe ao d:obate, mas, tambem, em con
formidade com a oxcgéso autltentica e · jud-ic·ial ou doutrinal, 
é que o ministro do Supremo Tribunal Militar não é magis-
trado federal.. . . ,, 
· Entretanto, niio negamos quo, om. vindo á discussio as 
quostões do itred!tct-ibUidade de vencimentos e de 01·dem elei
toral, surgem interpretes c alguns eminentes juristas, que 
procuram controverter a unica solução dominante •. em· face da 
Constituição e das Leis, que,· na Hepublica, teem regulfldb o 
Cireito e processo das eleições. 1 
, A nosso ver, não tem procedencia o critcrio· dos .vcnero.n
o'los mestres, que estendem, som haver analogia, o principio do 
art. 57. § t •, da nossa magna lei aos ministros do Supremo Tri- · 
bunal Militar, recmiheccndo-Jilcs, á priori, o caracter de ma
gistrados J'cdcracs; ·porque, exactamente, é osso o predicado 
que não possliomtna oRphm·a do nosso, dh·eito cscripto c dos 
padrões, quo~nc>s antecederam. E isto já. o demonstramos com 
os textos da nossa Constitui~lão ô Leis organicas - o decreto. 
n. 848, de 11 do outubro do .1800,· estatuto complotivo n. :l2i, 
do 20 do novembro de .1894, o consolidação n. 3. 084, de 8 de 
novembro de 1808 ..,._ c com os fulminantes principiaR uos ar
tigos 3• o 04 dos Codigos politicas am~rjcano e argentino, res-
poct ivnmonto. · · · · 

Como, pois, pretender applicat• aos juizes militares n s:t
Iutar prohibição de. irreductibilidade de, vencimciJtgs, prevista 
unicamente l).a socçilq o• do tit ... .t• da· 'Constituição Federal'~ 

s- Vol, r 
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Si o legislador constituinte quizesse outorgar ao Supl'C
mo 'l'ribunal Militar essa immunidade; excepção de alta ~ele, 
vancia a uma das attribuições do, Congresso - a definida no 
n. 25 do art. 34 da lei fundamental - te t-o-ia feito em seu 
Jogar proprio, na mesma ordem em_.que, graphando o art. 77, 
concedeu aos ministros desse Tribunal a vitaliciedade. 

Mas, recorramos, ainda, á inconfundível autoridáde de 
Hamilton, um dos apostolas do federalismo-presidencial; gto
l"iosa victima da pistola do aventureiro Aaron Burr. 

E' que o principio da irreducção de vencimentos dos ma
gistrados · appareceu, tambem, ,pela ~vez primeira, na~ ·paginas 

, da Constüuição Americana, foi adoptadõ na da Argentina (ar
tigo 96) e, deste modo, defendido pelo inolvidavet· patriarcha, 
já referido, no n. 79 d'U Feaeralista: . . . . 

. . 
\ "Após a permanencia das funcções j udiciaes, nada 

póde mais contribuir á iridependE:ncia dos ju1zeã que 
uma disposição fixa relativa a. seus emolumentos. A ob,.. 
servação que fizemos relalivamenttl ao presidente é ap
plicavel aqui No curso ,ordinario das cousas humanas, 
um poder sobre a subsistenciti de um. hp1nem equivale 
a um poder sobre sua· vontade •. E não poderíamos. ver 
na pratica a completa separação dos poderes judiciaria 
o legislútivo. em um systema que fizesse depender o 
primeiro, para as suas necessidades · pecuniarias, . dos 
creditas votados occasionalmente pelo segundo. Os par
tiaarios esclarecidos· de um bom governo· teem motivos 

· para lamentar que as Constituições dos Estados, a eate 
respeito, não contenham clausula preci~a e formal. Al· 
guns dentre elles, é verdade, teem decidido a fixação de 
safarias permanentes aos juiz'es, mas a experiene1a de
monstrou que o corpo .legislativo podia, ainia, illudir · 
semelhantes aisposições·; ~ra mister alguma cousa de 
mais positivo, ainda; !.~.como consequencia,. a Consti
tuição decidiu que os ·Juizes dos Estados· Unidos rece
berão, em épocas fixas, por seus sen1i~os, uma indem
nização que não será diminuída, emquanto exercerem 
seus cargos .. " · 

.Mas, a que . classe de juizes se referia Hâmilton? Aos da 
I'lag1stratura, creada. no art. a• .da Constituição do seu paiz, 
aos orgãos do poder judiciaria federal, tanto que, em o n. 78 

· d'O Federalista, começa com estas palavras: vamos, agor«, 
.examinar o d~partamento judioial de governo, que se acha 

, prupostu. . \ . · . . 
E, nesse dopàrtamento,. ·delineado· no plano constitucio

nal, que revogava oo treze artigos da Confederaçlio> nada se 
t.ncontra a respeito das Côrtes marciaes. 

E, accrescenta Hamilton, no dito n. 79: 
. . . ~· . ' . 

· "E' notável que a Convenção e·stabeleceu differ'en- . 
. ça entro. n !nt.ell!nização do p1•esidente e a dos juizes. 
A do pr1men·o nao poderá ser'augmentada, nem dimi-. 
nu ida,. a do::. juizfls estará sómente ao abrigo da dimi-

,...nuição, E' qt:e esta distincção, concilie. o douto propa
·gandi~ta, resulta, inevitavelmente, da. differença na 
·duraçao das !uncções respectivas." · 
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. Nestas -condições,, com muito e louvavel acerto, teem pro
cedido e Jll'O<Jeaem toUos quantos affirman, e sustentam que a 
regra do § 1' do arL. 57· da Con~tituição sobre vencimentos não · 
3e amplia aos ministros do Supremo Tribunal Militar. · 

E, assim, por mais que se esforce, não conseguirá o libe
ralismo dos cxegétas accommodar os membros desse Tribu• 
na! na cathegoria de_ors·ãos do poder judiciaria federal. · . 

Mas, admitíamos, só para argumentar, que não possa se1~ 
diminuído o ~ratamento pecuniario dos ministros do Supre
mo Tribunal Militar por serem juizes investidod pela União, 
11m consequenllia de uma decisão administ7'at~va, contida nos · 
avisos de 20 de setembro .de 1.81J9 e 5 de março de 1900; e será· 
logico, por esse expediente e acto do Governo, considerar tão 
eminentes representantes da justiça militar magistt•ados fe- . 
deraes·?· . . r 

Neste· caso, serão,· igualmente, magistrados Jederaes os 
membros das justiças locaes do Districto .l!'ederal e do Terri
torio do Acre, porque são organizados, providos e pagos· pelo 
Governo da Republica. No emtanto,,.não ,ha quem ignore que · 
esses jmzes, quanto ás suas funcções, são equiparados aos es· 
todoaes, possuindo 1" e 2" instancia, teiilJo leis processuaes di-
versas das do Juizo Federal! . . · 
. A interferencia seria, ainda, absurda.; porque os 'juizes 
eEtndoaes, togados e civis, por analogia, tendo em vista o pre .. 
ce.ito do § t• do art. 57 da Constitu1ção, que é ·principio car-

' t't•al para· o poder judiciaria do paiz, como o é nos Estados 
t'nidos e na Republica Argentina, são, tambem,· intangíveis na 
_I:educção de vencimentos; e ninguem dirá que, por esse motivo, 
possam ser magistrados federaes. . 1 ' 

Conseguintemente,. acceitando, mesmo por hypothese, em 
favor do Supremo Tribunal Militar, a .doutrina da irreducti- · 
bilidade, semelhante condescendencia ·não póde conduzir ao. 
extremo de se lhe dar.· ingresso no poder judiciaria, que a 
Const1tmção positiva em seus arts. 55 a 62, com·a maxima 
clareza,, ' .' A 

Nesse partiéular, temos interpretaç.ão ·judicial ou douiri ... 
r.aria, resultante do accórdão do Supremo Tribunal Federal, 
de 9 de novembro. de· 1898, nestes termos: · 

· ''Considerando que, .comquanto os ·autores appella
dos,· como ministros, que são, do Supremo Tribunal Mi
l;tar, · possam intitular-se, em sentido lato, juizes fe- . 
deraes, visto como o dito Trihunal é uma instituição 
judiciar.ia .da União, que, além de organizal-'a, nomeia e 
estipP.ndia os respectivos mAbros, exr·rcendo...se,. sua ju
risdi<~cão ·em todo o· territorio nacir•nal, . todavia, não 
estlio elllls comprehAndidos na clas~e dos· juizes fede
raes em ~entido est.ricto, de que trata o .art. 57, § 1•. 
da Constituição Federal; · . . 

· Ccnsideranrlo que a citada r)i~posiciio, inserta, 
oomo se acha, na secção 3' do Tit. 1• da Co'nstituicA<» 

Pednral, que ,se inscreve - Dn p,,der !ttrliciario, ....., 
sómente póde reforir-se aos juizes, que são membros 
dnour.l!e poder politico, e a e.ssa categoria pertencem 
exclusivamente os quo teem suas att.ri):l)lioões definidaa 
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na indicada secção (arts. 50 o 60), entre. as :quae.s se 
mencionam as· do Supremo Tribunal' Federal e a dos 
juizes t;Cccionacs c oútros que, de futuro, se crear, sem 
referencia alguma :io. Supremo 1'ribunal Militar, cuja 

. oi•ganização foi deixada. aos cuidado~ do, legislador or • 
. dinario, a quem, tambem, incumbiu-se de regular as 

altribuicões do mesmo Tribunal (art. 77, § '2•, da 
Constituição, 'l.'it. 4";' sec. 2') o que. torna patente t)UB 
olle está fóra da csphera do Poder Judiciaria, orgão da 
soberania nnr.ional, pois a.s attribui~ões 'desLc nãl) · 
pódem deixar ele ser definidas pelrJ legislador consti
tuinte; desde que um dos principaes cl.iectivos de uma 
Constituição é organizar os poderes I·Oliticos e enumc.-
rar-lhe.s as attribuicões; · , · 

· . Considerando que o art. 77 cio. Constituição Fe· 
rlcral, inst.ituindo o Supremo Tribunal Militar, garanl.iu 
aos l'espectivos membros a pcrpetn;!lade de se~~>~ car·· 
~os, o que ,,eria uma t•edundancia inexplicavel si áquel .. 

·los funccionarios, t.ambem, se referis.•e o art.' 57, prin"., 
pois 'jít havia •este proclamado vitnlicios os juizes fc-. 
ucraes~ ' ~· . · 

Considerando· q~e o citadi:J art. 77 da Constituição, 
cogilaudo de· J'Lmdar a independencia do Tribunal, .que 
tratava de instituir;apenas decretou a vita:Jir.iedade dos 

· · respe~livos membros, .sem, entretaut.o, estender-lhes a 
qarantia da irreductibilidado dos ven11imentos, ali s, já. 
eonsagrada c:om relação aos juize.; federaes pelo ar
tigo 57; · § 1 •, · o que ,demonstra que não a considerou 

· indispcnsàvel, na r.spccirl; .· 1 • • • 

· Considerando que é perfoitamPnte explicavel essa 
<ic.'Jigualclnde dr. tratamento, desde. que se attenda a quo 
n fJUilremo 'I'rihnnal Militar não ext'rc:e ,funcção qlguma 
rio· natureza politica, ao. passo que o Supremo Tribunal 
l!'cderal o os ,iuizcs seccionaes tecm uma' alta o ·deli
enrla·. misaão politica, qual a de supremo interprC~te da, , 
Con.st.itui{)ão da 1\cpublica, desde que lhes · compete 
ctednrtu· natlo~ e sem applicacão, nos casos. sujeitos a 
seu exame jurisdiccional, os ·actOB. dos outros poderes 
quo 1'or·em r~ont.rnrios a qualquer preceito constitucio- · 
nal. pelo qno necessitam os membro.;; dessa magistra
l.ura ser ecrcaclos de Ioda.:; as garantias do indcpenden
''ia do carg-o, r.ntre as quar.s se inclue a de não porlereú1. 
8f!l' diminuídos seus vencimentos; 

Considerando; portanto, que nti.'J·'&'osn'ncto ·os ati
fores appellarlos de garantia esLntuida no art. -57, § I". 
da Cfln:;tituição, IJOdinlll seus venr·imentos ser redu~ 
':ddo~. comr,. o fornm, por uma lei ordinaria, .sem quo 
'dis~o re~ullns~e offeusa algu'ma á mt:sma Constituição; 
p~l~ guo fall,ece o . uniço fundament.o do pedido ju-
rhctal : · ' · • ·· . · · 

I , , . , .· " ' . • 

Aectirdam dar rn·oVimonto ú· appelln'cão pura, · re-
1'ormn!1!J.\l,,a. IS.ei,Iten1)a, de que foi ella interposta, ,jul- · 
gar, co1n~ J~m, os autores appellados, carecedores 

de ncr;üo õ condcmnal-os Ílas custar, do processo, 

· Es~a é a interpretação das interpretlj.çiles; porque emana., 
~CSillldQ Q ;~osso res-imell, do poder· mais competente para Si• 
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plicar, esclarecer c applicar cm cspecic,.. r'lm serenidade, sem 
o ímpeto e. cegueira das paixões politicas, o espírito e o pen
saml'nto, a lettra .e o sentido logico c grammatical das leis. 

Mas, no facto · occurrentc, temos, ainda, a cxegé,;m au- · 
f.hentica, aquella que provém da autond::~df!, formador:~ dos 
instrumentos ou .estatutos de legislação; c essa autoridade, na. 
observancia e estudo dos casos, é o poder legL>lativo da Re
publica, o Congrcs~o Nacional, quando se trata de versar a 
Constituicão o as leis fedcraes. · · 

Ora, na 2• :;eseão da 4~ lcgi~latura, na Camara dos Depu
tados, em torno do parec.er elaborado pe11) provecto e hon
rado Sr.· José Euzr.bio, que, actualmente, . occupa, com· 'bri
lhantismo uma das cadeiras. do Senado, u~lo Maranhão, da• 
tado .de 17 de ·maio de HlOI e assignado po'ir todos os titulares 
da Commissão de Poderes, parecer. reconhe11endo membro da
·quella Casa, pelo Rio Grande do Sul, o genPral Francisco An
tonio de Moura, foi arg.nida a incler1ibilitlade desse saudoeo 
JJatricio; por ser ministro .do Supremo Trirunal Militar, ar
guição levanta da pelo niallog-rado tribuno .Fausto Cardoso, de 
poderoso talento e inconte'stavel cultura. .· . 

, Poia hem, (.iii i lá vão 20 annos) ,· o aro.til!o Deputado ma
ranhr.nse, juri.sconsulto consagrado e emerito . argumentador, 
membro desta honrada Commissão, eluillolou com tal profi
cíencia n questão, que me não posso. furta1• á justioa de ler o 
seu exhamtivo discurso, proferido com aquelluo modestia que 
lhe é propria e todos ~abem ·reconhecer. · 

. E, na sessiío dessr mez I) anno, orientada a. Camara com 
a palavra do Dr.putado .José Euzebio, foi approva'do o pal'ecer, 
a que nos. referimos, em vota cão nominal ntor H 7 voto.s contra 
·13, sr.ndn. l)ortant.o; resolvido que o .ministro do Supremo Tri
bunal 1\lilit.ar não. faz parte do poder ,iudirt'•l'io federal e que, 
portanto. não 'f:'Í ineleg-ível. · . 

Eis, na approvn<:ào desse parecer, unanimemente aeceito 
pela respectiva C:ommi;;:;ão, composta, ahin• do Rlllator, dOB 
Srs. Esperidião, Trindade, Arroxellas Gaivão e Tavarr.s de 
Lyra, nnt.ig-n Ministro do Interior n Viacão, antigo lruverna-

. dov e Senador, cggreil'io ornamento, .hoje, do Tribunal dli Con
tas, uma interpreLacão ovictoriosa pnr cjuasi toda Camara dos 
Deputados, uma decisão, fulminante Jont.t·a o ·vqlnmoso e calvo 
sophysma dos que pretendem vôr naquelle Tribunal as ele
va.êas funccõj)s do 1:{1(!-er .que a Gon:,;til.uí,;ao traçou o definiu 
na sua secção 3• do Tit. · 1•. · 
. E' justo, pois, reconhecer q.ue temos, a noSSt) favor e 
contra os nossos adversarias interprelae:i:l doutrinal :'e au
thentica, do juiz a do legislador, a rilsr•cilo do assum.pto. 
·. Em que que pése ao grande valor •: •·omp(~ton,da. .iuridica 

dos fallecidos jurisconsultos Amphilophio, Bandeira do 'Mello; 
Barrad1as. e Ferreira Vianna, citados na l:ont.esltú;ão, nada. ve
mos, em seus pm•eccl'es, quó possa couéluir pela . classifica
ção dos mesmos êo Supl'emo Tribun•1.1 :llilit:u: entro os n.a
yistl•ados federaes, cm ·sentido restricL,) ou leA:al. J):lra o fi.n1 . 
de chegar-se a ineZeyibiliclade dos mesmos,em face <!o prece'ito 
e:t~presso da Lei eleitoral; e é preciso noto perder de vista quo 
esses· .pareceres, sendo calcados, e~lllu.,·tvamllnle, ~llbre o 
principio de ir1•eduetibilidade de venc;lmcntos, que se .esten
de aos magistrados estadoaes, conformt:l a incontroversa exe
c~ee ,doutrinal e do.s juristas,, conduzf,m apenas, no labor de 

,.. ', ·· .. ,•·· 

·.' 

' . 
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suas linhas, á conclusão de que os_ orgãos daquelle Tribunal 
Eão juizes federaes, em sentido amplo. · · · 

E isso não o negamos, nem ha mister recusar, como, 
.tambem, não deixamos de reconhecer. c;•1e o~ membros do 
Jury, mantido pelo art .. 7~, § 31, d'a·Constituif;ão1 sejam jui
zes, na Federação, mas não pertencrntes ao quaaro da ma- · 
gistratura; no rigor dá palavra, com os. SI'UJs I't•quisitos de· •vio~ 
talicíedade, tnamovíbiHdade, irreduccão- de ve_ncimentos e fôro 
privilegiado. ·· · - . - . 

Ora, si _pela circumstancia de ser o Supremo Tribunal Mi- · 
litar institiucão federal, o que nin,S'uem contesta, devt-m ter 
os seus_ membros o caracter de rrJa(Jutradl),, (erieraes, como in
feriu· o contestante de AmphilOI(}hio, Bandeira de Mello c Fer
reira Vialma, nijo pedece duvida, em obediencia ao rigorismo 
logico, que, tainbem, o seJam os Bi!llu:es.jlti:r.b' rle {acto, pGr
que o· Jury é, Igualmente, inst!tttição (eder,zt. mas isso · seria 
um absurdo maior que o palacio do conde dos Arcos, Ollide 
!uncciona o Senado. ·· ,. 
· ·· Pedro_ Lassa, o eminente juiz que todo paiz glorifica é ve
nera, com justiça, em sua manumental obra Do Poder Judi
cia7'io, da União, só considera como tal aquelle que se acha, 
expressamente, consagraifo na seccfio 3• do. Tft. · · t• da Con,.. 
stituiçllo, arts. 55-62, sem fazer a ·menor referencia aos tri
Jiunaes míli tares. · . . . . · 

· Membros de uma justiça federal,· espeqial. limitadll., 're
stricta a. determín11das pesaoas e delicto~. ·s1'ío, sem duvída, os 
ministros do Supremo Tribunal Mílítal', porque são~- insti- -
tu idos pela Qonslituição e · Leis da U niJ.o; mas orgãos · da 
iTustica Federal, poder politico, creado • pelo art. t5, definido 
e organizado pelos arts. 55-62 da magua Lei e pelos t•stntu- -
tos de 11 de outubro de 1890 e 20 de novembro de t98-~, não 
o são nem poderão ser, nesta ou em .qualque~ outra Republi-
ca Federativa. , · -

· E' aos magistrados dàsse poc!er ·politico, sejam t-lles fe
tl•eraes ou estadoaes; que a Lei eleitoral considera e torna 
inelegiveis, em seu art. 37, n. 1, lEittra t:, e n. 2, lettra c. 

E porque· o faz?,· , 
. Porque são elles erioarregados do àlistamPnto, ·pre:~idem 

. eleicfies, • f,omam conhecimento dos recursos eleitora~s pro
~ cessam e julgam nos crimes, resultante:; da oJUalífionçiio de 

eleitoros e do exercicfo do voto. - · 
· · E terão rssas funccões os mínistro9 do Supremo Tri~ 
bunal· Militar? · · 

· AffirmáJ~o, será .desconhecer as Lei~·-n. S.l!ifl, 'de· 2 de ' 
agosto ele !9!6, e n~ 3.028, de_27 de. d~zArnbro do mesmo 
anno, sobre o alistamento eleitoral e elei~'iPR fedfiraos. 

· Juiz inPiegi'\·eJ. é, portanto, o magfstrádo fedm•nl ou e-s
t~df:!al, que-não deixar seu cargo tres mezfls. antes da eiP.ição. 

. . Tratando de outros caso~ de in·alegil;iUdarie, mesmo em 
relacão ·a ministros aue exercPm funccões jlldi!•Taria ou jul
gadora,· a Lei eleitoral menciona. clnramonte. no dito art. 37, 
11. 1, let_tra c, .os ministros do Tribunal de Contnq, 

· Ora, si o legislador quizPsse tornar inelegivAi~ os minis-\ 
troa elo Rupremo Tribunal Militar\ tAI.:o-hia· feito ahi, , d:e• 

... modo expresso e posiUvo, não devendo .entrar em · ~eus 

. ca!culos o dispendto de papel e tinta em um. pniz de pape!G
rio e em que não se poupa dinheiro çom eessas bagatena:a. 

'I -..., 

' . I 
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A inelegibilidade, cerceamento do direito politico, não se 
pr-esume·, não ·se subentende e não se- amplia. E' ma teria 
stricta juris. Instituída por um. principio de ordem public·a, 
ó uma restricção á garantia . ind,lvidual. Conso;guintemente, 
não póde passar das .vessoas e dos casos a que se refere .. 

A decretação illegal da inelegibilidade dá direito a lia~ 
beas-corpus para assegurar á vietima ou paciente a garantia 
constitucional do direito &o voto .. 

O poder da autoridade que, por inferencia de clausula ou 
cisposição prohibitiva,. estender a inel-egibilidade a cidadãos, 
que ·nesta não foram incluídos, creando situaQÕes jurídicas, 
como ap.plicador da Lei, pratica e executa· flagrantes atten
tados á liberdade, tornando-se p!liSsiv.el de responsabilidade •. 

- Recorrendo ao elemento historico ·da: Republica, temos, 
sem fallar no Reg. Casario Al,vim, as Leis ns1. 35, d13 26. de 
janeiro de 1892, e 1.269, de 15 de novembro de 1903, que àn-. 
tecederam a que :se acha em visor. · . 

A primeira, no art. 30, n. 7, estabelecia Que não podiam 
ser \"'tados para senador ou deputado ao Congresso Na
cional: 

... Os mem-bros tLJ Poder Judiciaria federal; e nenhuma re
fex:encia faz aos membro's do Supremo Tribunal Militar, limi
tando-se, em. relacíil>' ao Exercito e Marinha, no n .. 5 desse 
·dispositivo, a· consideyar inelegiveis; · · , 

· . Os 1tlnccionarios" militares, investidds ce command·os de 
força de. terra. e mar, de policia e milícia nos '.l!lstados em que 
os exercem; equiparados a estes o Districto Federal. 

. ·A segunda, no art. 10'6, § 1•, n. 5, e § 2•, n. 1, falia 
em magistrados · fede.raes e estadoaes, nada prescrevendo 
texto sobre funccionarios. no commando do Ex~rcilo .e da Ma.;. 
quanto· ao Su.I-iremo · Tribunal• Militar, reproduT.indo, porém, o · 
rinh~ policia ou milícia, , excep.tuando, entretanto, os offi-
ciaes' da Guarda Nacional. · - · · · · 

-'E' este .. ,o elemento tradicional na Fedoraclio. , 
Convém notar que, nessas duas lei~. niío estava prevista 

a inelegibilidade dos ministros, directori€s ou representan
. tes do ministerio publico no Tribunal de Cnnla~. J:'oi 4omente 
·a Lei vigente, ein aeu citado art.. 37, n. 1, iatLra 1:, que ade
ciretou ... No emtanto, oTr:bunal de Contas foi instituído' pela 

· Constituioiio, art. 79, como o fOra o Supremo, Tribunal Mi;. 
litar. · · · .- · · . . · 

. . Esta circumstancia serve, ainda,. pat•a · provar que, sendo 
o Tribunal de 'Contas uma instituição noJ.cional.. ~e os mem
bros do Supremo Tribunal Militar devem· ser, por e~sfl mo
titvo, magistrados federaes, os daquelle sel-o-hão;· 'igualmilnte. 
e, nesse caso; não havia necessidooe qu-e o legislador de -1916, 
oom redundaocia, os especificasse, como fez, porq.ue já • es
tariam comP·rehendidos na melegibilid-ooe da' magiAtratura. · 

, E' _que os mini·stros desses · tribunaes, or<3ados · pel·a Con
s>l•ituição, não são, a rigor, em sentido jurídico, membros do 
Poder Judicia.rio ou mlligislrados federaes. 

Constituem tribunaAs especiaes. como o são, por exem
P.IO, na Amarica do Norte. a Court of Claims, a que ,se refe
rm o· contesta-nte,· e a ·Court of Customs Ap~{eals, creada pelo 
Tarifl Act, de 1909, em fius do governo d( Theod'or Roo~e- ' 
velt e que tem por mi·s~ão decidir· a.ç qu.cstõcs' relativas ao 
direito llduaneiro1 c.~mposLa de um pl'es!denle e C!Ualr.o jui-

1 • 

. '•' ,. "' 

. ' 

1_', 

.... · 

·,•, 

' -:h 
' 

.. ·. 

,, 



:tGit 

Y.CE. Ot•a, .~cria irrisorio fJUC nos Estados ·Unidos, onde o 
· r·espoHo pela limitação de poderes é um dogma fundamenta.!. 
alguom so lembrasse de chamar .ma(Jisll·ados {cderaes a esses · 

. ;julgadores. · 
! · · Eis a qüé ficam reduzidos os argumentos do illustro 
contestante .sobre a ineligibilidndo. do candidaLo eleito c di
plomado . pelo Estado do Amazonas. 

I 

§ 2°) 1A ELEIÇÃO 

Passemos,· agora, . a tratar da expressão das urnas, em 20 
de fevere-iro ultimo, uma da·s mais eloquen•tes manifestações 
de vrestigio e valor. patrio•t'ico do almirante Ale~andrino Fa
I'ia de Alencar, justo p·reito, aos seu·s reaes, brilhantes e re
conhecidos . serviços om uma honradn foi h& de' mais de 50 
annos de vida ·publica. . . 

Antes de ap.rociar, nessa parte, a labOI'iO'Sa conta de che
gar do eminente candidato, c:JJ:..tidverso, -cumpre esclarecer ao 
Senado ·o ao paiz que o. almirante Alexandrino não fôra apre
sentado ao pleito .s'6mente pela corl'en1o que apoia 'e obedece 
á plata-{6rTM do Governad'or. do Estad9, mas, :t'ambem, pelo 
parti.do dirigido, ha 'lonf:l'ci tempo,' pelo· )l!>nrado e prestimoso 
Senador Si lver•io N ery. .. . · 

Rendendo homenagen•s· merecidas á :influencia e boas in
tenções _do Sr. marech.nl Thaumaturgo,de Azevedo, · •patrício 
de inconTestavel ded'Qação · á nossa querida Patria,··irrecusl\- · 
vel chairman ó maxiino expoente da cand'idatura Me•t.ello · Ju
nior, não h a, com justiça;' quem ,:possa recusar a vicot.ria •ill 
contestado, taes as forças politicas em torno d.o seu nome, 
a cohesão de elementos que o ·sagraram, mais uma vez, na~ 
urnas amazonenses, · · · · 

. Seria possível, Srs, membros da Commissão de Poderes, 
que um candidato pres·tigiado ·pela politica . do .governo esta
dual. e· pe'lo partido chefiado pelo Senadúr Nery, que tem 
eleito governado·res, Oej:m1.ados e Senado·res como o .proprio 
illustre almirante em 191016, pudess•e ser· derrotado pelos pax·-
tidarios do inclyto nia'rechal ? . · ·' ·.• .. 

De boa fé, D:inguem o dirá. . 
Mas, acompanhemos o contestante em .sua jornada· pellls 

domínios eleitoraes do interi·or do ·Estado, accleilltu;ando, 
desde já, que S. Ex. não fôr.a, como affirma, no § 5" do seu ca·" · 
pHulo sobre «FI·aude,, candidato das oppósições: porque, CO·· · 
mo já disse e é ·S!l'bido orientàdo pelo Senador~ Nery, que não · 
é · gDvernista; . .. . . -

Começa .·o digno con't•estante allegando que .o· pleito em 
21 municípios do Estado é nullo, porque foi realizado P.B·· 
rante mesas illegaes e .allude a um documento ·sob n~ .1. re
lal•ivo a su.pplentes, em ·exercício, do substituto ~o jui1.. fe<la·
ral, na época· da eleicão e que, entretanto;· não apre-serutou 
á Commissão, de modo n poder ser verificado. E' poi~,. esta 
uma . àllegaciío impr.ocedenLe; qwia on11s probandi incumb.it 
i/li dicit .ant neoa.t. • ·· ·. ·.· 

. Nestas •. condições, é' valida a cleiçii.o em ·todos os muni• 
cipios, .porque o impugnante não provou- a sua impugnacão. 
· E, .agora, seria o cn·so de exclamar, como fez S. Ex.: po-

deríamos parar aqui a presente replica. . 
. Não, o fazemos, porém, cm •at~encão ao: muito a.preç.o dfl 

que ó credor. • · 
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E, assim, naveg-uemos pelo 

Rio Ne(J1'0 

. 1Diz S. Ex: que as autoridades judi·ciat'ias de Moura 
(~éde ·da comarca), Barcellos e S. Gabriel (·Lermos jud'iciae3} 
nao ·Se achavam na,s respectivas sédes para organização das 
mesas, porque partiram de Manáos, conforme um altesLado 
da «Amazon Ri ver Steam · Navegation Company, Limited~. a 
bordo 9o lnea; no dia 1 de fevereiro deste anno. Mas,· haver:í. 
quem Ignore ·que um vapor vae ' da capital do Amazonas a 

.. Moura em 30 horas e a· Barcellos em 3 'V:! dias? Talvez, o 
nobre contestante, não saiba .disso, porque nunca via.iou na .• 
queiJas paragens, ma.s um Ooil advogados do contestado, Se
nSJdor pelo Amazonail. conhece essa navegação e a:ffirma a 
cossibilidade desse percurso. Ora, as mesas elei·to.raes foran.. 
~onstituidas, em 1.0 .de· fevereiro, dez dias antes da eleioãn 
.::onrorme o preceito do art. 13 da lei eloilorat. Logo, o jUll 
,.r,~ direito Carvalho Passos e 'o .iuiz munici.pal Luiz Elysio po' 
di~:: · ~hegar a Moura e Barcellos a tempo de convocai-a.~. 
· . E. assim a votação que o contes~ado te.ve em um dess(l{ 
munici,pios, Barcellos. não . póde deixar d~ lhe ser contada. 
vintlo n nrrmosit.o a difficuld&de oue encont.ron 'l func~iona4 
!'io, encarregado de 'levantar o mappa na .secretaria, ~>m,apu.
rar o resuJt.ado de Moura, porque a mesma não póde ser sa. 
nada eom o exame do diploma e:~.-pedi.do no. candidato eleito. 

Tendo por escopo a 'Ptireza do escrutínio e a v!lrda.oe das 
urnas, o re8pei:to e ohr.rliencia á tCI. e não á. victnria da li·· 
legalidad'e, reconhecemos que o ,iuiz municipal d'e S. Ga
brirl não podia ir ti séde deste município e regrnssar a Ma
náoo no mesmo vapor,· den~ro em 13 01as: porque a vJagem 
pal'>a a referi la villa, si'la. em município frontei.ro ·com a Ve·
nezuela, fa~.-se por . ~eccões - uma de Manáos á Santa Tzabel 
em grandes navios fluviae:S e outra em lancha·s ou pequenas 
embarcações. d!lste ponto áquc'lla villa. Por esse motivo, não 

· fazemc>s cah'ldal dos· 52 votos, que em S. Gll:briel foram lllP\1·· 
rados· para o con,tesl'ado. · · 

· Rio Branco , 

A eleição desse municipio 11 valida, . tendo, tihi, obtido 
o diplomado 11.2 'I(O!.os e o contestante 26, apenas. 

O ma.ppa levantado na Secretaria a nenhuma nullidarle 
faz referencia. · 

A cii>cumstancia de ser delegado de .policia, ao 'lempo <lu 
eleicãoi , um. m·aJo·r do corpo militar do Estado não póde in
quinar de· nl!l!idnde o processo eleilorll'l desde que o contes
l'anto Alexandrino, mas, unicamente, segund.o allega o con .. 
e~·Se tunccwnario. Po,. out.ro lado, a lei eleitoral, nem o.utra 
qualquer, ·pro·h iho a nomeação do officiaes da milícia dos Es
admissivel o impodiinonlo ·ele an~ol'iQade po!io.ial no munus 
do fiscal nas eleições, essa prohibição s(l poderia nffectnr aCI 
onnatdato que o me~mo represon•t.asse. Ora, o mnjor Séve
rino Corrêa (o não Gouvôa) da Silva não foi fi·scal do nlmi
tarite não prov·0\1 violencia ou arbit~a.rie·?a~~ praticada por 
tesl!anto, do candidato n Dc:o.~~:tado Dr •. Anst1des Hocha •. . . 
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Bai:co Amazonas 
' ' . AJiega o corutestante que para algumas locàlúlades dessa 

região toram nomeados delegados de, policia officiaes da mi
lícia do Estado. Os munícipios do Baixo Amazonas são selo 

, - Itacoatiara, Silves, Uracurá, Urucurituba, Parintins, Bar,. 
reirinha e Mau és. O contestante, ,porém, só conhéce, geogra
phícamente, seis, teve em ,vista, Qccupar-se , destes, mas,:, de 
:facto, só se occupou,·de cinco; desprezando Ttacoatiara e Bar"- · 
reirinha, cujas' elei~ões,, portanto, não impugnou, consideran
do-a~ validas, as quaes dão 7 i e 9-l votos ao contestado; respe
ceivamente, tendo, o honrado, adversaria obtido seus 60 votos' 
redondos no primeiro. ., · ' , : 

·o inappa nenhuma observação contém sobre a eleição de 
. Barreirinha; observa, • porém, · pequena irregularidade na de 
· Jtacoatiara e que não induz nenhuma das nullidades previstas 
no art/41 da •Jei eleitoral ... , · · : · · · , , , • · · · . 
.. ·: 'Quanto, a nomeacão, de delegados' policiaes, conforme os 
documentos 4 e 5, apresentados pelo nobre impugnante, ·só
mente foi nomeado um official de policia· para o :município 
de l3arreirinha (documento 4) sendo que, a respeito do cida
dão, a que se refere o de n. 5; para Urucurituba; não sé men:-
ciona que seja militar. · : " , , . , • , , '· ·.· : · 

·' ·.E, assim, fica reduzida a uma ·só a nomeação de officiaes 
da' (orca do Estado para delegado nos sete ínunicipios do • Baixo 
Amazonas. , · · · ·: · ·· ·. · · · · · .· '. , · • , , 
···· · Em relação a Maués, o contestante' allega, mas' não prova, 
&·fraude; e frawJ nu'nquam presumit1.1r, jâ diziam os romanos. 
Nesse município o' contestado obteve 126 votos· e um outro 
candidato 11, o Dr. Caio Valladares. O mattiHipena:s observa 
qlle deixou de ser apurada uma· cedula, ·naturalmente por' se 
achar viciada ou, mal redigida, mas isso nunca foi motivo para 
annullar eleição. · · ·· · . · , , . · . 

/ 

· · Em' Uruourá e Urucnrituba, a eleição correu legalmente. 
Nilo ha prova de" nullidade. Entretanto, em relação áquelle 
município, o contestante ·allega; allega· sómente, o espantalho · · 
da, 'fraude. Nessas· circnmsoripcões, o almirimtr . AlexandrlnQ 
teve 52 e 48 votos e o Dr, Metello Junior, H e· 22, respectiva;; 
m~~. . 

Em Silves, nada occorreu de irregular. O mappa nada· 
observa.· Entretanto, allega o contestante inauthentioidade na 
lista de eleitores. CIMitinúa, pois, no mesmo systen'la: aUega,, 
mn não prova. Nesse município colheram o contestado. 89 vo
tos e o impugnante dois. EJeiQão perfeita e validá. · , 

1 
• Em Parintins, cidade importante na fronteira com o Pará; 

centro pastoril e de intensa lavoura, ha doús chefes politicas 
·· de grande prestigio·- o nr. Furtado .B11lém, que acompanha 

o Governo, e o coronel Francisco Barreto Baptista, pertencento 
ao partido do Senador Silverio Nery. · · 

·As duas correntes. nesse município, se equilibram, porque 
ambos esses cavalheiros gosam de real influencia .. Outra não 
el'iste, nem é conhecida. · , · 

·Nenhuma ohservncão faz o. mappa da cloiclío realizada 
alli. Município dotado de teleSTnpho snb;;fJuvial, 'com faceis 
communicações em todo seu territorio, por navegação a vapor 
e em lanchas, proximo á capital, é sabido, por quem conhece · 
o Amazonas, ser tradicional a concorrencia de eleitores , á·s 

,, • • , :-. , • • · ".-" jr. · , , 
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urnas t\quelles dois honrados chefes sempre . se esforçam 
nesse ·sentido. . · · ' 

. Diz o contestante que o eleitorado ahi registra numero in
ferwr a 500 cidadãos e quQ na eleição de fevereiro compare
eeram 451. Hn, .quanto a esta comparencia, equivoco do S. Ex:., 
gegundo o trabalhp da Secretaria; porque deste se evidencia 
que ás urnas accudiram 385, tendo alcançado o almirante 363 
voto~, .O contcstant~ cinco e o Dr. Caio Valladares 17. ··Ora, 
adm1ttmdo que seJa de 485 o numero ·de eleitores porque 
S. Ex. affírma, mas não prova, que não· chega a 500 é infe
rcnte que não compareceram 100 ao pleito, ·tendo-sé asshn 
uma percentagem de quasi 20 o/o de ausentes. ~,ogo, 'não há 
razão para que a honrado adversaria se admire da concorrEm~ 
cia, em Parlntins, desses 385 eleitores 1 

RIO MADEIRA 

Em~ Porto Velhf! e Bam.aythd, menciona. I! mappa não 
terem . stdo reconhectd!lS aR ftrmas ·da acta de mstallacão da 
mesa; mas essa irregularidade não acarreta nuulidade, e:~J-vi 
do citado art. 41 da lei eleitoral. · · · · · 

. -Em·Borba, nenhuma irregularidade, Serviu de secretario 
da mesa ,o escrivão do .iudicial Thomaz Antonio Rodrigues. qup 
reconheceu as firmas dó~ boleins e edital, deixando de fazei-o, 
em relação á acta, porque, escrevendo-a, dava-lhe, pela na
tureza do seu cargo, authenticidade ou fé publica. 

Em Manicoré, nas t• e ~· seccões, nenhuma irregulari
dade, por mais leve, offerece o mappa. Nellas obteve o con
tAstado 50 e 98. votos, respectivamente, tendo o contestante 

· cons!)guido 20 na 2• secção. A lacuna nas a• ·e 4• Se!Ccões não 
induz nullidade, tendo a . almirante Alexandrino obtido nas 
niesmas i 75 votos. · · · 

I 

'RIO PURU'S 
. ... . ' ,. 

Flo~iano Pei:roto - A eleicllo teve logar ·em cartorio, como 
faculta o. art. 1.8, 2•. alinea, da hii eleitoral e isso mesmo men;.;. 
ciona o mappa da Secretaria, que, àHã~. nenhuma falta ou 
irregularidade assignala. O contestadO'- obteve 94 votos e o 
Dr; Gaio Vn.lladares 20. Diz, porém, o contestante. que· hanve 
violeflciàs do juiz. de direito int.erino, juntando alguns num!l- , 
ro~ de ,iornaes do Amazonas; em que se dâ noticia .de petições · 
de habeas-corpus, ·e um exemplar de O Futuro, da cidade de 
Rio Branco, Territorio do í\.ore. em que· se relatam factos; que 
não estãO. provados. A imprensa. Pm noss·o entender. muif.o 
vali', ·mas nem tudo quanto publica. póM merecer credit.o, e~
peclnlmente quando se trata de· crtmes ou abuso das auton.
dadl!~ e a informação vem desacompanhada de prova, conclu-
dente e immediata. · . . 

·· Labrea -· Nesse mnnicipio, com duas secc1les, o~ c.leifores 
da ·2, votnrnm na l •, tenrlo obtido o oontest.ado _54 votos nesta 
e 58 dos votantes daquelln. contados em aepara!lo, alcançando 
uma cedula o Dr.' Caio ·V alindarAS. Allega o illustre contendor 
quP não é crivei a ·comparencia de t \3 eleitorra. quanM esse 
município é ·um dos rnai~ populosos do Estado. Argume'!lta, 
para chegar a essa incredulidade, com o fnet.o de, na 1;1Ittma 
eleictto para Governador,· terem votado apenas 29 elettores; 
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mas, com o devido. respeito, S. Ex. está, neste particular, equi
vocado ou mal informado, porque, nesse pleito, o Dr. WorU
gern Ferreira obteve 62 votos dos parlidarios do Senador No
ry, o desembargador Rego Monlr.iro colheu 18 suffragios e o 
mart'clhal Thau111aturgo 7, da politica adversa. Ao. lodo, 87 

· IJ!eilores concor11eram ás urnas nessa eleicão estadual. CDo-
rumento n. 1.) . 

Além disso, a eleição para Governador foi em 14. de julho 
elo anno ultimo e dr. lá até 30 dias .antes do pleito federal de 
'fevereiro se alistaram, como é natural, mais· eleitores. . · 

Canu.tama - A rlcir.ão, que dou 66 votos ao almirante 
Alexandrino,' é legal, faltando, apenas, segnndo o mappa, o re
ronhenimento de firmas na acta de inslallação da mesa. facto 
que não induz nullid!1_de. 

O assalto de famintos e desesperados ,á villa de. Canutama, 
occorreu dnpois da eleição, r.m' marco deste anno,l segundo as 
informacões fm•necidas pelo Jornnl do Cmnmercio, de Manáos, 
em suas edicües de' 26 e 27. daqu1:11lo mez, tendo sido, imme- · 

· diatamentc, communicado por telrgramma ao Governo, exem
plares nu e o integro cont.est.ante juntou,· como documento. .· 
· Como quer, pois, S. Ex. que esse facto tenha influído no 

pleito de fevereiro ? 1 
··. • · 

· Com a <l'evida venia, o brilhante politieo foi mal orien
tado o não teve tempo de examinar a data dos odous numeros 
do jornal, que apresent·ou, 

RIO SOLIMõES 

llfanacap11rt1. - Nenhuma irregularidade menciona o 
map:oà, r! e . modo que é innocua a alleJ!'aoão de ,falta de re
conher.imento das nssignat.uras dos eleitores, O juiz de di.; 
rPito rlesga comarca, óue .ahi exerce ~uns funccões, ha mais de 
oito :mnos, não é primo rio governador: e, quando o fosse,· 
ee.se parente~ro não viria ~o caso, não poderia prejudicar ao 
canilirlato eleito, que não é parimt.P. Pm oualauer ll'!'áo, prohi
bido ou não para a eleição. de qualquer· dellcs .. Nesse muni
cip·io obteve o contestado 1 t 6 votos c o contestante alcançou 
b·es. · ' . ' . · . . . '" . 

· Cotla.im - 1\lenhuma nullidade P. oprova de fraude. AIIP.ga , 
o conte~tante ouc o DP.put.art:o estadnal Sobreira de Mendonca 
(, em~rito falsifi~ador. mas 'larlà ·provou. nesse sentido •. O 

. ~.andirlatu diplomarlo n.Jrancou nesse município 73 votos. 
Coar11 - O maopa da Secretaria nada ohserva contra a 

oleição des~e município, onrle o almirante •\ lexandrino obteve 
66 ~u!t'rngios r o contP.stnnte .um ';o to. A. concorrenCiia foi 
in.ferr.or ern rr.lar;ão a auo se .verificou na elcicão ultima paro. 
Governador, em novembro do anno nassado, como se. verá do 
•JocumP.nto n. ·2. O Dr. ·Ani'sio .Jobim. -juiz de dirPito da Co
marca, é magist.rndo, integro illustrndo e moderado, inc!IJpaz 
de viol!'ncias,' conhecenrlo.:o, de perto, um dos procuradores 
do contestado, representante do Amazona R nesta Casa. · 

, Fonte Boa .- Nenhuma_ .falta, r,onfórmA se vori.fi·ca ·do 
mappa, O conv1t.e dn Sr. Joao de Siaueira. Cavalcante a trea 
el11it.or"s nnra comnnrPCAr á villa •no rlia .(i d'e fP.voreiro a fim 
de vot.orem na nlniçüo · pnrn. Dcp·utados e Snondor, não quer 
di•llr, que n mesma se o'fectuasse, no munidpio, nesse. dia, 
r.omo, aliás, não se. effect.uou, segundo 'P respectivo livro de 
actas;. ' · · ' · · 
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' . · Es8e convite 6 dala<lo de 10 de janeiro, o que bem mostra 
a distancia cm que esses eleitores se acham da séde, talvez 
na fronteira com a Colombia, pelo rio Japlll'á. Mas, que ti-

. v esse se equivocarJo o Sr. Si queira com a data da eleição, que 
só sr. realizou, de facto, no dia· 20 de fevereiro, Aervirá esse 
r•ngano, logo desfeito, de motivo para annullar-se o pleito? 
"-\,ffirmal-o set'á o maior dos. absurdos, Obteve em Fonte Boa 
CJ diplomado 93 vol.os e o Dr. Caio Valladares 24. As cartas 
(!e sP.te· eleitores, exhibidns pelo impugnante, são pa;peis gra
r.iosos;. porque as missivas, rm· assumpto debatido, nada pro
~·all), SI não. forem confirmadas por depoimento ou prole.slo 
JMdiCial, como ensinàm os .prav.islas c· outros no.taveis juris-
consultos. . · . · , . · 

O fact.o de ler sido Francisco Valladares de Mello no-
meado 1 • supp·lentc dn ,iuiz municipal ·do termo em 9 de ou

. tubro de 1!!20, como do doe. n. 29, exhibirlo .pelo crmtcstanle, 
illão. quct• diier que, ao tempo da eleição, fosse, ainda, titular 
desse ~argo; e que, sendo-o. csLives8e em exercício do mesmo 
em 20 rio fi)Y()rP.iro. Era isso o que devia ser provado e illá() 
o foi. De modo que .lj. circurnstancia do ser Clovis Brasil, 2• 
.supplcnte daquello .iuiozo, não. impede, ao contrario, autoriza a. 
ro<'onbeccr que estava, legalmente, nas func.r;ões da judi-
catura. . · 
. .S. Paulo de Olivença ·-··A eleição deste .munici•pio não 
pódc SOl' ap·urada, porque os 'livros não chegaram ao Senado. 
Não havia, pois, com o devido respeito, necessidade do con

. testante ·fazer lant.o barulho em torno .do que lhe disseram se 
haver passado /a! li. · . 

Renjam.in Constant - Eleição legal .. O ·contestado obteve 
20· votos; o D'r; Caio Valladares 115 e o contestante .. um. La
mentamos que o eminente adversaria tenha se impressionado 

. com as informações, que lhe deram, sohre o Dr. Antonio Ba
. pt:isla de L\lquino, .iuiz de dircit() da 'comarca, inescrupulosas 
· e injustas. · 

JUO JURUA' 

· Caraum'Y.- Ha equivoco do digno impugnante, quando 
· al'firma que a assignat.ura dos eleitores no livro de actas não 
-:se acha reconhecida;. porquanto, si tivesse examinado o caso, 

· •ve.rilt que essa formalidade foi P·rf'erirhirla pelo•escrivão ad /toe 
· 1A. Gomes. S .. Ex;, não provou; tnmhem, que o ehefe politico 
· (!tão ·diz·, qmil seja e a IIi h a mais ele um) . dessa localidade é 
· ~·alsificudõr..;.mõr· e ·Criminoso. . 

S, Pclippc - A eleição se ef'fecluou em carlorio p11ranto 
o labolliiio Dr.rnnr.d'o Marins, com todus as fórmalidades le
~aes, '!crido. obtido o alrnirunle .A!exandri.no 320 votos. Allega 
o cont.ostunto it•rer,'Uluridudr.~. que não especificou· e, •por~anto, 
não podia provai'. O. muppà nenhuma observação contem a 

· este respeit.o, de modo que a eleicã.o ·desse municipio não de
via deixnt: de. ser apurada. Pretende, porém,· o distincto im
ipougnante nnnullar o· pleito, ·porque muitos mezes. antes fOra 

· aggrcdid'o o .iu)z de direito da comarca. , . 
· O facto <Hamentnvel, mns se p·rende~ílo~.processo eleitoral 
([O 20 de feverr.iro. O· .rar.to é condomnítvet, deprimente dos 
bons oost.umes t) do respeito quo dPvem .. ·.merocer as autori-

1
. 

dades, mas nada tem que v~r com a eleicão do candidato di-
plcunarl'o,. ''ict.orioso enl'todo o Estado. E a justiça do Ama-

. . 
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' onas deli e tomou conhecimento, mandou abrir inquerito,' por 
intennedio de um juiz e· está procedendo nos termos da lei. 

O doe. n. 33, carta. de um cidadão, em resposta, ao illus
tre advogado, .não tem, como .instrumento cG•mmendaticio, o 
valor de annullar a manifPstação do. voto. Do mesmo mod·o, 
nada vale, sem prova, a referencia a . Francisco das Chagas 
Leopoldo l\lenrtes. · · . · 

O Esta40 do Ama;onas tem .28 municípios. DeUes, o roo
testante repelle 23 para os seus calculos e não impugna só
mente. as eleições da CapHal, Itacoatiara, Teffé e Barreirinha, 
~unicipio que, embora mencionado á .pag. ·3 da sua conte~ta
t;.ao, não. fOra ·apreciado por S. Ex., não tendo apenas vmdo 
os livros de s. Paulo de Olivença. · · 

' ~ ' . . ' 
. Concordamos,· lealm11nte. que não se leve em conta o 

pleito de. Moura, pela impossibilidade de verificação, o de .s. 
Gabriel, pelos moHvos que adduzimos e que não possa ·ser 
apuradq o .de S. Paulo de Olivença. . · , , ' · 

. Ficamos, pois, em face de 25 municipios, cujo processo 
eleitoral deve sor tomado em consider·aclio. . \ . 
· E assim, despretando os votos que fi~uram dados ao can

didato diplomado em S, GahrieT. é indubrtavel que, r.onfórme 
o trabalho official da Secretaria, o resultad~ é o seguinte: 

' Votos 

~!mirante' •Aiêxandrino Faria de Alencar .. • . .. .. • • 3.248 
Dr. 'Caio de Campo$ Valladares'... .. .. .. .. . .. .. . . 1. 01()5 
Qi'; José .Maria· )letello · Junior .. • .... . • .. .. .. . .. .. . ... · 896 
tendo .sido, ao primeiro. contados 58 votos. em, separado, ao 
passo que ao c.onteetan·te muito mais .feliz, sómente um (1)'., 

.Concluindo, ouvistes, senhores, á evidencia, sem phrase 
hesitante e argumento capcioso, que o contestado não é inele
oivel o que, .por grande maioria, olhando sómente :para o 

· mappa da Secretaria, organr1.ado em ambiente alheio ás pai
~lles pàrf:idarias, com. a calma · benedictina de um justo,: a 
:respirar Pll:rêza e. 'santidade, está, pela segunda vêz, para .. 
honra da Patri~~t eleito Senador pelo Alllazonas o Almirante 
Alexandrino faria de . Alen,•ar, que aguar~aii tranquillo, o pa~ 
recer 1 dAsta r !lustre CommiPsão e a dec1s o . soberana e so-
lemno do Senado d!l Republica. · 

. , iuo, 29 de abril 'de 192·1. - Augu&to Ceifar. Lope& Go~ 
çalve1. - F'ranciaco Sd. 1 • 

. . · .Nota ii marqem. - Dado, mas niío acceito, fosse o aon~ 
testado ineleg~t•el,1Jor ter. sido· Ministro. do Supremo T·ribunal 
Militar, juntamos aqui uma cert.idão, doe. n. 3, mediante . a 
quaJ.se prova, ã saciedade, que o mesmo'deixára esse cargo 
em 19 de novembro ultimo, havendo, ·portanto, um {olgado 
ospuço ·de Ires mr.v.cs ou de mais de 90 dias para. a de.rincom~ 

. f.Jatibilidade. · 

i :Data: 'Ut sup1•a ,_ topes Gongtilvel. •;.;;;, F.NmCWC() Sf, . 
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.DOCUMENTO N. 1 

BOLETIM · 

.. Resulbado da eleição hoje prooedlda de governador do 
Estado na uniea secção eleitoral do municLpio da Labrea,. Es- · 
tado do Amazonas: doutor Wortini;'em Luiz Fe;reira,.magis
trado, residente ,na Capital Federal, . sessenta e dous votos 
· (62); Senador Cesar. ·do Rego /Monteiro, ma·gistrado aposen
tado, resid~nt~ em Maná os, dezoito votos ( 18) ; .marechal 
doutor Gregor!'o Thaumaturgo de Azevedo, engenheiro e ad-
vogado, residente em Manáos, sete votos (7) . . : .. 

Mesa da unica secção eleitoral do . munici,pio de . Labrea·, 
em 14 de julho de 1920. - Francisco Theophilo, .presidente. 

· -. Ovidio de Mello Veiçoza, secretario. - João Oreates de Al
meida, mesario. - Nathaniel Cidronio da Silva1 mesario. -
José do Valle Perdigão, mesario. _..;. Agenor Medo Cav_,alcanti 
Pesada, F. · . · . 
. Reconheço verdadeira, as seis assisnaturas~ supra; do~ 
ré. Labrea, 14 de jul·ho de 1920. Em .f.estemunho (estava o 
signal ·publico) da vP.rdade. - O tabellião publico, Lourenço 
Pereira da Coata· e Silva. · · 

DOOUMEl'iTO N. 2 

. . Samuel Gonoalves da Silva; tabellião . publico . interino 
desta comarca de Coary do Estado do Amazonas, por nomea-
ção legal, e te. . · . . . . . . . · 

.. Certifico a requerimento verbal do senhor 'Manoel No
gueira da Silva, que' compulsando o livro· de notas deste ta.: 
bellionato em meu poder ·e cartorio, delle consta . as folhas 
96 . e v, e ·97 ,. a transcripçio da acta da éleioAo ,para Gover• 
lladór1,do .,Estado, .que é, .do teOr -seguinte: cTranscrtpolo . da 
acta .iJa , eleiélo para Governador do Estado, como segue: Acta 
da eleiçlo - Aos Cl)iãtorze dias. do mez. de julho· do anno de 
mil ·e novecentos e vinte, nesta , u.nica secção do municipiQ 
de Ooary, Estado do Amazonas, ás dez horas, pres~nte:o pre
sidente .. da mesa eleitoral tenente-coronel Francisco José Pe
reira de. Cai'vu.lho, ·e demais rnesar,ios, major Leoncio Sali~ 
gnac João Baptista . de .CarvaLho, Chrysolito Corr,êa da Costa 
e JoAo Francisco de· Paula .tomaram todos 'assento á .mesa. 
O ·reeinto onde estava a .mesma .mesa achava-se devidàmente 
sepat'Bdo IPOr. um gradil, na sala . da eleição, nos termos. da 1 lei, digo, na sala da eleição de modo que facil era á fiseali
zaolc) nos termos da. lei. O presidente annunciou a cha·mada 
dos e'leitores, na ordem em . que estavam. seus nomes na lista 
parcial .fornecida·. Foi. mostrada ao eleitorado . que a urna se 
achava vasia. sendo em seguida fechad·a á chave, dando ao 
mesario Chrysolito Corréa da Costa, deeignado préviilmente, 
·6omeco a ohamada da mencionada. Exhibindo seu titulo a 
proporção que era chamado, cada eleitor apresentava uma · 
oedula encerrada .envolucro .fechado e • rotulado com .a de
signaoão ::· Para Governador do do Estado, .. assi•gnando e nu
merando em ordem. o respectiv:o l'ivro de presenoa, de' modG' 
que a cada linha correspondesse. um só. nome e votando, em 
ei'Uida. Coiii!PareceriiiJl e votaram aeteilte. a dous eleitores 



.. 
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deixando do votur cincoenla c quulro, dous que constavam uu. 
lista gerAI da chamada, finda a ·chamada e em se·guida, digo, 
terminada a "\:otaçiio, lavrou-se após a ultima assignatura no 
livro de ·presença o necessario termo de ·encerramento com 
a declaração do numero de eleitorGs que votaram. 
O termo de encerramento foi assignado .pelos mesa
rios. Em · seguida o presidente, abriu a urna. con
tando e onmaçando as cedulas pelos rotulas, depois de ve
rificar . que crhm em numero· igual ao das assignaturas no 
res[lcctivo livro. Aclo continuo foi procedida a apuração da 

· elei~1ão com as prcscripçõcs do paragrapho quinze, artigo vin-
te, i:! a lei eleitoral vigente. Foram contadas setenta e duas· 
cedulas, que apuradas deram o seguinte resultado: Para Go
vernador do Estado, Senador Cezar do' Rego Monteiro, magiS·· , . 
trado aposentado, residente em Manáos, trinta e quatro votos; .' 
Doutor Worthgner Luiz Ferreira, magistrado, residente na .: . · 
Capital Federal, trinta e um votos; Marechal Doutor Gregorio · · 
Thaumaturgo de Azevedo, engenheiro e advogado, residente 
em Manáos, sete votos. Terminada a apuração, o presidente 
v.nnunciou, na ordem, os nomes dos votados e o numero qa 
yotos de cad~ um, ot;ganizando-se neste sentido um edital, que 
foi immedia(amenle at'fixado na porta do edificio, nos termos 
devidos.· Mandou o presidente om seguida lavrar a presente 
acta, o que Joi regularmente feito, .sem que nenhuma recla
mação ou protesto fosse presente. Conclu ida a acta foi devi
damente transcripta no livro de notas do tabellião interino 
deste lermo, Samuel Gonçalves da Silva, sendo finalmente lida 
relo secretario e depois assignada pelos .mesarios, extrahindo-
se duas cópias authenticas que, conferidas e concertadas· pelo 
tabollião referido, vão ser enviadas uma ao Governador do 
Ji:stado, uma ao presidente da Assembléa Legislativa do Esta- . 
do, constituída em Junta Apuradora, nos termos legaes. Quei
madas as cedulas, o presidente declarou encerrada. a sessão, 
<lo que, para constar, foi por mim, João Francisco de Paula, se

.cretario, lavr'lda esta acta. - J'rancisao J'o.~P Ptm'!irn. de .Car
?Jalho, presidente. - João Francisco de Paula, secretario. ~ 
Leoncio SaUonac, mesario. -·João Baptista ae tJal·valho, 
idem. - Chl'!lsolito Correia da Costa. Nada mais se continha 
1•m dità ·acta que para aqui bom e fielmente foi trunscripta do 
proprio originaL no . mesmo dia mez e anuo· de sua data no 
principio declarados, e assignam commigo os mesarios. Eu, 
Samuel. Gonçalves da Silva, tabellião publico interino, o. es
crevi e assigno. - Samuel GonÇalves da Silva. - 'Francisco 
J. Perei1•a de CIJJ.·valho, presidente. - ,ToiJ.o Francisco de Pau-

. la, sccretal'io, .. - Leoncio Salionac, mesario. - João Baptista' 
dç Carvalho, ''mosal'io. - Clt1'1/SOlito Correia· ela Costa,· mesario. 
. \ •' ' ' 

-.Está conforme o original, do que dou/fé. Eu, Samuel Gon
. çalves da Silva. tnbollião inf.Prino o r~rr11vi P RS~irmn. r.nnry, 
15 de julho de 1920. - O tabellião interino; Samu"' Gom_alves 
da Silva. · · • ... ' · 

DOCUMENTO N. 3 
.~ ,. M 

Sr. Dt•. Secretario do Supremo :Tribunal Militar. - O 
almirante Alexr..ndrino Faria de Alencar requer, a bem dos 
seus direitos,~ que V. S. se digne de mandar certificar jünto . :l 
os te qual a aata do., ~~!.llJ.a ,.s~ssão ,eD.t .~,e· tuQcciouou com~ 

' . 
' 
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mil).istro do ~upremo Tribunal Militar. Nestes termos, P. de
fer!me~to. R10 de .Taneiro, 16 do 'abril do 1921. - Alexandri-
no Far1a de ·Alencar. . · , . 

. · . Certifico que revendo o archivo deste Tribtlnal encon
. tre1 no volum~ de actas das sessões judiciarias a de numero 
.sess~nta o nove, na: qual consta o comparecimento do senhor 
almn'a':JLO Alex~~:n.drino Faria de Alencar,. ministro do Supre
m'? Tribunal Militar, ,em dezenove de novembro do anuo de 
mil novecentos o vinte, data da ultima sessão cm que· com- ·· 
parece':' e desempenhou as suas funcções. Em firmeza do que 
ma~de1 passa_r a presente certidão, que vae por mim datada e 
v.sslgf!ada. R10 de .Janeir(), 16 de abril de 192.i . - Francisco 
A. Pwes ale C. Albuquerque, secretario interino. 
· O Sr. Lopes Gonçalves - Sr .. Presidente, per..o a palavra 

para assu mpto urgente. . · . 
O. Sr. Presidente - Tem a palavra o ·nobre Senador. 

. O Sr. Lopes Gonçalves - Sr .. .Presidcn~e •. lido o parecer 
que reconhece .senador .pelo Estado do Amazonas, o almirante 
Alexandrino Faria. de Alencar, requeiro. a V. Ex. que con
sulte o .Senado. sobre si. concede urgencia. para que seja o 

, mesmo parecer discutido e votado immediatamente. 
O Sr. ·Presidente ~ Os Srs. Senadores acabnram de OU'

vir o requerimenfo verbal feito pelo ·sr.' Senador Lopes Gon
çalves, pedindo·· urgencia para ~r · immediatamente discutido 
e votado o parecer ha pouco lido. ' · · 

Os senhores que concedem a urgencia; queiram dar o seu 
.. assentimento. (Pausa.) · . 

Foi concedida. 
ELEIÇÃO DE U:l\1 SENADOR PELO AMAZON.~S 

·Discussão· un'ica do pàreé~r da Co~missíÍo de Poderes, nu- ' 
mero 20, de i 921, sobre as --eleições realizadas no dia 20 de 
:fevereiro. do corrente anno, . no Estado do Amazonas, para·re
nov.ação do torço do Senado e.opinando que seja reconheçido 
e prclamado Senador da Republica, . pelo · referido Estado, o 
Sr .• almirante Alexandrino Faria. de Alencat'. · 

· Encerrada,, 
· SãÓ postas ·a votos . e- approvadas as seguintes conclusõc~ 

do parecer: . 
i •, · que sejam approvavadas as .eleições · no Jj]staao do 

· Amazonas, no dia 20 de fevereiro· do corrente anno, para a 
1•enovação do .terço do' Senado; · . }' 
· · 2', que. seja reconhecido e proclamado Sena"dor da Repu
blica, pelo r~ferido Estado, o Sr .. almi/•ante Alexandrino Faria 
de Alencar. . I .. 

O Sr. Presidente - O Senado reconheceu e cu' proclamo 
Senador da Republica pelo Estado do Amazonas, o SI'·:• Ale-
xandrino de Alencar. ' 

O Sr. Lopes Gonçalves (pel11 OJ•dem) - Sr. Presidente, 
estando na Casa o almiranf.e Alcxuud!'ino .Fal'ia de Alencar, 
que. acaba· de ser reconhecido o proclamado· Senador pelo E~
tado do Ama~onas, requeiro a V.· Ex. que so digne nomear a 

·Com missão que tem do introduzil;o no recinto, afim de pre-
star· o compromisso regimental c tomar assento. . 

s, ... Vol, I . 

• 

• 

• 
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3io ANNAES DO SENADO 

• O Sr. Presidente - Nomeio para consLiluirem a Commis-
Rão, os Srli. Senadores· Lopes Gonçalves, Benjamin Barroso c 
Soares dos\Santos., · ·. . , / 

(Introduzido no l'ecinto, presta o compromisso· regimental 
e toma assento o Sr. Senado1• Alexan4l'ino Faria de Alencar. 
P.almas nas tribunas.) · . . . . / · 

ORDEM DO DIA ' ' l 

. . 
CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃO DAS COMMISSÕES PERMANENTES 

· O Sr. Presidente - Vae proceder-se á eleicão da Corr.- · 
inissão de Commercio, Agricultura, Industria e Artes. 

São x·ecolhidas 38 cedulas que, apuradas, dão o seguinto 
resultado: · · · 

I ,. 

Vida! R:amos ............. ·-· ............ ····· ................ . 
Eugenio Jardim ... ~ ................ ·.·~· ....... ~ .... ·.:· ......... . 

Votos 
36 
37· 
31· An_tonio M.assa ....... . : .. ~-- ............................. -'~ .. ; ..... . 

Joao Lyx·a/ .. ·: .... i ••.• \' •• ~ ••• · .................... , •••••••••• · 1 
f, 
1 
1 ·I 

·v · N · . enancto 'etva ...................... ···:· ··~·· .... ~ ........ . 
[ndio do Brasil ..................... ·- ........ ··~ ....................... . 
Sampaio Corrêa ....................................... ~· ................ . 

~ 
' ,, I 

O Sr. Presidente -- Estão eleitos membros da Commis.:. 
são de Gommercio, Agricultura, · Industria e Artes, os Srs • 
.Vida! Ramos, Eugenio Jardim e Antonio Massa. 
· Vae proceder-se á eleição da Commissão de ·Obras Publi-
cas e Emprezas Privilegiadas. . . . · _ 

São recolhiCias 37 cedulas quo, apuradas, dão o seguinte . 
resultado: · · ' 

Votos 
.p~dro. Celrestino ...... ·~· ................... ,• .... ... ..• .... ... . ..... ·. 36 
::SilverlO N ery . o .... ;o •••••• loO •• • •• • • • • • • ••• •. • • .• • ••• • • ••• • • • • 36 
Ramos Caiado ..... ~:.. ............ ·:· .... :. ................... o • 35 

. :Antonino 'lf'reire ... ... .... ........ ... . . . . . ........ ... . •.. . . . . . . . . . . i 
Laura Müller : .. o -· ., ....................... ·~~-· ................ ·........ .... .... ·1 
Franoisco Sá . . . . . . . . ... . .... . . . . ... . . .. . . . ... . .... . ... ... ... .... - 1· 

· Paulo de Frontin ...... :·.~· .· ........... ~ ................. -·. :.. ... i 
· O Sr. Presidente - Estão eleitos 'para a Commissão de 

Obras Publicas e Emprezaa Privilegiadas os Srs. Senadores 
Pedro Cill.estino, Silverio Neey c Ramos Caiado·. .. 
. Vae .:Proceder-se á · eleiclio da Gommissã.o de Instruccio 
~ublica. ' · 

' - ' 
.: 'São recolhidas 39 cedulas que apurada .. s aao o seguinte 

resultado: 

Votos 
Jos6 ~~urtinho I O I I I O O O O O I o O I I I I e I e I. O.·. o o e e o 0 1 1 1 0 tO I 3:9 
Miguel de Carvalho .........•.......•.. ~ . n·· .••••. ·• • • 38 
.Paulo do Frontin . o •••••••••• I ••••• · ••••••• I •••••• I·· , • I 38 
Sampaio Corrôa ....... ~'- ........ :. . . . . . .. . ..... . ... . ... . 1 
Costa Rod·ris·uc::~ . I .......... I .................... ~ ......•.. I.... i 

.. 

• 
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O Sr. Pre~idcute - Estão eleitos membros da Comrni:;
~ão de Instrucção Publica os Srs. José 1\lul'tinho, Miguel de 
Carvalho e Paulo de Rrontin. · 

Vae proceder-se á eleição da Cornmissão de Saude Publi
ca, EstaListica e Coloniza.ciío. 

São recolhidas 39 cedulas que, apuradas, dão o ~eguinte 
resultado: 

Votos 
Costa Rodrigues ... ..... .... . . . . ............. ·-· ·-· ... ... . . . ... .. 38 
Gonçalo Rollem]Jerg .... ~. ... ... . . ... ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . 38 
Francisco .Sall-es · . . . .... .... ... .... ....... . . ... . . ... . . ... . . . . . . . ... 36 
José Muittinho ......... · .................................. .'........ '' 
.~lfre·do_ Ellis .................. ~ .......... ··· ................... , t1 

O Sr. Presidente - Estão eleitos membros da Commis
,são de Saude Publica, Estatistica e ;Colonização · os Srs. Costa 
Rodrigues, Gonçalo Rollemberg e Francisco Bailes. 

Vae proceder-se á eleição ·c!a Commissão de Redacção., 
São recolhidas 37 cedulas, 'que, apuradas,· dão o ~eguinte 

resultado: 
I ·Votos 
-Xavier da ·Si,lva.; ........................ ... -,..... 371 
Venancio Neiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

: .. ~raujo Góes ...... .......................... -._.. ... . · 37! 
.o\.ntonio Massa . ............. ~ ........... , . . . . . . . . . . . fr 

O Sr. Presidente - Estão eleitos.mernbros da Redacção 
das Leis os Srs. 'Senadores Xavier dà Silva, Venancio Neiva 
e Araujo Góes. 

Estão eleitas todas as Commissões Permanentes. 
Nada mais havendo a t~atar, vou' levanta~ a .Sessão, . de

signando para ordem do dia da seguinte :· · 
3• discussão da . proposição da Camat•a dos Deputados 

n. 218, de 1920, que tgrna obrigatoria a atracação•de navios\ 
nos cães de portos. brasileiros ( co7r~ parecer l a:voravel da 
Commissão de Finanças); · . · . · 

3• discussão do projecto do Senado n.· 138, de 1920, au
gmentando a verba destinada á Estrada de Ferro Oeste de 
Minas de mais de 800 :000$, !para o pessoal ad:niinistrativo da 
5• divisão, e dando outras providencias (incluido sem. pa
recer, em virtude de urgenc~a requeria'la pelo Sr. Soares dos 
Santos); 

3• discussão. do projecto do Senado n. 136, àe 1020, au
torizando o Governo a contractar a navegacfio interna da 
Lagoa de A.raruama, com a subvencão annual do {8 :000$, e 
dando outras providencias (da co1nmis1ão de Finanças) ; 

2• discussão da proposicíio da Camara do~ Dll'J)utados 
n. 250, de 1!!20, autorizando o Presidente d·a Republica a 
abrir o credito de 101:665$200, para occorrer ao pagamento 
da grutificuçiio concodidtt aos auxi.lillt'Cs de osuripla da Im
prensa. Nuciona.l pelo arL. g4, uliucu V, da· lei n. ~· 738, de 
'' de janeiro de 1!!'13 (incl1tia1o sem pw•ccer, cm vu·tude de 
urgencia do Sr. h•ineu JldcTwdo). . . 

Levanta-se a sessão ás :1.4 horas e 4.5 ·minutos, . . 

.. 
, I 
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4• SESS.W, EM 9 DE MAIO DE 1921 

PRESI!lElNCJA DO Sll. BUENO DE PAIV,\. PRESIDEN.TE 

A's i3 horas' ;J.bre-se a sessão a que ;•omparecem os S...s. 
A. tA.zeredo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo do 
Moraes, Mend.onça Martins, Ale:xJandrino de Alencar, Silveriú . 
Nery, Lope,; Gonçalves, Justo Chermont, Ind'io do Brasil, Go
dofredo Vianna, .José Euz,ebio,· Costa Rt:'nrir;ues, Antonino 
Freire, Benjamin Barroso, Francisco .Sá, Eloy de.ISouza, 'João 
Lyra,. Antonio Massa, Venancio Neiva, 1\lanoel Borba; Oliveira 
VaUadão, Gonçalo Rollemberg, Siqueira d11 Me'hezes, Antonio 
Muniz, 1.Jeronymo Monteiro, . Paulo de. Ft'Gntin, Raul Soares, 
Bernardo.l\lor.teiro, Alfredo Ellis, José 1\h:rtinho, Pedro Cc
IE!stiino, Ramos C;aiado, Gene1rqso Marque.s, L•a.uro . Müller, 
,Vida! Ramos, Felippc Schmidt e· Soares dos .Santos (38). 

Deixam de comparecer com causa ,;1:stificada, os Sr.:~. 
Rosa e Silva, IEusebio de Andrade, Arau,ío Góes, Moniz Sodré, • 
Bernardino Monteiro. Marcilio de Lacr.rda, l'rfod'csto Leal, Mi-· 
guel de Carvalho, . Sampaio Corrêa., Iríneu Machado, Fran-

. cisco Sallr.s, Adolpho Gordo, Alv6ro de Gn.rv.alho, Eugenio 
Jardim, Carlos Cavalcanti, Xavier doa Silva, Carlos Barbosa e 

· V~spueio rio Abreu ( 18) • · 
-. E' !iria e s.em reclamação appt•o·vacla a acta da .sessão an~ · 

ter10r. · 

O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte 
) 

'•EXPEDIENTE I • . 

Officios: 
' 

Do Sr'. Secretario da Gamara dos Deputados enviando um 
dos autograph~s daB seguintes resolúcões leglsiativas, devi
damente sancciooodas, que : 

Abre .. um eredito de. 40:616$, para pagamento á Confe-
'· deração Brasíleira de Desportos; . • . · . ·. 

Abro um credito de 938$709, para pagamento a r~eove~ 
gildo de Carvalho, 2• offioial da .Directoria de Saude da 

· .Guerra: · 
. Abre um' credito de. 45:096$, eupplementar a varias cem~ 

signacões do art. 2• da lei n. 3,99i, de :1'920; · 
Abre um credito .de 250:000$ para a reed'ificacão da. l\1-

Iancba para a !Alfandega de Araca.~ú; 
Abre um credito de 300:000$ para a ronstruccão de e di~ 

fieioa destinados á Alfandega de Victoria e da Delegacia 
Físcat; , ·. · ... · · 

:Abre um credit.o de 20:000$. ptltla a ncquisicão d'e uma 
lranoha para a Alfandega de AracO:jü; ' 

Abr~ um credito de 50:000$ para acqu:aição de uma lan-
cha para a Alfandega de Victoria; -

Fixa a de~peza g~ral da. Republica para o oxct•cícío de 
192i; . 

· Rest.abelece a vllrba p!Lra a represeniJJ.çilo. do Presidente 
da Gamara dos Deputados, do Více~Presidente do Senado e 
~o Vioe-~residente da Republica; 

' 

-·. 

_. . 
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. :Autoriza o emprego da quantia de mil contos ·ás coope
ral.lvas d'e c.onsumo; 

Intel'preta a lei n. 11.061, de 16 de janeiro de 1920, e o 
decreto n. 14.157, de ·5 de maio de 1920: . 

Revoga os ~§ 1." e 2• do arC 3• do dr.creto n. 3. 296, de 
10 de julho de'1917; . 

Dispond:O sobre o fundo de garantia instituído pelo ar
figo 2• da lei n. 581, de 20 de julho de 1fi89; 
. Disponc~o sobre os serventes do Arsenal q.e Marinha do 

R10 de .TaneJro; 
· Providencia .sobre n di:visão de secçõet! eleitorae~ no 

Dist.ri,!lto E'ederal; · . . 
· Determinando as condil;ões em . que o cidadão alista.r.lo 
eleitor poderá ser excluído do alistamento respectivo; 

·Regula a repres~iio do anarchismo. .,.... Arehive-se. . 
Do. mesmo senhor communicando terem sido approvado~ 

e enviados á sanc~ão os projec!Jos que: 
Reorganiza o quadro dos funccionarios civis do Arsenal 

q e Marinha do R1o de Jane1ro; · 
Dispõe .~Qbre a nomea~ILo effectiva rlos vlce-eonsule~ 

honorarios ou agentes consulares; 
Altera .a lei qnll reguln a concesslto r":e ·lioent~n. aos fun-

ccionarilo~ publicos; • 
Abrr. tim credifo para pagamento a Le~v·egildo de Car~ 

valho, fnnccionario da ,Directoria de Saude d1> Exercito; 
Estabclelle um reg1men de pensões pat•a os herdeiros do~ 

militares rtc terra e mar fa11eddos em operaolles de guerra 
na Europa. - Inteirado. 

Do mesmo senhor, communioando .ter a Camara mantido 
por dous teroos de votos, a re,ieiçiio d:ills emendas do Senado 
:\ proposição que fixam as forças de t.errl\ e de mar para o 
exerclcio dê Hl21. - Inteirado. 

Do .Sr. Ministro da Marinha prestando informaf}ões sobre 
os motivos pelos quaes aquelle mlnisteril) deixou de con
ferir aos meRt.res de musica e de gymnrustica drus et!colas' de 
~;prendizes marinheiros e de grumetes .,.,~ yenc}m,oJnto~ 1de 
®B trata o decreto n .. 3 .·i94, i.le 19 d:e .1ane1ro ue 1918. --
t<." quem fez a requisição. · - . 

Do :sr. Ministro da Justi~a e NegociM Interiores, enviando 
dous. d1>s autographos. das seguintes~ resolurões legislativas, 
R&nccionadrus, que: · . 

Abre um credito de 1. 598$275. pa11a pagamento de pen
sa:o a D .. Juli~ Martins, viuva do guarda civil José. Martins; 

Abre um credito de 699:775$332 supplement.ar ás verbas · 
17 o •00 do art. 2" da lei. orf}ament.311'ia de 19~0; 

· Det.ermlna que a ()ad&~r.a dle chimica analyt.ioa da Fa~ 
e~1ldade do Medicina. da Bahln seja ·incorçorada :i 2' secção; 

,. Regula n entrada de estrangeiros no [~rritorío nacional; 
Autoriza 11 installaçilo do Or.phn.nat.ri Ozorio pnrrn as 

!ilhas orphãs de mUi tares de terra e •mar; -
Es~nhcl.Me 1~m1t segunda épocn ·de :r!Yn:tnes Jirllparato·~ 

rios; · . 
· Aul.orir.n a promo'Ver o est.nbeleoimenf<~ de hospitaes o 

pavilhlles que alojem 1100 enfermos dos ctous. sexos, necessi
l.ndos de t.rn.tnmento medico e cirurgico. - Archive-se um 
dos nu:tographo~ e remctta-se o outro à Camara d'os Depu-
tado!. . . 

-~· . 

·-



\ 

O Sr. 2' Secretario declara que não h a pareceres. 
Vem á Mesa, é lida,.'apoiada e remettida á Commiss[o d~ 

PoLicia a .seguinte , · · 

INDICAÇÃO 

Iild'ico qwe a Commissiio de Finanças iJ'Il!Ssri f.er onze mcrA-
bros. · , · · · l 

Satla das. sessões, 9 de maio d:e 1•921. - Alfredo Elli.ç, 
~ 

O Sr. Justo Chermont - Sr. Presidente; está ·nnnunciada 
a ·chegad:a á estJá Capi·f.al de uma mrssão diplomalt:ica especial 
do. governo obileno. Requ1eiro, pois, a V. Ex.· se digne· no
mear uma commissão ;para representar o Sen'ado no d:e·~em-
barqu e desses diploma'tas. . . 

· O Sr.· Presidente - Nomeio para a r.ommissii6 que de
vená representar o Sen•act·o no desemba·rque, nmatnhã, da ·em-
baixada chilena os Srs. Senadores .Justo Chermont, Fran- . 
ci·sco Sá, Antonio Mollliz, B.ernardlino ·Monteiro e· Lo.pe·s Gon
çalVies. 

· O Sr. PaulQ l!e Frontin (*) (m.ovimento de nttenrão) ....; 
Sr. Presidente, ns minhas primeiras palavras neste augusto 
recinto .serão de profundo reconhecimento ao brioso e altivo 
àloeí.VoMdo doo Disl.ric•to F.eder.al pela brilhant.e vic~oria alcran-

. çatda .p.ela A1Ji.a.nça Republicana, a que tenho a hoora de IJ)rr
sidiT, .na •elei<Cão 11ealiznda •a. 20 de fevereiro do coroonbe ~nrno. 

No · manifesto politico que submettemos ao r.leitorado, 
varins medidas ~oram oond!ensadas ·e o resultMo ·da eleicão 
mostrou q.ue .e.ssas ildéa:s represenoLnv!llm o voto e o modo 1·9 
i)ensar dos eleit'Ol"es .do iDistricto Fed10ral. E111fJie el1als ha uma, 
simples de defender, simples d'e realizar, e~ que será a. .. !Pri
meira qu'e, nssignad'a por mim e pelo meu illustr.e co.Jllega de 
banCillàa, Sr. Senador Sampai:o ·. Cól'rêa, ecinsiste em declarar 
:feriad~ o d'i·a de 'Natal, 25 de dezembro, como sen4o uma ho-

. mena·gem ao .senLimento r'eligioso da qu•asi totalidade da. po
puiBQãb brasi1e.ira. e que tmduz os sen~imen•vos ~e ,justi~ em 

·l'ela.Qão .fLS .t.ra<Jiições ,ll'lor.iiosa:s do nosso passado, quer no pe
ríodo colonial, quer n10 peri.odlo mona'l'chi·co, quer a:indn no 
perio.do republi.cano .' . · · . 

Est.e é o primeiro proje~to ·que :tenlho a honra (je enviar 
a V. Ex., Sr. Pres:iden:f!e, pare ser submettido 1á alta c'on
sideração d'o .senado Federal. Mas, ao .lado desta medida, hn 
um con,junoto dlo out·ras que. se tor.nam cada ylez mnis JPI'e
m~. ·. . . 

O Senado conhece perl'eitamente qual o. situação que, nesta, 
hora., 1Qtrnves9nm o comniercio. a i.nodustria e, esr.ecialmento· 
os impoT.trud'ore·~. 'flm vi·rhlo(Ja dia. baixq. ·cambial, Slf,uncão quo 
esLá. ·reclnmand'o uma pr.ovildcncia ur~ente por part.e dos .po-
deres publioos. · · · 

Em meiados do anno paasndo o Governo :su11m'etteu cst.'l 
ou e si p.o no exame do C!mgresso. Séries de proposições foram 
forn.ulndns, nvilnços e recuos, medidas e propostas e em se· 

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

• 

,_ ,, 
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gui,1a's retiradas, te~minando, afinal, peiUe n.pprovacão de um 
projooto1 ·que, .s1 de1xou esperanças, essas por emquanto· nli() 
teom sloo rea)1za~as; ao contr~r10, após a sua decre!.al,)ão, o 
Cll!J!blo. que .an~da se achava ac1ma de 10, foi successivamente,· 
b.m~ando-e, .hoJe\ em moeda estrangeira, ingleza, ,iá está no~ 
I!J~1tes de mto ~· em moeda ouro, ,iá baixou á casa dos seis.1 Isto quer d1zer .que estamos nos approximnndo da sltua"" 
()iio .de maio de 1898, que só .poude sér .resolvida pelo (unding, 
quando as condiçõe's em relaclio a' emprestimos externos como 
as dp ,iuros e amortizacões quer das dividas federal, estadual e 
municipal estavam longe de ·atlingir a Bomma que ho,io re ... 

. presnnf.a essa despeza. o, 

Nestas condições. é neee'Ssario tomar um conJunto de me
. r! ida~ capazes de resolver por completo. o problema e dar g; 
A~l.:ll•llidado definitiva da nossa moeda. . 

Precisamo.~ de medidas de emergenc'in, medidas 'de occa
sião, que permit.tam ao commercio e. á industrio. sahirem da 
·situ!Jcão de difficuldades com que estão lutando !! que, indi
r.e~t.?.ment.e, yão fazer com que tudo se,in pago ma1s caro pelo 
cons.umldor, sobre quem recahem todos esses gravames. 

Nestas ilondic5es, ser-me-ha permittido ana1ysn.r de um· 
modo succinto a ~situnr:ão, ·sem .procurar dete'rminar a quem 
caiba a responsabilidade. ' 

.Tá tive occasião' r! e dizer na Camara dos. Srs. Deputados. 
no fim do. anno passado, que quando se está a braços com um 
incedio não se discutem as suas causas: a-prp.ella-se para o 
Col'J)o de Bombeiros ou !Para os meios de que cada um dis-: 
ponha para extinguil-o. · . ·. 

, A sit.uacão é a mesmo. Não noe adeanta saber agora si a 
o.:m~n á do Governo; si é mundial ou si as circum'S~ancias que 
nctuam são internas ou exter.nas, geraes o0u parbculnres. O 
fncto é que 'l orise existe· e que' se .aggrava dia. a dia. 

Elabouroú-sr. um rcgnlamento Para fi~cnlizar aR trnn- · 
qa.cc~e·s de cambio, suppondO"-Sil que ASse apparelho era como 
que uma panacéa, que viria immediaf.nmente dar esplendidos 
rP'l:ltados; nomeou-se uma pessoa de incontestavel compe
tenr.i:~ para rlirigir a carteira combin.l, A depois que S. Ex. li 

·As!.:\, o cambio timbt"R em baixar, em vez ele subi.r como se es-
perava. · . 
- Vê-se. portanto, que as medidas que até ho,ie teem 'Sido 
tomadas não t.e'em ·produzido etffeito, ou porque não combate
ram ns causas. ou pelo mrmo~ porque, na emergencia. não 
~rarr as providencias nellac; contída~ qne deviam ser t.omad·as 
p1trn r~solver este difficitimo . problema,. . . 

O.ra. devemo·s examinar algumas das causas aue eoncor• 
:rl'r~m,.para r.'stl:' resultado, sem 11ue flste.iamos a, olhar o,penaFI 
pnrn a questilo da export.aoão a da valoriznolio dos nossos pro
duetos, porqae a safra. de café ainda não começou, o mesm'l) 
ncontocendo 11om a do .ássucar. quer em CampO's, quer no norte 
tlo pniz. São .. portanto, valores futuros, que não podem actuar 
immPrliat.amrmte no mercado de cambio, no momento preRent.e. 

Vojnmo~. portanto. aunes os elementos que podemos con-· 
Ri·dernr' como det.erminnntes rln Aituacão presen~e. . , . 

O Senndt) sabe qul,l durante~ a J3'Uerrn os pa1ze's exportadg~ . ~ 
ros. aquellos onde íamos buscar ari.Jgos do nosso cm:ummo, nao 
puderam intei.ramente satisfazer ós nossas necessidades. Os 
nos8os stocfcs foram pouco. a pouco dP!jllpparecendo · . 

Conseguimos apenas rlo's. Estndof\ Unidos o rornetllment.o 
. daquillo que nos era indispensavel e usslm mesmo cm qunntl-
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dado muito inferior aos pedidos ou encommendas f~itas; Es
~as encommenda:s só eram executadas mediante .pagamento 
em ilinheiro contra a entrega do conhecimento de embarque 
da '1lcrcadoria. Não se admit.l.ia que· e lia sahisse de Jú sem rs-
lar I)aga; . 

Conseguinteroonte, não se podendo recorrer ao credito si
não em uma escala muito limitada, sendo os recursos dos 'im
portadores lambem limitados, o resultado foi uma iguat Ji-· 
mitacão·. Houve a dupla dmsa da difficuldade de se poder 
importar e de se conseguir o dinheiro necessario para pagar 
a importacão que se podia obter. . 

Ora, terminada a guerra, nós não tivemos a previsão. 
GQvernar é .,prever. Em um Jfaiz como o. nosso, em que o Go
verno é o tutor nato de, todas as questões em que não se con-· · 
sidera· passivei uma acção de. iniciativa· privada, . ,sem o . au
xilio ou, pelo menos, com favores indirectos do Governo, a este 
cabia 'prever, por S!Jr o naturalmente indicado. . . 

. Mas não houve essa. previsão. As classes importadoras, 
. isto é, o commercio bJ•nsileiro, cahiu em um erro que, não 

tiendo acon~fllhado, r.ra nal.uralmetnte de suppor que se désse. 
'Todas as casas americànas, . ao principio do anno atra

zado (l9Hl1, enviaram agentes commerciaes para o Rio do 
,TanPiro, S.· Paulo, Pernambuco, Pará, Rio Grande do 'Sul n 
outros Estaelos do Brasil. , 

F.st.e8 agentes tiveram como objectivo prócurar eoiiÇJcar 
a maJor qn:mt.idadc possível de productos norte-americanos. 
E, como f;l) llSI.ava habituado a pagar á vista, não se podendo, 

. mesmo, rllclamar quando o producto chegava em condiçõc~ 
diversas da encommenda, porque o pagamento .iá estava feito, 
quando· esses agentes commerciaes vieram, hão encontraram 
naturalmertt.o uma atmosphera de sympathia; mas offroce~ 
ram, na or:casiiio, não mais pagamento á. vista e. sim contra _ 
conhecimento. Em pouco t.em.po deram contra saques, per~ .. _ 
mittindo obter~81! fiO, 90 c 120 dias da data .da ·enlrell'll do · ' · 
conhecimento. 

·Posso dizer -.a phrase 'é dura, mas é. preciso empre
gai-a - tivomos uma nuvem de gafanhotos que veio da Ame
rica do Norte e que irwadiu o nosso commercio. A .nuvem 
de gnfanbot.os, como toda a dessa especie,. tinha que· destruir, 
e elcstruiu. E de que fórma? · . 

E' o que vamos ver. Todos os que acccitaram encommen
das pensavam quo as condiclle.s do cambio se manl.erinm mais 
ou menos iguaes. E tinham razão para. pensar assim, pois 
que a guerra havia' terminado. · , · · - . 

Ora. r.om.o todos at.tribuiam á guerra mundial a série dA 
calamidarllls, -que se davam, uma vez desapparecida a guerra. 
a l.end~ncin foi, ele ~plimi~mo, dll qpc .t~tdo melhoraria,. .• _ 

·Pela t.nxa rambtal, naquelln occasmo (1!H9), n Sll.nnr..ao 
podia ser ronsirlrrnda regular. O cambio oscillnva rntre 1-1 
e ncim·a. ele ·H, o dollar. valia lo$ mais ou menos. Achavam 

. quo o prazo era conveniente, · não só para poder refazer os 
stoclls, como ,tamhem para podnr conf.inuar, na mesma escala 
ou em maior, a prodncção. Portanto, ma terias primas foram. 
adquiridas parn umn pro11ucção normal . intensa, cm vez de 
~orem adquirídas conforme as necessidades do consumo. O 
prazo concedido facilitava, como disse ha pouco, esta soluciiD, 
e o commercio brasileiro assumiu, por isso, uma série de Te .. 

. .. 



. SESSÃO .EM 9 DE ~AIO OE t92t 377 

. eponsabilidatles, em' moeda estran.geira, que necessaríament.11, 
deveriam desorganizar a nossa balanca commercial: 

Succedeu isso em 1919; quando a nossa balanca commer
cial accusava um saldo favoravel de cincoenta milhões ester
linos, embora convenha óbservar que este resultado . não se 
referia ao anno de 1919, porque ha\jq_ um accum'ulo de cafá 

~.de nnnos anteriores, ·que devia ter augmentado · tambem o 
saldo favoravel de t9!8 e reduzido o de 1919. Mas, como em 
geral a~ est.at.isticas veem brutas, sem as apreciações que 
muitas vezes seriam necessarias, conclue-se que a halancn 
commercial t.inha dado este e~plendido resultado. 

'Nestas condições, comprehende-se o que houve: a t.en
dencia normal de t.odos para acreditar que a sif.ua()ãO cam-
bial se tornaria boa. · · 

Em logar de l!e fazerem encommendas garantidas por 
papel moeda, em que iam ser vendidas, fez-se ao contrario: 
aproventaram-se ·os prazos dados, obtendo proroga()ão para as 

· encommenda~ que ·não vieram nas datas .. marcadas. Houve 
demora na satisfação dessas cncommenrlas; os oonheciment.os 
demoraram igualmente, t.ambem os saques o as let.t.ras ae-' ., ' ' c~:n .as. . . . . . 

C:onsequontemcnt.c, qual ··o. resultado? (Pausa.) 
. Em nin rlaclo momento tivemos uma grande somma a pa...; 

g·ar o não Unhamos let.trns de cambio· correspondentes para 
satiMazer esse pagamento. · . --

. So t.ivesse 'havido previsão quando · a balança commer-
11ial nos era favoravel, deveríamos t.er nccumulndo. a .maior 
Romma possível dessas let.t.ras. 

Df's'de o momento em que passassr de um certo valor, 
exact.amonte o' que se deu com o funcclona.fuont.o c! a Caixa. d'c 
Conversão onde, attingindo n 15 e depois a 16, as lettras iam 

· "sendo accumuladas, em 11ogar. de serem desempenhadas polo!'l 
interessados. . · . · · 

Não se fez isso, não houve cuidado \a rospeit.o; o .cambio 
chegou -a 18, o ·ct;Uar a 3$:100 c 3$200 o as cond'icões, por.ta.nto, 
~6 tornaram-se avornveis para aquelles que adquiriram essas 
letras, -o que não· foí no paiz, mas no .estrangeiro. Portanto, 

· !.Amos ainda oler,r'lentos contra nós, .na sit.uncão actual. A par
f.ir do segunc!o ·st>mest.rc do anno passado hn uma qunntida.do 

' de mercadorias importadas que se acham nas· alfandegas, que 
• Mm os seus armazens, como os das .comiJ}anhias · do por!Jo. 

cheios. Militas das mercadorias est.ão aind'a em saveiros, em 
embarcações, por. não encont.rnrem Ioga r nos dcpositos apro

. priados. Itesull.a dahi, portanto, que estamos em uma. situa
ção rm f(UO IÍ J)reciSO fazer O pagamentO .cJas . llnCommrndnS 

/ n~frr..f,uadas o vindas até aqui. llfuft.os viram-se na nr.cossi
dade; pela differen~IR do valor do dollar. do pôr á disposição 
do exportador a. mercadoria que tinham importado. Out.ros. 
mant.rndo n seu 1cr•edito commercinl, considerando que, para 
nlles, isso 1) umn. qucstilo rir. honra, acccit.aram o~ Rnqur.s '' 
r.orrespondont.cs . 

.,., . ' Com. a baixa do cambio, succossiva, que t.cm hnvirlo, 
pódc-so dizilr que ho.il'. o qnC\ se tem a. pagar é npproximada- · 
mP.nt.iJ o dobro do que foí cal cu! ado. , . 

Soria preciso. plo·rLnnto, que t.ivcss(l Jlavido umn grando ·.·~ .. 
·facilidade de credito para que elles pudessem sa~isfnzer seus 
compromissos; mas, como sabe o Se.nado, exac~amente, quan-
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rlo hra 11.mn l.end~ncia de crisn. é quo se d.á o r-~trahimonto, dB 
m()do Qtw cm Jogar rlc t.rwom a amplinr,.llo- c•n creclitiJ, t.iver~m 
o rpt.rahimonto dessn cr-NJ'it.o. Qurm diRpnnha de um nrod1tn 
rln mil contos, niío dispõe hoJn nem de quinhento~ nonto~. 
nuando de/Veria dispas de d:ous m.il pn.rn poder satisfazer a 
difforonç.a c! o valor do dollar. . · · 

Nessas condições, · · a situação tornou-sP. A'!'avlssimn; 
varias morlidas foram Jemhra·das, umas pela Assocint:ilo Com
moreia! o· outras, tómndas directamente entro· .os interessa
dos, sondo~ corto que I.Pm havido reformas e P,r-nrogaç.õe~; dr 
prazo, dadas taciLamcnt.o, em Jogar de snrem dadas J.cgal
mnnt.o, Não estamos nm 11ma sif.nnçilo rlo direito, nst.amos · om 
uma situnr,ão do favor. Quem t.P.m amiA'M e !para isso, o 
melhor dollns é o ·Governo e o Bancil} rdo Brasil. - consegui), 
Mm facilidade, -escapar da' c~n:cordat.a ou d'a fallencia; ma_s,.. 
quando niío se t.ml'l osBP.s n.mH\'OS, o que acontece 11 o ®e .Ja 
Rn f.em dado com innum~ras firmas eommercines, ohrigndas n 
rr.cnrror a nma dassns si}Jur,õe!ll. . . · 

Comprehende-se que urge modificar essa .situação; mas · 
o. baixa do eambio ao envés de concorrer para isso, nnt.ua ilm 
scnt.ido àppostp. . · · ·. · . . , 

. IJ'I)m effmto. rrn~m t.mhn drfl pagar um saque ll nMmt.ou 
n letra do cambio. Já tem de pagar o <!'obro do que contava. 
Por exemplo; q11anto ao imposl.o de !'íO' %, ouro. os que con
t.avo.m com esse detorminaoo imp'orsto, vêm-se hOJe t.amhcm, 
na obrigilr,ão de pagar quasj que o dobro. · · · · · 

Em relnciio a essA impost.o, o pagamento niin seria •do 
rlobro, norquc não é effectivamente a sua t-ot;aJidade paga em 
ouro. r.llvando-sc, porém, cm conta esses 55 %, mais. os 
~ % do porto r mais uma serie de accessorfos, qu-e ho. nesses 
~asos, IPóde-sr. di7.flr fl\l" existe uma quantia muit.o irnpor
t.ant.e a pagar, além da que se suppunha effect.ivnmente esta.-
belecirda. · · · 

Si h'Oillvesse. como disse, facilidade de creditJ(J e si se ti-
. vesse podido satisfazer a essa es~eran.ca futura para renor
malizar, multo bem; mas, infelizmente, isso' não S(l .·dá, e 
agora mesml} ,nem com a carteira de redesconto se tem con- · 
seguido, o que. s-e desejava; e isso ,justamente porque ex,igem
se cond1cões ce seguranca que effect.i·vament.e não podem ser 
dada~ P'OT aq·uelles que .estão n-essas difficuldndes. , 

Assim. AU lembraria algumas medidas q11e . Tiodem f.!er 
tomadas pelo Congresso, . medidas. que, na minha opinião, 
nrrcisam ser evidentr.mbnte tomadas para modificar essa si
t.uncão. Precisamos diminuir t.ndf) qur é pago .r.m ouro, e 
t.amhrm nroro::rnr 'I.Udl} que é snf,i,slfncão de letras dP cambio, 
dn saques, dA facturas, de contas, pro rogando :-os venci- · 
mflntos. · . 

· E' 11mn dns fôrmas ele ~e rc~olver a quest.fio, dando t.rmpo 
ao tompl}: principnlmrnte quando a prorogação I"JUC proponho, 
!lllfl t'i do RP.is mczes, dilatando todos os nrazos dos resp~ctivos 
vencimentos, é pngll. ao ,juro legal do 6 %, o vne prrmitt.ir quo 
sP. recolha o prodnct.o dns safras .c que out.ras medidas de va
loriznçiio seJnm tnmadn~. contribuindo para melhorar frnn
camrnto n nossa hnlnnr.n commcrr.inl. Os snis mozos ·dr pro
ro::rnelio nermif.t.irno cxtenllrr os pagamentos no primoiro se
most.ro rln nnno vinrlonrn, em r.onrlir,ür~ rle nproveit.n.r a tot.a
lidadfl dns safras. rlo caft~, do nssur.nr, rio Qlgodiio () da bor
racha. · · 
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·:· Outra medida indisp~nsavel, na minlia oph'liãõ, é a do 
fazer com que o commerc10 niío este ia todos os dias na obri
gar,ão çle solicil.ar medidas do Ministro da Fazenda e do Pre
sidpnto qa Republica, medidas que são, muitas vezes, conse
•!lUidas, s1m, mas rfóra de hora. O commercio preci.sa saiJJPr com 
tempo como devo agir; qnnes são as suas responsabilidades em 
cadq mez que se vence c, portanto, quaes os recursos com que 
conta para satisfazer os seus compromissos. Si só á ultima 
hora é que so concede prorogrrcão dos ·prazos para a armaze
nagem das merr.ndorias, on pnrn o adiamento dos leilões das 
merr.adorias cahidns em r.ommisso, essas providencias, vindo 
tarrlo, não pcrmif.f.r.m.no commercio a~ir com segurança~ effi
cacia. · , 

~n pnopnrin, por. cnnscquencia, que sP nstnhelccessc tam
bem nfio hnvr..r vnndas dr. mercndorins cahidas em commissão, 
em Jcilíio nas alfandegas .da Republica, nté.31 de dezembro do 
corrontn anno: c. do mesmo modo. que a armazenagem de to
dns ns mnrcadorins quo .iá rnf.raram· no paiz fosse dispensada, 
m:cnpf.nada a··correspondonte n f.res mezos, até a me1sma data 
r!n :11 de dezomhro: Nesta~' r,ondições. o commercio saberá que 
póde manter a sna mercadoria nos armnzan9 nlfandegarios ou 
nos. Anl.repoM.os " qne nlio precisa cogitar immediatamenl.e dos 
dirr.it.os pnrn flffcct.nnr o pagamr.nto re!lpectivo, ao que ser{t 
obrigada si esta. medida· não for tomada com n necessaria an
f.eoipaç!lo .. Saberá. finalmente. que essas mercadorias não se
ri! o levadas n leilão n não snffreriío a ·ameaca de serem adqui-

. ridas,. como geralmente o são, por nm syndícato turco, oonhe~ 
cido de todos quantos t.r.em relnl)ões com a Alfandega. São 
cinco turcos que nrrematam todos os Jeilões."Ninguem póde 
fr. contra eU os.' Si a mercadoria vale um conto d.e réis, elles . 
offor~>crm crm mil ré is: mas si alguem a quer adquirir e lias 
nlevam o sou preço n dez oo"nf.os. porque o que visam é não 
aeixnr que·ouf.ros ont.rem nos leilíles. Esta 6 a norma por elles 
adopf.nda. ,_ , . · . · · . 

Ora. comprchendP.:.se que, llm tnl sttuação, nlio se p6de 
neixar do tomar proviqencin~ que _evitem a gravidade resul-
trmt.e desses inconvenie·ntes. · 

VeJamos a terceira medida. 
:rnst.:~. t.rrceirn medida, no primeiro momento, poderá de

t.f1rminnr objr..cr,ílM; mns.· considerando-se o caso estabelecido, 
parPee-mo cru o é perfeitamente ,iustificndn e de· resultados 
·profícuos. Eil~a: IA.té 30 de setembro dn cnrrflnte anno; para 
todas ns merandoriM que entrnram até 30 de abril (niio póde 
haver espoculaçiio. porque 6 facf.ó passado). em Jogar de. SP 
fnzer a r.obrancn de 55 % ouro, á taxa do dollnr, se faça taxa 
fi:tn .rio ctons mil r~fs, papel, por mil réis óuro. · · 

Mas, dlrlio,. onf.lio, vnmos perturbar o oroament{) ouro. 
Em primei r~;~ Jogar, sabemos que ha um· saldo avultado 

no orr.nmento ouro, n qnnl. cm qnest.!lo de relaollo, vne ser 
frnnsfnrmndn rm pnprl. 
·. 1\fns, d11ixanrln d11 lndn r,st~ n.•snmpto. vn,inmos o qno nrnn
fr.Mrrí si n mrrlida nfln for tomnda fl o cambio se mantiver 
como está ou si se aggravar. Nesta somann está se pag1mdo n · 
lo$07!1 o dollar. ou /o$075· 1.1apel vnhmrlo mil ré is ouro. A pro
poroiio é de nm pnra quntrn .. Subin de quatrocentos por cenf.o . 
o valor· rlo m ii réis onro. Comprehende-se que é nmn ta:'(a. 1 

Plr.vadissima, t.no nltwada que o commercio n!io n póde suppor
tar. o· Gov~rno, que diz, o com razão, desejar uma melhoria 
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de cambio, não p6de estar int.eressado em manter esta· si· 
t.uacão. · 

· Não .sendo acceitas as- medidas que ora indico, poderão 
sel-o .quaesquer outras que pareçam. mais justas e razoaveis, 
:mes~;no porque não me considero infallivel e o que estou lem
l:>rando são idéas de emergencia, que poderão ser substituid4ls 
~elos meus illustres collegas que tenham mais competencia e 
mais 'Proficiencia, podendo esses alvitrar outras que talvez 
tenhain o meu voto, o meu assent.imento completo. -

O necessario é agirmos, P. sahirmos deste fatalismo turco 
em que nos achamos. 

O ISR. 'A.. AzEREDo - Apoiado. . 
' O SR. PAULo DE FaoNTIN ,_ Nestas col}dições, Sr. Pre

sidente, sinão se tomar esta providencia, que acontecerá ~ As 
mercadoria cahirão em commisso e; cahindo, irão a leLlão, do 
que resultará prejuízo para o Governo, visto que muitas 
vez.es. o producto des.te não dá para os devidos impostos. No 

, pá em que estão, e lias não chegarão a este valor ouro; mas, 
admittindo que o tproducto cubra o imposto a pagar, essas 
mercadorias entrarão no mercado, prejudicando directa e ~rin
cipalmente os negocjantes que até hoje puderam satisfazer 
rigorosamente a todos os ·seus compromissos, porque os que 
mandaram vir mercadorias, os que as pagaram l' que igual-
mente satisfizeram os direitos, encontrarão nos leilões .um 
Rncced·aneo completamente igual, mas d-e preço muito inferior, · 
o qual .penetrandQ ,no mercado prejudicará grandemente a 
normalidade do nosso commercio. · · 

Dir-se-ha: mas tambem a reduc~o de 2$ póde pre.iu-
dicar. .. . » 

Mas é necessario que, nas occasiões de crise· cada qual 
faca o seu sacrifício. E' preciso que todos os que ahi. entram 
possuam incontestavelmente OS' elemento!! necessarios pa.l'a 
isso, e . que· em proveito da· commtmidade, cada um perca um 
pouco do que ganhou. 

' Sem isso não haveria solução. 
Proponho, portanto, a prorogação de (.odos os vencimen-

tos, a ,juros legaes de & %. · ·· · · 
Sei que os bancos fazem descontos a 7, 8, 9 e, ~s vezes, 

mesmo mais; os grandes, porém, operam a essas taxas. Sendo 
a· 6 o/o, os prejuízos serão pequenos. · · 

O negociante que ·pagou o seu _direito e que naturalmente 
agora é de 4$, porque teve·o cuidado de esperar a semana em 
que .não havia sido attingido ao extremo actual. porque tem 
havi·do oscillacões, terá de fazer pequeno sacrifício. Por outro 

·lado, o negociante a quem se depara a possibilidade de paga!' 
menos do direitos . em ouro, terá uma vantagem que compen
sará os onus dos ,juros que. pagóu, de todas as · responsabi
lidades· ·que assumiu, alguma dellas em r.ondicões bem dif
ficeis. Ter!\ tambem esta vant.agem,. 

Veremos então augmentar bastante as rendas da Alfan
dega, permittindo até que os exportadores que tenham as suas 
mercadoria~ á disposicão tomem providencias para collocaJ-as, 
Am um~t·pal~tvra, transformando as nossas al'fandegas em mor-

1 oado de importação, até 31 de dezembro. Em Jogar dessa. im· 
portacão ser · feita no. exterior, serão colloca.ctas as merca
dorias, os productos que alli estão, dando em resultado acção 
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muito util sobre a nossa lbalanca commercial, determinando, 
-· portanto, um factor que modifiéará a si.tuação actual e mesmo 

melhorando ,sensivelmente, e· certamente contribuindo para 
. que ella não se a·ggrave, tornando-se IllliOI' do tJUe actual~ 
mente está. · · . · · · 

São estas ati medidas que consubstanciei no projecto que 
:v asso a ler (lê) • . · . . 

Os termos em que está' formulado' o a1·t. :~• faz eom que 
as letras de cambio, as letras de exportação, acooitas no ex
terior, não sejam absolutamente affectadas pela oisposicão, 
.porquanto precisamos dessas letras para poder melhorar a 
situacão cambial. . 

Essas idéas, que traduzem o meu modo de pensar, quanto 
·à. providencia immediata para melh.orar a situacão angustio
sa em que se encontra especialmente o nosso commercio im
portadoi', preéisam ser resolvidas promptamente. 

O Senado, pelas suas Commissõés competentes, as exami., 
nará. Si as julgar dignas de attencão, que as approve; si, 
não, que as rejeite, ficando a· cada um o direito de a.ffirmar 
que ne!JI. o Gove,rno, :nem o Congr_~sso agiram com. elementos 
de aux1ho para soluc10nar a questao. · 
· Entraremos, então, na politica que foi exposta e man
t.ida pelo illustre estadista, Sr. Joaquim Murtfnho. Entrare
mos no regímen da suppressão das despezas; no regímen da 
-lei. do mais !forte. Ven,oa ·a seleccão. Deslij)pareca quem não 
puder resistir. (3luita bem; muito bem. O orodo1• é cu1nPri~. · 
mentado,) · 

I •. 
' . 

. Vem á. mesa, é lido, apoiado e remettido á Commissão . 
de Constituição, .e Diplomacia o seguinte '.. .. 

PRO.JEC~o 

N.j . ...:.._1921 

•O Congresso Naciionai decreta: 
· Artigo t~nico. Fica declarado, feriado nacional o dia de 
Natal, 25 de dezembr~ revogadas as disposições em contrario. 

I . 

Sala das sessões, 9 de. maio de 1921. __, Paulo de 
F'rontin. ,_.. Sampaio Corrêa. · 

.. 
PRO.JI'JC~O 

N: 2 __:: 1921 

.O Congresso Nacional decreta: . . 
fArt_. L • Para combater a taxa. canlbial ficam adoptadas 

as segumtes medidas de emergcrtcia.: ·. . 
I, para as mercadorias entradas por importação no Bra

sil' até 30 <!e abr!l do corrente anno fica dispensada. até 3•1 
~e dezembro prox1mo futuro a armazenagem excedente a tres 
mezes; 
I 

,., ' 
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II, fica· suspensa. até 31 de dezembro do corren~e- anno 
em todas as Alfandegas da Republica a venda em leilao d~J:S 
mercadorias cabidas · em commisso, cxc·eptuadas as de fae11 
deterioração; ' . . . 

III, pat·a as mercadorias entradas por ImPOI'taCiio até 301 
de dezembro do corrente anno, a cobrança de 5~ o/o, ou;o, do 
imposto de importação pa1•a consumo, será feita até 30 de 
setembro do anno futuro, á taxa fixa de 2$000, papel por 
1$000, ouro. · . . , . 

Art. 2.• Paríl t.odas as letras de cambio, saques, rac.ur.as. 
contas e outros e'f'feitos commerciaes, em moeda estrangeira 

. ou em mil réis, ouro, acceito no paiz e a se -venc~rem até 
· 31 de de~.embro do corrente ~nno, I.Jll~m prorogados pol'l 

seis mezes os prazos dos respecllvos vencimentos, com_·o Jm·o 
legal de 6 o/o ao anno, durant'~ o P.eriodo da prorog!!Cao. 

Ax·t. 3.• Revogam-se as diSPOSições, em contrario, , 

Sala das sessões, 9 de maio de -f 921. ~ Paulo de 
Ji'ro.ntin . 

Vem á mesa, é lido, apoiado. e rernettido á Commissão 
de Constituição e. Diplomacia, o seguinte 

O Sr. Justo Cherniont - Sr. Presidente, poucos dias de;. 
pois do encerramento dos nossos trabalhos do anno passado, 
falleceu, nesta Capital, .. o· nosso distincto cpllega br .. Firmo 
Braga, Senador pelo Estaqo que tenho a honra de representar 
nesta Casa. . 

A surpreza desse désapparecimento subito · desolou . a 
quanto$ aqui e especialmente no Pará, que era a terra do ii~ 

. lustre morto, saibam apreciar as notaveis quali<lad:es ·de ta-. 
IPnto e illustra~.ão das quaes deu repetidas provas durante a 
sua longa actividade como clínico e politico. ' 

Nascido na cidade paraense ·de Cametá, a 1 de junho de 
1859, berço de. tantos filhos illustres, ahi fez o Dr. Firmo Bra-. 
A"U .o seu curso de primeiras lettras, seguindo depoie para Lia
b(la, onde estudou humanidades; fez o curso de sciencias. na-

. turaes na Escola Polytechnica de Lisboa em 1880, matriculan .. 
do-.se depois na Escola Mcdico-Cirurg~a, na qual se formou 
cm 1886.· , · 

Tão notavel foi o seu curso medico, que a imprensa regis
trou o facto de ter sido laureado por aquella escola, como uma 
~usta recompensa á sua applicação e aos·seus meritos. 

. Ç> Dr. Firmo Braga aperfeiçoou os seus conhecimentos 
clcpo1s da sua formatura; percorreu os centros mais cultos da 
Europa, prati.::ou nos principaes hospitaes e cm Paris foi as
sistente !nterno da. clinica obstetrica do professor Tarnier .. 
Aqm vnhdou c, '!!lu ~iplom~s de doutor em medicina na Facul
c~de .desta 9apital, c regressando ao Pará exerceu com profi
men()Ja a cllmca, revelando-se um dos mais conceituados ope-
radores na.· capital parnonsc. · · · 

Foi Depntado ao Congresso Legislativo do Estado do Pará, 
ele 1893 n 18!19; mn 1012 foi clcit.o á reprosont.a~.ão federar na 
Camara d~s Deputados, e em 1.918 Senador federal, mandato 
que exercm quando foi colhido pela mor~e. . 

Como um pr~ito merecido á sua memoria, . requeiro a 
Y. Ex., Sr. Presidente, que soja lançado na acta dos nossos 
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. trabalhos um Yoto de profundo pozar pelo passamenlo do ii~ 
l1.;stre Senador Fírmo Braga c que seja suspensa a sessão. 
\Mttito bem; riittito bem.) 

O -Sr. Presidente -· O Senador Sr. JustO Cl1crmont, re
quereu na acta dos nossos trabalhos de hoje seja lançado um 
voto de profundo pe~ar pelo falleeimento do Sr.. Senador 
Firmo Braga 'e que seja levantada a sessão. 

Os que approvam· o requerimento do Sr·; Jus Lo Oilermont, 
queiram dar o seu assentimento., 

Foi approvado. 
S. E:x~. requereu ainda que seja levantada a sessão. 
Foi approvado .. . .. . . 

. Em virtude da deliberação do ."senado, . levanto a sessão. 
dosignando·para ordem do dia da seguinte: . 

3• discussão da [propos~ão da Gamara dos Deputados 
n. ~3, de 1920, que torna obrigatoria a atracação .de navios 
nos cáes de portos brasileir.os '(com parecer (avor•ave! da 
Commissão de Finanças); . 
. . 3• discussão do projecto do Senado n. 138, de 1920, au
gmentimdo a verba destinada á Estrada· de Fez·ro Oeste de 
Minas de mais de 300:000$1 para o "pessoal administrativo da 
5• divisão, e dando outras providencias (inclui!fo ·sem pa
r·ecer, e.ih vil'tude de ·urgencia r•equerida pelo Sr. Soares dos 
Santos); · 

· 3• discussão do projecto· do Senado n. 136, de 1920, au
torizando o Governo a contractar a navegação interna da 
Lagõa de Araruama, com a subvenção annual de 18:000$, e · 
dando outras providencias (da Commissão de· Finanças); 

: 2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 250, de 1920, autorizando o Presidente da Republica ·a 
abrir o credito de 101.:665$200, para óccorrer ao pagamento 
da .gratificação concedida aos auxiliares de escripta da Im
prensa Nacional, pelo art. 94, alínea V, da ,lei o. 2. 738, de 
4 de janeiro de 1!113 (incluido. sem parece!', ~m virtude de 
ti:rgencia d~ Sr; /rineu Machado) . . · 

' Levanta-se a ~essão ás 14 horas e 20 minutos.· 

.S• SESS!O, EM 10 DE M:AIO DE 1921 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO QE PAIVA, PRESIDENTE . . 

' ·A's 13 horas abr.e..:se a sessao a •qlie concoi·rem os Srs. A. 
Azeredo,. Cunha Pedrosa, ·Abdiae Neves, Hermenegildo de Mo
raes, · Mendonoa Martins, Alexandrino Alencar,· Silverio Nery, 
I..opea Glonoal\les, Justo Chermont, Indio do Brasil, Costa Ro
dri-gues, Antonino Freire, Benjwmin Barroso, Francisco Sá, Eloy 
de Souza, João Lyra, Antonio Massa, Venaneio Neiva, Manoel 
Borba, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Oliveira Valladão, 
Gonçalo Roll.ember.s, Si·queira qe Menezes, JVloniz Sodré Joro
nymo Montezro, IMzguel de Carvallho, Paulo de Frontin, Irineu 

'1Machado, Raul Soares, Bernardo Monte'iro, Alf1·edo EU is, José 
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l\Iurtinho, Pedro Celestinho, Ramos Caiado, Carlos Gavalcanti, 
Generoso Marques, Laura .il[üllcr, Vida! Ramos, Flelippo 
Schmidt, Soares dos :santos e Vespucio de Abl'flu (4·2). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Godofredo Vianna, José Euzebio, Antonio Muniz, Bernardino 
Monlcko, llfarcilio de Lacerda, l\Iodcsto !..cal, Swmpaio Gor
rôa, Francisco Salles; •<\dolpbo Gordo, Alvaro de Carvalho, 
Eug·enio Jard•im, Xavier da Silva e Carlos Barbosa (14): 

E' lida e· sem reclamações app.rovada ·a acta da sessão 
anlcriOI'. · . . · 

O Sr. 1" Secretario dá 1:onla do seguinte / 

EXPEDIENTE 

Offidos do Sr. PrefeíLo do Districto l!'r.dcral subme·ttendo 
ao Senado as razões dos ve"tos que qppoz ás seguintes resolu-
ções do Conselho Municipal, que o autoriz::::m a: . 

Abrir Q crP.dito necCSBario para pagam eu to ao · proffssor 
da Eseola Profissional Alvaro Baptista, Paulo Alves da Ca:r
valho, ·de <lifferenca de vencimentos; · . . · 

'Ooncéder reintegração á pr'ofess.ora primai•ia elen!entar 
D. Leonilla de Menezes Souza1; -· · . 

A incorporar aos vencimentos que percebem os Pl'epara
dores da Escola Normal a. ·gratificação. qun actualmente per-
cebem pela verba material; . · 

Dechu:all'· cm· vigor o dispositivo do art.. 327 do decreto 
lcgíslati:vo n. :2'.173, de 1920, para a creação do cartorio de 
assentamento dos funccionarios ,d>a 1Prefe!!.ura; . · 

Conceder· a Franz Wa!Lz o direito de collocar e ex
plorar, durante 30 annos nos· logradouros publicas desta Ca-
pital, columnaos reclames para annuncios; · 

. Isentar do pagamento de -todos os impostos municipaes, 
durante 15 

1
annos, 'US emprezas que se organiza~·em para a 

construcoão de casas · hygienicas populare~ para os fmíccio-
narios publieos; · · .. 

Mandar reintegl'ar no c·argo de agente da Prefeitura, se~ 
d'keito á percepção de vencimentos atrazcoos, a João de 
Azevedo; . . .. · 

Equiparar,· J)ara .todos os effeítos, o cargo de escripturario-
. almoxarife do Hospital Veterina,rio, ao.s de tres escripbura-
rios das dic·ectot•ias da Prefeitura; . 
. •rm·n!H' extensivos á chefe de disciplina da Escola Nor· 
:mal os direitos e va10.tagcns dos ftinllcionarios da mesma 
Escola; · · · 

. Mandar contar, para ·os effcitos da jubilação, a D. Emi· 
lia Braga Gomes da Cruz; professora catiledratica primal!'ia, 
o tempo dr serviço q~ menciona; . 

Mandar contar, para todos os effeitos, o tempo de ser
viço. que menciona, prestado por D. Mall'in Ade li na Zurnzteg, 
ex-Sorour, adjunta de 2• classe; ' 

Mand~r a~dicionnt• aG tompo dq ... scrvir.o prestado por 
D. Antoma P mt.o ele i\raujo Cor.rêa, prol'csso'ra cathedratLica 
fJU.J'U todos OR ~!'J'eil.os, aqucllc que menciona; · 

· 1~1\zcr t•evert.~t· ao ÇtUndyo .activo do magisterio municipal ·· 
a prolcssora eat.hedraiL!ca JUb1!adu, D. ; ElvH•a Benevcnuto 
Lisboa Barbosa; · \ 

' 
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Mandar reinlfJgrar o ex-guarda nJiu111kipal Estevão Gon- · 
i;;alves do Outeiro, ~em d'i.rr.il.o a Ycnr:im~nlm; al)razados; 

Recon!Jecer. o direito de D. l~1·anei~•·a Fernandes Mag
gioli, mãe do contribninte muniCipal, Olga Maggioli M.aHoso 
J"ortes, para rrJl)Cb~r, por effeito dr, revrrsão, a twota inte
gral rias pensõ~s ·rie rwat1:o . de l:ieu6 fi! hoM que aWgiram.:·á 
maioridade; . · 1 

• . . . · 

... Conc.ed~r· u·ma din~ria. ·cte .:l$ .ás ·ntc.~tias, eonLra-mestras, · · 
·porteiras e ~nspeclores df) alnrnnas dos ·in~lit'u·t.os de ensino . 
rnunieipaes · · . ' · · 

· . · Regul~i· 'as horas. de h;abalho dó.s' a!lxiliares ~o ponto das 
estações ·da. Superintend.oncia da J,ImPeJa .. Publwa; 

. . Reintegrar . Rodrigo Vjctót' De, Lama r e São Paulo o 
oull'os; nos eurgos de avaliadores privalivr·~ da Fazenda Mu
nicipal e rjlYa!ida•r o decreto (~xcc~J,tivo r.. i. 362, de 19 de 
julho de 1[11!1; . . · · . . . . . . · 
· Ct~tlar dúas· .esé.oias profii~~iunacs de peS(;:t; 

;Equiparar, . para. t.odos: os .. cl'ff:it~ª·· os. venci!T!entos <los 
pt•aL!Cante;;, .[1••. escrtpturartos e f'.Onlereut.e~ do· ·t.mpo:>to. do 
gado, ao~ 3.,_ c~criptllrarios da Directoria Geral da Fazenda 
Municipal; . . . . · . , , . · · 
. . l\Ianda.r contar, para todos os effeJtos, o tempo ae ser

·wiço prestado pela adjunLa de l' clp.sse D. Alcira dps Sàntos 
!Arau.io; · · · · ' 

Mandat• contar, para todOs os effcit~. o lempo de. serl!iço 
prestado pelá adjunta de 1'. cla.,se D. EstJJ,;r da Cunha; ' · 

Rehwa~ a presc.ripção cm que incoJ•rr.>.l o direilo/ do" ad
tninisli'ador do Entreposto de S. Diogo, Luiz Babo, JJam u • 
fim de receber; diíl'ercnça de vencimentos; . · , · ·. . 

Equi(iài·ar, ·pára· todos os · et'feitós, ... a~ . e~;criplurariati
almoxarife das Escolas Pi·ol'issionaes Bento Ribeiro e ll:iva
davia' Corrêa, .aQs funccionarios de igual catbgot·ia das demais 
e<>colas .prol'ission.acs; . , · . . . . · · 

·Considerar docentes d:ts rr~specl,ivas maLm·iaS,,· da Escola 
Not~mal_. os professores diplomados que ._regerem turiuas de 
~11m.a óu mai~ maLei·ias, .no. annos de 1920: · ·, · . , 

Considerar docentes da Escola Not•mar ·os que durante · 
u~ anno lectivo-regerem t.urmas de uma.· ou mais di~ci-:. 
plmas; . , . . . .. . . 
· · Abl'ir -o él'ediw nécessarío . para pagainl!nto dós velici-
menLos da ad,junla de 2~. classe D. Alda· Mesquita; · · 

· Contar, .para todos os effeitos, ·o tempo de serviço vre-
stado pela ad,jm1ta de 1' classe D. Helena .Durão; · , 

. Prover no cargo de cathed-ral,icó da Esc.ola Nôrmat os 
professores ealhedt•alicos- d~ esootas primarias·-qu~ houverem·. 

·regido, interinamente,· durante dous cllllflOS, pelo 'menos, qual
, quer cadeira: do curso du mesma Escola; 

' ' . ' . 
, 'l'ornar obrigatorio o as~entamenlo de escaldas de ~alva .. 
ção liaS constrnccões .de mais de tres· pavimenLoti; 
. .Contraclai' eorn illanrJl'l Martin~. rnMi:mte as cunlltcóes' 

qull hsl.abclece, a explora~iío do .dh•ct•l.irrumtos, pot· meio de 
embaorca~õc~, nos lngos e rios dos ,iUt'd>ins r! pat·que:;/munid.-
pueg desla cidade·; . . · · · . 

.. Equiparar os vr.rwünenlos dos quaLt'l> . cabineiros dos 
elevadores da Prefeitura ao.s dos continuo~ da mesma. t•coat·~ 
ticão; -

li 
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Mandar conta1·. para todos os ei'l'eitoõ, o ·.tempo de ser
viço prcsl.ad'O pela adjtinta de J • dasse, D. Comna Hcmeterio 
dos Santos ~Pacheco; · 

Conceder seis mczcs de licença, com t.oc\os os vencimen..: 
tos, ·ao g·unrda. municipal .Tnãu Gonçalve~,;. l'm·r.lira de Mel! o, 
pat·~ tratamcn lo de saútfo fôra desta Capil1nl; · 

Mandar eonLa.r, pam l.odos os ~~!'feito~. u tempo .de .:;eJ:
viço 'prestado · pelo numer·ador-carim!Jador· da Dn·ecl.urla 
Geral de F\lzcnda llf\micipal, João Pinto do~ Santos ~Iort"ir~; 

H.cgultw a promoc.ão do \)essoal ·tecluuco, da .D!rectorm 
Geral do Obras c Viar;ão, obt>c'rvado o art. 70 uo dr!cref.o llU·· 
mr,ro 739, de outubro dri 1009; · . · · · · 
· · neorganizar os scrvi~'os dil ·Hospital Vele!'imLt'io Munici
pal com a denominação de Inspectoria Municipal de Voteri-
naria ·o Policia S31nitaria Animal; c · , 

Equipa1·ar os vcncirnunlHS' t~\1 ~~~scripturar.ia almoxarifll 
do Instituto Prnfis~ional Oi·sina da Fon~Seca, D. Branc:t da 
. .Silva Pinto,. aos do funccionario de igual categoria do lu

. stituto João· Alfredo. - A' Conuni~ão de Constitui cão ri Di-
plomacia. • · · 

.'!'clegr'.annna do Sr. Dr. Gyuriano Jo~ Santos r•euuncian
d~ o mandaf<Q do Sena~ur pelo :n;:;tado :tJú Pu.rú. !..... Providen-
CJe..;se para u prcllllclmnento da vaga. . . · . ~ ; 

· O Sr. 2" Secretario declara que não h a pareceres. . . . 
· O Sr. Francisco Sã . ..,. Sr; .Presidcnf.l!, a Commis~ão. no~ 

meada ~ti r V .. Ex. pal'a 4a~· a.s ·sa~dacões ·de bqas vindas do 
Sf:nado a .embll!JX!acla especi'nl do Ghr·le, teve. a• ho.ru·a e o pra-
zer dr; ·t!esc!lliPe'rrhar.,.se ·dt~s}a .incun11benci,a.. · · ·. · 

O Sr. Presidente -· · O Senado fica iútei;•ado. 
Tem .a .phJavra o Sr; p,aú!o do FronMn. 

,. 
O Sr. Paulo de .. Frontin - Sr • .Pre~idenlc, a· c·amara ·dos 

. Deputados, uo fim da se5são pas~ada;• enviou eo Senado o · 
projecto de Codigo de Contabilidade Publica. · · 

Parecendo-me que o assumpto exige detido' estudo, re-

.. 

queiro a V. Ex. se digne consultar o Sendao sobt•o ,si concor.da 
· na nomeâ1;ão de uma commissão especial, a qual se incumbii'á . · 
do estudo· 'Ciell$C proj·cc·to, . · ' · 
I , 

O Sr. Presidente - Peco ·a V. Ex. que mande ·o seu. rc-
'· quc'rimento pm· ·c~crip'to. · · . . . 

Vem li· Mesa, é lill'o, apo·iado, :posto em d·j,scus·siio e, sem 
·. debwte, .wp:provado o sc·gU.inite 

HEQúERil\UlN1~0 

. ' 
. Req-ueiro (JUIO Sl},ia nomeada' uma commissão t'.SP•8Cillll do· 

cinco membl'üs ,Jl'ilQ'a dar pa1•ecet• sobro 10 proJecto. •llé Codigo 
·de .·C6>,n:tabHi'dude Publka ·r.nvi~.ti:llo pela ·üama:t•t~ dos J:>opu.., 
trudos. · ·, 

•Sallll das Stl~sõe-~. HJ •Ü(l mai10 de 19:-l'i. :- Paulo de F1Jon~ 
tl'n. 

' 

·,, 
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O Sr. Pres.idento ...,... Em vir Ludo da decisão do Senado, no
meio p·at~a fazer.em rpall'Le d'essa. Commissão, os Srs .. Senado
res:. I~aulo de I!'ron.Lin, Sampaio Co•rt•êa., Fraooisco .sa, João 

. Ly:r.\ o V eST.!uci.o 'li e Abreu. · 

o Sr. Jeronymo Monteiro ( ·) - St'. Presidente, como 
todos os brasiloêoit•.o& qüe c>e intot·essam. pelo bem es~t· das 
'classes '·conse.rvwc!ot"a&, :V:enlw obset'V!andci que a ~ituat;ão dô 
apct•Lura, a situação dé diJ:fícutd'ades por que V·áe passando, 

· prinei:palmenle a elassc eornmercioal, em . Lodo o :paiz, o•s em
baraces creaodos, ·~alvez, por ph. f,lnomenos 01'iundos •ainda d:• 
.collflagra~;ão europé.~. me•r~cem, bm esLUid'o pa:rLicular de :to
dos os homens pubhoos," nao devendo ·ser relegados ·pa:ra. uma 
posição de •inclii!'Jierc.nça PO!' pa·rte dos que Leem a l'e-sponsa.., 
bilida!de O:a dlirecç.ão do nosso paiz. · 

Procurei, Sr. Pt·es·id'ente, ·imrpt~ssionado cmu os .facLolii 
que venho assi&~indo, impr.assi'Dnado com a .situação affic~iva, 
pdncLpaJm;ente diws ·praças d'e S. Paulo c Rio de J-ane ii!' o·, con
substanciar em um projaclo :as· niedida·s .que reputo ·Ulte-i·s á& 
classes consetwadQoras e, de modo muito. p:arti-cular, ú classe 
commercial, afim de •Lrazel:..o. :í. co:ns'idet•ação c ao cstuclo dot~ 
cminerulics collcgas. para, dcpoi:s -dl!is discussões, diepo·is que ai' 

· luzes dos ·gt•andes cerebi•.os de.sLa -Casa. pooeLt~ar·ern no :assum-
. pto, •depois da bem esdwredd6s ios seus. di·sposi~i·vas, qoo po

derã:o ser wmpliaidos, r~cluzidos ou modificados como entende~ 
a S:aboooria dos nobres Senadores', s•er transformado em l'ei, 
poi·s, O'o meu unico obj.ec.U.vo é proporciónár faciliodaoded a es
:sas da.ssos, sem compromeVl•er, sem C'l'·Cil>l' IOOJbai>af.lOS ao Go.., . 
,yerno .d•O piliz, maxime, depois .de as Lar cm"pl•án:o vi·got· e 13de-! 
anliad·a execucão õ acl·ual exercício 'fi-nanc{liro,, · · 

O ·assumpLo, 8r. Pi'esiden:te, (I melin/dr.•o;;o, o delicado so
. h11emodo, .po·t•qu•J .si de um !:ado ~cmos de olhar ,o inLeil'~SSfl 
·dessas qlasses, d,ó outro, ·tiemos de aUendJe.t· Lambem as diffi •• 
cu Idades .. em que se encou'l.ra o . Govct•no, r·es.alvando •suas 
responsabilidades, afim da evitar que as dif'ficuldades dê uma 
·pa.nbe aggt-a.vem as 'de outl"a. · · . . · .· · . 

. E·sse pensament-o acbuou :muilo rr~ meu, e&pil·Ito .ao re:- · 
· diS'il' os'· ~i.SJposi.biiVas con,;l~ntcs l(]o p•t'ojeclo·, ·que vou ·Ler a 
honra de apresentar á considerac;ão do :Silnado. · . 
, .. ··Procurei, •St·. Pceslli()ulc, .resalvar .Lod•otl· esses IJnlhara
ços, deixando :mri.'bôa siLua~-ão o 'l'hesom~o Nacional c .em re

. holiiva !:Olga a:s cla~·ses: cimscJ•valdora~. prhwi:pa:lmelliLe o eom., 
met1Cio. . · · · . 

Proc!N'ei, em alguns c~i~posilt;ivos do 'Pl:<J.Í c~!lto.. descer a 
medida:s ·que, mais. cabct•iam .em uma l'L'!;\tloam:e.n~a,•.ão :cto qnu 
em um Pl'Ojecto doe lei; mws eu precisava cteíxat• ·bem claro 

. o meu .pensàmcn:Lo, l'Wliio pot• que ·assim fiz, pedindo• <Fcscfíl 
j:á ·aos m:euiS mus~res· colleg'a!s qu() me re'V·el:em essas mLnu-

, c ias e a preoccupaçüo ·que Lívo ·em ... de~cer a tão pequenos 
de~al·h&s. 1 

• · 

O:pportunamen•tc t~·aJ'Ci ao . .Senado quacsq1,1et' · ,ius~ifioaLi- . 
vas qu:e me .pare~am .necassat·tas ao bom milbcnd:imen:to· do 
projeeto, ;ct.e.pois qu1o e.Jie. fôr aonhccido d'a ·Casa, n devida
meato ,ll(jt:udado :pelos illu:sLt•aJdos, cminen'l.es _c .conspicuos 
membros •d'a Commissão de F1iihwnçus ... · \ 

Devo· ct:izer, .St•.. Presidmrt:e·, CJilliJ p;wa facili'l.tu• n onjec'Livo 
que tive em vista, ·eu me permitto a liberdade de Jaucar mão 
dos .recursos da :OarLeh~a. ·die Emissão o Redc,scontos, ·i>e.m com-· 

\ 
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:prome'Lter, absolutamente, a;; bases, os rund•a,menJ1,os, ,as ra
zõe..; e .a:té us r.es!ot·iccões •C'!Jffi. que foi crc11do esse insLH.uL~ ' 
de cretlrJ:to. · _ . 

'l'urmbem me :permill;ti o· dirrei'l.o de lancrar"lrnão •Lia;; ~o~'r}<lS 
do Banco d'o 13J~~il para seL'ivt' .de.-uma e.spocif} ,di() ve'l{iculu 
des~ws l!rans·ac()õc:s (]UC · V·L~em beneJ'ic,iar til'l t'JJferidras classes .• 
· iEs,pero que os meus nobres collegas me/i· elevem a· ousa~ 
·dia \.lo ontrwt· em assurmpLo rilesl!a naLm·,eza, · maximé rsm1do ca 
o mais ob~uro, humilde c incompet'etrlie d•eJSIJa Oa:>a. (Não ' 
apoiadm· aeraes.) , ' · · ' 

Era o que •Linha a dize~. (.Urtito bem; muiro bem.) 

Vem ú Mesa, é !ido, apoiado ~ remeLtitlu ú Commissão de 
ConsliLuir"ão, o ·seguinte . 

O Congresso Nacion!ll resolve: ' ' 

Art. L" A iuTeeadação do imposto ouro sobre :~s merca
t1or·ia~, ora exislen[f),-; na~ ropat,til:õcs aduanr1ira~ e que na• 
mesma~ derem entl'ada attí 30 de Junho deste amlo 'será effe
çtulldo pela seguinte J'órma: o dr}sptwho 1da mm·cadoria se far11 
~;!ela ox'pedir:ão r:le uma guia, em qúplicata,. na qual se espcci-, 

· ;fiquP, com precisão n sr>par•nda·mrmte, a quota devida eim 
:moe(!a papel e a· importnncin a ser ,púga cm ouro; reduzida ao 
seu equivalente em dinheh·o:..bl'a~ilei.t·o, pela taxa cambial do \ 
..lia. Esl.a guia será r.nlt•u::;uo ao impoL·tadot· quô' nella b'lseado. 
em i r1 irá Lt·es Pl'Vmi'ssoria~ a dous, qualt'o c seis mezes de 
Jlra?.o, repre;;enlnndo cada uma dellas a tet•ç.u 1mrte <lo valor, 
:·elativo aos 'im_postos cobra veis em· uurQ e, fazendo acompa:.. 
:nhar esses tilulos da pt•imeit•a, guia, os ·apresentará ao Banco 

· do Brasil para sorein descontados c com o -product.o ser ·pa~orfi 
a reparLii;ão aduaneira. A segunda guia (a duplicata) .será 

' devr.!vida á reparli(ião fiscal c só. deante da sua apresenlaçãn .. 
poderá se;r• entregue n mercadot•ia, 
• · ~ 1." As guias, assim expedidas, serão validas pelo prazo 

de oito dias, no ma:"<imo, 1'int10s o·s,quaos niio poderão mats se·r· 
recebidas pelo Banco do Brasil. . . . · . · . 

· § 2.• E6tas promissoriars consL,ituirãoi divida privilegiada 
teno!o, e:,,.:vi ~e sua·;Pt;opria ori~·em, preferencia sobre. qu!ll
qucr outro 1.1tulo, tunda quo lambem cercado de ,prtvtlegtos 
c pr•efercncias por leis anlerir:it•cs. .. · ·. · 

§ 3:" Sr1 · sti poderão utilizar âo'à bencficios concedidos 
neste dispositivo as firmas individuaes. ou ra~ões sociues de 
··a pira,] maifJ!' de cincoenta contos d'e rê is, effcctivumente ' 
realizado. 

~ ft.• Par,a o cffeilo da cobrança do imposto ouro arreca
oadf.l' nas Alrandegas o Govrrno providenciará -para qufl. a por
een1asem SQ,ir. grudqada do· modo segt!inLe ;. 

35 o/o quando- a taxa 'cambial ·sobre Londres dumnte a 
sennna anterior oscilar entre 8 ·c 9 ·d. · · 

40 · ''i'o i dom , entre. 9 c fO d. · • 
~5 % id!fm entre to c 1t d. ' 
50 o/o idem 11ntre li r J 2 d. 
f•5 o/o idl)[ll acima rjp 12 ri, l I 

• 

• t ; . 
Ar!..' 2." A-; uividru; da li'aznnda. Nllldonal para DOIU Jor

enit•us, · ~erão ~r.nlpt•c liquirlndns pot' mnio dr.l promissol'ias. 
mniltidas · nominalrn&n.lr.~ e acee'iLail pelo procurador fiscal, 
~;om Jlra~o , maximo de tieis l!lezc~. ·· 

. I 
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·. , Art. · 3.• Ó Governo entrará ~m nccôrdo com o ·Banco do 
lirn~~il para os fins seguintes: . 

, a) para. serem por e11e descontados os títulos dii que 
trat:.-. esta leJ' . · · , 

. b l. ,para 'que receba, em sua;:~ operacões norm:ies, ' pro
'Yll~~OJ'Jas :a~(\CI f!ls e endos_sada's por firmas mdividuaés ou ra
zões soc1aes u'loneás, nao só d~l.a. praça como do interior, 
parn qualquer negoéio legitimo, a juizo do conselho de admi-
nist~a(;.,úti; ·. · -, · · 

. c) p~ra cjue ~e,inm ampliados at.é sei·s mezes os prazod 
das f>I'OmJsso:•Jas levadas. a desconto em suas carteiras. • 

Art.. 4.' A Ca,rteira de Emissões e Redescontas receberá, 
cm ·suas operações ordinarias, os titulas de que trata esta lei 
e os redescontará.com o' simples endosso do Banco do Brasil .. 
Por! orá Lambem redescontar titu los identicos com o unico en.,... 
·dos~o ·de outro . banco, que se disponha· a effectuaro essas 
trnn· .acções, respeitadas, quant,o a este, as disposições da le1, 
4 .182, de 13 de nove_mbro de 1920. .. . · 

§. Esta disposiçlo só se refere aos titulas de que trata 
· e.~ta lei. . · 

Art, 5.' A taxa para redesconto destes documentos não 
. JlOderá exceder de 5 % eo os: prazos dos tit.ulos··llerão até de 
~eis metes. · · · · .• . · 

Art. .6.' O limite .dli Carteira de Emissões e Redescontas 
~erá, de ora em dearite, ·determinado unicamente pelo vulto 

. dos DP.gocios uma vez· qtie os ti tu los apre·sentados · á carteira 
, prerncham as condições da lei de sua creação e as dos arts. t• 

.C! 2' . da pre~ente I e L . "' 
~, 1." A Carteira de Emissões e Redescontas admittirá em 

~n:i·~ ·operações os títulos endossados .por bancos de. capital 
inferior a cinco mil contos .de ré is,. desde que lhe- mereçam' 
credito a juizo ilo Conselho da Administração. . . . · 
· . §, A proporção que n Carteir~,de.Emissões .e Redesco.n
tos for.reoebendo os valores dos t.Jtulos redescontados, os 1rá 
inutilizando nos termos da lei /1,182, de 13 de novembro da 
1920, citada. . ._ . · . . . . 

Art.- 7.• O Gov~rno fica autorizado a prorogar por, 60 d111;, 
o prazo para w retirada das mercnáõrias ,depositadas nas al
fandegas, cobrándo .apr.nas o valor do·s' dous primeiros mezes 
e ,jl•;~.im successivament.e, até 30 de setembro, deste anno. · 

Art. S.• AA .disposições da· presente led vigorarão até que 
t) cambio att.inia. a taxa de ·12 d. e nella permaneça .. por es-
Pill\:) de. ma i'\ de ·seis mézes. · · 

· · Art. ~.' ·Re'\\ognm.:.se ns disposições em contrario. 
Sala• das. sessões, 1 o de. maio de -1921. - Jeronumo llfon-

teiro. · · · 

o Sr. Ramos Caiado -Sr.· Prosidrnte, queiram. os meus 
must.ros 11 nohrr.s collogns d~sl,a :mgnsl.a li\sseínbléa permitt~l' 
que um reenmvindo, inl'lpirad.o nns prnx:es e nos dout.os ensi
namentos civicns drAI.a Cnsa, se incline. em respeitosas home
nagem :\. inrúlol'in do inr.squflcivel R!'nador que pela vibracl!Cl 
Ido seu !.alento, 1!)1'10 sr.u fulgr.ntll saber. pelo seu trabalho fe
cümlo, soube· sempre. eom pat.riot,ismo, honrar o seu man
dato do nlfo dn~ta tribuna r no dosmnprnho dnH 'diffr.renf.Ps 
Com missões qnw aqui somprr. lho foram. oul.orgndas. . 

nefiN-me, S1•. PJ•esidenf.e, ao eminente Senador Gonzag~ 
,layme, velho servido~· do Estado de Go'Vaz que, desde os seu~ 

• v • , • 
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primeiros passos na vida publica deixou na sua tra,icr1toritl, 
. fracos assignalados de uma intelligencia esclarecida, quer na 

magistratura, quer na administração, qurr , no . magiflt.erio, 
no jornalismo, na politica ou mi tribuna. · · 

· Magistrado, elle percorréiJ todos os dcgráos da Judicatura 
do meu Estado, desde ·o· cargo··u·e ,iuiz municipal na .cidade de 

· Santa Luilza, .iuiz de direito do Rio Coxim, até désembargador, 
membro do Superior Tribunal de .Justiça do Estado, destin
guindo-se sempre . pelas luzes do seu .talento, P!lla energia do 
seu caracter e pelo rP.Rpr.ito ao direito dos seus concidadãos. 

· Na administ.ral}ão e na politica, sempre· collabor.ou com• 
I]Jatriotismo ao lado de um ideal unico - a grandeza ·o a feli
dade geraes ao serviço da ordem r. ~o progresso. . ' . 

• Jornalista, sempre se destacou pelos seus· elevados con-
. coitos, pela largueza; dos Rcus horizontes, como· um grande 

cultor :do vernacuio. c, mnsmo nas mais candenl.es polemicas, · 
o seu ·talento polyforme desferia r.hammas hnmflli7.le,ias, que 
aqueciam com serenidade, c deixando ·ag mais encantadoras 
reminis<:'eri,cias de sua pennn nceradn :no Jornalismo ·da· f.r.rra 

· que o viu nascer. . 
· No maglsterio superior, especializou-se· na cadeira de Di

r•eito Criminal, e, até hoje, as suas pccleccões memoraveis, · 
<lefund•idas , em fasci.culos, te em .percorrido diversas gerações 
ncademicas, sendo buscadas de mão em mão, como repositorio, 
o mais completo, ;do estudo hodierrio desse ramo das sr,iencias 
Juridic.as. · 

.1\'qui, nest.a Casa mesmo, ·t.odos aquclles quo me honram 
com a sua at.tencão, sabem d11 certo da collahorar,.ão efficaz 
do P·ran.tendo na confecc.ão do pro,ioct.o do Codigo· Penal. mo
delado sobre as mais libera11s c. adiantadas dontlrinas de nos
sos dias. 

Ainda é de hontem a sua collnborncão efficiente nos Or
~amentos da Republica .. E os qiw me ouvem sabem qur n'e!lt.a 
pallidn oracão rondo .iusfJçn a quem pelos seus elevacfos ine
riltos · sempro soube honrar n rnpt•osnnt.ação do mPu Est.ad'o e · 
é digno das homcnagnns qur, nesta hora .. tenho a honra .de 
propor a. mPus parrs como um t.rihu to nos assigna.lados sr r-

. vi~os por rl111 prestados no mmí Estado o .fi'nossn Pat.ria; . 
Assim, St•. Prrsicl'rmt.e. P·t•opnnho 'que . se consigno •na 

nclt dr. nossos trabaJhos um · vot.o de profundo prznr prlo 
passament.o .do Senador Clonznga .Ta.~·mn. c que, Pm hom11nagcin 
li sua m~moria sr Jcvant.r a l'rissão dn . ho,ir. (Muito ·· hmn; 
muito IJmn. O m·nrlm•.é,. muito r.um.)l1'imcntnrlo.) ' · · 

O Sr. Presidente - O Rr. Rennd'or Hnmos .Cninrlo. t•eénwr 
quo sn lanrr. na Mtn. di\ nossoR .f.rnbnlhos rir. hojn um vot.o dn 
tprofunrlo pr.zar · pnlo fnllrcimr.nt.õ do Rrnador 1Gonzngn .Taymr1 
o no mesmo t.r.mpo f(UIJ se levanto n srssno. · · 

·os sonhore's. qufJ npprovnm o r~qnerimcnlo IJUr.irnm dnr c. 
seu nssent.iment.n. (Pausa.) , · · . 

. ' 
Foi ap·prova:do unaniriwment.e. 

. Os soohores que approvnÍn o requcrimr.n1o qur.iram çlar 
o seu assenLimento. (Pausm.) . · .. 

Em virtude da delibera~uo do Senado vou· levantar a ses-
são.. · · , • · ; 

. ,, 

' 
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Dnsjgno para ordem do dia da seS'ttintc: 

a• 'd'i-s<',ussiio da proposiçãO' da ·Cnmnra dos Deputados 
n·. 21a, de 1920, que ;torna obrigat.oria a atrar.acão de navios 
nos cúes de portos brasileiros (com parecer {O'IJDravel da 
Comm.issr!o de Finanças); . • 

a• disc.ussiio do pro,ieclo do Senado n. -tas, de 1920, nu
. gment.ando a verba destinada ú Estrada de Ferro Oeste de 
Minas de mais de 300 :OOCf$, :para o pessoal administrativo da 

· 5• divisão, e dando· outras p.rovirlencias (inr.lu.ido ,ç~?~m. pa
?·ecer, em. ?Jirbude de ·u.rgencia. requeridf! pelo Sr. Soares dor 
Santo,ç); 
· a• discussão do pro,]r.cto do Senado n. ·136, de ·1920, au

f.oriznnd'o o Governo a contractar· a navegação interna da 
Lagoa de Araruania, com a subvenção annual de 18:000$, e 
dando outras providencias (da. Com.m.issão ·de Ffna.nças); . 

· 2• discussão da pro'posiçã.o da Camara dos Deputados 
n. 250, de .1920, autorizando o Presidente da RepubHca a 
abriroo credito' de 101':·665$200, para .or,correr ao 1pagament.o 
O'a gratificação oCOncedida aos auxiliares de escripta da Im
pren.~a Nacional pelo art. 94, alinea V, da lei n. 2. 738, de 
·\ de .ianeiro de 1913 '(incluido ,çem.. pnrece1", em virtude de 
1t.1"gcnc'in do Sr. lrineu Machado). . 

J.evanta-se a sessã!> ás H horas e 20 minutos.· · 

. . 
6' SESSÃO, EM ·1'1 DE MAiJO DE 1921 

PI\EAIPENCIÂ DO SR. J!UENO DE PAIVA, PRESIDEN!111! I . . . 

' 
. !A's 13. horas abre-se a sessíío a que .concorrem ·os Srs. A. · · 
~o\jzercdo, · Cunlm Pedr.osa. A'bdias Neves, Hf'rmenegildo de Mo-
raes. Mendonça Mar·tins. Alexandrino td'o AIAhcar, Silverio 
Nery, .Tustp Chcrmont. Jndio do · Brasil, Gúdofredo Vianna, 
José Euzebio, 1:\nt.onino Freire. BenJamin B.arroso, Francisco 
St\, "<\nt.onio MaRsa, Vrnanci.o Neiva. 'Arnu.io :Góes, Bet•riardino 
i\fonteil'O, Migurl de Carvalho, Paulo de Ft'ontin. Irineu Ma.-
chndo, Bernardo l\font.~iro. Alft·edo Elli's, Pedro Celestino, Ra-
mos Caindo, Carlos Cavalcant.i, Genm•.oso l\fnrqites. Liluro Mül-
lor, Felippn Schmidt., · Roaros dos . Sant:os e Vllspur.io de 
Ahrou (31) • · t · 
· Deixam de comparecer. com causa .iust.ifi·cadn. os SrA'., 
Lopfls Gonçalves .. Gosf.a Rodrig-uos, F.Joy de· Sou1.n, .Toão .Lyrn·, 
Mnnorl Borba, Rosa e ~ilvn, Eusehio de Andrndr, Ohveira 
''nlladiio. Gon()alo · ·R1ollnmberg, Siquoirn ;de Menezes, •Antonio 
l\funiz, Moniz Sodrú, .. Teronrmo l\!onf.cir.o, Mnrcilio de Lacerda. 
!llodest.o Leal, Sampaio Corrl\a, Raul Sonros, Francisco Salles, -
iAidolp·ho Gordo, ,Alvaro de Carvalho, .Tosé 1\rurtinhci, Eui:enio 
.Tordim, Xavier ria Si!vn, Viciai Ramos e' Cnrlos .Barbosa (25) ., 

E' lida 'e sem 'reclnmacão à.pprovn.dn a acf.a. dn sessão an-
terior. . · - · 



I' 

O Sr. 1' Seoi·etario dá conta do seguinte 

EXPEbiENTE 

Offiéios: • 
- . 

Do Sr.. . Ministro da Viação e Obras Publicas cnvianó<l 
'dous ·dos . autographos das ·seguintes resoluções legi!!lat.ivas. 
s:wcoionada~. que: · . 

Abre o r.redito de 53 :000$ para pagamento do pessoa~ 
titulado. da fiscaliza(,ião do porto da Victoria; 

Abre um credito de 600 :000.$ destinado á execução do. 
l!ervrc·o florestal para o fornecimento de dormentes e .madei-
ras fl Es.trada de Ferro Ccont~al _do ]3rasil;.. .. . . ... 

Concede a João . Parsondas de Carval!t,o licença ·para 
con.~t.rulr uma estrada de ferro· do ponto terminal do rio Pin-
daré' ab Tocantins; · · . · · · ·. · 

Estabelece as bases para a reorganização dos serviços dos 
Correios. - Archive-se um dos autographos ·e remetta-se o 
outJ o á Cam~.ra dos Deputados. · . · ·· · 
. · no mesmo senlior. prestando ·as segilintes ·informações: 

Cont.rarias ao· projecto que· equipara· os vencimr.ntos do 
pes;·oal da agencia dos Cor·reios do-largo de Santa Rita ao da 
avenida Rio Branco: · · · 

· Con't.rarias á proposição da Camara dos Deputados que 
dispõe sobre a const.ruccão de uma estrada .de rodagem entro 
o-Di~tricto Federal e o Estado do- Rio de Janeiro; 

Contrarias ü pr•opo·si()ão · da Camara dos Deputados qua 
anloriza o emprego dft uma d~aga para o servir~o de desob
~trucr,ão do rio Arary;" no Est.ado do Pará: • . 

Contr·arias ao pr·ojcct.o do Senado c'Oncedendo favOJ•es a 
Octaviano Batbosa. de Macedo e Silva .e outTo,. para um ser-.. 
vi~•j de navegação na b!lhia Guanabara e se.us rios tributarias. 
- A'· -Comrnissão de Finanças. · 

Do' Sr .. Ministro da GuerÍ·a prestando. as· seguintes. in
·formações : 

Declarando que ha fall.a ·de elementos no archivo do mi
ni~ferio par·a poder at.tr.nder á solicita~ão relativa ao requeri
me'rtfo de D.· Francisca Peregrina de Souza e Mello e out.rns. 
filha~ do t.nnente-coronPl .Sebastião de Squza e 1\!cllci pedindo 
melhoria de pensão; · · · · . · · · ·· 

· Cont.mt·ias no requerimento em ,qtie o mn.i~r. Rodolpho 
Homem· rle Carvalho pode melhm•ia da r•cf'orma que -lhe. foi 
coneedida: . . · • · . · ... , . 

· Contmt•ias ao rr.quorimento -em qur D. Maria .José do. 
Olivrit•a e._outras, pedem rcvcJrsüo ·tia pensão que percebia sua 
1'in1~ .la mãe. drsdP o faU.Qci.mento do· seu irmão o nlt'et•e,q An-

- Iom.> Wand•Jrley de Olt't'eu•u Tt•avnssos; . · 
·. · • ··. qo_nlrnr•íu~ nó t'IJQur.r•·iment.o r.m_,qür. 'Antonio Bapt.iRt.a rlrl 

Ohvr:rr·n Cor·r•c!O, r.x-snr·gonto do Exercito pr.d~ a ·sua rl!\'ersijo 
ao · ~r.i'vieo al!!.ivo úo posto de 2• tenente de infantaria por· 
neto~- af) hl'U\'lli'U.' - A's Con'tm.issões respectivas. . ' . 

· Do Sr. Mini.~t.rn das Reluçõrs Extrriorr.s enviando a men- 1 

•nc;r.m com qtw o 81•. Prr.sir!en.tr da Republica snbmetto :í ... 
eon,id~rac;ão. do. Smi_r~lo os decretos !'efet•OQte·s, n promoç.9e.s,, 
t·~n10tucs e destgnttl:.urs no Corpo Dtplomatico, cu,los Ol'tgt
nne3. envia. - A' Commissão de Cpns!.itu,içlio. e úiplomacia. 

Do Sr•. Prc~.idenl.r.. do Estado do Espirita -Santo enviando, 
parn os effeito~ conslilucionaes e de accôi•"do com u clausula. 



SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 192·1 393 

' I 

t.ercr~ira, · nm doR :mt.ographos do Convr.nio celebrado .com o 
Estudo da- Bnilia, em 14 de outubro· de 1920, para o assenta
went.o d~; uma linha divisoria en!.t'e os refer-idos Estados. 
·- A'· Commissão de Constituição e Diplomacia. . 

Reqtterimento do St·. J . .J. Ft·anco de Sá, capitão do 
Exer.dto de 2• Linha, allegando ter. deixado· de receber ven
cdme;nlos em t 9J 9, pede que 'Sf!,ia autorizado o Governo a 
('ffectuar esse pagamento habilitando-o com a necessaria. 
verha. - A' Commissão de Finanf<aS. · 

O Sr. 2' s'ecretario' declara que não IÍa pareceres. 

ORDtEJ\1 DO DIA 

ATMCAÇÃO DE NAVIOS :.'iOS CÁES 

' 3' . discussão da. proposição da Camara dos Deputados 
n. 213, de 1920, que torna ohrigatoria a atrá.cacão de navios 
nos ·cáes de portos brasileiros. 

Encerrada e adiada a votacão; · 

VERBA PARA A OESTE DE MINAS 

3' discussão do projecto do Senado n .. 138, de 1920, au
r;mentando a verba destinada :i Estrada de Ferro Oeste de 
l\linas.'-de mais de 300:00()$, .para o. pessoal administrativo da· 
5' ... divisão, e dando outras .. providencias.- . . . · 

• Vem á mesa, é lido, apoiadool posto em discussão que se 
encerra sem depate e rl'ica prejuaicado o seguinte· 

RF.QUERIMF.N'rO 0'' ' 

'Requeiro que o ,pro.iecto do Senado n. 138, de 19,20 vá 
á Commissão de Finanças para novo estudo.· 

' 
.Sala das sessões, H de maio de· 19·21. - Alfredo Ellis. 
Encerrada a discussão e adiada a· votação. 

'SURVF.N(i.:\0 A SlmVH;:o_ DE NAVEGAÇÃO 

I 

· . : 3" disé·u$siio do projecto do Senado .n. 136!- de. '1920, au
torizando o ·Governo a ·cont.ractar a. navegaçaol .mterna aa 
Lagoa de Ararunma, com a. subvenciio annual de 1&:000$, e 
dando outras provideneias. 

EncPt'rada e adiada a votação. 

CRED~TO PA'IU PESSDM. ÓA 'btrnllNS,\ NAC!ONÀI. 

2' discussão da pr•nposicüo -rln Camnrn dos Detm!.ados 
n. 250, dH '1920, autorizando o Pt•esidenle da Republica a 

· 'nbrit· o credito de '101 :tltifi$200, para .oriJOrrer ao rpagamento . 
da gJ•altficacüo concedida nos uu))iliares de -escripta da Im
pr~.nsa Nac.ionnl pelo url. 9·1, allnea .v, da lei n. 2, 738, de 
4. de janeiro de 1913. 

1.1 ' 

......_ 
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1 Vem á mesa, é lu:ro, a.poiaao, posto em di~cu~são que se 
encerra sem debate e fica prejudicado o segumt.e · 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a proposicão da Camara dos · Deput,udos 
n. 250, de 1920, V'á . á Commissão de Finanças •para l!mittir 
parecer. , 

Sala da::; .se3sõ'es·. 11 cte· .. maio de 1921. ....;.. Al.(redo Elli3. 
:Encerrada e adiada a votação. · 

O Sr. ol'usto Chermont (para assurnpto 1t.r(lente) - E\r: 
Presid·ente, para receber o embaixador do Chile e .a sua li
lustre comit.iva, cu,ia visita ao Senado está an!luncmda para 
ho,ie, requeiro a V. Ex. quü ·Consun.e a Casa SI consent.e que· 
o· Senado se reuna r.m Commissão Geral. · · 

Vem .a mesa. é lido, apoiado, posto· r·m discussão n ap-
provado o 9eguint.e . 

REQUERIMENTO 

Reqne1ro que o ·Senado se r.onstitna em .Commissão Geral 
afim de receber n Sr .. em~aixador do Chile e a sua illustre . 
comit.iva. · . · I 

\ 

Sala da6 ·SessõP.s, H de maio de 1921. - Justo Cherm.ont. · 

O Sr. Presidente - Nos termos do ar!. .. 50 do Regiment.o 
Int.erno, a Commissão. Geral será .presirlida pelo Presidente 
da' Commissão -de Finanças. . • _ 

Convido S. Ex. 'para. no ·momento npporl.unn·, fazei-a 
rnunir-se.. • · · . . 

Nada fieis havendo a tratar, vou levant.nr a sessft:o. de- , 
s1gnando para ordem do dia da seguinte: . 

Vot.al1ão, em :~· discussão da proposiçii-o dia Gamara dos 
Dopntadns n. 2-t~. de 1 !!20, que tol"lla obriga:t.oria a at.racação 
de navios nos caos de port,IJB brasileiros c •·nm. prwer:cr fmJo-
7'mJel da Com.m.i"~são de Finanças); . ' 

Vot.a(!fío, rm 3• dicussão. do pro,jecto do Senndo n. 13R, . 
.. do· 1 !l20, augmCJntando a verba dest.inada á Estrada dn Ferr•) 

Oeslrl d~ Minas d'e ma.is die ~00 :000$, para o po!1Boal ndminis
t.rntivo dn 5• ·divisiín, r. dando oul,ras prílvidencias (incluil(n 
sem. pare~er, em. 'Virtude de 111'0IJ11cia 7'eqni~rida pela Sr. Soa-
re.~ dos Santos) ; . '., 

· Votação, em .?' rliscnSilfiO, do pro.ier.t.o do Senado n. ·I :l!l, 
1o 1 !l20. autorizando o Governo a cont.ract.l]! a. ·navrg:ição in
l:crna da Lagoa. de ·Ara!'unmn, com a sulivenoiio annna! do 
18:000$: r rlandn ~nt.rns p·rovidrMins (dn Crimmúsão de Fi-
nanças) : · , . 

Votação, rm 2' discussiío, dia. proposição d!n Cnmarn dn; 
Depufrn·do@ n. ~!iO, dc 1920, autorizando o Presidrnl.o dn Re
publica n ahr·ir o credito d~ 101 :6!l!i$200: para occorrr•r no 
pngame.nfo .rla gratificação concedidln aos nu'Xiliarr.~ d<r. e~-· · 
cripta da Impi•enRa .Nneio.nnl pelo art. 94 alinr.n .V. dn lei.: 
n. 2. 738. de '1 dr. ,innriro de 1 !l13 (inclnido sem pm•eccr cm 
1!iTiude dr. m•rwncin do S1•. b•irwn Machado) • . · 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e .~5 minutos. ~ 

,, 
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Commissão Geral 
• 

A's H 112 · horas, o Sr. Alfredo Elli~. PrrsidMl.e da 
Commissão 'do Finanças, assumll a JJ.rosidnncia o. dteclara 
aborta a sossão,. a quo concorrem os Srs. Alexandrino de 
Aloncm~. Siiverio Nery, LQpes Goncialves, .Tusto Chermont, 
Indio do·. Brasil. Go<!ofredo Vianna,' .Tosé Euzebio. Anl.onino 
Froíre,, Abdias Neves, BenJamin Ba!'roso. Ft·anei~cn Sá . .Toã.o 
L.yra, Anl,onio Massa, Venancio Neiva, Cunha Pedrosa, Men
donça Martins. Eusebio de Andrade: Arau,io Góes, Gonçalo 
R.ollemberg; Siqurii,a' dr 1\feneze.s, Antonio l\!uniz, Moniz So
dré, Bernardino Mó'nteiro, Mnrcilio dlo Lacerda.. Migurl elo 
Carvalho,. Paulo de Fronl.in, Irineu Machado, fulnl Soares,· 
Bernardo Monteiro, Pe<!t•o Celestino. A. . Azeredo, Ramos 

· Caiado, Hermenegildo de MoraPs. Carlos Ga~:alcanl.i, Generoso 
Marques. Lauró Müller; , Vida! . Ramos, Felippe Schmidt, 
Soares. dos Santos e V espucio de Abreu . 

. O Sr. Presidente - Está aberta a srssão da Commissão 
Geral reunida para receber e homenagear a Embaixada Chi
lena que vem retribuir· a vis i I .a. que h a anno~ fez áquella 
nar,ão a Embnixadn Bra~ileira. · . . 

Vou nomear a ,Commissão que acompanhará a Embatxada 
Chflona· ao rrcinLo.• do Senado. 

Nomeio os S'rs .. Francisco Sá, .Tusto Chermonl .. Antonio 
Munjz. Drrnardino Monteiro A· Lo·pes . GonoalvcR .. · 

(E' introduzido. no recinto, com. as {o1•m.aliri'ades do e,~- · 
f11lo, a Emobni.Tnrla Chilantl., tomando assento á direita do P!•e
,çidentc o Sr. Embni.Taa'm,. ·Jo!'(JI! )llaHc, occu}Janda looare.v no 
?•!!cinto ns 8rs. !'epreswntantP.,ç. rla Smwrln e da · Cnmal'n. dos1 
Deputados rln Rf!pubUcn ilo. Chile.). .. 

I 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Embaixador, antes de dar a 
palavra ao noRso orador, para ho.menagear o. illustrê Embai
xador da nação amiga, ha dr. me prrmittir que ·pronuncie · 
algumas rhrasc~. evocando factos t1 r,pisodios historicos da 
nobre nação chilr.na, factos e episorlios que não -só r.mocío-

. naram nlm:í~ brasilei•rns naquella data, como fiz·er.nm · ext.re
'mrcer dr .inbilo. r. dr. orgulho o mnndo inteivo. 

Sr. Embaixador, V. Ex.,. ·rnl.rou nr.~lo rrcinf.o verifi-·· 
candn nntnralme.nte n vr.f.ust.cz C' vr.lhicr. n:e~tas paredes. Elias 

· ·guardam forndicõns glm·ios!loS d·a m..ssa patria r por essa razão. 
· o Governo .elo Brnsil, respeil.anrlo us nossa~ velhas tradições: ~· 

conserva essn · roliQuia. roomo nm preito no pa!lsa!do, porque, 
neste amhilo, nr;;t.o rcr.into, rr.ouram pnla\'l'U·S ~loqu.ent.es da 
oradores Que foram os .fund~d·ores d'a . nossa nncionalidafl:e. 

Eis 11. rnzfio por Que, Sr. Emhnixnclor, V. Ex. encont.ra 
nn~ pa.pr'dlns ri.Psl.ll erfificio hem nssignal.ndl~ .~ sua a.nt.ignida<le. 

Si V. Ex., enl're-lnnl.o. encont.ra. ·um velho eclifi
cio, verii'icaT'i\ que . ncstr rPcint.o palpita viva.menf.e n. 
nlma bt•n.P.ilrit·nl. Abrimos r.:;le 'rrr.into orno si nbr.is
senios o nosso cornr,.iio para. T'ecehr.r a Emhaixacla. do povo 
inmíio, do povo sul amcrican·o quo t.em. como o Bt·a~il. a 
mesma origem ·e hn de t.et• os mesmos del'tinos. 

Mias, Si·. Emhaixad1or, nesse coração V. Ex. póde rem'i
rar. nos 20 Estados da. Uniiio r na t•epl'esentaçúr, do Districto 
Fedffi•nl, r.omo ~m um nsprlho limp.ido, puríssimo, onde se. re-
fleDt,isse o sentimento unanima 'Cla nnr,ão bl\111Sileirn1• · 
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I N'iio podemos esquecer que a nação eh i! ena, por seu h e· 
rnismo, é dignà de occnpa.r um Jogar promuiuenf.e na esLru· 
clura mundial. - · ' 

· A sua configu,J•açüo gcog·t·nphica assignru~a como si fo:,><so 
uma espinha dorsal, naturalmm\'Ce l'ot•mnda do granito ·dle · 
st.ws ont.anhas, animado esse granito não como si fos•se de 
barro commum, tal qual, •~egundro a Bíblia, fe:• Deus o .homer111; 
mas com o que emanava fio espirif.o dia ,Auracania monLn-. 
nheZJa, cu,ja raça, valrnl.n. o únclomita, uniw foi. na AJrncrica, 
qul}r do norfJe, quer do surl, que o conqu.isl ado r h espanhol não 
consegruiu su•b;jug·ar nem dobr•ar a cerviil. . 

Foi essa al.ma inflamiba que rel'lecf.id e deu· á nobre 
·nacão ctrileria esse espiril~o .de reaiiltencin !lstoica e de sa· 
eri!icio para salvar •a p.n.J,ria )lOS grandes l:mcas ele sua a.cci~ 
dentada existenci•a. , . 

Surgiu a. mani J'esl.aeão desse espirif.o quando, nó· decla· 
rar-,~e a guerra cont.r·n .n :Hespanha: um Sennrlo;;. moribundo, 
apó.s a extrema unc~-ão, exigiu que o· c.arrr·egassem; que o I e- · 

· vassom ao recinto do Sen:ül/o, porque não queriá -que neasa 
<!aclaração ctcixa.ssc rle 1'igrwar o seu nome,.· (Muito bem; 
m.uito bem .. ) · 

E o episodio de Covrudonga! Um pequeno naJVio chileno, · 
o Esm.ernlda, apr•isionou ·o CO?Jadonon, lt!loando ·sua equipagem 

. á vista da esquadra hespnnhohi e deli e apoclera:ndo-rse·, dando
lhe a abGrdagem: .!. lu'lla decidiu-se al cu.chif.lo, nesae domingo 
c quasi no alcanel) dos canhões da t'ro.ga.ta Nermancia., navio 
almrirantc. J\Ienae~ Nunes, não podendo ~npportar a humi-
1 hnção, suicidou-se, '· . · · 
_ Mais ainda 1· Durante o bomb:wdeio da cidrucle a.Mrta de 

Vapnrai.~o. emquanto caiam spbre a. cj.da.dc ilesgluljl;rn.ecidla as 
gra.nad'n.s. d!l fragata hespanholla, s moça_, as ,i<ivens · chile
nas; mais de dua~ mil em nutmrero, vestidas -dle branco, enfi. 
Ieira,rnm-se no cacs em frónte :í esqua:dlra e entoaram o 
hymno chileno em desafio ao bombardeio,· e provando a sua 
intrep'id'cz e destemor. · 

!Assim como as ondas bravias do oce:J.n(> elevam. um can-' 
tico sonoro e .sempiterno á obra d'a creação divina, assim taro· 
bem, procumndo as raias do infinito, ccbla.ríio no fut.uro, 
essws vozes femininas em um {)anf:íco suNime, traduzindo a 
epopéa ·.de. gloria do Chile·, qne, del'endendn sua· liberdade, 
saN•ificn.va-se pela paz, pQia ,iust.iça, lutando contra a op
pressüo e con111•a a tyronnia. (ltfuito bem; muito bem.) 

. . 
. O Sr .. Francisoo.Sá- Sr .. embaixadór- Reunindo·se em 

Commis~ão geral para ·receber-vos em seu recinto, quiz o Se·. 
nado brasileiro testemunhar da fórmo.. mais solemne o seu 
11egosi,io pela visita com que llonrnes esta casa. e q>ssociar-se 
<:om a mais sincera cordialidade ás effusões de carinho com 
que o povo c o Governo do nosso paiz acolhem a Embaixndn·, 
da ·qunl sois o chefe eminente·;/· · 

.Sentimos bem, como certamente o sentia, que nem a ho
menagem· de :tl'fect.o em 1915. prestada ao Chile 1 pelo Brasil, 
cujo 1•epresentímte era o ministro· das. Rc:·lnções ExLeriot'eR, o 
Sr, T-auro Mi.lller nem a .dsif.incl.a genl.ilezn com que aquelle está 
sendo retribuída, exprimem· o simples· cumm'imL•nt.o de con
vencões ela cot•Leziu inlcl'nucional. São untes episodios da his. 

· toria de uma nmizudr; seculrll', que despontou com as nossas 
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nayionalid_ades, dia u 4ia sé· intensificou, e sobre a qual nurica 
pall'ou, nao ha .dQ_ paH'UL' nunea a mais lerlUc sombra. 

Data de 1838 o tratado .de ami~udc en~re os dois paizes; 
e d~sdc então .iámais deixaram, um e outro, fugir as oppor
tumdades de estreitar e •consolidar a · communhão' de inte
resses, de aspirações. c de sentimentos que os tem unido. Foi 
essa, invar·iavclmenlc, a ·politica do imperio; e correspon
deu-lhe a Nncüo Chilena com a mesma fidelidade e com a mes-

. ma confianoa de . que deu testemunho quando constituiu o 
impe~·adOJ' do Bra.sil arbitro supremo para ,iul·gar as reclama
ções submettidas. aos· tribunaes mixtos, em consequencia da 
guerra: de 1879. 
. Uma das mais beiias. paginas da nossa historia diplo

matica, que recordamos sempre com ju_sta uíania e ficou sendo 
a norma do nosso procedimento em conjuncturas analogas, 
foi o ,protesto, formulado em 1876, pelo ministro José Antonio 
Saraiva contra o bombardeio, pela esquadra hespanholá. · 

Ainda na 1hora de sua agonia, as mãos que a monarchia 
brasileira tin-ha apertadas entre as. suas mãos moribunda>, ·. 
eram as da Hepublica a·miga; e os ultimos clarões do crepus-

\ culo imper·ial illuminat;am as. 'festas da fraternidade ohileno-
brasileira. · . . 

O novo t·egimen politico de nossa patria recebeu es5a ami
zade como herança ·preciosa e . a -tem mantido com desvelado 
culto. E por .isso, qual).dO, fiel ao pensamento de sua lei fun
damental, quiz introduzit· em· 'Pactos internaeionaes o propo
.sito de afastar a poss)bilidade de conflictos com outr·as nacões; 
o primeit·o da séri,p tios trinta e um tratados de arbitramento 
geral por ell'e celébrados, foi o que assignou :com o Chile em 
:1899 ~ . ' . . . . ' . . . 

Quando a amizade· entre .. dois povos atravessa os aunos' e 
os re-gimens com a mesma cordialidade, o mesmo fervor, o 
mesmo sinem·o espir.ito nas realizações, - de al~uma cousa 
alia se ·origina mais profunda, mais poderosa,' mats duradou
ra do que as ·inspirações ephemeras da razão politica. ·Vão 

-seria o esforce ·dos governos e das diplomacias para' chegar 
áquélle resultado, si não assentasse nas ·affinidades inteUe
ctu·âes c moraes que geram uma comprebensão igual dos des- • 
t.inos das -nações .. O mundo réaprendeu ·que as relações e:ntre 
os povos não :podem limitar-se á associação ou ao conf.licto 
de grosseiros '·interesses materines: hão de obedecer ao alto 
influxo de um' nobre' idealismo. que crêa' para. todos.., uma. fi
delidade cominum, · . . . . 
, Esse é· o largo horizonte aa·. politiéa rias duas Amaricas; 
esse o espirita .que, tem animado a:s relações do Brasil. com 
os povo~ do côntinente; esse o p_ensàmento superior q!l~ tem 
approxünado as gt·andes Rcpublic:ts da Amenca MertdJon.al, 
destinadas a const.il.uir o nucleo, em torno do qual SI!! ·crystaJIIzo 
a união indissulu'vel · cta·s nações desta parto ·do ·mundo • 

Si·. Embaixador. ~l'csLeumnho desses elevados intuitos e 
da amizade ti·<tdicional que une as noss'as duas nações, a vinda 
só da embaixada que presidis bastaria para commover-pos 
c ca·pUvar-nos. l\lns, o Sr .. Presidenln Alessandri ·quiz Jm
prirnir a Pssc acto de cortezia clistinc~\ão especial, pondo <'< 

testa ela missã.o o preclaro estadista, cuja rapid;r e brilhante 
caJ•r·eim .. com· se1· a nffit·rnacão de seu alto valor·, 1\ a proya 
de fJtli·tnln cm scn eullo pai~_.ns idóas presidem o desLin~ ,dos 
homens e os tt•iuruphos ~ão o prclllio prese:rvado aos espiritos 

• 
.. 



o 

... 

• 

/ 

39S ANNAES DO SENADO l 

superiores, fortemente appa~elhados ,para a lucta pelos prin
dpíos libcraes e pela gi·undcza de sua patria. E ainda mais: 
eollocon ao . vosso lado, compondo a embaixada, algumas das 
j'jguras mab 'rcpresentaL,ivas da culturá intcllectual, politica 
c ·miliLar do. vosso paiz. 

Sensível ti demonstracão de affccto da Republica do Chile, 
o Senado Federal faz votos para que vos s~ja grata a perma
nf.!l,lda entre nós e daqui ·leveis ti vossa patria a segurança 
de que a .alma· brasileira fraterniza com a alma chilena neste 
mesmo ideal: que a paz e a liberdade se,iam a: partilha eterna 
dos povos americanos. (Aluito bem; muito bern. Pa.lmas 11~ 
1·ecinto e nas ualerias .,) . · 1 

' I . 

O Sr. Jorge Mate (Embaixador ·do Chile) - Exmo. f!r., 
Presidente dei ·honorable Senado Federal de · la RepúbliCa 
de los Estados Unidos dei Brasil. Conspícuos miembt•os del 
Senado Féderal. · · . 
' Profundamente .grato por la carifiosa ~cogida que me 
recui·da mi PaLrilL en sus cpisodios militare8 'Y en su !listo
ria gloriosa, en la defensa de la Jey, de la conquista de la. 
índcpcndeneia, longo la satisl'ación de. [raer a vososLros Iqs '' 
mas efusivos asradecimienlos . 

La situlwión cn que nos cnconl.ramos · hoy eu neste rc ... 
cinto, uos imprcsionu proi'unGamentc, y rucgo a Su Excelcn
eia el Seüor Presidente tlUC ·por purl,j.l de la Nncion Chilena 
transmita {t los llOnOl'ablcs 1niembros de esta Càsa las lw

·mena,jcs de rcspecf.o y la seguridade· ._muy sincera de la 
amistad' de la. Naéion Chilena. (Muito be.m. Palmas.) · 

EL 'SENOtt SEN.won FEL!Ú - ExcellenLissimo Sefior Pre
sidente, honorablcs y dislinquidos miembros dei Senado Fe.:. 
dera! de ·Ja grán Nacion Brasilcra." . 

ÉS un grán placer y una alta honra para la Embajada 
Chilena que hoy visita el· Brasil cncontrar:..se en presenci31 
de1 tan. honorables y distinguidos aervidores dei pais, én esta. 
Asambléa que ha sido ilustrada por tàntos brusileros y que. 
iluslran todavia tantos y tan distinguidos brasileros. · 

I .He rflc·ibido, SOÚOI'CH Senadores, el alto y honoroso encargo 
ele lraer, cn nombre dei Senado Chileno, el abrazo más es
t.rccho, mas afctuoso y más J'r,aternal hácia el Senado Brasi .... 
Jero y hacia la Nacion Brasilcra cn ·general. 

Yo cumplo, apczar de mis afios, esta misión gratamcnta 
impresionado por la visita que nos· han hecho tantos y áis ... 

· tínguidos brasileros, por el :deseo d·e admii·a.r la· prodiga na... , 
turalcza de )a grán ti erra brasilera y 'tambien a sus distin .. 
j,ouidos hijos que tanto hán hecho y que tanto ,csfucrzo hán 
disp~ndido para engrandecer a esta noble iNiacion :que si és 
grande por la bcllcza· de su. naturaleza, .tambien és grande 
po;- e! esfur.rw ·Que los bt•asilcros hán hel'ho paioa l.ot·nar-la 
mas bella y para engrandecer este paiz eu terminas que ya o 
hoy t.\s una de Jus grandes ·Nacioncs dei Universo.· · 

Sin duda nins·una que lu sim:patiu y Jà amistad que ligaU: 
ii Chile y .Bl'llsil so11· algo CJIIO deven consolar a cHtes pueblos 
que tan çonyencidos r.stàn de la neccsidad de la union de to
l'as las uacJOHes de la mza ·latina. pm·a llegtu' u cumplit· ·los 
,st•andes destuws que lo~ están reservados. (lrluito bem; 1nuitti 
0~1.nl) • · 
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Yo creo, Seiíorcs Senadores, que cst~ amistad que nos uno 
~· que és bien esLreo~a pm• parle de. Clulo :y qua lo c1:co· Lam
tien muy ~inccra. por pU:rLc dei J3ras!l su deve ~n porcJon con
stderable a que, non solamcute. nucstros dcsLmos. ~on comt;
ncs, si non que Lambion Jmy algo do c~muu cnt~·c nucsLms on· 
gincs, cn los csfucrws que amuas Nac10nes htcwran para con· 
quisLar la liberLact y la iudopendcncia. . 

Quando Chile acabava de conquistar on nwdto de glo
~wsos triunfos su indepondeucia, neccssitó para consolidaria, 
,)nviar a otras Naciones Americanas veciuas una cscuadra, 
croó osa cscuadra, en nessa si tuacinn, sin barcos, sin recursos, 
sin cspcriencia. Fué ·una cosa :sobrchunmna. · 

.Chile nccessitó cntonces del concurso .de un .grande gum·
l'Pro de una nacicin europeu que vino a Chile donde conquistá 
glorias para si y consolidá todavia la independmwia de una 

11a1acion hcrm:ma, afirmando- .el dereclw quo el Chile acai.Jav'l 
"'Ue conquistar en los campos do lmLalla. . . :li · • 

Poco después cl Brasil, en medio de 'una situation ana
Joga, llamó tambien a ·esc guerrero ilu~Lt·e y lo ltiw participe

. de sus gloJ•ias y en la afirmacion de su indepcdencia. 
Creo que la existencia de csLo heroe cs comun, puüs ser-· 

vió- á los dos naciones- Chile y Brasil. . 
. AI Almirante Cochrane es devida, en gran parLe la cor

tit:nte de esta simpatia que une cl Chile Jiácia el Brasil. 
Mal dieho, siento entretanto que ella so estiende igual-

mente a. otr~s naciones mas lcjanas. · 
El· lema historico que el adotó, en su independcncia -

independencia ou morte - y el que Chile pl'onunció - ven
cer ó morir ..:... tambicn ha consolidado sin duda a esta sim-
patia. . . , 

Chile~'y Bl·a-sil hacieruu esfuerzos comunes, iguales pm.• 
, . conqúistar su liberdad, por dar ,a sus pueblos 'la grandeza que 

~·~ si puedé alcanzar por la vitoria. · 
, Yp me felicito mucho de"haber vouido aqui y VIH' de cer
LU que esta amistad y esta simpatia sou sineems, y sou since
::-ae porque son desinteressadas: e! Bmsil no necesi ta de Chile 
y Chi!~ tanpoco nccesita. dei Brasil como neccsida~l eficiente, 
J:Ués sin duda ninguna ambos pueden hacer su ma1•cha para-
Iria bacia ol ppr.venir. . · 

Puedo afirmar. al Brasil que Chiltl cn qualquier momento 
11stará a su lado cm.t su simpatia y con su fuerza moral. lo mis
mo que Chile ~.cst'i seguro on qualquier dificultnd, como ya: 

. 1 t•.mtas. vcces hu sucedido, de la symputiu y do la J'ucr~a moral 
ar.e le presta la ::;ran nacion•Brasilcl'll. . • 

. Yo .me sienlo, Sei'íor Presidente, verdaderamcnte pequeno, 
apezar de todo esto, ai hllber aceptado esta mission que me 
colloca e!l presencia do- vosotros, para poder cxprcsar con toda 
f:loquenc1a los scntimientos que animun a todo Chile, especial-· 
r·1ente al, Sanado de la Republicii Chilena. 

Si yo hubi'lra sospechado todo lo debo contu1· de ·Ia bel
l~a d~l Brusil: <le la espontaueidad. dei esfuerzo de sus hi,ios; . 

. s1. hub1era pod1do conocel' como hoy couosco ·tu umenidad de su 
chma, las bellczus dc-su naLuralcza y cl esfucrzo fecundo con 
que sus hijos cnvidan onbellcU~rla mas todavia; si hubiera es
tado como cstuve esta manaiiu, cOJlSLatando esc esfuerzo, , eU: 
el hermozo paseo ai Pan de Asucm;; si hubiera podido conoce11 
este pais á lijera, como' hoy conosco, no la' habria aceptado; 
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h abria exijido que viniera olt•o que. con mas eloquencia, con 
mlíti unl.ecedenLes JHidiera Li·uducir como es dcbido, la iüJ
prcsíon que la .E1n!Ju,iada Chilena sicnle por la JlatPia Bt·asilcru 
y el. Senado .FÍJdeml Bl'U~ílcro. , 

Ya que lo vine, espt:~·o que vo~ul.ro~ suprit·eis la J'1il!a de 
mi eloqumwia eon ol sentinliButo. tun vivo y l.an sincero que 
csperimenlo de manifestar por lu' J'oi'HJU qUe mi osfuorzo pct·-

·, mitfl, la cJ:edívidad dn los hutmos' senLímienlos de umisLad y 
de simpatia que Lodos los chilenos sicntcn por la nacioil hrus~ 
lera. y por su~ .dignos hi,ios, (Muito bem; muitu. bem. Palmos 
prolonuada.l,) · · · 

·• 

o s~ .. President~ - Prestadas us IJOÍ;ll!llllg'e's dendas IÍ 
l~mbaixada . Chilena, convido os Srs. Senadores, meutbros da 
Cornmissiio h a pouco uoméada, para acompanharcnJ a SS. EEx. 
até á pOJ'I,a principal da Casa. ., · . . , • 

Está dis~lvida a Couunissão Geral. · 
' 

Jô'flllSJDllNCJ.~ DO SJl, IlUilNO JJJ> 1'..11\'A, I'JlllSJDEN'l'E 

A's J :J horas, acham-se LJI'.csimle~ o~ Sr:;. A. Azet·edo, 
Hennencgildo de Moraes, Mendon~a Marl-ins, A(e:lmndrino .ue 
Alencar, Lopes Goncalrcs, Justo f:hel'llwnt, Anlouino l<t·cit·c, · 
BenJamin Barroso, Venancio Neiva, Ahwocl Borb!l, :Siquoira 
de 1\fenezes, .lm·onymo Monluii'O, Paulo d~ .l''roulin, :BernunJv 
1\fonlciro, namos Caiado, Cal'lo~ Cavalcanli; Viúal'llamos, 1''11-
Jippe ::lc!Jmidl, Som·cs dos SauJos t! ViJSJllWio de AtJJ•eu (20). 

DcixUll\ do comparecer· com causa. ,jusl.it'ic~tda •. QS s~s. 
Cunha Pedrosa, Abdias Nevos,. Silvct·io Nr.1·y, !.ndi'u .qo Bt•asil,. 
GodoJ'rcúo Vianm1, . Jost\ Euzebio, t;ost.:l 1\o\lrti;ues, .l!'rancisco 
Sá, Eloy de Souza, João Lyt•a, Auluuio · .Mussu, · llo:;a oSJlva. 
Euzebio do Andraue, Aruu,jo Gócs, Oliveiru Vnlladão, Gonçalo 
Rollembet!g, .Mouíz SQtlt•é, .Bel'llurdíno MortLt!ÍI'O, lltur~íl'ro ·de · 
Lacerda.' .. Modest.o LtJal, Mig·•wl de Cat·vullw, Sampaio COt•i•êa, 
Jrineu Machitdo, lluul Soare~ •. Jfraneiséo· Sallüs, Adolpho Got·
do, Alfredo J~llis, Alvaro de Cat•.valiJO, ,Jostí Mm'Linho, Pedro 
Celestino, ;!J:ugeuio Jardim, Cut•los Cuvaleupti •. Gcnerosó 'Mar
ques, Xavirit· çla Silva, J~auro Miillcr c Curlt!s Barbosa (36) • 

o s~. 3" Secretario (SeN•imlu dr: 4"). iloclà~a l}UIJ·Uão IIli. 
expediente. ' ' ' 1 

' . O Sr. 4" Secretario (8ervimlu de ·' :!") tlcclat'a I:Jue não ha . ~ . . 
pareceres. · 

O Sr. Presidente - 'l'ontlo compureeido, apenas 
Senadores niio póde haver se~são. I 

. • I 

2U Srs. 

Designo para ot•dem do d iu du ~rguinl.e: 0 
Yolacüo, L'lfl 3' cliseussftO, da Pl'IIJWsi~ão da Carnru·u do:; 

DcpuLndos n. :'!J:l, dt! ·l!l:!ll, qun l.ot'IH4 ohl'i;mlnl'ill a at.racacíío 
de navio~ nos eüt•s de [JOI'los IJJ'asileit•os (Nnn JU11'f!I!IJI' (m.>o
?'U.JJCl da Com'lllissiio tlr! f'illrl'll(•llsH 

' Vol.itQÜO, em :J• tliscussão, do [li'U,iocLu do' Stmado n. 138, 
de 1020, augmontuudo a verba dcstiuudu- (t. E~tt•atlu uo: .l!'el'rO 
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Oes~e de Mina~ ~c ma i~ de :JOO: tiO O$, para o pessorJl adminis
tralJvo ·tla 5• dJvi~ão, e uantlo oulru~ providcnciai:r (incluído 
sem pUI'I:t.•f:r, em virl11de d1: urueucia 'IWJIICI'ida pelo Sr. Soa
tes dos Santos) ; 

.. 

Votação, cm :!' di:;cu~são, do projecto uo Senado n. · i36, 
de 1920, autorizando o Govel'llo a conlt•aclar a navesaciio iri
f.t•rna da Lag·oa de At•tu•u'ama, · com a ~ubven,·.ão annual de 
18:000$, c dando úulra,;. pr·ovid,!ncias (da Colnmissúo de Fi-
'Ht'lt!!Hs); · ' , · 

Vola~ão, em :.!' tliscnssão, i!a proposit;ão da Camara rios 
Dcrmtado::> n. :!50; de HI:!U,. autorizando o P1·csidcute. da Re
publica a abrir u ct·cdiln de tO L :665$:!00, para occorrer ao 
jmgauwnl.o da grul.i ficacã(l eoneedida aos auxiliares · dt1 cs-. 
cripta da· I mrJI'ensa N<lcional pelo a1't. !)lf, ·alínea V, 1\la lei 
11 ~· :! . 'i38, de 4 de janeiro de 1913 Uucluido sem parecer Clil 
t•fl'httlc de urucncia do Sr. /rinett 11la1:ltado). 

. I ' . 

· 7' SESS.\0, EM H. DE MAIO DE 1021 

PRESIO~:NGI.\ 00. SJI, BUENO DE PAIVA, PIIES(OENTE 
. ' ' . 

i..\.\ 13 horas abre-se à se:Y~ào, a que eoncoz1•em os Srs. A.. · 
Azeredu, Cunha .l'CdJ'08a, Abdias Neve:;, 1lermenesiJ.do de 1\fa
raes, 1\lenuouça .Martins, Alcxaudrino de Alencar, Lopes Gon~ 
ualves, Jus Lo Chwmonl, Jndio do Bmsil, Godofrcdo . Vianna _ 
Aulouirw Freil'e, Benjamin l'la!'l'O.So, l•'rancisco Sá, Eloy de 
SdiJJZa, .Joüo Lyt·u,. Anl.uuio Massa, Vcnancio ·Neiva, Carneiro 
ela Cunha, Manuel Bo1•ha, Olivcil'U Valladão, Gonl1alo l)ollem
berg, Siqucira tfle l\leJwzcs, Anloilio 1\luniz, Bez·nardino 1\fon-

. tcü·o, ,JerouyJIJo lllolltlliro, ~liareilio de L:~:erd'!l, 1\Visuel de 
Carvalho, Paulo de .FI·onlin, Sampaio Col'!'~u. Irineu 1\foohado. 
Raul Soart~s, Bc·rnardo MorrlleDro, Alflied,, Ellilil, .Alvaro de 
Cm·valho, Jl)sé i\Iurtinho, Pedro Cel.estino, Ramos Caiado, Ge~ 
llei'OSO lllat•ques, Laum Müllt!l', Vi1dal lta•mos, Felippe Scbmidt, 
Soal'es !los Santos e Vespucio de Abreu ( 42) . 

Deixam de compnt•cccr com cau.sa .iullLificada os Srs. 
J:iilvcrio Nlli'Y,. José Euzebio, Costa Rodrigue8, Rosa c Silva. 
l~uzebio do Andrade, Araujo Góes, Moniz Sodr.é, l'llódesto 
Leal, Francí~co Sullc~. Adolp1w Gordo, · Eugt>nie Jardim, Car
.Jos CavaiDanl.f.l, Xavim• da Silva c Carlos B:~t·bosa. ( lb) . 

São Hd'as. c sem t•uclamucã.o ap~~t•ovadas a·s ac!Jas da sessão 
anterior u da t·t~u,nião do d'in 12. 

,, 

O Sr. :l" Secretario llcclara que uão h a expediente. 

O Sr. 2' Sec1•etario lll'Ocedu ú leitura dos s~guinlcs 

l'AI!ECEUEf:l 

N. r.H - 1U21 

Basta a séo denominaci.io de· ca:ll•anrt~m!J'arios ou cxtrlt
quodro, dada uos auxiliares technicos da Dir~ctoria de Obras 
da PrefeiLura, vilmdos pela presente resoluçao, para bem r;e 
comprchcudct• quo nüo so kaLa <110 f~tnc(}ionario~ pol'loncenle9 

S.- Vol, I 
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ao quadro ordinario daquelle departamento, aos quaes, eiripós· o 
implemento do cerLo tempo de serviço, se deva llSscgu·t~ar as , 
vanLagcns da estabilidadq, mas de profis.;iona.es que foram · 
nomeados interinamente, conforme as necessidades e exis·en-
cias do mompnto. ··--
. Servindo .nestas condições, annuindo n,o trabaGho publico 

c.om essa restricção, seria absurdo e contrario aos ·interesses 
do Districto converter a interinidade desses auxiliares em ef
fectividado, vindo, assim, a Municipalidade. sem p!l'oposlla do 
Prefeito (arL. 28 da Oonsilidoção n. 5 .160, di() 8 ci'e março die 
:1904), augmentar o q'UJad.ro dos funccionarios effectivo's da 
Prefeitura, creando cargos, para os quaes em dada occasii10, 
não haja serviço. ~. 

ora:; é sabido •quo não pód~ existir funcccionll['iO sém 
funcçoo, . ncin tampouo, funcção sem objecltlivo. .. · · 

Dest'arte, o auxiliar ou extra-numero deve ser dispensadb 
log-o ,que cesse o moLivo ou fim pura ·que fDra contractado olll 
nomead(J.. · . · · 

Pouco imporla que o auxiliar tenha cinco, dez ou mais· 
annos ele servir;o publico. A nalurcza ou clausula ela sua in
vestidura não pódo ser allcracla pelo Poder Legislativo, por
que admil.tír o contrario seria reconhecer-'lhe .competeucia 
para nomear funccionnrios outràs que núo os da sua Secreta
r.ia, uma vez que modificar ou substituir as conclicõcs do ti
tulo fuuccional importa cm outorgar nova nomear)ão., 

Reuulm• as condições de ,1wmcação dos empregados das 
rej)(lr/ições rnu.nicipaes, a que se refere o § ~·· do art. 12 da 
eonsoliclaeão citada, não significa outra cousa que estabelecer 
os requisitos especiacs para provimento elos .diversos empre
gos dthDistriclo, nada mais expressa que determinar os pre
dicamenlos ·cJn habilitação o capacidade,. as disciplinas e pro-

. v as ele ~pticlão para a :l'uneção, que se tem cm vista. 
Do ·mesmo modo, 1'eaular as condições de suspensão c a.po-

5·entatloria nada mais conceitú!l que prescrever a qualidade e 
numerQ elo faltas que autorizam uma· c a situação especial, 
níedianlo dócumenlação, cm que se acha o i'unccionario para 
merecer a prcrogal.iva do descanso vitalício. 

Conseguintemente, a attribuição, que tem o Conselho, de 
1'l'(Jular ·as condições para preenchimento dos cargos publicas 
não van ao ponto de o investir na competencia de nomear 
funccionarios, acto que é privativo do executivo municipal, 
conformo preccitüa .o. ar L. 27, § 6• da· mencionada consolida
ção 5 .160, representado pela autoridade do Prefeito. 

. A lei municipal do 1 elo maio elo Hl19, não chegou ao Se-
. nado através elo ?Játo, qnc lhe tivesse sido bpposto; o, só por· 

esse meio, poderia elle manil'csl(lr si esse produclo lcgislaLivo 
t!sl.al'ia ou não dentro nos moldes do arL. 2~ da consolidacão 
do J!JO.I, lei org'Uuica nu fundamental do Dislricto Federal. 

Enb·etanl.o. elo passag·cm, cumpre observar que os. ope
J·nr·ios da Pr•t!l'rilnra, com mais do dP?. annos do serviço, bcne
fieiados enm a c{f'eclividarlc, qt,W essa loi creou, desernpenlra
vanr seu~ mislrJ•es ou ofl'ici\'S ele acel'll'do com as nxigmwia.~" 
rêgnlamcnlares; ao passo que os anxiliat·es tochnicos, a qnn 
f.:e prendo a rnsohH.:ãn vetada. não são euawnhdros, qtw g-osem 
rias J'f'g'al ias ela I Pi n. 3. OQ I, do O de outubro ele 1880, do 
lmpr•ri(J, n qun n rlet·r·cln mnnidpal do 2 do oul.ubt•o de ·190!) 
(rr. 73!l), Pnt st•n nrl .. 70, nHIJHia obscrvtn·, ·como muito bem 

· csduret:cu u St·. Prefeitn •:m seu ·vá lu. 

I o,• ' 
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Or·a, esso dr.erel.o, t•cluLivo á DircclOI'ia elo Obras, ainda 
não r o i cxpres~amcnlc revogado; o, nestas cond içõcs, lendo a 
J'esolur;ão dcsal.l.cncliclo á prc~ct•iprJÜD regulamentar desse de
el'clo, é eomo si JJão r•xist.issc, não póde pr·cvalccCL'; isto é, da
elo liVl'!sso compcleneia, não podia o Conselho, na vigencia 
dessa provisão, cnnvel'lcr cm effeetivos os auxiliares techni
cos, interinos ou extra-quadro, a que se rcl'C!'e . 

..... 
• 

• 

Si r) ele equidade, r·ccorihccida a neccssicladr) de prover ao 
serviço publico, tol'nar· effcclivos os membros elo magislerio < 
r.m commissão, que lenham feito conciu•so 'c possuam diploma 
pela J~scola Normal, não é toleravcl que se eslabeler;a o mes:
mo eriterjio cm rclacão· a tmxiliarcs technicos, interinos, da 
Directoria do Obras, que· não passaram por prova publica e 
quo vieram. eollallorar 1J1'0 tcmp'o1'!J, provisoriamente, cm 
quanto IIIJuvcsso arr!ueneia de trabalho· c .·del'ieicncia de tra-
halltadorcs. ' 

Scrtí, pois, ab~m·clo, · il!cgal, o.néroso aos cofres publicas, 
displiccneia pelos in leresses ela· collcctividaclc e da moral,. per
miU.it• a continuar.:ão desses empregados, si não occorrerem 
•mui~ as ra~ões que dclcrm inaram a invcsl.idura. 

Não ha, eomo "e Vt\ analogia ou paridade no caso !cm-· 
brado,· pura argllln~nlo, do magistcrio publico. c ·na medida 
objecl.ivada pela rcsolucão vetada. 

Isto posto, a Com missão conclue quê: 
. ' 

n) o aclo IQiislativo, su,ieilo a exame, contravem. os· in
teresses rlo 'Dislricto, infringindo a norma. adn1inistraLiva da 
nomcaeãu dos empregados municipacs, fixada expressamente 

· na consolicla(;ão, 5.100 do 8 ele mareo 'de l!JO.\, cm seu ar-
tigo 27, § 6"; .· · , . 

b) contraria o lt•xlo posiUvo do nr·L. 28 dessa mesma 
consolicla~ão, que (: lei federal, emanada do E:wcuLivo da 
Itopuhlicu por delcg·a~:ão do Cong-rcs~o Nacional; . 

c) infringe a lei do lmperio· n. 3.001/cle lJ do outubro de 
1886, que, mandada ·observar por um decreto municipal, tó
moti o caracter de ·lei federal, corporificando-se cm nosso 
svstema de legislação; . ·. · · · 
· d) afinal, o 'Véto mm·ece appi·ovacão, p'ot• se achar nos 

precisos lermos do art. 21 da lei organica do Districto. · 

Sala das Commissi.ics, e!\1 ·li ele maio de 1021. - Raul 
Soares, Ppcsidontc. - LOJJas Gon('alvas, Relator. Anto·-
uio Jlvuiz. -· Benwrdino Montei·ro. .1 

nAZÓllS DO «VJÍ'l'Q) 

Senhores Sr•nnclores - Não púde met•cccr o meu assen
timento a ,prcsonlt! resolução que rnancla consiclemr effcc~i
vos nos cargos t·c.spectivos, e um Lodas .as. vantagr.ns inheren
~\.IS 'no a mesmos, os actuacs auxiliares Lechnicos da J?irecto·rll 
do Obras, cxtmnumcrarioo ou cxtra-i]uadros. 
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com n. revi~iío de lodos os quadros do funccionalismo, pare
vindicacõcs' de cla$se' ou pessoas fundamentadas em moLivos 
justos e ncceitaveis. · 

A rcsohi(;ão a que me estou referindo .não .cons~:~lta, 
assim aos inter!lsses do Districto Federal, além de representar, 
como jti assignalei, um excesso do Conscl·ho que transpõe. os 
limite~ de suas attribuicões, augmonlando _quadros de funcc!O
naros efl'ectivos, aggra·vando a despeza Jt indicando persona
Jizadamente os funccionarios a terem effectividade, · o que 
corresponde a Uilila voi·dadeira norileacão. 

l'or esses .motivos, nego sancção á citada resolur:ão que o 
Senado aproei ará como lhe ,parecer acertado. 

. llio de Janeiro, 16 de .novembro de 1920. ""- Cm•lps Sam-
paio. 

II~SOLU()ÃO DO CuNSELliO MUNICIPAL A QUE SE llEFERE O VÉTO 
N, 5-i, DE 1!)20 E O PARECER SUPRA. 

· O Conselho Municipal rasolye: 
, Art. L' Os actuaes auxiliares 'technicos da Directoria .Qe 

Obra.s que voem ha mais de 10 annos prestando .os seus ser- • 
viços como interinos; extranumerariüs ou extra..:quadros, são 
considerados effecLivos 11as vagas rcspccUvas éom- todas as 
vantiJigens inh()rentes aos mesmos. . . 

• , , I ' 

. Art. 2.• Revogam-se as disposições. em contrario . 
.. 

Districto Federal, 12 de novembro de :W20. -·José de 
Azurém Furtado, Presicente. - Pio Dutr11 da Rocha, 1• Se
creta•rio .. ·- A7•tlmr .• 4.l[redo Cor1•êa de Jfenezes, 2• Secretario, 

PARECJ\R 

N.22- 1921 

_ · Perante esta. Conuuissão o parecer sobre o projecto 
outorgando, tJm toda sua ampliLude o· direito eleitoral á mu-

. · ;·her - não comporta _gorando difficuldade. si a 'Siluacii.o desta, . 
ua · Psphera d·l politica, obedeeor• a immunidades, que vem des
rructando na ordem social, si, como deve ser, pela- d~icadeza 
cto s~u organi:;mo .c compleixiio physica, não houver solução de 
cont:nuidade na isenção do certos encargos l~gaes, previsto·s 
na Constitui~ão. ·· ' 

Entretanto, para manutenção desse estado c concessão do 
voto, activo ü pas·sivo, sc.m oxeepçüo de mandato, pois o objecto 
nada resalva. torá a 1nu!her mn•s um .privilegio sobre o sexo 
mai'r.ulino, qual o de exercer e gosar faculdades politicas· illi
mi!adns sem as obrignl(ões correlatas, a que, cm geral, est:i 
~ujmto o cidadão bt·a·sileiro. ·· 

E o an,jo terrestr-e, expoente maximo das c i vi lizacões e do 
mais ardoroso estudo material ·c sentimental, objectivo oons
tantr: dos poetas e romancistas, envolvido em comícios pu
l.licos, realizando conferencias., ali'stando c arregimentando 
eleitores, to!_llll!ldo atLitudc - .cm. ~odos .os S!Jff~agips di~~ctos/ 

,, 
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organizando plataforma, distribuindo com a flor das suas vir
tudes os livros e papeis dos. votantes e dos votados, ele:.renilo. 
portanto, e fazendo-se elcgl'r jniz de paz, camarista, rJover
nador ou l'residcutc nos Estados, membro das Assembléus lo-

., caes, Deputatlo ou Senador e Chefe dfl Nação, pus·sà a ser .um 
verd:~deiro cidadão, cm toda a extensão da palavra. ' 
. . Deste modo, á senhora e senhorita, nata ou naturalizada, 

1ICam, lambem,, accessiveis todos os cargos civis ou militares, 
:':r:-1•-i do art, 73 da Constituição. , 

Mas, poderá, .de facto, a mulher ser chamada ao serviçú . 
do l1:xercito e da Marinha, combater em defesa da Patria no 
tomradilho ou tor•re dos navios, nas fileiras da cavallaria, da 
artitheria C· da infantaria, como de todo brasileiro exige o 
nrt. 86 da nossa Constituição? , 

Poderá, montada á c avalio, : á màneira guerreira o ti mi: 
litar. pernas estendidas dos lóros aos. estribos, lança de cam
panha á mão, espada (t cinta, galopar pelas· campinas, subir 
t> d~8cer pelas cochilas, vadear r ias e lagõa~·vencendo os eh ar .. 
co·s, embrenhando-se pelos sertões e dar, a toda, uma carg.l . · 
·~ert'.'lda, o mais perigoso e difficil doH movimentos de cavai-

- lari&? , · 
Poderá nas ma:-chas ou nos campos de batalha manobrat• 

·os pesados engenhos ou pecas de artilhet•ja, desfogonar, com 
prec:são, es:sas poderosas machinas destruidoras; operar com 
os, formiâaveis tanlcs? . . . . 

· Poderá~ ainda, · de calca ·ou -de saia. mochila ás costas. 
baioneta á ilharga, pesado· fusil, ao estreito e debil hombro. 
parceiras apl)rtadas com sapatõcs de couro gros·so, duro lcepi 
a reoguardar sedosos cabellos, caminhar através de terras re-
8equidas ou alagadas, eriçadas de urzes e e·spinhos, ao rigor 
do ~o! e das chuvas, ora saltando cóvas e c'ovoes, ora seutindo · · 
as eYhalac;õe~ pantanosas, padecendo, muita vez, o ·supplicio 
da.. ~Me e •o flagello da foll)e~ . ' ' 

E quanta desigualdade clamorosa! 
O homeru em tempo de paz c em tempo de guerra póde 

preiõ!ar á eua Patria e á humanidade todos os serviços pl!blicos 
•1e. C!Ue fôr- capaz e Ju1bi! a mulher, já nas re•partições ou na 
burocracia., na·s sciencias, artes e profissões liberaes, já nos 
hospitaes de sangue como enfermeiro, ,medico ou pharma
.~~e'Ut.ico; no p11sso que .o chamado beHo sexo, por mai·s exerci-· 
t:~dos que se,j:tm os seus musculos ao ar livre, por mais effi
cienll:' que seja a robu·stez de um ou outro dos seus mewbros, 
por mais aMentuado que tenha o espirita bellico e sua vo
caciio pelo regímen militar, não terá possibilidade de r~alizar 
os emprehendimentos todos 'ao alcanc.e do sexo fe1io, denomi-
nado barbado e forte. . · · 
. Mais ainda: conformo o n. 3 do art. 70 <la Constituição, 
o homem-solJado, a ,praca de pret não é alislavel como elei
tor. No em tanto, a mulher, que não poderá pagar nas fileiraH 
elo Ex-ercito c na Marinha o tributo de ·sangue e que ninguem 
!ll'n~r.rá cm fazer soldado; gosarú, om toda a sua plenitude. · 
desso direito. · · 

Ha, igualmente, outras funccões publicas ás quaes, neste 
momento, niio se· cogita dar ingresso ao sexo feminino como 
a·s d~ juiz, di.plomata e consul, praça· de policia e dei bombeiro, 
coro.:reiro ,e guarda nocturno. 
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· Nestas con11icões, a idén em di~cussão, confinada unica.:. 
· wem~ ao pleno exercício do voto sem uma reforma da Consti

T.uir;iio, que affecte, talvez, em parle, a nossa Jegislaoiio civil . 
. pod(:rá ser levada a effe:ito, não será anarchizadora e vio-
Jenl~? -

E' que em quasi tod'os os paize·s que tem adopLado o voto 
da mulher, após longos debates, como nos Estados Unidos, 
con~litue semelhante assumpto · matell'ia d'e ordem fundamen-· 
ral !.u constitucional. . •· 

Como se 'Sabe., o regimen americano para as eleições fe
dtral!8 é diverso do nosso. Ali i, apenas o principio ge.ral de 
."ap~Jr.idade para o exercício ou direito do voto é considerado 
assumpto federal ou pertinente á Constituição do paiz. A rc .. 
gulamentacão, porém, desse principio, as leis relativas ao pro
ces·so eleitora! para eleicão do Congresso e do President.<> são 
da alçada ou compctcncia exclusiva dos Estados; ao passo I'JUO 
ontrl:' nós, essa ,quesLão é privativa da legislatvra nacional, 
~orno do n. 2~ <lo art. 3/J da nossa magna lei. -

Foi, por ·isso, que ante·s da emenda vicloriosa · elo· Con
gres:o a.meriuano ile ·março do anno passado, ·adoptada por 
mai:; de 3j4 cios Estados, estabelecendo: 

{'' 

«The right of cil.izens ,of lhe Unit.ed St.atos t.o vote 
shl\ll not be denie.d. or abriged by_ tlie United •States or· 
by any St'ate on account of sex», 

já quasi todos os Estado·s tinham deliberado sobt'C esse im
portante problema com amplitude ou restricções. 

Assim é que outorgaram o suffragio pleno: . . 
Wyomin,g, em 1869; . / 
Colorado, em 1893; 
'utab e Tdaho, em 1896; 
Washington, em 1910; . 
California, em 19H; -. , 
Kansas, ·Arizona o· Oregon, 1912; 
Neva.da e Montana, l9H; ' 
Nova York, '1918; . , 
Michigan, Oklahoama o South Dakot.a, 1918; 
Toxas e Tennessee; 1019 - ao todo 17. 
Consideram o voto p1•esidencial o municipal, sómente: 
Illinois, 1913: . 
·Nehraska e North Dakotn, 1917; 
Indiana, 1919. · .. 

' ' Permitl.irnm o ·suffrngio rwimario: Arl\ansas, 1917 c Te·· 
:xas. 1018. Esta medida é considerada prut.icamente pelo~ 
con~titucionalistas, entre olles 6 Deputado -Adolplio Nelson, dll 
WiSr·onsin, em seu .discut•so na Camara dos -Rcpresontante·s ou 
Dep~1t.ados, llll 21 elo maio de 1919, igual no voto pleno ou 
nmpl?· · · .. . / · 

Admif.tiram, liboralmont.e, o Ruffrngio Jl1'1?sidencial: 

Rhodo Island, 1917: 
10\va, Vormont, Missouri, Malno, 1•1'1Iinncso'tn c Wisconsin, 

1919, sendo qno eslos dot1s uHimos dôliberáram taml:iem, em 
divorsas épocas, _1895 o 1900, sobro o voto- IJScolar e a materitl 
do impostos" . . .. ·- _ ..... --.. ___ .. -· "_. 

' . 
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• F'acullamm, cxclusivamenle, o snffragio RObre estas duas 
(]Llcstõcs. (schonl m· ta:r. .111{/'1'aae); 

· Konl.ucky, 1 838; 
]',Tcw Hampshire, 1878; 
Massachussets; '187!); 
Mississipi, ~880: 
New .Jersey, ·1887; ' 

· Connecticut, 1893; 
Iowa e Ohio, 1894; · .... ,~. ··. ; ' 
Delawern e Louisiann, 1898;. 
New Mexico, 1910. 

E' incontestavel, ·pois, que a conquista do euffraglo fe~ 
mi nino havia- ganho. muito terreno nos Estados da grande 
Jlepublica, que; como fico.u dito, são· senhores da atlribuição 
dn .legislar sobre as condições ou requisitos pessoaes para ser 
eleitor e sobre o processo das eleições· federaes e especial-

. menle nestes oilo (8) ultimas annos. de 1913-1921, em que 
governou o p,aiz o part.ido ·de'm_ocrata, tendo tido como presi
dentiJ e emtnent€1 chefe do liberalismo - Woodrow Wilson, 
antecipando-se,. como quasi sempre aeonf.ece a1li a politica dos 
Estados á dt:>finil.iva acção da União ou dos poderes fcderaes,. 
de modo· que, quando a idéa foi levada ao Congresso e ouvida · 
no Senado a voz dàqucllo. consagrado apostolo, 'precipitou-se 
a corrente cm favor da mesma por meio dos mais competen.:. 
tes oradores e j~lris!)onsultos, de que não noticia os exempla
res do Cimyrc.monal n1cord, de 1!H8 e 1!H9, notadamente dai! 
Rcssõcs deste nltimo anno. 

Níío vem fóra do proposito invocar os surtos e descortino 
do inesquecível estadista da Casa Branca, doutrinador infati
gavel sobre a pnlpitant.o o dcbat.lda aspiração das propagandis-
tas amerieanas. . . . . . 

. Em t• de .fevereiro. de 1918 ,em respostà a uma mensa
gem da ''Nat.ional Amcrlcnn Woman Suffrage Associat.ioll", 

·• diiin Wilson: · ' 

"l have read your message with tolle deepest inte
rcst.. and J welcomo t.lle opportunity to,say that I agree 
withoüf. rescrval.ion thaf, the full and sincere democra
tic ré construction of thc world for which we are stri
Ying and wicho we are determincd to. bring ·about at 
~~:ny cost., will h ave not bcen completely or · adequately 
alteinccl unlil women are· admittecl to the suffrage an•i 
that only by that aet.ion can thc l'lations of the world 
realizo for · thc beneJ'it o!' future gencrations the í'nlt 
ideal furccl opinion, or l.hc full humains force of action, 
t.ho so~·vice·s oí' women cluring thc supp1•em crises of Lho:. 
word's hist.ory hnvo heen of t.hc most signal usefulncss 
nnd d istinction. 

"Thc war eonld not have been fought withoút 
t.hrim, 'O!' it.s sncrificns endureci, It is high Lime t.hat , , 
thc sonw par L of om· debl. ol' gratitude l.o l.hcm should be 'I 
acknowlodged and paid the only ack:nowlwdgmcnt they 
nsk is. thcir admission to tho suffrage. Cnn wo jusUy 
refuse it? As for Amarica, it is my earnest hopo that 
the S.ennto ot tho Unltcd Stntes wil\ s·ivo un unmistn~ 
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' kaule nnswer l.o this quesl.ion hy passing t.he .saffrage 
amendment · to mm I<'NJf'l'al Constitution before 
the end ol' this scssion». (I, i vossn mensagem com o 
mai~ vivo lntemssfl e me felicito da opportunidade para 
expressar>, sem !'eservas, que a plena o sincera recon
strucção democratica do mundo, pela qulll combatemos, 
" estamos resolvidos levar até o fim, Clrste o que custar, 
nllo serd completa ou adequadamente. altingida sem a 
admissão das mulheres ao suffragio e que unicamente 
com esta medida podem as naçties do universo realizar, 
e beneficio das g·er·açües futuras, a plena força ideal de. 
upinião ou a plenitude das. acções humanas. 

Os serviços da mulher. du·rante a suprema crise na 
historia do mundo t.eem sido da mais proveitosa de
monstracíio e distincção. Sem ellas não se teriam rea
lizado a~ batalhas ou supportado seus sacrjficios. E' 

·- eh11gado o tempo de lhe~ reconhecer e pagar uma parte 
da. nossa divida de gratidão e o unico reconhecimento 

' qué t>llas pedem ú sua admissão ao suffragio. Pode
mos, com ,justiça. recusai-o ? No que diz respeito á 
America; ti minha ardente esperança que o Senado dos 
Estados Unidos dará inequívoca t•espo·sta a esta questão, 
antes do fim da actual sessão; votando a emenda sur
fragista á nossa Constituicílo Federal) . . . •'' 

· Votada a provisão pela Camara dos Representantes, o 
presidente Wilson, em 30 de setembro,.,.ainda de 1918, U1•ge1 
. Senate to 07'ant 1voman suf/7'age, nestas palavras: · 

''Are we alone to ret'use learn the le8son ? Are we 
atone to ask .and take the utmost om· woman can give
ser\:ice anda sacrifice of every kind - ·and etill say we 
do not see what title t.hat gives then to stand by ow• 
sides in Uw gu i dance of the affairs of their nation and 
ours? Wa llave made partners of the woman in this 
war: slulll we admitd them only to a partnership ot' 
suffering nnd sacrifico and toil and not to a partnership 
of privilega and right..? This war conld not have been · 

. fought. eif.her by f.ho ot.ber nations engaged or by Ame· 
rica. if ii. had not been for tire servic.es of tlle womatt 
- se~vices rendered in cvery sphere - riot merely-in 
thr field~ of effort. in which we bave been accustomed 
to see work, bnf. wherever men have wot•t•ked and t!pon 
lhe very skirts and odges of tire bati e itself. We shall 
not only be distrusted but &l!all deserve to be distrusted 
if we do not. emfranglrise them with tire fullest possi
ble. enfr•ancbisemf.'nl1e, as it is now cert.ain t.irat . tha 
otb~t· grcat free nations will enfranchise them. We 
cannót. isolate om• tirouglit. and nction in sucir a matteP 
!rom lhe thought of· t.he rest of 111Je world. Wa must 
either conform or dPiiberately t•ejoct wirat t.hey pro
pose und r·esign t.lle IP.arlership or liberal minds to 
uther·s. · . · · 

· Tlle women of Amerioa are too noble and too intcJ .. 
ligent and too llevoted to be slallkers. wet.her you give 
or with l10lds t.his t.hing that is mm•e justice; but r 
1:now, the magic it will work in their thougllts and 

' 
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spirif.s if you giv.c i!. them. I propose it as I.wonld pro
pose f.o adinit siJldiC!'R to f.he Rllfl'ragc, f.he men fighf.ing 
in Lhe fiel for our libertir.s anel Jíbcrf.ies of thc world, 
were they r.xcluded. 1'he tnsks of the womnn Jie at the 
vr.ry: heart of t.ho wnr, anel I lmow 'how much stronger 
that he'arf. wili hent if you do this ,iust thing and show 
out.• women thnL you trust. them as much as you in fact 
and of necessity depenei upon them. Havc I said that 
the passago of l.his amendment is a vitnlly necessary 
war mesure, and do you need further proof? Do you 
stand in nced of. the trusf. of other peoples and of the 
l.rust' of om own womnn? Ts that trnst in asset or is it 
not? I tell you plainly, as t.he Commnnder-in-Chief of 
our nrmies and of thn gollnnt mcn in our l'leets, as the 

. present spokcsmen of this people in our dealings who 
are now out• part.ners, as thc responsable hend of a great 
Governmenf. which stnnrs and is questioned day by day 
as to its purposes, its principies, its hopes, whether 

· they be serviceable to men everywhoro or only to 
itself, and who must himself an~wer. these qucs
tiomings or be shamed, as the guide and director of 
forces caught in the grip of wnr and by the sarne token 
ín need of every material and spiritual resouroe this 
great nntion póssess. I t.ell you plainly that this 
mensure which I urge upon you is vital. to tbe winning 

· of the war nnd to the cnergies nlike of preparntion and 
oLbattle. . .. 

And noi·. to the winning of the war only. It is Vifal 
· to t.ho righ:, solution of the grcat problems which we 
must settle and sot.tlo. immediat.!)ly, when the war is 
over. We shall neel thcn in ou r vision of affairs as we 
have nevor necdod them before, the sympath"y' and in
sight and clear moral instinct of the· women of tho 
world. Thc · problema . of f.hat time will strike in tho 
roots of many things tha we not have hitherto ques
tioned, nnd I for one belive that safety in those ques
t.ióning days. as well as our conprchens'ion of matters 
that toucho society to the quiclc, will depend upon the 
direct nnd authoritat.ivo pnrt.icipnt.ion of women in our 
counsels. Wo shnll necd their moral sense to preserve 
}Vhat is right. anel fh1111 nnd worthy in 'our system of Jife 
as well as b discover ,iusf. what it is .tha:t ought to. be 
purified anJ reformtld. Without tbeir counsellings wo 
shall be only halr wise . " 

. _ Somo~ os unicos a niio querer aprender? Somos os unicos 
a pedir e aproveitar o maximo que nossas mulheres podem 
prestar - serviço o ~acrificio de todo o genero - e ainda di-
101' quo não merecem ficar n .nosso lado na direcção dos nego
•~ios nacionacs? Tomos associado ns mulheres á guerra actual; 
p(·rJomos admitt.ir que unicamAnl.o façam parte de uma socie
dade rle soffrimonLo. snm•ificio o trabalho o niio do umn nsso-

. cia•~iio do pJ'ivilegios ·o direitos? Esta guerra não teria so sus- · 
lfntndo, q11~r pelas outras nações empenhadas, quer pela Amo
rica, som os serviços da mulher•- serviços prestados em qual
quer esphorn - não mémmento nos campos da actividade, nos 
qtmns estamos ncost.umndos n ver o seu esforço, mas por to(ja 
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a parto cm que os .. homens moirejam .o no verdadeir.o fragor ·e 
perigo da bát.nlha. Não sóm~nte perder~mos a confmnça, m~s 
morMcrmnos perdol-a, si nno a emenc1parmos com a mn1s 
ampla .franquia, como é, agora. certo que as outras grandes 
nações livrc.s estão fazendo. · Não. podemos iS() lar nosso pen
s~mcnto o acção, 'cm tal assumpto, do pensamento ~o resto da 
tumanidado; Devemos ou nos conformar, ou, dehberamente, 
reJeitar o que clla propõe, resignando, então, a chefia da ori- , 
ontnçfío liberal aos outros. As mulheres da America possuem .\ 
tanta nobre1.a, jntelligencia e dedicação que continuarão ca- · 

,rin hosas obtendo ou não obtendo esta concessão; mas eu co-. 
nheço o idéal quci actuará em seu modo de pensar .e no seu 
espirita, si for nttcndida. Eu proponho esta. medida como a 
rroporin aos soldados, a esses homens. que combatem no cam-
po por nossa liberdado o pela liberdade do mundo, se do suf
:l'r•agio estivessem excluídos; A tarefa das mulheres está gra
vada no verdadeiro cora11ão da. guerra e eu reconheço quanto 
este coração bntertí mais' forte, si lhe fizerdes esta justa, con- . · 
cessão o manifestardes ás nossas mulheres que nellas confines· 
tunto. quanto, do facto c necessariamente, do lias dep·endeis. 
Devo 'dizer quo a passagem desta Amenda representa uma me
dida rlo guerra visceralmento neccssnria; o necessitaes de pro-
va immediata? Precisacs da confiança do outros povos c da 
confiançít, rle nossas proprins mulheres? E' esta confiança uma 
verdade ou não Eu ·vos falo, terra a terra como comman
cJante em chefe dos nossos exercitas e dos garbosos homens do 
nossa marinha, como o actual porta-voz deste .povo em nossas 
l'Qiações com homens o mulheres através do mundo o que são 
a'g·ora nossos companheiros, como supremo rosponsavel de um 
~ranrlo governo, que so acha firme cm seu posto e é, dia a dia, 
mtorrogado sobre seus propositos, seus princípios, suas espe-. 
ranças, sobro os beneficias que colheram o mundo inteiro ou 
~ómonto nós e que a todos deve responder ou desacreditar-se; 
assim, como guia e dire·ctor de forças colhidas no 1!.urbilhiio 
da .guerra, necesstando de todos os recursos materi-a:es e in
f.~lleol.u~~;es, que essa .grande nanão possue vos fallo, com 
si.mplicidaclc: esta)nedid'a, para'a qunJ vos peco ur.gencin, é 
v1 tal •para vencer n guerra e 1para :ts onergia·s de preparo e 
dr. cll!mpanha. · · 

E l.lão ~mente par.a gan:l!ar a guerra. E' vital para a 
solução juri.dij)a dos gr:andcs . pl'llbfemas quo devemos -e ,1,a- · 
l1elecer e .cst.a·beleccr immcdiatamente, na vi,gencia da guerra, 
Necessitamos, então, ·em nossa visão dos negocias, conto nun
ca ~temos necessitado, J;la sympa!uhi•a, rooonhecimenot.o pr• ,_ 
1'nndo ,, rlnrividnni,o in~ILincto moral da~ mu!l·hcrcs do uni-
verso. ' .. . 1 • 

o~ 1pr.ohlemas desta ·época lançam as raites de mui·tas 
cGuRas que não temos •até aqui ·tratado e eu, finalmente, acre
dito, que nossa M.gura11ça nosi.IJs dia•s agitlildos;, ·tan~o quan'o 
nossa comprchensão .dos. assumpt.os, que affe(>Lam, proi'un-
rlamcnt.c, .a· .sociedade, -dep.enclerão ocJn pm•,Licipacão d'irccla o 
com .auitoridade ·rias mnlhrrcs cm 110ssos eonsell,to's. Pr.eci-su
mos do seu -crHorio mm·al pará· prl'Sc!'ever•, o que oJ'or juslo, 
delicado e digno -em mosso •s:>~stenta dp vida, .a;ssün conlo des
cobrir· ·exactamenloe tnlguma Musa. que deva ·ser purificooo 
o rc.forma<J.o .. Sem os seu·s conselhos, .u nossa oS(I~edori·l.\ n~o. 
aerá completa)-~ .. _ .. - _ ·. _ : .. , ..:.. ' .. _; . ..,... ·--~-.J 



\ 

I 

EIESSÃO EM H DE MAIO DE i!l2f 4H 

. ' Em 5 de .itmho de 1.•!M!l, depois dr) approvada pelos dous 
dous :te~•ços de ambaR as Cttsas .do Congresso, J'oi a cmenrlu 

, (]e<po.~ttada no Depm·ta:rnentQ do EsLn,do, :l!J'im .cle ser sull
me~~tda {t r~aLificação d.a:s assembléas ·esLarlua.e.s, rt.endo oe
corrJdo o ultimo pronunciamcnrLo nm março do an•no pass.;;·J ,, 
.como J•á Jíeou dito, .quando, j,gualmentr., Lev(J Jog-ar a assi. 
gnatum do Presid.,a,J,e Woodrow Wilson. . . 

Nas sug:gestivas e oloqucn!.es linhas das r.luas meTh age11s 
refenda·s, nesse maravilhoso encadeamento da. diale0tica .jll'e
sidencial, mais um poema ao valor e tl:s bellczas da ·mulher, 
son.te-se ·que o csl'ot•r.o,o rpatrioHsmo <!esta na rCBcnto .con-

. 1'1agração européa .despertaram, ·com a maxima violcnci.a, os 
senf.imenta:s de .reparação e .i•usLira da heroica e ·r i hera! na
ção amcrídana, representada :pelo mai.s brilltanlie dos ·seus 
esiJadistas, nest~s .uJ:limos annos. · 

Parece, ,pois, ,()a, Jcil.ura desses· dous documentos ·hislot•t
cos, da discussão levantada,' na Casá dos Rtlpr.c.senlan'lie.~. p~
Jos, depu'Lados Rufns Har.rJ.y, Adolpho Nelson, Lif.tle, Rak~r. 
Black, Clark e Longwor.~h ·e, rio S~nado, ;pelos ·senadores Wa
dswol"th, Boral1, Reect, e outros, em maio c Junho do 'i91!l, 
que, •Sfl não ·tivesse ,g,i) de.srmcad'eado o ince.ndi·o da !.r.emend.l 
tl dev,rus'tadora guerra, ainda !.eram .as muHieres ameciçanns 
qnc üspcrar, por alguns annos, a -cJ.emorlrn·f.i.ca JWOvisão do 
Congresso ou ela I .. egislatura ifed·cral. · , 

. ·E a vic.loria do bollo sexo .na poderosa Raputilwa foi .l' J

tnmbante .fl colossal: na Gamara dos Reprc>-~c.n,l.ant.es nbtr.vr.. 
em 2·1 do maio de fr9.19,.a emenda.30.4 votos contra S!l e no 
Senado, :em 4 de junho desse anno, ·5o eohlra 25. 

A grande maioria dos Estados, .f.ambem, deu~sc pt•essa .. 
r.m manife·slf-ar a sua approvaoão, ta11Lo assim teve, .logo no"" 
.dia segui·rrte á deliberacão sena•torial, em 5 de .iunho, \Vi.;;.:. 
consin pronunciou a sua ratificlll)ãO, seguindo-se no mesmo 
mez· Michingan, r.m 10, Kansws, New-York ·e ·Oho, em Lll. 
Jllinois, em 17. .Pennsylvania, ·em 24, Massachússets, em _25 
o Texas, em 2·8. · . 

Entretwrulio, o que tem ~~ido a valorosa mulher dos E&ba
dos Unidos, através da civilização, desde os tempos coloniaes, 
a<té o momento da formidavel explosão européa. que· coniVCl'
teu os campos de trabalho util e .pacifico• em~matadouros lm-. 

. manos, ninguem melhor o descreve que .James Bry·ce, em sua 
~rande obra The Amel'iean Commonwelth, vol. 2", capítulos 
99 o 112, ed. d.11 19112, em ·Cujas l)laginas, a lar.go's •f-racos, .. 
elle põe em evidencia. a .sua· capncidwde de t.rahalho, a in- . 
telJi.gencia cul•tivada1 as, qualidades moraes r1 a educação pri·
morosn, realçando a sua resistencia, tl:enacidade .o energia na 
luta pela vida. , 

Embora, rpoi·s, não seja possível á mulher prestar na 
I!'Uerra. ·em defesa da Pn:l.ria, os mesmos serviços quo o ho
mem, como: ao .contrario, pr.etend~u e:~o"'])ressar, lt for~.a rln 
enthnsia.smo, cJ .grande Wilson, facto que não 1'1 nece·ssario, 
no~ tempos modernos, 'lançar nos domínios •da fant;ask 
has·La, sem ·engross:imonlf.o. <>om a devida .i.us'Liça e sem fa
vor. t'cconhccer 11 •que lhn t\ cindo fazr.t'. na ordem sn·cial. c 
o -esforço quo. pódo despendei', como ·uux.iliar cm' cerl.os dr
:pal1Lamentos mili'l:ares, lb:l!St.a isso . .para <ler direito a inf.ervi:
.n!i nrgan izaçüo .dos pndorc9 publico~. mc.cliant.e as con.di~õrg 
re!l'Ulll!dn·s na conformidado do seu sc:m o ·dos inlere.ssr.s r!~ 

· socicducle •. 

.. 
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A historia dn·s :lendas o as narr!l:Livas ~oetiaall, desde a 
mais 'remota antig.uida.rlc,; 'Lcem animado a .Ji'iLerat.ura dos SO·: 
Il!Jadores a respc1to do mu.llwres auen·e~ras, algumas du.s 
quacs - as nzna::o'r.!lls - SNrundo OX'!JI'Csgavam os helleno.'l, 
conslLiuiam a classe .. de eomba>l:entcs, que, aos 18 anuo~, 
amputava a mamma direita .para melhorar manobrar as ar-· 
mas de combato. · . · 

Por sua vez, Dcodoro de .Sicilia refere-se .ás heroínas 
que ha·büavam, 1. 600 annos antes do .Tesus Chrisl.o, as mar
gens do Thermodon, cm Cap1padocia, e quo estenderam suas 
conqui·stas ·a-té a Asia Menor e outros ha que alludem ás va-. 
lentes .africanas, que combatiam ligadas uma a outra pela 
cintura .e por juramento de castidade. 

No VIU .seculo . da era chri·stã existiu na Bohemia ·uma 
conporação militar de mulhel'es sob o commaildo de Wlas•ta, 
Joven tcheca, .que construiu fortificações no .monte Widowlé, 
e, duranLe oito ann(}s, combateu o duque Przemyslas'. 

· Nos tempos horoicos da Lacedemonía, de uma feita, to· 
dos os homens validos abandonaram a cidade para sitiar 
Messenia. Os si,t.iados, .porém, quo se deftmdiam através das 
ntural·has ·em dado momento, iJJ.udiram os .sitiantes e, 3 
noite,' foram surprehender Lacedemonia, que ·estava de~
guarnecida de homens. 

Immediatamente, a·s lacedemonias, honrada·s êompanhei-· 
ra~ dos ·seus varões de :tempera, armaram~se, com per.fei()ão 
e, enfrentando, •com 'li maior cora.gem, o inimigo1 puzeram-no 

. em . debandada e em vergonha....a .fuga. .Aldv:erltiaos os espar
tanos do .grave 'Perigo que corria· a sua cidade, levantaram 
o cerco de Mcssenia, correndo em defesa dos seus lares. A 
curta dist.anda de Laced'emonia,. viram reluzir brilhantes ca- .· 
pacetes, couraças e lanças e, ,julgando-se ás voltas com os· ri
vaes, ,preparam-se '!)ara a bntal•ha. Na imminencia do choque, 
as valorosas ·muiheres a.pproximam-se dos seus homens, er
guem as tunka:se se fazem reconhecer por -seu sexo r . 

·· Na idade inédia a Franl]a se glorifica com o maravilho".lo 
typo de Jeanne d'Arc - la pttcelle .d'Orleans, queimada rpeios 

·· inglezes ·em uma das ·praças da .Normandia, a cidade do 
nl)uen, heroína .. canonizada pela côrte do vapcano. . 

No reinado de D. João I, de Portugal, fundador da dy
nastia de Aviz, lá .pelo nano de 1285, 4uranto a bwtalha r!e 

' Aljubarrota, que coroou com a vietoria _afl armas luzitanas. 
· appareceu uma celebre c d·estemida mulher, gue exercia a 

profissão de padeira, ,chamada Bri·tes de Alme1da, e, com a . 
pá do forno matou' sete castelhanâs. · 

Walter Raleigh, gehio aventureiro esvirito cul,to .e am
bicioso o, ·segundo ·alguns. indiscretos, Savori!to da rainha Eli
sabeth, depois de .ter vindo á bacia do Ama~onas e do Orenocn, . ' 
publicou, e:n J"ondres, em 1507, uma deseripção de ,qua via.-
!l'em, na· qual, ao ,lado de muitas. notas ·preeiasa·s' ~ verdade!-
ras, fi.guram pagmas de fant!1sia. creações poet1ca:s, escri-

. ptn·s em seduct.or cstylo, ·como. ·o docnntadó encontro com a 
tribtt das amazonns, a nação dos homens· sem . eabeca e ns 
fai~call!~es montan~a.s de ouro e· perolas, batidas pelo bri-
lhante o;ol do Equador. . '1:1 

Gandavo c o padre Cristóbal dn Acuna, em suas narra
rões do Novo Mupdo, explicando a mnravilhosa natureza da 
região mnis scptntrional do Brasil, affirmam que a mesma 
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está semprr, guardada pelos batalhões de valentes nvullw1·cs, 
quQ vivem emancipadas do poder do homem. 

Entre os modernos cscriptorcs, Balzac, Thco'filc Gaulhior 
c 1\Hcholct, acceitando a tradioão, consagram a palavra ama~ 
nona, idepcdcndcntementc do titulo de eleitor, para concef~ 
tuar a mulher de caracter viril, valente c destemida, que vac 
á aue1•ra c monta a cavallo. . · 

Nos l~stados Unidos da Amcrica ·do Norte é passivei que 
a mulher, especialmente do sul o do oeste, venha um dia a 
praticar bravura nas linhas d.e combate, a pé, montada óu em 
aeroplano, porque alli vae se formando, pouco c pouco, a 
classe das cow-oirls I · · . 

Entr'e nós, porém, apenas se diz, com muito recato· e ti
mid9z, que·Annita Garilialdi, riograndensç .dos pampas, acom
panhava algumas vezes o co'ndottiere marido em suas opera· 
cões de guerra o • ' ' . • 

Seja como for, dando o devido desconto ás vibrações en
thusiastas· de Wilson, que, aliás, ·restringe ··sua apologia· e seus 
pontos de vista á mulher americana, tendo, ainda, em consi
deracão o idealismo irrefretavel desse excepcional evangelista, 
reconhecendo, em summa, o exaggero de suas apreciações, não 
ha, força, é confessar, necessidade de levar a barra tão longo, 
como fez o leader democrata, pa:ra conferir ás primorosas e 
gentis creaturas, que espalham a· graça e o pr.azer da vida, o 
direito de votar c serem votadas ~as espheras da politica. 

01.1em poderá, á priorí, affirmar que a mulher nesse con
tacto . com o homem, farfalhando com as saias nos collegio~ · 
&leitoracs, -cobrindo-se com as .plumas e. aigrettes dos chapeus 
nas altas regiõe~ da soberania, decotadas ou não,· perfumada~. 
com as suas ,mãosinhas delicadas, extensas meias a esconde
rem a musculatura das pernas, batendo, vezes muitas, com o 
tacão a r.uiz XV; não concorrerá a melhores dias, na direcção 
das cousas publicas, accelerando. o progresso e voluir dos po
vos, especialmerité om ·paizos, onde a machina administrativa 
não caminha · com regularidade e emperra, dando o machi
nista, por qualquer circumstancia c quasi sempre, para traz 
e precipitando o· apparelho do. àbysJ?o · . 

Sómente ·um pequeno pa1z latmo (e neste san~e que
rem os sahios contêmplar o Brasil) Costa Rica, na Amarica 
Central ,àdopt.ou, verdade é, até ho.ie, o voto feminino .. Ne
nhum paiz sul americano, até agora, a não. ser o nosso, pen
sou em semelhante conquista. Mas, isso não é razão para qur. 
a Commissão deixe de examinar e não considere a questão tal 
como deve ser pAla tradicão' o efficiencia do nosso liberalismo, 
em fac o da Constituição. · . 

Para isso convem repetir, não se faz mister, quando se 
pretenda recusar a iàéa do pro,iecto, demonstrar, porque são 

· factos incontcstaveis, que a mulher, seja de onde fõr. não 
tem, em regra, ó nem póde ter igual capacidade de .trabalho 

· que o homem, careeendo de aptidão e valor para dete,rmin~ .. 
das funecõcs; que a sua intelligcncia, em geral, nllo alcança 
com a mesma profunde.zn, todos os conhecimentos familiares 
no outro sexo; que os ~eus sentimentos, pela sua compleixão. 
existcncin mais recatada e principias de pl1ysiologia,. não se 
afinam c apuram nos mesmos moldes, visão e intensidade, 
com que 'se expressam os sentimentos masculos._ E difficil 
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não seria enumerar a pequena legião de mulheres que, nil 
B11ropa c Americn, tem contribuído para as sciencias, lcttras 
c artes, cm seu mais alto gr:\o. · 

Isto posto, apra ncceitar a idéri, de accôrdo coro o nosso 
rcgimcn constitucional, a brasileira, especialmente das cidn
cles, que frr.qucnta salões, avenidas c theatros, assisto foot
liall, faz o {oolinu c se exercita cm alguns sports, lê jornaes, 
romances. poesias e alguns livros ínsf.ructivos e empolgante!!', 
discute, de quando ·em quando. assumptos c manobras da po
li Llca e ela politicagem, finanças e cambio, o aluguel das ca
sas c o prcco elas feiras, mercados, forneqedores, joalheiro~, 
armarinhos c modista~. viaJa c vive honestamente, I!ão des
merece, nem p6de desmerecer o suffragío activo c passivo. 
Deli e é d,igna, visando-se o auxilio. que póde traze·r ao homem 
na conclucção da cruz elas responsabilidades, dando-lhe mei
gos cohsclllos, quando exasperado, ·cheio de adio, coler11 e vin
gança. conquistando ferozes adversarias das grandes c' huma
nitarias icléas, vcnceüdo os perigos o difficuldadcs, cantando, 
na~ horas amargas da contrarieclacle, desalento c dcsepçõcs, a 
canç:io do \amor :í lula c :i lenacida~e, fazendo ·renascer a co
ragem abalada, afugentando as dcsillusõcs c as utopias c evo
cando, ·no santuario das suas affcições c n expresso- maravi
lhosa do olhar, a nobr·eza de acção pelos deslinos da Patrin1 
que se .reflcctirfio na tra.icctoria dos seus entes queridos :.-
pac e marido, irmo c filho, . 
· · Paiz q'uc possue uma lei dign:1 como a que nos rege, o 

mais pcwfcit.o evangelho· dos direitos e garantias individuacs, 
n mais complel.o cocligo da uemocracia e dos mais sal.utares 
principias ele liberdade c ahrmonia de poderes, dando a· ma
xima expansibilidade ás insLiluicões Iocaes -· Estado c mu
nicípio, onde o estrangeiro se acha duplamente garantido, 
pela sanccão do seu. art. 72 c pela- prolcccão tutelár da sua 
nacionalidade, lumcnl.avel é que não fie tivesse antecipado, 
como em outros casós, ao povo americano do nor·Lc .na outorga 

. do voto {t mulher. 

Querem um exemplo recente? 
E il-oe com a proclamação do nosso systcína constitucio

nal, cm 1891, ~urgiu, logo, o sufft•agio directo para a eleiçãl' 
do · Senado ela Republica, ao passo que nos EsLados Unidos 
sómcnte 126 annos depois da sua Constituição essa medida 
demoeratica foi adoptàda,· conforme a ·emenda 17 A, de 31 de 
maio de 1!113. . . • · 

Não tem, pois, a Commissão razão fundamental I?arà se · 
oppor no pt•ojeclo. 

Na rnpublíénnn AlZeuwnha. o voto feminíno, . dolinearlo 
por uma lei do ncichslng, dn 1!118, l'oi eotrsagrado, cxp·rcssa
m,mtc, no· m·l.. 22 1ia ConsliLui1;.'1ío, de. 31 do ,julho de .1!H!l, 
nestas palavras: · . 

. I I 

«Os Depu lados são' Qleitos por sufJ'rugio universal, 
cgual, directo c secreto de todos, ·homens c mulheres 
maiorrs r.lo 20 annos, sol' a base da representação por
porcionul. O dia da eleição deve ser um domingo ou 
feriado,> 
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E, n1ais adiante, ar L .. H: 

«0 .Presidente do Impcriu é cleilo por ludo o povo 
ullenião., · 

. Bastaria, para ,jusLiJ'icar a ac!!cil.ucão do projecto, a re
sulucão ·tomada 'J)or esses dous grandes paizcs, um do velho • 
outró do novo mundo, ambos na vanguarda da culLura jurídica 
c da sciencia ele Governo e administracão, laboriosos, progres
sistas ~ de invcjavel desenvolvimento agrlcola, h).dustrial · c 
mercantil. ' . , · . 

Si é v01·dade que uma lei da Dieta da Polmria, de 28 do 
novembro de 1!H8, outorgou o volo ás mulheres de 2'1' amws 
de id!J)die, não ó menos !Certo que, para ler a mais elevada si
gnificação politica, •como clausula derivante da soberania de. 
potlcres, semelhante reforma no regímen fundame9tal do paiz, 
1eve que ser confirmada e incluída no Cons·titúil,}ão polaca, 
art. 12, que ac,aba de ser promulgada, em 17 de mal'l;o ul-
timo ou do ·COI'renLc anuo, '1!l21. · 

Em llolla!lda, o voto feminino foi, .tambem, ouLorgad'o 
por um preceito consLi!ucional. resultante da r:evisão da Con
llLituü;.ão de 30 do novembro de ·1887 c que teve Jogar en1 
1!l,l!). . 
. A .Dinamm·ca, segundo a t•e(o/'1/w const.itucional de 5 de 

,junho de Hl'1'5, ·Li:tulo 4" ~ 2!l, out.orgou o sui'fragio directo ás 
mulheres de 25 annos para o Polketino, camara alta do ~arla-
mento, Riasdao, c de 35 annos ao Landstino, camara baixa. ~ 

Na· Suecia, a conc'cssão do vot.o feminino foi obi~to · do 
· emenda const1i Lucional cm 1 !H !l o. actua !mente, se aC''lia encor

p_orada ú. re.forma da Constitúição, votada eni 17 e sanc.cionada. 
em 20 de ,janeiro deste anno. - ·. 1 . 

Em Nnrucaá, i'oi, Lambem, p·or et'i'eilo de emenda consti ... 
tucional que se r.ealizou essa conquista, ratificada ou devida
monte incluida na reJorma da sua magna lei, promulgada. ha 
poucos mezes. . · · · 

·.. A Aust,ria e Htmut·ia, conform.c o Conuressional Record· dos 
Estudos Unidos, vol. ·58, n. 9, do" 28 de maio de 19·19, esten
clcram o direito do voto ás mulheres em suas novas cartas fun- · 
damcnt.aes de -10-18, calc.adas em rholdes demoeraticos e repu-
blicanos. . . · 

·.<\! Tcheuo~Slovaqu.(a. foz· da mesma concessão materia 
const.it.ucional, .como do Lexto da sua CorisLituição de 29 de fe
vereiro de 192ll1 embora .iá uma lei do 19118 tivesse providlen
ciado sobi•e o assump-to. 

Ull.imamenLe, a Bclaica. aclopl6i.l o voto feminino p.or meio 
tio um addiLivo ou artigo addicional á sua magna Lei. , 

Nu Amorica hüina~ segundo referencia do um ,jornal hra
siloil•n, D Pru~'· do 30 de marco u!LinTh, sómon!,e uma re~publica, 
Costa nica, como dissemos, outorgou o suffragio universal ás 
múlliOJ'es pol' mrin •d'r. r.mondas ít sun Constit.ukão; 

Siio estas as nações que, ai.IÍ o presente Leem liberalizado 
sPmelllanLe Llil·ril.o ao bcl!o sexo JlOl' meio de disposiLivos e 
l'cvisiics consLil.ucionaes. · 

•A frente dos que não .possuem ConstiLuicão esc.t·ipLa csf.t'i. 
a 1nulatm·ra ·com algumas de suas colonias o ciucumscripcões 
autonomas outorgando o volo feminino mediante leis ardina
ri as. 

Assim, a" Ing·lalet•ra, propriamente dita, n ilha onde se li
mita c cinfinu <1lú·ion, a E.ycossia, o 11ai.: de Galles, a Irlanda c · 

'-

o 
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o Canndd d'elibcraram sobre semelhante medida em Hlit8, 
l.cndo, mui~o antes, cm 1881, se manifestado, a ilha de Man, 
que, ucssiJ senLido, logrou o privilegio da prioridade. 
· A Nova-Zclandia cstabelcc.eu-a cm 1893, a ·Aiislralia em 
fU02 o a Filandia em 1906 • 
. . A Jslandia, dependencia dcnamarqueza, adoptou a provi

são. cm 1913 e a Russia, dos Soviets ou de Lemno; eiJI 19117. 
Ha quem affirmc que a Servia, Italia o Luxemburgo, por 

lois de 1919, outorgaram, igualmente, o voto feminino. 
Ve-se, pois, que a idéa, dó muito caminhar e ser debatida, 

já realizou notáveis c relevantes conquistas .. 
E, porque não se incorporar o Brasil, sempre liberal, po

derosamente democrata, a essa brilhante legiiío de nacionali
dades c colonias

1 
fortes pelo. altruísmo, de elevado valor mo

ral e grandeza ao 'Pensamento, quasi todas materialmente 
J'jcas. ·(-~ . · 

Indiscutível e inadiavel é a consagração ou reconhoo,i
monto desse direito á mulher brasileira, tiío meiga e carinhosa 
no lar, quanto intelligente e decidida na defesa e sustentaÇão 
fios mais importantes princípios de ordem social, d'a liberqade 
c das garantias individuaes. · · · 

Trabalhando, desenvolvendo sua actividade pelo progresso 
o integridade do pai:z, amand'o, em geral, Deus, Patria e Fa
mília, a mulher brasileira, que se tem empenhado em diversas 
campanhas liberaea, como, cspe()ialmente, na abolição da es
CJ'avatura, não deve continuar privada do exercício do voto 
nos destinos superiores da Nação . 

. Agora, o que não se póde fazer, de modo absoluto, d 
npp.Jicar-Jhe todas as disposições da lei n. 3.208, de 27 de '· 
dezembro de 1916, porque ella noã poderá fazer parte das 
mesas eleiloraes' ·como . .i uiz, funccão que, ainda, não começou 
a exercer. Parece, tambem, que se lhe não deve fiiiCU ltar · a 
prcsidr.ncia d'a Republica e dos Estados da Federação. Estas 
r~stl'icções, pqré.m, sg •podem. ficar a cargo de outra Commis,
sao - a de Leg1slacao e Jushca. · , 

• Quanto á nossa missão, ,por não fazer a Constituição flís- . 
tincção de sexo para o exer()icio de mandatos políticos, deve
mos di'zer que Ci projecto não é inconstitucional e que, por-· 
tanto, merece entrar na ordem dos nossos trabalhos. · 

· -Rio, 11 de maio de 1921-. -Raul Soares, com r~s'Lriccões. 
- Auuusto Cczar. -· Lopes Gonçalves, Relator. - Antot1io 
Moniz. -Bernardino Monteiro, com .restricc!ies. 

. ' 

PROJilCTO DO SENADO N. H2, DE 191.!), A. QVE 81: REFJli\E O 
PARECER BUPilA • 

O Congresso N.aeionnl decreta : 

Artigo unico. São extensivas ·ás mulhores mla.iores de 21 
Jillnos as disposir.õcs das leis n. 3 .139, de 2 de agosto d!e i!JJII, 
o n. 3. 208, de 27 do dezembro de 1916, revogada· a legislaoão 
cm contrario . 

. Sala das sessões, 17 de dezembro dt.l · 1919. ,....., Justo 
Chcr,mont. . . .. 
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Justificação 

Prestando a devida homenagem á principal mi.ssão da 
mul·her sobre a terra, - os mi~>leres da ma~erndad'e, - penso 
qué CIICS não São incompativfÍiS COnl OS 8•'US deveres SOCiaes 
o com o,g direitos políticos qne o regimen democratico lhe 
deve garantir. 

E' verdade quo n eruoldade doR coetumes primiLivos pra
l.icou á in,iustiQa., rebaixando a sua posição no seio <ia huma
nidade. No direito antigo, a mulher era ocnsiderad'a csr:rava 
do homem, e n&m a pureza da moral do 'Christianismo e a . 
sabedoria da jni.·isprudeucia i·omana moriricaram completa
mente es.sa idéa errada, esse traoomento barbaro, que predo-
minou durante mruitoo seculos. A mulher continuou ·a ser 
uma· igual ao seu semelhante. 

:A Jegistacão republicana brasileira protestou contra essa 
iniqua d!esigualda~e. dando-lhe o Pàtr.io Poder. 

, E' preciso completar essa conquista dr. civilização o de 
humanidade, outorgando-lhe o direito politico . 

.. As nações .civilizadas estão adoptando em su•a:s lei R. essa 
iguaMado de direif.o. Não dever o Brasil imitai-as, satisfa
~;endo urna aspir·acão que se justifica qu'anto á mulher pelas 
provas dadas de capacidade, de aptidão, de coragem e de pa
trioLismo'? 

Qual foi\ a virtude cívica de que ·eua não · se mostrou 
capaz, durante os nlbimos annos, os mais difficeis que a hu
manidade tem· atravessado? 

Quem vivc1 em sociedade está sujeito a encargos, aos 
quaes devem corresponder direitos; Ninguem deve pagar im
postos sem que, directamente ou por delegação, intervenha 
na sua decretação. 

A mulher paga impostos: por que prohiblr a· sua piu~ti• 
cip'ação em regulai-os?· · 

O voto da mulher será um csUmulo nara o homem,' quo, 
cm gera~. abstem-sc do exercei-o, mostra-se · indiffercnto a 
r~so direito, desinteressando-se n11 escolha dos ~·alegados que 
toem do decidir dos destinos do pniz. · 
-· E' ele entr'is.tecer os coràcões pabriotiros a indifferenca 

·<lo groso da popul·acão brasileira nos dias de. eLeições. Deixa 
a uma diminuta minoria essa funcção tão importante da 
vida publica,· não intervem rio pleito até mesmo quando vão 
so resolver questõe.s palpitantes e de futuro. . 

Dando o vot,o p.olitico à ,mulher, 'á mão. á esposa, á l'i1~1a, 
olna se inloressn.rá directa c _apaixonadamente pelos I~egocws 
publicas, chamut·á o ·marido, o filho, o P~IO" ao cammho do 
dever · !l nós lcr·emos tt nar~ão governando-se a si mesma, o 
POYO 'rchabiJilado COill O exemplo OOS CJ}l'O llOS SÜO mais Cill'llS 

na vida. 
O pro,iocl.o ri nm gesto de J'C[JUra~~~o ~l'C l!;ma. in,iust.ica 

muil.as wzes sr:cuhu', r\ mesmo uma rotvmtliCar;ao; n nrn cs
l,imulo no cxercicio do direito do voto (quo alé .iá pcn1illlm . 
cm !ornat-o obrigat()rio, tão necessario ó ~llc á vida de uma 
naoiio), é um incentivo á no&9a regeneraciio poliLicn. 

s.- Vol. r 1 :7 
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O Sr. l'aulo do Frontin - Sr. Presidente, o projecto (Jue 
tive .a honra de submettm· ;i. al.t.a cun.sidcra~ão do .Senado, ua 
sessao de D do corrente, tem SJdo ob.Jecto de multJplas apre
eia~·õcs qun eu mo re~CJ'vu pum unalysar minuciosamente, na. 
orcasião da diseussiío do mesmo projecto. Ha. poJ•ém, algurnas 
eonsidCJ'UQÕcs, feitas a t•esrwito, que exigem de prompto uma 
resposta de minha pat'tc. · ·· 

Assim, tem-se querido atlríbuir a uma das medidas con
st.untcs do pro,jcclo - a do art.. "2, a que pl'Oroga por seis 
mezes os. prazos nu as da tas de vencimentos das letras de caro- • 
hio, dos saques, das contas, das facturas, em uma palavra, de 
todos os effeitos commerciaes em moeda estrangeira ou cm 
mil réis, ouro - como tendo sido repellida pelo commercio., 

''l'al asscrr;ão uão ri exacta. O Scuai:lo, pela leitura que vou 
fazer do tele.gmmma recebido da 'illustrada directoria da As
sociação Commereial. terá opporLunidade de \·orificar a ver
dade do que af'firmo. 

I • 

O Lclcgramma é di) seguinte têo1·: 
. ' 

«A dit·eelor·ia da AssotJiação Cotrimercial do Ilio de 
.Janeiro suntr.-sc no dever de. enviar a V. Ex .. os seus 
ag-radecimentos muito sinceros pelo nobrrJ movii:nento de 
V. :JJ:x., logo ao inicio dos trabalhos legislativos, cm 
pró! rlo commercio do paiz, cu,ja at'flictiva situação 6 .de 
Lodos conhecida. . . .··"• : . 

Em prazo o mais breve IJossiycl, e o~··· 'i:ia a· opinião 
do commercio, altcn La a tmnsceudencia ·r j!sumpto, a 
Associação J(•rá oppor·lunidadc drJ manifmi . •;i'J'seu pen
samento sobre a u ll.ima medida contida·. D.ó J)ro,iecto 
apresentado.» 

Vtl, pois, o Senado, que se) sobre usta .uJLíina :medida é que 
a Associa\1áo Cornmercial não quiz assumi'r, pela .sua directoria, 
inunedialamcntr), a responsabilidade do respectivo· assenti-
meuto. · . . . · 

O tolegl'amnm es1.1'l assignado pelos Srs •. Ar·au,jo .FrancO, 
'prrsidentn, e Fortunato Bulcüo, sccrotat•io, inl.crino - dous dos 
mais distinctos commcl'ciantcs da nossa praça. 
. Está eonvocada para segunda-feira, :is 2 112 da tat•de. uma 
reunião geral de todas as associa(:üus de commcr•cio ou :de in-
dustt•ia, eollr s1ldrJ nesta Capital. · · 

;'~stas condioões, ter·ci a maiot• satisfação cm uguardat• 
quafq~)l' alvitre, qualquer modifica\!iio, qualquer outra mo
dida qÚ!\ posRn, com utilidade c eom urgcncia, l'esolvm• a ct•isc 
aguda~' ai'J'liel.iYa, pela qual passam o commcrcio c a indus-
ü•ia ;do nosso:··jnrk (!'ansa.) .. · . · .. · 

Xli'.Iado <lu'rwoccdimrmLo per•fnilamcnlo razoavul c ponde
rado ria Assuein1·.ão Commer·eial, observa-se. outro de nal.ur1!ZlL 
divm·sa, qrw' nfiri paÍ·I.c a!Jsolul.amente dnR orgãos .roprescnLa
th'os do comnHH'Jlio c da· indusl.ria nacionaes, I>!.'ocuraudo in
Jiumrciat• a Ullinião pultlie.a. l~niJ'~ elles. es~ú um Lolegramrna, 
publicado )Jelo .Tomal do Cum.merew, como vwdo de Nov.a Yurl\, 
·no. quul se atll'ibull, quando mcnoti, ao aulur ·do pro,)ccLo, a 
]H!clru ti c ser um .irt•cflccLillo. 

Este di~curso niio. foi rcvMo pelo orador,, 
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As palavras do telcgramma são a~ seguintes: 
· . «Considera-se geralmente uma irrcflccção a inclusão 
da moratoria entre essas medidas, c póde-sc affirmar, 
que as consequcncias foram desastradas nesta praça. 

· pai·a o credito desta Republica.» · 

O mesmo telcgramma contiutía: 

. «Crc.io Jllcsrno poder adeantar .com segurança que 
as. ncgoCiaçocs que o B!·asr l cntabolara para. um empre
~timo nos Estados Umdos e tantas vezes tinham sido 
i_ntcl'I'Om_PidaS.:.. eiitaval!l ultimamente proseguindo c 
Iam mmto bem encammhadas, esperando-se a proxima 
c immediata realização da operação. ,, 

A noticia. da proposta da moratoria nó Senado Bra
sileiro prejudicou enor·mcmcntc esses trabalhos c essas 
negociações.~ 

No final o me~mo tclegrammn. di1., que a incÓnvenicncia 
da inedida eujo simples· annuncio já influenciou para o cambio 
ha.ixar aiuda mais, paralysando pot• assim dizer, as negocia
ções pa.ra o cmprestimo, as quacs se achavam cm cxcel
lcnle pé.' 

. Admira-me que esta: noticia que vem da pra~m de Nova 
York, que por cmquunto não me consta sc,ja a metropolc do 
Brasil. . . . ~ · · · 

O Sn. ;( .. Azllnr.oo - Apoiado. ,. 
"'~.' , I • 

. · oit~c.·, ·.~• · I 

O Sll. 'PA.I:!io Dll .FnoNTJN - ... porque ai nua não passa-
mos á eolonia norte-americana. . . • 

o su'. A,. :">Zlli\EDO - Apoiado. 
O Sn .. PAULO DJl FnoN'riN - ... venha se manifestar desta 

fói'ma sobre um projecf.o que intcrcsstt a ordem interna c os 
negoeios peculiares ao nosso pai~. · 

Não posso admitf.ir•, como alguns ,;ornacs teem dilo, que 
este tclcgmmma é um despacho de torna-viagem, elaborado 
aqui; mandado para lá, c para eít transinittido, para influcn
t~iar; .de qualquer fót•ma, a manit'csta~lão das classes conset·
vadoras interessadas on o Congresso Nacional. l~ para isto mo 
·baseio no que .o Sr·: Presidente da Hcpnblica disse na sua men
sagem, de 3 do ·corrente: «Destes meios, o pt•imeiro . (empre
sl.imo externo), concorreria, sem duvida, ui·uda (JUC de modo 
rolativamcutc passageiro. plll'lt a elevat;.ão ·r.!o cambio. Teria, 
alt!m disso' a vantagem dn melhorm· a situaj;ão geral do paiz, 
l'ar:ilif.ar-ll!c a sati~flwão dos comprowitisos cxtcruos o a roa
I i~U.t.'ão de muitos cmprehcud imcnloii uc utilidade pub!i<:a. 
O Governo tenlou durauLo muito tempo oblcl' empt•csttmos 
iun condições dignas para o nosso credito. Impossivcl foi rea-
li~ar a. upurur;ão deseJada. . 

Eslava, portt~nlo, o Govct'IIO r11;nrosnmcnLc JH:t correnLo 
que ,iá em ~w:eossivas r·ept·escrli.a()Õrs, lhc 'foi levada pela 
Associur;ão Comrrwrcial L' pP.l:t Fr.l!eraçãn das. Associa1;õcs 
Gorumel'ciacs, l]Ucr di~or a .necessidade de uma np.fl!UtJão d'e 
ct·cdil.o ·no csLt•angeiro como elemento parl\ modificação da 
taxa cambial e melhoria da siluu~üo gorai. 

! 

' 

'· 
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Ora, é o Gov.erno que diz, nas seguintes pq•lavras da sua 
· mensagem: 

· ,dmpossivel foi realizar a opcracão desejada;» 
t:orno, porlunlu, ·chamar de inre.l'lcclido o Sona{!or que, 

vendo quo. da . .parle do GoYerno ·li impossível realizar um 
cmprcstimo exloruo, vem indicar, dentro dos meios ao nosso 
aJ.canco, dentro do~ nossos recursos financeiros, medidas que 
possam allender ú silua1;ão premente cm .que se debatem o 
c:ommcrcio c.\ a industria '! . · 

Ainda mri,is. A mensagem. accrescenla: «Nüo i\ verdade 
que <fOffcrLas de dinheiro, cm condições va.nta,iosas» me 
tenham sido ·feitas e muito menos que alguns Estal]os se 
hajam «offcrecido para assumir com: a .Uríião os untts de uma 
operação financeira.». ' 

.· . ·Ou não ·podemos mais acreditar ·na palàvra. oi'ficial ou 
·a resposta unica que se tem a dar ao representante tclegra.:.. 
phico do .tornal do Com:nwrC'io, mandando este lelegramma 
pa,ra inJ'Iucnciar a opinião ú respeito do projecto, só merece 
uma resposta, c, esta não ~ou cu quem ·a vae dar: é S. Ex., 
o Sr .. llrcside~õ"da Rapublica, nos. scsuintes tel'mos do sua. ' 
mensagem : , . . _ 

«Tudo isto são fantasias, sinão J'wlsidaclos adrede concc-
. bldas para. transviar a opinião publ·ica.,. · -

E~ a resposta, que cu dou, ,com as pa1avras do Sr. Pro.,. 
,_ ·Slclcnte da Hcpublica ao correspondente tclegraphico do Joi'

nol do CO'Inmercio, repcllindo a palavra «irreflexão», i;lor cllo 
usada: quando se referiu ao proj ccte aqui· apresentado. 

, ' Examinando esta questão quanto .ao emprestimo exter
no, devo ac.crcscenlar o .seguinte: o correspondente .faltou ú 
vorclacle .- c eu. refiro a palavra mais gcnerica -·mentiu, 
quando diz que o projecto determinou uma baixa cambial. 

Nos 15 dias ullimos Lemos tido uma série de domingos, 
fel'iados o dias «enforcados». O commercio, pela sua bolsa, 
aqui, nfio trabalhou: no dia ·I,· porque era. domingo; no dia 2 
pox•quc era «enforcado~. no dia 3 por ser feriado nacional, no 
dia 5 porque çra . .C. ia santo da Igreja, no dia 8 porque era 
domingo, no dia 13 por .ser feriado nacional :e hoje porque ó 
ccnforca.do» c amanhã porque é domingo. Portapto, como 
b..ollcza rlc trabalho os exemplos são dignos de mcncão. Es
,famos cm meiados do mez e quasi a metade sem trabalho. 
Depois dizem que quem não trabalha é o Congr~sso., .. 

. O 811. JEnoNYMo .MON:l'Eil\o -. Isto 6 muito oommum. 
O SH. ·PAULo Dll FnÓN'l'IN - Vejamos· agora qual foi a 

oseillat~ão cambial ne•sscs poucos,,.clias doe trabalho. 
Nestes ·15 •dias a cotacão do dollar, segundo. a Junta. de 

Corretores foi; no dia 4. de 7$MB; dia G. 7$725;·dia 7, 7$647; 
<lia 9,· 7$~60; dia '10, 7.$Hl6; dia 11, 7$5H2; ,cJin12, 7$555. , 

Quem exanünar nHI.OJs taxas veril'icará .que não· hou.vn 
!Jaixa cambial nenhuma. São as :peyqur.nas. oscillacõcs, eor
rcspotulondo ú ld da ol'l'cr·l.a c da .procura, · lvavcmlo maiot· 
qtmnl.icladc de lomadorr,s fll1 que leti·as flisponivois. De rnoclo 
fJIW as 1sarit]J;õrs c!t• taxa ·Sfin m1HaR: 1\.nU poderei dizer· que 

· tl'ndn sido n prn.iedo UPI'()SOIJlt~do no d•ia 8, ol\8 não poderia 
tcw sido eonlweido l(t sinão no dia O c, no dia LO. houvo uma 
taxa de /.~ltOü, f!; no Llia BcguinLc, de 7$i(i02. 
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Vê-se, ·portanto, flUe o pro,irelo não tovo influencia ai-· 
guma. e a pr·o,.losi(:ão cnu'nci:l(Ja no I ologrnmma ri. como disse, 

. menlt1•osa .. Uso da pnJavra com todas as suhs letras, 
NesLas Clondir;õcs, c!CiVO dimr ao Senado que as med!idas 

foram apresenl.a!las pelas circumstancias do que a mensagem 
,presidencial· tinha declarado que o Gove.rno não recofreria ú1 
omissão, que om um dos meios, e que, quanto ao em,prest.íml) 
cxf.crno,, Linh~ sido impossive.J conseguir a operação deseJada. 

Assim, so restava cate recurso, deante dos clamores dlli 
pr~ça do Rio de .. Janeiro, que .ii't se faziam ~cnLir desde os 
meiac!os do segundo semestre do anno pàssado, intrmsifican
flo·-se no ,primeiro trimestre deste anuo em que a sít.uaç,ão se 
vem aggravando. continuamente - o da apresehtncão do me- · 

/ . didas ·de providencias immedi:itas. · 
.. TiYo a felicidade de ver q~1e ail providencias con.t.irlas no 

art. l" do 1Jli!'O,iecto mereceram da parte dó commercio e da 
indust.ria completo assentimento. Talvez o commercío dese:ie 
.quP, cm lo•gar da taxa de armazenagem, ser de trcs mezes,· 
soJa reduzida a dous. São terei a me ruo r duvida em acccit.ar. 
essa ponderação. Propuz úrcs meze.s ·porque pela cir
circumstancia de .que a prorogação era lata e até 31· do de'.. 
zNnbro. Mas, si offccl.ivamonte, é noccssario manter cm dous 
mez.es essas prorogações dadas pelo· Governo, não torei du
vida, em apresentar uma· emenda nesse sentido,, 
• Quanto (t segunda :parte do projecto que se refere á pro

rogaç;ão dos ·prazos, d'e'Vo !.ornar bem claro que não ba nin
guem. que conteste que esta prorogação de tP•razo se dá taci-

.. tamente. Quem conhece o que se passa entre o. ·commercio 
ím.porta:dor, sabe· perfeitamente que esses prazos te·em sido 
prorogados, salvo algumas excepc.ões. Essas prorogaçõcs ta• 
citas dependem de fàvor, portanto, de relar;ões de amizad'e. 

Devo dizer ao Senado que o"lneu illustre amigo, o digno 
negociante, Sr. Affonso Vizcu, que é um dbs membros mais · 
t•oprc,scntativos do commercio da praça do Rio de .Taneiro,. 
manifestou-se contra. 

· Isto é natural. A si.tuação de sua casa é boa. Elle tem: 
bonH amigos· e póde salvai-os,. corno tem salvo alguns nas 
difficuldades actuaes. · · . 

Nem todoS', porém, estão na posição de S. S., de .mOdo' 
que é precfso toma,r-sc o criterio da generalidade. e não o 
das. posições esp·eciaes. 

. Nestas condições, a prorogação tacj.ta que se dá, conlérn: 
dous ·inconveniente~>: primeiro, é um objecto dlc favor; se
gundo,. nfío r\ uniforme. A um se proro,ga entrando com uma. 
parcella de c!'inhciro, a outro se proroga sem entrar com es~a 
pn.reella; a um se proroga ·dando GO dias do· prazo; a. outro, 
c! ando seis mczns. · ' · ., . · 

O~a; ha toda convenir.ncia na solução lrgal, o que dnrili 
uma medida de ·o ri:! em eq.ui tat.iva para tOldos, não dO'pcndendo 
de favor e constituindo um cHrcilo. . 

E' CT~·te o ob:iect.h•o qun tiVCl om vi~tAt c qun emqunnto não~ 
,fiem· demon,qtraclo ser de Rerios incon1veninnt.cs,· contará, não 
s(l com o meu apro,io, mas com a minha. defesa•. 

'J'orminnndd, pediria :í illuslrc Commissão de Gonsl.itui
r;iio, ÍL qual foi remeWclo o pro,iecl.o, .ii't que el!n .. se atll~a. 
organizada, com a eleição do seu Presid'enLe e Vrce-Presl
dente. que rse dignasse o mais breve ·possivel dar parecer .li 
:respeito.. · 

1 
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· . O incendio osl:l l:l\'rando; o CoqJo de Bombeiros foi chn
.mac!o. E' preciso que el!f\ não tardo em nccudir á silua~üo. 
:(!lfttilo b'Cm; muito bem. • ) · . 

'I 

O Sr. Presidente - Continúa n ho!'a do exprdirmt.e. 
1 'l'em n palavr;a 'o Sr· •. Teron~·mo i\Iontoiro. 

· O Sr. Jcrouymo Monteiro ( ·) - Sr·. ll!'esident.e, costumo 
receber•, sempr•e com ill'azcr IJ a·g'l'ado a noticia de nuinifesla-
()õos de a:preoo• J,t·ibuladas nos sel'vidor·cs. do ~Jniz; e,. quando 

. f-:ssas demonstrações de esLima .publica visam -aquelles que 
· aell~s l'le Jazem dignos p-rJio ·sem brilhanle passado o por· no

;L:We.Js ·SBI'Viço.s á cau-sa do nosso progresso,. esse meu \lOn~en
·La!l)c.n:t.o -~®.Cfl do pont.o, enchendo-me de en•l-lmsiasmo: .e dt} 
vcridooeiro ovgulho pa,f.rioLioo, E' .. que eu vejo, nesses mov1- · 
mentos da. opinião, um recm·so ·de. •Q).IC ·se serve o povo pnr1t 
:J.ffirmar' o seu J'r.coniJJocimenrt.o,. a sua graltidão .pelos bent!
ficios. recebidos e ao m.esmo tempo pat•a -estimular .nquellr.s 
qüe o promovmn a qurJ pro;;ignm no;; esf'orr;os empregados em 
i11roveili!7da.. causa eommum. · 
· ·-.xcri:ldi:lo, Sr. Pre;;idcnte, que do mesmo pwsar ~iio, cm . 
gera.!, ús .)Jomens quB se inJcresgn.m · pelo bom nome ·di1 noR~a 
:P·~LI·i11, a qual s6. pôde :ser· grandu, for·t.e, l'Ni!peitnda, e nd
mirada pela ·eleva~iio de h.nimo, pela fm,l.aleza do espil•N")· 
pela •Superioridade de •genio o pelo :br•ilho rle iu~elligooci·a ·•le· 
<;cus tls•t.adis.tas. -, 

Com :tal. Q.rieuLac;iio, .Sr:.'~ Prnsidcn.~e. eu não . eonf.ribuo 
~amais para o dooacalo,' ou !l)ara o desprestigio do.s nossos 

. ~!Otnens publicas e,. bem aCI contrario, :procuro sempro I)~ 
m~ercar da minha· considerncão e do meu respei·LO: E'. bem ~b 

· v~ r que aDfl que. mais. mer~cem, no ·meu .entender. rncl'horr.s . 
·sao as . mostras do meu apreço. ::-:\ . 

11•' .. R',. aliás, acto. de ,íusU~!Il n CJI!ftl l/,odo8 nós.· sent.imos fo:•-
çn<los, muHo natur·almcnte. ' ~- · 

· Com .taes idéas, c .seguindo dn pm•!.o os passos do c iv/a 
'um dos servidores da c:iusa pu•blica, hnbltuci-mtl ·desde mui
f.os annos a a.rlmirnr um no/.nvr.·t comp·at1'ieio q.uo, .~ervin,~o 
de vivo r.spit·Ho fl possuindo pt•o·fundas -convicções .'dcmocrn
'Lic~s. vem pr~eflt.nndo nssignatndos .servi((OS .ao .nosso p~1 noA 
rvnrio~ postos •de resp'onsnhiidn-dG, para os quacs tem -sirJw de~-· 
~.nol!_do ou ··pelo voto pe~puhw, ou pela confianon do Chllfo du 
N:wuo. . · · . 

• A sua ,:;crcnidade de animo o grande visão de homrun do· 
'osf.ndo tem, por vozes~ removido· ,~ituar,õ1~s diffl.ceis e ·nOlll[lli
cndns entt•o l\ÓS. 
. Sim, Sr. Presidll'O'i.l), üSI.ou· :wo~tumndo n acomp!llnhnt• 
rlesdo muitos nnrws. com grandf} admh•auno,. a rsse ~mpn.
:tricio illu!Sl-ro .c; ·d·iB'!lo entro iJ3mnis dignos dcsl.o paiz.J . 

· O meti· api·oço Jlrlos se!'yicos t•olr.vnnt.es, por ·ollc pres
:Lndos ~t Naciio, Lcm •sido mais do t1mn vez, • domon<~l.rado em 
nc'los pubJi.cos -o. cm significações de e>t.ima 1)01'. sua peilsoa. 

Agol'n, no' ost.rnngcir•o, ·CS1tr gmnde .bra·srlcH'O, rec-ebe .flo . 
Gover-no amigo da Fr-nnQa umn. a-fJ'ii·mar;ão de ~qcu apreço ·e 
uma ,prova signi'fien.livn. .ela. .sua admirnl)iio :pelo· '!'Cievo dn 
:-un intelligenci~ e, nindn pelo~ grnndes serviçis po1r ellr1 

. ---~ -- . . 
· · i(') Não lfoi revisto pelo orndo 
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Pl:~s!.a~os UI) Bra~íL M~J?lbl'O int!~lre dr.i!l.a. ca.,11 , vCll'da.:J.~ír~. 
OI namento u~ a!-~ ·PoiJI,Jen hr·a·sJleir·a.; não •! possível· qur• 
tm~os qna,nl.o., m1hf.nm. Jl0·"t.P-oCnmpo IJ lodos nós CJUH fazemos 
P~~ !·li do Senado brnsJir>n·o, ·11os mostrnmos ínsensívrJi,; ln-

t 
1 ~1JltJl•r.nll':~ a ·~B.~~ pt·ova !lltbliea dtJ r:nnsiclrraçüo, r1ue. o' Gn-

1'•~ ~ r;,1:n,c~ am1g·o d:~:. 1:/an~;~ acaba ole J)l'~St:\l:i ao r:minenln eRt:Ídi8-
. ,n St. Sr.n:li~Ot. !"Jln I rr;a!Jlia. Homem d•! pas;;ado lwilhanlr., 

.1 .r!u.r~- o pn1z r!ew! os. m:llS ns~ign.~ludos sr.t•vi(:os, .hi na admi-. 
111~t.r acao snperwr· do sfln :Esl:arlo, Jll no all.o Guwr·rw da l\epn
~hr.n, (jtW ttJVIJ de ·assnmn• JO()spet•arlnmenlr•. poe oeuasüio do 
mf~usl o passanwnt o !lo: PJ•rsidenl.e el'J'r.ct ivo, t•.onselheirn . 
Aflonso J?erma, quando dtvcrgmJCias de lula~ polil.icus agita
vam ~.pmz, dn qyE! tdlt;! tomando n direcção, o ror. com a maior· · 
.~ore,n.tdade, lrnd,o :1 rnl'n foliciclnde .de ncrl'l.qr na eseolha dos 
auxiilm~es, que. Jnlll cat•J•ng"tll' eom elle as J•c;;pon~nbilidades da 
a l'flna tarefa. · · 

São not.av.eís to r.;;lfio vivos na Jembranr:a dM contempo
,l:nneos os S('I'Vl(.'O;; (!IW, •mliio, pru8I.Ou, dm1lr·o e Jôm l.ln B1·asiJ: 
Mra, co!lr:r:Huanrlo-no'! .. .,.i! unlecipandn. o. pagan)r.nlo da no~sa 

~~ J!!!Jl:al.?rm; ~enl~o. ent0~nut.ros muitos, com a crcaçiio do Mi
Lf-msterw da AgrJCult.m·a, r1aru cuja fundarão e in i e índio cha

mou, com a mesma habilidadr, Ministr·o "tüo ·dig·no e' eomJJC-
I.en te, como e1·am os que ,i:í o rodeavam. 

· Annos depois, foi Ministro do Extrriol' cm condir.ões n~ 
mai~ difficeis, não sr.í pOI' le1· .de substituir um chánccllrJ• 

. h~bH,' compel.entc e operoso, nomo f'ôra o seu ariteces~or•, · co.Jllii)' 
mnda porque. a gueiTa mundial, com lodos os seus borror•rs, 
perturbava todas as. chancellarias. . 
, :FJ~I.ou repetindo fac los de hont.e01, Sr. Pr~sidenf.o; l'aclo~. 
que r.slão na. memoria de todu~ os que. so interessam pela pro~
peridadc da Nação. A .firmeza. a· habilídaae e finura de tacto; 
com. quo o preclaro l\Iinisl.ro SP. houvo na gcst.ão da sua pasta, 

1 \'-" ~~o. nol~.S- •llle muito impressiona~ll_@ os nossos concíd!ldãos, 
.. •-proporcJOnando-lhcs, a. todos, mats um ensejo d1.1 admu·ar. n 

H lia .capacidtide .do Sr •. Nilo· Peçanha. · 
Agora, longo da. Patria, em .um cenf.ro illush•r, o Govm•no ·· 

da Fr;nnça, conhecendo ~eus feitos o sna posiç_ão no Bra~il • 
. :wabn. de homenag·cal-o· de um modo t.odo espem .. al r bem' cx-
prllssivo, · . · · 

Essas distinccões, ü•ib,!!).aúas à. tilo. not.avr,l compatrício, 
honram sobrenwdo o Sc!lfl@bt•asileiro, dn qnnl I! .elle .um. do~ · 
mni~ hrilhnnl()s ornamentos. 

A. cJlas não p6de SP.l'· indif!"crenl.e a Nilcão; que tem por · 
crz·.to incarnadas na pessoa dessr seu illnst.rc f.ilho vivas o sc
A'lll'a$ esperança~. pois. é. para Plle que. nos .ultimos. t~>mpos se 
trmh voltado as vistas dos dirigent.cs do paiz nos .mome!!Lo..s. 

', ~t, difJ'iceis r cmbnracosos dn .sua vida. 1~ será, ccrLnmenl.e, amQ~ 
t ~I .. ;r ·nüe qne R e volvr.rão as at.t.enções, quando 'forf.es .embate.~· 

pcrl.urharPm os nossos passos e nos entravarem .o cammho, n" 
'J'llf\in rla~ luLns r compct.icões politico~. · 

. Assim ~endo, · St·. Presidente, vr.nho. rrqucrr.r u Y. Ex .. 
r.onsulte n. Casa S<' consente cm se mandar da pm•I.IJ' do Senac!o 
Brasileiro, um. telc:;ramma de agradecim.nnto ~o . ....flt'. ]lt•ost
rleni.e .dtt França poJa honwnagl'm pt•l'sl.ada. ao no~u emmnnlc 
piiLricio na· sécto· daquello (lovm·no, c ao mesmo lempo, um t,t:•
logramma congratulul.orio ao Sl' .• S1mndot• Nilo Pcqnnha p~ln 
prova publica do nprer.o que. recebeu !J.nquelle PU\Z .•. ,(.1/mto 
liam.; m~tUo ~em..). -· _ 
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Vem (L me·sa, (r lillo,. a.po'iado, · pos\o. em discussão c ap
ilr9Vado o se•g.uinLe 

lliEQUEf\JMENTO 

N:· 1 -• 1921 

Requeiro que se consulte ao .Senado si consente que se 
telegrap·he ao Exmo. Sr. Presidente da Republica Franceza, 
agradecendo, em nome do Senado Brasileiro, as homenagens . 
,prestados ao .Sr. Senador Nilo 'Pel}anha e que se·· telegraphe 
ao Sr. ti'i'ilo Peçanha, felicitando-o pelas . demonsl.rações de 

· apreços recebidas do Governo francez. · · 
·Sala das eessües, 111 de maio· de· 1921. - Jeronymo lllon-

. teiro. · · · · 
' I . 

O Sr. Benjamin' Barroso (*) -' Sr. Presidllnte, mais um 
de· quantos fizeram parte da Consl ilpintc, cedendo ús in,iun
cçües das rfatalidades naturaes, dósappareceu dentre· os vivos, 
deixa'ndo. ·da sua ,passage·m .pelo noseo rneió ,social e politico, 

;. 'J _ em ·que sempr:e actu:í.ij] com e lavação de .vista, uma· .licr:ão-. 
1 ,/ de civis111o. do mais alto rcleYo. · 

· Desde,, o tempo , do. Lmperio,. representou . o , seu Estado
natal, que tambem ·o é meu, cont honra, com dJgmdade. e com 

. civismo incxcedivcis. . r ' . 

Dá pleiade dos conetiluin.tes,. para sempre lembrada, ne- · 
nhum l:he excedera na dedicaÇão, nos propositos cl~vados de 
bem se'rvir (t. cau~a da. democracia, consubstanciada no mo
nuri1enlo de 21 d'ê) fevereiro da. nossa Iibcrrima ·organização 
;poliUca. · .· · · . 

· Todos o consiileravam, então. como. ;port,aclon de . tarefas. 
honrosas, desempenhadas· com brilho; -um moço de aprccia
vel cultura jurídica, capnz de expressar a palavra de. mestre, 
que .o era. . . . . 

Respeitado c acatado no circulo dos seus pares, na. tri-
. · ·.huna parlamentar ou na cathedra· de. professor de, uma. da.L -..., "J nossas •faculdqdee de. direito, admirado e a~pplaudido na bar!l!J 
\ '·· dOs· tribunaes, e·m-defesa dos seus. committentes, ou nã-im-· 

. .prensa e na tribuna popular, pugnando pelos seus ideaes, que 
tll'am, lambem; O!! da nossa Patrja, o Dr. · Frederico .AuguRto 
Borges, foi incontestavelmente, a ',justo titulo, um brasil'eiro 

· de a!Lo de·staque, pelá sua .cultura, pelos seus sentimentos de 
bondade, pelas suas virtudes -e pelo <'leu ,patriotismo ardoroso 
e incon!'undivel. . "· · . · . 

O SR. F1RANCISco SÁ - Muito be~ . . -
O Sn. BENJAMIN BARROSo -· Membro de uma rJ'amilia dis~ 

tincta, elle soube cultuar, com carinhoso desvelo; .o nome di
gno rS honesto dos seus anccstraes, honrando. aseim as tJ·a-
diçõcs de probidade dos nossos homens .pnplicos. . · . 

A sua vida - póde-ee .dizer.- é um livro aberto, cm· 
.--- que se esci·evem os principias ·da 'honra no trabal'ho honesto, 

r~ J da virtude, no cu!lo.á.l'é.e .. da,diguidado .!lo amõit.!LPJ!!ria:~ 
·<:-..- O .Sn. Lor!ls Gr:iNf.'.ALVIlS - Muito bem. · 

0 ·SB. BEN.TAMIN BARROSO - De todos· os actos de sua 
longa vida publica, cito apenas um. e este basta para enal
_tecer e gloril'icar o seu .nome, entre ps doe benemeritos do 
I 

•. 
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nosso ,paiz. Foi a sua: acção r.f.ficicnlc na magna campanha da 
Abolição, em que, como toda a gente sabe, brasileiros de todas 
as classes, preLos e brancos, defenderam tüo rlenodadamento 
o direito de igualdade; dos homens, aqui c ali i, .por toda a 
.parte, na imprensa, na propaganda, avassalando as eonscien
cias, os .tribunaes; ridicularizando a propriedade negra, na 
avaliação ínfima, as sociedades libertadoras, libertando a 
todo preço; os o:flficiaes do Exercito, a partir de S. Paulo, 
que tinlham funccõcs policiaes, recusando-se peremptoria
mente á captura dos negros fugidos das senzalas; c assim, 
em um harmonioso creacendo e irre'sistivel, contra a nefanda 
instituição· até que emfim a ~1ação promulgou a J .. ci Aurea, 
que, ainda honl.em, commemorámos, da qual' resultou a igual-

. dade das condiolics sociacs de todos . os homens irmanados 
para sempre·. . 

, Frederico BGrgcs, com um grupo de rapazoo do seu 
tempo, levou com l.anf.o ardor, com tanta inlelligencia, essa 
nobre campanha. que, ao fim de. pollco tempo, viu o Cr.ará 
declarar :í 1facc· do mundo civilisado, libertos todos os seus 
escravos. 

Fôra a primeira província quo assim .procedera, valendo
se por il3so dos libertadores propagandistas de todas as re-

. giõcs de nossa Patria, a denominação de «Terra da Luz,, de
vida a e·ssc grupo de moços patriotas que, se :foram grandes 
na luta, maiores ainda se .tornaram na vicloria, engrande
condo o brilho dos louros das .'Oellas tradições da nossa- que-
rida •e formosa Patria. · ' 

Alli, na terra dos verdes mares bravios, onde outr'ora 
as illusões c as esperanças de· moço lhe acenaram um futuro 
ridente, foi ene, . ha pouco, colhido :pela morte, quando em 
propagauua da sua candídaf,ura a Deputado Federal. 

!Morreu au~ente da família, que e'llc idolatrava e .. era ,por. 
ella idolat.rado; mas -C..\lhalou os ultimas alentos de vida nos 
braços dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus corre
ligionarios e admirndo·res, que lhe fize'ram uma tocant.e e 
emmotiva apoUhcose, ao conduzil-o, inerte, á derradeira 
morada. · · · · , 

Sr. Presidente, a memoria de Frederico Borge's está, pois, 
a merecer desta Casa a mais expressiva 'homenag~m. E assim 
·peco a V. Ex. consulte o Senado si conse'nte que na acta 
dos nossos trabalhos de hoje seja Janç(ldO um voto do' ,pro
fundo pezar· e se suspenda a sessão como legit,ima homenagem 
·ao grande brasi·leiro cuja morta t.frnto deploramos. (Jfuito 
bem.; ·muito bem..) · • 

O Sr. Presidente- O Sr. Senaclor Ben,jamin Barroso ro~ 
quer seja lançado na acta dr~ sessão de lJO.ie um voto de pro~ 
fundo 1Pezar pelo fr~llecimento do constit,uintó Sr. Frederico 
Borge·s e que pelo mesmo mot.ivo so levante a sessão. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram dar 
o seu assentimento. 

· Foi ap,p·rovado unanimomenLo. 
Em virtude dn deliberacão do Senado vou levantar a ses

são, d.esígnando para ordem do dia da seguinte: 
Vota~.ão, em 3• discu~são dn proposiçüo da Gamara dos 

Deputados n. 2·13, de 1920, que lo.rna ohrigatoria a. atracacão 
de navios nos cáes de portos brasileiros (com 1Jm•ece1' {a·uo-
rm>el da .Comrnissüo de F·inanças) ;· · ' · · · 



., .. ,, ' ,, ' 
).~. 

. ' 

,, 

' ,, 

... NN:IJ.:i! DO SF.NAPO 

. vgt~çiío, üm 3' diACU:l8ÜO, do pro,jcclo do Srnndo n. '138, 
de 19w0, lll!gmentando. a verba dest)nada 'i't Estrada do Ferro 
Oest.e do !\I mas ~ç ~mus de :JOO :OOOlj!, para o pessoal adminis
trnftvo da 5' rlJVJs~o, e dando outras providencias (incluído 
sem parece1•, em vwtu.dc de uraencia 1'equm•ida pelo Sr. Soa-
1'f!S dos Santos); · · 

YoLacão, em a• discuss:in, do pro,ieclo do Senado n 13G 
de 1920, autorizando o Governo a contrnctar a navegar:fio iii~ 
terna da J,agoa de Arnruumn, rom a subvenr!iíO annnal dr• 
:18:000$, o dan'do ou t.ras proyidt)ncins · (da Cmrirwissrio tle Pi~ 
nancas); . . 

Votarão, nm 2' discussão, da proposição da Camnra do;; 
.Deputndos n. 250, do Hl20, autol'izando o :Prcsidenf.e da Re
publica a abrir o eJ'r!dit.o · de -1 O I : tlG!:i$200, para occorrer no , 
pagamento da gratificaçfio coneedida aos uuxiliares de os
cripta da Imprensa Nacional pelo nrt.. 91,, alinea v, da lei 
n. 2. 738, de -~ de janeiro de '1!)13 (inclu.'idn .vem. parece~· r:m. 
'!Jirtude de uriJenc.ia do Sr. Ir1:nett Macltallo) ; : · 

.a• .discussão, da proposição da Camara dos Drput.ndo$ n. 223, de 1920, que abro, o credito de ":000$, pal'tl paga
me'nto a Hermelindo Pcrrira dos Santos o pum a,iuda do éuslr• 
n tres Deputados (com 1Jilrecer {avoravel da Com.nrissáo lle 
Finançai); · . 

2• discussão da. proposir::íio da Camnrn . rios Deputado~ 
h. 229, de 1920, autorizando o Prr.sidenlr. ela Republica a l.lbrit•, 
pelo l\Iinislcrio da Fazenda, o credito especial de '•7 :893*'•'•:1, 
nfim de occorrrr ao· pagamento, ú vista de sentenr.a .iudiciarih, 
dos ;Vóncimentos do Pelisberlo Brnnt, dispensado,~ r.m ·portaria 
do 1\finistcrio dá Gnerr:t (eOm parece~• fmJorm!el da Commi~-
.~ti(l de J"'inan(~as) ; · · 

2• discuss&Q da proposição da · Camnra dos Depu Lados 
n. 231, do '.1920, autoriwndo o .. Presidente da Republica a 
nbrit•, p!1lo Mini~terio da Fazenda, o credito especial dtl 
'47 :!H!l$343, afim de occm·rN' no pagamento, ú vista de sen
tenr.n .. i~tdici.arin, de D,ja)tna .Ferreira; dispensado, cm p()rt.aria 
do Mmtstct•to da Gurnn, de (I de dezembro dr 1 !)·lO, do posl.o 
1le 2' ten(lnte picador do Exercito (com.. pm•,!cm• {rwm•nvcl dn 
Commrisstio de 1Nnmt('08) ; . \ 

2' discussão rJo pro,ieelo do Senado n. 122, do 19.20. nuio~ 
riznndo o Geverno a matidar pag·at· a ]) . 1\Iargaridg Octnvia. 
Tiburcio Carneiro 11 t1ifi'm•i!ncn dn p~nsão 'de ffiO!I'o?)lio a quP. 
quo tom direito na qualidade do _YÍl!Va do gcmri'al ~Ot:JlflS C~
neiro, relevada qunlqtlt'l' prrser1pr;ao em que hn.1a mcorrulo 
·(da Cornm:i,ç,vüo da Jt'inança.~); · 
·' · 3' discussfio, da., proposi(!iio da ,Cam~rn QoR J?~put.nrjAs 
,!3!:í7,. do 1920, que. dispõe sobr·c as eon~lgnaeuP.s le1ta~ J20l: 
funccionnrios publtrns eom bnncos, emxas 0\1 assoclns::oe8 
t(úlcl1t.'/dn. sem. 'llOl'ecci·, cm 1'h•tudc tjc ·u.J'(!Cncirr 'I'Cf'/UC1'idn pcln 
SI'. Jlli(l1rel de Cm•valho) : ' · 

· :!• discussão, da proposi.ção 1 ela Cnmara dos Deputado~ 
n. 200, rlc Hl20, que abr·c, pr•lo 1\tinisl.erio da .Fazo"(ldn; o ere
(lito de 13:683~33:3, para pagamento do qnr Bdev1do 1\ Rnn~ 
•lolpho Couto, do vencimentos que. deixou do 'receber na qun- . 
lidado do oncnrrcgndo no po~t.o fJ~cnl do Acro. (com. pm•ccer 
tnvll1'0'!1Cl da Comm:isstin 1la F1:nnnças). 

Levnnta-so a Sflssiío ú~ '.! 4 horns . 
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S• SF.SRÃO, El\1 1G DF. MATO DE 1 !121. 

' 
POI\FJIDENCIA DO fiO, DTJF.NO DP. Pt\IVA, PO!lSIDENT!l 

A'• 13 'horas niwo-sn a scssfio. n qur. {loncorrem os SrA. N. 
"'?;rredo, Cunha Ped!•osa, ':\bdias Neves, Hermenegildo dr. Mo
t•apg, 1\lendoncn Mart.inf!., Alexandrino de Alencm·. Silvorio 
Nery, I,opes Gonçalves, Jusl.o Chm·IJiont, Tpd•io do Brasil, Go
dol'redo Vinnna .. Tosn Enzebio, c>\,nt.onino. Freire, • Ben,iamin 
llarroso. Frnnc:isco S:í, Eloy dr. Souza, .Toão Lyra, t\ntonio 
1\Inssn,. Venanc•io Neiva. Mnnoet· BOJ•ba, Oliveira Valladão, 
Goncalo Rollcmberg, Siqullil'a dr. Menezes, · Antonio Muniv., ·~ 
!ll'nniz Sodré, Bernardino Moill.r.iro. Jeronymo Monteiro, Mnt•-
cilio rio Lacerda, Miguel de CarvaJ.ho, Paulo de Front.in, Sam-
paio Corren, Jrineu M!IIJhado, Raul Soares, Bernardo Monl.riro. 
I~ranciseo Sallcs. Al-fredo Ellis, iA.lvaro de Carvalho, .Tose Mm·
tinho, Perl'ro Celcstlino, Ramos Caiario. Carlos Cavalcant.e, Gn-_ 
neroso Marques, Lauro Müllcr, Vida! namos. Feli'ppc .RchmirH. 
Soarns dos Santos, n Vcspucio de ,o\lwcu · (t,7). · . 

Drixaram rlc comparMr.r ~om ·causa ,iustift'ir.adn os Sr~. 
Costa rtodrig-uo)S, oR'Osn o Silva. Rn1.obio dr Audrade. iArraujo 
!:foes. Modrsto Lr.al, Adolpho Gorrlo, Eugenio .Tardini. XnviP.r 
cln Silva o Carlos Bm•bosa (!l). 

F.' lida' n sem rnclamnção IIPPI'ovnda n neta da sr,ssão an-
t ' . ul'iOl'. . · " 

O Sr. i" Secretario declnt•a fJIIC não hn rxpedientr. 

O Sr. 2" Se~retario procrdr :'1 lnif.nr•a do $rgninlo 
' . 

PARilC!ln 

N. ~:1 - 1021 

Duas são ns preliminares de inelegibilidade arguidas pelo 
r.nndidnto. contestante Srs. marechal. Firmino Pires Ferreira. · 
• Julgando procedcnto 'a primoira dessas arguições, pensa 
a maioria da Commissão que os votos dados no candidato oii
oplomad'o Sr. Dr .• Tosé Fclix ';\:tves Pa'chcco, são nullos de (pleno 
. direitú o considerados como inexistentes, bastando-mo es~a 
1'arguioão . para justifianr o voto da maioria dn Commis~ilo. 
O art. 37 da lei n. 3. 208, de 27 de dozembro do H~Ul. deve 
sor entendido de modo est.ricto e rostrioto • .\ tn•ohibiciio aa 
lei ó medida do ordem institucional c a excep.;)iío que oll!l es~ 
f.alJoieco só pódo ser interpretada nos · Lermos rio 'lummoso 
Plll't'eC'l' àe 1'1 de abril de HHS elaborado poJo mnhir dos· nos
Ros .iUPJscoilstlltos, o Og'l'Bgio Sr, Ruy Barbosa. 

Polo quo offor~c.; m. [.c:,;uintcs oon1c1usües: 

. . 1•, quo so,iam deolnrndos nullos e inexísfcnLos os votos 
dados no pleito ·senatorial de 20 do fovoreiro do anno cor~ 
rente ao eandidalo Dr .. Tosé Felix Alves 'Pacheco; 

2•, que ·Sojnm aunulln.das as actas das secções: 2" de Bata
lha; unica do Gilbuez; unica dr. P01•to Alegro; 2" o 1,• de The
x·~zinn; o, consequ;ontc, os votos ahi dados 'aO cand1idnto Pires 
'Ferreil·a; · 
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3•, que, seJa roeonher.ido n P·roclamndo Senador pelo Es
tado do Pinuhy, na renovação do terço o marechal Firihino 
Pires Fe11reirn, o qual obteve 671·' votos validos, segundo o 
mappa da apuração feita pela Secretaria do Senado. . 

Sal:l das Commissões, em H de maio d'e Hl'21.. - Írineu 
,}tachado. - <Gonçalo Rollernbero, eom voto em separado.--, 
1'1.. lndio do Brasil. ·- Filippe Schrnidt., pelas conclusões. -
.leronmno Monteiro, ·pelas conclusões, regeitnndo os funda-
mentos adduzidos. · 

' 

i"ARilCER ·no SR. RV:Y BARBOSA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRÀ1 
I 

. A lei n. 3. 208, de 27· de dezembro de 191!i, que actu.ruJ:
mente rege as eleicões fedemes, dlcclaranc'o, no seu nrt. 37, 
inelegi.ve'is, para o Congres..so Nacional, em cada um dos E!!-
tados da Republ~ca, .- · · . 

«Os. parentes consanguíneos ou nffin•, .nos primeiros e 
· ~r.gundos gráos, elos Governadores- ou Presidentes. dos 

Estados, ainda que elles est.ej!lm fóra do exercicio dlo 
cargo por occasião da ole'içiío, e até seis mezes antes 
delle. . . 

submette esta disposição geral á restriDCiio exarada nas pa• 
lavras subsequenf.es: · · · · 

«Salvo . si houverem exercido o mandato . legisla
' tivo na legislaturà anterior á elei{!ão dos -referidos 

Gover!lladores, ou. o estiverem· exercendo· ao tempo 
'deli a.~ . 

· /Portanto, n·os termos desse texto, o parente consanguíneo 
·ou affin do Governador ou Presiden~e de 'Jm Estado (e, con-. 
soguintemente, o irmão desse Presidente· cm· Governador) ·é 
elegível para o Congresso Nacional, si, na legislatura· prece
dente á eleição, ou na Jegisi•atúra corrent~ no tempo desta; 
oxerccr, on tive·r exercido o mandato leaisiativo. 

Não dliz o l·exto, ind'et.erminadament.e, «mandato legisla
tivo~. Si deste modlo se ·enunciasse, qualqur.r mandato legis-' · 
Iativo dr ordem federal, que. o candidato houvesse . exercido 
Dili legislatura anterior, ou estivr_.ss.e exercendo. na Jegia,Jatura . 
cont.empornnoa tia eleicão, blllstaria, para lhe assegurar a elle 
a ('legib!lidade. O De®_tnJo._parel)cl•e___d!\ G:!!_v~tt:Q_ado_:~_poderia 

--~~!: _ft.I~S1xrl ... PJ'!l:Q.:Q_;Sem.LQ., O tn'emnro aa ~pu_~cuo â.l,l um 
d1st.rwto ~cr•ia e_!ggivel em memJ)ró oo-deputacuo' ·de outrb 

'"lfí!!Ti'lllt.o.- - - --· - -'-- - - . -
.-----··Não ó. assim, porém, QIIIJ se exprimo a clausula d•ilt lei.· ·''' 
· .Qt1ando nclmil.l.c 11 elegibilidade, a formula legisJ.n.liva s6 a re

c.onhcce ao r'andiclato ·que, em uma desaas lrgisl.aJIIuras, exer
ceu, ou exerce o «mandato Jegisln:livo~. O . dleterminativo o 
precisa o mandato. legislnt.ivo, a que se ·n.t.t.ribue a virtude, 

· comtemp·larla .a.llí, de cximh•, em certoR ca;;os, os parentes dos 
Oove•rnadoreil 'ou P·resi.dentea IClo EsLados á regra geral da 
inelegibilidarle. articulada contra os cand,idatos ligados pelos 
vinculo do parentesco proximo nos chefes do Poder Exe-
cutivo r.sl:ldtwl. · · . 

Redigindlo-~ü df.'sl.u innnr.ira, o que n lei qttiz: dil!er, ó que 
oa parentes, nnquelle grúo, do.9 PresidenUes e Governadores de 

... ·, 

... . ' "~ 
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ltstoadoso podem receber p_or clei~ão, nuvamcnf.c,«o mandai o ! 
logrslatJvM, CflliC excrecratn na lcgtslaf.ura anlerior ou na !e- •: {: 
gislaLura aeLmd estão ' .. 1 

:'"o·" lei. ;~uspeil.a ·do obLidas n:JCdioatllc a. inf!ucnci'ã1Ticgt:-·-r··----·-o-· 
'f.tma dos Governadores ,ou PrcstdcntC'i3 dmt EsLados as ele i- ' ' 
4:õcs dos seus pa.rentes no primeiro ou .segundo gráo·o c, por : 
is.so, ota~s eleições não' admii.L~. Mas abra a excepção de as · 
permtttu·. CJUatlflo ce~sc o motivo de seme!hanl·e suspeita. \ 

E quanuo é que cessará o moLivo de tal su;;péita '? Quando · 
éXCI'Cell j)I'OXimallllente, OU inda está exercendO' «O mandato f 
legislativo», a. saber, .... 9-ll.l&~ll!.O ma!11dato legislativo, para que ' 
agora o elegeram. · . 

Quando o Dcpul•ado torna a ser eleilu pelo districto, ()1L1e 
na legislatum .anterior reprellenLava, ou reprC'i3enta na Irgis-

. !atura çorrenLe; quando o cidadão, que Ot'l'. Senador por um 
Estado l'lleceber de novo os suf!'ragios deste para o mesmo 
cargo, nü.o ha razão plausivel, para se presumir que a vota
~ão, cm uma ou 0~1 outra h)<pol.hesc, obedeceu- á acção do 
parentesco, encarna1ao no chefe do govet·no do Estado. 

· . Mas o motivo da suspeição J.egal subsiste, si o. candidato, 
qi.Je rt>presenLava ~11m districto, passa a ser eleito por outro. 
ou si, a!é então Deputado, se apresenta aB'ora vo•tado . pa.ra 
Senador. 
. Em uma e em outra emergencia «O mandato legislativo», 

C!UO recentemente exercera, ou alinda na época da eleição os- .. · 
tava,cxercendo, não se repete, e é subsfitlluido por outro. Não • 
/lO representa o mesmo eleitorado,· ou o mand•ato que recebe f 
do mesmo eleitorado, não é para as mesmas funccões. ' 

. 'fal' a situação do candidato, com que se occupa a con-
.' sul ta, o cand'ida.to «.•h, como e lia o designa. 

l!~ra Deputado federal na legislatura de 1897 a 1890. 
Isso nda impoda. 'forno!u. a sel-o na d'e 1915. Isso importa- l 
ria tudo, si, eleito agora outt·a vez, no mesmo Estado, admi-1 
nistrado hoje por um irmão seu, recebesse nesta eleição o 
mandatn; que jd ca:err:i11, de membro da Carrara dos Deputados. 

Mlll.S não c ·este o que lhe . conferiram, sinão o de·. se:-\ · 
na:dor. · \ 

Verdad'e s,e,ja que, nesse Estado, ftoao. o seu territorio. \ 
constitue, como constituía, um só distrido. o Não h a, . pois, l 

· diffe·rcnt)a entre o eleitorado, quoe elle repr:esentava, e o que 
elle ·representa. Por e~ste.Iado, o mandàlo não é diverso. 

o Mas diverso é ·pela csp•ccie da funcoãoo cjue clle indica. 
Era membro da Ca.ma:ra. E' de membro do Scna,do, Urn e outro 
são Jégislativos, po~é'm, de categorias differen'tes. Quando por 
outras caractristicas o não fossem1, bastaria notar q1uanto dif
fcrem um d'o out.ro pela ·duração. que, no mondat'o senatoria,. 
Aí t.res vezes ;rnmior do que no dos membro~ da outra C'asa do 
Congresso Nacional. o o 

Quer-me p'a.recer, portanto, que, não sendo este. mandáf.n 
lcgislaVivo o qun o candidato ,iá l'lxcrr.ia na ultima lcA"islatura, 
não Sf1 lhe applica. a clrgihiloidade r.sf.n•luida no art .. 37, n. IT, . ~.: .. ~ 
a, da lei n. 3.208. · . · ./ o,, o 

Aliás, a r~pccio 11 nova. a questão delicada, r bem póclo o '"-' 
~m· q:tuo este :meu ,iuizn, cliJ primeira intuiciio, não seja o .··'· 
melhot•. ,\suardarci o dchate, para nie .escla.reccr de l.odo . 

Pctropolils, U do abril do -101~. - Rt!!f Barbo3a, 
r, \ \ 

. '0\ 
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· 1'01'0 E!\! SF..PAltADO DO SR. üENEilOSO .r.!ÁRQtlES 

A' Commissão de Poderes foram presentes: .f)·g livros de 
actas, relativas a igual numero de tíOCCÕIOS. em que se cffo
el.uou a eleição .para a renovação. do terço do. Senado no Es
f,ado .do Piauhy, no dia 20 de fevereiro do corr-ente anno;,. o 
diploma C.."t~IJedido pela respeotivrt Junta Apuradorú. ao -l:!r. · 
.rosé Felix Alves Padheco, candidato mais votado; o mappa 
da votacão organizado pela Secretaria do Senado .e um of
f.icio' do candidato diplomado, dirigido ao Sr. Vioe-Presi
dente do Senado, em 19 do' abril ultimo, coinmunioando. ha
ver constituído seus procuradores com amplos poderes, IPRra 
a defesa dos seus direitos c do seu diploma,. os Srs.- Senador 
Antonino Freire e os quatro Deputados Federaes. pelo Es
tado do Piauhy. A esse o:fficio juntou o seu signatario uma 
fól'!llula em branco, que diz• ter acompanhado a oondecoracão 

· com que o distinguira, como a outros, Sua Magestade o Rei 
dos Belgas e declara que, por esse· documento, ainda não de
volvido ao IMinistcrio dos Negocies Estrangeiros da Bcl'gica, 
·conforme ncllc se ·recomemnda, como condicão essencial para 
tornar eHectiva <L acceitaoão . do titulo, o .Senado ·verá que, -. 
até ·a r.eferida data, o agraoiádo não dcclarára o seu assen-
timento {L i'nvcstidtu'a recebida. · · 

J\: .Junta Apuradora, reunida m. cwpital do. Estado na 
1ipoca legal, concluiu a. 24 de marco a apuração, cujo l'Csul
tado, quanto a eleicãq de Senador, . foi o se'guinte: 

José Felix Alves Pacheco ............ · ........... . 
·Marechal Firmino Pires Ferreit·a .. , . . ...•. , . · ... . 
Dr. Antonio Ribeiro. Gonçalves .................. . 
Dt•. 1\!iguel· de Paiva· Rosa • . . . ................ , .. 
Dr. José Pires RebeiJo . . . . ...... · ............... . 

' 

To tos 
6.660 
. ,7·21 ' 

2 
2 
1 

O resultado da apuraÇão, ifcita 11a Secret.at•ia do !3enndo, 
·ê o seguinte: . . . 

J o só Fclix Alves Pacheco ... · ............. , ..... . 
Em sc·parado . . . . .............................. . 

• I • 

Total, reunidos' os VQ~s· em . separado ....... , ... , .• 
'Marechal Firmino Pires Flerreira . . . . o''·· .. , ..•.•... 
Diversos menos votados . . . , ... , . , ....••.•....•.. 
Ccdulas om ·branco . ;. . ...... .- ..... ' ... , .. ·· ...... . 

Votos: 
6.544 

U6 

6.660 
.721 

5 
7 

Confere, pois, a v o tacão apurada pela ,i unta com a ve-
t·ificada pela Secretaria do Senado. · · 

Do exame -minucioso das actas, v-erificou u ftelator acha
l'O'm•se ollas revestidas <!,e todas as .formalidades legaes, ex
C9J!tuadas as da ~·. seccao da Batalha, ;unica de G1lbuês, 
UJliCa de Porto Alegre, 2• e 4' do Therezma, nas qilaes nllo 
foram reconhecidos .pelos secretaries dns respectivas mesas 
:t€ assignal.uras dos e·Jeitores, c sim súmente as dos mesarioe: 
o que as inquina de nullidu.do subst.itneial, e:c-vi do dispostà 
no artl oH, alinca 5", da lei eleitoral n. 3.208, de 27 de do~ 
zembro de HJ11fi. · 

;, 

·4:· 
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A. v o Lacill). reuni di-i dessas secções foi a seguinte: 

F~1ix Pache.co .. , ......... ~. ,., .......... , ..... . 
P1res Ferre1ra . .. . . ................ ó, ..... , ....•• · 

Deduzidos . esses votos nullos ~a votacüo 'apurada 
cada um dos candidatos, respectivamente, o resulta!lo 
da eleioão ó a seguinte: 

:v!elix Pacheco .. ·. . . . ....................... · ... . 
Piz·es Fel'r·eira ·. . . . .... · ............. , . ~ ........ . 

43! 

Votos 
372 
.50 

para· 
lega.l 

:Votos 
(1,268 

67i 

Das actas não constà IC!Ue houvesse em quaJquex· dae 
secl}ões fiscal nomeado pe!'o candidato marechal Pires Fer-
"~· : ' 

A' excepcão da 2" ':seccão de Batalha (uma das incursas 
cm nullidade'), na qual :houve um ·protesto e contra-proteato, 
que não acompanharam a acta, a eleicão correu sem protesto, 
tanto .perante as mesas eleitoraes, como perante. a Junta 
Apuradora. · 

-' ,. 

!Passemos agora a expôr; em resumo, as alle'gações dos 
contendorea: 

Perante esta Commissão compareceram, ein reunillo para 
esse !fim · designada, por parte do cand·idato mareoha.J Pires , · 
Ferreira e como. seu .procurador. o Sr. Dr. Joaquim Pires 
Ferreira, e por ,parte do candidato diplomado, Sr. Felixl Pa
checo, os' ·seus .!}rocuradores constituidoe Srs. Senador Anto-
ti.ino Fl•eiro e Deputados Federaes commandante Armando Ce-
sar Burlamaqui, •Dr. Euripides Cle·mentino de Aguiar, Dr. rros.é 
Pires RebeiJo e Dr .• João Chrysostomo da Rocha Cabral. · 

Pt•ocedeu o primeiro ti IEiitura .de uma longa contesta
Qão ao dipl'oma do Sr. Felix Pacheco, na qual; depois de his
toriar o· prestigio politico do contestante e os seus grandes 
serviços :prestados ao Estado e ao il)aiz, procurou demonstrar: 

·. i•, que a ele.jçâo foi o méro resllllado êla oxtraordinaria. 
compressão · cxct'Cidlt 'pelo Governador do· Estado, irm!io do · 
candidato diplomado, para i'mpõr ao clo'itorado do ·Estado 
osso candidato, citando, em abono do tal allcgacão, uma longa 

· ~érie do abusos n aLtent.ados (A. liberdade do voto, que, diz, 
. praticados pelo mesmo Governador c ·seus agente·s e que ex

plicam a differenc.a colossal dos ·su•ffragios obtidos pelos dous 
candidatos; concluindo que os votos do candidato di,plomado · 
devem ·ser considc.rudos como· inexistentes l!br Lerem sido 
oh Lidos :pot• compre·ssão; · 

2", que o candidato diplomado ú, duplamente ine1cgivel :: 
a.)· pot' ~CI' irmão. do Govct•nadot' do Esf.ado, que. durante 

o •Pleito cleiLoral ~o achava, como ainda hoje, no excrcicio do 
cargo (lei elo'itoral, art. 37, II, IcLLrw «); · 

. b) porque, tendo acceit,o c usado a condccoracúo de 
Orando Official da Prdcm elo. Leopoldo II, ,qua lhe lfoi con,.., 

" 

' ·" .. 

• 
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/ 
ferida pelo Rei da Belgica, an trs da ro'alizaçã:o da ·e1eicão, 
~Jcrdcu Lodos· os ~cus direitos politicas; em fa'ce da disposição 
do arL.. 72, n. 29' da Constitui•;ão da 'RepubJi.ca; ,pelo que são 
nuHos os votos por cllo obtidos; . 

Conclue pedindo o rcconhc'cimento do_ sou constituinte ••. 
· .. Dada a ;palavra ao Sr. Dr. João Cabra:!, -declarou que os 

p,rocuradores do candidato diplomado desistiam do prazo re
gimental .para o exame dos papeis, propondo-se elle a ifazer 
immcdiatamrmte a, refutação oral da contestação: · 

O resumo da sua oração lfoi publicada no JomaZ do Com..;, 
mercio do dia sc'guinte e. o Relator, Lendo verificado a per
feita conformidade dessa publicação com a exposição verbal 
aqui produzida ;pelo procurador do contestado, ~pede permis
são á Commissão para a intercalar neste parecer,· si não para 

· orientação dos seus membros, .que· a ouviram, ao menos para 
melhor esclarecimento do Senado. ; · 

Eil-o: 

«Aberto o debate, 
. mou a palan•a .. 

' ' '· 
immediatamenle o Sr. João Cabral to-

De quanto ouvira daquella volumosa: e emphatica contes- -
tacão, nenhutn ponto ha.via de concreto. exame do processo 
e)eitoral, demandando uma resposta demorada, por escripto; 
mSB ~ómcnte uma objurgatoria. prelimina-r, em termos gcracs, 
contra o Governo do E;,tado, é duas. qúestões, tambent preli
minar·es, de inelegibilidade do candidato-. diplomado .. Procura:... 
ria responder a tudo, sem abusar da attenção dos Srs. roem- _ 
broS' da Commissão. · 

. No sou e:xordio, .o procurador do contestante fizera praça 
do grande prestigio deste, em tempos idos, produzindo-lhe va
rias I'eeleicões para o Congresso Nacional, desde os primor
dias da Repu·blica, prestig·io e merecimento de que aav11 'tes
temunho uma carta do Sr. Felix Pacheco outr'ora esr<ripta 
e aliás 'com outro espírito, ao mesmo contestante; no pensa
mento exclusivo de· neutralizar e annullar a acção deste em 
favor da olygarchia, com a qual ., rompera o representante 
piauhyense, renunciando o mandato; · 

A isso ·rr.sponde que uma opinião individual, manifestada 
cm tempos idos, 'e cujo· exacto significado e _inten•;ão só o au
tor sabe qual tenha sido, não gera votos_ ou obrigação de re
oleiçõcs, que se regulam conforme a VO!jtado do povo, nisto 
estando um dos princípios cardeacs do regímen .republicano 
representativo.. ·· · · 

Rebate, em seguida, as arguições vagas, sem base -e posi
tivamente inveridicas, de compressão eleitoral, e most·ra que 
o ,juiz federal é' parente e amigo do contestimte, sendo o juiz 
substituto inteiramente extranho íts lutas politicas do Estado. 
Declara ou trosim que ningiiem no Estado ignora que o Go
vernador se eximiu de qualquer inlor foroncia no pleito. O 
nroprio. jornal rio contc:sLantc confessou abortamonlc isso c · 
muil.os parentes do. Sr. marechal Pires Ferreira, inclusive seu 
irmão Clemente Pires, chore ·politico cm Campo Maior, acom
panharam a qunsi unanimidade das forças polil.icas do Estado, 
quo apresentaram. congraçadas, a candidatura elo Sr.rFclix 
Pacheco. O contestante não l'oi apresentado candidaLo por 
nenhum partido ou facção, não fez a campanha eleitoral e, 

' .. 
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pois, não pdde admirar-se do resultado ela clcioüo, pois nem 
liscacs .~pro.sentou, nem compareceu ú. Junta Apuradora. 
Como fallar em compressão? Que precisasse factos o do
cumentos, e vcl-os~hia rebatidos immediatamente. 

Neste ponto, a um aparto do Sr. Joaquim Pires, explicou 
o incidente havido em Oeiras, entre um chauffeur do automo
vel que conduzira o Governador áquella cidade e um outro 
indivíduo, qué aliás não era eleitor do contestante. O Sr. 
Ar!llando· Burlamaqui confirma a insignificancia do facto, , 
po1s acomp,anhara o Governador naquella excursão, sem ne-
nhum caracter eleitoral. · · 
.. Entrando na apreciação da primeira .arguição de irielegi-

. b1hdade a do parentesco entre o Governador c o candidato . 
diplomado, abunda o Dr. João Cabral na ·demonstração de que 
é' caso liquidado pela cl&reza dos textos legaes pela exegese 
dos· doutos e pelo proprio Senado nos ·casos do Espírito Santo. 
Na primeira elei(}ão deste· Estado, que foi annullada, a :com
mis:~ão de Poderes. fez, entretanto, declaração expressa de que 
não era·. cabível tal inelegibilidade. Na segunda, da mesma 
fórma, tendo sido ambos os pareceres approvados em votaçao 
nominal pela grande maioria do Senado, inclusive o então Se-
nador marechal Jlires Férreira, ora contestante. · . 

Cita ainda o caso mais· recente da eleição do Senador pelo 
Pinuhy, Dr. Antonino Freire, parente em grão prohibido do 
então Governador Dr. E.:uripedes de. Aguiar. Como já era ha 
muitos annos ·Deputado o Dr. Antonino não lhe foi arguida 
a inelegibilidade. . · · · ' 

Contra a argumentação de .Ruy Barbosa em um parecer · 
nntigci · lido pelo contestante, basta levantar o argumento ab 
absurdo, de vir a ser inelegível Deputado .um . ex-Senador; 
meS!OP por um grande Estado, de· muitos districtos, só por.
que exercesse o Poder Executivo um seu parente em gi'áo 
prohibido. A verdadeira interpretação da excepção aberta 
na lei é ·a que o Senado lhe tem dado, e a que o proprio Sr. 
Feli.x Pàcheco lhe deu, quando Relator do Orçamento do In
terior, no parecer de que o contestante leu trechos eloquen
tes, e de· cujos conceitos não tem o actual candidato diplo
mado nenhuma razão para se ·desdizer, pois continúa a pensar 
da mesma @Orte sobre lll! olygarchias. 

Examinando o caso sob o ponto de vista politico e moral, 
mostra como; ainda assim, é inatacavel. O candidato eleito e 
diplomado seni contestação é e tem sido de longos annos ti
gur!l proeminente na politica piauhyense e. nacional, sempre 
eleito por extraoJ\dinaria maioria para a Camara Federal, não 
se podendo, portanto, di:r.er que a ·sua recente eleição· para o 
Senado seja devido no facto de ter sido elevado, á sua Inteira 
revelia, ao cargo de Governador um seu irmão: este sim, era · 
estranho até aqui li politica e por isso mesmo foi escolhido 
Governador por todas a~ correntes partidarias do Estado, com 

· exclusão apenas do um pequenino grupo. • 
· Este mesmo, pelo séu Jornal, qu(l lê, dú testemunho de 

que o Governador se eximiu de qualquer interferencia no ul
timo pleito. E' o que attesta tambem um telegramma do Sr. 
Mig-uel Rosa ao candidato contestante, explicando-lhe porque 
não ncccitarn ser oandidatci nelo terco: porquo ·o Governudot' 
oo ulhôiura 0111 ubsoluto .dtl clei~ão. · . ; 

s.- Vdt. r ea 

' 

\.,. 
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Passando a tratar da segunda :ú•guicão- de inelegibilidade 
- a questão da cl)ndecoracão - perg'unta porque o contes
tante não acceita, ~qui, a opinião do eminente Sr. jluy .Bar
bosa, que já esgotou este assup1pto em parecer mUito divul-· 
gado. · · 

· Esta arguiçiio, que o contestante reputa ~li mais impor-,. 
tante~; não pàrcce ao orador ter o menor peso. Rebatendo a 
insinuação de que o Supremo Tribuna! no julgamento de ha"' 
beas.:corpus, reqnerido pelo contestante, a prejulgou, affirma 
o ·orador que o Relator do recurso o Sr. ministro Pedro Lessa. 
declarou não entrar no conhecimento dessa matel'ia, posto 
que tivesse opinião assentada a respeito, e rejeitava o recur:;o 
por não ser caso delle, assim votando os demais juizes una-

. nimemente, sem allusão ·alguma á matería da commenda. · · 
· · A· perda dos direitos 'politícos, como da nOJcionalídade, diz 
o 1orâdor,· está regulada por lei da ·Republica. O · contestante 
bem ·anudiu ao decreto n. 569, de 1899,. Por elle se exi&e, 
para que um brasileiro perca a sua nacionalidade, como os 
seus di·reitos •politicos, que o·· ExecutiNo expeça um decreto; 
e da mesma maneira para o caso de 'reacqu!sicão desses di

.reitos. O Senado, collaborador naquella lei, exigirá do con
test;ante a ,prova de. que _o candidabo diplomado os tenha per-

. dido. · · · · · ; .. 
· E que provas add·uziu o contestante ? Uma presumpcão · 

de acceitacão tacita de uma venera cotife'l'ída por soberano es.., 
trangeiro,, quando ,o, Senado ,i& tem a decl!iracão. exproessa do 
éondecorado de que ainda não accéttou a distínccão. que. é 
daqúellas que, segünco o Sr; Ruy Barbosa; não ~e pedem, não 
se acceilam, mas não se devem recusar. · · · · · · 

Varias · membros do Senado receberam distinccão seme
lhante· dd Soberano Belga, e não a recusaram. ou·ererá' o 1 

contestant.e que seja decla!l'ada a perda. dos ·seus manda.to;; 
por isso ? · · · · ·· ·· · · . 

· .Entra em outras considerações,. tendentes ainda a moS
trar ·a inanídade !!as argU'Ições' de inelegibilidade, todas já 
prejuli:I.icàdas Pelo Senado, e termina ·entregando ao mesmo, 
mediante o estudo da sua Commissão ·de''Poderes, cuJo's.' doutos 
supplemento.s invoca, o' julgamento do caso 'mais do que li-

. · qui do; íneontestavel; da eLeição senato-rial ·<!o Piauhy, onde ·O 
marechal Pires Ferreira teve setecentos -e . poucos votos 
c.ontra perto de sete mil alcimcados peJo· Sr. Felix Pacheco,:. 

...... 

' Cumpre agora ao Relato.r ernittir a sua opinião s'oibre o · 
va!'or ·da contestaciio. · . ··· . . · · . · . . . . · · 
· . · Fal..:.o·~ha s.em parti pris, sem preoccupacão de ·ser agra
doa:vel. <a este· ou· áquelle dos contendores e sem outro interes-
.se que ·nwo o da ve·rdade eleitoral. . . · · . · 
· ' · Quanto á primeira parte da contestação, - a compressão 
e:cercida·pelo Govemador -, não ·procede .por. carencia abso
luta de prov11. O çontestante não ~untou um s6 documento 
P·nra prova dos abusos e· e~essos do poder que nllegou; li
nlitou-se a. simples alloe~:acões e commentnrios, que atá pa
recem des~)l(orízados pelos. seus proprios' correligionarios no 
Estado,. a .1ulgur por publicações recontes do seu orgão na 
imprensa, lidas perante n Commissão pelo procurador do 
~ontostado, sem protesto do procurad'or do contestante. -·· 

• 
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\ . 
-Aliás, accu~acõe~ de,ssa ordem foram aqui feitas em todos 

os casos de contestação, sendo todas ellas rejeiladas pela 
Commissão .por ausencia de. pro,va . 

. Fosse, porém, annullada a· elei1)ão do Piauhy, em sua ge
neralidade, de wccôrdo com as ellegações do conteslante; dêssa 
hecatombe não poderiam escapar os volos dados ao 'contes
tante, assim impossibilitado de obter o seu rec•onhecimenw, 
como se pede 'no final da contestação., g 

. . .•. 

Isto pôsto, examinemos .a ellegacão de inelegibilidadle do 
candtdaw diplomado1 no duplo .. a.specto acima summariado. 

Quanto. ao pr,imeiro - o · parentesco existente "'entre o 
candi~ato diplorn,ado e o Governado!' do. Estado, ao tempo da 
eleição : . 1 · - . , 

Funda-se, ~ssa· ~lesacão na d.isposicão do art. 37, II, hu ... 
nea a da lei eleitoral, que assim ,preceituO:: . · 

cSão inelesiveis para o Congresso Nacional: os pa
rentes, consanguíneos ou affins, nos primeiro e segun
do gráos, do·s Governadores ou Pr11sidentes dos Estados, 
ainda que .elles estejam fóra do exercício do cargo por 
. occasião dn eleição, e até seis mezes antes della, salvo . 
IÍ . houverem! exercido O mandato .legislativo na legis
.latura anterior á eleição· dos referidos Governadore'&, 
ou· o estive1•em exercendo ao tempo della., · 

· Não oo • duvida que o canâidato diplomado, sendo, como 
ê, irmão do Governador diO Estado do Piauhy, teria incorrido 
n:o caso de inelesibilidade previsto nesse artigo,· si lhe não ,
aproveitãsse a excepcão estabelecida na ultima parte do mes-
mo artigo. · - ' 

Mas o Sr. José Felix Alves Pacheco exercia, e .issó n!io 
nega o oontestante, o mandato de Deputado Federal pelo Es·

' tado do Piauhy na legislatura ultimamente finda, durante a 
qual 'fOra o,· seu irmão eleito Gorverncaor. . · · 

. · Logo, não lhe attinge tal inelegibilidade . 
. · Pretende,· porém, o contestante que a referida excepoãa 

· só lhe IIIProveitaria si o mandato legislativo por elle_ellefcldo 
. fosse o d!l Sanador e não o de DepuLaidlo . 

:Vem, aseim, o contestante renovar a questão já muito', 
debatida : nesta Casa do Congresso e resolvida, de modo con
trario á ·sua· .pretensão, pela ma'ioria de quasi cous terços da 
'Votos do Senado, entre. estes o do proprio contestante. . . . 

Com effeito, tendo sido eleito Senador pelo Estado do Es
pírito Santo, em 1917, o Sr. Dr. Jeronymo llfonteiro, hoja 
digno Membro desta Gommissão,. foi a sua eleicão annullà.
da pelo ·Senado,' em virtude do parecer da respectiva ·Com
missão de Po<!eres, pelo fundamento de intervenção do Pre-. 
sídente do Estado, seu irmão, no pleito eleitoral;. não; porém, · 
por motivo da inelegibilidade, ahás allegada pelo seu com
petidor, allegacão da qual a Commissão declarou em seu pa-. 
recer .não cositar por descabida. · · . . · 

, Prooedendo-sf\ á nova elolcão,. voltou eleito o inesmo can
didato, sendo, então, no.vaml}nto allegada o amplamente. dis
cutida. ,tanto no seio da Oommissão como no plenario, a SUiJí 

.. 
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inelegíbilidado ipfelo :l).mdllmento l:lo sm.!Í parentesco com o 
Presidente do Estado. 

Sobre identico argumento ao ora i11voca.do pelo contestun
to, ,eis eomo se pronunciou, pelo seu Relator, o eminen~e e 
compos!Jl, além dtJIJo, dos Senadores Xa1v1ier da Silva, Presi-. 
saudoso ::5enador Alcindo Gruanabnra,, a Commis&io de Poc!eres, 
dente; Ribeiro de Brito, José Murtinho, J•osé Eusebio e Abdias 
Neves (parecer unallimo) : ·. 

«0 Dr. Jeronymo de So'uza 1\Io.nteíro, exercia o mandato 
legislativo ao. tempo da elcicão de seu irmão p•ara Pc,csidente 
c!o Estado do Elilpirito Santo, Por conseguinte, está compre
hendido na excepciio prevista no nrUgo da lei, assim citado. 
Não .se comprehende, porconseguintc, como· so possa pr'eten
~m· inel.uil-o na regra ge[•al da lei: .o seu caso. é posi.Uvo e 
mcontesta\'rlmente o da exc·cPciio. · O argument.o de que a 
oxcepciio so lhe aproveitaria si elle fosse eleito Deputado e 
não Sonador não mel'tlce nenhuma attencão. Oni:le a lei não 
disUngue a ninguem é ,permittido distinb"'lir. A lei não falia 
c!e mandato de De-putado ou de. Sanador; mas de mandato le-

. A pezar do eombalido vigo!'o·samente pelo illustro Sena-
gí.slativu q,u~ a ambos comprehcnde., · · 
dor c no~avel jurisconsulto João Luiz Alves, que al'ticulou em 
seu eloquente discurso os argumentos contrarias o ora rc
produzJd:os •P•e·lo contestante, foi o parecer n.ppro\'ado pe:lo 

. nal, requerida pelo Senador Paul'o de E'rontin,. por ·219· .voto$ 
Senado, na sessão de 27 de agosto de 1918 cm votacã·o norni- . 
con~ra 10. · · 

Entro os :vo~os vcncec!ores sr acha, como ficou dito, o 
do SonaJdm: ·Pires' Ferreira e, igualmente, o do Relator deste 
parecer, que, cohorent;e com··aquelle seu pronunciamento; não 
tem outra solu1;ãl} a fYL'Opor a esta fllustrc Cómmi·&Sã1o. 

;' • I 

• 
nesta oxaminar o 2'' caso d~ ineleg~bilidadc :-a conc{eco-

1'ação' belo a. . 
.Funda-se a allcgação na di·sposição do § 2!1 do art. 7!.,, 

· da Constiluição, que precreve: · · . '\ 
c.Os que allegarem mo:livo de crença religiosa com o ! im· 

do se isent.arcm de qualquer onus que m> leis <!a Republi·ea 
imponham ao:s cid'adiios, · o os que accci.Lare'm eondecorlll)ões 
ou titulas nobíliurchicos estrangeiros perder·ão todos os di·-

.rci·tos )1oliticos., . . . 
Affimn o conte.stante que o. Sr. Felix Pacheco acceirou a 

condecoração do Orandr, Official da Ordmn d1.1 LeopoMo li, 
que lbo foi Mferecida pelo Hei da Belgica quando, o anno 
passado,. honrou o Brasil. ·com a sua _visita, usando della ·na· 
homenagem á S. M .. no dia 20 de setembro do. mesmo anno 
recopcão dada pelo Exmo. Sr. Prooidente da Republica, cm 
c na q,ual estiveram, presentes r-epresentantes dos altlllil poderes 
da Rr..pui.Jlicil, como ó de .publica notoriedade e confissão do 
proprio agradado. ·. ·· · · · . · 

. Nüo ostanid•CJo, poig, ó contestado no go.so dos direitos po
liticas· ao tempo da eleicão, conclue o contostantc, nullos são 
os votos que nellc recahoiram .. · em J'uce da Constituição,. · 

O cotLt.esludo, no ,i :i a Iludido ·ofl'icío, dirigido .ao Sr. Vier.-. 
nsscnlimento ít im'l\Stidura recebida, assent.imento que só se 
.l't•r.sit!cnte do Sonudo, affirma que ainda não declarou o s~u 
>;••:l'!!ica pela. devolução d:J. fo1·mu!:l. !mp!•esc~ l'Ccebida. 
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Essa formula, enviada ao Senador com o rcfr.rido o!ficio, 
tem o~ seguintes dizeres: _. 

• 
MlNISTJl:f\E DES 'AFFAlRES ÉTRANGERES DE BELGIQUE 

Direetlon des Ordres 
( 

CarimbO do ) 
Senado Federal · ·---

r 
Année ••.••.•• .: .• · 

Arrêté Royal du ....... 

. 

. 

. 

Le sóussigné recólmait. avoir rec;u du Dépar
tement des AO'aires Etran!(êl'es les insignei GRAND 
OFFICIER de l'ordl'O de LEOPOLD II, lesquels 
seront restitués en call da promotion. 

. ' 
A •• : •••••••••••• ~ .•• le ••••••••••••••• i9 ••••• 

. Signatu!'o : 
. . . 

Licu et date de Nom et prénoms Quallté naissa.nce AdreS!e 

: 

" 

. . 
N. B. - On est p1•té de vouloir bien renvoyer au lllinlstere de s 

Aft'ail•cs Etrangêres le préSllnt acc~ó de . rét~elJtion aprês l'avolr 
cowplété et slgné llsiblement, on y jOignant, dans lo cas de promo-
ion, les insignes du grade ititél'ieur. · 

: · · Impugna o contestante essa declaração do. contcstad9, al
lPgando que. tal identificação· é da economia interna da Urdem, 
&ccrescentando oralmente, na 'occasião. do debate peránte esta 
Commissão, que tal documento nenhum valor jurídico tem, 
por ausencia absoluta de' authenticidade, podendo ter ~ido im-
r,re~so aqui em qualquer offícína typographica. 1 Ao relator parecem •inadmissíveis taes objecções. · 
· . Si .a exp1cssn declqraçõ.o· do assentimento do .agraciado ó 

· recessaria para que seja effectivada a. condecoracão, essa 'con
oição sómente perante a autoridades competente da Belgica 
poderia ·ser preenchida, para produzir seus effeito§, quer na-, 

. r,uolle Reino, quer no Brasil: . · ' 
Quanto á authcnticidade, não é crível que um homem da · 

te•ponsabilídado do Sr,, Felix ·Pacheco, r.edacto~ .Oh!'lfe d~ 
\ 
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maior e mais antigo jornàl db Brasil, Deputado Federal em 
diversas lell"isla-turas, na ultima das quaes exerceu o alto ca~
go de 2• Vice-l'residente. da Camara, membro da Abndcml~ 
Frasíleira de Lettras, enviasse um documentq fals~ ao Senad) 
.,.,ara illaqu~ar a sua boa. fé, acto qtie deshonrar1a qualquer 
.'ornem de medianovalor social. 

Quando, porém, nenhum valor, para o caso, tivesse essa 
:.eclaração do contestado, pergunta-se: as condecorações con
:· eridas pelo Rei da Belgica, não sómente ao contestado, m.a~ a 
:nuitas outras personalidades d{! alto destaque, -como mims
tl'os de Estado e do Supremo Tribunal, presidentes e membro! 
d~ ambas as casas do Congre~so Nacional, officiaes generaes e 
:.uperiores do E)xercito e da Ar~a~a._ se enquadram na prohi
.l':íção do art. 72, § 29, da Constltlllçao 
_ .. Responda Ruy Barbosa, o maior dos nossos· constitucio
nalistas: · · 
· : No àrtigo firmado pelo eminente jurisconsulto, publicado 

no lmparéial de 21 de junho de 1919 e no qual se encontra o 
rr.ais completo estudo sobre esse grave- assumpto politico e 
,iuridico, demonstrou S. Ex.,· de. modo ·cabal,· que, tanto se
gundo a interpretat;iío grammatical, como a .logica e ,júridica, 
aquella disposição prohibitiva só é applicavel ás condecora
ções nobiliarchwas estrangeiras, e não ás que não conferem 
nenhum titulo de nobreza. . . 
.. Eis como elle resume o seu conceito, na conclusão do seu 

c:xhaustivo trabalho, sob a epigraphe . . 

."EM SUMMA 

Aqui está como eu entendo o § 29 do art. 72 da 
Constituição brasileira·. Não encontro geito, .POr onde 
segundo a grammatica, a logica e o direito, se lhe 'possa 
attribuir outro sentido. Lanço á conta de pouco atten-. 
tamento na critica do texto a má intelligencia, com que 
elle se vê, mal .entendido até ho,ie, e nutro a esperança 
de que, d ora avante, se. atalhe esse equivico, uma vez 
ponderados com bom animo os meus embargos ao. curso 
de tal erro. ' 

O que a ConstituiQão claramente prohibe no tocan
te a condecorações estrangeiras, é o mesmo que, no 
mesmo texto, claramente prohibe no tocante a titulo~ 
estrangeiros: as honras "de nobreza" ("nobiliàrchicos" 
o~ "nobiliarias~), íncompativeis com a igualdade repu-
blicana," · · ·• ·· 

- Será a insígnia ele Grande Official da Ordem de Leo
flOldo II, conferida ao Sr .. Felix Pacheco pelo Soberano Belga 
uma "c~ndecoraQão nobíliarchica" -: ' . 

. ?Jlvi?ente que não; pois não lhe estão ligados titulas ou 
PrlVllegiOs de nobreza. · · · 

E' u~a Ordem méràmente honorifica. . 
Quando, P.orém, todas. essas considerações não prevaleces

sem, . nem_ assim proce~er1a a pretensão do contestante, por
que o caso, está ::resolvido por lei expressa brasileira: leoem 

. ha.bem.ns. E o decreto legislativo n ./596, do 7 de julho de 1899, 
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que, regulando as condições de perda e reacquisição dos di
r-eitos politicas e do cidadão brasileiro, dispõe no seu art. 5•: 

· "Perdem os direitos políticos: 

§ .. f:• O· brasileiros quo allegarem motivo de cren-· 
çà. religiosa, com o fim de se -isentarem .de qualquer 
onus que as leis da Repub\ica imponham; por ventura, 
aos cidadãos. (Constituição, art. 72, § 29) . . 
· . § 2.• Os ·brasileiros que acceitarem condecoração · 
ou titulo. nobiliarchico estrangeiro. (Constituição, ar
tigo 72; § 29) . 

E Iio q,rt. 6°: 

.~().Pod§r Executivo é competente, do mesmo mo
do, .para impor esta pena por decreto expedido pelo !li

. . nisterio do Interior. " 
.. Eis o u~ico meio. de ser declarada a perda dos direitos po

liticas, ·no caso rio art .' 79, § 2•, da Constituição. . . . .· 
· · Contra este ·irretorquivel argumento, allega o contestante 

que- a citada lei não- obsta que por outros-meios seja 'declarada 
a perda: dos direitos políticos, porque a negligencia ou. c.um
i>Hcidâde do: Poder Executivo nãopóde ser obstaculo â decla
raÇão, pelo Legislativo ou Judiciaria, da violação do. preceito 
eoiistituciortO.l; isso burlaria, tornaria lettra morta aquelle 
preceito·. · · · · · • . · . · ' . . ·. . .. 
· , _Eàsá· consideração poqeria ter cabimento quando se ela,. ·I 
j:loi:a~a 1,10 Congresso.a lei citada. Umavet, porém, firmada por 
ella.~·a.·,exclusiva ·ccimpeteiiciá do Poder Executivo, a nenhum. ,1 
o.utro -poder, é !i cito decretar a perda dos direitos politicas cori- ·) 
tra qllélque;:_ cidàdão; na :especie em ·debate; · ·. · • · .. ~ 
· ::A ')e i só· pode.ria. deixar de ser app!icada; si incorresse no 
vicio: de inconstitucional.: i. · · · · · · ·. ··· . ' . . :' 
·: .. ,Mas. de. tal .vicio é :e lia 'isenta: não lhe descobriram· essa 
e1va -os mais. aut.orlzados coinmentadores da Constituição, como 
são. Barbalho. e Carlos Maximiliano, que a e lia se· referem nos 
seus commentarios, sem, criticai-a por tal. . 

· O. proprio contestante não o allega. 
: Concluindo, submetto .á adopção da Commissão e â pos

t.orwr approvação do Senado as seguintes conclusões: 
.1', que sejam annulladas as eleições effectuadas .nas se

_cçxes: 2• de.Batalha; u.nica de Gilbuêz; unica de Porto.Ale-
ll'I'!J; 2~ e 4' rle .Therezina; . . . · 

• 2', qt~e. sejam . approvadas as eleições realizadas nas de-
mms secçoes do Estado do Piauhy; . · 
.. , : 3', que s.ej~ reconhecido. e proclamado Senádor, da .Repu
l:IJca .. pelo refer1do Estado o Sr. ;José Félix Alves Pacheco. 
·· Sala rias Commissões, ·u de maio de· i921. ·_ Generoso 
Marques, Presidente c Relator,'- Gernardo Monteiro. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. OONC:ALO"ROLLEMBERG • 

E
. Na .eleição. ultima P·~ra Senador Federal procedida no 
stado do P1auhy, o candHlnto diplomado Sr. Dr. José Felb:: 
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· .\1\·r·~ Paehr.•co ltn'P inconl.oslaYcl c incontc~Wtlamcnlc grande 
maioria dos vot.os· do eleitorado que compareceu, mas infeliz
mente estes suffragios não lhe podem approveitar para ser· 
S. Ex., manif~stamenlc .ineligi":l par!l.a: represent.ação na
cional. Dous suo os mot1vos de meleglbihdade arguidos con
tra a eleição do -candidato diplomado qu:ant.o o Sr. marechal 
l<'irmino Pires Ferreira rcp·rcsentado por seu PJ,'OCurador o 
Sr. _Dr. JoaCJ.uirh Pires Fcr;cira :· i", o eand_idato .diplomaoo ~ 
irmuo do Governador do .P1auhy, portanto melegJvel em face 
do art. 37 § 2" alínea a d'a lei n. 3.208, de 27 de 'd!)zembro 
o e 191 G, qu'c diz:· São inelegiveis para o Congresso Nar.ional 
os parentes consanguíneos ou affins dos Governadores ou 
.Presidentes dos Estados, mas Jogo abaixo no mesmo artigo e 
paragrapho vem a seguinte disposioão restrictiva, - salvo 
Fe houverem. exerc.ido o mandato legislatlivo na legislatura an~ 
:.erior a eleição dos referidos Governadores ou ,o estiverem 
exercendo ao tempo d'elln, ·C é firmando-se nesta excepção que 
o P·rocurador do candidato diplomado o Sr. Dr. João Cabral 
defende o diploma d'e seu constituinte. . 
· O Senado jú pronunciou-se uma vez sobre esse assumpto 
a tres annos passados por o~asião do reconher.imento do Se
nad·or ·pelo Espirita Santo o Sr. Dr. Jcronymo Monteiro, en-
1.ret.anlu, seja dito de passagem, .o facto de ter o Senado, em 
<JUestões da nature.za da de que se trata, resolvido uma vez 
de um certo modo parece que ·não póde firmar aresto ou 
norma definit:iva para a. solucão de todas as questões· iden
ticas: para isso seria necessario uma série d·e casos successi
vos e semelhantes sempre resolvidos do mesmo modo inin
terruptamente. Na sessão cm que o Senado em plenario tra
t.ou do assumpto ;pela primeira vez, c na qual tomou part.c e 
votou o autor destás linhas, esta questão não foi ventilada 
nem diRcutida de modo a se.r bem explanada e. elucidada, de 
sorte que não será para ad'mirar que, submettida ao exame 
dos doutos e competentes venhl! ainda a ter outra interpre
tação.· que e lia a isso se prest:a; cqm effeito. os mandatos de 
Deputado e Senador comquanto 'identicos em sua natureza e 
essencia differem comtudo. na duração e em muitas das nttri.., 
buicões de ~.ada ramo dos d'ous poderes; a ·camara dos Depu
tDdos, 'para exemplo, possue a comnetencia exclusiva .,para 
crear· novos impostos· etc., ao Senado por sua vez compete 
app.rrwar as nomeações para ministros do corpo Diplomatico 
e divr.rsas ou lras at.tribuições priva Uvas: não são 'POrtanto 
jnteiramente igunes as· funccões nem podem ~er inteiramente 
1guaes mandatos que conferem poderes em boa parte dif'fe
rentes; emfim deixemos isto para a cogitação dós doutos e 
r.ompetentes, como já disse, ·não façamos cabedal deste pri- · 
meiro motivo de inelegibilidade e· passemos ao exame e 
analyse do segundo. 

Diz o Mntest.ant:e que o candidato diplomado Sr. Dr. · 
José Felix Alves Pache~ .. o, foi no. anno 'Pr'oximo· passado con
decorado por Sua 'Magestade o Rei dos Belgas, tendo por isso 
incorrido na pen!); pe 'perda dos seus direitos politicas, to..,. 
mando-se, · ipso facto, in!)legivel para o cargo de Senador 
Federal. . .. 

Como se vê est.e segundo motivo de inelegibilidade emana 
r. ns~enta na di'sposioão constitucional exnrada no art. 72. § 29 
ela Constituição Federal que para aqui transcrevemos textual
menl e: Os que alleg1arem motivo de crenoa reli!dosa com o 
fim de se isentarem do qualquer ~:m11s que as .leis da Repu)llica 
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, iJ!lpl•nham aos cidadãos, ü os· que act;eitarem condecorações ou 
tltulo·s nobiliarchicos estrangeiros perderão todos os direitos . 
poli:icos. . 

Para escapar ao· arrocho em que· o· colloca a expressão 
limpida c!ara, insophismavel e no mesmo tempo terminante, 
peremplor1a e impevativa deete .artigo constitucional, o candi
•!ato diplomado pe·la voz de seu procurador tenta escapar-se 
nor duas evaswas que ao envez de levai-o a plan'cíe larga, 
clarll, sem accidente·s, illuminada pelo sol da verdade, condu
zem.no a urna betesga esnusa escorregadia e escura ondo fo~ 
1;oso.rnente. escarrará no absurdo; ·e si não vejamos. Dous são· 
os nrincipaes argumentos de que ·se soccorre o candidato di
plomado para fugir á sanccão do citado artigo constitucional: 

1.• Diz S. Ex., sempre pela voz de seu procurador, que. 
recfli•eu a condecoração com que foi agraciado por Sua Ma
gestade o Rei da Belgica, mas que não a acceitou e, para isso 
provar, re.metteu ao Sr. Presidente da Com'missão de Pode
res um papel ou documento ·a que não sei qual o nome que 
<leva dar, dizendo que ·a acceitaoão da· condecoração dependia 
da reme·ssa dE.quelle papel ao Governo de S. M. o Rei dos Bel
r,-as, o que e!Je ainda· não havia feito. Ora, Srs. Membros da 
Commissão ' de Podt>rcs, todos nes.fa ·Casa sabem · e o proprio 
candidato diplomado não nega, que no anno proximo passado 
~. Ex. usou em festa·s j;mblicas e solemnidades offic.iaes da 1 I!Ommenda Vll·néra, condecoração ou que nome outro se queira f'. 
dar P o fez· varias vezP·51 ~em rP~erva, e si S. Ex. usou,' como I; 
affrmar que não acceitou? Póde-se conceber que alguem use í; 
de um presente, de uma offrelrlda,. de uma insígnia, sem <:JUe a, ·.l · 
•enh~ acceilado? Nãct, não é possível, o uso é um acto poste- l i 
rior a acceitaoão, é a consequencia immediata. para ser evi
dentE' quer desçle-.que fez uso é porque acceitou, o contrario se-

. J•ia um contr~-senso c um verdadeiro absurdo. , 

. I 

· · Quanto .ao docum~:~nto enviado ·pelo candidato diplomado 
ao ilr. ·.Presidente da· Commissão elle. é inteiramente gracioso, 
sem valor algum entre nó·s; poderá ser necessario. e indispen
savP: lá na Belgica para que o nome de S. Ex. seja incluído 
no rol ·dos quã lá gosam dos fôrOP.> de fidalguia, mas aqui entre 
nós .t\ inteit•amente innocuo, inutil, sem valor algum. 1 

Passemos-agora ao segunto argumento apre>Sentado pelo 
procuradÇlr du candidato diplomado na .re·sposta verbal que deu 
no contestante. 

Disse S. Ex. que. mesmo tendo acceitado a condecoração 
tom que o a~raciou S. M. o Rei· dos Belgas, o candidato diplo..: 
maao só poi:leria ser considerado como tendo perdido. os seus ',:. 
direitos politlcos depois que i·sso fo8-~e decretado pelo Podei" .'· 
Exer.utivo;•.na sua opinião, unico compertente para fazei-o; que)\ 
não estava nas attribuicões do Senado a faculdade de resolver • • 
sobrr. esse ã:s~umpto sem que primeiro o Poder Executivo se · 

.'uou' e:ssll manifestado. 
E' deveras para admirar que um representante da Nação t• 

e um· repre~cntante illustrc affirme semelhnnt~ proposição e 
avat\ce um tal conceito. Pois será possível, será cousa admiS
sivel que· o 'Senado, na verificação dos poderes de seus mem-· 
hro~.·não tenha dh•eito do investigar e entrar no·conheoimento 
das 1·ausas e razões de ~nelegibilidade apontadas contra o can
did:.ll.o diplomado sejam e lias quaes forem?· 

'Não, Srs. Membros. da Commissiío de Poderes, não, o Se- I 
nado póde e pode muito llein conhecer e apreciar todo e qual
quer motivo de inelegibilidade de qualquex: cundid.utQ .~ um~ · 
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cadeira na sua Camara,• o mais ainda o Senado· não só p6dt:i 
como deve entrar nesse exame, e ainda mais não só deve 
como tem obrigação de fazei-o, pois, a primeira jlhrase que 
cada Senador pronuncia ao entrar pela primeira vez no recinto 

· para tomar assento é esta: - Prometto guardar a Constitui
ção. Federal. E não. será guardar a Constituição, para· ·ena 
zelar, o acto de procurar conhecer e verificar si possuem todos 
os requisitos por ella exigidos, os candidatos a investidura no 
alto cargo de Senador Federal ? E', portanto, fóra de duvida 

. que o Senado pódc e deve entrar:nessas indaga~ões e a isso ,o 
obri{!'a o compromisso de honra prestado perant~ .. a· :NaÇão •. · 
,. Vêem, pois,·. os meus. i Ilustres collegas :dii..·.Commissão .qu(\ 
o segundo argumento apparentemente de algum valor,· apre
sentado pelo procurador do contestado-:é 'insubsistente e, bem. 
ponderado, vae como o primeiro esbarar. no· absurdo. . .. · 

. . . E' pois fóra de duvida a inelegibilidade do candidato. di
plomado o illustre Sr. Dr. José Felix Alves-J;Iacheco. S. Ex. 
está constricto em um circulo de ferro de. onde só ha um meio 
legal e decente para. sahir, é renunciar pelos meios que a lei 
lhe faculta a condecera~ão, aliás .honrosa _e dignificante. com 
que o destinguiu S. M .. o Rei Alberto, mas que a nossa Consti-

. tuição prohibiu usar sob· a comminação de pena, a meu vêr, 
por demais severa, mas· é corriqueiro o proverbio - Dura ,e,'IJ 
sed le:c - e a elll' nos devemos todos submetter. . · 

Eis, Sr .. Senadores Membros da Commissãfl de Poderes as 
singelas e ,despretenciosas considerações· que ,julguei de. meu 
dever fazer sobre o t.ão debatido e agitado caso do Piauhy; 
ollas me foram ditadas pelo .irreductivel desejo de collocar~me 
sempr,e ao lado da verdade, da equidade, da justiça e para 
conseguir esse desideratu.m o meio mais' .facil a seguir .é. obe
decer inteiramente, e litteralmente a lei aproveita ou prejudi-
que a quem quer que. seJa. . . · 

' Foi o que· eu fiz. Estudei aÍtent~mente o caso, reflecti so
bre elle com toda a isen(,'ão de anima e surgiu no nie~ espi

. rito a firme e ·iTiabalavel convicção de que, actualmente, o 
candidato diplomado, o· illustre Sr. Dr. José Felix Alves Pa
checo &6 poderá penetrar no recinto do Senado para ahi tomar 

. assento derJOis de mtlcar aos pt!s a Constituição da .Republica. 
Conscio da verdade do que acima fica e;tpedido eu oiiso 

' apresentar a . apreciação da Commissão e do Senado ·a se" 
guinte resolução: . · 

Con~ideranclo que o candidato ·mais votado e diplomado 
Sr, llr. José Felix Alvo~ Pacheco é manifesta e innegavelmente 
· inelegivel para a representação naciona:l; t 

Considerando tamhem que a lei eleitoral vigente preceiiúa 
" no seu a'rt. 42 que sempre que Sejam nullos mais de D:~etade 

dos votos do candidato diplomado se deverá mandar proceder 
a nova eleição, o Senado resolve: 

Artigo unico. Que sejam consideradas de nenhum effeito 
as eleições para Senador procedidas no Estado do Piauhy, em 
20 de fevereiro do corrente anno e que se mande proceder a 
nova eleição para preenchimento da vaga existente. · . . . . . . 

Sala das. Commissões, 14 de maio de 1921. - Gonçalo da 
Faro Rollembero. 
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. CONTESTAÇÃO DO SR. FIRMJN O PIRES FERREIRA, CANDIDATO 
CONTESTANTE 

. Srs. Senadores -· Quiz Deus que me fosse conferida a 
hdnra de vos ·9irigir a ·p·al~vra em defesa dos direitos politicas 
d9 velho se~v1dor da Patrra e da Republica, marechal Firmino ·' 
P1r~s Ferret:a •. qu~ desde 189~ occupa, com lustre, zelo, dedi
caçao ·e patriOtismo, uma. cadeira nesta alta Camara. 
. Ninguem melhores servíços1 prestou ao Estado do Piaul:íy; 

sem ser suspeitado, poderei dizer que nenhum piauhyense, di-· 
recta ou indirectamente, póde se excuzar de lhe ser devedor 
de um· serviço, de um favor. ou de uma finezá; bem poucos 
não :lhe são devedores das posições que occupam. A situação 
politica, que escalou o poder e o mando no Piauhy, em 1916, 
lhe deve o exito da investidura. O Sr. Felix Pacheco naquella 
.época_memoravel dizia, em carta que repercutiu como mani-
festo em todo o Estado: • 

«Rio, 3 de janeiro de 1916. 

Meu eminente chefe e prezadissimo amigo marechal P1res 
_ Ferreira : · . . 

Vejo que se precipitam. os acontecimentos no tocante á 
questão da successão governamental em nosso Estado .. e tenho 
para mim que não. poderemos continuar inactivos e de braços 
cruzados deante deste magno problema, que interessa . tão de 
perto ao progresso e felicidade da terra em que nascemos._e em 
cu,ja representação federal o meu illustre amigo se. destaca com 
lustre desde .o começo da Republica, sendo hoje, das figuras da 
politica estadual, aqui no centro, aquella a quem não se póde 
disputar o bastão de chefe, pelos seus inegaveis e dedicados 
~érvir;os ao partido, como. pela sua Blltoridade pessoal incon- • 
trastavel e pela sua legitíma influencia eiri todos os _éir- · 
culos .. , . . . . . . . .. 

. . .Vivendo um pouco á margem da politic.a, por tempera!' 
mento e fe-itio propr•io e em virtude de responsabilidades ou-

. • tras, agora accrespidas p'or circumstancia que o aniigo não des
conhece e é de notoriedade publica, essa relativa .. liberdade . e 
independencia, que me )em sido permittidà, o meu voluntario 
e forçoso alhr:-iamrmto ao turbilhão partidario, em que .. tantos 
interesses . contrarias se chocam, tudo isso nunca me distan
ciou, antes me. approx:ima cada vez mais do velho chefé á 
amigo a quem ora airijo estas linhas. · · . 

Ninguem um dia me viu, nem me verá jámais entre os 
que porventura preten'deram alguma voz ou planejem ainda 
abalar-lhe a. força. Isso me dá, creio, o direito de fallar-lhe. 
franco e claro, no momento em que se trata de escolher. quem 
deva dirigir os destinos do Piau hy no proximo quatriennio .. 

Nada me ten1 ;;ido communicado pelo mau prezado amiao 
Dr·, Migttelliosa!, nem pelo meu eminente collega do represen
tação . Senador Abqias sobre esse delica~o assumpto. :qo mnu 
.proprJO companherro-.de bancada. que amda está no R1o, Dr. 
Antonino Freire, só tenho tido informações parcelladas. Ignoro 
as combinações e ajustes ou propostas, acaso feitos entre essas 
ou outras pessoas illustres e de responsabilidade para dirimir 
tão grave ponto. Nom me queixo ou lamento do semelhante 
ignorancia, que nüo mo faz parte no jogo e me colloca bem 
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á vontade para opinar, de accô'rclo com os interesses reaes do 
Piauhv. · 

Sl eu consultasse apenas a minha predilecção pessoal, o 
.meu candidato só poderia ser um; o meu i !lustre amigo, que 
vem da Constituinte, som nada pedir para si, tudo dando ao 
Jpstado. llfas, essa candidatura' abriria na nossa representação 
t ederal um claro insuprivcl, levando para o Piauhy a figura 
t.radicional do mais velho dos seus Senadores. E'· claro que 
1,16s do Estado não havemos de julgai-o pela malevolencia dos
.lot'llaes de caricatura do Rio ou pela graça insossa dos 
humoristas. sem assumpto, que esvoaçam e brincam, mas pelos 
seus serviços,_ que são diarios, constantes; infatigaveis e pro-· 
vades. · , 

. Não vejo ninguem que o substitua aqui, .iunto aos outros 
homens que teem nas mãos as responsabilidades mais directas 
e _immediatas pela sorte do paiz e pelo destino das . institui-
çoes. 1 . • 
. Outra circumstancia que devo apontar e que, sem .ser um 
mconveniente, prellisa comtudo ficar referida, é esta: a es
colha de um representante federal para Governador póde pa~ 
recer amanação do centro, ou preterição e desconhecimento de 
capacidades que lá mesmo exi~tam e devam servir a essa in
vestidura, de que aliás ninguem seria mais digrrÜ do que o ii
lustre am.igo, apezar de sua longa ausencia do Estado. 

Essa ausencia nada significa, nem póde importar em des.., . 
conhecimento das necessidades e aspirações piauhyenses, das 
quaes tem sido o distincto amigo um estremo defensor e pro
pugnador. 

Neste momento, a abertura de uma vaga na representação 
federal, pela escolha de um Senador ou Deputado para Gover
nador teria, além· do mais, o effeito de duplicar a difficuldade 
em que nos achamos. Eu não sentiria a menor duvida, se 
para tanto tivesse autoridade, que reconheço que. me fa'Ita em 
absoluto, em levantar aqui, .iunto aos proceres, e no Estado; pe
rante o eleitorado, que já tres vezes me honrou com a dele
' gaç!lo de seu mandato, mas entre o qual reconheço que não 
tenho siquer sombra de influencia que justifique semelhante 
intervenção, a sua candidatura. - - . 

Não sei1 porém, si não correria o risco de ser accusado de 
,agir por amoição' ou pelo proposit.o de encartar-me na sua vaga 
de Senador. O amigo sabe que ambições como essa, nunca as 
formei, não as tenho, nem jámais as· alimentarei. Vivo muito 
contente do que sou, para não aspirar mais do que mereço. 
Ponho-me resolutamente fóra de causa, para apreciar melhor, 
nos seus varias aspectos, a melindrosa conjunctura em ·que se 
encontra o nosso Piauhy. Sabe das sympathias generosas com 
que no anno ·passado, diversos chefes dos mais influentes da 
politica federal se referiram a meu nome para a senatoria na 
renovação do terço. Sabe tambem da resistencia que oppuz a 
isso, pela consciencia, primeiro, da escassez de meus títulos 
e serviços e, depois, pela absoluta carencia de elementos elei
toraes proprios no Estado. Demais, as minhas frequentes re
beldias e insubmissões na ordem da politica federal, e a liber-· 
dade de act,~ão, de que preciso e de que nii.o abdico, serão sem
pre mais toleraveis na Gamara e fóra della, do que no Senado, 
onde a natureza mesma da instituição reclama outro feitio me
nos batalhador, o que não quer absolutamente dizer menos 
patriotico, nom menos dit?no. 
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,.· Qu!llquer iniciaÚ,va I,llinha_ em favor de sua candidatura, 
e a~red1te .que eu tcr1a msso nao só prazer como orgulho, não 

me 1Sentar1a todavia da pécha de estar laborando tambem em 
meu proveito. E em politica, como no mais, não baôta evitar 
essas injustiças; cumpre · corta.l-os cerée, eliminando-lhes 
summariamente as causas, em que possam 'ou queiram ba
s~ar-se os outros para denegrir as in,teocões dos homens mi
litantes. . . 

· As considerações que faço sobre a inconveniencia de sua ' 
c~ndidatura, que aliás talvez tivesse a. virtude de socegar no 
P1auhy, os an.imos desavindos, applicam-se, r.m maior gráo, a 
duas outras igualmente passiveis e já tambcm posLas no ta
pete: a de Abdia.s Neves e a de An.tonino Frllire. O pr.imeiro, 
a quem sobram merecimentos intellectuaes e larga e · indis
cutível· influencia nó Estado, mal vem de entrar no Senado e 
a sua ida, agora, para.· o Governo, poderia do.r a idéa, que tanto 
.tem desmoralizado o rêgimen, ·de que ljUando' e~c.olhemos 
homens para· as posições, não subordinamos essa ·escolha ao 
criterio dos estagias de tempo que a. definam, ma.s a fazemos 
objecto de considerações subalt.ernas, que devam· apparecel.' 
ainda no interregno, isto é, na vi,gi:mcia ·de nm manctatd, que 
assim se distribtJ>iria, se repart-iria, e se monopolizaria, em es
cassas mãos. Não são republicanas essas pra f.icas CJ convem 
abolil-as. A eiva do revezamento não· . se apaga,ria, si a- es
colha· recahisse no vulto tambem presLigiado de Ailltonino 
Flreire, nem h a de. um Governador, ao termino de seu . pe
ríodo, eleger para seu successor exactamente aquellc que o 
precederu,. neste pei'Sto. Seria um repassar monotono das mes
mas iliguras, a asp,hyxia de todas as outras aspirações pes
soaes ·legitimas apparecidas nesse intervallo, n morte . das ca,
pacidades novas reveladas, o fechamento das valvulas por 
onde as socieda,des moralmente organizadas na politica devem 

. respirar. · · · · 
· Por esse processo de exclusão perfeitamente justificavel e 

· que seria extensível a mim, si eu !Gira, politico, na expressão 
c.ommum legitima do termo, à aos outros representantes fe
deraes, qu.e o são de plt~no direito. c sem desdouro, antes com 
brilho e luzimento, a con~:~lusão ·a que se chell'a é que o candi
dato n· Gover.nador deve .sahir de lá mesmo, bastando que as 
nossas preferencia,s se. cdncentrem em alguem que se ache a 
igual distancia d'!l todos· o que, vivendo no Estado e conhecen
do-lhe as necessidades, possa subir cercado· da confianca geral, 
para. realizar uma. obra a,dministrativa · que lhe · recommende 
para sempre o nome á fll!'atidão. de seus conterr~~>neos. 

Não falt.am moços .piauhyenses · de illustração e de ca
racter, ainda não contamirna,dos, c na verdade, aptos para a 
investidura de. que se cogita. A gloria de · nossa terra esti 
,justamente· na abundanoia com que elln. sa vinga de sua po
breza honrada,, dando ,ao ·paiz homens que sempre souberam 
diS'llificar as posições a que são chamados. Mas isso não · 
basta. para. o fim que se collima. Quer-se um homem capaz, 
que reuna ás suas qualidades pessoo.es de is::mção c preparo, 
quo· não duvido supcrabundmn c de facto superabundam em 
muit.os, comr> Mat.hias Olympio, José Lu.iz Bn.ptist.a, José Pir~s 
Rcbcllo, MiHon Cruz, Antonio Martins, Jmcs'bão Vclloso, Joan 
Cabral, Antonio n. Gonçalves. l' tni!ltos outros a CJ1lcm peco 
:iJí:ll~ilo d:l. on1issão invonlutn.ria, os cohn()nt<!S c:le apoio quo 

'" 
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possam S'arantir a viabilidade de sua candid!lltura, a quwl pre:. 
eisa não suscitar hostilidades, symbolizar alguma· cousa, de 
novo e de alto, e trazer um .programma de arr<efecimento par
tidario, .que permi,tta o trabalho urgente e nacessario ctra re-
construcção administra,tiva e financeira do Rolado. · . ' 

nepasso as figuras e vou, vedfica.ndo, c.om pezar, que 
todas; directa ou indirectamente, ·se envolveram na agitação 
politica que de· a.nnos para cá vem conturba,ndo o Piauhy. O. 
resquício que. ficou dessa.s attitudes1 extremadas é .de molde a 
aconselhar qóe ·não se recorra a nenhuma individualidade que 
possa suscitar opposições irredui:ltiveis de~te · ou· daquelle 
grupo. Todas essas pessoás, além do mais,· alüo poderiam con
tar com sustentaculos fortes nos chefes ·cleitoraes . de· ma,is 
prestigio mo Estado e de cuja audiencia não devemos prescin
dir porque· só elles hão do assegurar, no terr·eno. da.s unras 
livres,. a victoria da comhinação que. assentarmos para leva.i· 
ao alto criterio do . Governador e demais .amigos do Estado·. 

E ac(u.i me permitto, sem mais embu.ges, a ·liberdade de 
declina,r um nome, que já· lhe suggeri de viva voz, na palestra 
com ·que me honrou em nossa casa: o 'Dr. Euripedes de 

' Aguiar, Deputado estadlll.al, medico illustr.e, o primeiro de sua 
·turma, premiado pela Faculda.de da Bah1a, onde se formou, 
viVendo desde muito fóra da Capita.l, em ,l<'!oriano, sempre e· 
só no exercício de S'Uit- c!ilnica, com a qual tem vindo tambem . 
se irradiando o circulo. de sua influencia pessoaJ fóra da po" / 
lítica. Estreitamente ligádo por uma a.mizade antiga e forte; · 
ao actual V ice-Governador, coronel Raymundo Borges, que ·é, 
sem favor, o grande chefe eleitoral do sul•Estado . e cc>n" 
tando ainda relações numerosas e de valor entre os outros 
leaders do eleitorado piaúhyense, 'sem fallar da. sympathia 
geral de que goza e da confia,nca absoluta cru'e · inspira pela 
sua rectidão e qualidades superiores de caraetàr, de operosi- · 
dade e de competencia, é sem du!Vida a figura.-ma,is indicada , 
para reunir as preferencia.s do maior numero, e ascender á 
curul presidencial do Píalhy. · · . 
· N!ão escondo· as objecí;ões que essa C-andidatura vae · ausci
t~r. GUinhado do Dr. Antonino Freire, poder- se-h ia suppo!.,o 
marcado do virus olygarchico. Mas esse· receio desapparece, 
sabendo-se· que é pessoa incapaz de acceitar um ·cargo desses, 
como um bem de ,família tr81ll8lllissi'\le'l aos parentes. · 

A éircumstanoia. desse cunhadio não ,Ptlde invalidar a 
significação pessoal da candidatura., Acoresce que· o Dr. Euri
pedes, cunhado do Dr. Antonin.o Freire, não deixa por isso 
de ser fil'ho de um dos magistrados mais mteSJros que ·o 
Piauhy tem tido, o Desembargador Helvidio, ·hoje o.posentado, 
antigo President'e do Tribuna,! da, Relaoiio e juiz que sempre 
enfrentou impavido, com a sua toga, todos os governos esta" 
duaes, tendo sido um fiscal severo dà lei e não. havendo já" 
mais se mostradb homem de partido, n1em · tc~ndo nunca se 
nllindo aos nossos amigos. E' á na,turezn moral· dessa progenie 
que devemos attender, e niio ao parentqsco , superveniente e 
lateral que aliás, no caso, longe de crear uma. incompatibili
dade, que seria irrisoria, estai:Jelece a perspeDtivn. de umo. 
·outra corrente de ·,apoio, igualmente valiosa · e respeitavel, 
desde que lhe niio caiba, como de facto não cabe, a iniciativl\ 
!lo laD.Ça,mento. · · · 

. ··: 
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Ha. um· outro ponto a ver e este é muito delicado, mas 
não devo fugir de considerai-o. O meu eminente amigo sabe 
e não é segredo para ninguem CJUe, rua ultimu. sessão.. legislativa 
da ·Assembléa estadua1l, o Dr .. Euriped~s, que pela primeira, 
vez nella tomava assenlo, dissentiu da uriemação po!Hica do 
Gover111ador, nosso commum amigo, Dr. Miguel Rosas.· A se
paração entre os dous continua, mas nós não devemos a,ttri'
buir a esses dissidios politicas occ,asionaes maior importancia 
do que relativamente tem. Seria absurdo que uma clivergen.:. 
oia toda pessoal, em um. Ílncidelite Lambem pUira,mente pes-:
soal, pudesse· prolongar-se . em conseqllencias mais ctil~ttadas · 
pava a vida polj.tica do Estado. No ca•so, ~ssa desintelligenci~ 
tem ainda a ·virtude providencial de alheiar o· Governador da. 
solução do problc.ma. Não que lhe negue,. ·à essê Governador, 
a quem não preciso· a.g:ora. dar mostras de uma amizade muito 
leal e muito sincera, tle que elle deve estar partamen te con
vencido, ó direito de intervir nisso; mas porque o habito in
veterado dos excessos dessa intervenção nos Estados pelos Go
vevnadores Ó\le sahem, tem feito delles os ar·bitros . de sua 
propriá successão, absurdo palpavel, que não se coarluna, com 
a i·ru:lole do regimen, nem com o verdadeiro caracter da de~ 
mocracia. . · . \ ... 

Absurdo não menor é o da ·corrente opposta, que .chega ao 
extremo peior de entender que o Governador que se retira 
deve ter .sua ca,rrei;ra politica cortada .-e extincta. Sou insus
peito para dizer aqui que 'o Dr .. Miguel Hosa, tem pieM di
reito a todas as considerações dos piauhyenses. Contrá elle se 
levantou ultimamente o Mro de injustiça, que ·é, no Brasil, o 
prémio inevitavel dos governos que aca.bam. A sul\ tarefa foi 
das mais penosas e· difficeis. EU e teve de arcar com os rema- , 
nascentes de uma situação· que ·se vin forcada a defender a 

. autonomia do Esta,do para o preservar' da incursão ouzada do 
caudilhismo de farda e livrar:.nos da salvação caricata. En
controu as rendas diirtinuidas pela ·desvalorização do nosso 
principal próducto de ·exportação e. teve de lidar com as con~ 
sequencias de uma ca.Jamidade sem exemplo, como a secea · 
actual. Não podia, nessas condições, operar o milagre, do 
progresso em uma era· de penuria e abat.imentol Ma.S, deixa, 
ainda assim, · de seu esforço· muitos titulas que o rer.ommen
dam e seria imperdoavel que a paga desse .sucrificio ·iosse o 
ostracismo forçado. · · · · · 

· Si nllo lhe podemos pOr nas mãos o a,rbitrio, que · aliás, 
acredito · elle I!Íão ·reclame, de indiéar o ~Jeu successor, preci
samos, para· ser leaes comnosco mesmos, uão prescindir de 
sua audiencia, toll)ando, por outro lado, o compromisso de as
segurar-l·h·e desde Jogo o posto· a que tem pleno direito pelos 
seus !lleritos e serviços na representação federal.· Esse com
promisso não póde ser a,penas nosso, sinão tambem e prinoi.; 
palmente do Dr, Euripedes, quaesquer que sejam os motivos 
de r~:>sentimento entre ambos. ' 

Boatos e intrigas assoalham· ó divulgam outras cà.ndida
turas em gestação. Não acredito nellas. Alguns nomes que 
apparecem são de a,migos nossos, perfeil.arn~nte · idoneos e 
acceitaveis, si circumstanci-as'de outra ordem não aconselhas
sem, no· momento, o Piauhy n pautar· a sua conductn, nesta 
fl'!'ave c melindrosa emergencia, pela preocoupacão mais alta 
·tad.o em ,eyidencia, temos 'os nossos· contras e devemos reti.., 
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do apaziguamento dos espíritos. Todqs nós, p_oliticos do .E s
r ar-nos de scena para não embaraçar a soluçao hnrmomosa · 
que os interesses vitaes de nossa. terra reclamam. 

Resta a questão do Vice-Presidente, que deverá ser o 
companheiro de chapa do Dr. Euripedes, a qu,em, de pas
Eagem· o digo, não me prendem laços pessoaas de amizade,a a 
quem nunca .fallei e com o quo,l não me correspondo. O meu 
parecer é que ·a. indicação para o substituto immediato deve 
recahir em pessoa da 'confiança do eminente amigo a. quem 
ora me dirijo. NinSJuem reune inelhorcs coudições do que o 
command!lillte Ge·rvasio Sampaio, Deputado estadual, esti~a
dissimo o Piauhy e fóra delle, o qual saberá guardna.> a ma.1or 
identidade de vistas com o Governador. . . 

São estás, meu eminente chefe e p'rezadissimo amigo,· af 
íonsiderações que eu entendi formu11r, pedindo-lhe uma 
resposta escripta, urgente, po,ra n1girmoS' ,juntos no Estado, pe
rante o Governo Federal. Não tenho nis~o tudo o menor in
teresse e ada procuro qu~ me beneficie, prox1rrw. ou remota
mente. Sabe que .não vi v opropriamentc da, politica .e não 

1 tenho para com eUas outras obrigações 'sinão as .que a,s pro
prias conveniencias superiores. de minha terra .me suggeri
rem. Esta se me afigura ·a maneira mais leal de proceder 
pa,ra com os amigos e çorreligionarios, os quaes, todos devem . 
ceder um pouco 'de si mesmos, de s'eus fundados melindres e 
até de seus innegaveis direitos e de suas ,justas . ambições, 
para que se possa achar mais depressa a formula harmoniosa·. 
liOnveniente; Essa formula, precisa sQr procurada fóra de n~s, 
pela ad1hesão de cada. um ao pensamento · da concordia dos 
piauhyenses, indispensavel á reconstruccão cr.onomica, finan
ceira, e administrativa do Estado. Amigos noAsos de valor que 
se distanciaram de nós· por circumstancias interoorrentes, 
como o Senador Ribeiro Gonçalves, devem ser ouvidos com 
attenção. O proprio terço, que o Sr. Elias Martins, representa 
na Camara Federal, P·recisa ser chamado a collabcrar com
nosco, com o Governador e com os crhefes da politica federal, 
Pia,uhy e de nós. Para isto estou prompto. e disposLo. Para 
para uma solução honesta, conveniente, patriotica, digJDa do 
outra cousa, porém,. não contem commigo. · 

Na partilha dos proventos dessa usurpação, . o marech~l 
!Pires Ferreira, que havia agido imperado por sentimentos de 
abnegnciio e tom uma 'orientação· politica que lhe pareceu 
maia consent:a·nea com os interesses do Estado, nada quiz para 
si, nem pa.ra os seus. (Naquelle tempo militavamo.s eu .. e 

. elle em p~rtidos oppostos) . . . · 
. Por oocnsião da organisação da chapa de DeJ?utados fe

d1o.racs,. o marechal já não era1 ouvido, antes, a s1tuacão do
mmante procurava por todos os modos d<!~!l'ostal-o, porque o ·· 

, trabalho era para afastai-o da curul senatorial, ambicionada · 
' pelo candidato ora pleiteante. . -. 

Para esse fim fa?Jia-sc ffi'iStQr desde IO!;'O preparar' a ma• . 
china de compressão. ' . · · 

A lr,i eleitoral n. 712, de :16 de j'ulho da 1912 commetteu 
aos Conselhos Mumicipaes a organizacüo dn.s mesas elltoraes, 
a apuração da eleiofio e reconhecimento dc.poderes dos mem
bros dos futuros OonseJ.hoe. Por esta, fó11ma s.e assegurava a 
autonomia municipal; pal'a arrozal-a a 8it.uação dominante, 
!Jei!L lei n. . adrede votada., entregoUJ eW) encargo a uma 
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comrniSilãO nomeada pe.!o Governador, 'é d~u, de suas decisões, 
recu!'llo ·para o proprió Governador. Apezar disso, o Go-
verno, vencido na maio~ia dos municipiof?. do Estado' appel-. 
]ou para as duplicatas que· reconheceu e para ,OS lançador~s de 

. impostos, que centu1plica,raim as contribÚiicões ·dos · adversa:riorJ ·. 
da sítuac.ão. A esUe proposito me .releve a Commíssão relatar 
um facto; éu.ia authenticidáde 'pod:erá seí· .confirmada pelos 
Sl'll. Senadores Ant.onino F1reire e Abdias· Neves:· móra no 
município de Porto Alesi'e o coroneL Hugo de Cas.t11o, presti~ 
gioso ··chefe politico; ex-deputado 'estadual'. e proprietario .:de 
avulVados .cabedaes. Homem independente· c· de convicções não 
quiz apoiar o Governo do Sr. ·Euripedes, que reputava usur-: 
pado r e 'illegal ;' tanto· bastou' para que <i .:)ollector ·.do muni
cípio o lan()asse como em debito de impostoo devidos .. por 
cinco ·fazendas de cri,ar, . que nunca existfrarn, ·mas, cu,ia p·ro
priedade era attribuida áquell.e coronel. Este dirigiu.-se . á. 
capital c, por escripturih publicà, ·fez doacão ao -Estado das. 
a Iludidas fazendas. eom o6. gados- que, se .dizia poSsuidor. A 
doação· fo:.· regulaJ.'Iinente · processada, tendo os orgãos do Go~ 
verno .d~sso · conheojment~ .. Pois. bem. O :c.oronel fo! execut!l.cro. 
pelos 1mposLos que se diziam ·d!Md'OIS e a execucfi.O·, por· ISSO. 
que· não• podia: 'recahir sobre o ima:ginario, foi .feita em ,bens 
existentes· em ·outras· ·propriedad'es;. de facto. pertencentes:. ao, 
mesmo coronel; que seJa dito de pQ.BSagem, .foi obrigado a ca
pitular: N~o é' tudo.· Juizes .de direito .P. ·desembargadOres . 
foram privados dos seus cargos contra disposição expresea de 

.lei; motivando tacs factos habeas-corp«-s e .acções perante a 
JusUéa Federal, a:Jgumas ainda em .and11.mento .. O juiz fe
'deral do Estado, rnCK;o digno por muitos titulos, porém, poli-.: 
t.ico exLremadissimo, é um çlos campeões do &ittiwcionismo; o 
tS'ilu· substituto acaba da declarai•, de fórma. a mais categofica, 
que iaJJi está unicamente para servir .aoíi.dorr.inadores .. O ·Go
vernador João Luiz Fe•rreira, kmão germano do. candidato 
Felix Pacheco; sob o. pretexto:diE! :visitar uírià. 'estrada de ro-.· 
tlagem, em parte por .elle construída, .·on·de ,·se fGrinou .e: de 
o ride :partiu' o exercito de : Ja:gunoos que nssaitou. : .• a. ca'pital, 
arrebatando •O governo do ·seu representante legal·' e, ,usur,. . 

. pando a succeseão do legitimo eleito,,.Jeva uma comitíva, faus
tosa; que .. recebida por :rim outro seu ·irmão, actual· enge
nheiJ!o chefe da ·mesma estrada , e dle todas· as· obra:s federaes 
no Estado, 'per"C'1frre vaTios municípios do sul; em ·ostensiva· 
caba,la em •favor do<irm!io commUJm e 'lord protector . 

. : Seria muito logicà tudo isso e perfeitamente explicavel 
·.si. não fôra a sit'uacl1o de ambos e 013 meic~. de que lançaram 
mão pBJJia · atemorisar, que chegaram á violencia, tendo sido 
aggredidos os que se d'iziam ou sabidB.mente eram partidarios 
do velho marechal. Em Oeiras, o chau{feur do 8iUI!.o .do Gover
nador tenta contra a v'lda de um cida.clão''noseo . .'pa~tidarlo e 
impune contlnúa ·no seu posto, leva :o Governador ao termo 
da sua ·ex:oure!io. este, ante o clamor· publico que se levanta, . 
vê-ne. na necessidade de fatzer punir· o chau}teur. O processo 
é iniciado, mae, immediatamente abafado e jaz ·em olvido. 
Todos estes factos, notoriamente sabidos, seriam sufficientes 
para justificar a nullidade do pleito, porque .por muito menos 
o foram o de Alagoas na eleicãci Seabra e o do Espírito' Santo 
na 1' eloic!io do · Sr. Jeronymo Monteiro; mas, é preeiso 
accrP-Àncnl.ar que não ficou nisso a acção compressiva do Go. 
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v.ernador: O· empenho foi ~ecundado por todos os seus au:s:i
lJ~res, o que se evidencia pelo manifesto que passo a lêr, pu
bhcado na imprensa official e divulgado em boletins rcmetti
dos pela Secretaria do Pulucio a todos os recantos do Estado: 

«Thcrczina, 3 de novembro de 1919. - Prezado correli
gionario c amigo - Devendo realizar-se a 15 de novembro 
c~rrentc a eleição para Deputados · estaduaes, temos a sitsJa~ 

·cao de solicitar, com o mais vivo interesse, o comparecimento 
do distinctõ correligionario c prezado amigo, naquellc . dia, á 
secção eleitoral a que pertence, para suffrgar os candidatos 
apresentados pelo nosso grande e valoroso partido, cuja com
pleta e explendida victoria podemos, de já, assegurar, atten
tas as forcas cleitoraes que o· constituem, valiosas, discipli-
nadas, invenciveis. ) 

As nossas victorias, aliás, contam-se pelas pelojus cm que 
nos temos empenha'do, em defesa das causas justas, e dos bons 
principias; em que se assentam as .legitimas aspirações do 
nllliso povo. 

Temos levado,. sempre, de vencida, os nossos adversarias, 
reduzindo-os ás suas justas proporcões, nas urna livres. Mas, 
convencidos de que são repudiados pela opinião publica, en
contram ·sempre meios c modos de voltat· á scena, appcllando, 
não para o prestigio eleitoral, de· que não dispõem,· mas para 
éxpcdicntes incompatíveis com a bóa moral politica. · 

Na confecção da chapa consultamos, apenas, aos allos in
teresses do Estado, que são os mesmos do Partido Republicano 
Piauhyense, escolhendo cidadãos que, pelas suas honrosas tra. 
diQões de cultura, intelligencia, trabalho e devotamento á cau. 
sa publica, bem merecem os suffragios do brilhante corpo 
eleitoral da nossa terra. · · · .. · 

Não ·precisamos encarecer o valor da eleic!!.o que se ap- ·· 
proxima e a necessidade de t.odos eomparecerem ás urnas, 
munidos dos seus respectivos títulos, para cumprir o seu de
ver civico e partidario, esforcando:..se, assim, para o ·aperfei
çoamento do regímen republicano, entre nós. 

Contando com o comparecimento do distincto correligio
nario, confessamo.nos, desde já,. aSTadecidos. e subscrevemo· 
nos. com muita estima. 

Patrícios, correligional'ios c amigos atlentos. -. Feli:c 
Patheca . ....: Antonino Freire. - .rosé Pires Rebello. - .Toão 
Cabral. - Thomaz da .4.rêa. Leão (desembarS'Il'rlor) .· - José 
Loure7II,!O de ,lJol'aas e 'Sil·va. (desembargador aposentado e can
didato ao juizado federal) ; - .Tos·ino Fe·rrei1•a (director da Es
cola de Artífices) • .:.... Lucre do .4:t•t?llino (desembargador) . 
Colleat A. da Fonseca. -João Osorio P. da .llotta (desembar
gador) . - Pedro Bm·ues (secretario do Governo e interina
mente da Fazenda) . ·- Mtlonio da Co.~ta A1•mtjo Filho (inten
dente municipal) . - Simr1licio de Souza .~fendes .. - João Al
ves dos ,Santos Uma. (chefe de policia) . - .4.ntonio Ca!T!pos. 
- Pedro A!lyusto· de Souza Mendes: - Ped1•o .Tose · dtJ 
Sant'Anna. -· Ben,iam·in de Sou:a .Ua·l'tms (t• supplente, cm· 
exP.rcicio do ,juiz substituto federal). - Ped1•o 11/elch'iades de 
Morrres Britlo ,(procurador da intendenciu c .• pojs. cobrador. de· 
impostos, sobretudo ao~· pequenos negocmntes) . - Hvo~no 
·cunha (procurador fiscal da Fazenda estadual, junto ao qual 
lm grandes interesses da população, cm ljtigios com o Esl.r.do) > 

Subscrevem o manifesto os· sccrctaL'JOS do Governo. os 
· t!o.sç.!Jlp~pgad9rcs ·dQ '1):!1~1lU!i~ dl} ~1,1~tjça1 g Qhef.e, dç poljcia, 
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o pre.fei.to ga capital, o i • supplentc em ; c~ercicio do juiz 
~ubst1t~to federal e os ~erbévos da fazenda ctitadual, procura. 
dores f1scaes com autor1dade de confiscar at'L'ccadar vender o 
e~p.ropria}' o~ bens dos inficis ao credo 'do mando 'supremo. 
S1 Isso na o e ~omprcssão; si isso não é compressão, si todos 
esses factos nao concorreram para o afastamento das urnas 
dos nossos coJ•religionarios, que no E~tado contam-se aos mi· 
l:hares, como se explica tJUe u marechal, que no' Estado sem· 
pre gozou do maior prestigio politico, nunca posto em duvida 
POI' quem quer que fosse - proclamado pelos Srs. Senadores 
Antonino Freire c Abdias Neves, pelo candidato Felix Pache
co, em slia memoravel carta que venho de ler, e por quantos1 

8e interessam pela politica do paiz, - chefe da politica na· 
quelle Estado, tivesse obtido unicamente 750 ou 800 voto~ ' 
contra 5.000 e· tantos dados a quem honestamente, antes da 

· eleicão do ·seu irmão para jàovernador, confessava só ter no 
Estado o voto de seu tio, o coronel Josino Ferreira ? Ninguem 
ignorá que a far.nilia Pires Ferreira propriamente dita e suas 
ramificações Fortes, Carvalhos, fortalecida pelas suas allian
ças com os. Castcllo Branco, Lages, Machados, Rebellos c tan
tas outras, constitue o maior elemento politico do norte do 
Esta'(lo. Não h a município ond.e não aflorem rebentos da pro

. lo do coronel José Pires Ferreira; meu pae, ou do coronel An .. 
tonio Pires >Ferreira, meu tio e sogro do marechal. Em "Par
nahyba, Amarracíio, Burity dos Lopes, Barras, Livramento, 
Uniito, Campo-Maior, Porto Alegre, para citar sómente .os 
mais· importantes, não é exagero àffirmar que mais de 60 % 
das populações são representantes das famílias a que me·ve
nho de referir -todos intimamente ligados ao marechal Pires 
Ferreira por laços inquebrantaveis. Pois bem, exactamente 
onde preponderam os membros mais chegados .da nossa fami
lia é que o Governo do Estado caprichou em mostrar que o 
marechal Pires Ferreira não havia obtido um só suft'ragio. 
E' bem certo que a eleição foi forJada pelos processos os mais . 
indecorosos; más, ó que fazer·, qual o correctivo ? · . 

O fiscal/que se apresentasse teria c-hegado tarde, porque 
a eleição· já estaria terminad1a. O .tabelliil.o, 1por ser em regra 
inter•ino, níio receberia. declarat;ão alguma, porque serla de-. 
rnittido. Quem se insurgisse seria punido, como foram os 
,iuizes de direito de Barras, desacr.atado em plena audlencia 
por uma: praça. de policia, dias depois 'promovida. a dous pos
tos superiores; o d'e União, que teve a Msa escrementada e se 
viu c.o-acto e impossibili-tado de sahir á rua; o de Urussuhry, 
que ainda hoje se vê privado dos seus vencimentos. SI o in
surrecto. tem bens, estes são confiscados a pretexto de paga
mento de impostos a que fie:~: desde logo suJeito por lanca
ment.o do collectbr lançamento contra o qual só ,ha recurae~ 
para o Governador. Si, pelo contr~io, ·o revoltado nada pos
súe. é preso por um '(Jrotcxto qual uer, processad'o, surrado, 
sinão fôr assassinado como o fora · om :eurity e Apparecida. 
os que oUJZnram dissentir das ordéns dadas. Eis, Srs. Sena
dores, . cm cOres fracas, a situacão politica existente naquello. 
malfndad!IJ circumscr'ipcão da Republica, que gome sob o 
guante do Sr. Felix Pacheco dlls.de :1911!. Eis, Srs. Senadore•, 
como se explica a differença colossal de suffrngios .obtidos 
pelos dous candidatos, que, aliás, a ninguem surprehendeu, 
pois, annuncjado ,iá ert1: de ha muito pelos pnrtidnrios do si
~ucionismo dominanl/e ,.... que Feli.x ·Pncheco seria Senador em 

...... 
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substituição ao marechal Pires . Ferreira, não por uma aspi
raoão, que poderia .ser tida como .,justa, mas, sim, como a de
monstração de uma requintada vingança, a satisfação d•e um 
desejo incontida, qual o de affastar do scenario' politico. da 
Jlepublica o marechal Firmino Pire·s Ferreira, que i:luran.'W 
trinta annosA'oi, sem eomp·etidor, o representante maximo do 
do Estado do Piauhy. · ·. . 

Mas, senhores : os votos obtidos por compressões, dizem 
todos os codigos. poli.U.cos do Mundo, são como inexistentes, 
porque não. exprimem ·a manifestação da vontade dos' corpos 
electivos, mas, tão sómente a dos seus dominadores, coadtores, 
compressores.· Evidentemente, com a revolução de f9fl6 o Sr . 
.E'elix Pacheco. assentou no Estado do Piauhy os alicerces so-

. ' bre os quaes fundou ,a sua já pode!'Osa olygarchia politica. 
· :,~Vé- então. sómente S. Ex. circumscrevia á sua pessoa as 

suas P·retenções 'politi~s; hoje, coin um irmão no Governo 
do Estado, outro na direcção de todas as obras federães, tendo 
conseguido q,ue um seu amigo dilecto fosse· nomeado juiz fe
deral, que outro «só por sua rCaUI!ia e para .servil-o,. tenha acl
ceitado o cargo de ,juiz substituto federal, que. outras inves-· . 
tiduras de igual ,jaez fossem parar em mãos de amigos seus · 
incondicionaes em todos os terrenos; tlendo adrede preparado 

. . leis votadas (seja dito de passagem, por indivíduos reconhe
cid9s Deputados sem terem obtido siquer um suffragio), 
votadas, repito, com a preoccupação de redu:z.ir, àmesquinhar, 
aniquilar, exterminar a autonomia municipal; S. Ex., tor
nou-se pela compressão um regulo naquella circums~i~peio 
da Republica. ·· . ' 

· Mas1 poderá o Sr. Felix Paeheco, no terreno d'a justiça e 
·do dirl;ito, ser reconhecido Senador da Republica? 

Não! Srs. Senadores. S_. Ex. é duplamente inelegível. 
E sinão ouçamos a p-alavra gtmial do maior dns jurisconsulto& , 
conneml?oraneos. OpiniãQ.. dada_ em f9f8,. quando sómente o· 
S~. Fehx Pacheco cogitava e preparava nas t~~ves . a sua .can
didatura, com o mais absoluto desconhecimento do' prec:laro · '-' 
Mestre do Direito, O parecer que passo a ler, tem tanto·· maia 
valor' quando é sabido foi dàdo contra as pretencões de um 
amigo dedicadissimo do seu autOr: . . . . . 

PARECER 

A lei n: '3. 20~. _de· 27 de dezembro de 1916, que actual· 
. !Jlente_ re_ge as ele1çoes federaes, declarando, no seu ·art. 37, 
melegJveJs, para o Congresso Nacional, em cada um dos Estados 
da Republica · · · · · ·· 

' ' . ' . ' . 

«os parentes consanguíneos ou affins, ·nos primeiro e 
segundo gráos, dos Governadores ou · Presidentes dos 
Estados, ainda que oiies oste,iam fóra do exercício do 
cargo por occasião da clciçlío, o até seis mczes antes 
della,, · · · · · · · 

SUbmetf.e' està dispOSÍ~lãO geral á restricção cxarada nas pala-' 
vras subsequentes : · . · . . · · 

csalvo se hoverom exercício p· mandato legislativo ·na 
. legislatura anterior á eleição· dos referidos Governado
res, ou .o estiverem exercendo ao tempo deUa.:. 
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· Portanto,· nos termos desse texto, Ó parente 
1
cónsanguineo 

ou affin do Governador ou Presidente de· um Estado (e, con
seguintemente, :o irmão desse Presidente ou Governador), 6 
elegível pllra o Congresso Nacional,· si, na legislatura· prece
dente á eleição, ou na legislatura corrente ao tempo desta, 
exercet•, ou ttver exercido o mandato legislativo. 

1 
_ 

Não diz o texto, indeterminadamente, cmandato legisla
tivo; .. Si deste modo se enunciasse, qualquer mandato legis
lativo de ordem federal, que o candidato houvesse exercido na 
legislatura anterior, ou estivesse exercendo na legislatura con
Jemporanea da eleição, bastaria, para· lhe assegurar a. elle a 
elegibilidade. O Deputado, parente do Governador, poderia ser 
elegível para o Senado. O membro da deputação de um dis
tricto seria elegível em membro da deputação de outro dis-

, tricto. 
- Não é assim, porém, que se exprime a, clausula da lei., 

Quando admitte a elegibilidade, a formula legislativa só a 
reconhece ao candidato que, em uma dessas duas legislaturas, 
exerceu, ou exerce «o mandato legislativo,. O determinativo o 
precisa o mandato legislativo, a que se attribue a virtude, con
templada·alli, de eximir, em certos casos, os parentes dos Go
vermidores ou ·Presidentes de Estados á regra geral da · inele
gibilidade, .articulada contra os candidatos ligados pelo vinculo 
do parentesco proximo nos chefes do poder executivo esta-
dual..· . · . -. 

. . . Redigindo-se desta maneira, o que a lei quiz dizer é que 
os pareutes, naquelle gráo, dos Presidentes e Governadõres de 

-Estados podem receber por eleição, novamente, co mandato 
legislativo,, que exerceram na legislatura anterior, ou na le
gislatura actual estão exercendo. 

· A ·lei suspeita,de obtidas mediante a influencia illegltima: 
dos Governadores ou Presidentes dos Estados as eleições dos 
seus parentes no primeiro ou segundo grão, e, por isso, taes 
eleições não admitt.e. Mas abre a excepção de as permittir, 
quando cesse o motivo de similhante suspeita. _ 

· E quando é que cessará o motivo de tal suspeita? Quancf.~ 
exePCeu proximadamente, ou inda está exercendo co mandato 
legislativo~. a ·saber, o mesmo mandato legislativo, para que 
agora .o elegerem. 

Quando o Deputado torna a ser e lei to pelo districto, que 
na legislatura· anterior representava, ou representa na legis- ' · 
latura corrente; quando o cidadão, -que era· Senador ·por um 
Estado, receber de novo. os suffragios deste para o mesmo 
cargo,. não ha razão plausível, para se presumir que a votação, 
em üma ou em. outra hypothese, obedeceu á acção do paren-
tesco, encarnado no chefe do governo do· Estado. · 

Mas o motivo da suspeição legal subsiste, si o candidato, 
que representava um districto, passa a ser eleito por outro, ou 
si, até então Deputado, se apresenta agora votado para Se-
nador. · , 

Em uma e. em outra emergencia co mandato legislativo•, 
que recentemente exercera, ou ainda mi época da eleição es
tava exercendo, não se repete, e é substituído por outro. Não 
representa o mesmo eleitorado, ou o mandato que recebe do 
do mesmo eleitorado, não é para as mesmas funcções ., · 

Tal a situação do candidato, .com que. se occupa a con
sulta, o candidato «A», como ella o designa. · 

'\ 
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El'll Deputado Fedm•at na tegiRlatura de 1897 a 1900. Isso 
nada importa. Tornou a srJ-o na de 1915. Isso importaria tudo, 
si, eleito agora outra vez, no mesmo Estado, administrado hoje 
pox• um irmão· seu, recebesse nesta eleição o mandato, que já 
(':r,ercia, de ·membro da Camara dos Deputados. 

Mas não é este o que lhe conferiram, sinão o de Senador., 
Verdade seJa que, nesse Estado, todo o seu t.erritorio con

stitue, como const.ituia. um só districto. Não ha, pois, diffe
J•euça entre o eleitorado, que elle repreªentava, ·c o. que elle 
representa. Por este ta do, o mandato não ú diverso. 

Mas diverso é peta especie. da funcção, que elle indica. Era 
da membro da Camarn. E'· de membro do Senado. Um e outro 
são legislativos. norém, de categorias dirferent.es. Quando por 
outras .caractm•isticas o não fossem, bastaria notar quanto dif
i'erem um do outro peta duração, que, no mandato senatoria, é 
t.t•es v!'zes maior elo qur.. no dos membros da outra Casa dcF 
Congresso Nacional. · 
· Quer-me pm•ecor, portanto, que, não sendo este mandato . 

· logislativo o que o candidato .iá exercia na ultima legislatura, 
niio se lhe applica a e!egihilidade estatuida no art. 37, n. ·JI, 
a, da lei n. :1.218. · . . 

Alit.s a c~pecie é nova, a questão delicada, c bem póde 
11er que est(1 meu .iuizo, de primeira intuição, não se,ia o .me

. lho r. Agunrdal'l!i n debate, para· me esclarecer de todo. 

Petropolis, H de abril de HH 8: - Ruu Rm•ho.~ir. 

· Alh~s. 1rôr•a o proprio Sr. Folix Pacheco quem deu o 
· parecer sohre a emenda, que. l.raduzida em lei, pel'mit.te a 

reeleicão de membros do Parlamento, mo·smo na vigencia Ço 
Governo de parentes .consnnguinoos, uma ,voz que no exerci
cio elo mandalo .i·:í cstivcssmn, ao l.empo daquelta investidura. 
S. Ex., ora .pleiteante da curnl senatorial pelo Piaully, as.~im 
se e..wrei!sava em um. dos topicos do seu parecer: 

«Entro os x•aros bons decretos dC' natureza poli
t.ica com que o Congresso o o Governo toem brindado 
o povo, aquolle de H· de ,i unho de. 1911 J'igura entre 

' os melhores. Elle nito te·m a virtude de extinguir o 
mal oligarohico que é a vergonha da democ1•acia repu
b!i<lana no Brasir. Mas, no que a materia eleitoral en
tende oom a F)cderação, diminuiu evidentomen~r. a r•x- ! 

tensão da chaga e .iá na formação desta tegislntm·a, 
que agora l'inda, a~ eonsequencins beneficns dn lei ap-

, pareceram, afastando do Congresso os ,parent.os e afin~ 
dos Governadores e Presidentes de Est.ado, alguns até 
muito. disnos, mas sempre suscepLiveis da nccu<iação 
generalizada de concorrerem para a formação de cas
tas familiares privilegiadas, que empolgam as posições 
e· transformam os Estados em dynastias; quando a 
Republica, que é o regimen da igu~>ldade, só devo ·1'a
z,ex· dirfferenoiQCão na:Lural do mernciment.os A dos sor
vicos. Póde-se affirmar que a ultima lei de' incom
patibilidade, decretada naquella data, .foi· o coroamento 
do uma campanha momoravel que ;principiou no re
cinto da Cadeia Vel'ha pelo verbo inflammado de Fausto 
Cardoso e ·proseguiu na imprensa e no livro, <londu
zida por uma legião de publicistas, entre os· quaes pre-
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cisamos ··destncnr .Sy lvio Roméro, com as suas P!•ovoca
ções e Debates, pnrn verberar no terreno dn lut.n. abe~ta 
e franca, que derrocou os ultimas baluarte·s, embora 
sem virtude de implant.ar novas fórmulas, que só em 

· alguns lagares vigaram. 
Sempre houve ·no Brasil, em todos os Estados, 

como aliás no mundo inteiro, familias que se destacam 
rpelo realce dos seus fi! boa. Mas essa distinccão deve 
ser obra automatica, um esforoo individual, o fruto lo
gico da inlcl'Iigencia, da virtude, do trabalho, sem Ji
gaci1o directa com circumstancias de parentesco e ou- · 
tras que possam augmentar arti-ficialmente o valor dos 
!Tomens. 

N eesas condicões é absurdo que um politico qual
quer, -tendo attingido, pelas suas qualidades e mere
cimentos pessoaes; urna cadeira de representação. fóra 
do tempo em que a ge·nte de seu sangue poderia tor 
concorrido para. isso e facilitado a sua aecencão, exer
ça . o seu mandato com honra e sem deslustre, e, ao 
cabo, pela eventualidade superveniente da escolha de 
.seu pai irmão ou cunhado, pelo voto popular,' rpara a 
direccão do seu Estado, se encontre na imposeibilidade 
les:al de rpleit.eiar de .novo) a inve·stidurn. (Sile sed a 
mesma.) . , · 

Não ha ll!hi nenhuma preocou pncão de natureza 
moral impedindo o alastramento do uma chaga poli-
tica por certo . hédiondu. . 

.Jiíuito bem, accrescento eu, .não ha certo ahi, isto é, na 
releiçã:o, no rpleiteamento de nova investidura da reconducllo, · 

\ · corno bem diz o propinante, uma chaga: hedionda, mas, toda 
vez que da elevação de um irmão no Governo ·do Estado se 
prevalece o Deputado rpara se fazer Senador, como de di
versos irmãos no Governo de varios Estados .para escalar a 
Presidencia da' Republica, nhi a chaga irrompe e .se alnstra 
como se alastrou o Bonapartismo do to tmperio em toda a 
Europa, crcando Governos que, como os de Rosas na. Argen
tina, Porphirio Diar. · no rMexico ou - circumscrevondo ao 
nosso torrão nat.al. - o do visconde de ParnahYba nn antiga 
província do Piauhy. Ar .pf)T·pert.uaram no .poder·. · 

.. 
I ' • . ; 

·Mas. oucnmos a palavm do um dou to em materia elei
toral, estrellu. de primeira grandeza, que. durante nove nnnos 
illuminou com o SNI ~aber e illustração no serviço de um ta
lento pJ•ivilegindo. lodos oR dt>bate que nn Senado da Repu-
blica se t.l'nvnram: · . · 

/' 

• 
~A lei eleitor·al n. 2.594, d'e 11 de junho de 191!, 

art .. 3~. rr. 11, declarou f.neleoiveis pnra o Congresso Na- . 
eional, os pnJ•enl,f'!S consanguíneos r affins•, até o se-
gnndo gráo. dos Pre;;identes de Esta'das. ' 

Bra ·um preceito absoluto. sem excepções. 
A ·lei orcamontn·ria n. 2. 991t, de 5 de janeiro de 

1915, no art. 16. abriu uma excepção em favor dos 
. .:cidadãos que iú esti1:e1•am exercer.do a ('ltrwç{fo df! 
Deputado ou Senador antes d!a investidura do seu pa
rente no cargo de Presidente ou Go\·ernador. 

I 

:· 
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Finalmente, a actual I e i eleitornf, no art. 37, II. · 
a, manteve o sahltar preceito da lei· de 1911. com a 
excepção de 1916. · · 

· Ora, a r~ão logica e 'JlÍstoriea da lei foi dar um 
golpe nas olygarchias, que se implantaram no paiz á 
~Sombra da .elegibil'idade dos parentes dos Governado
~·es de Estado para o <:;ongresso Nacional, partindo do 
Jrrec:usavel conceito de que a eleição, em tal caso, re
presenta, não o prestigio do candidato, mas a influen-
cia óffici.al do Governo. · · · . · . . ;. . . 

A- excepÇão, motivada por justas considerações de 
· ordem politica, teve e tem como unico fundamento, a . 

p1•esurr.pção de que, quem já é DeplÍtado ou Senad'or, 
antes da eleição do seu parente para o governo do Es-

. 'tado, não deverá a· sua reeleição ao p-restig-i6 e p-re!i9ão 
do Governo, mas ao prelltigio proprw, manifestado na 
eleiÇão anterior. . . . · 

·. As lllis se interpretam 'de accôrdo .. _com os elemen
tos logicos e hi<~toricos da sua formação. 
' Ora,permitfir que a excepção ar: principio abranja 

. mais do que foi intenção do legislarlor, é burlar o aa
lutar preceito, que constituiu o primeiro golpe contra 
a resistente e ten!l2l existencia · das oligarchias esta-
duaes. . _ ·. . · 

Ninguem ignora no Parlament-o ·e fóra delle que 
a intencão do legislador, com a exc·epção foi permittir
a reeleição de quem já exerce « o m.andato», (e não 

. «mandato).) Iegis!.ativo; nunca., porém, a eleição para 
. ·um outro mandato, cu!as condições dl6 investidura 

sejam diversas, . porque -só a reelr.ição afasta a pre-
sumpção fundada da .intervenção do Pre&idente do Es-· 
tado em favor do seu parentt. · . · 

.. Quando, porém, um · Deputadc• pretende fazer-se 
Senador., sob o governo de seu itmii.u,. não se pó de ··ap
plico'r o. e3!cepcão d inelegibilidade; porque o proce&so 

- · eleitoral não i o mesmo, não é o mesmo «O mandato 
legislatil'o» e porque cessa a ta:.ão da e:rcepção, desde 
que cessa_ a «P1'csu.mpção do prestigio pessoal . do cam
didato pa'f',a d_ar lotiar d presumpçáo da interfe1'e'flicia. , 
do Governador em· favor do seu parente. . 
. . N~- verdade, o Deputado dispõe d'o voto cumula..:. 
tivci e ·o Senador é eleito pelo uni-nominaL' . . _ . 

Quem,sem o ·apoio o(ficifll,pelo voto çUjnttlotivo,póde 
elr:oer-se .Deputado,· não poderá por e.~ se só. motivo, 
eT.eoe1•-se'· Senador. · · 

Logo, a excepção não · pódc . i1' além · da «reele.içílo» 
e esta mesma sem solUção de continuidade. . 

. ]'óra d.isso, a · presumpção do prestigio · pessoal, 
razão .iuridica ·da excepção, cede , deante da presumpclio ... 
mais ·forte da regra geral - sua _rru:ão jurid'ica - o 
prestigio official do Persidente, elegendo o irmão. 

· . ·Quem sustentará que um Depulltdo,. por um dis
tricto de MinaR, de S. Paulo ou. da Bahi-a, por exem
plo, pelo ·simple.s facto do eleger-se por fal districto, 
f.em força e prestigio e.Ieitoraes Jl.ara eleger-&e Se-
nador.~ · · · · 

Ninguem o. affirmnl'IÍ: e, errr ta r caso, o Deput.nclo 
·que fosse eleito Senador, tendo o 11•miio no goVtwno, 

I 

\ 

a 

I 
I 
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teria contra si a presmnpÇão cjuris et de jure" de que a 
eleü;ão foi de1Jida á i·ntervenção do Presidente em be
n(ic.io do irmão. 

E' claro, pois, repeLimos, que a.· excepção não póde 
ir além dD. reeleição, sem burlar-se o fim moralisador 
da lei. · .'. 

Nem se , d'iga que o invocado exemplo de Minas, . 
S.- Paulo e Bahia, não é identico ao caso do Piauhy, 
porque este constitue uni lló districto ·eleitoral. 

Não l Porque· isto seria sustentar que h a uma lei 
dle inelegibilidade appficavel áquelfes Estados e inap
p!icavel· a este - o que seria um abPurdo, uma heresia 

. consULuc'iorial. 
· Em 8.000 eleitores·~ que é I) presumido eleito

rado· do Pillu1hy - o Deputado que dispuzer de 2.001 
. eleitoreB, esta.râ eleito, porque 2, 001 ·.x .3 ::::. 6. 003 e 

8. 000 ;-x 3 -;- 4 :::: 6. 000. Entretanto, para eleger-se 
Senador, precisará elle do duplo do eleitorado '-- 4.00t 
eleitores. .. . . . . 

'Tanto ·basta para d~momstrar que, abrindo uma 
'excepçiio á inelegibilidade dos irmãos dos Presidentes 

·. de Estado, a lei só visou a reeleição para «o mandato 
-legislativo» exercido . anteriormente.,- · . - · 

Pa.ssemoo agora a apreciar a.inelegebilidade do Sr. Felix 
Pacheco sob outro aspecto, para. mim o mais ·importante, 
l)orque incide em sancção. penal, ·estabelecida por texto inso
phismavel da Constituição, Flederal. De facto, o art. 72, ~ 29, 
do -Pacto de ·2-i de fevereirq .de 1891, dispõe: · ·· . 

,l . 

. . . . 
«Os· que alleam motivo de crença reljgiosa com o 

t'im de se isentarem de qualquer ·imus que ás leis da 
Republica imponham )lOS cidadãos, e os que acceitarem 
condccoracões ou ' títulos · nobilfarchicos · estrangeiros, 

· perdertio todos os direitos :politicou · · · · · · 
•. .i . • • ' . . 

· · Em face deste dispositivo; e p'orque tivesse o juiz federal 
dd' Piauhy, como Presidente da Junta Apuradora, 'expedido 
diploma li o Sr. José ·Felix Al.ves Pacheco, dirigi, ào SUpremo 
Tribunal Federal-o· seguinte requerimento: · -- · . · · 

. , . ..,.· I ,1, ·' •, , •:-, 

:·«Joaquim de J,ima Pires Ferreira, cidadão· brasileiro, no 
goRo de seus direitos civis" e politicos, advogado perantê e~te 
Egregio Tribunal, vem no~ termos do artigo 72, paragraphn 

'22 · da Constituição Fe(leral--requerer em favor do marechal 
Ermino Pires ·Ferreira uma ordem de habeas-corpus -por isso 
mesmo soffre de- constrangimento· pessoal· ·por ·acto· illegal da . 
Junta Apuradora de Therezina que deixou .Ue lhe expedir di
ploma de· Senador a que- tem direito liquido, creo e indiscuu.:. 
"el . - ., . ' - ' ' - - ' ; .. '- . . . . . . ~ . . . ' 

· o habeas-corpus é requerido· originariamente por ter 
sido a junta coac.tora presiaida pelo juiz f~de~al pa se~óão de , 
Piauhy, seu presidente nato. A lesão de direitos-se ev1dencm. 
e se prova pelos factos .seguintes de notorio conhecimento. 

No dia 20 de setembro de 1920, por occasião da visita ao 
Brasil ·do rei ·Alberto 1 • da Belgica foi agraciado com o 
g-rande offir.íalato da ordem de Leopoldo JI o Sr. José Felix 

'• 

,, 
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:Alves Pacheco (Jue aquello tempo exercia as funccõcs dr, 2• 
Vice-Presidente da Cnmara dos Deputados. S. Ex. perante 
todos os membros do ministerio, secretario do Governo fc!
deral, de membros deste Supremo 'l'rihunal, altas autoridades 
fcderaes c municipnr.s .deste Districto Federal recebeu sole
mnemente das mãos do alludido chfe de Estado a venera •'o 
grande ofl'icialato com que havia sido agraciado,. a qual usou 

'na mesma visita daquelle dia· por occnsião da recepção dada 
por S. Ex. Presidente da 'Republica ao dito ·rei Alberto 1" da 
.Belgica (does. juntos). 1 

A Const.ituicão da Republica, entretanto, no art. 72, pa-

. ' 

J'agropho 29, prescreve: ...... «Os que; acceitarem cdnoecora--
ções ou titulas nobiliarchicios estrangeiros perderão todos os 
direitos politicas). O deereto legislat.ivo n. 569, de 7 de ju
nho de 1899, estabelece no art. 2", que ao Poder Executivo 
.compete conhecer dos ea&os previstos na presente lei (sile scd 
condiç·ões de perda e reacquisição dos direitos politicos) e. no 
art. ,7", que n r~eacquis;~ão dos direil.os políticos é feita (pelo 
processo que na mesma lei se estabelece) por decreto do Po--:.. 
der Executivo. E' facto notorio que não só os memb,ros do 

. Poder Exectlf.ivo tainbem receberam condecorações do allu
d.ido monnrcha cBh•angmrc- como que · nenhum foi daquella · 
data (20 de setembro de· 1920) ati'\ ho,ie publicado reintegran
do o Sr· . .To~é Felix Alves Pacheco na posse dos direitos po
litico;; que havia perdido· por· não ter se verificado as hypo-
theses do pnr·agrapho 2" do ar!.. i"; do decreto legislativo nu-
mero 569 acima citado. · ' 

Todos· os J'act.os amma relatados foram divulg·udos pela 
imprensa do paiz e do est~rangciro, .tornando-se por tal noto" 
riamente sabidos; não podia pois ignorai-os. o .iuiz federal (Jc 
Piauhy que aliús como o. Junta apuradora foram dos mesmos 
advertidos. · 

Isto posto e considerando que a lei n. 3. 208, de 27 de 
setembro de 1916. e os decretos ns. 12.3!11, de 7 de fevcr•eiro 
de 1917; :, .215, de. 20 de dezembro de 1920; L227, de 130 dr. 
dezembro do mesmo anno o 1-1.631, de 19 ~e Janeiro de 1921, . 
não cogitam ·cm seus artigos e paragraphog ·respectivos .da 
inelegibilidade por peràa do~ direitos políticos como da nul-
·lidadc dos votos dados. no estrang-eiro para Presidente da Re
publica ou ainda do estrangeiro não naturalisndo sem o lapso 
de tempo exigido pelo pat•agrnpbo 2• do art. 26 da .constitui
!,lãO Federal, para Depu todo ou SenadQr .· porque ellns (inele
gibilidade e nullidade) são clecorrenels da propria constitui
ção ,... devendo serem todos como inexistentes taes· voeos ta( 
como os das cedulas em branco pois na especie não póde t.el'· 
applicação o disposto ntJ art.. 62 do decreto numero '14. 631, 
de 19 de ,janeiro ·de 1921, porque convem repetir, entre os 
inelegiveis computados e enumerados no art. 63 não se acha 
o estrangeiro c aquello que perdeu o direito polil.ico c:r.-t•'i d'l 
parngrapho 2!1 do arl. 72 da Constituição Federal; 

Considernnrlo ainda que da. expedição do . diploma pela · 
.Junta Apuradora nascem direitos que a Constituição Federal 
consagra no arL. 20 e as leis fcdernes asseguram ao diplo-· 
macio em detrimento do que o não foi crenndo para este uma 
situação subalterna perante o Poder Veri.ficador (vide Regi
mento «la Camara e do Senado) •; 
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· Considerando que embora não seJa intuito dq requerente, 
pelo remedia. que solicita a este collcndo tribunal, obter a in
tervenção do mesmo no processo de reconhecimento de pode
J•es dos membros do Congresso Nacional, mas tão sómente a 
segurança do paciente poder penetrar e sahir livremente tlo 
edifício do Senado Federal como candidato diplomado pot· ter 
sido privado desse direito por acto illegal da .Junta Apura
dora presidida pelo juiz federal da secção do Piauhy; 

Considerandos que posto houvesse a Consliluioão ret'e
I'ida, commellido á Camara o ao Senado oreconhccimento t~ 
verificação, dos poderes de seus membros (arL. 18 ·paragra
pho unico )' não considerou esse pt•ocesso como funcção pri
vativa dos mesmos, como o fez nas hypotheses dos arts. 33 e 
~3 da mesma Const.Huição, o que torna clara e. precisa a com
petcncia do Poder .Jurídico nos casos de flagrante violação 'de 
preceitos constilucionaes como o da expedição de diploma a 
quem não tem direitos politicas ou da investidura na preoi
dencia da Republica de um estrangeiro; 

Coniderando que tendo . sido o. marechal .Firmino PiroJ'i 
, Ferreira o unico legalmente votado para Senador no Etsado 
·do Piauhy, nas eleições que nlli se procederam em 20 de fe
vereiro ultimo (does. juntos), o seu direito é liquido, certo 
e indiscutível tanto mais quando .íá exercnndo o mandato não 
podiam ter solução de continuidade os direitos que lhe eram 
nssegurados pelo art. 20 da ConsLituição Federal, dos quaes 
entretanto se vê espoliado pelo acto da Junta Apuradora de 
Therezina a quem n lei não podia crear a riistricção de de~
·conhecer e deixar de applicar aos easos concretos as pre:l·
uripções constilueionacs que a todos obrigam sobre todas .u ~ . 
. leis,. decretos c ersoluo·ões de qualquer poder federal, esta-· 
dunl ou municipal; · 

Pede a favot• do paciente marechal Firmino Pires .Fer
reira uma ordem de habeas-corplts para que ·o mesmo como 
si diplomado fôra possa penetrar em qualquer depeJ:ldencia 
do edifício do Senado da Republica o della sahir, afim de alli 
defender a sna eleição o finalmente pleitear o seu reconhe-

• cimento perante a Commissiío Vrificadora de Poderes. · 
Por Ines razões c mais que o douto saber dos egregios 

membros deste Supremo Tribunal supprirá, F.. deferimento. 
' 

Sustentei o 1tabeas-co1'ims peJa· fól'ma seguinte: 
A materia do presente .recurso ó constitucional porque 

t(Om assento no § 22 do art. 72 da Const.ituiciíõ Federal. Re
querido originariamente c.'IJ-vi do art. 23 da lei n. 221, de 
11194, confirmada pelo art. ·16, ~ 2•, 11. ·J •, do Regimento In
tHno deste Tribunal, visto tm· sido o .Juiz Federal de secção do 
Pinuhy, na qualidade de presidente dn .Tunla Apuradora de 
Therczinn a autoridade coactora. 

A coacção emana do facto de ter sido o paciente privado 
dn,q immunidades decorrentes elo art. 20 dn Constituição Frdernl, 
pou não ter o .Juiz Federal. como lhe cumpt•ia, applicarlo. no 
caso concreto da apuração cln eleição que so procedeu naCJUella 
circumscripção da Republica, o disposto no art. 72. ~ 29,' dn 
Constituição Federal, com relação ao candidato .Tosé Felix AI~ 
"es Pacheco, que snbidamente havia recebido e usndo conde
coração estrangeira . 

' ' ~. ~ 
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De facto, no dia 20 de 'setembro de 1920, o cidadão refe· 
rido recebeu das· mãos do Rei Alberto t• da Belgica, grão mes
tre da Ordem militar de Leopoldo 2", a venera de g1:ande of
ficialato, que agradeceu e usou em varias solemnidades pu
blicas, nomeadamente no Palacio Presidencial por occasião da 
recepção official dada pelo Governo em honra do dito. monar
cha e na sessão solemne. promovida pelos Institutos Scientifi
cos e L!tterarios em honra .do mesmo Rei e que teve logar no 
Club dos Diarios. · 

Estes factos foram testemunhados por todos os membros· 
do· Poder Executivo, pelos Presidentes do Senado, da Camar11 
dos Deputados, pór varias membros deste Egregio Tribunal, 
pelo Prefeito c .Presidente do Conselho Municipal deste .Dis
ll'icto, além· de altos funccionarios publicos inclusive as maio-
r~s patentes do Exerci to e da Armada. • . ·. · 

. Se isso não .fosse sufficiente para tornar publico e notorio 
o facto arguido; bastaria citar às publicações feitas no dia 21 
de setembro do anno referido, no Jornal do Comrnercio, de· que 
é editor responsavel o redactor~chefe o Sr .. José Felix Alves 
.Pacheco, e, portanto, com sua directa responsabilidade, para 
se ter a prova plena rio que ·venho de relatar. Não é tudo, o 
proprio Sr. José Felix Alves Pacheco, em documerif.o, que passo 
~: lei, ·confessa ~er recebido a investidura de grande official da 
Ordem de Leopoldo II. (L{}.) 

Como o Supremo Tribunal vê o Sr·. Alves Pach'eeo neste 
documento labora em um equivoco e faz uma affirmativa em 
falso. Para S. Ex. sómente pela devolução da .formula qua 
acompanhou a condecoração. ao Ministerio dos Negocias Es
hmgeiros da Belgica é que se effecLiva acceitaçâo. ·A for
mula enviada POJ,' S. Ex. ao Vice-Presidente do· Senado não 
tem auth~nticidade de qualiqade alguma, não está assignada, 
não traz endereço algum e sobretudo .não diz em parte· alguma, 
r.omo affirma o Sr. Felix, que a acceitação está subordinada 
•\ -devolução da referida formula;··Não é verdade; nem podia 
&er admittido um dislate desta ordem, porquanto a venera foi 
recebida directamente do Grão Mestre da Ordem, unica: auto
ridade que a poderia confer.ir, além .de que. a formula não. é· 
mais do que a ficha. de identificação necessaria aos . assenta-

. rv1entos da Ordem, mat.eria positivamente. da sua economia, n 
que não podia cstnr subordinado o texto constitucional bra-
~ileiro. . . . . . . 

S. Ex. recebeu e usou, logo acccilou, não. lia como fugir 
á evidencia doJ'actos .concretos pela allegação cle'mna formali
ando subnlt.erna qüe não desvirtua nem .diminue a solemnidade , 
ria "invAslidurn recebida", como S. Ex. confcssadanümté diz 
no offlcio ou rcqucrimcnl.o que dirigiu ao Senado Federal. 

A acceitaçilo de tão óxtra\·agante doul.riiln nos levaria D" 
!!bsurdo do admittir que a idcntificacão é qUe dá ao ·criniinoso 
:1 autoria do. crime. · • , · · ·. ·· · 

Para a lei brasileira 11ão se faz preciso que o agraciado 
~ejn investido pelo Grão Mestre nas prerogativas e galar~ões 
11ur o grande officinlnto ou qualquer· condccornoiio confere ao 
distingu.ido, mas t.iio' sómento que n acceitaciio se traduza 
me9mo pelo sile·ncio nos termos do (ar~. do) Cod. Civil. 
E' r.•~rto que a lei n. 569. de 7 de ,junho de 1899 commette ao 
Podrf' Executivo n dr.crel.ação' du perda dos d•ireito's pDlilicos, 
decratacüo que deyn ser fr.ita ex-of(icio, mas que não o t'oi na 

. 
I 
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!!speeie; naturalmente pela inscidencia commum no mesmo de
lict... Mas, pergunto eu, a negligencia ou a cumplicidade do 
Poder Executivo sr,d para es:Le Egregio •rribunal um obstaculo 
a d!'claral•ão da violacão do preceito constitucional? Não 6-o 
Supremo Tribunal Federal o guarda d.a Constituição e das leis 
."eder·aes e como tal obrigado a pronunciar-se 'sempre que a 
lei suprema fõr golpeada, desrll'Speítada, não applicada· pelos 
membros do Poder Executivo e Legislativo, por qualquer ma-. 
gisL!-lldo, membro do Ministerio Publico ou simples cidadão? 
Nes€e presuppost.o a falta .de applicação de um preceito con
dibcional pelo ,iuiz federal do Piauhy em caso concreto com 
violação do direito liquido, certo e indiscutível, não é justifi
cath~;~ P!ii:a o habeas-;-c_orpus e~ a~paro do direito de quem 
send!l militar está suJeito a accao directa do Poder Executivo 
que o póde afastar desta Capital e. subordinado perante a Com
missão Verificadora de Poderes a prescripções que collocam o 
paciente em aHuacão de .inferioridade que não e·staria em am-
bas &s hypotheses si diplomado fõra? . · 

Assim a ejpedicão do diploma gerando direitos d~ que não 
pódf' gosar o estrangeiro como· todo aquelle que privado dos 
diJ'eilos de cidadania, ·assim como dos dlireit.ós políticos com 
excl.Jsão do bl'asileiro nato na posse e exercício de taes direi
tos, é um att(mtado, na hypothese ·só remediava! pelo habeaJJ-
cm•r,us: . · · . .. . · · 

Não· foi e isso se evidencia .do meu requerimento, nem, é, 
u proclamo desdc1 já, meu intuito .obter a verificação e reco
nhedmento de poderes do Mar·echal P.jres Ferreira como Se
nador Federal eleito pelo Estado do Piauhy, pelo habeas-eor- , 
11us que· ora impetro a este Egregio. Triburnal. Seria .supperpOr. 
um Poder a !lutro Poder em mater1a que entende com a eco
.nom:a de um em demtrimento do outro.· Mas é precisamente 
certn que ·as attribuiçlles do art. 18, paragrapho unico da 
Con~!Huiçiio não são privativas das . duas Camaras do Poder 
LegislativQ como é de uma d'e'llas o Senado. a do art. 33 da 
mesma Const.ituíção sempre que o mesmo tenha de julgar o 
.Presidente d:t .Republica e demais funccionarios fcderae·s por 
e !la indicados,. De onde se· collige que competente é o Supremo 
Tribunal Federal para conhecer das violações constitucwnaes 
t)m ma teria daquena .•natureza; Si o Rei da Belgica Alberto 1•, 
t":l~:~r.-.enceau ou Loyd George, para· citar os votados na ·ultima 
clei~&o presidencial, tivesse sido, um delles; eleito .Pre!sidente 
rta Hepublica, Senador ou Deputado, o Supremo Tribunal F&
Jera! negaria 1na.. primeira. hypotnese ao ·Dr. Epitac·io PessOa, 
ltra:~:Ieiro nato, P.mbora inferiormente votado,. habeas-corpus, 
para, sob a ameaça de ver-se privado da investidura. suprema, 
assumil-a ·o exerce~-a? ~ertamente que não; porque· os votos 
dadc~ a· aquelles i !lustres cidadãos tinham o mesmo valor das 
cedulas em brnrncot eram como inexistentes. A hypothese em 
que.dão • é mutatt,Y, mutandis, precisamente. a. me:sma, sem a 
gr•avidad'e que a posição politica daquelles estrange·iros em
prestaria ao ~ati o; mas em face ·do direHo. violado, que o ha
beaJ-corpus ii·ia amparar, não h a eomo distiugui.r. Não se. diga 
que a lei eleitoral circumscreve lts funccões da .Junta Apura
d·ora ao acto material de sommar votos sem entrar• na aprecia
r·ão dos casos d'e nullidades, i-ncompatibilidades e i.ne-le~;ibili
?ladts, porque a ionelegibiJ.idadet arguida é decorrente. não d'as 
l~is c .regulamentos eleitoraes, inas sim da Constituição da 
n~pnblica ., !i1 si é certo e ind'isculivel que a lei inconsmucio
,nal não pód,e1 n!Jm deve ser applicada por um juiz federal que 
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tern eomo funcr;ão c;•:-o(J'icio fulminar os disposíLivos d<: tae~ 
l·~is .. clles pet•manecerão r:orno inc:•.:i'stcntes nos casos concre
to;; eomo o dt•. hypothc~c que ôC discute. 

Srs. l\lini~l.ros - ;\ Na~.fio sú ptlclo ser grande, respeitada 
r• lrmida quaDdo faz de sfJus trajuâos e convenr1ões, c a Con
b~il.t·f•.~ão é de todos o maiR solcmnc e rcspeitave1, a clava com 
qur. se impõe c se defende no concerto dos povos cultos. O 
afrot•xamcnlo dos ·la~'Oô que forLalccom os princípios republi
canos gera :1 dcsrc;;pcito ús I-nstituições que juraste'ó' manter 
em toda a integridade; nãn vos d'cixcis. intibia.r• pela ·certeza 
do I'JtlC o voaov acto poderá ferir aos' grandes c poderosos desta 
i.Cl't'n, lembr:JC-vo·s tão ~ómcntc que ellc ·deve sei inspirar na 
lei. •HJ direito e sobretudo na mais pura IJ indefective:l justiça. 

o' Supl'ClUO Tribunal embora t.ivcsse reconnccido que o 
ca~o era em face úa Constituir;ão de perda dos direitos poli
!.iro~, p(lr iss, .. que o texto constitucional era de uma clareza 
inSO[Ihismaw.:l, com tu elo deli c não tomou conhecimento .por en ... 
fender não ser ca·so de' haiJcas-,~orpus, ex-vi da .iurisprudencia uo mesmo 'l'ribuua.l. r 

O requerimento de lwbeas.:r.orJJUs que venho de lêr, não 
tinha nem Leve o inLuilo de investir o Supremo Tribunal }'e
dm·al de uma funcção que sei· deste alto ramo do Poder Le
gislatiVo, mas, sim c tão sórnente obf.er a collabot•ação da
quelle cgregio 'l'ribunal na inLerp·relação do clarissimo texto 
constiluClional c sua appUcacão ex-vi da lei n. 569, de 1899 
que o regulou. . 

•:\ rperda dos direitos poliii.cos sendo dccorrent!e da accei
tn~ão c.la conder;oração extrangeira, toda a· vez que fõr ella 
recebida cm acto publico e solemnissimo, como na hypothese, 
authenticado pelo ·propi'io agr:wiado em orgão. da Imprensa 
desta cagHal com distribuição a mais de 15 pessoas, c da ve
nera feito uso em solemnidades em que foram presentes re- · 
presentanl.es dos aHos Poderes da Republica, a prova est~ 
feita pela notol·icdade publica c pela confissão. do agrac,ado. 
Que importa que depois de ·tudo isso venha S. Ex. dizer em 
t.lo:eumenlo dirigido ao Exmo. Sr. Vic()-Presidcntc do Senado 
que ainda não devolveu ao l\linisterio do' Exterior da Belgica 
a sua .ficha de identifi.cação, si essa idonlifieacão é da· eco-. 
nornia interna da ordein de cavallaria a qu.e S. Ex. ficou per
f.enl!endo P·Clo a•cJo symbolico da aceeitação da· venera das 
mãos do monarcha ab'Taciallor, grão rrles!~·c dessa ordem, a 
f.endo usado no Palac'io da Presidcncia. da Republica:, no Club 
dos Di;1rios por occasiiio da solemne sessão dos · Insti·tutos 
8cicni.ifico~ B1•asileiros cm honra ao Rei Al!Jci'to I, sessão a. 
que foram P·rcsentes o Presidente da HepubJi.ca, seu 1\Iinis
f.erio, membro~ do Senado e da Cam·ara, e do Supremo Tri-
bu ual Federal? · 

S. Ex. podia allcgar com algum fundamento que, em
ltora l.ivesso recclJiúo ·~ usado a condecoração, o Poder Exe

- cuf.ivc. ain•d'a. não o havia privado por decreto do goso dos di..: 
r·eHos polif.icos, ·como manda a lei n. ti'61(), de ,f89!l. -

!lias, isso seria firmar um direito na incuria . do• Poder 
ou e compeLr! I'CJH'imil-o. A san'cc.ão eons!li~ucional se exer
eita_ indcf}fJndentc uu decreto (fo Excl~utivo toda a vez que da 
P~pcoic fcliiHt dn lo111ar conhcr,imonto o l'oder .Tudi.ciario ou 
r, .Lcg·islativo; doutra fúrma a connivcncia ou a co-autoria de 
qoalrrurJ• tddadão, ·na hypothcse, o. Sr. llclix ·Pach~o. com os 
rnr.mhros elo Poder Executivo, na incidcncia rlo rpreceito cons
titu~iona.l, b.u~:Ja~·ja a ;tpp)tca~.ão do mesmo, ~prn~l'ia leHra~ 

" 
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morta aquillo que o legislador constituinte achou de relevante 
ner,essidadc, tanto assim que applicou no caso a pena ma
)(ima ao infractor: Perda dos direitos politicas. 

Não se diga que a mcd'ida foi de natureza e origem se
ct.arista.~. como querem os agraciados. 

O Senado conhece os Srs. Leopoldo de--Bulhões e R.uy 
Barbpsa, este autor do projecto do Constituição .que mandava 

· ~ubordinar a acceitação á Ji.ccnca prévia· do Congresso, tal 
como se processa nos Estados-Unidos da IAmerica do Norte; 
aquellc, que preferiu cortar cercc, como na Suissa, tornando 
a ar.ceitacão irreconciliavel com a posse e exercício d\Js di
reif.os politicas; e sabe que nenhum delles se mosh•ou na con
fecção da lei suprema· partidario das tloutrinas sectlaristas 
que, segundo dizem. dominaram os espíritos mais culoos 
naquella occasiii.o. Senhores. mas, que assim o fosse, acaso 
seria. isso motiv'o,oara não ser cumprido o preceito constif,u
cional? Estaremos hoje na mesma divergencia em que nos. 
achamos em 1917. que nos forçou a contra o que élispõe o . 
art. 88 da Constituição Federal nos empenharmos em guerra 
de eonquistíl por allianca que nos era vedada expressamente? 
Na(luellu occasião assim me exprimi. cm voto que-não teve 
a prer.isa divulgação para <JUC não viesse suscitar a declara
cão feita pelo Sr. Felix Pacheco no requerimento a QUtJ V11-
nho de me refex·ir, dirigido ao Vice-Presi.den(IC desta !1\1~ 
Camnra. 

DECLARAÇÃO D.E VOTO 

Votei contra o projecto n. 30i. por ser manifestamente 
inconstitucional. A declaração de guerra só ó p<Jssivel nos 
casos expressos de invasão do lerritorio nacional ou aggres
~ão á nossa soberania. A utilização de um navio niefcante: 
I'Strangeiro não importa na sun nacionalização. 

A:ssim, não. tendo havido invasão do tcrritol'io nacional 
que eontinua intlangivcl. ·força é conlressar que ·Lambem .não 
8e veçificou ainda a sup·posta aggressão ú nossa soberania 
porque o apresamento, o canoneamcnto ou torpedeamento (fe 
navio mercante que força o bloqueio estabelecido por poten
cias cm guerra nunca constituíra aggressão :1 ... soberania da 
~~~~-ão, cu,ja bandeira nu hypothcse cobre a cárga, maxima cm · 
se. tratando de navio estrangeiro. a nosso serYiço. O confisco, · 
a devassa, a violação, da correspondencia. ci apresionamento 
do passageiros. :praticados diariament~ pelos belegerantes em 
nossas costas, provam a verdade da minha asserção, 
. -Assim votando, penso bom servir a Paf.ria e a llopubliea, 

embora venha Oflpor-me a caudal que nssoherbll. a Nação irú..: 
pellincio-a a bclligoraneia. · 

Estou certo que· a maioria dos brasiloii·os pensa eornm igo 
rmbor:J; nem f-ados f.cnham a· coragem ·civica de dizei-o, niio 
r.or covaJtllia, mas pelo l'cccio de ·parecerem menos patriotas., 
o dia do aman'hii· dmí. quem· !.em razão, si eu ho.io cm unidade 
neste Parlnmcnlo, si n maiOI'ia. praf.icando um. acf.o quo a 

.r:onsl.if.uioão eond'emna ~ a Humanidade J'cpelle. - lonqu.inl 
PfrPs. 

Prcst.ml.umnnl.c o mundo intei.t•n f!XPCI'imenl'a u f.ral"o doi
fJ•uctos dtissa :ú·remettida cavallciresca, Amanhã, cJom 11 con
d'c.scondcnciu quo se vac tcnc!o ~m vi·olnçõ·c.s con'tinuaclas elo 
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rJroceítos cons4itucionaes, como o d.o caso das condecorações 
" transformaremos a Republica democl,'ata de Benjamim Cons

l.ant na Ropnblica Imperialista do 2" Bonaparte. Teremos o 
afrouxamento dos Jacos que fortalecem o regímen pela cohesão 
dos principio~ e nos veremos, de um momenlo.para, outro, dada 
a SOim!lla de crime;; que (lSSe eslado gél'a,_ em uma época igual 
áquella que Leve o 'seu epilogo. em Sédan. O Senado· da Re
publica decve medir com a maior just.eza o acto que. vae pra
ticar, não .se entibiando ante o ·valor ve:nal dos pamfleLario~ 
de fancaria, que. te em c10mo clava a penna que se amólda aos. 
seus mais subalternos interesses, ·que· se séva nos cofres do 
Banco· do· Bra.siJ·. e assim escalá as posicões de destaque e· de 
mando. i\'Ias, não se· deve detel' ·um ínstante ~ntre o ter de 
rasgar o Pacto Constitucional , que é a: nossa fortaleza; e o 
sanccionar a obra nefasta rla compressão a1~jJ-republicana düS 
regulas q.ue dominam em algumas das unidaáes da Federacão 
Brasileira. . . . . · 

O Sr. José Felix Alvos ,Pacheco; honesta e legalmente, 
não póde. não deve ser Senador Fedllral ,P·elo Estado do Piauhy, 
como p·01r qUalC)IUer ouLro da Republica, porque perdeu os di,.
reitos .po.Jiticos em face. da Constituicão que nos rege. 
· · E,. como coiUJeque'ncia deste acêrto, deveis, Srs. Senàdo
l'e&, não privar do vosso convi!Vi1(11 o legitimo e Jogai repre~en
tante do' povo piauhyense, que é o marechal I<'irmino" llires 
Ferreira. . · · 

Rio de Jáneiro, 26 de abril de -1921.·- Dn. Joaquim rlc 
Lirr.ta Pires Ferreira. . . · ·. ' · 

PARECER 

Provado que ·o cidadão bras i! oiro 'usou de quaJ.quer oon
âecoraç.lio estrangeira trazendo-a . em actos officiaes cx
hibindo-a. ·publicamente no palac,io p.residencial inconeu elle 

·:na cperda de todos os d·ireitos ,p'Oiliticos:., conforme categori
camente· dispõe a· Constituição Federal, ar L 72 § 29. 

. S~in estar na ·posse, dos. direitos ·de cidadã.o. brasileiro, 
. nmguem póde fazer. parte do Congresso, ex-vl da . citada 
Consl.ituição, art 26 - 1•. · . · .. 

E' ex,presso na lei n. 3. 908, de 1!l.16, art.' 37 que <~não 
podem ser eleitQS para o Congresso Nacional os parentes con
sanguíneos e affins nos primeiro· e segundo· gráos, do1s Gove1'- · 
. nadares ou Presidentes dos Estad•os, ainda que .elles estejam 
·1'órn do exercício do cargo por. occasião da eleição e . a-trl seis 
mczes antes dslle; &alvo si houverem exercido o mandato le
gislativo na Jegislaclio. anterl·or á eleição dos referidos GoWr- · 
:nadores ou o estiverem exercendo ao. tempo de !la~. · 

1 
· Portanto, aquelle que receber votos para Deputado ou 
Senador Federal ,em_ contravenção áquelles claros e fla
grantes ,p1·ce~iLos, não deve ..s·cr como' tal reconhecido e • exel·
cer as respect.ivas funcç.ões, . . · ' 

A competencia ,para reconhecer a vaHaadlil das ~eleições, 
nos casos expostos· sfl.o .l~lls.pectivamente a Cainara .dos Depu
tados e o Senado, nos precisos lermos da citada OonstituiçiiQ, 
art. 18, que lhes confere, entre outros, a attrlbuicão· de «ve- "· 
rificar e' reconhecer o poderes dos seus membros.~ . 

. Sal\'10 meltim· ,iuizo .. 
6 de abril de '19'21.. - O ndvogado, Dr. JostJ da Siva 

Çosta. --·· ...... 



• 

I 

• 
SESSÃO El'vt J.6.DE MAIO tlE f92i 465 

D.ocumento apresentado pelo Sr. José Fefix Alves Paohe~:o, 
candid_ato diplomado ' 

. ' 

~xmo. '§r. Senador Federal Antonio Azeredo, III. D. Vice~ 
Presidente . do .Senado Federal - Por intermedio do Senador 
Dr. Antomno Fr~~re, que foi meu procurador no Estado do 
P1auby por occas1ao das recentes· eleições federaes e me re~ 
presento~ tambem perante a Junta Apuradora, tenho a honra · 
de d~posJtar em me~a o· diploma que me. foi expedido pela 
refer1da Junta Apuradora. ' ·· · 

. Po!" novo ins.trumento que~será p~esente â Commissão de 
· Pod_e~es na reumão a· designar-oe para o estudo do pleito 
.constituo meus procuardores com· ainplos e illimit.ados. poderes 
de minha part~. para defesa de1 meus atreito~ e de meu di~ 
ploma; o allud1do' Senador Federal Dr. Antonmo Freire, e os 
quatro Deputados Federaes eleitos e diplomados pelo Estado 
do Piauby. . · '· ~ .- · 

·· Peço vania a V. Ex. para juntar, em original impresso, a 
formula em branco que· acompanhou a condecoraoão com qUe 
me distinguiu, como a outros, Sua Magestade o Rei dos Bel~· 
gas . .Alberto r. ·· . 1 . · 
.· .· Por esse documento, ainda não devolvido ao Ministério 

'dos Negocias Estrangeit·os dà Bf)lgica, como nelle se fecom
menda como condição essencial para tornar effectiva a accei~ 
tação do titulo, o Senado vet:á que até a presente data ainda 
não declarei o meu assentimento â investidura recebida. Esse 
assentimento só se verifica pela devolução da forma "impressa 
t•espectiva :; · · · -

Como um pretendido contestante de meu diplma, asses~ 
sarado. pela admiravel profundeza jurtdica do. advogado que, 
quando representante·da nação, foi o unico voto dado no Con~ 
gresso oon tra a declaraç~o de guerra do Brasil á A,llemap~a, 
recorreu ao Supremo Tribunal pretendendo, sob esse futJhs
simo pretext9, creat• a. novidade· de intervenção do Poder Ju~ 
dioiario no reconhecimento dos .representantes federaes, Peço. 
a V. Ex. , que faca lêr. á Casa esta minha declaração, com o . 
accrescimo··. de que deposito com a. maior confianca. o ju!ga:- • 
mento do pleilo nas mãos dos dis:l!OS Srs. S~nadores, pedn~do 
a todos um exame rigoroso do processo eleitoral e das mr
cumstancias que, o meu contestante houver . de .allegar, e ás 
quaes os meus procuradores ficam livres . de considerar. co~o .. 
entendam. abstendo-me eu de qualquer mtervencll.o . pessoal 
Junto á illustre COI)lmissão ou perante qualquer. dos lllustres. 
J\lembros ·dessa Casa. · 

Ria de Janeiro, :19 de abril de :I!Í2t. _: losé Felix. Alves 
Pacheco, Senador Feder.al diplomado pelo Piauby. 

......... ' 

' o ~r. -Eloy de Souza - Sr. Presidente, 'estapdo pres.enle 
no edificio do Senado, o Sr. ''fobias Rego Mont!ltro, reconhe- / 
cido c proclamado Senador pelo Estado do . R to Grand.e ·~o 
Norte requeiro a V. Ex., que se diSllle nomear a Comm1ssao 
que o' deve introduzir no recinto a,fim de p,t•osLu.r o compt·o~ 
misso regimental e tomat· assento. 

o Sr. Presidente - Nomeio para constituírem a .Com
missão encarregada de inLroduzir no recinto o. Sr •. Tob1as dQ. 
. S.- Vil. I . . . 30 

\ 
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!lego Monteiro, os .sr~. Senauure~ Eloy do Souza, Sampaio 
Gorrêa c Alva.ro de Carvalrho. . 

(lntrodudido · no 1'ecinto, Jl1'Csta o comp!'omi.'lso 1'egimen·
tal e toma assento. o Sr. 1'obias do Rc(Jo •llonteiro). 

O Sr. Benjamin Barroso -Peço a palavJ•a. 
' ' ' 

O Sr. Preisdente - Tem a palavra o nobre Senado.r,. , 
' ' 

O S~. Benjamin' :Barroso ( •) - .Sr. Presidente, ·na int~r
correncia das ferias parlamentares, fi·nou-se, não ha mu•Jtos 
dias, nesta, t0lbpital, o bem conhecido velho politico, Dr. An-
tonio Pinto •Nogueira Accioly. . . 

Membro de antiga distLncta e numeí'osa família· cearen
sc, exerceu o D1· .. Nogueira .1\.ccioly, a magititrwtura, a advo
cacia, e· foi industria.! emqua,nto }Jermittiram as condições de 
paz da càpital do meu Estado. 

Desde muito moço fHiou-se ao Partidu · Liberal chefiado 
pelo saudoso Senador Pompeu, cujo norrw bem recordam obras 
didacticas de bTande valo:-, uma. das I'uas uesta Capital,· outras 
para:gcns tio Ceará como ·:attestudo publico, Jidimo do~ · seus 
altos merccinwntos. · 

Com a morte des~c cmiuonte homem publico, ~Ci·ndido "' 
partido liberal, Nogueira "\Jcdioly, passou a che11iar a facção 
Pompeu, vindo a exercer a •presidenoia da Província. · 
. !No ultimo ·pleito eleiloral do imperio, foi ·eleito c reco· 

. nhccido Senador, sendo despoja.do desse m1111dato pelo memo
r'avel acontecimento revoloudonario de 1889, · que operou a 
uossa rcgenel'a.cão polit.íca. · 

Do ·l'egi!'OSso ao seu ·.Estado cnatul, fez publicar, pelo orgão 
official do seu partido, que ~cus corre!igionarios estavam 
livres dos compromissos tom1~dos para com o riic~mo partido, 
ante a firipublica victoviosllc. 

Seu procedimento cOlll'ecto, syJ1lpathico ás novas idéas, 
inspirou aos rej;JUblicwtios,: dominantes naqueaa epocu, o pe
dido ,que lhe fizeram, Jllll'a .que. servindo-se1 das ·luzes da su" 
experieneia, co.Jlaborasse com cllcs, em a •nova. actividade po-
litica: . . . · , 

Corr1 a ltopublica, t'oi cheifc de. partido; 11cpre:;errutou •J 
Estado nesta C(\sa, e, por kes quadricnnios, foi. clieto Presi
dente do Estado; sendo :írredado do Governo do Estado, em
v!r!:udc d~ ~ovolucãC! ~ai@renta. de 1912, que o atirou no o.stra-
c!smo politico. . ·. 

Nresta cmcrgcnciu peJH)sa, cm que, eomo é · natural, se 
~ento o h•a.v9 n.mwogo de umo. desillu.ziio, estou bem informado, . 
a ~ua hocca jáma.is se abrira para calumnüir ou difamar a 
repnta~iio dos seus adversar i os politicas; e o que. ú mo.is, de 
seus irninügos. . · , . 

O D1·. Nogucil't~ A<lcioly, foi um ehefe ue familiu· cxcn1-
pla.r, polij.ico TJILl'Lidario ue fibra ·rija, que, so commcttéu 
orro~ aprecit~veis na sua. longo/vida p•ublica, Lambem prestou 
serv1ços á. nossa terra e :i nossa g<mtu. 

O Srt. A. AZEiumo - ~o\poiado, 

( •) Este üiscursQ nã~ foi re.visto pelo ort~dor .. 

• 
•• 
• 

• 
• 

I 
• 

·I 
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SESSÃO E~ 16 !!E MAIO DE .192i' -i67 

. ·0 SR. BENJAMIN BARROSO - Requeiro, pois, a V. Ex.,. 
que consu•lte o Sooa,do si consGntc que ria. acta dos nossos tra
balhos de ho,íc, seja la.nça.do um voto de pezar cm homenagem 
á memoria do emincnta patr•icio. (Muito bem; muito bem.) . . \ 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Benjamin Barroso re
quer que na acta dos nossoJ trabal110s de hoje seja. consignado 
um voto de profundo pezar pelo passamento do Sr. Antonio 
l'into Nogueira Acioly. 

· Os senhores que approvarn o requerimento do :5. Ex. 
_queiram dar o seu assentimentp. (Pausa.) 

Foi. approvado unanimemente. 

O Sr. José Euzebio - Sr. Presidente, pedi ·a pala'\Ta para 
fazer. a declaração do que, por motivo de moles tia, não com-. 
pareci á reunião de sabbado da Commissão de Podcre·s .. 

P1•eciso, pois. torna1· patente que se tivesse comparecido 
ilquella reunião teria assignado o voto em sepa1·ado do Sr .. 
Generoso Marques, que conclue pelo reconhecimento do can-
c:!dato diplomado Sr•. Fclix Pacheco. . 

Era o que tinha a dizer. · 

E' lido, apoiado e remcttido á Commissão· do Constituição 
e Diplomacia, o seguinte ·· . 

PI\OJECTÓ. 

N. 4 '_; 192! 

. O Congresso Nacional decreta: · 
' Art. I: Fica aberto, pelo Ministcrio da Justiça e Negocias 

Interiores, o credito ospecial de 103:993$200, para paga~J~ento . 
em 1920, aos funccionarios das Sccretal'ias• c Portarias do Se
nado, da Camára. dos Deputados O· do Supremo, Tribunal Fe
deral; das \•antagens a que tcom direito pela lei n. 3. 990, de 
2 de janeiro de 1920. . 

Ai'L 2.~ Revogam-se as disposições cm contrario. 
' , 

Sala das sessões, I6 de maio ae 192!. -- Paulo de Fron-
tili. . I 

' 

E'· lida, apoiada e remottida ú Commissão de Policia, a se-
guinte · . ' . · . 

INDICAÇÃO 

N.2-t921 

' . !ndicq que a Commíssão de Constituição ·e Diplomacia seja 
desdobrada cm duas, com as designações do "Commissão de 
Constituição" e "Commissão do Diplomacia e Tratados", com 
ninco membros cada uma, cabendo á. primeira o ostudo dos 
project.os dn Senados, os ·v6tos do Prefeito do Districto Federal. 
as materias que tenham relação com o dir.eito constitucional .e 
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· as nomeações para o Tribunal d& Contas\, Supremo Tribunal 
· Federal e á segunda as nomeações para ci CorpoJ)iplomatico, 
os tratados e . convénções internacionacs. 

Sala das sessões, 16 de maio de Hl21. - Marc'ilio de La-
cerda. · _ ' · · 

OIRDEM DO DIA 

Votação, em 3' discussão. da proposição da Camara dos 
Deputados n. 213, de' 1920, que torna obrigatoria.a atracação 

· de navios nos cáes de .portos brasileiros. 
·· Alpprovada; vae ser submettida á sancl)ão ... ·. 

E' annunciada a votação, em 3' discussão do pro;jecto do 
Senado n. 138~ de 1920,, augmentando a verba destinada á Es
trada de Ferro Oeste rele Minas de mais <.!e. 300:000$, para o 
pess·oal administrativo da 5' dwisão e dando outras ~:wovi-
penciiiJS. · · 

v.ém á mesa, éAido, apoiado post,o em discussão e appi·o-
:vado o seguinte . · · . 

REQUllniMENTO 

Requeiro que o projecto .do Senado· n. 138, de '1920, 
volte á -{lommissão de Finanças, para nQVO estudo.· · 

Sala das sessões, 16. de lllaio de- 1921. - .4.l{redo Ellis . . 
O Sr. Presidente - Ein. virtude do voto do Senado, o pro-

jecto volta á Commissão . de Fina.ncas. . 
. Votacão, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 136, 

de 1920, autorizando o Governo a contractar a navegação ln
terna ·da Lagoa de Araruama, com a .subvenQão annual de 
18 :000$, e dando outras providencin.s. . · • . 

Approvado; vac á Commfss!lo de Redacoão. · · 
E' annunciada a votaf,}iia_ em 2• discussão, da pra:posit,;ão 

da Camara dos Deputados n. 250; de 1920, autorizando-o Pre
sidente da .ne.publica a abrir o credito de 101 :66·5,ji!l0íl, IP'Bra 
oooorrer ao pagamento da gcatificaoiío concedida aos auX(llia
res de escri.pta da Impr-ensa Nacional pelo art. 94, alínea. V, 
da lei n. 2,. 738; de 4 de janeiro de .1913 • 

. Vem ú-mesa, é lid·o, apoiado, posto em discussão e,ap
Jll'·ovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a· proposicão da Camara dos De•puta(!'os nu- · 
me~o 250, de 1920, volte· á Commissão de· Finanças, para 
em i L ti r parecer. · 

Sala das se~sões, 16 de maio de i 921. -:- Alrredo Ellis. 

O Sr. Presidente- Em·virtude do voto do Scnaa'o, u pro
;po,sição volta á Commissão de Financas. 
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·.CREDITO. PARA PAGAMENTO ·A HERMELINDO DOR 'SANTOS • 

3• discussão, da proposição da Camara dos Deputados 
n. 223, de 1920, que abre, o credito de 4 :000$. para paga
mento a Hermelindo Pereira dos Santos e para ajuda de custo 

. a tres Deputados. · · 
Alpprovada; vae ser submettida. á sancção. 

CREDITO PARA PAGAMENTO EM .VIRTUDE DE SEN~QA 

· 2• discussão da proposicão dli Camara dos Deputados 
n. 229, de·1920, autorizando o Presidente da Republica a.abrir,. 
'pelo Ministerio da Fazenda,. o credito especial de 47 :893$443, 
afim de occorrer ao pagamento, á vista de sentença judiciaria, 
dos vencimentos de Felisberto Brant.,· dispensado, em portaria 
do Ministc.rio da Guerra. · 

Approvada. 

CREDITO PARA PAGAMENTO li;M VIRTUDE DE SENTE.'iÇA 

2' díscussãQ. da proposição ~a· Camara dos· Deputad.os 
n. 234, .de 1920, ·autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministario da Fazenda, o credito especial de 

· 47:949$343, nfim de oocorrer. ao pagamento, á vista de sen
. tenca judiciaria, de D,ialma Ferreira, dispensado, em portaria 
do Ministerio ela Guerra, de 6 de dezembro de 1910, do posto 
de 2• tenente picador do Exercito. · . . · · 

· Approvada. , 
. . . 

CRJID!Tcf· PAI\A PAGAM~"'TO A D. ,MAMARIDA' TIBUI\CIO CARNliltll,ti 

· 2" discussão do projecto do Senado n. 122, de 1920. aut<•
rizando o Govern" a mandar- · pagar a D. Margarida Octavia 
Tiburcio Carneiro a clifferença de pensão de montApiil a quo 
que tem direito na qualidade de viuva do general Gomes Car
neiro, relevada qualquer pr!)scripção em qqe haja incorrido 

Approvllldo. 
• • 

001'<1!IGNAÇÕES FmiTAS EM · BA. .... COS . . 
31 discussijo, da . proposição da Camara dos' DepUt!ldOS 

• 257, àe 1920, que dispõe sopre as con~igQações . feitª~ J!Or . 
funccion!lrios pl)blicos com ba_11cos, ca1xas ou assoCiações . . . ' 

V€m á mesa, é lída, apoiada e posta em discussão a se
guinte · 

EMENDA 

Orído se diz: d do ,ioneiro de 192b, leia~se d' de jullio' 
do 1921), . · 

Em tvez qo 31 do dezembro do 1920', d.iga-se: (30 de junho 
do t92b. · ' · • ' 

Sala das SCSISÍÍ'es, H! d'e maio do i 92,1,. - Paulo de 
Frontin., 

,. 
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. O Sr. Presidente - Em virtude da·rmenda apresentada.. 
dçclaro sus.pen~a a discussão para. ser ouvida a Commissã:o do 
:Fmanças. · 

CnEa!To PARA PAOt.MENTO A fiANOOLPHO COU'T'O 
~ . l ' 

·. 3' discussão, da proposicão da · Camara dos Deputados 
n: 200, de 1920, que abre, pelo 1\finisterio ,da Fazenda, o cre-
4hto de 13 :683$333, para pagamento do que é devido a Ran
dolpho Couto, de vencimentos quA deixotl de recehP.r na . .qua~ 
Hdade de encarregado no posto fiscal do Acre. · 

A~PJ)I•ovada; vae SI' I' submr.t.U<Ia :\ sanc~ão. 

O Sr. Presidente -· Nnrla mai~ hrwendo a t.mtar, vou te
yantar a sessão. 

Designo para Órdrm fio ri ia da srgninto: ' 
. 2' discussão do pro,jecto do Senado ri. !17; do· 1020, auto

rizando a Sociedade da Grtil\ Vermelhil a se litilil\ar, como ror-. 
lhor lhr, convenha, rrsatvada· a faculdade de alirnação, do 
parte elo t.rrrrno qur. lhe foi doarlo r> onde se acha 11m constru
c~ão o ·seu rdificio drfinilivo, applicando a renda, que dahi 
provior, na manufrncão do Ho~pital, da Escola Profissional 

· de Enfermeiras r dos demnís srrvicos dr. assisfencin a seu 
cargo (com. pareem• (mwravel da Cammissão de Finanças); 

3' disrnssão do projecto do Srnndo n. 29, de 1920, reco
nhecendo dll utilidade publica a Assistencia Judiciaria Militar 
r. dando outras providencias (incluiria a 1'equeriwenta de 111'
gencia da 81•. Raumundo de Miranda); 

a• discussão do pi•ojecf.o do Sena(jo n. 66, de 1.920, creando 
· o cargo do vir.e-dircct.or do Hospital Nacional de Alienado.~ 
(com parecer (m!Oravcl da Comm.issrio. de' Finanças). 

' 

Levanta-se a ~ossí'ln ás 4 hora's e 20 minutos. 

-' 

9' SESSÃO, El\1 17 _DE J\WO DE 19•21 

PRESIDENC!A Do Sa,·,RUENO DÊ PAIVA, PRESIDENTE 

· . /\'s 13 1boras, abre-M a sossão, a que concorrem os Srs. A. 
!Azeredo, Cunha Pedrosa, Abd~as Neves, Hermenegildo elo ~lo
raes, M·ondonca Martins, Alr.xandrino de Alencar, Silverio 
NIJry, Lop~s Goncnlves, .Justo· ~hnmont, Indio. do 'Brasil, qo
dofredo V1anna, .José Euzellw, Gosta .flodr1gues, Ant.omno 
Freire, Benjamin Barroso, ·Francisco Sá, Eloy ·de Souza, .João 
Lyrn, Tobias Monteiro,. Antonio iil!assa. Vcnnncio !N~iva, Ma
noel Borba, Aratt.il) Góes, Oliyrira Vallndão, · Gonçalo Rol
lemberg, Siquoir•a; Siqunira dn Men'czcR, Antonio Moniz, MoJ 
niz Sodré, Bernardino Monteiro, .Terony!llo Monteiro, 1\!arcilio 
da Lacerda, l\figurl dr Carvalho, .Paulo O(l Front.in, . Sampaio 
Corrlla, Irincu Machado, Rnul· SoareB. Rernardo .1\font.eiro, . 
. Francisco .Sall'cs, Alf1•edo .E!lis, Alvaro elo Carvalho, .Tosé Mur
.f.inho, Pedro Celt~st.ino,• Ramos Caiado, Carlos Cavalcante, Ge
neroso Marques, Lauro 1\Iüllor, Vida! Ramos, Felipi!)e Schi
rnidt, Soares dos Santos e Vfispucio de Abreu (50) . 
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· · Deixam de compnrecel' com cnuan justificada os Srs. Rosa 
ll Silva, Eusebio de Andrade, Modestà Leal, Adolpho Gordo, 
Eugenio .Jardim, Xa\'icr da Sil\'a e Carlos Barbosa (7) . 

E' lida ri S8m reclamal}iio npprovada a acta da sessão-1m.:. 
terior. · . . 

• 
O Sr. i" Secretario dcclnra qur. não ha expediente. 

O Sr. 2" Secretario do>clnra que .não hn pnr•lrl'!rl!~. 

, O Sr. Pauló de Frontin ( ·) ........ Sr. Presidente, effectuou-
~e hontem a t•etmiito das associações, commerciaes o indus
trines·, com séde no Rio do ITaneiro, o. pelo ,resumo do debate, 
Que se acha publicado nos ,iornaes de· hoje, verifica-se que 
uma das medidas quo eu t.ivfl a h'ünra de lformul'ar no pro
jecto submett.ido á alt.a eonsideracão do Senado,. não, obtc,·e ·o 
n~sentimento unanime das classes commerciaes o industriaes. 

Dovo1
;, observar que a sit.uação, ·entro o momento em que 

foi apresentado o l])ro,iect.o e 'o actual,' teve um elemento que 
vem de ;fórma :pre·ponderante inl'luenciar o modo de pensar e 
a opinião a· respeito da medida que fOra proposta. 

De facto, a mensagem presidencial declara que não po
dia, absolut.amente, ·que era impossível realizar um empres
t.imo externo em condicões dese.ittveis; Antes ,i,tí tinham sido 
publicados tclesrammas dando a conhecer as op.craç.1}es que 
não .podiam de vcspera ter sido encntadas. Estas operações, 
necessariamente, exigiam preliminares que ,iá deviam ·e·star 
·Perfeitamente no conhecimento do Governo nn occasião em 
que dirigiu a mensagem ao Congresso Nacional.. . 

De ·facto, 06 telesrammns, datados de :15, para uma men
sagem datada 'de 3·, denotam penfeitamente ·que havia, pelo 
monos, o · que nós chamamos as .nenociaçi'ies preUm,inares; 
:para que podcsse ser, tão promptamente, ni'í:o só effec.tuado 
.o lancamento .do emprestimo, como, principalmente, ser sub
mettido á subscripcão publ'ica. 

·. · .,Quem conhc'CO estas .opera~ões sabe que'. hn um trabalho 
P.reliminar, que é necessario que um conjunto ou um con
sorcio de ·bancos ~ssuma a responsabilidade do e;$ito de uma 

-operação financeira desta natureza. IN'em o Governo, nam uma 
emp.rozn mesmo se arrisca a um lançamento publico sem esse. 
trabalho preliminar, sem essa segurança de quo .quando· não 

· ·ha tomadores no publico, na subscripoão. aberta a todos, haja 
Ptllo menos as gnrant.ias dn que cssl\s t.itulos ficarão nus 

· mãos do syondicato, do cnnsm·twm do banqueiros .com que so 
_ tratou a opcracão. · , 
, . .Sabe igualmente o, .Senado quo o tYIPO pelo qual o em
,. prestimo é contractado é sempre inferior ào ty.po em que é 

lançado no mercado da p.raç.a commercinl escolhida para este 
t'im. E' , exact.ament.e essa d•rroronça do typo .quo· constitue 
o lucro, que será tanto maior quanto maiores e mais favo
mveis, rprincipalrri'!mf.CJ mais ·favoravcis, forem ns condições 
liA credit.o ·o· da possibHidade da operação. · 

Os telogrammns QLW ncaba.m de sor divulgados, eSipecial
mente as considcrnl1ões .que foram fei.tas nns 'VarieM do Jor11al 
,tio Com.mercio, quer hontem, quer hoje', denotam que o re~ 
sultado obtido, segundo estes J·elegrnmmas, foi tão lfavoravel 

<.") Este discurso n~o foi revisto pelo oudo~, 
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ANNAJ\R PO RimADO 

que se l.cvc uma su)Jecri,pcão do sois vezes a quantia do erri· 
prestimo lançado ú sulbscripção publica, isto é, de 25 m!lllões 
de dollars, ou seja a ~rimeira parte do emprestimo total, que, , 
segundo estas mesmas noticias, deve ser de 50 milhões de 
dollars. , . _ 

Compreh'e·nde-se', portanto, que a frreflexacão a que em 
uma sessão passada tive occasião de me referir e que consta 
do primei~o telegrainma que veiu de Nova York para oâ, si 

. 'é que· não foi gaqui para Ití, para, de' torna viagem, ser pu
bl'icado, neste telegramnia, repito, a palavra írreflexílo exi
giu uma contestaoíío formal de minha parte.· Ho.ie os factos 
.Vel}m demolliStrar. que,. si existiu a irreflexão,· em· Jogar de 
~er sido ~ociva, foi ao contrario de consequencias muito fa
.voraveis, porque determinou llij)ressar-se o em:p.reetimo ex
·te'I'no com receio da moratoria. Os ex;portadores_ americanos 
e os banqueiros Ugados a esses eXJportadores assustaram-se 

·com a medida, unioa. qu·e podia. ser -tomada desde o momento 
em que ·-o Governo não queria emittir e de'clara impossível 
qualquer emprestimo .externo. E isto. ao contrario de ser, 
nocivo aos creditas do Brasil, á situação do commercio e da. 
industria naciona.es, veiu favorecei-os· francamente pela · rpe-· 

· lhoria,_da t.a;x~a cambial, naquillo que é exactamente o dese.io 
ou a solicitação dos orgãos das classes conservadoras, da 
!Associaoão· Commercial, de ba muito: a necessidade de rea-

. ·Iizar esta ope'ração externa em .p-roveito da alta da taxa cam
biar. Vê-se 'que o p.henomeno já se deu. Hontem o dollar 
baixou a 7$400; naturalmente /lia via ainda duvidas sobre os. 
·telegrammae' e as. noticias. Hoje de manhíii .iá estava a 7$WO 
e é natural que quando, todos tiverem confirmacão, par te- . 
legramma~ particulares; da.quillo que se deu, esta .situação 
se modificará favoravelmente, . 

Lona-e, portanto, de ter que me arrerupende'r, por qual
!lll!ll' fót~ma, de ter apresentado o pro.ieota á oonsideracão do . 
Sen!ldo, e!) me cangr~tulo pelos resultados que· advieram. 
!A accão no mercado · estrangeira, eepecialmente no norte
americano, foi de effeitos francamente fa.vorave·is á nossa si-
tuação. · · · • 

Feitas estas. considêraoões, sou ainda obrigado a chama v' 
a attencllo do ~senado para outro rponto. !Além daquelle te
lrgramma, ·que foi putilicado como vindo <le. Nova York •. e 
que, segundq oa 'elémentos completos que tenho, :pDRSo affir
mar que fo1 um telegramma de torna viagem, porque sei 
quem o escreveu, conhe'ço a l'ettra do . te)egramma ·que. foi 
dad!! para ser enviado daqui pa_ra lá _;_ P si for precisa ci
tare1 de quem é_ eata letra. - twemos em seguida outras t'e·
legr!lmmas, entre DB qu~tes hll um muito interessante, con'-

r.Qbido nos segui,ntes termqs: . . · . 

«Buél!-os Aires, U - ~ le~rnc!'io braeileifa nesta 
c{lpital vae . envinr aos jorna~s uinq commluniração 
offic~al que recebeu do Presidente Epitncio Pessoa, 
·Ctizendo que a maiorlru Pa>rlamontar que apoia. o Go-

. vorno rejeitará o projeckl de mQt'!ltoria apreseTJtado 
:Qor um Senador cta opposiç!io., · . 

· Eu AUPP'U'Ilha que ainda estivessemoe no regímen presi-· 
'dencial estabelecido pela Constituição da . Repi~lica., ma~· 
estou' vendo, agora, que es~a;mos t1ratncramente caminhanci., 

\ 
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)lar a o rcgimr.n ·parlamentar, o que o Governo, cm Jogar éfe ter 
no seu alcance a medida const.it,ucional que lhe assegura a 
noosa Carta, quando diver!íe da resolucão do ConS'l'esso, ·que 

' é o veto, tem, ao contrario, o . conhecimento prévio da opi
nião do Congresso, pela sua maioria parl(l;mentllll', nas que
stões dé confiança que ·absolutah}ente não são do reg'lmen, 
como devem ser votados quaesQ'Ilier projPctos formulados 

· pelos .mcmbro.s do •Congr·esso. . "' 
Eu torin mu•itn satisfação, em se· tratandlo do regímen 

parlamentar, de saber queni é o leader · do Senado, porque, 
então, teria ó prn.zer de, antes de apresentar um projecto, ir 
perguntar-lhe se podi.a contar com o apoio da maioria, e não 

.·mo daria ao trabalho, nem me ca,noari::l em apresentai-o, 
porqiUl, sobre elle, não se travaria discussão aqui, porquant.o, 
a vontade rlo ·poder Executivo é que dominaria. . · 

·· · O SR. IR!Nllu MaárAno - A vontad'e do poder peasoal. 
; . . ' . 

0 $R. PAULO DE FRONTtN - A\ maioria P!Wlllimentar é 
que resolveria, antes mesmo de qualquer apreciação das 
Commissões permanentes da Casa!, sobre .~i o. pro,iecto 'deve.-ia 
ou não ser approvado. · 
· Si não vier. uma contestação formal de que os termos do 
l.elegra;mma. ·atribuído a nossa Legação. partiram do Presi
d~nt.e da Jlepublica, eu aconselharei a· toclos os meus amigos 
que estiio na mesma !'lituaciío, que não percam tempo em es
tudar questões QUI' sejam aqui apresentadas, porquanfu, será 
excjuivamente a vontade do P.residente da RepublicOJ que do~ 
minará; e o nosso trabalho eostará perdido. · · . 

NestQ caso, em Jogar de tomar como ponto de partida· 
· contribu'ir com tl'.aballlos efficientes para que sejam tomadas 

medidas de que o pai?. necessita, principalmente na situação 
clifficil como aonella que ora passa, nós· seguirem(ls · outra · 
O!'ientat~~O, que seJ:ot'í a de COJUJ}a-ter a maioria par)IÚDI;lntar;: 
agindQ contra a acc~o do · Governo, trazendo pra aqui .Judo 
que. f.or el.emontQ de opposiciio, para qU&, entlio, ein. lo.$'!11' dtl. 
sermo~ um .elemento constructor, nos toDnernos .um eleme~f.Q. 
destrtlildor e· possamos chegar até ao ponto de dlizer: :SI ·es
tamos no regimen parlamentar, a CollBtituicão está fraudada, 
e os elementos que se hão de fa,;er respeitar nllo ser.ão os 
da maioria parlamentar que obedece ao Presidente da. Re ..... 
p\.Jblina. (Jit~ito ·~em; muito bem .. O orador é cumpri.men
·tac(o. ) , 

, ORDEM DO DTA' .. 
SOCIEDADE DÂ CRU?. V'E'RMELHA 

· 2" discusiio do pro.iecto do Senado n. 137, de l920,· autO
ri~ando III Sociedade da Cruz Vermelha a se .utilizar, como me
lhor J'ho Mnvenha, resalvada a faculdade d'e alienação, da 
parto do terreno que I h e foi doado e onde se ac-)la em constru- . 
ccão o seu edifício definitivo,. app.Jicando a renda, que dahi · 
!]lrovier, na manUJtenção do Hospital, da Escola Profissional 
de Enfermeiras e dlls demais serviços ''de assistencia a seu 
cargo. 

:Apoprovado. 

' 
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3' discussão do projecto dD 'senato n. 29, de 1920. reco.:.
nhecendo de ut.ilidnde publica· n. ·As~istencin .Judiciaria Militar 
e dando out.rns nrovideneins. ' 
,. A1Jprovado:. vali .:í Commissão de Redaccíio. 

. O Sr. Maroilio de Lacerda (pela ord11m.') - Sr. Presi ~' 
dente, requeiro a V. Ex. que consulte o Senado !Obre si con
cede dispensa de int.erst.icio para que o projecto que ncabn 
<lo MI' vot.ado entrr nn. ordem .rio dia de amarrhii.. , ... 

O Sr. Presidente -- O Sr.nndo ncabn de ouvir o requeri
mento. feito pelo Sr. Mnrc'ilio do Lacerda, 'pedindo dispensa 
d(• interstício para o projecto que acaba do ser -votado, entrar -
cm ter~eirn iliRcussão na ordem do dia de amanhã. • 

Os Sr~. que o npprovam queiram dar o seu assentimento. 
·(Pausa. ) · • : · . 

Foi concedida. 

CAMO DEl VICE-Dll\Ef"JTOR DO HOSPICIO 

3' discussã·o do pr.o,ject.o d.o .Senado n. · 66, de-1920, creaild'o· 
ú cargo de vice-direclor do Hospital Nacional de 'Alienados. 

Approvado; vao á Commissiío de :Redacçlto .. · 

O Sr. Presidente - Nnda mnis havendo· a h·nfnr, vou ln.~· 
. vnntar n · SC'~.são. · .. . . 

Designo pflra ordem do dia da seguinte: , 1 

. · Discussão unica do parecer da Commissão de Poderes 
n. 23, de · 1921, sobre a·s .eleições realizadas no Estado do 
Piauhy, em 20 de fcvarPiro do corrent.o anno, para renovação 
do ferco.do Senado e opi.rrando que seja réconhecído e procla~ 
mario Senailot> da Republica pelo referido Estado o Sr. Mare:... 
chal Firmino Pires Ferreira (com voto em separado. do 81•. 
GenProso ;}!arques, opinando pelo reconhecimento do, Sr. -JosiJ 
F'elix Alves Pacheco e com. voto e:m. separado do :..'Ir. Gon·çalo 
Rollemberu, J.:7'opondo a annullaçüo das referidas eleições); , 

3' discussão do pro,iccto do sr,nar!o n. 67, de 1920. nuto
r•izanrlo a Sociedade da Cruz Vermelha a se utilizar, como me
·lhor lh(l Jonve111hn, rosalvndn a fnculdad'e de alienn~ão, de 

· . parte do terreno que lhe foi doado n onde se acha em constru. 
,. ccãu o seu edifício definitivo. upplicando a renda,· que dahi 

Jlrovier, íJ11l manutenr,iio do Ho~pital, da Escola Profissional 
ôrJ Enf'~rmr.ir!l~ e dos demais ~ervicos dn :~ssistencia a ·seu 
cargo (com parecer favo1'rwel. da. Com;missão 'de F'inançay) .: 

3.' • discussão da.' proposição da Cnrnara dos DeR\ltados 

,, 

n. 206, de 1920, qno o.utm•iza a abrrturn de um .creéhto de 
:!20 ·000$. p:wn nm 1•mprr.st.imo dcsl.inado :í construcçiio do 
911111'1 el dn 2' Unha do Exercito, no Estado do Rio de Janeiro 
,cor.~ parece~• (aVt!tavcl da Commissão d.d Finanças). 

Levanta-~.e a sesDíio ás 14 horas. 
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10' SESS.:W, iEl\I 18 DE ·MAIO DE 1921 . 

PRE'SIDENCIA DO RR. RUENO DF. PAIVA, PRESIDENTE 

: u\'s 13 horas, abre-sc a sessão, a que concorrem os· Srs. :A:.· 
'Azeredo, Cunha Pedrosa, A!bdias Neves, Hermenegil<lo de Mo
raes, 1Mcndonca 'Martins, Alexandri·no dc ·Alencar, Silverio Nery, 
Lopes Gonçalves, U'üsto Oh.ermont, . [ndio do Brasil; Godofredo 
V.iannn, .José Euwbin, Cost.a Rcidrigue~>, Antonino Freire, Be·n
.iamin Barroso, Franciscn Sá, Eloy de Souza, .João Lyra, To
biaS Monteiro, Antonio Massa,. Vonancio IN:eiva; Mn,noel Borba, 
Araujo Gócs, Oliveir•a Valladiío, Gonçalo Rollemberg, Si-queira 
de •Menezes, Antonio Muniz, Moniz Sodré, B.ernardi·no Monteiro, 
.Teronymo !Monteiro, Marcilio de Lacerda, Miguel do Carvalho, 
Paulo do FronUn, Sampaio Corrêa, Irinou Machado, Raul Soa'
res, Bernardo Mo·nteiro, Francisco Sall'es, Alfredo Ellis, AI,. · 
varo de Carvalho, · .Tosé Murtin:ho, Pedro Celestino, RnmoR 
Caindo, Eugenio .Jardim, Carlos •Cavalcant.i', Generoso Marques, 
Lnilro ·Müller, Vida! Ramos, Feli.ppe Schmidt, Soares· ·dos 
Slintos e Vcspucio· de Abreu (-50). · 

Deixlim de comparecer, com causa justi-ficada, os'Sr8. Rosa·. 
e Silva, Euilebio ; de Andrade, Modesto Léal. Adolpho Gordo, 
Eugenio .Jardim, Xavier da Silva e Carlos Barbosa (7) . 

E' lida r. sem ·reclamações npprovada a nota da sessão 
· anterior. ~' 

1. o Sr. t• Secretario dn conta fio seguinte 

EXPEDIENTE 

ODficios: 
Do Sr. 1• sc·crctnrio da Camnra dos De.putados remettendo · 

as se·guintes 

PROPOS·IÇÕES 

N. 1 - 1921 

O Congre\*io INiacional .r!lsolve: 
Artigo unico ...,.... Continúa em vigor o credito liberto pelo 

'decreto n. i3. 6td, de 11 de .innho; revogadas ns disposicBes 
em contrario. 

, • . I 
·'Gamara dos Deputados, 3'1 de dezo·mbro dr. 1920. - .Tulio 

Rueno. Brandão, Presidenl.l~. - .Tuvenal LnmarUne de Farüz, 
1" Secretario intnri·no. - Co,çta Rego, 2" Secretario. - A' Com
missão de Finan~ns .. 

N. ·2 - fll2l 

, O Congrr·,:;so Nncionn I resolve: 
J\rt.igo unico. Ficn. o Govemo autorizado a ·mandur cons

truir na cidade di! S. Salvador, capital do Estado da1 Bahia., 
um edifício para a Repartição do Tclegrapho Nncional,abrindo 

'' 
' 

·., 

! 
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para osf.n eonstruccí10 o credliLo ·de 600:000$,, ou fi!Zer ope:.. 
rações do ~credites nos termoo da· autorisaçãn dada. no orça
mento qn Vlacíio pnrn 1021; revogadas as dispo~ições ~m 
contrario. . _ · · · 

' . ' . 
. . . · Camura dOiS Depubndos, 31 de dezembro de 1920. -
Julio Bueno Brandão, Presidente. - Ju.venal-Lamartine 4e 
Ii'tlria, 1 ~ Seci:etario. interino. - Octacilio :de Albuquerque, 
2q Secretariá interino. -'- A' Commlssiío de Financns. 

N. 3- 1921 

O Congrooso Nacional·. resolve: 
·Ar~.· :1 • o Fica o Governo autorizado· a abrir um crt~dHri 

supplementar f;Je 90:000$, á verba 23• d() orçamento do Mli
nil!iterio da Fazenda; para attender ás despezns que ter de ser, . 
ef:fectuadns a !.é ·o. ·encerramento do· exarcicio corrente . 

. !Art. 2. • Revogam-8e ns 4isposiéõfll em contrario. . . . 
· Crumara dOil. Deput.ados, 31· qe, dezembro .de 1920 ........ 

Julio B1teno Brandão; ·Presidente. - Ju.venal Laníartine de 
Faria, 1• Secreta.rio interino. .......: Oct(lcilio de Albuquerque, 
2• Secretario h1torino. - A' Commissito d'e Finanças. ' .... 

N. 4- 192f 

O · ConSTesso Nacional resolve: 
fArt. 1. o Fica o Presidente da Rel)ubliM autorizado ·a 

abrir, pelo Ministerio dia Viação, ci C1'eâito especial de réis. 
400:000$. para pagamento do preco nrbitrado do 1predio da 
Associncíio Commercial <lia Bahia, exproprillldo em virtude· das 
obras. re!l!i~acl,as no por.to a a ]:Jahia; de accôrclo com a J!linuta , 
<le e~criptura ajustada e approvada pelo respectivo-mmistro, 
em .1913. · . . 

Art. 2. o RevoB'tlm-se. as disposici)ee em contrario. j 
. Gamara doo . Dep~t!ados, 31 de 'dezembro de 1920. ....... 

Julio Bueno Bratidão, Presidente. - A. V. de Andrade Be
:;erra, 1 ~ .. Secretario. - Annibal de 1 Toledo, 2' Secretario. 

. A' Commissão de • Financas. . . . · 
. ; .Do 13r. Mipis~ro d'n .Tusticn e Nagocios Iilteri~res, en
Vlando . dous dos al.Jtographos da resolul)iío Jegislatlva, san ... 
ccionad'n, que eeta.belece utma segunda época de exames; d·!! · 
preparatorios. _; Archive-se um dos autographos e remetta-· 
se· o· .outro ú. Camara dos· Deputados: . · 

Do ·Sr. Prefeito elo Districto · Federal enviando as razões 
do veto quo oppoz á resoluciío do Conselho Municipal que 
manda rointeg11nr o Dr :-nomingos Antunes Fefreira no cargo 
de chimioo-ajudante do extincto Labo·ratorio de Bromotolo-· 
S".ia. - A' 'CommiSI'!üo de Constituição e Diplomacia,, 

Do Sr. Secretario da Cnmarn .d\ls Deputados communi
cando ter sido approvnda a emenda dei Senado ás.· seguintes 
reso1uJÇões Jogislntivns: · · . · 

Que manda ,revogar ÇIS §§ 1 ~ é 2' do art. S9 do decreto 
n. 3.1296, dia 19:17;' , -.! .. , . . 

\ 
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SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1921, 

J ' • Que fixa o subsidio para os Senadores e Depu1tados 1lll. 
lej;Islatura de. 1921 a· 1923; e ' 

Que abre um credito do H5: 006$, supplementar a d-i
versas verbas do orçamento do Ministerio da Agricultura aiS 
quaes i'oram enviadas á .sancoão. - Inteirado · . ' 

• • o 

·O Sr. 2• Secretario decl~ra ~]ue não ha pareceres. ,_\ 

. _!) Sr. Alfred!J Ellis (-_*) :.:... Sr. Pr_esidente, dep'ois da t'e-
cepca.o, nes~e. recmto, da lllusLrç embaixada chilena, para re
tribUir a· VISita que áquelle pa1z· fez a embaixada brasileira 
chefiada pelo nobre Senador por Santa Catharina, Sr, Lauro 
lllüller, julgo-me na obrigação de ·vir, mais uma vez, recla
mar do illustre Sr. Presidente da. Republica, que dllqui sahiu 
para occupar a, curul de primeiro magistrado da Nacão, a ne
cessidade urgente de uma providencia no sentido de contar
mos. para· o .centenario, no proximo anno, com um edifício 
condigno da representacão nacional. · . 

. V. Ex. viu, St·. Presidente, sentiu o vexame que se apo
derou dos Senadores da Republica quando rr embaixador e os 
representantes do Poder Legislativo da nação chilena pene
traram neste recinto, pisando nestes velhos tapetes, que já 
teem sido superpostos uns aos outros e accumulam bilhõeH 
de colonias de baci!los de toda . especie, contaminando esta 
Casa, empestando-a e infeciconando o llOSso ambiente, . . 

. Tive necessidade, Sr. Presidente, de desculpar a reco
peão neste recinto, dando como pretexto para isentar o. :Go
verno da responsabilidade de aqui nos conservar neste a:m
biento mephitico, o facto do amor ás velhas tradições, como 
si nós qulzessemos guardar neste recinto, como em um pho:. 
uogi~apho, as phrases eloquentes dos estadistas do -Imperio, 
dos que fundaram a nossa nacionalidade e honraram· a nossa 
patria. · · . . .--- . _. , 

Mas, St•. Presidente, eu dei essa razão como um pretexto, 
um motivo capaz de desculpar o proprio Governo, deixandQ
nos aqui abandonados, neste.,.recintó humilde, o que repre
senta um ·verdadeiro ultrage· á_ representacão nacional. 

O embaixador chileno bem poderia dizer: «Mas, s'i é essa 
a razão do Governo do Brasil· conservar a mais alta repre
õentacão politica da Nação em ·um recínto onde se congregam 
os embaixadores dos vinte lilstados ·cta Federação e a repre
sentação do Districto Federal, si é essa a razão, porque não 
continuam então a· usar a tanga tradicoional ? .. . 

Sim,. si é o amor ás tradicões, enverguemos · a tanga dos 
nossos . antepassados, dos antochtonos, para haver uniformi
dade de vistas e do consenso. . ' 

Não, Sr, Presidente, não é u Lt•adição que nos prende a 
este recinto. V. Ex. bem o sabe. · . 

Agora mesmo, Sr., ·Presidente, cuida-se do remodelar a· 
Capital · da Republica. Por QUll razíio nlio consignará uma 
verba para construccão de um edifício· dig{!o e . condigno da · 
representação nacional · . . 

Venho relembrar ao Sr, Presidente da Republica o· com.~ 
promisso que S. Ex. tomou na primeira visita que nos fez, 
qúando já eleito Presidente da Republica. · 

... LC ). ):!ãp foi t•evisto pelo orador,, 

~ 
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Sr. Presidente, V. Ex. sabe que s~ destinaram verbas 
grandiosas 'á remodelação da nossa Capital, cogitando-se do 
novas alamedas, de novas avenidas, de obras importantíssi
mas como 1as do cmbellezamenlo da zona cm que se acha si
tuada a lagoa Rodrigo de Frei ta, c a do moi·ro de Santo An
f.onio, a derrocada do morro do Castello, obras essas que, na
lm•a!mentc, acarretarão dcspezas collossacs. Por que, pois, 
csquecerem~sc do edificio destinado ao Senado ? · · 

Si, porventura, o embaixador chileno, no entrar ncsso 
I'ecinto fizesse uma comparação entre o palacio destinado· ao 
Parlamento do seu paiz e este pardieiro, pergunto· si não era 
.caso de S.· Ex. hesitar untes de aqui penetrar, c indagar si, 
de facto não havia sido enganado quando. o tt•ouxeram para 
aqui, dizcnd()~]he ,.que ·c li e vinha visitar o cdificio destinado 
:l reunião dos embaixadores da Republica Brasileira, no qual 
se reune o conselho supremo ,da politica nacional '! ! . 

<E',. um vexame, é, uma humilhação congregar-nos aqui, 
desconhecendo-so ató 8i e~tc edificio offm·ece segurança, por 
quanto h a· anuos passados, depois de uma vistoria, houvo ne~ 
cessidadc do reformar u seu madeiramento. . 

Eu, membro do Senado e .Presidente da Commissão de 
Finanças, me esforçarei perante as· autoridades ~anilarias 
afim do quo ellas mandem proceder á um cxamo minucioso 
neste edifício para sabermos si não ú perigosa a nossa por~ 
manencia . aqui . 

Além 'disso pedirei ao Sr. Ministro do Interior que man
de fazer um.'i vistoria neste cclificio, para que tenhamos a 
segurança indispensuvel ás nossas vidas.. Os assoalhos estão 
desnivelados, o que demonstra que ha movimentação do ·solo; 
e, assim sendo, pelo menos, urge garantir a nossa estabili-
dade o a nossa vida. · 

Feito esse protesto, peco a V. Ex., Sr. Presidente, que, 
como Vice-Prcsidcnlo da Republica lcmbr•e ao Chefe da Na
ção a necessidade em que S. Ex .. está de cumprir· a promessa 
feita aos seus ex-collegas,· nãQ só para t'irmar· a palavra dada 
sobro a construccão de um edificio condigno da representn
·~iio nacional, como lambem para. doar ao paiz um edifício 
quo não sirva do humilhação e ultrajo á Republica Brasi
leira . . Ulluito ·bem; muito bem.)· · 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO DE UM SENADOR PELO PIAUHY 
I '' 

Discussão . unica do parecer da Commissão de Podet·e·s 
n. 23, de 19·21, 'S!l'bre as ·;eleições r.eaUzadas no Eetado do Pi-

~ auby, 1em 20 de fevereiro do ~OI;rente anno ,para renovaoão · 
d<l 'tet•co do Senaldo ·e· opinando qu'e. 'Seja reconhecido 'C ;procLa- . 
mado Senador da Republica ·pelo :referido Estado o Sr. marc-
o h a! Firmino Pires Fert•.cira. . · . · 

O Sr. Francisco Sá (moví'tllt?nto aeml de attençãoj 
Sr. Presid~en1t;e, a .a;Lmosp,hera de espec;Lacão ·tmt que, nos UI· 
tim:as d'ias, 'tein esta.do ·envolvido ·o Senado: a a.nciedade que' se 
manifesta ·aqui de.ntlro, pllia eoncurrencia des.usada .que •se tem 
).l,Qt~~o, de~e :h.Qn~em, 10;es~e :reciD,t,o, llii:Q sjg'I;J,al. de. !IUB ,esta 

~=---~---... -· .. --.... -... ....------~ 
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asseml/léa; de quo ·esta instituição está a:trave·ssandl) um mo.,-
mento. grav·e ·- decisivo •t,alvcz. . 

O caso eleitoral, r..m si rne·smo, perdeu de impor.tancfa; as 
pessoas nclle cnvplvidas desappareeem, por.que o que e·sLá em 
causa são as tradições desta Casa, .que se peetende demolir; 
o quo está •em causa ti a dignidade da situação <tue o Senadu 

·,occupa no ·systema politico da Republica . 
.Sr. Presidente, esta f~i sempre uma a~sembléa .eonser-

'"adora. · · · 
Elia ·a é, lJelu -s·eu paptl!, pela sua cornpa:::;iç~o, eollJStitui

da por homens, .nos quaes •a experiencia d·a vida,. si não a •des
·illusão dos annos, •ensinou o habito de encerrar ·os factos._ hu- · 
manos com absolu'lia serenid:!!ide .e com inteiro ·despre.IJidimento 
das paixões. . 

Scrninario de homens de Estado·, •de onde oLl'Jill sa'hido a 
maior par.te do~ pt•.esid'enle•s da Republica, :para onde tem vol
vido os brasileit•os, cujo.s servíos, por vezes.- teem sido• l'BDla
mados pela administração dos nego.cios rl'o Estl~do; compo.stc, 
assi•rn, ·de homens aeqslumados a sentir. e cxp~rimentar· os la:
bores do Gov·erno, e, por ·isso mesmo,' incliuauo~ a tornar cada 
vez mais suave a .tarefa (jUe pesa sobre os honJSns dedicados, 
investidos daql,l(llias Junct;ões arduas; Casa, onde o Govern.o 
encnrutrou sempr·e consul;tores .a,vi·sados, amigos,• que nunca 
mascararam, com as appar.encias da lealdade .•. 

(J"Sn. SoA~El'l Do:; SANTOS - Apoiado , . , . 

O Sn. FRANCISCo S.\: - ... as intlenções h'ostis; •QUe nunea 
confund·iram . .!. · · · 

o Sn .. so,UtES 001:1 SAN~·os '.- Que teem serviços' á Repu-
iblica.• · · . . 

· O Sll. FH.ANCISco SA' - .. , a dedicar.ão com · a ·.sub
llerviencia (muito bem.; apoiados); assemblÍía, cuj·a meJh.~r 
parle da obra legislativa é it .tarefa rC'Vi·sora. ·que ~ uma ta
re~a •. pela sua prQipria. natur.eza, de correcção o de modera
cão, o que c<>llabora com o Governo, até nos actos ~e ·sua ad
ministração - o Senado, ·Sr. Prosid:e.nle, nunca· foi um ·ter
reno :proprio para os combales da politica .par;~idaria' Só
mente, em .horas 'excepcionalmente agi;liadas da vida nacio
nal, a divisão ·dm fu·ccões 'J)óde aqui ponetJ•ar. ·Mil·s, mesmo 
assi·m, nunca o .Senado so dividiu .em dous erumpos !Sy.sterna~· 
ticrumehto. hostis. ·· · .. · . . 
· Foi, pot•tantu, ;iusla a. ·sur.preza ··t~ue mulltitestou, h ontem, 
um dos mais tbrilhalll~es leaders du .politica naeional, .ao ·t'allat• 
nesta ·Casa - u Sr. Senador Frontiu - deante <lo footlo df. 
se pretender· já caracterizar as iniciativas o as 1attitudes dos 
membros desta . .Qa·sa, pelu •sua procedencia d•a. oppasicãet pat·-
1lamei!Itar ou da maim•io. goV'ernamental. 

Nós não' ·conheecmos disto, no .Senado, .Sr, Presidente I 
· Jamais, aqui,- houve •!10~Lilidade sy.ste·tnll!tica a Governo 

alg·um I · 
Nunctt .Itouvc direi:tu de govct,no algum de deixar dlll con

siderar ·O Senado como uma .assembléa amiga, 'como uma as
$ilmblóa. ,collruboradora, eDrno ·uma n:ssembléa conservadora I 

Maio!', ptmta.nto, ó o ~]o~so espanto. agot1a, fJUan<lo os in
tcrcssL>s in~erior<Js, ·cou,iugados com o :pleito que o ,.Senado· vae 
cletJidir. apparecem como se estiV'osso coincid·indo com a po
lit.i·ca dp Go:verno, que nunca ~:oi c não é u·qui hostilizad'a, 

,,. 
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p~t~a, li sombr;B: della e :em nome della,. trazer ao Senado a di; 
VJ<Sao, :Para aHroDJtar QS .s.entJmentos desta Ca:sa. · · . 

O Sn. A.N'l'ONINo lPnEIRE __, Não .apioudo. 
O Sn. lPllA.Nmsco SA' - ... ·,para ai'J'ronLai· sentLmentos 

claramente manifestados por esta Casa, para nos obrigar a en-· 
trar em uma <:onspiracáo, · por interesses iriferioz·es •a que o · -
Senado não se pres.tal'á. · ' . . 

Não I Sr. ·!'residente. A candidatura om<:ial. poderia ler 
bastado pava apresentar,.,se •com ·esse caracter nas aldeias .do 
Estado .em que !'o i pleLteada; não podia a.presentar-se com 

· assa fórma aqui no Senado da Republica. · · · · 
O Sn. IniNEU MACI-IADO - Em .qualquer outro paiz ·~er

-strhia processado ·o Gocvernader .que elegeu o seu . irmão 
como um crime,·.um wt:tentado ~contra a lei penal. ·• 

crsn. FRANC:ISCO SA' - E ao Senado ,não seria 'licito des
prezar a· opporLunidade que se lhe ·on:erec·e de pôr a sua au .. · 
toridade, o seu prestigio' e ·o seu alto c·enso politko ao servico 
da ·Ji.berdade eleHoral. ·Esbe, não outro, é o unico caS'o em li
rtigio. E' Srs. Senadore·s, o •direito do .povo de •escolher livro- · 
mente os seus representantes sem as instrusões de influen-
cias ·perigosa,s e estranhas ao exer.cicio desse dil•eita, sem c.s 
pei·as da •compressão e da corrupção de que os governos ·dia-

. põem, é esse direiJ~o proscripto, exilado, amüquílado em um 
pequeno Estado da R:epublica que se vem agazalhar sob a ·pro--

. ' 

. tecQão do Senadó. . · ·. · · 
·' . ·Vós lestes, pela edioão official ·d;e .hontem, si ~á o não · ·· 
houvess.eis CO'nlrecidô .peJ.a publicação illltegral ·feita anteriot·
mente, na gazetilha do Jornal do Commercio, o voto em ·se
!Parado, apresentado á Commissão de p.odetles por seu · hon~ 
rado PllesideDite, que, incumbido de r.ela:tar laS . deliberaçÕfl'5, 
não <:olheu nelle, apezar do muito acatamento de quo é cer- . 
cado, eináo ·o voto d'e um seu collega. . . 

O Sn. GENEI\OSO MARQUES - E mais um, d~lai•ado · .pos-
lieriormente; ·· . .· · . . 

· • O SR. lPMNc:Isco SA' - Mél's, certamente, . a impressão qué . 
1'1lllebe"SUes . des"a. Jei·tura tellá sido muito div·ei·sa da" (rue r.e
cebi eu mesmo, quando ouvi · com respei•tosa attencão a lei- . 
'tura desse vo•Lo • . · 

O honrado Senador só me troux( como te11á trazido· a 
vós,. esta impressão: que o seu parecer é tim. fol1lllidavel li
bailo contra a ~eleição de Senador reali21ada no Piauhy; S. Ex . 
em .tracos rapi<dos, c·omo se estivesse fazendo a na·rracão de 
um chronista indi~fer~nte ás deduccõ'és. · historicas, definiu · 
sem o pretender, o aspecto geral daquelle pleito. A!lli, disse 
o honradO' autor do voto em separado.: «não ·consta das ac~:lll 
eleitora:es que uehum protesto .contra quaJ.quer eleição tivesse. 
sido forn.ulado; não <:onsta ilas ac!;as que um só' fiscal, , e~m 
uma só secção, por parLe do <:andidato off'idal houvesse ap
pal'ecido. ), 

.Yede, Srs. Senadores, a belleza dessa harmonia I Ne-
nhuma nota desafinou.! · , 

o SR. ANTONINO lPnlliRE -. o Relator diz no s-eu pal'C•CBl' 
;~~ue houY•e ,protesto. · · ,_ º §lb ~MN~usqo §~' -. Em, Jl:!llà··~ep(.IÜCI_.. 

' 
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" ' o'. Sn. AN!'ONINO .I!'Jillmll - Enlãv huuve, pelo menos um 
prof,eslo. .' · . . . . . 

O Sn. FnANCJSCo SA' - Salvo unm pcqucmt seo;Çã_o , .. 
· O Sn. AN1'0NINo FnEmE - Posso informar a V. Ex. quEj 

\ ''lambem ·houve um riroLeslo na secção da Batalha. . . 
O Sn. FlltiNr.Is'co SÃ - Não conliec;o a importancia dessa 

secção da Batalha com a qual se pretende defender a honra 
· de lodo ·o Estado. · · . · · 

O Sit. lmNJm i\IACI-L\Do - E' o grande r:avallÓ. aa Batalha, 
o 'Sn: VllsPumo 'o E AanEu - Talvez pelo 'nome.. , 
o Sn.• FnANCISCO s,l.- .Nenhuma nota desafinou, .vóz dis

sonou daquella toada monotona do pleito. Nunca se .tinha visto 
uma conformidade assim, tÍma resignação tão silenciosa, nein 

, naquclles Estados que outr'oru. os phariseus mascarados de 
prophfJ.J,as de Israel castigaram .com este ferrete de ignomia: 
«Estados escravizados !:1> , . · 

O Sit. ImNEu l\Úr.HADo - Foi o propt·io Jomal tio Ccmi-
·mert:ia, cm uma «Varia». · . · . 

. '· . 
O Sn. FMNC!sco SÃ - A fr.atcrnidadc que ligava um ao 

outro, o Governador ao seu candidato, talvez se .extendesse ao 
Bstado inteiro, que todo clle se havia transformado em uma 
gránde c piedosa irmandade. . . 

· O rcsu)tado aritluúetico dossu. votação é uma dccima parto 
da votar,1ão total, ~ada_pot• muito favor ao candidato àdverso · 
do caudJdal.u da SJltiaçao. · v 1 • 

·: Mas, senhores, este resultado sobre o qual passou tão por 
nlto o honrado autor do voto cm separado, osse~ l'csultado de-
via ter trazido duvidas e inqu ietaçõcs. . . · 1 ' • · 

O Sn. -AN•roNJNO FnEmE- Como V. Ex. explica não ter 
o partido da opposição aprosenlado candidato a deputado&, 
que é a cousa mais facil de eleger'/ 

· O Sn. SoARES oo~:~ SAN1•os - Pela compressão ofl'icial., 
O Sn. ln!Nlm MACHADO - Isso seria uma argumentação 

contra' V~ Ex., porque isso prova que houve pressão no pie, to, 
determinando, portanto, a sua annullação. · 

o Sn. ANTONINo~FREtnE'- E' porque não tinha elementos. 
O Sn. Ini~Eu MACHADO - Onde ha opinião oublica, não '' 

· h a unanimidade., . · 
o s'n. E'nANmsco S.\ _._.Não :conheço a psychologia elei- '•' 

torai do Piauhv tanto con1o o honrado Senador, mas' o facto 6 
este: si· o propl'io candidato a senador, c,m,io prestigio, na-:-
quelle Estado, .é incontcstavel ... , .· · . 

o Sn. AN1'0NINO FREIRE -Não apoiado .. o seu prestigio 
não é incontestavel. . . 

o Sn. IRINEU 1\IACHADO - O prestigio incontestava! para 
V. Ex. é o do Governador que elegeu o seu cunhado, Sr. Ao
tanino Freire, c o do actual, que Qlegeu o seu irmão. (Riso.) 

o governo caracteriza a olygarchia. Já elegeu um .cunha-, 
do, agora elege um irmão e o terceiro set•á dado a um irmão 
ou algum futuro cunhado do Governador ~o Estado, 

S,- Vol, I . 3\ 
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O Sn. FMNcrsco S..í. - Dizia eu, Sr, Presidente, que ·este 
mesmo l'esultado que levou o autor do voto em separado a con
cluir pelo reconhecimento do candidato oft'icial, esse mesmo 
resultado devia ter levantado em seu espírito uma suspeita. 
. P_ois esta differença ·na v~tação, .por i~so ljUC foi tão gran
de, nao bastou para· lllliJrcssional-o '! Po1s ha alguma cousa 
mais porto do· inverosímil do que 'o.. enorme '? Pois não é essa 
mesma enm•midade que devia t~1· chamado a sua attenção 'I 

O Sn. GE!mnoso 1\LmQUES - O easo está. explicado. Nu
nhum partido apresentou o Sr. Pires Ferreira. 

' ' . 
O Sn. lmNEu l\.IACHADo - l\las quem é que nesses Esta

'dos se arrisca a levar pá o e a ir para a cadeia ? (Riso.) 

· O Sn. FR,i.Ncrsco S,\ - •ralvez se chegue à conclusão de 
que naq:uella época não existia o marechal Pires J?errcira. 

o·sn. InrNEU MACHADO }.dirigindo-se ao Sr. GCIWI'OSO 
· Ma1·ques) ·-·V. Ex. preste attençãó, ~i ainda é da opposição 

;í. situa\:ão do Paraná, ás palavras do Sr. Alencar Guimarães 
e yeja: se lhe servem' de lição.. · ' 

O SR. JllnoNDIO l\1oNTEmo _, Julgue as proprias pulavras 
ao· Senador Alencar Guil!lnrães ,, . . 

· O Sn. lmNEU MACHADo-- V .. Ex .. terá de abant1onnr o 
Sr,, ,Alencar Guimarães c ficar com o Governá, ou abandonar 
o governo e ficar cqm o Sr. Alencar Guimarães. · · 

0 Sn. GENEROSO MARQUES.- Que (: que tem isto. com a 
questão em debato.? 
· . O Sn .. IRJNEu .!\!ACHADO - l!llagine V. Ex. a situação do 
:Paraná,· que. fica a dous dias da Capital com a de um J~stado. 
lJUe está. mais longe do que .a Europa, onde se faz uso do ba
uamar•t<J, cadeia, etc., etc., para a opposição. 

' ' . 

0 Sn'. GENEROSO l\L\liQúllS.- As minhas !JOSi~:Út!S são do
'i'inidas e claras. Posso levantar a cabcr;a. porque tive o to
pete de l"ompcr com Pinheiro Machado: .. , 

0 SR. IRINEU MACHAUO- Naquclla occasião V. Ex, rom
}JBU com Pinheiro Machado, ·mas ficou com o governo .do Es-
tado., Era o páo mais perto do lombo,'· , • 

· O Sn . .PnESID!lNTE - Atlcur;ão, EMtt com a }Jalavra o Sr. 
Franci~co. Stí.. . · ' · ·. · 

O Sn. Irmmu 1\IApl!.IDO - Mas ficou r:om o Govenw do 
Estado. · 

o sn. GEN!ll\ÓSO M:II\QUllii - Não. r.sLava com o Governo 
ilo r~stado. v; Ex. elo~:riou o !UCU 'proc.ndimonto aqui quuudu 
i'ez o necrologia do Sr. Pinheiro Machado. 

O Sn. TmNBU MACHADo.:,.._ :elogiat· IJlll nocrologio.é l!lulio, 
:fucil, maiti. . . não mr~ lembro.' 

' ' 
O Sn. Ji'IL~NCH:lCO SÃ - Súrm~ute lastimo que o osludu ic

nlw: identificado por tal fúl'lna o htllll'ado Scn!ldol' pelo l'a
mn:i llOlll a obra tl~l.udada, lJUC por tal fúrmrt. S. r~x. tcuha 
doixutlo a sua. alma invadir-tio pela altna alciturnl do Piaul1y, 
que S. Ex. voni dnvidar artui até CIUtl o marcchnl PirtJs Fflr-
reira t.cnhu sido candidato. , 

,, 



I 
li 
I 
iii 

'' ' ' ' 

BESS.{O EM iS DE :iiú.IO DE i 921 

' 
. . . 0 SR.· GENEROSO JIIARQUES - Não foi apresentado por par-
.tido algum. . . , . 

O SR. FRANCisco S.{ - 1\Ins o seu nome não valia. para 
apresentai-o· ellc proprio? . 

Não se!'ia a primeira vez que ello tivesse disputado a 
c.leição sustentado, no Piauhy, por todas as cprrentes poli-
ticas. • . 

·Mas, o honrado Senador cxlranhando que o marechal Pi· 
res ,F'erreira não tenha sido siquci• candidato, é natural que 
não tenha cxlt•anhado que um homem que. ha vinte c· sete 
unnos representava nesta Casa o seu Estado natal, quo por 
nenhum outro foi excedido, 'siqucr igualado no fervor cxtra
ordinario :com que se consagt·ava acs interesses de sua terra. 
por tal íórma, que nenhum melho!'hmcnto alli existe sem que 
.tivesse, se não a sua iniciativa, pelo menos a maxima parti-
cipação. · · 

O Sn. ATONINO FR!>IRE - Iniciativa, prótcsto; pódc-sc di-
zer coiiaboracão . . · · 

O Sn. FnANcrsco s,\ - !Jos'so · assegurlir a V. :E:~., dou 
testemunho disto porqur. nesta Casa, na qualidade de mem
bro da Commissão de mnano·as. vi não passar mn só orca
monto no qual houvesse Jogar pat·a interesses regionaes, ao 
qual não J'ossem aprt!senl.adas emendas do Sr. Pil'llS ·Ferreil·a, 
pedindõ melhoramentos para' a sua terra natal. Não lia nin
guem nestaCasa ·que não dô tes~emunho disto. V .. Ex. pens;• 
assim porque talvez ~ão tem acompanhado os trabalhos desta 
Casa com o mesmo mter.csse com que acompanha os peque-
nos interesses da poliLi~a- da sua terra. · 

O Sn. InlNEU 1\fACHADC' - V. Ex. sulic muito bem quanf.o 
cllc , trabalhou .pela situacão cm que V •. Ex. tem sido parte. 

O Sn. FnANCJsco ·s,i. - Nem o porto de Amarração, digo 
no ·lli:m\•ado Senador•, nem a;; linhas· t.el~,:rrnphicas, nçm ·a es
f.rada de ferro de Piauhy, nem .o auxilio ás obras da assis~ 
f.enci:t contra a secea, nada disso, affirmo a V,' Ex., deixou 
do ter, ora á iniciat.iva, ora a colluboracão dccisiv.a do ·Sr •.. 
marechal Pir·cs Ferreira . 

. O Sn. · lnrNBl! 1\fAcHADO - 1\!as, o honrado Senador acha 
ituc 11 melhor Goisa a fazer 1l casar com a irmã do Governa
dor ou ter umu irmã paru casar com o Governador: (Riso.) 

O Sn. FILINCISCO S.{ - Pois comprehendc-se, Sr. Presi
dente, qur}· esse !'tomem a quem ninguenLna. suà terra recusa· 
provas do cstilna c d11 lipr•cço, que esse homem, de um mo

. rnento purn outro, tivesse r)crdido todo esse prestigio, quo 
esse homem, não. tivesse. o direito siqucr,, como disse o hon
rado Senador pelo Estadc do Paraná, nem. de ser· candidato 
;i reclcicão de Sénndor pela sua il'ri:n?l · · 

Qual foi o facto novo que ~c inl.erpo~ enf.r•e a sua fJltliciio, 
entre o seu nonlll r. o scuE:;I.ado, qual foi a inl.erfcrcnciu qtH~ 
fez dcSIIfl(JUl'cem• lo(ia essa ohl'IL dn quusi 30 amios'l 

Fa·cto' no,·o, St·. Presidente, foi stl esl.o. O eandidal.o que 
lho disputou a cadeira •i irmiio do Governador do Estado, 

.Mas, a lcgislw;ão eleitoral que não· tivesse rcrúcdio para 
impodiL: uma mortsf.ruo:;idado dcsLa ordem, seria uma legisla-

,. 
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' 
'"ão àbsolutamente falha, sel'ia uma legislação ilÍcapaz de as
segurar as garantias de liberdade que são a sua vrimcira con-
dicão. · . . 

' .~ ,_ 

o s~. IIUNJÚJ 1\I.~GHADO ·_ lmpcdiudo Lamb.mn ci'ue lll'Oli
J'emsse a o)ygarclJioa. 

I a . .Sn. :FliANCISCo•SA' - Pulizmentc, a lei eleitoral vigonl.o 
procUJl'OU corrill!Íl' esse mui, c. por essa lei o candidato officia! 
do Piauhy, o caudidato do Governador do Estado, o ca,ndidaio, 
irmão deste Governador é, •absolutamente, · inellegivel. · ·. 

---- . t?r. Presidente,.,a lei de :1_!}11, em ~is~osicão, repeLida na 
le1 de :19•16, determmou que. sa.o fneHegJVCIS os parentes con-

1 ·sanguíneos e arnns ·dos governadores dos Estados; .. 
1 · Posteriormen.to áquella primeira lei, uma . disposição se 

inseriu a.brindo uma ell\cepção. Essa excop1;ão · tornava, elegi-. 
veis aquelles que houvessem exercido o mandato legislativo 
na. IcglisoJatura anlc·rior á eleição de governador O!l uaquclla, 
durante t} qual lhOUIV~sse s•ido cle!lo. . . , · 

. E' a essa. ·excepnao;.. S.r. Prcs!dento, que pretendem rccOJ'
l'er os que imaginam que olla deve valer mais do que o pnn- ~ 
samooto ~geral da lei. Exccp~ão de Javor, I.!XIlopcão rcslrictu, 
ella .não póde sm• i.utorprctada. ~inão de aceiil'do com o sou 
texto ris·oroso o simples. · · 

' Ora, ·esse Lcxtotí de uma linJpiuez absolula;'por esse texto 
. ,; incllegivel· aqilelle flUO houver exercido rnanda,to legislativo • 

. 1 • I\Ias q•ual manda:l.o ? · · . • · . · · 
1 

· Bus la u i'órmn gl'ammatiml;l pat·a· dt!l.el'minur, .PU.l'a preci
s;tr, pa,ra individtuilizar o· ob,jeolo nomenclo. !Não é qualquer: 

' mandato oJ'egislalivo, mas sóme'n";e o mandato !'egislativo que o 
ca-udii:lnto est.ivcsse exercendo ou l.ivesso I.!XI}l'!Jido. 

. Senhores, quando a lei .diz: aquel!es qúe csl.ivorcm cxcr- · 
1:endo o man11.l:üo legi$la.tivo, ovidcn~emcntc, e lia se rof{)ro ·ao 

1 mandt~l.o Jogislalivo ·que' o ct~ndidaLo estivera. cxerccuuo. · 
. j . Ot•a, p manilaln·.dc Deputado e do :-:\()nutiot•. não 'são· .o 

mesmo, nmn ·pela. sua ol'ig·em, nmn pela.~ suas· fuuc•;.ücs, .il•')lll. 
;_.....-----Iielas ·l'unc•;õés que :dellcs t•esultam. /nem )Jcla sua osLt·uctura. 
'··- . · ·o proprio e•Ioi.torado d•e um [lÜO é. o··n,osmo dtr ouLI'O. · 
! O eleitor do Deputado i\ do1ctei'Lorado de dístl'ictó; o elei-

tor do Senador é o eleitora,do ao Estado •. _ .l~ ainda . q;uandc, 
... como dizem, se f.ratc dQ um disLí'iclo do .Estado que coincid:1, ·, '> 

''· : ,l. 11 extensão do. direito do. elcif.iw é muil.o dit'J'crcnlo porque 'l 
. . , olqH.or para Deputado .pódc · oumulnr os vllMs, o elciLot• para 

:- ' , · SenadO!" não os pódc. ·A missão que rcsul[a da h i, dessa invcs-
.,,-:·.'·•.~d · , f.idr}rn th~1u i Lo difforonf.r.,: porque .n. -.a,uloridade .do Soi_J:a,~lor é 
.:·'-"·,~··r··, mu1to maror 'flrla eollabonicfí.o que •c,Jio excn·en rm ndnurusl.r;~,
•1•:)··.;:· i, .!lão publicli, pronuru:iando~s, sohr.·ci: eerl.us nonreaviios .l'nil.a~ 
',!,:_:,;:,-;;,~~·:':''~'J.l~.lo .Pl'CSidrn!r. da· ilPpUIJJie.a, prJJtt fi.~euJdu(j,•-I[IHJ 1.l.CHI 1\H Slll." 
'·t:!>'/f•··:':fl~lz.·do proprro Pr·•~si.donln da. Rcpnltlrcu. n P~\la sua ·!.m•ela ... r·n .. 
.. ·•.·· · :··viHOI'3, que lhe prr•mrU.c eollnhorar dt~ .marlflii'U. 1111as1 drl\ll'IVU·,· 
.·. •' .' -, .. ·quaorido a opporl.unida(lo não !li o .l'a:lha na '<>IJm 1111• Ctunara tios 
•• ,,,. · 1 .,Deputados. · . · ·. · · · · · 

' ' . . . . . 
O St~. lnrNl\ll ALICHÃDn - :r~· u111a fm·•;a .nwücrudot·a dcn-· 

Li·o .t4o Podet' LN;'islnl.ivo. · 
O• Sn.. FnANG!SCU s~· - l'Ul' ui Linw, f-IJ• .r l'i•cs'idUnlo, it O :'C

I cnsão do mundttlo. O mtmdato do Senador,,· dm·t~ no'vo uc~mos 

. ·' .' 
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'e o' mandato do Dcputa,do dnra sómen.f.e tres. Essa .differcnl)a ) 
~6 basta para mostrar quanto é n1uHo m:ois naf.u'ral ··o 'inte- / 
r esse para. intcrvi.r na. eleição d'c Senador do -que para in !.e r
vir na eleição de Deputado, qua,nto os vinculas de sangue hão 
de i11fluir muito mais para dai!' uma posição; qual a posicão de 
Senad'Or do que pa.ra dar uma posição, qual a posição d(l '' 
Deputado. ' : ,, • '! \ 

Essas diilfereriças mostra,m que taes lnt8rvenções podem 1 
tornar-se· multo mais perigos·as, .exactamente quando se tem : 
de eleger um só represenilrun,t.e do .Estado, ao passo que, na 
eleição de Depli t.ados, tem-se de e-leger div&rsos rcpresen-
iantes. . . 

Par· consequencia, Sr. Presidente, a execpcão que se in ... 
vocou não póde f·avorccer a ca,ndidalll'l':t que, á sombra della, 
pretende- amp·ll;rar~se. · · · · 

!Além I'Jisso, Srs ~ Senadores, vêde o absurdo das cons•:
qncncias fJile poderiam ~·esultar dessà' lnt.erpretação am
plissima. · . - ·. · · · · · 

. · ·um Deputado ou nJm Sonador perde o prestigio no E"- i 
ta_ do que esf.eve representando. Más pó de acontecer que, • d!!- ·\ 
pois de termin-ar esse mandato assuma .o Governo . de ·outro 
Estado um parente seu. Fica clle com o dkeito, visto qu\l 
exerceu o· mandato l~islativo, de pleitear a. eleir,ão, no lof!ar ( 
cm que a infl-ul()ncia, do seu parente póde fazer dccisivamento · 
victoriosa essa elei(;ão. . / · ·: .. - · . . . ( 

' ' . , 
/ O Sn. TniNRU Mt.múno.- 'A interpr~?uJão dada

1 che~:t u 
este absurdo: imagine-se que seja um Dcputadó' estadual 
qu•e nunca.: tenha. exercido ma11da,t.o legislativo federaJ,; coril n. 

, interpretação que sa que.r dar, o Deputado estadual, tendo \lm 
seu irmão governador, fazia eleger-se Senador. 

O Sn. ANTONINO 'FREIRE - iA 1lei rai:In claramente em le
·gislaturn. federal e não em esta,dunl. 

O Sfh.FRANOisco SA' - :Assim, a.qumo, que o Senado vne 
:;nlgar é a cll!usa da lei; .. e. da lei, Qllla'l'ld'o ella exerce a sua mis-
são 6lemen1ar, que é proteger a liberdade. · 

-·· Senhoros! - desf.~ Casa. out.r'orn·; .iá. se ievanf.on a resis
tencin civica contm a mngest.ade do Tmperio. paNt impodi·l' ([tw 
n intervenção ofJ'ici-nl introduzisse neste recinto um g:randCl 
nome nacional. 

· ·O Sn. TRINEU 1\fAC)JADo - Of.t.ol)i. quando pólo Espirifo 
~n·nfo · · , . , 
I':: ' • , . ' ' • '. 

' ' ._, 

I \ j. 

,, 
··~ 

,· 

•• 

.:.", 
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• ... 0 Sn .. FRANCJsr:o SA'- Vnlor:t menos quo o Scnndo do ·; ··· 

tmp::: ::~:::::~IMO ,,to, (Ri.o.) ~;\0};~;~1~ 
O Sn. FnANCisco SA'- Si o presente nos trnz, tnntos desn~>. · ···:'·::.;;,;;. 

lentos, volvumos os olhoR pm'a esse passado, e uprenclamod; .. · · :.:,:';" . -:~'1 
· com a mona.rchiii; a nralicnr a liberdada. polit.iên. nn. Repu-; 
blica.; cu,io rogimPn dP.vr ser a- expressão mais fiel e mais 
r•urn dn. liberdade I ·I Muito bern; '11!1tito bem. Apo·iados. O o.ra
do!• t! cumnrimentado.) 

:·... ' . 'l!J!:, ' . 
I ·.~·,• ~,I 

' 

. ,.) 
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• A'NNAllf.l IlO SENADO 

' O Sr. Generoso Marques - Rr•. Presidenfl', 'niío prl'f.l:m-
dia tomar• partr. nesf.ll di' bale. O voto em separado, que ·foi o 
parecm· do.Jflrla((ll: rln Commi~siío de Podm·es1 ó bastante <!cs
onvolvido pat•a ·que o S11nad•ó me di.~pcns11 on. tarefa. ingral•a 
e desagradavel do reprl.ii· a rxposiçfio, e os argumcnt.os quo 
ali -so acham rmmciacl-os par·a ,íusl..iffcar ·as conclusõ.cs do meu 
parecer. . . ' · . ·· . , 

Pensn.va eu; ;pois, qull não h:n~eria dfi .ac.cu,pm· a n.t.tencão · 
co .Sonllldo nr.st.a occasiiío. Po,rém o disctu;so brilhant.issimo, 
como todos ós qur. t!Q.ui ·profere o lllust.r·e Senador pelo Ceará, 
obriga-rl1e â oppor-thc a Jigeir•a CJontesl.açüo. . 

S. Ex. ext.ranhou qtw o .nrlator. do. ·pm·ecm.• slipil.asse a 
stia estupcfac~ão que et•a nat.ural !'m face da insignil'iteancia 
dos votos const.anl.es das .aCJI.as, attrihuidos ao marechal Pires .. 
Forreim. l\lil.s·, Sr, Prl'sident.e, no pt•oprio parecer esfá jus-

. tifica<la a. ràzii.o .de não· ter ha\'fdo ~ut•,pt•aza al•gumn. em se-
molhant.o. fado da pai't.c do Rolator. Na occaslão da discussão, 
o procm·ador ldio eont.r•.st.a<!o, Sr. I•' I' I ix Jlacheeo, allegou que 
nenhuma correnlll

1 
polit.iea t.inha lançado a. candidatura do 8-r. 

marechal Pires F'orreir·a; que s~ Ex. lá não ~r apr•esanltára para 
disput.ar· a•el(liçlio e leu al.tl o orgão do partido de·~· Ex:.: na- : 
quclle Esiad;o, com conceitos ,just.ific~!-t.Lvos do procediment.o 
do GoveJ•nador do .E.~lado naqur.lfa. .eJmr:ao. 

, .Portanto, que ha\•ia dr. surpr:rhrndente, dr. exlt•acl'!'dinario·? 
Quê poderia fazer .o Relator· '? Havia de inventar. motijm·s, 
:factos para oxtranhar· srmr!11anl.r. occurreneia, aliás muito na-, 
tural, coma rm ou t.r·os .Est.ados 1'\C drn; niw houve .ploit.o, por
que os eandidntos ·não l.ivrram opposilorrs ou .contradi
clorr.~ ? ~ ' . 

Eis a razão. muito simplrf> ·r. qui\ ost:í (frclarada mo pn
rccm·, pela qual o flclatnr não oxl.ranh!O~l •IJUC o ·.sr. Pii·cs 
Fcrruír·a tivesse ião insignificante votar:iío. · 

Ao drmais nonhum documento Juntou o procurador do 
contestante que .iu~t.ificasst:~ ~~ intrr'venc.ão· indt-hita da Go
wrnadm· no ploit,o elüitoral. . .· . . . . 

Ora, Sx·. .Presidente, rmt.Pn<!o quo o Senado em assumptos 
cll'ssa nat.uroza ,é um 'frUmnnl de .lust.i(•n, que dove ,julgar pelo 
~lleglic!o ll prova.do, ou por prosumpcõi>s lãt;. forths que se im-
ponham á sua eonsciimeiu. · · ' . 

Eis aqui, portanto, Sr. Presicl(lnl.e, .plennmr.nle .iusJ.ifi-
cado o pi'OCN!i'rne,nt.o· do Helatm·. · . · 

Agora, quant.o. :í quest.ão de. direito-a inclogibiJiid:ado do' 
candidato ·- f.amJJ<)m no ,parecer, o Rolator :deixou li1c entrar 
cm longo desenvolvimento, poNJruo a questão j{L foi ampl~monto 
discutida neste rccint.Q .. Todos tOs argumentos· quo S. Ex. 
neabn do apresnnt.ar .fot·am aqui allegadas pelo Sr·. ,Joãa LUí:r. 
Ah~~:s na ot,rasião em que sc,. Lrat.ou elo .l'f:'conhecimento d'o 
Sr. ·,Teronymo i\lont.oi 110. . · . • . . . . 

· O Srnado, rporrm, vor· uma Jtlaiorin collc~ssn.l, rio !lO vot1as 
contra 10, inclusivo o vol.o do tJWoprio cnndi<ln,t.o ora eont.rs
,t.anto, ao fltola_t,or quo aohou quo não hn,:in mot.ivo 
algum para >~'r.•l' Jn(•ohm·rnt.e com o seu voto ant<'t'IOT', drspre-
t.on t.adas rssas allrga'ciírs. . . 

E' ,\·rrdade rruo o illusl.ro :mt.or elo segundo voto em se
-· parado, St•. noJI(Imhorg, nllogou que a clisct1ssüo nii.o foi am

pla nest.o rr.éiilto. l\lns nüo foi ampla I\orquc ? N.at.uralmen.t.e .· 
( •) Não foi rêvisto pelo orndor .. 
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. . 
· rnrrru~ 0 s~nado achou 111w n:; rnziirs pmdnzidas pelo S1• • 

.Toao J.mz Alves não .eram do l.iin alta relevnneia, qu~:~ cxigis
R~m BOnf.rst.a~.fio rln t.ribunn. )la~ t·~~n cont~>st.neiio ~ll ooncrll-
t.i.~oü no 1mlú 'l.lo · Senado. .. . · . · , 

. Aprnas um aJ•gumcnto novo S. Ex. allc:::ou r. que não 
'fn1 oot.ãn ~u,iril.n :i t'onsídrira~ãn 1do Rrnado: ·a llxtensãn ·do 
vof.o. Diz S. Ex. qno o K'ot.o. na. r.Jri(;üo do Scnad·O abran:::o 
todo o Est.adl() e que •P:ti':t eleiÇão df n,,,pnlnrlo se circ'umscreve 
n nm di.sl.rict.o. -
. Em alg11'nil .Estados, Sr. l'J•r.sidcntr .. r!ssn extensão dea
liPJl!lrrer,. eomo no Piauhy, porrtur s11 filr.ma um distri~~o elei
t.oral e assim em outros, romo. o flllll tenho a honra de rrprn-
!!rmtar; · . • 

11\fln.s, Sr·. Pi•e;;ic!enl.r, 11sta. questão ria extensão. do vol.l) r:lit~ 
Jogar a: uma ohservnoão que eon'vrnrf' da improcrdoncia da. 
fii'I;'Umenta()ãG favQ.rrtvtJl :í inelr.gíhilidade . e,/! a seguinte: o 
Srnador CfUfl drixa o sou mandato não pódr pleit.r.aT· :1 rlci
r.ão dr Deputado naquellr mesmo 1ât.ndo, quando so.ia. G:O
vr.rnRJd,or um srü parente, con.~nnr;uinro ou aJ1fin at,; o 2,' .gráo,1 
I~m·q.uc, segundo. a int.m•.pr11ta.~ão rios . qno · mr c.omllat.em. e 
~~omhat11m 6 vot.G· anl.crim• Cl) Rrrmrl<\ ri mn:ndato legislat.iv{l 
lm dr.. ser o da m~-Rma Gamara. , · 

O Sn. J!nA:;CIRco SA ·- Edrlrnl.mnmll.e. 
' 

O Sn. (i·F'-'o!llanRo· MM\QUES - l\la~ (\\J 1'igurn r.~ta hypn
tlwsn. J•:m i\l i nas G.ern es - e 'Prr.r. iso mais :para. to.rnar sa
liont.o o argumento .- o i!lu,of,re Senador Sr. RaÚJ S.oarfl~; 
obt.rwe 128.r.i00 ~·ot.os. Si S. Ex. deixasse o mandato do Sr

. nador e um ·~r>u . 'Parentn. cm .gr:ío ·p.rohihido pela. lei clei
t,nral, quanto :í.inelegibilidado. as.:mmindo o (rowerno· ded\finas, 
estava S. Ex:. impossihilil.ado dn plcitr.ar a sua eleiçoo C:e 
Deputado em qunlquer distrícf.o dc~;se Estado, que contenhn: 
apenas 10. ou 12 mil yot.M. · 

O Sn. Inr:;m; l\!Ar.:H,\DO - V. E.-.;:. · inYocu. este argumento, · 
· como ah~urdln: eu . dig-o quo absurdo. maior é deixar o Go- · 
\'N'!Ul.dor d~J eleger .o s·cu irmã11 pal'a Senador. o eleger o seu 
eunhado. · · ·' 

O Sn. G~-.:Eno:'lo MAnQUES - Não prcci,so · enLrnr !mtll 
outra ordem co argturnontos . .Tá citei o VO!(I, do Senado (J o 
Senado est(~ · bastante intoirarlD dest.B nssumpto ]lal'!l. julgar 
~m sua al!.a sabedoria si· é o .Rr.l\ltor do v.ot.o om separado 
f!UQm tem razão, ou cstú. osl.11, e'om o Relator .do [J)Il!recer 
ru;,;;·ignndo pela maioria da Commi;;siio. . 

·nm;-!.n-me Sr. Presídent.e pedir drscui!J)!I~ n;o· Senaco do ·ter 
abusac!l) da sua att.onç[(.o (111io apoiado.~) com estas 'POucas pa
lavras, aliús dr.snecr..ssarias, porque, •Como .iá disse no pro·
pri.o pn.rec~r .. Mt.üo ,iust.Ificndas toda.~ as minhas proposiçõ~s.~ 
(:lluUo bmn.; m1/.'ito he'm.) 

O Sr. Irineu Machado- Sl'. PJ•csidon,te, enfermo, niiü i.on:
c·ionava. nem podia usar ho.io diL palavra. TorlaYÜI, como Re
lator do voto da. maiorin dt\ Commissão, o Regimento me ga
ranto o direito do Iallnr dua,q vezes .. Para quo n debate niiei , 
se encerre immediatnmcnto sobre uma questão. que morece. 
~er elucidada com a max:ima amplitude, ou iniciarei hoje n. 
minha oração, ou antes, Jnrei a minha primeira oração sobre 
o assumpto, em t.ormos tão rapidos, tão synthet.icos (JUantl) 
m'o é permittido •pelo meu .estado de snude, 

' 

\ 
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Faço verdadeird sacrifício r.m acudir ao a~pollo do hon~ 
rado autor do V{lto em· separado, para -demonstral· o meu re
speito ú opinião publica, e como homenagem qul' devo aos 
mous collegas, illustres membros do Senado Federal. · 

De quatro ordens· são as .questões debatidas· neste pro
cesso eleitoral, sendo tres preliminares: a da nu li idade geral 
do pleito, a da inelegibilidade por parentesco em g~úo prohi
!bido, com o G9vernador . do Estadlo, a inel!egibi!Jdad;e PO!' · 
acceita·ção e uso de condecorações e, em quarto Jogar, as que 1 

.dizem respeito ú nullidade e á .especie de corrente de pre-. 
terições de direitos eleiloraes em algumas. das secções. · 

Invertendo a 011dem das. questões, começarei pel!l .J.IILima 
<:etlas, isto, é, pei[!JS nullidoades eleitoraes que arrastaram o 
honrado· Rélator a propor__á ann)lllação de cinco sec~!ões elei-
toraes. · · . .. . · · . . . 

Para simplífJcar o dei.Jale, e para mostrar que ten~o con
cedido ao honrado Senador pelo Paraná o maio mo que me 
t•ra permitlido concedellf: eu ccmcordei com .a annullacão ae 

tcinco secções eleitoraes, mas, devo desde já Nsguardar, cla
ramente, as minhas duvidas, porQuanto, parece-me que a nul
lidade arguida por S. Ex., no parecer da maioria, é uma-
arma extremamente perigosa. .... . 

·As causas de nu I !idade estão taxativamente fixadas na 
lei eleitoral. :Entre,.ellas,"não está a da, annilllacão. de. actas 
vu de secç.õe.s eleitoraes por haver o secretario da Mesa re~ 
conhecido as firmas dos mesrnios, deixando de reconhecer as· 
dos el.eitores. . ·, . 

O SR. GENERoso 1\fARQUES - Não está competentemente 
nssignada ,a acta ;p_~la mesa. · . 

0 SR. lRINEU MACHADO - lo\ lei n. 3. 20S, de 27 de de-, 
zembro de 191ü. refere-sé aos casos de nullidade dando como 
I1ullas as actas· que não e·stiverem .devidamente assignadas 
pelos eleitores e pelos mesarios. Isto, na,alinea '5' do art. 1,11. 

.'A asslgnatura de eleitor e, de mesario, é aquella de que se 
occüpa o artigo. A riullidade decretada por IS. Ex. é cousa 
·completamente estranha, porque não se confunde a assigna
tura, de eleitor com a acta, e o reconhecimento da verdade 
dessas assignaturas são cousas completamente differentes. 
ConcOJ•dei com S. Ex., :para simplificar a questJlo, porque,. 
em rela~;ão ás conêlusões finacs, ou de reconhecimento do Sr. 
Felix Paçheco, ou .do S:r. Firmino Pires Ferreira, não uffe
ctnva, nem a• nfffrmacão de qpe um-. fóra vaJi.damente eleito, . 
dado por S, Ex .. : como tão .pouco o de que o outro 1'/lra, o 
.mnrrr.hal Pii•es .Ferreira. ;, . , 

' Mn~. rleso.io J'azer deste debnt.e estn t•esnlva fHll'Qllll isso ~~ i 
da. mnxima importnnciá neste regímen om quo OR .iu izes do ' 
dirl!ito, os rscrivães e funccionario,~ da, ,justiça nos Estados, 
.estão escravizados. são muitas vezes instrumentos da mngiso
.l.i•atura estadual. iE h a Estados em que . nos respecti·vos mu~ 
nicipios os proprios Juizes do direito senci{l chel'es de partido, 
os escrivãcs, como funccionnrios. desses Juizos, não toem ga-. 

· rnntias. Os escr.ivães não são instituídos por uma lei fe
(Jeral, podendo as logislàcües estnduaes. ostntuir que ellos são 
funccionarios demissiveis,· ·ficando, po~tnnto, nail. mãos do's 
podere:~ eslarluaos. o arbil.l'in do annúllai' uma eleicão quando 
Alie rlilra ordens aos esct•iviio PUI'Il rcconhcr:er apenas as nssi
gnaltJras dos mes~I·ios, de~de que o resultado desse !UUniçipio 

,• . 
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l't.ão possa agradar ao GovrPno do Esln.d'o. Não viria descer :t 
di seu Li r esse t1;uc e lei f.oJ•al si não tivesse, nestó momento,' 
deante de mim o dever de encarar com precisão os perigos, a 
vida de anciedade, ·a vida de agonia em que so arrastam as 
opposições escravisadas dos Es~DJd'os, em que) as olygarchias 
dominantes .sobrepõem os interesses de familia, de agrupa
mentos pessoaes, aos da .opinião .publi•ca no. regímen da li-
berdade ·.do .. voto. · 

F'íguremos que, com a .opposicão ele dous, tres, ou quatro 
· münicipios do Estado e com a votação cumulada d'os respe
c~ivos candidatos, o Ooverno do Estado sabe qlie a .opposição 

, póde ai! i fazer triumphar o seq representante. 
-~ lei eleitoral esl.aheleceu a garantia em relaºão aos· me

sarios, mas deixou ao ,iuiz .ele diréito, ·que é o Presidente, e 
. aos esr,rivães .. qun são funceionari.os do ,iui1?JO e obedecem :ls 

ordens. aos inl.eresses, :Is ín.iuncções d'os poderes políticos dos 
Ji.]stados, a faculdade de receber as instru~ões ·para· o reco
nhecime.nt.o das firmas, apenas, dos mesarios e não as dos 
eleitores, vindo depois pleilAai' perante o poder federal, dada 
essa r;on,iugação de força~ d'o Governador •~ontra o'. vot;o e a 
Gpinião pubJi.ca, conjugaºão crenda no. Governo Campos Salles 
e que hoje renasr.e, como hervn maldita, tendo de ser ven~ 
cídos, assim, fat.almenLc. os que qui11.crem sobrepor o vali...: 
monto da opinião publica :í applicação dos precedentes par-
lamentares. . . · 

, Qurro, por isso, resolver desdr .i:í a minha opinião, esta
belecendo como regra quA a falta do reconhecimento das assi
gnaf.ura~ idos r. leitores não pMc, por si;. constituir motivo de 
nullidade. Dado o concurso dessa falta com a de out,ras. en.:. 

. 1fio:, sim, jlO~erP;mos inferir qa ryullidade~ poderemos constatar 
a fraude, ruas •sulatla, pur s1 su. nlla nao •eonst.1tue esse mo
tivo, desde que a prop·ria lei eleitoral não permitta que a 
mesa rec.ilba votos dos eleitores nnm coillfronte as suas assi
gnaturas sem verifi.car si o portador do titulo assignado é o 
mesmo ·que vai exarar a sua firma no livro' de transcripção, 
de modo .que a r,xíst.encia de duplicata d~ formalidades, .a ··, 
simples suppressão de uma dcllns não . pórle c!Aterminar a · 
nul!ilrlade da 11leiçãó, porque n9 negimen das leis anteriores 
~empro sr susfenf.on qtw o desap.parr.címento dos livros de 
transm•ipeã.o não imporia na anullaofio de umn: eloição, eomo 
vínlrÍl iiÜRf.cntunclo i,nsísf.ent.emenfP.. a fran(je •parlamentar a / 
pretexto de corrigir a fraude eleitoral. esf.nhelecendo que o 
simples r.xtrnvio desse liVJ'O def,ermin:nra a annullacão da 
eleicão, !'mborn esl.ivesse o livro ori,::inal. embora estivesse o 
verdarleíro livro alli presento consl.al.nndo o rosult.ad'o clei- ·-

.torai. 
Chamo a atLenQão elo Senado para este ponto da lei elei

toral, QUil dovo ser posterio.rmnnfe revista, não. no interesso 
de modificm• a cst.ructura, as linhas geraes desso. instit.ut.o 
livro, mas dn corrigir falhas. de melhorar o instif.uto 1110 sen
f.ído do1 :fncililnr o dircil.o elo voto e no senf.i.do de rest.ringir 
ni·nda inais a latitude da fraudo .pnrlamentey no exercício do 
poder verificador. · , 

Em rclacão, por exemplo, ú materia de ínellígibilidado 
muito 'ha que fnzor e um dos pontos que ner..essnriamente de
vem ~er mod'ificndos é esse mesmo o· da prohibiçiio da eleiQiio 
quando os oàndirlntos sr.inm. pnr•eni.Rs, cm primeiro ou em se
g·undo grão do Govet·nudor do Estl:\clo .. · 

' • 

I 
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·. PasRnnrlo af(ora a outras nullidndés do pleito arguidas 
poJo -conl.nslanl.e e pelo voto ·do Sr. Rollemberg, devo· dizer 
.quo se nenhuma lm eleitoral t.ive~Re estabelecido a inellegi
hilidade do ('6J,Ddiflat.o r, p-ortanto, a annulla~ão· do voto· e não 
da acta, o CJlW~ são figuras diversas, ainda assim, occorreria 
ao Senado Federal o 'direito, ~inão o .dever, rle nnnnllar o 
pleito eleitoral. - . . · 

Em baixa rr.puhlira: cm paiz decarlr.nl.c; em J)aiz, onde· 
a prcoccupação dos_ rnrlhoramentos materines e dos gosos 
materiars da vida J'osso supe1•ior e maior que a da elevacão 
dos r.o~tnmí!S polil.ir.os e do npm·fei~oamento· moral; em qual
quer out.ro paiz 1111e revivesse do um período de explcrid-or, 
ôe ~grande~Als e de prosperidade para o de costumes indignos, 
ou teria comprehendido isso fa-cilment-e. Em .uma sub-ropu
bliqucta, agitaria por trinta revolu~õcs por minuto, na phrase · 
(ÍO Imperador, cu teria comp.rchcndido que os Governadores · 
cos Estados \fossem mandando, su·er.essivamcnte, n sua· família, 
os seus parentes mais directos, amarrar qs lrmcos nas ca
fleiras do Senado, p:im, mai~ !.arde, reverterem a este recinto, 
1:onvert.endo-o rm um hari.!m, onde os · cunuchos · parlamen
tares, onde os eunuchris sennt.orinc~ viessem. ·guardar, para o~ 
seus auguMos amos r. pm~entes, as ct~d'~iras. Mas, no Brasil, 
qne sr pretende fazer rle potencia· de lll'imeira grandeza mo-
· mi; digamos assim, .ití não queremos ter a posição dQ potencia 
milHar âe primeira ordem; no Brasil. quo, ainda na Confe-. 
rrmcin. do 'l~rabalho, não declinou da honra de figurar entre 
as potencias de mai.m· desenvolvimento industrial. para up-' 
!)licar as. oito horas ·ctp trabalho, medida de que se esquivava 
o .proprio lapão, por um sent.imento egoístico; cm um paiz · 
qui:', em todos og .cantos do mundo, desfralda a bandeira do ar-

... hil.ramenl.o, r.omo um lnmma de ordem constitur,ional ini,crna · 
•!. externa. fl que quer ser imitad'o por todos os ouf,ros povos; 
r.m um paiz quo pretrndc applicnt• a pa2 esse regímen .iudi
ciario entre os povos, norma que institue a paz c a harmonia. 
nniversnes, applicando-so fóra das fronteiras as leis que· já 
v;goram íntcrnnmontc; cm:um paiz que pretendo se.r o proto-. 
typo' da moral o que prl!gn a prosperidade c' o progresso! 

Não podemos praticar netos de tamanha torpeza moral. 
romo se ostivessemos em um paiz ensanguentado pelo punhal 
de um dict.arlor ou do um olygnreha, onde est.cs nunca che!(a~ 
rnm a tanto, porque se puzeram as mãos no Thcsouro, nunca 
ousm·am botar as rnilos uns cm·us paJ•lamentares! 

Estudae, meus caros collegas; cst.udae todos os casos dll 
corrupção, em todos os pilizes do mundo! Procurac a historia 
elos paizes do decadencia. dos pnizcs do inflnoncia logislntivn, ·, 
d&,qdn os povos que já cnt.raram em franca ínvolu0ão até aquel
les que comc~~am n ovoluir! Nonnum dellcs ousou nt'front.nr n': 
opinião publica, com casos succcssivos, repetidos do eleição do 
rm·ontes intimas, do il•mãos, com•ert.cndo os tóros fnm1linres 
rm cadoiras scnatoriaes! · . 

. Senhoros, - argumenta-se a cada instante, aqui, com os 
prccC'dent.es - pm:quc o Sr.riador. A foi reconhecido om tacs 

· condições: porque o SenadO!' B, t.nmbem o J'oi: porque o se·~ 
nadot• C igualmonte, e nssim por diante, o ,iâ que, treR ou qun

. ti·o vezes, osso hymen complasccnte cedeu, vamos, mais uma 
vez, fol'çnr a. mão, rmhora o cscandnlo augmonto cm volume., 

Eu comprehondo qur. aquellcs que se oppõem ao nosso 
pont(l de vista, .com !!Stu· unesthcsiu .moral .que lhes domina a 

,._ 
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' r.cnsciencia, venham agora im•or.ar rsse. prrcndrnlo como ra-
zão do decidir, quando ossas razões são positivnment.o, .em fnc~ 
lla moral, em facn da lei, o mais forte argumento, o maior grito, 
1 mais flagrante hrado da nccessidadll de pt'lr um termo a essa 
set•ie indigna !le,proccdent.es que infamam o regímen, deshon
mn1 a 1'eprrsentar.ão e fa1.em a Ropnhlica drscstimnda .e de
preciada na eonsc1cncia publica . 

. Pois, positivamontll, porqno_.llsl.es preMdentns Vllnham dia· 
a dia RC rllno\·ando por uma intm•pJ•etnção elnslicn do art,. 37 
dn Ini n. 2.:108; poRilivnmente pm·que este. nt•tigo tem sido en
téndido r.om nma inl.erprntação brmevola, ampliativa. em vez 
dn poJ•mos nm ponto ·final o rP.mntarmos rsslls llSCandnlos, di
zendo: - ost.a 6 a ull.ima vez, - no contrario, os iill.m•essndos 
fir.am com a bocca doce. . 

E' o caso do Piauhy, onde n cunhado do governador, sen
tado na cadriJ•n de hí. Vl'm ngoi·a ,juntar-se -um ouf.J'O irmão do 
governador. Do modo qur; das ti•es cndeirnR da ropresenlaçiio 
dr nm F.si,ndo llO Srmndo ria nr.publill(l, duaR l'ir.nm prrtencendo 

' Pucorss.ivamente no~ cunhado' do govlmllldor e irmão rlo go-
\'ornadot•l -

' ,. I 

Rllnhm•rs; ondr. foi plll'fil' a consr.ienr.ia r a mrmm•in hra·•i- · 
lc.irns? · 

. ' . 

· Porque o assalto a lmronrtn e n dynnmit.e; porqur. as 't.ro
rr,lias nos Estados; porqua as revoluçõrs; porque o tumulto; 
porquo a: agitação nas rnas a CJ'OSCill' c n i!Slorcer-se. o, na ira, 
onlraJ• drl!ltro rlo pnlac.io, matando, ensanguentando, rstt'll{lfi
llmndo todos os olygat•chas n seus parentes o só justificando 
n ·monstruosidade deRsas violencins o a rxtensão desses a!'l'e-

. '· bnlamrmtos com a nrccssidadn de uma medicina heroicn 'que 
c;lirninasse do organismo da ncpnblica essa syphilis maldita 
1\UO o vmn pa~·a sempre npndrocondo? 
· .• -\iorn· (ironica'men:te) ,iá não •í mais época da ·rogonorn
çfio, dn salvn{lão, e esque0amos tudo isso, já que a consciencin 
publica •está dormindo. Entremos como os. ladrõos nocturnos, 
eom prs rle lit o vr.stcs negt•as, nas trevas, n assaltar osses pa-

. ' lncios da representar-ão pnbl i c a, para l<l denl.t•o collocar os nos
sc,s paront.n~, os ropresent.nntes dos nossos interesses pessones, 
r. ruM sn nos rlnndo que a flllpuhlica v(t pouco a pouco deixan
do do vibrar na conscir.ncia puhliea o se nfundnndo na sua dos-
honra o. pm•dição!! · · · 

Qualquer 'oui.J•o pniz não pJ•ecisaria do havot· instituído na 
~un legislação medidas prohihitivns dessa natureza. Entre n6s 
r.llas fornm m\Cessnrins para quo se tornassem depois não tot-
11'11 morta, não Jolt.J•n assass.inndn pnlo homicídio dos interpro
t.t1R qn'o procuraram em um caso do excepção pessoal pretexto 
pnrn-novns incnrRões. para novas violações, c ontüo pllnetrnram 
drni.J·o dos Jlal'lnmentos, hoje eslo, aquelle amanhã, depois do 
mranhã nqucllo o.utro. A lcLtra vem succumbindo c succumbin 
no .. assassinato dos seus intorpt•otcs: vem-so nspharl'lnnrlo npo
drocida nesto mausolt!o. 

Hn, müJ•rtanto, entro JHI~ este dispositivo que l'esultou do 
e ma noocssidado .clamorosa. E cu mo recordo da raião do se1• 
t!ossn prohibição .da sua cxcepçito. . . 
. . .Tá rlisso que om mnl.erins dossa nntm•ei:j não so ndmittnm 
mterpretar,i!es extensivas, mus se ao interprete é dndu a ta-

.. 
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·rofn do oxcgotn~ c1o' in tnrprcf.ar a lei, que o faça com escrupulo 
o não busque nos _desvios da intorprotar.~ão os. procedentes que 
iu.stifiquom novas .violll;çõos, mas ant.es a razão da ·Jei e a sua 
causa. pára saber porque.nolla se dispoz e estabeleceu uma 
'excepção. · · ' ~-"· . , 

/-: A razão desta lei ó a seguinte: nos Estados começavam· a · 

1. · surA"ir as candidaturas d?s irmãos dos governadores. dos .. 
, c11nhados, dos primos r. mms parentes A até houve Estados .em 

que o proprio governador elegeu seus filhos·. x . · . 
Na Commiss-:io de .Tustiça, na Cãmara dos Deputados, na-. 

quclla época, tres oramos os .represontant.es da minoriá par- 1 

lamonf.ar. Um. o mais !iminente de nós todos, o mais ant.igo e 
f.' de mnror silber - Adolpho Gordo - que ainda honra a rn
J"ll'Osontação pnrlamcnf.ar j)Om assento nq bancada senatorial de' 
S .. Paulo: outro. 11m dilnct.o amigo. cujo nome é sempre recor
r:lado com os !1ymnos. com as litgrimas o soluços da saude -
Pedro Moacyr, -:- e eu, talvez o menos· compol.ent.o de· todos, 
ma~. com maiór somma elo energia e do audacin. Enfileirando 
os meus':J.res comnanheiros· no lado do Serpa o de Snbino Bár
roso. ,quo ontão plci(eava a ndopçiio de ·medid.as qne nuzessem 
termo ·a os to abuso; cnnsognimos vrnc11r na' Com missão da Cil:- · 
rr.nrn it · cm·ronf.e ·poderosa do Pari. ido Con~ervador, qufl so··op
pnnha á aclopçiio dessa mndida. Vrmcomos no recinto da Com-
rr issiiQ; vrmcemos no rncint.o ria Camar~ o o projecto, trium
phant.e, chegou ao Senado, onde Pinheiro' Machado. 'que· tinha 
1nsgos do audncin, que ehegava mesmo. pela solidariedade o 
relo affer.to. a violar n lei, mas sempre no interesse do seu 
partido .. iámnis por odio pessoal. ,i:\mais pela colora ou .. por vin" , 
gança dos s.eus inimigos pessoacs .. ~ · · 

O ·SR. 1\. AzmmQo ;_ Apolndo; muito bem, 
. ... # • 

O .SR. IRINEU 1\fACI-TADo - ... rporqne para estaA tinha 
grandes .S'ilstos de genero~idade, perdão e esquecimento ... , 

·O Srt. _:A. l.fzEnEDo 7 Muit.o bem. . . · · 
1 

O SR. ImNEU 1\fMHADo · - •.. inclinando-se. inteiUgonte 
e sempre oreoccunado nelas suas resoonsnbilidades . de repu- '. 
blicano e d.e gunrda vlgilanf.e da Renuhlica. fez t.rnnsit.nr neste · 

· recinto a medida, que foi crinvertida em !11!. . . , 
Mnis .tarde, o Sr. ·Rodrigues Alves. ,Filho, Deput.ndo por· 

S. Paulo, ·enc(}nf.rava-so nes~a· sittm1)ãri; Hli muit.os annos re
•Prcsentando um dist.ricto de S. Paulo, viu-se impedido de 
ser reeleito Deputado p()rquo .seu· pae ia· ser Governador. 

O ·Sr. Nlcnnor Nascimento oformnlou uma emendfi. qnc 
foi npre~cnt.ad.n a um ()rcamento, arldit.iva no 'orçamento dn. 
Dospeza. quo osta.IJelecin n excA·pçüo da rMlei~ão daquolles· 
quA .lá tinham occupndo, .na legislatura anterior, o mandnt.o 
legis)ntivo. ' · · · · 

Ahi .. estão, nois, ns duns ·cnusn•S: .uma rla prohihicão o 
outra. da excepção. LI\ esta, pois. é que nós,· .inrist.as, hr.rmc
neutns, ·exegetns. _chn~nmos ra;ti~ leot..J Quando, 'll'!ais t.nr~Jo, 
reformou-si'\ a lei oleit.oral u.m.dli á -co~tura grosseira a dis
posiciio prohibit.iva e ns snns.:tiJstriccr.ics J'oram trnnscriplns 
na lei de 27 do dezembro do 1910. · · 

,: L:;- Mns, quem vorifir.n ainclh. :Jw,ic a ·lo i, f11lem procura o · 
· F sou texto, scnf.A rperfeit.ament.e quo n . medida é clr> nnt.nreza 

•f·;·· .. :~i~::.;, . :pessoa] para : Sll}VUg'U:.U'dll!' Uffi C~SO unicO, a IÍ:XClLISã.O ele Un':J 
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candidato cuja cleiç.ii.o parecia jusLa, por isso que assa eleição /( 
prcceql)u ao aceesso do .seu pae ao governo do Estado. · 

1;'mha tido, portanto, o legislador esse gesto especial de 1 
pcrmJtth· uma reeleição,. ·veios termos textuaes da lei, para 
um ~andato legislativo; desde que o candidato já o tivesse 
exercido na legisla:tura anterior. · · · ' 

:Senhores, quando a lei permiltiu que pudesse ·exercer 
nov11mente o mandato legislativo, moo do mandato .legislativo 
para quem já o tivesse exercido' na legislatura anterior; ·evi
,;entemente elegia, a quem já. tinha· exercido um triennlo, 
r.·ara outro tricnnio: · , 

·,.· 

1\:fl!s, pro'.lurou-se . ampliar, pr{)curou-se estender, 'p::tra.~ 
p~rm1tu• J1U11. que os Irmãos e os cun~ados d.e governadores . 
vwssem ter assento nesta Casa, e entao se disse que o que . 
a lei tinha~Qt {i. el'eiçii.o para qualquer 'mandato..:...,. 
de quem já tivesse exercido mandaLo na· legislatura anterior~~· •~~~~" .. 

· Ora, os termos da lei são positivamente diversos' do modo • 
·por que os nossos adversarias formularam a solução. A lc1 ! 
uispõe claramente «poderá exercer o mandato legislativo quem 
,i à o exerceu na legislatura anterior,. Si .a lei tivessc·l,ido o 
intuito de permittir a eleição senatorial, não teria ]usado das 
expressões «legislatura anterion que limitam o tempo a um 
lriennio. O mandato desde que é ·de Senador póde ser do . 

, roovo, seis ou tres anuas e, ordinariamente, cllc é na rcno-
, var,1ãÓ do terço do Senado, do nove' annos. Eu disse que em .. 
qualquer· outro paiz do mundo não se necessitaria de uma lei 
prohi~indo eleições dessa natm·eza. E, r.ealmimte, si nós pro• 
curarmos a legi•slação eleitoral dos outros. povos, não encon
traremos prohibinões dessa natureza, porque esses outros 
paizes, embora ag1tad·os por correntes. politicas transitarias; 
r.• o r partidos· que não te cm permanecido em uma vida secular, 

·guardas das suas tradicções, a sua bandeira tem evoluid(), 
lr.m.!se ·transformado, dissolvido, reconstituido, mas sempre 
toem partidos politicos, \Sempre teem ·correntes permanentes 
da o;··inião publica. . · · · .. 

· Bnt.t•e .nós !ta duas preoccupações do poder publico: Pri~ 
moira: fazer unanimidade; segunda, supprimir as opposir;õcs. 
· . À Consl.ituição .da ncpAblica prohibiu a rc~resenl.al;~o ' ) 
Lnlal, garantiu do um modo expresso a t·epresentaçao das nu- / 
nõria:s. illl, ó tal a dmnesia constitucional dos· nossos dirigentes . 

,.,, 

: ': . t:ue. como argumento·· victorioso, como uma clava,· o· Sr. Se- · .. 
nador Antonino Freire .recorda que no seu Esta~q a lista dos f:: ·'.:,~.' ... ~i..:'.-.·.· 
Deputados olellos foi mteiramente do seu ·parLJOo. ;.-<:. • ./'; · . <i 

. ' 

O 1Sn. IJ\N'roNINo FIUlillE - Porque iL opposir;iío não apre~ 
~nn tou candidato; · 

O SÍL. lt\INtlU i\J,icHAIJO -' 1\las, como não sli Livcssc apt•e..: 
~cnlado Ulll candidato pelu. opposição c declara, o Sr, Antonino 
Freire ·que a lista fot complct.amenl.c elo seu partido,. quer 
isto dizet• qnc o governei do Estado clct;c lltÍI Deputado da 
opposlg!lo. lt('gisl.re-sc,. photographc-se este documcn to dos 
tempos. · · 

\ . 
llla~. si a Pl'lllll'ia t!i~pD:;il.;;in eunsLil.ueiunal f\'ill':t!ll.indo a 

t•cprosentacão elas minorias é inl.erprclarla clrsl.r · ITlndo nos gs.:. 
ta dos; isto· é, desde que a opposieiio não apr·csctlLu eautlidalosJ 
os governos devoro aprcsentttr lista comploLu ... 

. ' 
' ' ,. 
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O ;SI\. i\NTONINO'F'REIRE- Não ó assim. O Governo não 
apresentou li&ta completa, porque o Sr. Joíio Cabral t'oi can
dldàto avulso. . · . · · . 

o sn. JRIN.IlU 1\IAGI!AllO- 'ríio ·n:vulso que l'Ut nesta Casa 
o ndvogr~do do Sr. Felix Pacheco, irmiió do 'Govet'tl<ldor. 
;(Risos. ) . · · . . 
. De maneira que, o Sr. João Cabral, é amigo do GovertUI-

'.dor, J~ agora, faço c~ te itpprrflo a honra de V .. Ex. :. . · ·• . · 
O Sn. "'"''j1()1,.4J~o Ff\Eint ;_ !Perdão, V. Ex. di~se que o 

Sr. João· Cal,ll'al ü amigo. do dovernador. No entretanto, o 
.iorna.l dia q,pposi~~ão, que terei opportunidade de ler, diz que 
o Gpvernai:lor foi vencido com a .apresentacíio do Sr .• Jpíio 

. Cabt·al, porque não o 1queria. E' o ,jornal do marechal Pire~ 
Ferreira quem o diz. EsLá aqui. · • 

O Sn. Tlmmu 1\I,\O!IAUO - O Govm:nadOJ' níio qu iz, mas 
l1 amigo do Governador 1i tão habil, tilo· int:ell i gente que a:cu
IIJG!'<alm uma candidatura opposicionisLa, pacata, mansa; de 
opposicioniata tão commodo qUie eill.á .hoje ligadü com S. Ex .. 
a alguns metros de distancia desta tribuna pura u reconlw
cimcnto do Sr. Felix Pacheco, seu clioi!Lc perante a Com- · 
missão do Poderes. (Pau:~a.) • . . · 

,. ' , I 

Senhores, IJclla, :udmit·a~el, 1mmmotla u assomlirÓsa· pl';ll:i- ' 
'iit.uição dos costumes publicos! B.ella c escandalosa tlxhibição 
,Uo c_ynismo polilfco em que se re,iubila. f.t•ipudianuro sobre a 
opposição manietada, escravisada, amcar;ada pelo baca,mm·Le 
e até pelo escrcmcnto, porque no Piauhy tambem se usa 
dli)sta. arma. A casa de um ,iuiz foi esct•ementada pqrquc elliJ 
Itaã pactuav-a com a 'politica do Governador; 1esse ,juiz. foi 
ame~eado pelo /punhal, com a cadeia., foi corr,ompido pelos · 
t'àvorC's ·que o governo podià derramar o quasi asphyxiado 
pelas forr;a.s do Govcrnadm• do Estwdo. · 

.· . Ainda so lripoudi!l sobre essa infeliz e uesvcnturada op-
llOSição dizendo-se que· clla não se apresentou, quando o rlevcr 
era· deixar o caminho ·aberto como tém feito outros E8Lado~. 
como te cm feito os hcroicos E'.;;ttdos do Rio· Grande do Sul e 
1le S; Paulo o outros da nejmblica, os quacs, por esse modo, 

.• tcem querido educar os seus 'irmãos da ·l"cderaçíio e cre!lll' 
costumes publicos, cm vez de tripudiar, escarnecer c zomlmr 
do infortunio dUil opposicões martyrlsadae._ . 

Em qualquer ont11o povo um caso ·dessa nnhweza termi
naJ•ia sóm necessidade ·de lei rulguma que regulasse a cspecvll, · 

. pela responsabilidade criminal' do Governador e pela ~sua· 
ôristituiçiio, porque o empecltearnent surgiria como uma nc
ceSBidadc indeclinavcl par.u a· gar•antia do suffragio e para 
salvaciío da honra di) unidade da federacão que niiu queria 
ver..,s9 exposta ·ao cscarnco das demai&, offereccndo esse ver
gonhoso espectncu,Io do durem os Govcrnadoro.s nos seus fa~ 
miliares, ,uos seu~ irmãos, ·aos seus cunhados, um mand!ato 
no Parlamento, como ;;i o, mandato ·parlamentar fosse sú..;. 
mente a represllnl.aQiío simulwda da ·opmião publica, mas do-:
lcgnção efl'ccl.i\'a, pcrman~nto , c rolll do poder de uma famr" 
lia, do uma urg:misuçíio IJCStioul. . · .· · · 

Estudando· as pagina~ mais agi~adas da vitla doo povos da 
l'l'ata o sabendo que nn Impor i o, ·quando· · Ul! republicanos 
~!liZiilllll uma curnpunhu syst.cmaLica conLru. o Plldcr pessoal do 

I ' 
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impàador, a. sua arma capital contra o regimcn, respondiam 
as amigos do throno que o cspedaculo da ltcpub!icas vizi
nhas era uma demonstração .~e que não' cstav:amoa ainda pre
parados para os ·surtos da democracia e -para o governo do 
nós mesmos; estudando as paginas doooas nepubliéas do · 
t.rínLa. revolÍ.l~Ões po1· minuLo,vcrifica.mos (!ULI tanto sangue fui 
derramado, tantos carc(lres se atulharam de marlyrcs, tanLall . 
foram as agitncõlls que arruinaram as fmancms, a producção, · 
o commercio, a fortuna publica. o a privada, que se suppri
miram as ga1~anLias do vida, ·de propriedade.,. de honr·a c de 
liberdade, que o mal não foi sómente a .privação dos publi-. 
cistas de uma naeionalldade agitada á!! de todos os hollllCns 
do mentalidade, todos o~ homens. do lcttras, tmlos os :iocio

!ogos, todos os ,juristas, todos os .publicistas1 queriam saber a 
causa·· prOfunda, a ca•usa intima e real· de:ísa grande enfer-
midade. · . · . · . . . . · 

Si nós procurát•mos a.> paginas. do~ sociologos e dos pu
blicil.stas argentinos, veremo~ qqe a planta que nasceu, quu 
cresceu, (!Uil derramou pelos espaços,. pelos céos afóra os seue 
I'amos e o~ seus fructos rnalclitos, foi n das olygarchiaa. E as 
l'evolu~ões,. os levantes ru1o tecm outro fim· si não. suprll'imi~ 

I esses inimigoo da' libe.rdadc. E assim, . n.ão. só o ga;rro,te. d~ 
policia; como o punhal dos revolucionarias, dos regicidas, cm .. 
todos os povos, cm Lodos os paizes do mundo, o punhal dos 
que abatem n:.;; cabcça<S coroadas c os tyrannos pseud'os-repu
blidanos, não teem' outro pensaimento sinão supprlmir o poder 
pessoal e sua·-acção. Os publicistas nort,e-arnericanos, cômo 
os arg·entinos. que estudam r.t~sa grande . enfermidade, esse 
mal, quo se chama olygarchia, o definem simplesmente como 
uma instituiçiio de .a.grupamentos, que .exe-rce ó podc·r pes
.soal cm proveito da J'amilia ou desse agl'Upamento. Si, nas. 
~ynastial.!, ! eilse poder é exercido em favor da famma, c é 
regulado por urna sr.rio de artifícios c de· leis que tcem por 
oll,ieclivo corrigir o' mal e rumorleccr•-lhe o choque; .si uos 
paizcs dyna~ticos, o poder imperial é limitado,. corno, em cer
rtas republicas de precedentes tumultuosos, no Bentido t~em.::
pre de resguardar a Jibe!•dade individual e o 'pleno cxcreicio 
da opinião· publica; nessa olygardlia, que dos nossos vizinhos 
PUí!SO'•U, como mit~robio de •cnfermid3lde i!lfo!lto-conl\agiOBa. 
pura O noSSO paiz, Ílfioo ha leis que' corrijam O mal,. pOl'CJllO n 
nosso ·apparelho JcgislaLivo foi modelado pelo dos povo,<; lm~ 
lliLuudos -ao cxercicio pleno da sua liberdltc.iu - povos ' de 
mor~al rigidn e do r•cgimcn legal. A~ no'*lDoS leis não previram 
csso mal, em toda a sua. extensão, e dellc niio cogitaram, como 
a ~ciencia medica não encontra c•Jr•Los r•emedios pam ··exter
minar· a ordem de baclcrios, de micr•oiJios que não sabem com
bater.,· 

' o SR. PAUJ,o né FaoN~·~=- -- i:lão povos de pnl'Lidos .. 
' ·O Sn. lJUNEtr 1\!AcH,\DO - Mas 11ós somos u unico pai~ da· 
:AnHJl'it!U do Sul, o unico paiz do mnnclo onde não h a partidos. 
·siniio o pessoal, o do Governador, rotulado com lieuominn~~õe~ 
mui~ ou menos l'ei.umuanLcs, mas que fica semp1•c J'iol, courn 
ü alnm dos gatos poli~icos, ao }llllacio, onde esslt fidelidade se 
'lllojou, ao sm-vi1,10 dos que del.eom o poder·, mas não possuem 
programmn. partidm•io; escravizado aos interesses subalternos 
·~ quci se .acostumou pela cupidez politimt. c pelu. fome cxng-
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gerada do ouro, em IJ'enel'icio de pdsições e de altos cargos, 
por. esse oynismo desme.dido dos que .reparl,em para servir-· a 
mt~resses pes~oaes, escravizando a opinião ·. publica, onde 
ml!llp novo, onde muito infantil fica tyranizado, sem poder 
rcag1r, sem poder ou sem sáber defender-se contr<l os··assaltos 
:i sua fortuna, contra os assaltos· á sua honra e ú sua liber-
dade. - : . 

. Entre nós, que vamos festejar o Centenar i o. da vida· con
stitucional, ccn,no uma vida apparetemente constituéional, por
que SÓ existe. um poder que 'é o pessoal 'do Presidente. ôa 
Hepublica, porque este,. é o espectaculo da concentração, de 
todas. as forças, de todas as faculdades, de todas as iniciativas, 
de todas 'as decisões, a acção de um só individuo que, muitas 
vezes, póéle ·ser um afortunado impeli ido por um ponta-pé da 
fortuna como uma bola de f oot-b'all jogada por um jogador 

. pixote, que consegue vasar o (J.oal inimigo; ou então clle vae 
para as mãos dos Governadores .dos .Estados que não são, ·mui-
tas vezes, as aguias possantes, as aguias possantes qu() são as \ · · 
aves de rapina da ,Federação, mas que nom pot• ,jsso deixam 
de ser alguns gaviões muito per·igosós, muito dostruii:Jores para 
os infelizes gallinaceos das politicas estaduaes. 

· E, povo desfibrado sem coragem cívica; que, . pm• ·um 
acaso; um. dia, se levanta, em um movimento de energ·ia, para 
sacudir, talvez, por uma crise de hysteria do liberdade con- · 
segue sacudir• a juba e· arremessar por. terra as tyrannias lo
caos. Esse o caso do Piauhy. E isso é rythmo rapido na his
toria· de todos os povos, mas que não ·se repete. 

O SR. PAULO DE FnoNTJN.- Porque o·Governo adhere,., 
' ' · O Sn. IRINEU MACHADO ..:__ E assim nossa vida publica 

consist~ em simular• uma vida legal, simulando o exercício de ·· • 
todos os. direitos, mas negando ,justiça aos ·aí:lversarios, por
que a vida, nos Estados é um. martyrio longo para a opposição., . 
O juiz de direito! Pobre juiz de direito! As, sUas garantias 
não são estatuidas por uma lei federal. Elle é sacudido ,de 
Um .para outro .município. Vê-se castigado pela fome - e 
·é!isso Lambem ha pelo. Piauhy. Quando um ,iuiz não qum• ser
vilmente acompànhar o g·overno ó condemnado ao regímen 
Sttccino, isto é, ao jejum. Não rocohe seus ·vcncimenl.os, ·não 6 
promovido .. si· por acaso ainda recalcitt•a, rebaixam-n'o da 
categoria, apremessando-o para os banhadôs ou para as marés. 
de um município; impalluda~o. Si ainda grimpa, ;por l•á não. 
faltará meia duzia de bacamartes que irão á. sua porta ·dar 
tiros até aterrai-o e procurarão ú. t'or~:a montai-o· sobre ·um 
burro e .a toque de latas· do kerozeno conduz ii-o até os limiteis 
do município. . ' 

Sei de um. caso desses em um Estado que até so ,jacta do 
possuir g'l'ande sentimento de Iihcmlismo. .· · 

PobJ•o magistratura que n:io tem nenhuma gtu•antia e onde 
mais rapidamente podem subit·. aquelles que mais facilmente 
se prestam ás intimidades e ás violcncias do poder .. 

Funccimmrios da ,justit,:a ! Que valo um pobre escrivão t 
Que vale um pobre tabllllião ? · 

Si por acaso algum ousa úosobedccm·, a cousa· mais sim
ples é votar !;llna lei ele ~·efàrma ,juclicia!'ia, tirand~-lho as 
custàs, que suo pa!'tc rna1s rendosa do seus cartorws. Da 
modo que todo o eixo da nossa vida é o Thesouro Nacional, ~ 
p Thcsouro do Estado. 
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" O proprio cÍJmmcrcio, si o Govet·no quiwt· malai-o, não 
'tem mais que mandar tt·ancur as contas, recusar~ lho· o ·paga
mento c perguntar: ·«Onde tJsl:L o dinheiro'!» c decre~dc 
'facto a mornLot•ia. (llilaridade.) ,... 

'l'o~ia a vida do nosso paiz, apcz.a.~· Llc todas as apparencias 
do libct•dade,. apczar de toda a mag'llliwcncta de nossa natureza 
t• de todos .. os esplendores, apezar de .toda a rross11 arte; de toda 
a noosa. sdcncia, apiJzar dos mílag·rcs da nossa engenharia, 
apezat• dos rnilag'l'CS do IJrasilciro· quo consegue viver o traba
lltat• sti cm um paiz, eslít tlupendcndo do Governo c de nre-
dida~ orçamentarias. · · . 

Pois si o Governo· qu izcr ar:ruinm· o commcrcio, não está 
t•as suas mãos mandar por urit ·simples aviso cobrar os vales 

, ouro nos bancos á taxa de N cw Yorl' cm vez de cobrar sobt•e 
1.ondrcs, B assim obl'igaJ.:o a. uma despeza acldicional de 30 a 
.ío o/o? Pois isso não so foz .entro uús? 

Si o Governo quizer arruinar urnir. sel'ie de industrias, não 
hastartí .modificar as tarifas rapidamente, como se fez . em 
18!17, vor um.a emenda apresentada ao orçamento na Camara 
dos Deputados, quando os opposieionislas estavam foragidos e 
encarcerados? · · .· 

As medidas de mais alta rclcvancüt politica, 'economica o 
'uridica, todas ·essas dependem do Governo. 
" O govct•no dos Estados é feito pelo Governo da União; pot•, 
sua. vez, este ti feito pelo Governo dos Estados. c assim eis go· 
vernadres fazem o Governo ela União e o da União faz o dos 
Estados. 

·Os propagandistas da · Hcpublica fizeraln um grande ba· 
· t•ulho. a toque de caixas o rufando tambores contr~ o regímen 
e Joaquim Nabuco, nu seu famoso discurso, disso o que era, 
cm ultima expt•essão, o modo de organizar a nossa vida poli
tica uo Jmperio, c Silva. .Jm·dim, na suq famosa conferencia. de 
J 81!8, cm Ilhrase lapidar, affirmou quo os to regímen não era 
siuão a expt•essiio do poder pessoal, em cujas mãos estavam·, .. , 
enfeixados o Legislativo, o Judícíarío c o Executivo .. 

Que lÍ um Poder Lcg'islativo cm que o poder pessoal faz 
os legisladores? . 

· Si o Imperador fazia o legislador, que era ·o legislador si..; 
não um servo ao mando do chefe do Estado? . 
· No Impcrio conilmlcu-su o rcg·imen pela ft•agoroea accu
saçiio do reg·imen republicano. O . terceiro oscrutinlo era. a 
s·upprcs8ão da opinião publica e do voto. 

A nr.publica não tem sido outra cousa, dosdo a intct•vençã~ 
do St•. Campos Sallcs nos reconhecimentos do poderes·; não 
tc!lm sid\l outra cousa os resultados das cleinõcs: a vontade do 
~r. Pt•csidonlo da· Hepnbl ica intervindo om.' todas as vcrifica
•.:úes do poderes. B quando algum, por milag'l'o, pela resisttm
cia, por um acto inoxplicavel. consogue salvar~se, es~e facto 
~ 1:og·istrudo na nossa vi'du: poliLica como ·um acontocimonto 
nucionul. E pergunta-se: já ha um poder vcril'icudor1 . 

~onhores, que ltcpnblica 1í os tu, quo 'dolorosa· Hcpublica ii 
c~ ta .em que os govot·t~udor.cs escolhem candidatos u cm que u 
Pr•esrdenl.n da. llcpublrca, escudado pelo s·ovm·no dos Estudos 
apoia u indica~:iio dos candidatos desses governos'? . ' 

Os propt•ios t.rgumentos com que so sustentam as conclu- . · 
" sf.ies do reconhecimentos nuda :vale.m; os :verdadeiros urgum~n4 ( .. 
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· tos poderemos' oncontral~os nos archivos do Telegrapho Na-
. ciona!,: · i · --· · , • . 

. • Q'uem, um dia,, quizor oscrover a historia constitucional 
ria ,Republica, vá procurar nos arqhivos do Telegrapho orginaes 
cos teleKJ:•ammas dos governadores dos. Estados .. O Presidente 
da Republica, para o qual appellam elles,- por sua vez arde-: 

.nando aos· -seus.;. - enganei-me-iio _representante do povo 
do seu Estado e os ·Parlamentos vão votando, Senado e Ca
.mara confórme a vór, a ordem telegraphica. . 
. " Que pena não termos ainda o telep•hone para os Estados!~ 
·I·orque, até nas Casa do Parlamento, onde outróra a vós 
do Governo se fazia OU\'ir pela palavra dos .Ministros, hoje, o 
caso é ma~ simples: Um rapido recado pelo apparelho da 
l.ight basta .para modifica!' á ultima hora esta· ou aquella 
,votação do •Parlamento. A.té aqui mesmo no Senado, ainda o 
ànno passado, tivemos occasião de vei-os diversas vezes . em. · 
'IJétos. Um recado á ultima. hora do Prefeito· do Districto,· de 

· cujos vi!tos nós somos juizes, bastava ·para modificar a vota-. 
. ~ão, quanto mai~ um recado do Presidente da Republicai .· 
. Mas, o Pres1dente quer. . . · · , · 

E -as ve·Zies o •caboclo, ó tapuya, em cuja honestidade a 
· senLo · a-ccreditava, · aquelle em r,uja lealdade politica ainda 

acredita o •paiz, Of' caboclos e tapuyas, tremem e cedem, e, de 
perna bamba, mudam· de . voto. Os companheiros de classe,1 
de farda,· esquecem as tradiccões do quartel, a· vida das suas 

_ legiões, o fremi to de seus. pavilhões, o sussurro da voz do 
eoraoão, o grito' da consciencia, os écos das glorias militares 
e, os mais· felizes vão-se . e abatem-se e, servilmente rasgam 
as bordados de. um companheiro para att6Ildér · aos di~meR 
de ordens Sf.!Uhoriaes d'e quem fustiga o la'tego do poder, -
. · Ahl bemdita seja a Hepublicp.!~E' essa a·unica razão por
que no meu coracão os . ideaes não· morreram: ·porque, s'i um 
tyrãnnete perfumado a Coty, ou bezuntado ·com cheiros de 
barbeiro, . nos arnofina, nos -tyraniza com o seu pedantismo · 
irritante tres ou quatro annos, no maximo, uma disposição 
da Constituição ainda não cedeu ao estupro do Poder, ainda 
não tivemos uma reeleição do· Presidente e creio que co.sa 
disposição não .. será modificada. Ao menos esse tyrlmo duta 

, pouco. e cada minUJto que se passa é. um minuto de respiro, de 
resfolegas· para os ooraoõt:~'. · . ' . ' 
. · Que, Republica é está?! cu ainda h ontem mostrava aqui 

ao meu emminente amig<J Sr .. Paulo de Frontin uma confe
rencia publicada em Pernambuco, lembrando o honrado .. repu

' blicano Sr. Borba, 'nosso antigo companheiro de lutas de 
· Pernambuco, da visita d'o Silva Jardim .ao •Recife e da publi-

·, clloão. do. :capa vermelha, cOmo era custu'me dQ to'mpa. 
· · Hoje as cores rubras estão desfeitàs e desbotadas. Estão 

desbotadas as· cõres das faces dos ·homens, quanto mais as das 
cobert.ur;as dos pumphletos .. ·, . . 
· Por occasião da chegada triumphal do apostolu d'a ltepu

h'lica a nocifc,· fizemos reproduzir a sua conferencia de junho 
de 88. cm que ello formu!;t'Íl, ·como c:ondemnacão conlola o 
l'l'g'iJnen, a rlilnLnoão,··a inflac.fio do poder pessoal, que ·~6 nãn 
fu·:ia t.l'es cousas, porque não quol'in,· lhe tomava muito. tempo nu porque o tempo .não lho !}hegava para isso: Cazar, · bapti
SÍIL' e rmeommqnrlul' os. defuntos. Eram as·. tl'eS uniCUil cou2ils 
IJlW, .-lida' Ril,<a Jal'clim, o Impemdor não Jazia. 
· · Pois, sfio:tambcm as u!lil•as lres cousas (juc Ó Sr. l~t1i,;, 
·'lado não f_u~. ·(lNsos.) · • .I 

' . 

• 
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: Tpd'o ma(s cllc faz, porque ató a generosidade, o seu es
pirita caridoso, o fazem dcrramal'- refrescos e boml.ons ás 
erian~as no jardim do seu parque, emqlaaut.•J a pbotog"aphia 
constata os mulambos dos maltro:pilbos que, de pés descalsos, 
pt~am a relva do jardim do Palacio, servindo dp attesta.d'o de 
1<1isoria, de pobreza c de fomo. . 

Senhores, não tenho nenhum sentimento pessoal· contra 
o Presidente da Hepublica, mmca as minhas armas sevolverão 
conl!'U. S. Ex. fora das leis da honra e do cavalheirismo, mas .. 
que Lambem a minha h01il.·u não scjlll ferida pela incorrecão, 
pelo~ esl,l'Cmccimcntos ·aJa sua vaidade ou. do seu odio, já que 
a sua bilis ú tanta que, apezar da extra~ão da vesícula biliar, 
ainda dá pura o deixar tão odiento c·tão enraivecido. 

Que Deus. me livre das hepatites do Sr, Presidente da. 
Hopublica, mas qüc ao menos me tolere o suatão brasileiro 

· reagil\ neste momento,. conlra actos. como esse, contra essa 
vergonha politica que S. Ex. está fazendo. 

Os ,jornaes da miulm terra são tão sem vergonha, tãci 
mentirosos, dizem tanto que õ Presidente da R:epublica tem 

· contieguido ·Ludo quanto o seu odio pessoal reclama, ~6 com a 
Lt·oea de algun~ votos :!]e um Estado liberrimo (mas como se 

_ealunmia nesla terra!) em favor de uma pretensa candidatura 
· presideneiaL . 

Muita cstim:r' me merece o honrado Sr. l<\irt:hur Bernar
des, profundo amor mo· liga á terra mineira, cuja investidura 
duas vezes tive a hü.rJra .cj'e exerccer na minha vida politica, 
porque esses mandato~ são a minha suprema gloria, o meu. 
marechulaLo politico, porque esses mandatos politicas de Mi
nas l'omm ·antes um estimulo em· nome das tradiccões da
quclla gloriosa terra naru reagir no exercic.io desses mandatos 
eonlra a orposi~ão de poder, contra os cambalachos que .des
lwnram o regímen c que deshonram os que .nelles se-. en
voh·cm. 

PermiLla-me a i:íCtHJt'osidadc do Estado de Minas volver " 
ao bct'IN do meu coraoão, .para aquellas altas montanhas e . 

. lançar-lhes os ·gritõs da minha alma; para o ·azul daquelle céo 
l.ão lindo 1 Que •Minas, que a glori_osa Minas Geraes se desprenda 
elos l.emores •vãos •Que agitam os seus. destinos gloriosos. . 

Elia não :precisa , descer a cmpresta1' o seu braço para . 
manc,io do !aLego presidencial. O velho tropoiro de Minas, 
do1•mindo á · Sllmbra da copa das arvores da serra, trilhando 
na~ madt·ug·udas frias os atalhos daSi encostas, subindo ··os 
.píncaros da sua gluriosa Mantiqueira, penetrando os tl'il'ões de 
ouro da sua Lor1·a do seu sub-sólo só poderá· dar lições de ca"" 
rUCÍOl' O do energia. , 

' • I 

. Quo Minas, f]Ue viu á sua terra Linta do sa11gue rubro do 
glorioso percursor da Republica, que agitou corações,. cere
lH'Os, que erigeceu as tfibras dos bandeirantes, dos buscadores 
do' ouro, quo l:hos animou a energia parn prescrutar os mys
l.crios da~ :profunclezat~ da let•ra, que cxisLom no caracter e na 
alma ·elo minoit•o como· no sub-sôlo, uas profúuda?.as ignotas 
das suas monl.anha,~; ofjlla Minas não commoll.a o pcccado e o 
et•it!HJ riu vineulat· a quu~Lãu lH'csiLloucial com a. da vc·rifi-
cacã.o ele J10dcrcs no Senado. · 

O Sll. llAUf, SoA!UlS - '~las quem ú _que vinculou ? · 
O Sn. EHrNgu ·:\IACHAVO - Estou dizendo q!-le os jornae1. 

culumniadoros da minltO: terra. ~ 

., 

\ 
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· - Minas não •]lrecisa alirar Í~~~u mancha. perpetua. sobr.c a 
memoria t.lo .prolt1-marlyr~. . . 

•Minas nflo foi, nfto· pólio ser• e não hu de ser a mrro cri
minosa que Vi!llha, neste rl!dnl.o, art·ancar um voto crimino~o. 
flsqueeit.la. do seu tlovct• de' honrar as Lt·ndillçues da nossa Jlepu
blica, o Iovanlat• bem ai lo o grito t.le antor, uo esUma, ;pclils 
llervicos milHares du glorioso servidor do 1!ixcrcil.o Naeional. 

· O marechal' Pirctl l'kll'reira não 1\ nc~lu -momento, ·só
mente um candidato euja l:ttdcira so quer ltrrebatar. Não; cllc 
se disli•ngue, entre nós, .pelos grant.les e immensos servi~os do 
seu generoso cm·acão :í causa tia Hcpubl ica, ú causa dos eles.:. 
;venturados, á causa t.los mais obscuros servidores do pai~. 

'Meu visinho de cadeira, quando cu não ouvia a sua voz 
verberar da Ll'ibnna uma inj uslica contra os l'ra~os, sentia 
os rumores da sua conscioncia ri!Vollada. Nunca um operaria 
deixou de Ler, ·nesLu Casa,. o seu voto; nunca um J'unccionario 
publico deixou de lei· a•mparo na sua accüo, no seu volo e 
na sua actividade. - · 

A su·a lr.rra natal, I! II e a ·fecundou com Ó8 mais· assigna
lados serviços· e não nwnle a conlesLa~ão· quando insinua que 
as mãos que se ]f)vanlam contra cne· são ~eslo de ingratidão. 
o. de -per_ficlia. Não h a piuuihyense ,que lhe não deva um ser
viço; não hu corr11;ão amargurado de piauhyense que· lhe não · 
deva ;palavras de consolo e um balsamo de auxilio. · 

Ainda, nos u!Limos dias do anuo .passado, mais me pcendi 
ao grande cora1:ão que 1í PiJ•ps Fert·eit·a, qua·ndo eiie ad·vogava 

· .a causa dos sargento;;; do KxerciLo n ct:i'"advogava a dos sar
gentos da -Marinha. Nús nos unimos. nos nossos esforços. c 
fundimos a nossa en)enda em uma s6. E r.u conf11SSO ao Sr. 
!Presidonte t.la. Republica, publieamc!nle, o meu ct•imc: fui ll'u 
quem pediu insislemcnle uu meu amigl1, marechal Pit'Cti lcor
reira, qúQ reunisse a omenda do~ sargentos da Marin!ha ii dos 
sargentos de Let•ra e. ·QUI! a incluissc na Lei t.le · 1~orça·s . 

. Senhores! foi isso um esc andai o do regimen, contra o qual ·' 
o Jornal do C()mtmcrcio tanto berrou. A emenda á Lc·i de J~or
l)as, sobre direitos de, sargentos da Marinhai Que escandalo,! 
uma cousa tão fóra de 1ogar I· . . 
· :Mas uma emenda, permitlindil a reelcicãn' de cunhados ou 

i:IA irmã·os de· .governador, essa cabe muito bom cm uma lei 
de orcamento! · · · 

Que escandalo, .pretender-se que, nessa excepção, não es
tejam incluídos os candidatos para a eleição de Scnadorc·s -
que só se applica ú medida na reelcicão para Deputado! 

· 'Q,uo absurdo. · . • · . · · . 
Pois um irmão de governadot•, que seja Senador, não ·pódc 

·Mr eleito. Deputado?! ·. ' 
,Não tonham receio, portlm, meus collegas, desse absurdo, 

i porque é, em direito, conde,mnndo ppr outra l'Cgra·: a da im
possibilidade. Não ha .possibilidade àlguma de um go•vet•nador, 
que tenha um seu h•mã·o sentado· cm uma cadeira .de Senador, 
ir arrancai-o clahi para dar-lhe unia -simples cadeira de Dc•pu-
tado. · ' 

, Não creiam nisto! 
,Núo tenham esse temor os amigos tio regímen c da lo i I 

. Se pudesse ihavcr um argumento -por absurdo, seria osLc, 
Que absurdo prohibir-sc a eleição de um irmão de gover· 
nadar. quando olle pódo ser adversaria poliL1co c inimigo pe6~ 
soai do , irmão I 

' 
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Esse, sim, seria um argumento. 
J.lois ·bem,. para. o regímen, advindo dosse modo de .• pro~ 

cr.dr.r I' o i tal, qun nem assim, apezar . elo argumento tPOr 
àhsurdo, .a lei tolerou esse estado de cousas, !'ulmínandoo ... o 
com uma prohíbíção. (pausa.) · , 

i\leus caros collegas, longa .iú vae esta oração; que 
o meu estado de .saude, com grande sacri,I'icio me permiitiu. 
i!\l1as ,peço a Deus que me redobre as for,:as par·a amaniM. 
clam!llr de novo em favor :do . parecer que vem dcfend'cr um 

· caso ínsliLucíonal do regímen,· apontado om um parecer do 
Sr. Ruy Barbosa, cons_iderado pelo Sr. Generoso Marq,ucs o 
maiül' dos nus.sos constitucionalistas e que eu 'c-onsi<!ero o 
maior dos nossos jurisconsultos. Fui um poueo mais justo 
com ·o Sr. Ruy Barbosa do que o Sr. Generoso Marque&, não 
só porque não o considero a,[lenas o maior dos· nossss consti~ 
tuciortalístns, como tambem. o m:üor dós nossos jouriscon-
sullos. '· 

E o honrado representante da opposioiio .pinuhyensc, Sr •. 
J•oão Cabral, (l'isos) defendendo o diploma que o cand'idaio 
da sítuacão piauhyense, o · irmão do Go~··ernador, S~. .Felix 
Pacheco, na Commissão formulava este tremend'o argumento 
t:out.ra a contes tacão do Sr. !>ires Ferreira: «Que absUrdo, o 
St•. Jlires Ferreira aL,Ceit.ar o parecer do Sr. nuy Barbosa SO-" 
bro a questãó da inelegibilidade do irmãJo do Governador. a 
não a acceitnr sobre as condecora~<Jcs ! De modo que acceitou 
de um lado o parecer de H elo abril de. 1918, r()publicado 
agora, mas de outro Indo o S1'. Pires :Ferreira não acceitou 
o . parecer publicado ,pelo O lm)JU!'Cial em 21 de ,junho· da 
1019. . ' 

Tremenda argumento ! Que Iogica ! Que ferrete ó e.~Rn 
consura, é essa critica ! (llisos. l 

O Sr. Generoso Marques .11cha que o Sr. Huy Barbosa é 
o maior dos nossos constitucionalistas. Acceita o p3ii'ecer do 
Sr. Ruy Barbosa sobre as oondccoracões mas não aCíleita o 
r{:llativo ú inelegibilicade do irmão 'do Governador .• Eu sou 
mais logico: acceito um c ,.outro. E como ambos, se referem ú. · 
ínell'..gíbilidade, que em um cn.so o Sr. Ruy Barbosa não ,julgou 
proc.cdentc, mas no outro .iulgou proceldrente, eu subsclt'evo 
ambos ·os pareeet•cs -cloo maior elos . nossos eonstitucionalistaR 
e, •r·om licrmça do Sr. Generoso Marq,ues, (I maior dos nossos 
,juríscousultos. · (nisos.) . 

O Sn. GENEHoso MAnQUEs - Eu lambem digo isso no 
meu parecer. ·· · · ' . 
· . O SH. !niNEU MACHAUo - Subscrovo ambos os pareceres 

porquo·.a primeira das pt•oliminares basta para Pt'ovar a ipe
Jegi.bilidndf1, por ~N' o ·candíclato c.onl.oslado, o Sr .. Folix Pn
nheco, irmão d'o Governa•dor c julgo validos os votos clnclos ao 
Sr. Pires Ji'orreira, · 

Em no mo •da m.oral rcpubl i cana, cm nome ela lo i, em 
nome do regímen, em nomn dos serviços prestados ao paiz, e 
dos rR•er.víços p1•ostados ao Pinull.y, ao Kxercito Nacional que 
mr1 permiitn o Senado oo·neluir com este appello tí. sua grn~ 
!.I dão, lí. sun '!lemo ria - si é que ,pó elo haver nó <·ornclío dos 
políticos uma memorio. dos serviços .prestados. . 
. Occup-ando ostu cadeira, podemos dizer .que per
tencemos n uri1 Senado •q,ue .ainda não pould.e chegar tl a.Jturn 
do Senado· da Republica - ·que mo permutam os nobres coi
legas exp~im_ir-mq nestas termos, e pre.cisamos cle~·nl-<o a 
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esta a lt.ura com o rxcrnplü da rnergia que a opalruvm fulgu
rante, ·crepitante e scicntillaQÕAR do 'boller.a que. FrnnciRco Sá, 
rflcordou neste recinl.~. 

Um grande, um .glorioso nome era· o do ChriRtinno O,l,l.oní. 
· · Era o Rymbolo da.· alt.ania do caracter· dos . garimpoit·os das 

serras mineiras, o symbolo da fé democratica; ·era uma gran
de alma generosa, palpitante cm éstos de amor pelo· regímen, 
com as vibrações da suá alma de liberal. 

. · O Senado da Republica não ptlde descer em actos e ener-
gias abaixo· do Senado do Imperio. 

O Senado do Imperio não acceitou a candidatura do Chris
tiano Ottoni por uma inelegibilidade que decretou; o Senado 

' do Imperio bem agiu. O Senado da Republica não ha de ter 
actos de esmorecimento, embora o Pre~idente, o Chefe de Es
tado, procure collocar parentes de 'Senadores, removei-os do 
guarnições retiradas das fronteiras para torritorios politicos 
em que estes Senadores tenham o seu· mandato no interesse 
doe mesmos· e no da sua família; apczar do acto de fraqueza 
pessoal, apezar dos telcgTammas de Senadores a Senadores, es
magando-lhes a conscíencia, cercêando-Ihes a liberdade de de
cidir, o Senado da Republica não ha do. estar ne$tn regímen 
abaixo de suas. responsabilidades. não p6de ser 'ingTalo, níio 
p6de esquecer os serviços prestados pelo glorioso .soldado quo 
é uma tradioíío do Exercito do Imperio o do Exercito da Re
imblicn; quo pelejou ·pela defesa das nossas fronteiras, do 

· nosso nome e da nossa civilização na America do Sul, pela 
integridade. dos povos· que a NaÇão brasileira foi pacificar no 
estrangeiro. pela integridade das nossas fronteiras e pela Ii-
berdnde politica no no~so paiz. _ 

Franca e conscienciosamente socialista eu sou amigo do 
operaria, mas tambem sou amigo do soldado ·da minha terra, 

· porque elle nunca foi eJ(Imontq sinãp de resistencia aos as-· 
saltos dos hollandezes, dos hesponhoes, desde o Equador no 
Prata. desde Pernambuco á colonia do Sacramento. Ao em-· 
bryão do nossq Exercito, onde ,já eram brasile'iros os inferin
res e subalternos no tempo colonial; ao nosso Exercito se deve 

. a integrirlade da nossa patria «1 a preservacão da sua unidadt:' 
ethnica e politica: Defendendo as nossas fronteiras, garantiu 
a integracão do Brasil no seu territorio o. na sua raça: 

Quando, nos primeiros momentos de agit.acão, ao desper~ 
tar da consciencia b\asileirn, o primeiro imperador, ha qunsi 
um seculo, no glorioso rincão da terra paulista, soltava o 
grito dndependonciá ou· morte», ollo desembainhando a sua 
espada cu,jos fulgores cruzaram . com as irradiações dos sn
bres dos. officiaes brasileiros quo constituíam o seu estado 
maior,, a súa guarda de, ·honra; c com osses bravos, fundava 
a' maior. das Rópublioa::r sul americanas. . . ' ' . 

. Quando, nas primej.ras tentativas de subversão do regi
/ men constitucional e nas. primeiras explosões brutacs do Pfl- . 

der pessoal. o grande fundador do Imperio hrnsilciro, npczat• 
. dõs grandes servicos presfndos, viu que as armps nacionncs 

não trepidarafll cm cartigãr com :o 7 do abril osso poder pes
soal em nome do interesse do Brasil o dn int.egTidado do. ca
racter brasileiro. · 

No . fompo do Tmperio, quando a alma repuhlicann, nas 
explosões da sua agitação febril c nos desynrios dn sua iii!l·· 

,,..,,,.,..,., ...• ~ ... --·~------~---- ~--·-
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inin~da ambição .elo funclftr a Rcpublidn che~;ava a ir altS o 
separatismo coube ao, glcirioso Exercito Brasileiro, para sal-. 
var n integridade dtt nossa Pritrin soh o mando glorioso de 
Caxias o honroso c iaolvidavel e doloroso dever de. suffocar 
um mo'.(im.ento de armas de irmãos para .impedir-,o movi-·. 
monto antecipado da Republica entro n6s, que custaria o des- · 
mcmbramento da. nossa Patria para não deixar um exemplo 
triste e· dQ!oroso. Foi um dever eruclmen te praticàdo ·em 
nome do st1premo interesso da unidn.do· nacional, para deixa~ 
ao mesmo Exercito nacicnal como um penhor de honra o dc,
ver de impln.ntar a Republica quando o momento fosse che
gado para a redempç!'i.o politica da. nossa Patrla. Assim á . 
evolupão politica da· nossa terra, o Exercito Brasileiro asso
cia sempre a sua alma, o seu valor,' a sua· espada. 

· O SR. JosÉ MuRTINHO - Apoiado. . . . 
O SR. InrNETJ MACHi:no - QUandq, . na Sul-America, a ty-. 

ranin mixta de selvageria e espanholismo,. alma de castelha:\o · 
.e tupy cm Lopes, provocoU a mais sanguinolenta das nossa' 
guerras, guerras a que. ·:rr.mos· arrastados pelo dever de !l'e;.· ·
sponder a·. declaração de guerra ao ·ser aprezado ·o Marqw:::. · 
de Olinda e ao penetrar o inimigo em nosso territorio no Rio. 
Grande do Sul c Mat.to Grosso, foram as armas brasileiras o 

. escudo possante de !defesa da nossa· integridade e ao mesmo. 
' tempo da causa da civilização. · 

O SR. JosÉ MURTINHO ~Apoiado. 
O SR. TmNEU MACHADO - A .. elles se deve a victoria em 

uma. guerra em que luc,tavamos a um tempo 'contra a fero-· · 
cidade do inimigo o contra a ferocidade da natureza, através 
das epcdimias,. dos· ohstnculos, das marés, do terrenos impa
ludados, nessa epopén de Chaco nm todns 'os m11vimentos da. 
energia sobrehumana em flUO a . alma.· do soldado brasileiro,' 
arriscando a vida contra n lucta da enfermidadr, contra a 
Juctn da guerra fundou a nossa gloria internacional, o de ha
ver sido o paiz do mundo que vencer~ um inimigo roduzin- • 
do-se nt.ó no ult.imo dos seus soldados, nté no ponto, de não 
haver seto homens, o ((ue representou a maior -gloria que 
um·nniz em ·guerra podia adquirir. · 

· Exercito assim reduzido, ufano-me, Sr. Presidente, de 
relembrar á Casa que apezar de sua quasi nullidade, ,iámnis 
cedeu no inimigo um palmo de terra ~onquistado á custa de 
cxtraordinarios esforco~. c. abnegadamente vencedor, não lhe. 
arrebatou um só palmo de terra,' anl.es misturou-se com elle 
casando-se o outros adoptando orphãos paraguayos. 

Alma generosa foi a do nosso soldado brasileiro, quando 
no. Cubatíio, poz um ponl.o final na. maldita escravidão, rc-. 
dimindo a raoa negra, annunciando n alvorada da raoa brnn- . 
cn, proclamando a Republica de 1r. de novembro, fnzrndn tri
nmphar nesta nossn praen as leg·iões· de Dcodoro o Benjamin 
Constant. 

VozEs - Muito bem. 

O SR. jnrNEU MACHADO - Quando cm todas as cnvestidns 
contra o, regimen, os que pregavam o separatismo o os · quo 
m·voravum a bandeira vel'mcll!u dn · reYoluoão foi sempre o 



.. , .' 

·,. 

•. ·,. '' 
~ . .. " 

! • '\ .. 
. .. 

'" ' 
... Ai:><NÃES .nó· sENÃDO 

nosso Exercito quem salvou a nossn lf10nril, ·a nossa libcrdndo, 
a IJOssa inf.r.gridado. (Mui/o /Jcnt.) , · · 
· .1'udo isto foi obra da alma hrroica ~do nosso Exorcif.o, a 
quem querem dar como premio, agora n in,inria dr. pr•rf.ender 
c1ue ello ··lenha· l'r.il.o fnrlu iRlo pal'a IP.vnnlnr·. nas ponfas flll 
suas !ancas ·o baionol.as o lln·ono dns olig·nrchias nstnrlunr~. 
'(}lluito bem.: muito lwm·. P1'o!onqiulas 1ialnw.v no ?•ecinto c 
:nas. aalcl'ins.) 

. O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, pàreci:HÍla 
que depois do brilhanUssimo .cJi.scurso1 c!i> nelntor do parecer, 
qualquei' IS'enndor que <se oppuzese a esse parecer· deveria 

•,. . 'Pedh· a palavra. E' essa a nornía regular da discussão. Admi- · 
1 ro-me, .portanto, que ningll'em, o tenha feil.o c, :;ondd assim, 

i))eço a V. Ex., l1 vi·st.a do .causaço qua · senl.em os :S·rs. Se
nadores, cn.Je me res.erve a palavra para a sessão de amanhã. 

, ú SR, ·PRESIDENTE ·~ /Ai·nda não 'torminou 'n hora da 
s~ssiio. _ 

0 SR. PAULO DR FRONTIN - Ma~, como mcnida do gen
~ tileza no proceder ·do V. Ex., eu soljcif.o essa :}mnbilidade. 
' ·o .Sn. PnESI!)ENTE - Não poss~- ~t.tendor ~o nobre Se-
. nado!', porque o nosso Regimnnt.o me impode.. · 

. 0· Sn. PAULO DE FRONTIN - Perfeitnment.o. A' vista 
o essa :falta de gentileza, Lof!hO os meios de ':preencher o temp·o, '· 
ainda que se,ia á .cust.a da prorogação da hora da séssão. 

O Sn. PRESIDENTE -· y, Ex. sabe. que acima <lo desejo 
. que eu tenho do at.tendol-o est:\. o Regimento do Senado. . . 

. 0 Sn. PAULO Dll FRONTIN - V. 1EX. sabe nue não Mu 
!Senador de h ontem; V. Ex.· ;;abe que discuti airui mni,q -de 
.uma vez o que mais do uma vez o illust.re P.rosidento do Se
nado conservou-me n palavra para . n sessão seguinte. 

o SR. PRESIDENTE ...:... Eu podia conservar a palavra coín 
Y. Ex., ,pnra o dia soguinte si o l.ompó da sessiio f.ives~e sido 
esgotado. · . 1 · · 

' O SR,. PÃur.o DE FnoNTIN, -'- Não, senhor; eu me refiro 
ao facto de não ,termos terminado o tempo de scssãó. O que 
,v~. Ex. q.ner dar~ mo não nccoito, porque niio PI'Eciso do seu 
·favor; é um direito que eu t.rnho pelo Regimento. (Palma,v 
11as na leria$. ) . · 

0 'Sn. PRESIDENTÉ· :,.._ AttenQãO, 
Conl.int:rn ·a discnsf\ão o com a palnvm o Sr.· Paulo ·de 

Frontin~ -
1 

. O Sn. p,\uLO DE FnoNTIN - Niio prncisa. dizer que con-
tinúa a djscusRiio, sei :per'fcit.nmcnf.o qm:i ~sLou ·com a palavra 
·Jjorque estou mn pé na tribuno. · · · 

I 

O Sn. PnESIDEN~'E ...!. V. Ex. d:í-me a honrn ele ouvir• 
me? Eu c.~t.ou apcmas .mo limif.nndn :í illt.l.ra expressa do Re
Si~ento, não estou prnLicnndo Denlmm dc~nt.ino. 

o Sn. PAuLo Dll FnoNTIN - v. Ex. ·eRL•í clcntrõ do 
direil.o, mas fôrn da genLilo?.a; 

O Sri. PnllBIDENTil - Niio po~so sor B'Ontil, 
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'0 Sn. :PAULO DE FltJNTIN ;_ V. Ex. osl:í dentro dO 
nesimen,lo, mas fúra dos precodent.es. 

O Sn .. PIIESIDENTE - Não posso at.Lender no nobre l~e
nador, apenas .pqderia Ri S. iEx, fizesse um requerimento ao 
Senado consultando-o sobre. si podia levantar a sessão. Nisso 
eu posso attendeJ-o. · 

O Sn. PAUW Dr:: FnoNTIN - Então cu peço a V. Ex. que 
consulte o ;Sicnado. 

O .·Sn. PRESIDENTE - Niio posso decidir por mim. A let
fra expressa Ido Regimento ·não me permitte far,er gentilezas 
com os .Srs. Senadores. SS. EEx. sempre me encontrarão 
no desempenho das disposições perreitas e taxativas do Jte
gimento. 
· , 0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Quando V, Ex.' era Se

r:mlor o meu collega não protestou contra todo~ os precedentes. 
O Sn. PRESIDENTE - A isso ou não era obrigado. 
O Sn. PAULO DE FnoNTIN - E' por es.le motivo que eu 

.tive occasiiio do recordai-os agora.· 
O Sn. PnESIDENTr. - Não tinha o devm• do protestar; pro

testaria si quize•so. Agora, porém, tenho a o)Jrigação do cum
.. prit• o Regimento. 

: O Sn. P.wr.n DE FnoNTIN - O Regimento me permitte o 
djrei to de fnllar. , 

O Sn. PnESIDENTE - V. Ex: h a do fazer-me justiça acro
oif.nndo qun parl.iculat'ml!nf.o en Lrrei muita flaLisfar1ão em at
tr:ndor ao Senador Fronl.in, mas, prosidrnLe dn Scmido, apenas 
rnt) compele cumprir .o Jlegimonto. 

'o Sn. PA'uLO DH Ff\oNTIN - Corno particular V. Ex. tí mul
f.o capaz, rrias como presidente do Senado está faltando com .n 
Ol!licadoza. . 

O Sn. PRESIDENTI! - V. E~. quer quo ou violo ri fiogl- • 
m~. . . 

. ' 
O Sn. PAUI"o DI!' FnowrtN - Não senhor, quero apenas que 

V. Ex. faça no t'im da sessão n que todos os dias faz na abor
tura, isto ti, o Regimento rlotermina que a sessão sn;ja .ahertn 
á uma hOJ'a C', entretanto, ella o é :í·hora e moia. 

' ' ' O Sn. PnERIImNTr.·- V. E~. fa(ia o seu. t•cquerimof!l.o de 
odiamonto ·ao,Scnado; si nilc concrd(lr, rsLon pt•ompto·,a at.ten-
clel-o immrdiat.amrmLe. · , 

O Sn. PAvr"o DE FnoNTIN - Conf.im!aroi com n palavra, 
r•r.t•a discutir o assnmpt.o, si qnalqunr. out.t•o Senarlor não a de-
soja r .Para o mesmo, fim. \ . . · 

O Sr. Francisco S:í -· Preo a pn lnvrn. 

O 81•. P1·esi!lento - 'l't'm a pnlnYl'n o honrado Senador. 

O Sr. Francisco Sú - Sr. Prosiclrmto, parece-mo que nas 
palavras do honrado Senndol' v·olo Pistl'icto Jj'cderal ilouve um 
Illt\1 entendido.. .•. ·. · • .· · · 
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V. Ex., Sr. Presidente, por si dtesmo não pocl'eria fazer 
cutra cousn sinão ·respeitor a lettra do fiegimento. O honrado' 
Senador poJo DisL!·icto .Federal, onl.rctanf.o, queria que Y. Ex.' 
agisse do nccôrdo com os prcccclcnLes ela Casa c J.ivcsso para. 
com cllo alguma tolerancia. '· ' · · 

V. Ex., Sr. Presidente, pódc dar uma solução perfeita· 
mente raioavel consultando o Senado que, al.tendóndo ao es·. 
tado de fadiga em que se acham os· Srs. Senaçlor.es, fadiga 'tanto 
mnior quanto o Sr. Senador Irineu Machado tove do prolongar· 
o seu discu'rso até intorrompfll-o pelo seu proprio cansaço ~ o 
do Sonado. . · . I · . 

Creio que V. Ex. não levará a mal que o Senado. concedll 
o ádiament.o da discussão. E- si V. Ex. estiver do accOrdo 
com ellA Rómentc nestas condi(,lões é. que fa(.lo este pedido ao 
Senado. · · -

0 SR. P AUJ,O• DJil FRONTI.N ......: . Para.· mim é completamente· 
indifferl)nf.o .quo o Senado conceda ou não o adiament(). 

O Sn. PRii'SIDil:'!Til - Para o Presidente do Senado tambem 
é indiffcrente, . ~ 

O Sn. FRANCISCo SA' ...:.. .Pcrfeif.amrmte, mas creio 'que essa 
. li n melhor solu(.lão. · . · · 

G ·, 
O Sr. Presidente r·- O Sr. ScnndoJ' .Fronl.in, requr.r o 

·adiamonf,n da discussão do narcccr da Commissão do Poderes 
~obro a olcir.ão do Piauhy, ficando S,. Ex. com a palavra para _ 
amanhã. . · · '<:>.· 

Os senhores que cÕJicedem esse · cliamento quoirnm dar o 
seu assentimento, levant.nndo-so. (Patisa.) · . •· . 

Foi concedido. · " 

socmnAnR UA cauz VRRMtf,HA 
.• 

' 
· \ 3• discu~são do projecto do Senado n ,' 67, elo 1920, auto- .. · 
ri1.ando a Sociedade da,Cruz Vermelha n ·se utilizar, como me~ . 

• lhor •Jhe convernh~, resalvada a faculdade de alienação, de . 
parte do -terreno qne lhe :foi doado e onde sr. acha cm const.ru- · 
üçüo o seu <;•díficio definitivo, applicando . a rc'!lda. que dahi 
provi~Jr, · na\ .manuf.t'Ij(;ão do Hospital, dn Escoln. Profissional 
de Ei'Jformcdm.~ c do~_ demais serviços de nssistencia .a ·seu. 
cargo, • 1 . · . · 

. Approvado; v ao :t Commissão, de Redacr.iío. 

1\iUARTEL. DA SEGUNDA, w:mA EM NICTHEROY, 
' . 

3• rlis6u~são da propo'sição da Camnrn dos Deputados 
TI 206. ·de HJ20, quo autoriza a· nbeTtura dé um credito de 
220 :.OOO~j:. para 11m ernpres!.lmo destinado ·lÍ. r.onst.rucção do· 
crnnrtel ela 2' Linlm do Exercito, no Estado do fiio elo .Janeiro. 

Approvnda; vno ser submettlda á SaJ!C!)ãO. 
O Sr. Preãidente - Nnrla mais havendo n i.rnt.nr, vou lc- . 

vnn:t.ar a sessão. · · · .· . . ·, · 
·Drosigno 'para ordem do dia· da .seguinte: 
Continuação da discussão unicn do .parecer ela Cominissão ae Poderes n: 23, de Hl~i, sobre as. eleiç.õ.cs realizadas no Es'" 

'• ,, 
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stndo do Piauhy; em 20 do fr.veJ•eiro do corrente· anuo pata 
renovacão do te roo do Senado e opi·nanrJo que se,ia reconhecido· 
e proclamado Senador da Re.p.ubl ica •Pelo I'e•l'ericlo Estado o 
Sr. Marechal :Firmino Pires Perrcim (corn 'IW/o em s.eparado 
do 81·. G.eneroso Mm•qncs, opinando pelo 1'er:onhecimento do 
81·. José FeT:i.r: Alves Pacheco e cmn voto em• separado do 81·. 
Go'f!çgto_ llollern1Je1•a, .P·ropondo a. annu.llaçt1o dos ·referidas 
ellnçoes). . 

Levanta-se a sessão ús. 15 •horas c /1il minutos 

"' H' &ESSXO, EM Hl DE MAIO DE 1!!21 

- ' 
l'RESIDENC!A Do SR, BUENO DE ~IVA, PRES!OEN'rE 

· A's 13 horas·abre-se a .sessão, a que concorram os Srs. A. 
!Azeredo, Cunha PGclrosa, :Abdias Neves, H,ermenegildo ele Mo
ra os, Mendünoo. Martins, Alexandrino de Alcnt.:ar, , Silverio 
Nery, Lopes Gonçalves, Justo Chcrmont, Tndio do Brasil, Go
doi'redo Vianna, .José Euscbio, Costa Rodrigues, Antonino 
Freire, Benjamin Barroso, Fro.ncisco ·~:\, Eloy de ;Souza, João 
Lyra, Tobias .Monteiro; .~ntonio Massa, Vcnancio Noivo., Ma
nool Borba, Araujo Góes, Oliveira Valladão, Gonçalo Rollem-

. b.org, ,Siqueira 'de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Ber
nardino ·Monteiro, Jeronymo Monteiro, Marcilio. de Lacerda, 

·Miguel d.e Carvo.lbo, Paulo do FronUn,Sampaio Corrêa, Irineu· 
· Machado, Raul Soares, Bernardo 1\fon~tliro, Francisco Salles, 
Alfrcdú Ellis, :o\lvaro de Carvo.lho, .José Murtiuho, Pedro Ce
lestino, Ramos· Caiado, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, 
Laura Müller, Vida! Ramos, Feli.ppo Schmidt, Soares dos 
Santos o Vespucio de Abreu (50) . 
- Deixam de comparecer os Srs. Rosa e Silva, Eusebio de' 

Andmdc, Modesto Lonl. !Adolpho Gil11do, Eugenio Jardim, Xa-. 
vior da Silva e Carlos Bo.rbosa. 

E' lido. e posta. em 'discussão a .acta da se>são anterior. 

Vem :t mosa o é.Jicln n segtiinte 

I\EC1'1FTCAÇÃO 

\ 

No discurso do Sr. Senn,dor Frwncisco Sá, publica,do no 
'Diario,do Conrn•es,ço, de hoje, mo é ,atf.rihuido o seguinte apar
to,. em resposta n ontro elo Sr. Senador Irincu Machado, que 
di~in ter eu rompido com Pinheiro Mlnchnclo, mas ficado com 
o (:lovo11no dD Estado: 

«0 S:1•. Gcnc1'oso Mm•qucs - Não cstmJil com. o Governo 
do Estado. V. E:c. elouiou o meu. ~'.1'occdimenlo aryui, ryttantlo 
(c: o netJrolooio d'fJ S1•. Pinheiro Machado». 

Essn aparte ·roi mal tomado, naturalmente,. devido ti dis~ · · 
lancia cm que se achavo. o tachygra,pho. 

' 

. _, .. 

' 

-· 
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· O meu aparte, foi o. seguinte:· I " " .. • l 

- «Fique.i rom o Governl() do Bstado, ~lO?'que elte presti~ 
uion o nwn aesto. V. E;c. fói aq,ni o éco de eloaio.9as ?'e{ei'C11-
cías ao m.eu' cnra.cler, quando {ez o nccroloaio de Ubaldino do 
Am.m•al~ . 

S11,la das sessões, 1 O de mil i o de 1021 -:7 Gcne1•oso iJJarques. 

E' approYnrla a acla. '· 

o .. sr. i" Sec~etarlo declara que não ha expedien'te. 

O Sr. 2" Secretario declara que não h a p:~recerea. . ' ' 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇ.\0 DE UJ\f SENADOR PELO PIAUHY 

· Coníinunção da discussão unica do .parecer dà Commissão 
de Poderes n. 23, de 1jj~2·1, ·sobre as elciç.ões realizadas no Es- · 
slado do Jliauhy, em 20 de fevereiro .do corrente· anno para 
ronovacão do terço do Senado o opinando que so.ia reconhecido 
~· proclamado Senador da Re.pulllica tpelo roferido Estado o 
Sr. Ma.roc.hnl Ffrmino Pires Ferreira. . · · 

Ó Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, agradeco a 
v. Ex. a solução qnc permittiu .. h ontem,. ao Senado clis-

, pen~<llir a minha presença na tribuna e agradeço ·igualmente 
o voto ·nesse sentido dauo pelo Senado, pois o contrario teria 
me rleterminil.do um eMorço grande e, no mesmo . tempo, fatigar 
a. nttencwo de'sta Ca~n. que já linha occupada, em g.rande · 
pnrtr. da sessão, pelos illut~Lres oradores que me precederam·. 

Não tecionava entrat• ne'ste debate·. Os condidatos que 
ploiif~am a cadeira de ~enador. merecem da minha parte, 

·ambos a maior- consideracão. Um marechal do Exercito; que 
prestou os mai·s relevantes serviços durante as t.res legisla-. 
turos cm que occupou ('Ste. e1evado mandato legislativo; o 
·outro, igualmente m!!u amigo, que eu admiro como um dos 
clcmenlús mnximos da intcllectualidnde brnsiloirn, e qur.. na · . 
imprcmsn como nas letras patrine., t.cm um nome alf,amcnte · 
consZclerndo. A posição e·special . em que me achava me le., 
varia, naturalmente, n não tõmar parte no debate, mas 1a me 
limitar a ouvir com nt.tenr.ão as ponderac.ües o os argumentos 

· que fossem npresl'4ntados pelas duns partes litigantes, dando, 
· poi~, o meu voto de acr.lirdo com· a minha consciencia. . . 

Condi(! r.s varias, portím, intervi oram· e Jn()d'ifl'icarnm 
essa sHua()iio. Ef'fcctivnmen l.e, após discursos do ·eloquente 
orndcr, Sr. Snnndor Francisco St\, quo t.iio bem mostrou como 
ú· Mcossario fazr.r r•cspcitnr a verdade eleitoral nos Estados, 
que ainda n:io altingirnm a nr.ccssnria porfoiciio n r.qsc rc
spoil.o, sô pronunciado pelo\ honrado ·reprosantnntc do Dis
h'ic{o Fertcral, no Senado, cujo nome peco vcnia para oilnr. 
o. Sr. Sl!-nador Irinçu Mnchndo, cm que fundamentou de :um 
,...,. __ ,;.;·'-· '~· '... ~~, 

iate ·disourso não toi ·revisto' pe)Q orador .. , : •• 

• 
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1n9d'n admiravcl a sua opinião, o ~eu parecer, que se' con·su
tum crn parol'ct• da Cummlssão, subt•o a inclc:;ibr!idado de um 
'.lu.~ c•atlll idatos, pc!la po~i~ão o.~fll!t:iul do parcnLclscu uom o 
Oovemndor do l~sLaliu do Piauhy, eu poderia dispensar-me 
de ·liOVl~S COll'sitlcra~õe~. si nfto .. iulgus~o que um dos pontos, 
par:1 fl1Jill 11 ponto nsscncial, Jlfto foi inlcn·nmentc trazido n 
rl~bal~ fúr:L da t:ornrnissão t.lc Potlenls, não lendo no recinto. 
~r do complel.amcnle clltwid'ado. 'l'rata-sc da J'tiraía pela qual 
a cleiçtio sn realizou. A este '1'9S~eilo tomarei. as nalavrail do 
pro~:r•Jo hom•ado llelatot·, ·o th~.tmclo ::Jcnador pelo l'aramí 

. ::lr. Ue:rwrosu Jlltu·quc·s. Diz elle cm seu parecer: ' 

~:Cumpre· agot·a. ao llcla.Lsn·, emiLLindo a _;;mt opinião 
sobre o .vulm· da contCI5taçao, a con~pressao exercida 
pelo Govemador não procede, por cai·encia absoluta 
de provas. O eontostanLc uão ,i untou um sú rlo
cd'mcnto pura provat• os· abusos c excesso·s de poder. 
que alle:;oi:i, limitou-se a simples alle:;a~õcs c com-
mcnlarios.~. · . ·· 

·Creio que S. ~x., que não era o Jlclator primitivo, quu 
não sogu i u, provavelmente, com u devida aLlcnr.ão os de. 
baLes oi'ac•s perante a Commis·süo,. no seu parecei· esqueceu
se de trechos· impo'i'tanlcs que estão na contcsta,1ão o que não 
i'oram objecto, nem siqucr de uma referencia· por mais Ji;. 
geira qnc clla fosse.. EffecLivamente, na contcstar;ão está. 
dito que o Govcrnad'O!' João I"uiz Ferreira sob o prclcxlo de 
vi·sifar nma .estrada de rodagem, levou uma comitiva faus
tosa. (ltte, rêcebida .por nm outt·o seu irmão, actual cn:;c
nlwiro chefe da. mesma cstra·da c do todas as. obras fcdcracs, 
no E~Lallo, percurreu .varios municípios do sul· cm ostensiva 
cabala, cm favor d'o irmão commum ·c lm•tl protector. 

Ora, isto não é· uma ·simples allcgaçüo, é um facto. 
O Sn. GENEnoso i\L\RQUES - Não apr·csentou prova· 

Jl!lnh uma. · , · · 
O SR. P.\ULO DE FHGNT!N - Gom o devido · Jespeito · a 

S .. Ex., n prova está aprcsentada; .quanto á· interpretação do 
1'acto, .nat.uralmenlc h ado se ser· alvo de contestação, porque 
si fo~·se reconhecido, bem haveria a compressão. 

o' SR. IR:NEU !'.i .. \CHAoo -· S. Ex. comprchcudc que n i'e
;;ra de dií•eito é que presume. a prcsumpcüo é prova. de com
.Pre~são. Quando o Governador se interess~ pelo seu irmão. 
justamente a quem contesta. e~sn presumpçao é que cabe a 
Jll'Ova de dirt'ito. Para negar a presump'oão é preciso provar. 

·O Sn. PAuLo DE FnoN1'IN - Mas não ha necessidade do 
ar.reitar este principio de di,rcito que acaba do ser aprescn~ 
tudo pelo illnstrc Relal.ot•. 

Na publiracão fe~ta no .Tonwl elo Com.ntal'cio, do B .de 
maio corrente, c ass1gnada pelos Srs. Senadores Antonmo 
Freir<', Deputados Antonio Burlamaqui, Pires Rabello e .Toão 
Cabra1, está declarado o seguinte: · 

. , «0 Govemadot·. acccdendo ao dese,io do. segundo 
dos abaixo a.ssignados, deputado Armando Burlamaqui . 
fez uma rapidti excursão com o mesmo em visita :í. 
estrada d'e rodagem, cuja ,.const~uccüo ~irigi~a enb•e 
Floriano e Oeiras. Durou essa vmgem cmco dws, sendo 
que tlm vapor fluvial do ·Tllcrczina a· .Flor.iano o .em 

< ·> 
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automovel dessa esl.rada a do ·Oeiras pela estrada 
l'Ccem'-CO!lSf.I•uida.». 

A allegacão não é, porl.anw, 'sem provas; ú uma. allega
eão C]IW não é eonteslada·. E'cm ve.spcra do eleição, é uma r,las 
'.lo •-!lllala que mais retiullado póde dar, um p.asseio do. Go
vernador· com um eandidato percorrendo municípios · em 
faus!osa comitiva o recebido por quem exerce cargo fcde.ral 
unprlt'tanLe e cu,ia acção é pcrfcilamnte definida sobre o 
pessoal dcpeud'cnte de. quem dirige taes trabalhos. ' 

o SI\, ImNJW l'IIACliADO - La petü IOU1' dn m·oprietaú·e. 
O S11. P.\uLO DE FnoN'riN - E' um facto demonstrado c,~ 

·além de dcmonslracão, não ú contestado. J)ir~sc-ha -·é um 
simples passe-io... mas um passeio exlempo.ranco, inopor
tuno. 

O Sn.· So,\HES DOS SAN,'OS _: E houve até panca.cJar·ia •. . - . . 
O Sn. PAULo Dg l!'noN•rJN - O deputado que pediu ao 

Presidente para acompanhai-o nesse passeio· devia fazei-o 
após a rlcieão. Ahi, sim, olle podia ter caràcter particular, 
mas antes da. elcicão, passando pelo muniuipio do Amarante, 
nassando pc!o de :Fioriano, passando pleo de Oeiras, sendo 'o 
'Í.Icpnl.ado cancl·idalo1 eompauhcoiro de , viag·cm do Governador 
e cm chaa que esLava sendo pleiteada integralmente, parece
'me que ô honrado Relator do voto, que• é bo,jc voto em sepa- . 

, rado. no seu parecer, não teve o cuidado Jc oxarninar todos 
os elemcJt~os l.]ue podoiam dcmonsLrar a corhpressão .lesa!. 

b Sn. lii!NEU 1\fACHADO - S. Ex. me pcrmitte um 
aparte? Além disso, cumpre allcndcr que é confessada .a ln
tm·vr.onção do Govcr.nador na orgaização da chapa. Eis a 
prova plPna da co.rrupcão o A corrupção pó de ser physica ou 
moral. E' um facto, não ha duvicút, que se encontra iem 
l.odos .os •t.raladista·s. Basta ler o tratado de Charles Jouze, no 
eapil.ulo que clle estuda a int.c·rvcncão de governadores na 
i•leir.üo 1c até na escolha dos candidatos, para se saber que 
isso é um motivo de corrupção .dos costumes publicas. Entre 
11<.\s essa cdrmpção é tal que .iá se• ,julga até .esse facto como· 

· 1Jma · coüsa muito natural. Em qualquer outro paiz do mundo 
seria um ·atlelll.ado rlamtji'OSO contra o direito do voto. 

O Sn. I-'Aur.o DE FnoNTJN - 1\Ias não é apenas essa allc
gaçüo que cada um podcr1i considerar ou julgar conveniente 
:1()s fC\JS. inte.resscs politieos Otl cleitoracs, mas que nLnguem 
pódn contestar porque o facto se deu, po,rquc o facto existe. 
O paRscio rcali~ou-c. O Governador passeiou cm alguns mu
lJicitlios com ~m l:tHJdidato á deputação. · I 

O SH. SoAitES nos SAN'J'Os - E até com' musica de pan.., 
cu-daria. ,. · · · . . · · 

O Sn. G~NJmoso MMtQU!lS - FaJI,a provar- a compres.são. 
O Sn. Pwt.o Jm 1<1ÍON'l'IN -Si V. lDx. ,iuJg·à que i.sso não 

(, a elo de r:ompressão, V • J~x •. não pátio. Lct· essa ÜJhoccncia 
110li'~iea. ........, ' . " 

0 i::iÚ. llliNIW MACJLIUO -.So,ia V .. mx. Ltlllll•Dllã, uuudidato 
t:onl.rn o il•miío do Governador c a theor.ia do nobre ScnadOL' 
po'lo Parn·ná se modificará. 

· O Sn. GENEnuHo lllAnQUES - 1<1' preciso . uprcscntar .··as 
provas dcssà intervencão;, . 
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O Sn. lniNinJ MACHADO - Pois então· não houve' inter
venção por parLe do Goveruailor na escolha para deputado? 

. O Sn. GJmEnoso l\IAIIQUEA - O Góye·rnador não inLcr·-
.vem. · · 

.O Sn. Irt!NEU MACHADO - Jntilrveiu, sim'. Ainda him
'tern, em parLe se confessou que houve grande trabalho para 
c.ons'eguir que o Governador concordasse com a entrada do 

· Sr·. Cabral. 
' ' 

O Sn. PAUL;' DE FHON~'IN- A 'clfntestação ainda apresen
tou um outro documento de valor e o honrado Relator não 
quiz tomai-o támbcm em consideração. . · 

. 0 Sn.. GENEIIOSO .MARQUES dá um apartÓ. 

. O Sn. lRINEU MACH~Do - V. Ex. tambein não é Senador 
daqucllc tempo e tambem não o· é hoje ? 
' O ·Sn: 'GENERoso MAnQUES dá outr·o aparte. 

·. o Sn. ImNEu l\1Ac~IADo - V.' Ex. foi· cÍeito em outro 
Lernpu. Retire-se do recinto, porque não é Senador. Nesse 
t.empo não havia eleição, . 1 . . 

o Sn •· GENEROSO MAnQUES - v.' Ex. sabe muito bem 
como e \las se fazem. · 

O Sn. IRJNEU MACHADO - Não sei. V. Ex. tei;1 o dobro 
Çla minha idade. · 

" 

0 Sn. GENEROSO 1\IAitQUES -•V. Ex. bem sabe como ellas 
sofazem. 
. O Sn. lRINllU MACHADO -=- Não sei, não. V. Ex. tem o 
dobro da minha idade. Devia saber antés de mim. , 
. 0 Sn. PAUJ.O DE :FnoN•rJN - A contestação ainda apresen-

tou a· ses·uinto prpva, relativa ao facto. allegado. . 
, I , 

Diz textualmente: • 

«Mas é preciso accrescentar que não fiG_ou nisto a 
accão compressiva do Governador. O empenho foi se
cuÍ1dado por todos os seus auxiliares, o que se eviden
ciou pelo manifesto publicado na imprensa official e 
divuis·ado em .. boletim zremtttido ·pela Secretaria do Pa
lacio a todos os recamos do Estado.» • 

O Sn. ANToN JNo FnEmE -- V. Ex. dá licença para um 
apar·to? • 

O· Sn. PAVW llll FnoN'!'IN - Não é necessario, eu chega
rei onde o nobre Senador quer chegar. V. Ex. dirá quo so 

· truta de uma eleição estadual ... 
. O ,Si\. AwroNJNo FmlJRil ~ Pel'l'oitamente .. 

··• · o Sr1. PAÜr.o ))g PnoN'l'JN - ••. o não federal. 
· Muito ·11om. V. Ex. vê quo cston examinando a qllestão 

- com impurcialiclude. · · 1 
, · • • 

. O manifesto ilomo.nstrou a constituição do Partido ·Hc
publicuno. O me&mo mahifosto chama a attonoão para a neces
sidade de sct·, put· completo, vonceclora a chapa formulada., 

, Etitu facto nflu Levo a menor moclificaçüo. O partido não foi 
. ' l ' ' 

/ 

~·; :: ~:~,.: 
,·\' ., .,, 
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• ' ANNAES DO SENADO , . 

' 
altemdo . .Não houve sci~ão poliLica entre o período da eleição 
de !li de novembro do 1010 e a eleição de ~O de fevet•oit·o de 
Hl21. Quer dizer que u~ elcnm Los que fot·arn autores d~;~sto 
trmnifesto continuam a soros directores da politica ·do Piauhy. 
Ora, o manifesto era subsct'ipLo pelos seguintes senhores: Se~ 
Cl'etul'io do Governo, dcsembargadore~ do 'ft•ibunal de ,J usti~la, 
chefe de Policia, prefeito da capital c ouli•as autoridades. 1 

O ::ienado sabe o que representam, no interior do paiz, os 
cullcctorcs c os agentes, do fisco, cu,ia. ac(lãtt. ó predominante; 
é exacLamenLe a at·ma HJàis voderosà que exi~te para vencm· 
uma eleição. E' o meio que se r.mprcgu para fazer com qtie 
o advct•surio não pleiteie, uüo tiossa dcfendet•' a ~ua opinião 
politica, porque não quer ser submcl.tido u impostos tão exag~ 
gerados, a que não possa resisti!· sob. o ·ponto de v Ma. eco~ 
uomico a esta imposir•.üo. 

Esta outra allcgatlãu, que consta da contcsLa~lão, não teve, 
absolutamente, a menor referencia no parecer do honrado Ite~ 
lator, parecer que se transformou cm voto cm separado,, ' . 

11cranlc tal ullcgaeão, 'penso que seria o caso do Senado se 
.manifestar .do .mesmo· modo que quando se tratou da clci~ião 
do Esph·ilo. Santo.A manitestaçiio tcrmint~: por um~.lembraqça 
ou uma .recovdaçuo do tempo do Imper1o, ·que c da. ma101~ 
. convcniencia set' l'clembractu neste momento: . 

·· «No· tempo do Impel'io, neste. nitJsmo-BspiriLo San~ 
to, então ~roviilciu, em eleição senatorial Lambem, pro~ 
nunciu:ila a prel'crcncia da Cm·Oa pela escolha de um 
dos candidatos incluitlos na respectiva lista t1•iplice, o 
grande brasilnil·o Chrisliuno Ottoni) eleito sem a cara~ ... 
cteristicu expressiva e insophismav,cl, que a circulal' 
cl'ilicuda resume, de uma ingerencia directa c formal 
do Govcl'no; no processo da eleição, mas simplesmente 
porque foi ullegada e provada a parcialidade com que. 
cllc favoreceu o candidato escolhido, ·o Senado em mo-

. monto de nobilitante respeito IÍ livre manifesta\1ão .de 
voto populm·, apeza'i• de não serem melhores· que os de 
hoje os costumos, c. os processçs. eleilôracs de então. ou 
talvez mesmo porquo iguaes clamores aos que ouvimos 
'de todos os cantos do paiz contra os abusos c os ex;. 
ccssos a que nos toem arrastados estes costumes e esses 
processos rcprecutiss~ com inténsidade no recinto 
desta Casa, annullou a eleiÇão c mandou responsabilizar 
criminalmente o Presidente da Provincia, então, o émi-
mmto couselhéiro Silva Mafra., . · 

Está ahi, portanto, um oxeii1plo historico 'c digno dos 
maJores applausos, representado no voto dado cm rela~1ão a 
essa elcicão pelo Senado da Monarchia. · 

No Senado da Hcpublica, a maioria teve ig·ual procedi
mento, quando se tratou da cloiçiio do Espírito Santo, cm que 
foram candidatos os illus'Lros Seriadoros .lcron;rmo' Monteiro u · 
Mar'eilio do Lacerda, quando, na primeit•a elciç1úo, unnnllou 
osstt eleição .. Niio a annullou UQm sob a base do inelegibili~ 
dado. porque esta, não affccturia ao illusLrc Sr. Marcilio de· 
J,acerda que não tinha pares tosco com 'O Governador do então; 
mas foi annullado, não pot• uma compressão· igual ú que so 
deve ter dado no Estudo do Piauhy, mas por uma circumstan-· 
c ia de que tinha havido comprcssíi~ da parte do EsL11.do .. E o 

. •' 
.. ,. 

\ 
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SEssio EM ·.19 DE ;MAIO DE 192:1:• 

Senado recorda-se de que nàquella occasião, o ·Governo Fe
deral foi quasi até á intervenção armada para sujeitar ao seu 
dominio o governo do Estado do Espirito Santo que não se · 
submettia as suas imposições. · ' 

De modo que, si de. um lado havia a favor deste candi
dato a compressão por parte do governo estadual - quero 
admittil-a - não havia compressão por parte do Governo Fe
deral; ao passo 1 que agora vemos nos factos que se desenro
laram que, exactamente, houve uniformidade de vistas quanto 
á victoria do candidato, por parte dos dous llovernos; do Go
.verno do Piauhy.e do (}o_verno Federal. . ' 

·.. o. SR .. FRANCisco SA - Erá uma dupla compressão. 
0 SR, P~\ULO. DE FRONTIN - Mas irei ínais longe. Quer se 

dizer que· o Sr. marechal. Pires Ferreira tinha perdido comple
. t~rriente tudo que diz • respeito a valor eleitoral no seu Es-
tado. • . · . · · 

. Na publicação a que ha pouco me referi,· está· declarado 
textualmente o. seguinte: "A contestação do Sr. marechal· Pi
res Ferreira ao diploma do Senador eleito JÍllo- Piauhy; áfora 
babozeiras de inelegibilidade ... " ·· · . . · · 

De modo que o S~nadovae deliberar $Ob~e o que já é con-
. siderado como "babozeiras d'e inelegibilidade", uma questão do 
valor daquella em que o. proprio nosso primeira constituciona
lista e jurisconsulto, o Sr. conselheiro Ruy B~rbosa, eniittindo 
o. seu parecer, treminou achando que "o assumpto ainda é di- . 
gno de estudo e de debates". . . •. . . 

. . Pois bem, os quatro. signatarios que nã!J creio possam s~~ 
· comparados, porque mmtos delles nem são· formados em d1- · 
reito, com o Sr. Ruy Barbosa, acham "babozeiras" a inegibi
lidade que tão brilhantemente foi assumpto não só desse pa':" 
recer, como os discursos hontem aqui pronunciados. · 

.. Accresoenta ainda: ''Afora babozeiras de inegibilidades não 
consignadas cm .lei, só contém uma objurgatoria tronitoarité 
mas desprovida inteiramente de qualquer prova ou verosimi- · 

· lhança,. de amiginar as violencias que se dizem praticadas pelo 
Governo daquelle Estado. " , . . . · 

·. Ora, comprehende-se que os factos que- ·h a pouco citei, são 
1 rea~s e bem coflihe~idos pelos proprios signatarios df)sta publi.: 
caçao. , , · . 

" Diz' D:inda: "O candidato veÍlllido não .foi ao Estádo, não 
nomeouJ1scnes~.. , ·. . / · · 

0 SR. IRINEU MACHADO- Nem O venéedOJ,'.· . ' ~ ' 
o SR. PAu.r.o DE FRoNTIN- . :.não fez se quer·um simu-

lacro de campanha eleitoraL"·. . 
· Comprehende-se que se um candidato não póde nomear 

fisca'es, é quo ha razões de . ordem superior que derivam do 
facto_ de níi.o desejar prejudicar de m®o ·permanente, perante 
a. l!cçao do Governo do Estado parentes ou correligionarios po- · 
htJcos. . · · 

.. Nós não podemos admittir dentro dos direitos que confero 
aos_.c_!lndi9ato_s a lei ~leitoral, ql!e candidato, que pleiteia a sua 
o!eiçao nuo .t1voss~ tido esse CUidado, si razão de ordom supc
l'Jor não o .JmpodJssc, de fazer .fiscalizar devidamente as elei~ 
•;ões nos diversos munjcipios do Estado a que 'pertence,, :• 

S, - Vo!. I ~ S~ 



' 

'·" ~· ,··--:·-·-;. ,, J I 

ANNAES DO SENADO· 
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A mesma· publicação ai'nda accrcsconta: .... "e ainda que 
assumisse. o logar de cheí'o do seu partido no Estado (re
ferindo-se ao Governador), na~uralmente _para elegei-o, ao ma-' 
rechal, mais uma vez, Senador como das outras, em que sem
pre _recebeu o mandato por influencia exclusiva dos, gover-
nantes" . . ' . . 1 
. · Está ahi queill diz o que são · as eleições. do Estado do 
_Piauhy, _São os proprios representantes do Estado que dizem 
que nas tres eleições em que foi victorioso o marechal Pires 

, Ferreira, não o foi pelos seus serviços, pelo seu prestigio, pela 
sua patente,· mas exclusivame11te por vontàde dos governantes. 

Ora, si a tradição é esta, si esta tradição é o resultado das 
eleições do Piauhy de accôrdo. com a opinião daquelles que 
contestam a. eleição do marechal Pires Ferreira,. qual a con
oltisãó a tirar ? E' que esta, como as outras é um\1 eleição que 
resultou simplesmente da influencia exclusiva dos governantes 

. e que, portanto, será mais um elemento, mais tim argumento,'• 
· :mais um factor, a favor da sua annullação; ' · 

' ' . 
' ' 

· O Sn. IniNEU MACHADo - E mais ainda, quando esta· in-
fluencia é exercida a favor d_a família. (Riso.) . , 

'' 
' 

0 Sn •. PAULO DE> FRÓN'l'I~ - Quem é o candidato? 

. O candidato é apreciado sob do~s pontos de vistas, com
Pletamente diversos. O Senado vae ver como elle era consi
derado -ha quatro annos apenas e como o é hoje. Facil se tor---· 
nará isso pela simples leitura de alguns trechos relativos á 
éontestação, publicp.da no Diario do Congresso. · . 

. Não a lerei •toda, apenas me referirei. a um pequeno . tre
cho, porque os.meus illustres collegas tendo lido toda a contes-
tliQão estão ao par. do facto. . . ' 

, "Si eu. consultasse apenas a minha predilecção pessoal; o 
meu candidato só poderia ser um;. o meu illustre amigo, que 
vem da Constituinte, sem nada pedir para si, tudo dando no ' 
Estado"., . · , . · ·. 
· Ahi está a opinião do sr: Felix Pachecô, não como can.:. ,. 
dictato a Senador, mas como Deputado que; durante varias Je
gi~~atiiras, ali i 4esempen.hou o ~andato, nierecepdo a horilena-

. gem de ser ele1to 2° V10e-Pres1dente daquella Casa. do Con-' 
grasso. '· \ . · · · 

. Estii ahi a sua opiniãg~ que ·ainda continúa: 
"Mas, essa candidatura abriria na nossa representação fe

deral um. claro irisuperavel,: levando para o Piauhy a figura 
tradicional dó mais velho dos seus Senadores. E' claro. que mls 
do Est.ado não havemos de. julgai-o pela malevolcncia dos jor
naês de caricatura do Rio ou pela graça insossa dos humoristas · 
sem ààsumpt,o, · que esyoaçam, que brincam, . mas pelos seus· 
serviQOS, que são diarios, constantes, infatigaveis e. provados.". · 

Está abi a opinião do candidato Sr. Felix PaCJlieco, emit
-tida em 1916, . não ha ainda cinco annos, em relação ao. seu 
ilhistre contendor, qllf:l é o Sr. marechal Pires Ferreira. 

' Quando so acaba de ouvir estas palavras, quando se • as 
lê, desenvolvidas, c10mo se póde verificar pela carta escri,p·ta 

.,pelo Sr. :Felix Pacheco ao então Senador Marechal Pires Fer,-
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SESS$.0 EM 19 DE MAIO DE i9!l:f.j - ata . .. 
reira1 que posso dizer, não sei mesmo a palavra a empregar, 
relaCivumcnLe. ao trecho da publicação a 'que me referi,. cozr.J 
parando-a com a S·eguinte : 

«Para alsUma cousa havia de dar a caduquice de quem 
usufruiu tres c!ecennios de mandato legislativo, sem conhecer 
o Estwdo que representava, sem visitai-o uma só :vez, fiado 

· sómente nas proprías trampolinices e na bel)Jlvolencia dos 
Governqs q;ue era sempre o primeiro a abracar.~. 

· Co!rlJlare-se o que h a pouco disse calmamente, justamente, 
o il!ustre candidabo ·dipiomado, · Sr. Dr. Felix: 'Pacheco, com 
a palavra violenta, odienta, cheia de rancor partidario dos 
signatario:> da publicacão do Jornal d.o Oommercio de 8 do. 
corrente mez. ·. , . 

0 Sn; lRINEU MACHADO ,:._ Á memoria dqs homens poli-
ticos é assim. · · . · ·. · 

o SR. AzEREDO - Ao contrario, não ha memoria.. 
0 SR. lRINEU MACHADO -Porque está DO fundo do bolso., 

. O Sa. FRoNTIN - Perante o que • acabo de • dizer, · ser
rné-ha licito concluir. que a opiniãó que formulo 1.1 respeito 
é a opinião de·, que a . eleição não deve ser approvada, deve 
ser annulladá, e acredito mesmo que nesta corrente de. opi-· 
nião estariam mui.tos dos meus iilustres collegas1 si, ao ·envez 
de .termos o reconherimento de poderes, como firma. o artigo 
2 8 Constituicão, entregue a cada um 'a das Casas do Congresso, 

· não tivesse .fiavido iw reconhecimento da legislaaura· presente · 
· a acção perniciosa, a intervenção clara e .Pronunciada, não 
só dó Sr. Presidente da Republica, como dos ·Governadores 
dos Estados. . · . \ · · 

O exemplo de hontem ahí está. N:o Districto Federal, foi · 
rasgado .o diploma de, Depu taco eleito pelo eleitorado da Ca"' 
pita!. Fe·deral, sob o pretexto de que sendo Presidente da Guar-

, da Nocturna, era uma autoridade policial. 1\Ias ·este facto já 
se tinha dado 'em tres · legislaturas ·anteriores sem que isso··· 
tiJvesse determinado de fórma alguma o levantar-se esta ques- · 
tão da inelegibilidade. · ' :. 

Pois bem, · .onde ·os elementos. que ~íeram determinar a: 
victoria desta .inelegibilidade, que· o illustre representante do 

, Estado de 1\Iinas, Sr. Senador· Raul Soares, teve o.ccasião da 
declara~ que era ridícula? ' ' 

Comprehende-se que intervir na causa, não de conscien
. cia mas causa politica deixando de lado .o ser tribunal para 
nos constituirmos, verdadeiramente, não em tribunal, mas em 
um corpo que delibera de accõr'do com a confiança ou não con
fiança que nos póde inspirar o Presidente da Republica. , e 
Governadores, não é o objectivo da Constituição, não é' obje
ctivo das leis. Nós devemos reconhecer quem de facto foi' 
eleito e não estar distribuindo a nosso bel prazer as cadeiras 
desta Gamara ou da outra a quem póde agradar ao Poder 
Supremo, porque é só ellc que, effectívamente, . póde ter a 

' forca para en trAgar intlevidamente aquil!o que não pertence 
sinão aos elo i tos' do povo. ~ 
. Nã10. quero ~lDtrar em con.sideracões qu~ poderiam ta!veZI 
1r a .um terreno pessoal,· por isso me reservo para ulterior .. 
mente, si entender que hn coDNenienoía nisto, para poder mo-. 

· J!ifLcar ps nossos ~o.stgmes tP.olitic~, ;-~ol.'~ ~ ~l'.Q~8~, .. 

' 

l.' 

.. 
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. Í.N.NÃES DO SENADO -

que empregamos no reconhecimento, •tratar,ei. do assum:Pto 
nominalmnte. . ~ 

Agora apenas affirmo sem receio <!e contestação que os 
-.... t.elegrammas tlim .vindo . dos governadores a varias bancadas 

do Senado; affirmo, sem receio de contestação, ·que se tem 
recorrido a processos que não deviam absolutamente ser pl'O'-
cessos .regulares. · . · . . 

Em um caso como o d'e reconbecimento do poder.es,. posso 
ii• além, posso. dizer que, de facto, se, nos constituímos aqui 
em tribunal de ,justiça, a partir do honrado relator c!o voto 
em separado, s·. Ex .. devia d'oclarar-s.e suspeito e não tom~r 
parte na votação desta questão. • · 

0 SR. GENEBOSO lVIAIIQUES -: Suspei~o· porque'! 
O Sn. PAULo DE .FnoN'l'IN - Porque o De,putado A. Bur

lamaqui veio dizer a V. Ex que estava .satisfeito; e o Diario 
0/(icial de 15, mostra a remoção do seu genro do Rio Grande 
do Sul para Castro, no seu Estado natal. · 
- · 0 Sn. GENEBOSO M,\HQUES - dá um àparte .. 

O Sn. PnEsmENTE - Attenção! 
· . .O SI!. ·r~uNw i\I;IQI;fAOO -:-.. P J!_arecer f!li dado .no sabbado 
c a. pubhceçao do Dw1•w O(ftclal e de domingo. : ' . 

o S8 GENEROSO l\'1.\HQugs - E o que tem isso com o meu 
voto? , W 

~ ' . . . ' 

() Sn. JRINEU ;\lACHAUO - E' uma coincideneia ainda mais 
tl'iste c lamcnla.vcl. , ·' 

O Sn, PAULo DE F'aoN'l'I:>~- Eis o que diz o D'iario Oflicial 
de 15 de maio, pag. 9. 432, e<llumna segunda, sob a rubrica 
'4li\1inisterio da Guerra»: · · · 

«Por' decreto de i:l, lambem do cor1•ente, foram 
trans!'iit·idos, na a•·ma de cavallaria, os capitães Deo .. 
clociauo ·XaviL•r de. Souza, do· quarto esquadrão do 
qúintm i·eg-imerito d•~ .. eavallat~ia divisTonnria (Castro)· 
para o terceiro est]Uadt•ão do nono regimento de ca-' 
vaUIÚ'ia ' independente (Jaguarão) e José Sm·denbem, 
. desta para uquollç esquadrão c regimento.». 

. Castro ti a unica cidade do Paraná que é séde de regi
mento de cavallaria o o capitão José Nunes Sardenberg é 
genro do Senador Gerlcroso . Marques. 

· .;.. · O Sa. ImNEU ~{AcnAoo. - li~ o· desg'l'açado capitão que 
.foi sacudido da Castro pe.t•a o Rio Grande do Sul ó um pob1•e 
chefe de numerosa familia · do\ qucm. se não teve a mimo r 
piedade. · ~-

0 Sn. G~:NEaoso MAI:QLiEs .- Um f~clo tão insignificante! 
.. · ·O Sn. P,\ULo DE I!'aoNTI:>~·- O caso ú que o passeio do 

· Govómador do Estado, de Floriano a Oeiras coincidiu com a ' 
ele i cão, como o parecei· éoincit.liu com uma' iransferencia quo 
uiín dP.\;"jn sm· !'cita .na occasiüo. Sij'osse feita depois não le
vantaria a quo~tão mas, feito na occ.:asião do parecer o t.lo 
V11lo eoilsLit.uc um elemento que devia o.lotcrminar a suspei- · 
~U.o de V. Ex. '· 
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SllSSÃO EM 1\l rm MAI!l DE 1921 
o o o 

. · O SR. IRINEIJ MACHADO - Mais grave ainda é esse 'jogo 
que se faz .nas duas pastas militares. o o , ••• 

O SR. ·PAur.o DI~ FRONTIN - O certo é o•'n a transferen- · 
cia foi feita. · o • • 

o. .0 OSR. IRINEU MACFIADO - E' bom (JUe o Exercito naéio.,. 
'-' nal se lembre dessa circumstancia como rl" um acto que. o 

_enxovalhasse·. · 

1 · O SR. PAtJLo DE FROl'iTIN~- O parecer foi dado no dia 14 · 
o' a transferoncia· foi feita no dia 12~ " · • o • 

0 SR. IRINEU !\[ACHADO -:- De que data é o parecer? 
.o SR. PAur.o DE FaoNTIN - De 14. 
0 SR. IRINEU MACHADO - E' de sabbado 14, mas SÓ foi 

publicado no domingo. - · 
O Sn. PAULO DE FaoNTIN.- Eti não· teria ido para esse 

terreno si não . fosse chamado ' nominalmente. Tinha. 
declarado que · me · re!'ervava para o momento oppor-
1.uno, mas 'não receio ir• para esse terreno, e, si tiver qual
quer outra contestação do mesmo modo ·que fui para o de 
que· se trata, irr.i para qualquer outro que acabo de· affirmar 
resulta a· minha convicc.ão profunda e. mesmo para o Senado 
poder, com honra, resolver esse _problema, a solução prefer.ivel, 
e a aimullacão e acredito' que tambem preferível para o próprio 
candidato diplomado qull deve ter muito . maiór desejo de ser 
aqui admittido homenageado ,e baseado em votação ·clara, 
positiva e· isenta de compressão reconhecido por todos os 
seus pares, do que obter "uma victoria por meia duzia de vo
tos alcancados pelos meios"a que me referi. no seu reconhe
cimento, · · / ·· · . · 

E' esse. alvitre que me parece dever constituir a· solução 
desse conflicto. Nestas condições, si bem que divir,ia das con
sideracões do eminente~ Senador que apresentou um voto <di
vergente, eu voto,· preliminarmente pelo art.igo unlco, · sem 
concordar com os considetandos 'que mandam ·annullar-"11 elei
r,!io e proceder á nova eleição. Até lá, o problema da. inele~ 
gibilidade p1íde ser novamente estudado,- póde ·ser debatido, 
póde ser -resolvido do um modo completo, não havorido. com
pressão. O candidato, que, hoje, e · o candidato contestante; 
poderá pleitear a" elelc'i'io, · fiscalizai-a: · servh·..,so dos· recursoK 
flUe a lei eleitoral· lhe permitte c o Senado far(l, nesta nova 
cle.icãol como fez na eleição do Espirita Snntà, em que os il
lustreg .Senadores Jeronymo Monteiro o Marcilio' de Lacerdn. 
nno, ho.ie, occupam honradamente... · · , . 

0 Sn. MARCILIO DE LACERDA - Obrigado n V;, E;..:. 

0 SR. PAUT.O DE FRCNTIN - ... estas cadeiras, tiverlim 
as suas eleições primitivamente annulladas. Hoje, podr,m 
hombroar, declarando que nqui estão pelo voto dos seus· co
estadanos. Ao passo que, se resolvermos a questão sem a 

· annullaclio, de um lado teremos o reconhecimento sob .pres
slio, a eleiclio sob compressão, e, de outro, um reconheci ... 
monto imposto por um numero de votos, que não podem· taro
bem traduzir a opinião do Estado do Piauhy. o 

'• ; - ol, " ·' '· ' '~~r . 
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· E' ·este o . meu . voto, o· ilJ}eu modo de pensar e a sol'ucão 
que apresento~ · · . · · 

Si eiile voto :fôr rejeitado pelo Senado, entre as duas sei
lucões, ·entre aquella que manda reconhecer o candidato, Sr. 
Felix -Pacheco, e aquella que reconhece o. candidato Sr. Pires 
Ferreira, eu votarei em :ravor deste, porque · rei;lr.esenta .ns 
tradicões gloriosas da. bancáda 'piauhyense do Senado e a. sua 
eleicão nãõ p6de ser eivada de compressão federal ou esta
dual, emquant'õ. que o reconhecimento do outro candidato não 
satisfará absolutámente as condições de verdade. eleitoral e 

, dos termos expressos na Constituição Federal.· (Muito bem; 

\. 
· muito bem. ·O orador t! muito cumprimentado. Palmas no re-

i cinto e nas aalerias.) · - · · 
.. i . ,. 
! 

.· 

o Sr. Raul Soares (•) .....:. Sr. Presidente, tarnbem eu não 
!desejava -intervir nest.e debate, tanto o sinto agitado, .ele
ctrisado, prenhe de ameaças e apaixonado. Ma~ V. Ex. me é 
testemunha, e o Senado 'igualmente, .de que eu 'sou 'quasi no
mínalmente ar,rastado a este debate, de que eu· sou quatli 
pessoalmente convidado. a nelle intervir taes forain as. aJJu,.. 
sões directas ·ou indirectas á. minha pessoa, chegançlo-:se ató : 
a appAllar para as tradições ele altivez ·e de. probidade poli
ticas do Estado de !\finas Geraes - como si os seus repre
sentantes actuaes mareassem essas tradicões -'-- que eu con
sideraria da minha par•te uma· pusilanimidade, ·não tollÍlar a 

. palavra neste momento; · - . . ·. 
Mas, Sr. Presidente, si o Senado consentir, eu farei ape:.. 

nas algumas considerações· serenas, simples e de b·om senso. 
. Começo por .confessar a· minha admiração pelos brilhan

tes .oradores que 'me precederam na tribuna, pela habilidade 
com que procuraram deslocar a questão do unico terreno ·em 
que podia ser legitimamente debatida, para ligai-a a não sei 
quantas queslõe~ politicas. · 1 . 

. Sr. Presidente,· os. politicas que mais teem convivido . na' 
minha' intimidado sabem que não podem contar· commigo 
em materia de' reconhecimento de poderes, em· que sempre 
li:nantive a· .mais completa autonomia intellectuar .e politica . 
.' Ainda -no recon)lecimento de poderes que se deu· na le-. ~ · 

grslatura passada - posso appellar para o testemunho do . 
. íllustre Senador por S. :Paulo que na queiJa ocasião ·dirigia 
os trabalhos parlamentares. - tive a occasiiio d~; contraria•r 
os interesses ·da situaciio politica dominante e de insurgir-me, 
contra os proprios intere~ses políticos 'do Estado que eu· re
presento e qUte· naquelln ocoasião eram orientados ·pelo llleu 
sa:u~oso .chefe, o Dr. Sabino Barroso. E 'na Commissão de 
IPoderers, de que fui- o .Presidente, isolei-me de todO. maioria· 
para . SU.'lt.entar O meil parecer, não porque ·pretendesse SOl' 
infal1ivel ou ser o unico a possuir a·verdade. mas porque era' 
a minha convicoão sincera, formada no estudo sereno da . 
questão. · · · 
. Quanto .ao caso'.t\m debato, Sr, Presidente; posso ainda· 
ilppcllnr pnrn. o meu. illustre amigo, o Sr. Senador por Mnttc, 
Grosso, com quem tive o prazer de' passar n temporada de 
marco . em Pocos de .. Caldas, e S. ·Ex. poderá affirmar ao 

Este discurso não foi revisto pelo orador., 

• 
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S_m:Íad!!' que desde essa occasião cu já tinha for~a:do minhn 
convicção, porque ~ tratava de uma questão jurídica que já 
estava posta na Lmprensa. já tinha me manifestado contra'o 
reconhecimento do marechal Pires Ferreira . 

. ' o Sa. A. AzEREDO - E' verdade, mostrando V,. Ex., en-
tertanto, grande sympathia pelo ma.rechal. . · 

.·O Sa. RAt.lL SoAREs - Perfeitamen~e, sympathia que 
mantenho até esse momento. · · · 

· ·· De modo .que, Sr. Presidente, não é verdadl), é absolu-
. tament!3 falso que o Estado de Minas, . que tenho a honra de 
· representar, tenha, na · solução · dessa questão, qualquer· in• 
teresse particular, p!'esente ou futuro, proximo ou remoto~ 

E' esta: uma declaração que faco e que. não precisava de 
prova 'alguma para a as.sembléa que me ouve, para aquelles 
que conhecem da marcha do.s acontecimentos politicas al
guma consa mlllis do · que aquillo que transparece na . im
prensa, e era inutil provai-a: para aqu'elles qüe só querem 
baralhar, confundir ·e p'erturbar. · . 

· Fliita está declaração, que é a unica no terreno propria
mente da politica, que desejava fazer, passo,· si ·V .. Ex. me 
permute, a· expor ·com serenidade, os elementos da • minhr> 
convicção para demunstrar as· razões ·do m~u · voto. , . · · 
· · · O· caso é simples, Sr. Pre~idente. De um lado o mare

chal Pires· Ferreira., homem estimavel , e estimado, · go.Sarul'o . 
das maiores sympat.hias na imprensa, nesta e na outra. Casa. 

·do ~arlamento, porque não ha quem não lhe ,queina bem ..•. .. . .,. . ,· . ' . . ' 

O SR. ··ARAuJo GóEs - Já lhe quiz muito, mas hoje t~nho 
razões ·para não querer. - · · · · , .. 

' . .. ' -
O SR .. RAUL SoA,RES - . . .. obteve 700 e tantos votos no. 

pleito do Plauhy; ·e de outro lado, ·o ·seu cõntendor, · espimto• 
brilhari~e, ()Óm quem não tenho velacões mais intimas, ·Jor.., 
nalista" combativo e. por i&So' · mesrrió, .talvez,, combatido, ob
teve 'nesse' mesmo pleit.o sete mil e tantos votos. · ·' · · · · · 
. · · , Era· preciso e.scogitar . Ulffi meio ··de poder ' recon)lecer o· 
marechal. 'Pires J!'erreira com .700 e· poucos votos em logar do 
Sr. Felix Pacheco com , sete mil e tantos.· · · 

' ' . . 1,; , ·•. / ' l j · ' ' ., _ 

. 0 SR . SOARES DOS SANTOS - Em mateti!l «Je . recop,blljli
. , mento e.ssas hypotheses são variaveis. Na Camara, por exem
. · plo, mo reconhecimento da representaéão do Amazonas o' nri-

terio varjou. ' . · · · 
· · O SR.· RAur,'SoARllS - Si eunüo quize.Sse, Sr.'· Presidente, 

i· desviar-mi! ' da orientação _que vou dando' ao.' meu discurso, 
p()deria perfeitamenté reSJ)~Jnder ao :OQ~e •, amigo, illustJre 
Senador pelo Rio G~ande do SUL ' ·• · 

o SR. SoAREs DOs SAN1.qs _;_ Respondi a· hypothese es~ 
beleci<ln .por V. Ex. ' ·. ·. . 

· Dous são oa motivos de inelegibilidade allegados. Des
ses a Coimmissüo, pnla~ sua maioria,- abandonou o primeiro e, 
a meu vor, bem avisada andou. . , 

· EffcctivamenLe, ·não era possível resuscitar o § 29 do 
nrt. n ôn Constituição para' banir o Sr. Fclix Pacheco da 
communhãn brasileira. 

' :.~ . 
'I 

\ 
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O Sn. GoNQ.\t.O Rou.Ellnmna - Quem o mnt.ou? Par:!' re·-
sueoiLar prcoisarin-qu.e estivesse morto. . . . · 

O Sn, HAUL i:lOATllli'! - Depois que toda gente viu tantos 
e tão illustres brasileiros receberem e.· acceitarem impune~ 
mente condecorações e titulos ii.obiHarchico9.i.. .. 

\ • • J 

. . O Sn. GoNÇALO Ror.LEMBERG - Receberam levianamente, · 
···sem. reflexão. . · " 

O Sn; RAUL SoARES - •.. já ninguem mais podi111 sup
. por que , se pudesse invo~ar contra algue.m. o .§ 29, qua~do o 
· conselheiro Ruy Barbosa, com a sua prJVliegJiida capacidade 

jurídica, tratou . de accommodar o texto morto da lei áiS rea~ 
~idades da vida .. . . 

. . . . 
;. / 0 SI\, GONÇALO ROLLEMBETlO --,: Tratoll, de aocommodar, -

mas· :ferindo .a Consti tuicão. , _ . 
. . .,As suas ·expres~ões são tão claras que. nem o ta,lento enor~ 
me 'do ·Sr.: Roy Barbosa consegue destruil~as. • . ·. · . 
. O'Sn. RAt'L SoARES- O Sr. Ruy Barhosa defendeu. com a 
sua. dialcctica formidavel, a inteHigencia subtil de que só a 
acceitacão de. condecorações e títulos que importassem em 
fúros de nobreza. incidia na d'isposição constitucional .. 
· Não quero discutir nem defender a opinião do Sr. Ruy 
Barbosa, porque si tivesse de fazei-o, só teria . de retrilhar, · 
repizar •e repetir mal . aquella bril'hante argumenta.oão. lsto 
:por um lado; por outro ·lado, confesso que não. entendo destas 
cousas de tltulos e· condecorações nobiliarcbieos e só qltlm 
disso entende .poderia discutir proficientemente o assumpto. 

Sr.. Presidente, fui lldilcarlo 'e formei o meu éspirito no 
regímen que .começou l)Or proscrever os títulos nobiliarchicos 
e de nob.rezà,,·Por, conseguin:te, nunca comprehendi·~ e neste· 

· }fonto penso que represento a~ média. da mentalidade brasileira 
- nunqa comprehendi que se.· pudesse ligar importancia a / . 
essas condecorações e a esses .titulos; porque effeotiva.mente, , 
a verdade é que ninsuem cresce no conceito ou na . estima 
publico, por ter ·sido agraciado por esses títulos e ·condeco-. 
raoões. . .. . 

' o Sn. GoNÇALO ROLLEMBERO . ...::.. Essa· cens~,Jlla 1vai ao le-
gislador. constituinte, · . ' .. · . . 

·O Sn. !_lAuL SoARES·:- Por isso mesrÍio, Sr. Presidente;· 
!J.Ue !!Ião .comprehendo a. 1mporta.ncia q•ue se 1possa lisnr a taes 
tltulos e condecorações, tambem sempre me custou o. aoredi-

. ·tar que a. ncceítacão delles, um acto innocent.e e muitas vezes 
praticado em uma situação ,de ~onstran.gimento, apena,s para· 

. corresponder 'a uma corteZia diplomatlca., pudesse· .ter uma 
consequencia seria11 gravíssima, como seja a, Perda de direitos 
politicos, quero dizer, a perda de qualidade de cidadão bras i.:. 
leiro em que tanto import.a isso. · ' 

De accth-do com o parecer oo Conselheiro Ruy Barbosa ..... 
. ~ '!leu (dirigindo~se ao Sr. Rollemberg) nobre collega, est(~ 
mtu~ado ·o contestal~o-de acc,~rdo corri esse parecer,. seria 
nre~1so ·Provar, por consequen01a, que a condecoração do Sr. · 
Fehx Pacheco !1be Marretava regalias, privi·legiglõ ou fóros do· 
nobreza. · · 

·-. ··-····. ·····- "~'-""' ~ .. ····-·-··-.. .. ·----.~ ......... ~·-····_......._- ...... ----· ----.. ·-······· ...... , .. -
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. o SR. ImNEu MA<:.'H'Aoo - Dea.nt.o · da Constituição, :nã.() 
rflsLa a menor duvida quo ella não falia .em regalias, diz ape
nas: -quanto a inelegibilidade; aquelle que acceitar. condeco
rações ;cstJ:angeira,s. O Re-latot• citou o prin'éipio .iuridico. Onde 
a lei. não distingu.e, ningucm póde distinguir; inyocou a lei, 
mais a lei· não disting'uo, apenas di~ ~acctütar condecorMões 

\/ 
,A 

estrangeiras». · · · 

· O SR. RAUL SoARES -·Como quer que seja, Sr. Presídent~ •• 
certa ou erí•ada a interpreta,ção do Conselheiro Ruy Barbosa, 
seria ,preciso ainda dern<mstrar, para que o ti r. Felix .PachcM, 

· ' i·ncidisse .na penalidade imposta pela Ccl'll~tituição Federal, 
que elle acceitou cst~ condecoração. · · · 
. . . . o' s~. FRANCISCO- SA; - v. 'EX., declarou que elole recebeu 
a condecoração. · ·· · . \ . · · 

O. SR. !RINEU MACH,\DO - E usou-o. A opiniãO dó Sr. ·Ruy 
B_arbosa só ·é· -acceitavel pela metade. A Oftra. metade é muito 
pouco valiosa para o· Sr. Felix. , • 
. . ci SR: RAUL SoARES - P~o permissãt) para 'dizer a,o meu 

inustre collega que não esposei a opinião do Sr. Ruy Barbosa. 
!Continuo a exposição.·· · · . 
~ora, si a minha exposição desa~ada cu a encerro com 

o maiOr prazer. · · 
· O SR. IRINEU MACHADO - E' que, si a opinião do Sr. Con-. 

selheiro Ruy Barbosa, só va-le como meia autoridade então ~ 
. uma -autoridade de meia· tijela. 
· .· --0 1 Sn. RAUL, SOARES - Está provaào, Sr. Presidente, que 
o Sr, Feli~ Pacheco recebeu das mãos do Rei· ·dos B-elgas, uma 
condecoracão. _Mas, isso não 'é prohibido pHI.a Constituição. 
Está provado ainda que o Sr. Felix Pacheco, rusou esta .conde-. · 
corMiío em um~solemnidade publica;. mais isto tambem não 
é vedado pela CoQst.ituicão. · ' . - . · · .• 
' O SR~:GoNÇALO RoLJ.EMBERG ·- Como ~ possível 11sar sem 
acceitar.? · 

O SR. RAUL SoARES -_Porque, o que esf.t1_prohibido pela · 
Constituição, ,não é usar, nem receber; é acceita,r. · · 

o-~Sa. -GoNÇALO ROLLEWRG - Mas, como? Pois,· rece-
beu-a, usou-a e não a acceitar? . · ·_ . . ._ 

' '' . ' . . ' . '. 

. • O SR. RAUL SoAREs -:- Si V. Ex., pet•si~te em interrom
pet• minhllo oração, desistirei da ptl)lnvra; pOriJUO ·assim •é tm
pOSSÍVOl éontinuar .. 

O SR. GoNçAr.o ROLLEMBERG - EsLolll apnt•tclljndo a V. Ex., 
om um mollMlnto opportuno. · 

Q Sn. RAUL SoARES - V. Ex. aparte a antes·.:.;, · · ·'t-vir-me •. 
• . _ ··r~1 •l 

0 SR. FRANCISCO SA' - Entiío elle USOU de urna· .,dlSa jJ.le 
não tinha o direito de. usar. · 

o SR. RAUL SoARES-_ Quero n.penaà accentuar ,que o Sr.c 
Foli:x: Pacheco, recebeu o usou ·uma condecoração, estou di

. zendo que a Constituição não · _prolt'ibe receber ntJm usar; 
prohibe oncceHnr. · · 

. i 
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O SR. FRANCISco .$.\' ~- Prohibe RCceit.nr? PCJi~ quem re
cebeu c usou acceit.oa; logo infringiu a Constituição. - ~ 

O SR. RAUL SoARES -Vou demonstrar a S. Ex., que esse 
argumento,. que parece tão simples e tão elementar, só ser~a · 
correto si não fossem exigidos para esta acccitaçiio, determt-

. n:n.dos requisitos. · · . · . · 
· . o que quero accentuar, é que a Constituição não prohib.:- · . I 

:riem receber riem usar. Note-se que nós tratamos aqui de im
'terpretar uma lei penal, uma lei que estabelece , uma -pena 
. grave paro. determinada. violação da Constituição. .. . .. 
. Por consecrurencia, somos obrigados a nos cingir a pll'lavra 
e:x:acta da lei. Elia o que prolhibe, não é rec(Jber .nem u]lar, 6 
acceitar. . · 
· Agora.. dizem os meus nobr-es collegas, e dizem com appa
rente razão: «Desde que usou, acceitou~. . . . 

Esse argumento seria realmente. inespondivel si· ·Diio. esti
vessem cstabelecida,s condições especiaes pára 1acceitncão 
destas condecorações. . · · 

· As leis do que regulam o :fimccionamento . das . ordens . 
· honorifi<~as no Brasil · estabelecem que para haver a accei- · 
ação eh:~· condecora~ão dada, é 'preciso o assentimento escripto 
do agraciado oom as delllaracões neceRsarias á itiejltidàrl'e. 
· Não era pre!liso ao Sr. Felix Pache!lci, juntar o documento 
que juntou... . - . , · . · ·· 

· O Sn.. FRANCisco SÁ - Um do!lumento que não vale nada. 
O Sn . .RApL,SOARES - IA'que!Ics que argueni. a perd~ dos 

direitos políticos, a esses compete provar. , 
, ' . I • 

o Sn.. FRANCISCO S.( ...,__ Era necessario qÚe juntasse. pro
vas de que não tinha aclleitàdo. Essas provas ,oelle nlio jÜntou. 

·Juntou apenas um documanto que não tem assignatura. ·· 
· O Sn .. RAuL ·soARES -Discordo, nesse ponto, do nobre : .. 

chllega, . não · flrn necessario ; ter juntado · dll)cumento algum. · 
. A'quelles que lhe· arguem a· perda doR direitos politicos é que 

compete fazer a prova cje que elle se submétteu a. todas as 
condições. . · . . · . · . · · ···· ·· .. · 

O SR. ~o\R.AUJO G6Es -·APoiado. 
O Sn. FRANcisco S . .\ -'- A elle compete ad(iuzir provas 

cm contrario em sua defer.a propria. · · " ·· ·. · · ! 

. o Sn.. OONC:ALO Rot.r.EMaEno - O valor oue os·documen-
- tos devem ter em .iuizo está estabr.lecido; pela leis do nosso . 

paiz é não hll lei alguma oue diga que o re~ibo passado pela 
secretaria de .estrangeirps da. Belgica, é do!lumento que venha 
ter valor aqm. . · . . . . 

O SR. RAUL SoAn.Es .....!.. Mas si eu estou dizendo ao Senad'o 
que o Sr···.T<'olix Pacheco não 11re!lisava ,juntar documento de 
espccic s~ 91ima! · · • · . · 
- ·O ~~. IR!NF.U MACHADO - A devolur;ão do .documento 
p·rova que' rocebeu ·e não passou recibo. . · .. 

. O S!l. R.mr, SOARES ·- Era neccssario qué aquelles que 
querem tirar conscqucncins .iuridicns contra o Sr. Folix Pa
checo· provas~om que· elleR se submétleu ás formulas e c·on- · 
dicões impostas, porque o Senado não pódo <':Ontestar, "os meus 

. :.; .. 
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'nobres collegas não podem contestar que o doador tem o di" 
reito rJ!l'estabeler.er as condições e as fórmas segundo (LS deve 
ser manifestada a acceitação da doaçã.o e si o· donatario .não 
Re submette a . essas fórmulas,. si: o não obdece ás condiÇões 
impostas, é porque o donatario não acceita, e, si elle não ac-, 
ceita, Sr. Presidente, V. Ex., h a de dar licença que eu con" 
clt\a, não viola, não infringe a Constituição, · que 'só :veda 
acceitar. . .· 

0 SR. PAULO DE FRONTiN. -· V. ""EX. me.. permitte' um. 
aparte? A declaração· diz : «0 abaix:o-assignado reconhece ter 
recebido do departamento dos negocias estr~~;ngeiros as insí
gnias dA Grande· OJ~ficial da Ordem 'de Leopoldo II, as quaes 
serão restituídas em •caso de promoção:.. Não ha a acceitação 
aa condecoração, ha recebimento das insignias e· a obrigação 
di) restituiJ;.as havendo promoção. ' .( 

. 0 SR. RAUL SOARES ...:_.A ConstituiÍ;ão prohibe a acceitlli
ção, e.ssa acceitacão é por ella punida. Mas, ·.Sr. Presidente, 
ainda que eu não tivesse sido feliz naª :minhas observações ... · 
· · UM SR; 1SENADOR '-E' ~ma grave injustiça attribuir-,lbe 
o ter usado de objectá.· .. ' ; · ' ·. · 

0' SR.. IRINEC MACHADO· - EsS'á' insígnia' está guardada, 
· está ein seu·-.potler. Mil- hoj P. ainda não· a devolveu. 

.. ' . I . • , . 

O SR. RAur. SoARES - Sr. Prr.gidente, ainda. que eu não 
tenha 'sido · feli12 nas -minhas observações (não apoiados), 
porque:realmente, não pretendo de modo algum convencer os 
nobres Senadores. . . . · ' · 

O .SR. FRANCisco S..\ - Eu, in:feliz.ment~. não lhe posso 
t.ecer louvores ·vela felir.idnde de lias. · . . . · 

o Sn~ R/\UL SoAREs - •... estou expondo o nieu ponto de 
vista sem a pret.em;ão de convencer a ninguem. Mas, ainda 
que, r.omo ·disse, e q.ue muito bem r~Jconheceu o nobre amigo 
Senarlnr pelo· Ceará, ainda que não tenha sido feliz na minha . 
t.'xposioão, pergunto aos mrms nobrr.s oppositores; .- quem 
~eria o· comPetente p-ara impôr esta penalidade gravíssima da· 

·perda dos dineitos ooliticos? O Senado podia arrogar-se essa 
faculdade?. Não, Sr. Presidente. · ·· · · .. · .. ' / 

o s·R. GONÇALO ·ROLLEMBERQ.- o· Senado tem o dever de 
fazer· a verificação de poderes de.· seus membros; tem o dever 
de. tomar conhecimento desse acto. . · · 

_ O SR. RAUL SOARES - O Congresso usando drJ sua attri
buicão con!titucional eont.ida· no art. 34', .n. 34. decretar as 
leis ner.essarias á. execuçlio r..ompleta d11 Constituicão, . votou 
t .• ma lei segundo ú qual só o PodrJr Executivo, depois de pro
cesso regular; em que se.i am produzidas as provas necessa
rias, com a audiencia dos ·interessados, é licito verificar a 
f'IXistenoia da penalidade e decretar a perda dos. direitos po
liticas. · · . . - · 

De modo que, Sr. Presidcn~o. si se tiyesse de tratar ju
ridicnmonte dossn nnostfio, ru pr-i:lel'ia apenas que exhibissem 
o dc~rcto .cn~snndo os.dir~itos polil.ico~ do Sr. Frlix Pacheco. 
Por cn·nseg-u inte, h em nvisnda(r nndnu. n Commis~lio rerusando· 
esse primriro mol.ivo dr. ine egihil i dado, porqur. era, dem·ais 
rasgao o diploma do Sr. Feliz Pnchado e confiscar-lhe. os bens. 
politicas,. banindo-o da communhão ·brasileira •. 

\ 
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.Ve,iamos agora, Sr .. Presi.d'enf.e, o segundo motivo ;·<\.'\ · 
inelegibilidade. ' . , •. · · 

Com eco por .affirmar que faria minhas, pq_stas de 'lado as 
violencias de linguagem, faria minhas todas as o~se~vac.ões 

.que teem, aqui, sid'o produ~ida·s contra o m~l bras.IIeJr'? das 
olygarchias' e para dar um testemunho· da mmha smcer1dade 
r:este assumpto, doolaro que o projocto, que fôr apresentado, 
nesta Casa, supprimindo a exeeJ)cão aberta em 1favor d«?B pa
·rontes ·consanguíneos ou afips dos Governadora~, que J~ te
Ilham sido Deputados 1ou Senadores, terá, a mmha assJgna-
tura o o meu apoio, . · ., 

· O Sn. ·PAULO DE FRONTIN ~ V. Ex:, como leader; devia 
apresentai--o. (Ris as.) ·· · · 
"'· O SR. RAuL -S~ARES. ~ Eu não sou leader _de cousa al-
guma. Si V. Ex. falia com o intuito dó me .depreciar.... . 

0 Sn. PAUJ.O D•E FRONTIN - ~~bsolu.tamente •. 
, O SR. RAUL SoARES ..::. . ~ . , engana-se; não sou leader de ' 

cousa nenhuma. . -
O Sn. PAm..O DE FIION'riN - AbsoiÚtamente, não deprec.ió · 

niuguerr1. principalmente a V. Ex. a quem considero muito: 
. O 81-1 •. A. AzEREDO - E' uma ques~:ão de confiàrica pala-~ 

CJana. . . . . . ·. • . · 
O 811. RAUL SoARES -.E' um& funcção, quando se a , 

exerce, mas atitar o nome· de leadtr. . . · 
·O Sn. PAULO DE FlRONTIN - \'. (l~x. a 'rx(\rcc uo 'reco'-

Iihecimento. 'do. : Piauhy. . . . . · . . 
. o SR. )t.Aur, SOARES ;:;_ Mas, Sr. Presidente, de ·a:poiar um 

pro,i ecw, . cm que se revoga uma disposição legal, para d'es
oonhecer · a existencia desta . disposição, emquanto ellll
está em vigqr, va:e um aby.smo, ·e esse abys_mo eu não atra-
vesso. . •. . ~ .\ 

. Eü · con:heoo a inte·rprotaciío que o. conselheiro Ruy Bar- " 
bosa ·deu a essa disposicão e, .infelizment.e,-:-sou -constrangido 
n dec1arar que, apezar da .. leitura cuidaqosa e attenciosa que 

; :J'ix tdeste- parecer, não ma: che·gtliJi a convencer da sua juri-
dicidade. . · · · 

Toda a controvcrsia girá cm · torno de um artigo : o ar
t.igo. o, que se quer dar tamànha forca determinativa qile~ di
zendo a lei simplesmente· «O mandato legislativo,, ora como. 
se tivesse dito «O -mesmo mandato legislativo,~ · · .· · 

. . Preliminarmente, Pl'ima. faeie, os meus oppositores 1hiio 
de. convir commigo t~Ue,: .SI.· o -,pensamento da le'i quizcsse 131..: 
gnificar «o mesmo mandato legislativo» teria outra fórma.
mais clara do exprimir; podia, dosdo logo, erhpregar· a .pa
lavra. «reel'ciciío», .quo suppri·mia qualquer duvida, ou ·podia 
manter a me·sma redacção dizerido «salvo para o mesmo man
dato legislativo, os que o houvessem exercido na legislatura 
anterior,, Isto faria cessar qualquer discussão a respeito . 
. Não; a lei diz: ·«salvo se houver exercido,, o mandato legis
lativo. Nota-se' que essa disposição está subordinada a uma 
oração principal, q.ue diz o seguinte: 

, oeSÃO INELEOIVEIS PARA O CoNGRESSO NACIONAL 0!1 
.parentes consanguíneos ou lllfins, em primeiro ou se-,, 

... 
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· gundo grilos, dos go~ernadores ou-presidentes qo~ i&i
tados, ainda que· elles cste.iam f6ra do exerciCIO . do 
cargo, por occasião da eleicão, .e até seis mezes ~n~es 
della, salvo t:iC houverem exermdo o mandato legisla-
tivo, na legislatura anterior,,,- .. 

}'or um argumento a contl•ario senso póde-sc transformar 
esta disposição no seguinte: são elegi:vcis-para o· Cbngresso 
~acional, apez.ar_. do parentesco com o Governador, os. que 
houverem exercido o ·mandato legislativo anterior. Que man
dato legislativo? Naturalments o. mandato legislativo que se 
exerce no Congresso Nacional~ . , 

Sr. Presidente, será um mandato de Deputado ou. de Se
nador? Não. A lei não. destingue, a· fei diz: é elegi ver para o 

·congresso Nacional o que houver exercido· o ·mandato legis
lativo· anterior, o mandato •QUe se e~erce tanto na Camara dos 
Deputados como- no Senado. . . . . 
· O SRl. FlRANCISco SA - O mandato legislativo que tiver 
exercido: de Deputado, se fôr Deputado; de Senador, se fôr 
Senador. 

O Sn. SoARBB SoAREs -IN1ão. A argumentação do. conse
lheiro Ruy Barbosa consiste em dizer que este artigo ·o é que 
precisa exactamente o mandato. Ora, basta supprimir o ar
tigo para vêr o que ficará:· são elegíveis para o Congresso 
Nacional a;pczar do parentesco com o governador,.os que hou-
verem exercido mandato legislativo. . 1 .. 

O SR. SoA~Es nos S,\NTOS - E se esse mandato fôr es-
tadual?· · -· 

.·· O SR. RAUL SoM~Es - Era isso exactamente o que acon.., 
t.ecia, ~e supprimissemos o artigo o seria elegivel, para e Se- · 
:nado ou para a Camara dos Deputados Federaes, quem ti
vesse exercido mandato legislativo em um· município, na Ga
mara Munici.pal ou na· Estadual • 

. ' · · · De :modo que a nécessidade de pôr o artigo, aqui antes 
de cmandato l()gislatiVQ) ·era para ;precisar que não se' trata
va de qualquer mandato .Jegislativo, mas apenas de mandato 
Iegislativo para o Congresso Nacional. .· . .. · . 

. O SR. FRANCisco S.\·;_ Apoiado, é exactamente,_para in
dividualizar o mandato. · · · · ' 
· · o ·sn: IRJNEU lMÀCHADo - m esse a~~mento é' terrive'l 
contra 's; ·Ex. · -. · · 

· O SR. i\Al!L SoARES -, Exaçtal!lente, .rr que ·se exc,ue no 
Congresso·Namonal. E como a lCI nao destmgue, como o man
dato p'óde ser ex.ercido tanto na Camnra '.dos Dnputados como 
no Senado F.Qdera~ é claro que a lei permitte inditlferente
mente a quem era De·putado ou Senador, ·fazer-se eleger para 
o 'Senado ou para Camara dos Deputados·. · 

o . Sn. SoARES DOS SANTOS ~ .De sorte que;. segundo a ar
gumentação de V. E:-:~. um Deputado estadual, irmão do go-
vernador~ póde se1; Senador? . 

o Sn. RAur. SOAREs - Sll' ·a lei tivesse dito «mandato l'e
~islat.ivo» em _vez ,de «o ma!l~ato ]egislat.íyo», seria permitido. 
li.: esta ó a razao porque a 101 mclum o m·L!i:l'O o antes do c~;man
dato lcgislatio». 

,. 
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Mas, Sr. Presidente, hão he concordar commigo, a~ me
nos, que esta intet:pretação é acc.eitavel; e . eu . estaria em 
acceder para discutir a hermeneulJca contraria SI accommo
dasse tàmhem á lei. Nós estarrios então denote de duas in
ter.pretacões, uma das quaes cerceia um direito e lim'ita a 
capacidade politica de um cidadão. 

· O SR. FRANCisco SÁ - E a outra cerc~ia o direito do 
povo. , . · · 

• . "I 

· O SR. RAUL SoARES - E estas condições eu perS")lntaria 
qual das ,duas interpretaç.ões deveria ser adoptada ? . 
. - . 0 SR. IRINEU MACHADO - Ag-ora, V,. Ex. me permittil'á 
redigir do seguinte modo: .«é permi.ttida a eleicã~ dos que 
tiverem exercido o mandato na. legislatura anterior.,. -

Que resulta dahi ? . . . :< _ ·, _ 1 

o SR. RAUL SoARES.- Mas é preciso não esquecer à ex
pressão "Congresso Nacional", que está ahi; tudo lssu está 

. subordinado a essa expressão, que não pó de ser ésquecida: "é 
. eiegivel para o Congresso Nacional.". 

·_o Sa. IRINEU MAcH~mo - E a outra ''na legislatura ante
. rior", niio está claramente indicando que é ·para o triennio ? 
. '!"\iio ~orr.os eleitos para uma legislatura ? . . _ 

O &n. RAur. SoARES- Nós, Senadores, somo:l eleitos para 
. tres Jcgislaturas. · . · . · · _ 

A cst.o respeito a argumentação do honrado ~enador es
-queceu-se do art. 17 da Constil.uição, porque S. J~x; susten
tava na, Commissão que o Senado não tem legisltlo'Jtura, que a 
!egíslatura é. só da Camara dos Deputados, quando a'·verdade 
é que a legisltura é do Congresso Nacional, e lJUem o ·tliz é a 
Constituição. . , · . · . · 

' ' . . . 
O SR. !RINEU MACHADO- Não foi isso que eu disse. Disse 

que· a expressão "legislatura anterior", refere-se ao triennio.: 
· O S!l. RAtJL ·SoARES -.Mas _não tem razão nenhuma para 

se refer1r á ·camara, porque se refere ao· CongrASso Nacional;, 
· Aqui está na propria Constituição: "Só ao ·c,,ngresso· com

pete deliberar. . . ~ 2•. Cada legislatura âurará tros annos" .• ·., 
1 \ • Tanto que, estamos na 11" legislatura, tarnbem aqui no 

Senado. . 

X 

0 SR. lRINE'tJ MACHADO -'--Mas, V. Ex. interpreta de:lta
cando. Leia V. Ex. adeante como é que se elege O: Senador 
por nove annos. y· · . ._ 

•O SR. RAuL SoARES...., Nlio destaco; digo justamente que o. 
mandato a que se refere. a lei é o que se exerce no Congrea90 
Nacional. · · ,. 

O $R. TRINEU MACHADo··- Veja V. Ex. o outro relativo á 
·fixação do subsidio, fixado pela le~islatura anterior. , 

o. SR. llAUL SoARES -:- Mas, Sr. Presidente, dizia eu _que' a 
interpretação contraria, que a interpretação que· impúgno, im
portaria em restringir -a capacidade. politica do cidadão .. 

Isto não é -acceitvael. Entre duas interpretações iguaes ~ 
só faço uma concessão, para argumentar, porque.a minha é a 
yerd~deira ~ entre duas interpre.tagões em materi" d~, oapaoi'" 

' \ 
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dado, mandam os pr:incipios ,jurídicos qué se respeite a qu~ 
assegura ·a capacidade· politica c se recuse aquella que a rc~ 
string-e. 
· · O SR. ImNEu MACHADO .,.... A oligarchia pessoa:! dos Gover
nadores dos Estados é màis tyrannica que a dos governos pro
vinciaes do Impcrio. ·Não ha Republica--' disse eu no lllCU pa:~'. 
recer - si os· Governadores podem eleger os seus irmãos, so
brinhos, primos, etc., porque então os cargos publicos serão 
prei:nio de família. · · 

.. O SR. RAtlL SoARES ..:.. Declarada que fosse ainegibilidade 
do Sr. Felix Pacheco, perguntariá: seria possivel reconhecer o 
marechal Pires. Ferreira ? . . · . . 

Aqui não ha prestidigitação de palavras, aqui não ha ma
labarismo jurídico que perniitta violar de frente um texto 
de lei. · ' 
. ,, O SR. IRINEU MACHADO~ Eu ·escrevi em meu parácer: é 
uma razão de ordem institucional . · . 
. · O sit. RAUL SoAREs- o art. 61 do decreto n. :1.4.63:1., re-

. produzindo o art. 38 da lei eleitoral, diz: . , 
"kineleglbilidade determina a nuriidade .dos votos que re

oahirem sobre os· cidadãos que nella incidàm, para o effeito 
de· con~iderar-~e eleito o immediato em votos, salvo o disposto 
no artigo· segumte. ". . · · · ' 

o art'igo seguinte prescreve: 
. "O Únmediato em votÓs ao inelegível só poderá ser reco

nhecido si obtiver mais de metade dos votos dados ao inele-
,givel. ... " · · 

çO que é difficil, Sr •. Presidente, na in~erpreta9ão · deste 
artigo é dizer mais claro do que está dito. Não vejo meios. de 
eXpõr com mnis.;plareza ·o. que está escripto: "O immediato 
em· votos ao inelegivel só poderá ser reoortheoidó, si obtiver 
mais de metade dos votos dados at:>'inelegivel". ~ · 

- . . . . '• '• ... ' . ·. ' . . ' 

. ~- Pergunto: .o marechal Pires Ferréira teve a metade -dos 
votos.dados ao seu contendor J · · · · . . . 
, . · o SR. FRANcisco SA - Si os votos são nullos, a metade de 

.. zero nada vale. . · · · . , · 
· O SR .. RAUL SoARES:_ Os votos serão nullos para o effeit~ 

de' reconhecer o immedia!o, si este tiver mais .·da metade da 
.votação do candidato inelegível. 
· . O Sn. FRANCISco s~.t .:_ Si os votos são nu!los, não se. pode 
saber qual é a metade. · · ·. . . . · 

, Ó ·Sn: RAUL SOARES -Nada vale VV; EEx .. ~ffirmarem 
contra o .que está escripto: ... A inelegibilidade determnia a 
nu li idade dos votos ·que reoahirem sobre· os cidadãos que nella 
incidam, para o offoito de considerar-Se eleito o immediato , 

. om votos, salvo si esse não tiver mais da metade dos votos 
dados ao inelegível.. ., 

O SR. Ror.LEMBli:RG - Agora, nis.to estou do pleno ac-. 
Dlird~ com y. ;EJ:.I · .. , ·-·-· .....• _. .. . . _ ..... ".J 

'·:· 

.. 

o 



.::· .-·_· ·. ' 

o 

I ;' 

' • 

. :- -~·· ... :·· -7:r."' . .. ·- :r ..... , ..... , ... 't ' ., • ~- ····~: , 
. .. ~.-.. : ·. ,.~ r .. : ·/'• .. . ;: y· •. 

·.. . ·. ' ' ... ~ 
;':.:"::.:-~:.~ . 

,..; . ' . 
" 

•• 
fi28 Í\NNAES DO SENADO 

0 SR. RAUL .. SoARES - Muito obrigado. 0 art. 42 da lei 
ainda· é mais claro e explicito. Esta determinação 'diz, .mais 
ct: menos· O Senado ou a· Camara mandará ·proceder á nova, 
'ele,ição, sempre que, por qualquer motivo, seja qual for <! !'un-

. <lamento, si annullar mais .fie metade ··dos votos do candidato· 
· 0 SR. RoLL;MBERG- E~ o art. 42·da lei;V. Ex; es·tá 

lendo o regulamento. _ . 
O SR, RAuL SOARES -O regulamento reprodUz a lei. · 

. .- . ,. I • 

O 'SR. IRINEu MACHAD.o - São cousas coexistentes com o 
regímen, não se admitte na Republica a existencia das' oli-
garchias esta~uaes. · · · . . . 

O SR. R.AuL SoARES- V. iEx •. ba de me .permittir que eu 
.conti-nue. · · · 

'o. SR. PRESIDE~TE - :Attencão. Está com d 'palavra 'o 
Sr. Senador Raul•Soaras, · · 

• ' • • 1\ 

. O SR. RAUL SoARES - Eu disse que o difficiL era ex
primir por . outràs palavras, mais claramente, . o que . diz a 
lei; mas_ eu vou tentar, com mais clareza ainda applicar o 
dispositivo legal. O· Senado não contesta .que o immediato em 
·votos ao Sr. Felix Pacheco é o Sr. Pires Ferreira; o Senado 
não contesta igualmente ~ue o cidadão a quem se quer dar 
como inelegível -.é o •Sr. F elix Pacheco .. Fa~amos as compe
tentes substituições ,e leiamos a lei. Nesse caso, eleve' ser al
te:rada a redacoão do artigo da lei, o. que então ella diria: «0 
S!'. Pires Ferreira só IJOderá ·ser reconheéido si ·obtiver mais 
de metade dos votos dados ao Sr. ·Felix Pacheco,, · 

. Sr. Presidente, o meu voto nesta questão é, por conse
quencia, .. um voto de consciencia, um voto de quem estudou 
a questão e. um voto :de. quem não se submette á conve
niencia · de..., qualquer ordem,_ quando se trata . de reconheci-
mento de poderes .. · . . . . ·- · · 

Eu voto pelo reconhecimento do Sr. Felix. Pacheco, por- · 
que S; iEx. foi eleito e é .elegível; .porque o reconhecimento · 
sincero do resultado da,'eleição é ponto ·capital, é principio 
cardeal, no regímen republicano, e regímen republicano_ não 
existe sinão uma sobra, sinão uma apparencia, ·si não um §i
mulacro onde o voto é villipendiado, fraudado, sophismado ou 
.confiscado; . • · . · . ' · 1 · 

. Q SR. SOARES DOS !SANTOS T ISi o voto foi ·fraudado, foi lá_ 
illo P1auhy. · .1 ·: . · - · • . 

O SR. R.AUL .SoARES ~-Porque ainda, Sr. Presidente, nós 
que trazemos para a politica. algum civismo, um pouco de 
alma, um .pouco de ideal, e que sonhamos com o nosso Brasil 
grande, feliz, estimado e respeitado entre as nllcões, nós não 
podemos; não devemos, não temos o direito de, nestas pe
~u.enas. ~ ephemeras refregas da vida p.ublica, esquecer os 

. milludiveis e severos deveres que e lia nos impõe. (Muito bem; 
muito ·bem'. Palmas no recin~o. c nas oalerias,) c ~< 

O Sr. Vespucio de Abreu ( •) - Sr. Presidente réleve-me 
V. Ex, ·c o Senado_ que eu venha, em seguida ao 'mustre re
presentante do Minas Geraes, oc~~pur a attençüo da Casa ria 

Este discurso uii.O foi reviste' 'pelo orador. · · 

I. 
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discussão do paJ•ecer sobre. o reconhecimento de um Senador 
pelo Estado de 'Piakhy. 

~L'raz-me á tribuna, Sr. Presidente, o dever indeclinavel 
QU!J tenho_ de, oppor-mo .ás obscrva1;õcs que brilhantemente 
for~m aqui fCJtas por S. J•;x., observações com as quaes peço 
ven!a para não concordar c á!! quaes assiste-me. o 'dever inne- • 
ludJvel de contra pôr o meu modo de pensar . 

.... Bem sei, St·. Presidente, que nenhuma autoridade me as
sJs_tc (não a.poiado,i), para pretender, si quer de leve, destruir 
a Impressão porventura produzida no espírito do Senado pela 
oração ,do i Ilustre representante de Minas Geraes. Mas, Sr., 
Presidente, sou Senadoi· que prezo o . meu 'mandato,. um dos 
·que nesta Casa tem procurado traçar-se u.ma linha republi-

- cana da qual ,iámais me áfastci; Sou incapaz de, no julgamento . 
de uma questão séria, andar escog'itando elementos para re
conhecer a quem quer que seja .Senador da. Republica. 

Sr .. Presidente, todos nós ·os· representantes dos Estados 
do Brasil no· Senado Federal, somos homens de- larga expe
riencia politica, homens 1t quem est.a .experiencia tem, de al
guma fórma, moderado as r paixões, homen~ que viémos aqui 
julgar os factos e os acontecimentos com à maior serenidade 
de alma· e \de coração, e assim. não seremos capazes de, sim
_plesrn.ente, por sympathia ou antipathia pessoal a quem quer 
que seja escogitar argumentos para indicar com segurança a 
esta Casa do Congresso Federal determinado- cidadão e fazer 
sahir daqui o que tivesse sido legalmente eleito. . 

Sr. PrGSidente, prezo muito o Senado Federal, prezo 
muito todos os meus collegas desta .Ca~a para poder suppor, 
por um instante siquer, que· qualquer um delles quizesse so
brepór uma irregularidade, não inelegibilidade real com qual
quer intuito mesquinho, subalterno na. busca de argumentos 
para dar aqui ingresso a este ou áquelle. · 
· Sinto-me, Sr, Presidente, á vontade para apresentar a 
minha replica ao primeiro argumento de ordem legal do ii
lustre re'presentant,e de Minas Geraes, cuja defesa do voto em 
separado da Commissão de Poderes, foi; aliás, brilhante na 
fórma a-no fundo. · 

Tomando por base a Constituição Federal, S. Ex. desta
cotf apenas desse conjuncto de artigos da nossa léi fundamen
tal o paragrapho que lhe convinha para ~rgumentar, o artigo 
que set•viu de base a toda a.sua hermeneut!Ca. 

. S. Ex·. esq\,l_eceu-se, porém, qge, em vez de. proceder a 
essa desarliculaif<ío, em vez de usar de um aparte do parecer 

, elaborado por um dos mais bri.lhantes ·dos nossos juriscons':Jl
tos que, para- o caso •. infelizmente, ó profl!nd.al_!1ente. suspeito 
para todo o paiz, devia ter tomado a Constttmçao no seu con
junct,o e consultado o espit•ito que. dirigiu a propaganda re-
publicana. · · . · · . 

· SI', Presidente, está na me'moJ•ia de todos aquelles que 
embora, nnquolla occasião, mor.~os, adolescentes, fizeram essa 
propaganda, o ridicu lo excessi-vo que causaram esses pendu
rucalhos, assim como está Lambem na memoria de todos a no
'tavel orar.~ão pronunciada na Camara dos Deputados, lanç.ando . 
, um riclic1 tio tiio att•ôz sobre esses pcudul'ucalhos, e que dctci'-
lllinou o· ~eu tu·chivnmcnlo. · · 

St·. Pt·csidcnte, todos sabem que a Constituição não só 
extinguiu completamente tiJdas as condecorações, ordens t!O
noriJ'icas o t.itulos nobiliarchicos, como tainbem· proltibiu que 
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nos afastassemos do espiril.o republicano, dominante naqJ,Jella. 
época, acceitando todas essas manifestações ridículas, proprias 
dos continentes atra.zados que servem apenas ·para a satisfa-

' l)ãO dos espíritos morbidos O da vaidade humana .. 
O csp1rito republicano daquella época, Sr. Presidente, 

procurou abolir não só o uso desses títulos como prohibiu a 
quem quer que fosse, pot· excesso de vaidade, appel!ar para. os 
governos estrangeiros com o intuito de obter taes missangas 
com que se pretende afront.ar· a consciencia e o ridículo do 
publico. · · 

Sr. Presider~te, a Con~tituição Federal traduziu fielmente 
essas idéas, e o espírito duquelles que í'ízet·am a propaganda 
republicana, abolindo as condecorações existentes no paiz e 
estabelecendo no § 2• do art. 72, que todos 'são iguaes pe
rante a lei. A Republica quiz assim não admittir privilegias 
de nasdmento dentro ou fóra ·da nobreza .. 

O espirita republicano para evitar qÚe quem quer que 
fosse appellassc para o exterior, foi além e no § 29 do mesmo 
artigo se cstahelcccu que os que allegassem motivo de crença 
religiosa com o !'.im de se isentarem de qualquer" onus que a 

·Republica impõe aos cidadãos, os que acceitassem condecora-
ções. . / 

Vê-se c!arUJmcnte qual o espirita da nossa ·cmliOtituicão; 
vê-&e clat•a:mente qual o espírito republicruno ·que . dominou 

· ent.re aquclle.s que .a formularam, discutiram e votaram; foi 
evitar que a nova democl'acia surgente viesse, paramçntar-se 
eorn cssc·S dietinctivos, proprios de outt,as. épocas, ma:; qtw, 
na época actual .. ·não teem nenhuma significação. . '· · 

O nobre Senador. por Minas Geraes,. no intuito. de ful
minar qualquer arguil)iio de inelegibi1idade que pudlesse ser 
acceita pelo Senado; basead·o1 no texto fundamental, claro. 
insophismavcl da ConsLHuição - texto que ·só póde ser so
phismado por aquelles que teern interesse em fazei-o, para 
;iUJStií'icar actos que· pratica1•am contra ella e que,.• por .isso 
mesmo, não podem ser tomado.s em consideração - veiu 
declarar que não houve pocler julgador que determinasse a 
perda desses direitos. . . . · 

· Ora, St· . .Presidente; permittUJm:Ome V. Ex. e o Senado 
1.1ue, neste ponto, cu divirja <ln. opinião do.nobre Senador por 
:!'IIi nas Geraes. S. Ex. fez flentir que o Poder Executivo, t~e
~;mndo a lei existente, lambem tinha competencia para de-· · 
tet•minur a per!la de diroHOB no caso de Mceitaciio de con-· 
decorações. , . 

P.or nmis respeito, por· mais acatamento, · por mai.'i 
considcr·aciio que eu possa ter pelo .Poder Executivo, neste. 
caso, eu o proclamo suspeito, porque o Poder E:\\ecutivo, por 
todos os seus ·membro.~, incorreu. igualmente na mesma fa!La: 

0 Sn. FRANCISCO S.\ ·~ A}lOiado. , 
O Sn. VESPUCIO og Awmu·:..:... S. Ex. ;di1da prucurit ful.et• 

uma disf.íncçü.o subtil entre rellebimento, acceíLa·oilo e uso dil 
t!ondccot•açõcs, dando a crer •iuo o iuclivi duo que· recebe uma 
dadiva tJ a usa, niio a accoitou. · 

Porvcnt.urn. um individuo ·:t quem se entrega uma joia 
o a usa, doixa de nc.coi tal-a? Urn individuo que recebe urnn. 
oondecornl)ão o a u.:;n, cleixou de acceital-a? Deixou d'e pra
Hcm· um ;tcto que a ConstituJcão Pl'Ohibe? 
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· O SR. Pn.ANcxsco s,í. - Não a·ssignou recibo, mas usou-a; 
· portanto, acoeitou-n. . . 

. 0 Sn: VESP.UCIO . Dll ABREU - Entã.o, UJ~l individuo que 
recebe uma· delerminUJda quantia o a gasta, deixou· de ac-
eeital-a '! · 

O facto de uão 'Let· passado reoibo 1:nmben1 nãu procede. 

O 811. IrtrNEU MAIJHADLI -· Ha uu1a phrasc popular: -
rafo não passa I'ecibo. (Risos.) · ·, . . 

. O Sn. VJ?sPucro o,E ABREU - Depois' nao é uma con
dição sine 11ua non. Não somos obrigado~; a passax• reoibo; ao 
que· somos obriga:do~, ·si queremos dar uma prova de reve
rencia ou de consideração a. quem nos d~r . um bibelot oltl 
uma joia, •l acceital-os para guardal.-os em no&sa casa. ou nos 

. porta-bibelots, para mosLral-os aos nostios amigos e visitan- ., 
t.es, como objectos raros. Ma:s, si o individuo acceitar a joia, 
O bibelot, O pcndurucalho OU COJ.lSa que O valha, OS exhibe, 
os põe no pescoço ou na lapela, elle, não só os acceit.ou· comó 
os usou. O uso traz como conscqucp.cia a acceitacão visto 
como ello níio podia u'"ar ct)u:sa que lhe não pertencia. 

Nestas cor.dicõcs; desde que o candidato. conf.essa que. 
'UISOU eS.sa condecoracão, confessa Lambem. clara iru;ophisma-" 
vclmente que a acceitou. O facto de não ter passado. recibo 
não vem provar que não usou e não accei'Lou essa conde-
eoraoão. · ·· 
· Para mim, este pauto uo vista constitucional é claro e 

insoyhismavel, e eu prC)prio fui um dOil poucos que· tivera!ll a 
coragem, talvez um tanto . abrutallmda, de reo:Usar publica-
mente uma t!ondJecora1;ilo. · . 

Sr. Presidente, o illusLr.o rep·re.tentante de Mmas Ge
l'aes, querendo justificar por . completo o .voto da. minol'ia da 
Commissão de Poderes, tambem procurou d'iscutir e, pela 
smr. argumentacão, nnnullar o · segundo. ponto de inelegibili
dade cm que incorreu o candidato diplomado pelo ]i:stado do 
Piaully; . ' · 

S. Ex. com .seu Làlonto de ,jurista, com -a sua palavra 
facil trouxe para o seio do Senado •uma serie de argumllntos, 
r>artidos de uma determinada bw;e que S. Ex. tomou como 
ef\'lencial para deduzir todas as razões quo pudllssem ser 

• condúcentes a favorecei' o seu constituinte:• · 
(' 1\~a:s .S. Ex. esqueccu-llo do auc o illustre repre~entant~ 
-do Dish•icto Federal,· na sessão de honte<m, .iá tinha expla-
nado brilhantemente esso assurnplo, qu.asi que o esgotando. 
O i·J.ustre Senador pelo Districto Federal fez . ver a genC<lc 
desse preceito legal que impode a óleição dos parentes ·con
sagtd:ineos e afins dos Gpverna:dores· de Estudo. Fez ver que · 
a- Com missão. de. Coru;Liúuiição~da .Camam · dos Deputados. 
quando se cogitou de pro,iccto do loi eleitoral, quo · com 
g1·an,c~e trabalho,, ·eom arg-umenl:açüo cerrada, CJOnsegui .!in
t.rodu?.ÍI' no proJeclo de lei, depois tornado lei nosa e Silva, 
um disposif.iyo el)t quo se pl'ohibia tcrminantemeuLc a i!lei
•.:ão do~ pru·f.mles eonsaguincos e al'lns de Govcrnadoret:> uu 
Pre"'identes dll Est!!do8. 

·l\fais tardo occorrcu um caso concreto. Foi um caso q111i 
apparenlcnwnte !;razia cm si uma grn.vlssirna injusti~a. Um 
Dcputad\J, que exercia mandato havia long-os annos, cm con-
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scquel].cia ae um parente seu ser elevado P!JIÔ vo!-o ~os se~s 
co-estadoanos á pr·esidencH• do seu Estado, se VIa Impossi-' 
hiliLado de voltar á Gamara dos Deputados. · 
, Com o obJectivo .de se evitar essa injustiça, procuro1:1-~c 
í'azer :uma excepção na lei eleitoral, excep(}ão que permlLtia 
a eleição desse Deputado .que já exercera mandato, -no caso 
d!J seu par~ente nos _gráos esta;helecidos pela lei set• ~leil? Pre
SJdente· do Estado .. Foi uniCamente com esse ObJectivo de 
evitar que' esse Deputado, que já estava ~x~rcendo és se 'man
dato, sof.fresse a injustiça de se ver exc.Juido da Camara, ,pelo 
facto de vêr seu·• parente elevado á presidencia do Estado~ . 
· Ora, Sr. Presidente, não se vae inferJr dahi 9u~ a lei 
teve por ob,iectivd acaba.r com essa excepiJao, permittmdo as 
promoclí·eS; porque o que se quiz evitar com a lei primitiva 
foi que os governadores qu-izcssern eleger seus. pàrentes con-

' L>anguineos e aí~·ins, exceptuando aquelles que · já exerciam 
mandato legislativo e que já se haviam feito eleger·por in- • 
1'luencia · iJroprla e não pelo prestigio ou pela forca dos seus 
parentes, na presidencia ·dos Estados.· - .. 

Por esse motivo fez-se a excepção legal. · · 
:s. iEx,, com o brilhan~ismo que caracteriza todos os seus 

àiscursos, procurou desviar ainda a attenoão do IS'enado, fa
,zendo crer que a interpretação a dar seria outra mais)iberal, 
. appellando pà.ra o velho brocat\do j uridico : nós devemos re
stringir tudo que é od,ioso e ampliar aquillo que for fa~ 
voravel. _ 

Mas S. Ex, esqueceu-se de que esta modificação legal a 
interpretação deste preceito que nós estavamos dando modi
ficando o estabelecido pela lei, foi para ?mplial-a e não para 
rcstringil-a. · 

Como ó que por nossa conta propria; vamo·s. dar mais am
plitude ou mais elasticidade a este dispositivo ? 

Não· ó passivei. Devemos nos ater ao espirita da lei, in
teiramente, ao elemento· historico ditado pela excepção da lei . 

. : Sr. Presidente, o illustre Senador por Minas Geraes, · ao 
terminar o seu bello discurso pareceu fazer crer .:tUe .aquelles . 

. que não concordaram com o voto. em separado da Commissã9 
de Poderes estavam de alguma 'l'órma pleiteando nesta Casa a 
.postorgacão do verdadeil·o .s'enLimento republicano; que es
tavam procurando advogar aqui no recinto do Senado doutrina 
subversiva do espirita· e da índole. republicana. · 

Não, Sr. Pre~idente, a nós não póde caber semelhante 
increpacão: Disvirtuam o ospiril.o ·e a indolo do regimen re-

' publicano todos aquellcs que unicamente para satisfazer á _. 
'aidade pessoal, ·unicamente para satisfazer determinadas am..: 
llições, procuram esquecer as idéas -fundanientaes da propa..: 
gunda republicana. Nós nos mantemos firmes sob o mesmo 
pendão, dofendendO o regimen ·republicano,. combatendo todos 
aquelles que sob qualquer motivo queiram postergar os senti
mentos republicanos, desvir~uando este regimen, do qual somos 
sinceros e verdadeiros defensores. (Muito bam; m,uito bem. 
Palmas.) . . 

O Sr. So~res dos Santos ·- Sr. Presi~ente, . quiz a má 
sorte que n1íS1 os republicanos do Rio Grande do Sul. represen
tantes daquella lcrt•a nesta Casa, cstc.iamos collocados em um. 
ponto de .. vista contrario ao que foi explanada pelo illusLre re
presentante mineiro. 
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. · Quiz a má sorte, sini, repito, porque si fôra dada, a nos 
outros a comprohcnsão .de um scrll.imento que não .fôra.'b do 
dever politico c do dever cívico nestas cadeiras, nós teríamos 
com sinceridade acompanhando a lição de direito dada por 
S. Ex. · · · . · 

Mas, as proposições lançadas pelo illustre representante 
por !\finas vieram tão fundo ferir as nossas convicções que, ao 
lado dos argumentos expendidos pelo meu eminente collega, 

·sinto-me no dever l.nmbcm···de explanar o vol.o que tenho. de 
dat· nesta debatida questão. · · · 

._. Preliminarmente, devo dizer a V. Ex., ·sr .. Presidente,· 
qnc a mim me espanl:ou o argumento apresentado pelo nobre 
Senador, com a lei eleitoral cm punho, dizendo que o candi
dato contcstanl.e não poderia: ser· reconheciçlo, porque a lei · 
declara que isso só se daria na hypot,hcse delle contar com 
mais da. metade dos votos dadõ's ao candidato ·inelegivel.-

.· Ora, desde ·que contestamos a elegibilidade do candidato 
diplomado, os votos que lhe foram dados são considerados nul..:: 
los e essa annullnção quem a. estabelece ó o paragrapllo unico 
do art. 35 da lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, que 
V. Ex., Sr. Presidente, me fará o favor de declàrar si ainda 
est.á em vigor,, · · 

Diz a lei eleitoral no art .. 35: 
"A inel~gibi)idade determina a nullidade dos votos que re

cahirem sobre os cidadãos que nella incidam, para o effeito 
de considerar-se eleito o immedinto em votos, salvo o disposto 
no artigo seguinte.". . / . . · · · · 
· · "Art.' 30, O immediato em votos ao inelegível so poderá 
ser reconhecido, si Qbtiver mais da metade dos votos dados· ao 
inelegível ... " · . . 

1\fas, cháma a att.en~ão do Senado para o paragrapho unico 
deste artigo :que estabelece: no calculo daquelle quociente elei
toral s6 serão computados os votos ,julgados validos .. ,.-

. Pergunto cu: qual é o quociente dos votos validos-dados 
ao candidato diplomado ? Si são nullos esses votos. não se .póde 
comprehender o argumento apresentado pelos nobres Sena-

. dores. ·' · 
Permit.ta-me, porém, V. ·Ex., Sr .. Presidente, que, para 

não me apaixonar com uma consequencia do debate brilhan
tíssimo havido nesta Casa, cu· venha aqui ·!lxpender simples
mente 'as razões do meu voto.· E, tão consciente 'estou desse de
ver, que' o escrevi, afim de que o Senado avalie os fundamentos 
do mesmo; . 

Sr. Presidente, como fOi, com proficiencia a· questão de 
rcconhecini"ento de um SenadQr pelo Estado do Piauhy, ·o Se
nado está "habilitado a rresolver sobre o momentoso assumpto 
Releve-me, entretanto, V. Ex. que eu :venha á tribuna sim
plesmente para dar os motivos do meu voto favoravel ao pa
recer da maioria da Commissíio do Poderes, baseando-me 
para isso cm fundamentos de ordem legal; de ordem politica 
e de ordem moral. , · 

E' minha convicção que o candidato diplomado, por ser 
irmão do Governador do Piauhy, ficou su!i e i to á condição de 
inelegibilidade de que trata o art. 3.7 da lei n. 3.208, de 1916, 
não lhe sendo applicavel a excepção do mesmo artigo, rpo~-
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quanto, ·Como fiMu ovidencindo prla discussão havida, o prc~ 
coito'' legal rcfcrc~se á hypotheso do uma reeleiÇão no caso 
rest.ricto de um prolongamenf.o do mandato anterior. 

E nem por outra fórma deve ser 'interpretada a· lei. de.;...; 
.de que csfa teve por fim gnrnnf.ir a liberdade do voto, evi
tando o appnrrlhnmento das olygarchins estadunes. A t.olo
rancia que a lP-i est.abelcce para ·os candidato~ qu'c estavam 
f!xcrcendo o mandato lcg-i~lativo na occasião da eleição ou qufl 
o houvessem exercirlo na legislatura anterior, é ,just.ificavrl 
pela prcsumpção dP- qtlf! r.sses· · canrlidnlos ,iá dispunham do 
um corpo olcitoral sufl'icirnfe para ole~el-os, ·imtes de ·surgir· 
a incompat.ihilidado lcgnt. . 

Ora, o oleilorndo qnc elege o Deputado não é nnmorica
mcntll o mr.smo 'tJUC sr. !.orna pmciso para lllegcr um Senador. 

O Deputado é eleito pelo v·oto r,umulativo, o Stmador pelo 
\'Of,o uninominal; o' Deput.ado é c li to por um districto, n Se·-
nador é eleito por um B~tado; . . . . · 
. Mesmo na hypot.lwse de· l.er o 'E~t.arlo um unico disl.ricl.o, 
como no Pinuhy. ainda assim,. os votos nccr.ssaríos ·para elo- . 
ger um Deputado não são· os mesmos dr. que ·prêcisa o can
didato ao cargo de s~nnc[or om uma eleicão livre r dispu-
t.adn. · · . 

Assim, pois, o Dcput.ado que é ir'mão do Govemador pô-· · 
de aspirar A mesma cadeira de Deputado, pm:qu!' irá dispu- · 
tal-a, eonl.nndo conutm eleitorado que ,í:í o elegeu. l\fas essa 
Deputado, ~r. quizcr di~put.nr n, oleic·fi.o · senatorial. precisa 
oontnr mm rlemenl.os r:o,·os .. para a conquisl.a. do.s quaes po·
dcrtí influir a aul.oridaclc do Oovrt•no, rxcrr.enrlo no plrit.o a 
Mmpressão offiíÍial. E 1'oi isto qnc n lüi quiz evitar o tl isto 
;instamcmt.o o que sC'· verifica no raso oloit.ornl que nos nro., 
occupa. . .. . . ""' • . 

Da conl.csl.ação 'apresont.acla · prlo candidato' Pires Fr.r
roirn consta q110 o Governr.dor do Pianhy, .Toão J"niz Fr.rroira, 
irmão do candiilat.o Sr. Felix P!lllhcco. percorreu ante!! da' 
eleil}ão, vnrios ·municipior. do sul dnqnolle. Estado em com·
panhin 'do .nm outro sou irmão,. r.nr::enhr.ii;o das obraR federaês. 
fazendo o St:'Í'Y.iQo dr forffl cabala cloit.ornJ.. · 

. ~sr.ria mtiil.o logico isso, dir. o r.it.ado docnmcnl.o; 
o nt.1\ pcrfeit.nmcntc ex-plicavel, se não fôra a sitnacão 
official do ambos o OR meios .de que cllcs lan~.ara"'. 
mão para at.crrori~:ar o rleil.orado, pois chegaram até á 
violenoia ... » · · 

Mais adianl.~. encont.ram-se no mesmo rlocnmllnfo PslaR 
r.xpri\ssivas vordarles: «Ningncm ignora que a familia Pires · 
Ferreira, proprinmcntr dita, r. snnR ramificacõPs Fortes, Car
valho. fort.nlrcirla pelas RnaR illlianQas cnm os r::ast.rllo Branro . 
. Lngr.s,l\fnflhados, nrhollo~ r. tnmht:>m outra'fi, r.onsf.it.IH' o maior 
nlrmento JlO!il.ico rio no11t.c do Est.ndo. Não ha município ondi'J 
não nl'lorem rebentos dn prole do coronel .Tosé Pires Ferr11ira, 
mcm pao, ou do coronel Antonio Pires Ferreira, mou tio o so
gro do marechal: Em Parl).hyba, Amarracão. Bnrif,y dos LO·· 
prs. Barras, I,ivrnmcnl.o, União, Campo Maior, Porto Alcgrr., 
para r.itar somonte os mnis ímportant.os, não é exaggero ar
firmar que mais de roo % das populações são represeritant.es 
das familias 11 que me venho do :referir - todos intimamente 
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·~·~ados no mal'r.ehnl Pir,e~ Ferr•!ir:i por lnços inqúcbrant.a-
veis. Pois .hcm, oxucl.nnicnte onde preponderam os membros ·, 
mais cheg-ados rln nossa familia é que o Governo do Estado 
''ll!lt'ichou em mostrar que o mai•edutl Pires Ferreira não 
lwvia ohl.ido. um ~IÍ Hurrmgio. E' bem uerl.o que a eleição foi~ 
:l'nr,iada ·pelos pr•oecsROR os mniR indei!or·o~oR; mas,, o quiJ fa-
zer r qual o córrPdivo~ ~ 

Pelos faclos- acima at·gnidos e que não forn,m devida
hlenl.o refutados pelos advog-ados do candidato diplomado, 
fem-~c a impressão de que houve realmente· violencla na elfli
(,'iin do Piauhy, por isso que não é possível. acceitar CO!IlO 
Hcndo verdndcirn n pequena votação obl.ida pelo contestante. 
quando é subido que o marechal Pires Ferreira, durante 2i 
annos, rep!'flscnl.on · o Piauhy nest.a Casa c que foi pela mão 

l grnerosa do mesmo mal'echal que o sou ndversario de ho,ie 
apparecou na politica daquelle Estado, conforme se ill,duz .nela 
r·urta t.ranscripla na cont.estnqüo c IJUO assim começa: ••· 

«Meu eminente chefe e prezndissimo amigo .. ,» 

Pelo exposto, se póde concluir que os dochmentos r.ela
tivos á eleiQão .sonnt.orial do Pinuhy não são comp·robatorios 
da verdade eleitoral, não. sendo tninbem admissivel do que o 
marechal Pires não 'foi eleito, quando é certo q.ue o pas~ado. 
deste velho JUilitar, encanecido no serviÇo da ,Patria, os ser
viços que. elle pr~st.ou ao seu Estado durante o longo período 
r!rn que exerceu o mandal.o de ;Senador, davam-lho o direito 
rio esporar a just.iça, dos ,;eus co-estadoanos em uma eleição 
Jlvre em QUe pudesse contar com OS suffragÍOS dOS ~CUS amig'OS, 

ISão, ·portanto, explica veis. os ·poucos votos. pur elle rece
bidos em uma eloioão em que concoi·reu ·desvantajosamente e 
:r.:or isso mesmo. devem ser contados esses votos, porque ex
primem as vontades doR eleitores que souberam resistir á 
coacoãn Cll'ficitll, na oleioão senatorial do Piauhy, · · . . 

Por tudo. ist.o, t.onho oin vistn tudo quanto acabo de aí-
firmar, deduzo: · · · . · . 

- Que são nullos, como· si fossem inexistentes, os votos 
dados ao canaidato diplomado na eleioíío senatorial realizada a 
20 de fevereiro no Estado do Piauhy, por• ser o mesmo inc!P
givel em fnce <la leg-islaoão em vigor. E assim, sendo, o meu 
voto é 'favoravel. ao reconhecimento do candidato contestante, 
Stim a Pl'eoccupacão de haver concorrido pa.ra a lesão de 
:nenhum direito individual .. E' este, com cffeito, o fundamento 
l~gal da minha attltude nesta· qucstúo. · · · 

Houve .de minha paJ:lo ·um interesse confes~ndo em es-. 
tudnr o assumpto com o in·t.ui,t,o do defen'dcr a situaoüo mn qu,; 
so vil mettido o marechal Pires Ferreir!l, de quem sou amigo; 
I'lRR este gesto fi() S)~mrat.hia em nada poderia inJ'luii' para a· 
qu~bra dn impnrcinlidaíie com que 'l'irmoi a minha convíccão. 

A .prova disto está na confirmn{'iio do mru julgamrntn 
adoptado .pelo parecw da maioria da Commissão, contra o· qual 
''C levantou uma vont.nde mnis forte 1'nvornvel uo ·1:\r. Fellx 
Pacheco, ·o que quer dizer que o rcconllecimcnto desse cun
didnt.o está sendo pleiteado no terreno das combinacões po
hticas. .. ~- ... 

'· 
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· · Quanto a mim,· não ouso negar, que existem razões de· 
ordem politica, ,justificando o meu voto, além das que acima 
apresentei, mas tambem reco.nheço que n'lio são outros 03 mo
tivos que estão determinando as altitudes divergente·s dos 
.dous grupos om que está dividido o Senado. para re~olver a 
:moment.osa questão. · · 

Regularmente, o acto do Senado, relativo '1.1o reconheci
mento dos seus membros, decorre do rt>gulamento interno desta 
Casa; é ... uma funcção da competencia exclusiva do •Senador. 
que a deve exercer livremente, sem o receio de ver· compro
:me'tLida a l1armonia e a independência dos poderes const.i
tuidos, tal como prescreve a ConstiLuição da Republica. 

As in,iuncl}ões politicas, dosde que o caso presente se 
torne politico, podem, entref,anto, gerar surprezas; qualquer 
(JUe seja ,porém, ·o alvitre adoptado ·por maioria· de votos, 
estou convencido, de que •deliberações como esl:is não repre- ' 
sentam os eJ'.feitos de submissões individuaes, mas re:flectem • 
.ctuando muil.o, compromissos anteriores, tomadoa, talvez, em 
defesa dos interesses restrictos dos ·Estados, sem, com tudo, 
compromeLter a autonomia que devemos mante:· nas nossas · 
decisões. · . , : · 
. .Juizos erroneos podem traduzir consequencias desagra-
daveis. p·eiornndo a situacão das inst.il.uiçõAs republicanas e · 
ereando uma at:mosphera de anLipathias, p·ela i!lu,s·ã·o ·formada 
na crença ·popular em virl.ude da critica gerada pelo despeito, 
que ''não é positivamente o consel·heiro das. búas nccUes. 

, Sempre conâemnei esses alvitrss seguidos· por·· detractores 
contumazes, que estilo sempre affeif.os ao arrepenclimenLo, mas 
dEJ quem devemos esperar novas arremeWdas, desde que sejam 
exitndas as suas ruins p-aixões. · -· 

Que os meus ool!egas perdoem a atJ.itude defensivá que 
rcsàlvi assumir nest.e momento, resguardando o prestigio da 
propria corporacão a que pertencemos. . 

O Senado Federal, a quem o saudosissimo Pinheiro. Ma
chado não se cancava de indicar como sendo a atal·aia da R:e
publica; o Senado, de onrt~ sahiu prestigiado para all re~iões 
<lo poder o actu-al Chefe da Nação, Já soffreu os effeitos dessa 
camnanha abominavel, .porque .i·á ,foi . comparado, perdoe-me 
V. Ex., Sr. Presidente, a uma cloaca pela penna venenasa de 

. um jornalista iconoclasta, esse mesmo que agora,vem ao en
contro de uma cadeira neste recinto, com a esperança de al
cancnl-a, contando com a complacencia de uma maioria occa
'sionai. 

.Sr. P.residente, creio ter· dito o sufriciente pnra ,Justificar 
o motivo moral QUI) •• me impede de votar· a favor de seme
lhante pretencão. (Mttito bem; muito bem. O 01•ador é, cum-
primentado. Palmas. ) · · .. .. 
. O Sr. Gonçalo Rollemberg (*) - Sr. Presidente, noto 
que V: Ex. me olha com certa admiração. 

' 
0 SR. PHESTDEN'l'F: - Não, senh~r .. 

· O SR.· GoNÇALo RottEMBERO '- Esta admiração é muit.o 
justa e natural - é mesmo para extranhar, que tenha eu tido 
a coragem de usar da' palavra, aqui, no Senado, depois das 
orações dos seus primeiros e· mais nota veis oradores. Mas o 

Este discurso não foi reyisto pelo orador,, 

·" 
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a.evP:r .Jlle arrasta ~ tribuna, Eu rião venho á ella: sou im
p~lhdo pelo cumpriment.o do dever. Por isso, espero que 
V. Ex. e o Senado me desculparão do gesto que acabo de ter. 

Antes de mais, Sr, Presidente, vou fazer uma declar::~ção. 
Qua~d!l lavrei o meu .voto ~m separado, não passou pelo 

meu espmto a estulta pretençao de convencer a ninguem., 
Elaborei-o, simplesmente para Justificar o meu modo de pro
cede~, e o meu. votar perante o Sen;:tdo, perante a opinião 
publica e, especmlmente, perante o eleitorado da minha terra, 
que delegob os poâeres que aqui exercito. 

· As razões que me !ovaram a dar esse voto em separado 
.iá est.ão cxafadns no documento que escrevi.· Tive a sorte -
porque parece que Deus protege aos fracos - de vêr que to- ·. 
dos os oradores que me antecederam concordaram, de algum 
modo commigo. e defenderem esse voto em separado. 

O Sr. ·senador.pelo Ceará, que começou o debate, o gran
de orador pelo Dist.ricto Federal, o illustre Sr. Dr. Paulo de 
Front.in, emfim todos os senhores :que se occuparam do as
sumpt.o disseram e provaram até á evidencia que o canaidato 
'diplomado, o Sr. Dr .. José Felix Alves Pacheco, é manifesta
mente inelegível. E' est.a uma das asserções que faço no meu 
voto em separado. 

Por sua vez o R.elat.or do segundo voto em· separado, tam-
. bem allegou e com inuito fundamento, que Sr. marechal Pi
res Ferreira, apezar do seu alto merecimento, não havia con
seguido o numero de votos necessarios para· ser reconhecido, 
deante da lei eleitoral. AdVOI\'OU, portanto, a segunda coD .. 
clusão do meu voto em separado. . 
, E' assim pànsando, Sr. Presidente, que continuo a susten

tar que a solucão mais conse!lf.anea com a .iust.iça. com o di
reit.o, é a que 'nrópuz: que seja atinullada n eleição para Se
nador do .Piauby, e que se maride proceder a nova eleição, 
para preenchimento da vaga. · 

' Sr. Presidente, da discussão havida. aqui resnlta um facto, 
que não póde deixar de chamar a af.tenção a todos nós, es
pecialmente, quando cl1ega pura chamar a do obscuro Senador · 
que occupa a tribuna. , 

·" 0 SR. MARCIT;IO DE LACERDA- Não apoiado .. . ' 

O SR, (lo'NÇALO R.oLLEMBERa ·.- O facto é o seguinte: Ha 
um cRso e ainda não investigamos com ·todo cuidado que 
permittê que no Brasil intei.ro os Governadores dos Estados 
elejam todos os Deputados .e Senadores se~ .que se possam ~e 
facto affimar aue estas eleições foram falsJflCD;das; essas' elei
ções são verdadeiras e reaes. Mas por que mot1vo os Governa
dores ' assim conseguem eleger seus protegidos, seus candi
datos? 

Será rpor, ventura por •falta de civismo do eleitorado?· 
Não, Sr. Presi'dent.e. Investigando JJom attenGão, procurando 
diagnosticar· esta mol'estia que· vae corroendo o organismo, 
nacional. descobre-se a cnusa primordial, a ethiolog-ia desse 
mal. Elle existe. exclusivamente na nossa Constituição. · 

A nossa Constituiçã oenfeixou nas mãos dos governadores 
dos Estados uma tão ·ATande somma de poderes que não ha " 
meio, nã·o :ha possibilidade do povo .poder resist.ir-lhes. E 
vivemos simplesmente a appellar para os seus sentimentos 
!Pessoaes, para a sua cordura, para o seu civismo. Este é um 
motivo para chamar a nossa attenção e procurar sanar este 

• 
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mal terrível quo nos levar:\ f1 ,:assalng~m de um .potencia es-
1.rangeira, sir não cuidar-·mos quanto antes do remedio neces-

.sario, indispensavel: a revisão constitucional.' . . 
E' preciso, IS absolutamente preciso· cercear o poder omru

pot.ent.e dos governadores dos Estados c i>~so só lle conse·guirá 
í'a?.ondo a revisão da eonst.ituioão. ,., · 

·No Est.ndo da Bnlhia tivemos um exemplo. A po,pulacão 
'do Estado, em sua grande maioria, rlwo!Lou-se e, quando o 
Governador viu qur. r.ra impot.r.nte para. sust.enlnr-se, appef
lou para o Govorno Federal, e est.o, ainda em nbme desta 
Const.itui()ão, foi ,suj)fncar' a revolta .popular .e dar 1'orça ao 
Governo contra quem o povo se revoltára. . . · 
.., · . Não ·ha port.nnt.o meios. Acontece com o nosso. povo o 
que acontecia com os escravos. ·No começo procuravam vin
gar-se daquelles que os perseguiam,· mas, por fim, conv.en
cidos de que perdiam n seu t.empo e que a situaçii:o peorava, 
submett.ernm-so e acabaram sendo vordadeirament.e escra
vos, e não se t.e'riam libertado· se o povo brasileiro não ti
yeese, nesse seu acto, comprehendido os seus deveres dando, 
por , si, liberdade a toda raça,. · 

Portanto. Sr. P.rr.sident.e, esta questão que se .suscita 
aqui, .deve despertar no · nosso intimo esta certeza, essa 
coJFVicção de que ha uma crmsn. que g-era< est.e mnl est.nr indé' .. 
·finido em t.odo o paiz, o procurando indagar quaL em e pre
scruta,ndo q•ulaes (IS motivos desse mal,-estar. chegaremos a 
este .resuH.ndo: é o poder discreciona.rio, omnipot.rnte que t.eem 
·OS governos dos Esta,dos, sendo nccessnrio pOr nm freio 11. eSS•J 
poder e o ·u,nieo meio é fazer a revisão •Jon.-t.if.ucior:ál. • 

Sr. Presicle.nt.c, a nossa Constituição preci~n de revisün. 
O .Sn. 1l. AZERilDO - .A Constif.uiçã() rlove conserval'-se 

como est.(l. 
O Sn. GoNÇALo RotLJlMDEna - O i Ilustre Senador .por. 

Minas Gornes fez ver que n disposição rJonstitucionaJ·· qno 
.probibe as condecoracões era uma quest..ão denominada rl,c 
pouc11 importn.ncia e qu~e não se devia. tloixar do r~connecer 
um cidadão eleito, pelo· facto d·e haver acceitarlo conde•:o-

. racões. , . . · " 
Mas, en~ão, Sr. Presidente, a Const.it.uic}iio 'não determinou 

que todo n:quello que acceit.asse condr.c~o'rn(!foes r.st.rangniras 
perderiam os seus direHos polit.icos? • 

Ul\t Sn. ~SENA Don :- Foi categoricn., ' 
O Sn. GoNÇALO ·nou,J~Mnmia - Foi cntn'ioricn, não ha du

vida, foi d'emnis ··severa na pena qne est,n.beleeea r! eu mesmll 
não sei a qun inf.uit.os ohndecrm: Mas o meio de J'IWOI' um M
t.igo dn.. Const.it.nição niio i\ deixar d'o exccnt.al-o, ,1 .reyer· nssn 
~oil.stit.ui.;iio pelos meios det.erminarlos. . . 

A nossa Const.it.uição ó como ·uma m01)a heJ!ln,, tle formas 
t·eguJ,arcR. mas que, por inf'flliCidaclr:>, ·nascrn vesg•n; trouxe 
npezar de sen corpo hem conformado os p'tis torro~. 
soffre ·do pir.d-bot, e nüo é ,insl.o que a exponhamos .no ricl!
~ulo nom consintamos qur. ninguom o, desre~poit.o, mas por 
nossa. wz devemos lovnl-n, aos ·cirurgiões pnJ•a !JOrrigir-Hro .os 
defeitos. 

O Sn. A. AzF.R.F.Do ....., A Constituição é pGrfeit,n: os h'omens: 
o que não a executam. _ · 

, ' ' O • • Oo '/t ,o lo• '' ' , o 
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O Sn. GoN()AT.O fiOLLEMBERCI - !\las , .as leis são cren!ln~ 
para soffrent' ·n..~ paixões humanas e é por isso que é .n.ccessa-

. rio que se t•elforme n Constituição. . · · 
Fa,oà.:se, por exnmplo, n mrugist.rnt.urn federal como :1 

quiz faznr n Sr. :Am,philophio Ferreira de Carvalho e bast.a · 
isso parn o Bra;;i.l ,;ofrTer umn transformação profunda, por
QUil serin. um rrnio · postl) ao•s desmandos do~ gbvernadores ,) o 
Poder .Turliciario dos Estn,dos t.raría est.e pniz dent.ro da Ubr•J'
i.ladn, da ordrm () dn. prnsperidadr,. Como se acha, rmt.rrg>Ui~ :í 
v~nt.rvde rliscr~1cionnri.a rins ·A"O'Vcrnadores, ·i\ impossível. hnw
mos de rahir .no despol.ismo ot1 na civilizar,ão clhinezn. 
, Eram ost.as as considerações quo tinha a fazer quanto :'is 

rnzõrs (filo det.rrminn,ram o mnu voto pel11 inelegibilidade .rio 
Sr. Fclix Pacheco, .n.lém das que foram exaradas. do men votn 
l'm srpnrado, quo foi rlucidado brilhantemente p~los oradoreq 
que mo precederam, concluindo !Pela necessidade de ~r proce
tler ;1. nova nlcição' por ser est.a n, unica. solução le~rnl. Qllll nün 
ha qnrm a conteRt.e. (illuito l1em.: muito bem.) 

f i . . ' 

·O Sr. lrineu Machado - ~r.. Presidente. achando-se 
arlrant.ad!l n hm•a, o achando-mo ainda hmn :doentr e bem 

.~!: ~~ti1~i~ir~0.~~r:~i~~~~~~ d:aZ ~ona~~~~~o t~%P~~Ju~~~i~~~~~ 
obrigado a usar dn palavra aincrL uma srgunnn. vez, -r. esta 
minha affirmar,üo consl.a das palavraft rio meu rli.~rmrso de 
hontrm, - pNiirin no Srnadn a A"entileza (le votar o reqne
riml1n1JO qne lh<l vou dirigir prdindo -o. adiamento :ria dis- . 
m1ssão para amanhã. Rrmdo mais nn menos a mrsmrL hm•a f'm · 
quo honf.l'm .roi adiaria, poderá ~rl.,-o hoj11 igualmrmto. Na 
vtwdnde, o .drhalr. 6 ~de uma gJ•fividáde const.it.uilional supre:.. 
mlli. F:st.a questão é,111Uit.o mais importante do quo M ~~u~põ~ ... 
Elia tem um nlcanM, um offoitl) politico e de consequencia 
muito. mais A'ravll do que se imagina. E' bom qur, o Snnndo 
delibero nrL sua inteira ·C plena rrsponsabilidndc. ·O tempo 
adiar ·por 2'i. horas a disctJssão 11 •votacão. do assumpto. . , 

· traz consellw: A discussão traz luz r o Sena<!o nada perde om 
.Deixo, poiR; nn.o. mãos dr. V. Ex. o meu rrq,uerimrmt.o flB 

adiamento elo de!Jatr para amanhã; esperando dn hene.volcncia 
r. gcntilozn do Senado quo nccedn ao meu pedido. . , . ' 

O Sr. Presidente - ·O Senado acaba de. ouvir. o ·róqueri- · 
monto formulado d'o Sr. Senador Iri,lcu Mnchndo, no .~ontido 
rle adiamento da discusRão do parecer em debat.n. · 

Os ·.senhora~ que . o approvnm queiram. dar o seu assen-
1 imcnto. (Pa11sa. J 

I<' o i a·pprovado. . 
Fica· adiada n rliscusRiío. 
Nada mais constando da. orrl'mn do rlia, aviso nos Sr~; s~~. 

nadorr,s qun amanhã ahrirni a RCsRfio á uma hora em ponto. 
DMiln qur fui rlrit.ó Sr,narlor .. rm 1910, encontrei ,i1i a f.ITaxo · 
r~Rt.nhelellida do se rlar meia hora r! e tolrranr.ia. · 

· O .Sn .• ToRJ~ EusFJ!f.O - Tnlcrannin QUI) 'tf1m sido sempre 
ndmitt.idn aqui. • 

O .Sn; .PnESIDEN'l'E - Como. poréni, honl.em houvo aqui 
CJlHlm reclamasse Dontra rssc 'aet.o meu, acoimando-o de violn
r:iio regimental, resolvi, salvo resoluçã.o em Mntrario d'o Se-

'.! 
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nado, abrir a sessão 'ú uma hora em ponto, como determina o. 
Regimento. · ·. · · 
· Nada mais havendo a i:ratar vou levantar a sessão. . . 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Continuação da discussão unica do parecer da Commissão 

de Poderes n. 23, de 1921, sobre .as eleições realizadas nó E8-
tado do Piauhy, em 20 de fevereiro do corrente anno, para 

·renovação do terço do Senado e opinando que seja reconheoido 
e proclamado ·Senador da Republica, pelo referido Estado, o 
Sr. marechal Firmino Pires Ferreira (com voto em. sepa1·ado 
do Sr. Genr.roso MarqlWS, opinando pelo reconhecimento- do· 
Sr.· José Fel·ix Alves Pac.'lt.eco e com voto em .~eparado do .S1·. 
Gonçalo Rollernbe7'U, propondo a annullação das re{ertda.~ 
eleições) • . . 

''-

Levanta:.se a sessão ás 15 horas· e 45 minutos.,· 

12• SESSÃO, EM 2o DE MAIO DE 1920. 
i . 
' 

PRESIDENCIA DO. SR. BUENO DE PAIVÀ, PRESIDENTE 
·. 

:A.'s 13 horas, abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. 
:A'. Azeredo, Cunha Pedro!Ul, Abdias INteves, Hermenegildo de 
Moraes, Mendonça, Martiii's, Al'exandrino de Alencar, .Si!verio 
Ne·ry, Lopes Gioncalves, Justo. Chel'lmont, Indio do Brasil, Go
dofredo Vianna, José Euzebio, Costa: Rodrigues, Antonino 
Freire, Benjamin Barroso, Francisco Sá, Eloy .de. Souza, João 
Lyra, Tobias Monteiro, Antonio !Massa, Vénancio.·Neiva, 11\la
noel Borba, Araujo Góes, Oliveira Val!adão, Gonçalo Rollem-
berg, Biqueira de ·Menezes, :Antonio Muniz, ·Moniz Sodré, Ber- ' 
nardino Monteiro, Jeronymo Monteiro. ·Marcilio de Lacerda, 
!Miguel de Carvalho, .Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Irineu 
:Machado, 'Raul Soares, Bernardo Monteiro, Fr!ij!Cisco SaBes, 
Alfredo Ell'is, Alvaro de· Carval,ho, ·,José 1\1urtinho, Pedro Ce
lestino; Ramos Caiado, · Elj_gemio Jardim, ·. Carloe Cavalcallite,. 
Generoso Marques. Laura ·Müller, Vida! Ramos, Felippe Schi-
midt. Soares dos Santm;, e Vespucio de- A:bre.u (51). . ... 

-Deil."\·am 'de comparecer com causa justificada os Srs. Rosa. 
e' Silva, Eusebio de Andrade, Modesto Leal, Adolpho Gordo, 
Xavier da Silva e Carlos Barbosa (6). · 

E' lida e sem reclama~ão approvada a acta da sessão 
~~~. . 

O Sr. t• Secretario declara que não •h a· e~ediente. . . 
·o Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes 

/ 

PARECERES' 
/ 

N. 2{. -~i 921 

Não parece :procAdente, por ofl:ender, em parte, o dis
fPOSitivo do art. 72, § 17 da Constituic;ã·o o n. 1, do art. 1•, 
do .projecto n. 2, deste· annq, apresentado pelo Senador Paulo 
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· de Frontin; porquanto, consagrando, em geràl isenção de ar
mazenagem,· até 31 dé dezembr!) do corrente anno, excedent.e 
a tres me?.es; para as mercadorias importadas até 30 de abril 
ultimo, attcnta contra o direito de .propriedade das empr13zas 
de obras em alguns portllS da Republica, cor,ferido pela União, 
por autorização legislativa, em· compensação dos serviços que 
exe·cutaram e estão executando, notadamente ·a das Docas ~e 
Santos, Manáos Hm•bOU1' Limitcd, Port o( Para c Port .of R'o 
de ·Janeiro, ás quaes, embora por tempo determinado, !oram 
outorgadas, concedidas ou arrendadas, por contracto,. as ta~as 

· de !lrmazenagem ou metade destas, a· que. se refere o dilo 
proJecto. ~ · · 

Quanto ao n. 2 do referido art. 1•, do projecto, nada 
tem a oppõr a Commissão; .porque, sendo o leilão de merca
dorias importa9as, . que, no devido teinpo, não. foram despa
chadas determmado para pagamento do imposto de entrada 
ou importação, arts. 257 e 2!1()1 da Consolidação das· Leis das 
Alfandegas, de 13 de abril de 1·8•94, não ó recusavel .ao ·póder 
publico suspender .esse leilão .para as mercadorias que ti
verem ca1hido em · commisso, pu, por outra, prorogar o prazo 
.para satisfação ou cobrança dos dil'eitos conpetentes e fi-

. xados em lei. · 

A respeito do n. 3, do alfudido at;t, 1 • parece que, sendo · 
o orçamento da Republica materia de ordem constitucional 
(àrt. 34, n. 1, da Constituição) uma vez notada e em e:x:e- · 
cucão, .. para fazer face á despezà fixada, não póde · ser alte
rada a lei de meios ou da Receita. Ora, o areamento vigente, 
no art. 2", n. 3, t~atando da receita,. prescreveu que do im
posto de importação fossem arrecadados 55. o/o, 'em ouro, ao 
cambio do dia. Nestas condições, prorogar até 30 de setembro 
.proximo o pagamento dessa taxa .para· as mercadorias im
portadas ate· 30 de abril ultimo· e rfixando a ·convereão. do 
mil réis ouro em '2$000, papel, é coneorrer para o desequilibrio 

. maior das ·finanças, . ,iá bastante deprimidas por innumeras 
' circumstancias, geralmente conhecidas. 'Entretanto, como salus 
populi sttp1•ema lcx csto, por se tratar de um. direito exclu
s!:vo da União, com o qual esta póde' transigir e por serem .. 
reaes as apcrturas do commercio, ó admissivel que o· Con-· 
gresso adopte a medida excepcional e transitoria, contida no 

• mencionado dispositivo ·do· projecto. 

Quanto, finalm'enLe, ao arL 2• pt•oject.o, é evidente que 
collide com o citado lart. 72 §·~ · 17 e 24 da Constituição. 

Coin effeito, vae de encontro ao direito de propriedade .. 
· sem desapropriacão remunerada, decretar que o ti~u1lar de 
nm credito se,ia obrigado a prorogar o prazo d~ seu venci
mento, estipulado com o devedor .da obrigacão, acceitando, 
igualmente, a' taxa de juros que o poder publico, fixar ou 
estabelecer. 

Essas med•idas cahiriam deanle dos lribunaes, porque o 
direito dominical é uma garnntia constitucional, em toda a 
$UII plenitude. • .. . 
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ANNAES PO SENAPO V 

·~: .. r:·, " Por outro lado, o livm cxorcicio de qualquer profisoão 
moral, intellcctuaJ c industrial (c, nesta ultfma .·exprc.s

são, ·ec·mprchendc-se o Crmt11!C1'cio) é outra ·garantia fun
damenl.aL E, no circulo dessa· libredade, estão incluídos os 
<lircilos de contractar litiilall)·Cnte, • determinar atl condições 
e . modalidades dos contractos. Ora, OrS cffcitos commcrciaes, 
a que alludc o cif,ado at•l. 2" do projecto, são verdad'ciro~ 
contrar:.tos entre partes, liv:rcs para contractar,: nas esphcras 
do direito privado, que a CoiJBtituicão assegura c garante. 
Logo, parece que essa. disposição não pódc ser acceita. 

:;\ .<';,/' 
;'"'/~::.-:: '· ' .. 

i,'~ .. 

1'1. moratoria, regulada por lei; a de n. 2.024, de 17 do 
dezembro de 1 !lOS, é um pacto entre credor e· devedor e obe.- · 
decc a formurlas que não podem ser sacrificadas de occa~ião, 
em beneficio sómente de. um dellcs. ' . . · 

Uma provisão Jegislalivu. que, peneLt-and:O o~ domínios 
de estipulaçõCi3 contractuaes entre pessoas sui juris, fosse 
de~moronar a vontade e a. 1'é d'os contractantes, ·garantidas 
constitucionalmente, pt·etenuendo· obrigar, sem audiencia do~ · 
interessados, pela força coercitívu., et•cdor c devedor, teria 
que cahir ante a mages,tade da ,iustioa, -produzindo, sómente 
por algum Lemplil, uma das maiores anarchius c abalo de ·~re- · 
dito privado e da confiançu. nacional. . . 

·-
listo posto, é u. Commissão do parecer q1ue sejam accettos 

do pro,iecto apenas os ns. 2 e 3. do u.rt . .1• é rejeitad6, por 
inconstitucionaes, o n. ·I do art. -1• e o dispositivo do art.. 2•. 

. Sa,la Lias Commi.ssões, 19 ·de waio de 192L - Rau.t Soa-
.·;.;.: l'es, Presidente. - ·Lopas· Gonçalves, Relator. - Antonio 
. ~~: Moniz. - Éloy <le Souza. -' Be1'1W1'dino Montei!•o. . 

PROfEC'JU DO SE'N.'\1>0 N. 2, DE i921, .... QUE 8E RIWERE. ó PAI\I!:Ctlt' 
SUPR.~ · · 

O 'Congresso Naeional decreta: 

Art. i. • Para combatet• a Luxa cambial· ficam adopLadas 
as seguintc,s medidrus de cmcrgencia: · . 

-h I, pm·a a.s mercadorias entradas. por importaç.ilo no Bra
.J.sil até 30 dre abt•il do corrente nnno fiea dispensada até 3i 

tle dezembro proximo futuro tr m,mazenagem exc~dcnLe a tres 
mezes; · . · . . · 

.---:: II, fica 8uspensa aLt.i 3'1 de dezembt•o do corrente nnno· 
1 
,f :::;;..-em todas alfandegas dll' Republica a· tenda cm leilão d'aa · 

meroadoriu.S cahidas cm commisw, exceptuadas u.s de faciJ. 
· df.ltcrioraçiio; . . . 
. · . · III, par~as mercadorias entradas JlOt' imporl:acão até 30 

:: ... . -==-"ãt' dmr.embro ~corrente anno, a cobrança .. de 55 %, ou 1'0, do 
·; ·· imposto de impoi'La1;ãü· parrt consumo, será !'cita até ao dll 

se Lembro ·.do anno futuro, :i taxa fixa de 2$, puocl por 1$, 
ouro. 

''• .• 

Art. 2. • Para. todas as letras de cumbio, saques, racturàs, 
contas o outros oi'J'ciLos commerciacs, cm moeda etiLt·an:;oira 

•' 
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SEBS,\0 EM 20 DE NA!O DE i92J' 

·-ou ·em mil réis, ouro, acceito no paiz e a se vencerem até 
· · 31 de dezembro ~o eorrente a.nno, ficam pro rogados por .seis 

mezes · os prazos dos re.specL1vos vencimentos, com o Juro 
lcg~I de 13 o/a ao anuo, du.rante o período da prorogação. 

Ar L: 3. • Revogam-se as disposiçõe9 c.m contrario. 

Sala das sessões, 9 de maio· de. 1921. -Paulo de FronUn.. 
' 

Pensa· a Conm1issão de· ConsLituição c Diplomacia que o 
projecto n. 1::!0, de 1920, autorisando o Poder Executivo a 
abrir, pelo l\linisterio da. Fazenda, o credito especial de réis 
342:337$100, para pagamento do salarios devidos aos ope
rarias da Imprensa Nacional c Diario Official, relativos ao 
anno de 1913, não contraria nenhum disposi•t•ivo da Consti-

. tuicão Federal. 
' 

Sala da Comm.issão de Constituição e Diplomacia, 19 tie 
·maio de 1021. -· Ila.ul Soares, Presidente. - A·ntonio Mo
niz, Relator. - LozJCs Gonçalve.~. - Bet•nardo Monteiro. -
Eloy de Snu.za .. 

PRO\JEl:TO DO S!IJS,\DO N. 120, .DE 1920, A QUB SE REFERE O 
PARECER SUPRA 

O. Congresso ·:Naci.tmal Jecrcta: 
\ 

Ai:-1.. 1." E' u ·Poder ExecuLivo autorizado a abrir, pelo 
Minis~erio da, FazP.nda, o credito especial dle 342:337$100, 
para pagamento . de salarios devidos ·aos operarias da Im
prensa Nacional c Dia rio Of{ü:ial, relativo:? ao anno, de 1913. 

' Art. 2. • llevogam-<Se a,;; d'isposicões em. contrario. 

Sala das sessões, 22 de dez.umJJro de 192{1. - lrincu 
Machado. . . 

. O at•t. 86 da lei n .. 981, de 2 de setembro de 1914, sobre 
o «Ensino Primario Normal e Profissional:., no Di&Lricto Fe
deral, estabelece, entre o pessoal docente ·elementar de lettra~. 
a classe dos adjuntos de 1", 2' c 3' classes, em seguida a dos 
directores de ,escolas e professores cathedraticos. · 

Logo, esses adjuntos, .por serem membros do magisterio 
publico, não podem deixar de pertencer ao funccionalismo 
da C111p~tal Federal. E, assim, prestando serviços escolares, 
seria illegal, iníquo e injusti1'ioa"'el . recusar-lhes a contagem 
de •llemi)o relativo ao ,trabalho offeoLivo e real. Este é o ·caso 
da adjunta D. Olga Vertilina .Mattos de Oliveira, a que R~ 
t•efero a resolução vf:ltlida. Ora, um dos .predicamentos em 
todos. os paizes e nacõ~S' civilizadas, do funccionario publico 
é, exactamente. o da conLagcm de tempo de sel'Viço, para en
trar no gozo da ant-l(Juidadc ·O, portanto, das promoções, das 
U1'ati[icações addicionaes c da aposentadoria. . 

A postulaneu, não o nega o Sr. Prefeito, t'unccionou, u:t 
l'cgencia do uma aula do gymnastica na «Escola Modelo José 
Bonifacio:~<, de 15 do abril a 31 de dezembro de 1905 e func
oionou, o quo é t•a.ro ·(o, por isso, deve merecer menção hon~ 
rosa) ill'a1uitautcntc, ,som t•emuuet•aciio pecunial'ia. . 

' . 

'·';·' .. ,, 
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.. )~NNAES DO SENADO . I 

-. 
Não ha, pois, razão pam se 'lhe negar o reconhecimento 

de um u-irlüto, que não· é um favor a pt•ovisão votada pelo 
Uonselho Municipal. · · 

Diz, -porém, o Sr. ProJ'oiLo que a resolução, 1 prevalocor, 
creat·á a essa adjunta uma situação p1•ivilegiada entre as SU'>:l 

· colleg!lls; e que. para evitai-a, deveria ·o Conselho adopLar 
principio. que {i7'm.f!sSe uma ·lei geral, abrangendo todos os ca-
sos e afastando le's pessoacs. · . 

Esse argumento não prevalece: _1", pot·que não ha pri
vilegio onde se · consagra um direito adquirido pelo ü•abalho; 
2•, porque seria absurdo castigar o· titular de-sse direito &)m 
aquitlo que o Sr. Prefeito considera- uma falta legislwUva .do 
Conselho - a ine:cistencia de lei determinando uma regra 
sobre o assumpto. ' · . . 

üra, . preCisamente por ·se não ter abalançado a· legisla
tura do Districto á confecoão e votação de uma rLal lei, n~
cessaria. e· imprescindivel, é que teem · surgido e continuarão 
a surgir as resolucões que o Sr. Prefeito denomina pessoae&, 
porquanto ninguem é obrigado a esperar por . uma medida 

. geral, quanido adquiriu uma liquida situacão jurídica, que 
apenas .depende de reconhecirmcnto. legal, .por meio .de petição, 
uma das garantias do art·. 7•2; § 9" da Constituicão. 

Ha pre<ledentes a ·respeito do 'oaso em dtscussão, enLre 
- outros o da adjunta D. O li via I•imentel Coelho, resolvi-a" 

em a sessão do anno. uiLimo.; · · · 
A' vist.a di-sto, -não estando o véto nos pr~císos termos Oü 

art. 24 da .Consold. n. 5.160, de 8 de março de 1904; ·porque 
·a resolucão veLada a) não é inconstitucional; b) contraria a 
qualquer lei j'ederal; c) .. aos· direitos de qualquer municipio 
ou dos Estados; d) ini'ensa aos interesses 'do Distri<ltO; é a 
Commissão de .parecei' seja o mesmo rejeitado e mantida a 
mesma resolução. . ·. 

Sala das Commissões, 1-9 oe maio de 19·21. - Raul Soa
l'es, Prestdente. - 'Lopes Gonçalves, Relator. -- Antonio 
Muniz . . - Eloy_ .de Souza. -- Berna1'dino Monteil'o . 

MZÕES DO VÉTO 

r 

Sr-s. Senadores - Nego -sanc,;ão á presente resolução 
POI' mandar contar o tempo qpe menc-iona á adjunta de 1• 
classe D. Olga VertiJi.na J\la~tos de Oliveira, pal'a ·todos o,ç 
e/feitos. · .. . 

Não. seria Justa· ·essa <lOntagem ·visto como crcar1a para 
a professora a que se refer(l urma situação ,privile~:iada den
tre suas collcgas nas me~m·as condições. 

Pa·rece, · aHás, que a unica cousa razoavel relst.n•amente 
á conta-gem do tempo seria o Conselho Municipal· · adoptar 
qualquer principio mn .que .J'h•masse uma lei geral, abran
gendo Lodos os casos e eviLarudo leis pcssoaes que tanto pr~
judicam a just.ica do ·traLamentq ·que a aclmini91:l'al~ão cle:va 
a todos os J'~Jnccionarios· em igualda-de ele conclif;õc·s. ·· 

O Sem~cro, a cuja -alta sabedoria cnü·ego o meu véto, re
solvertí a respeito como lhe parece L' mais conveniente. ....., 
Cm·los Sam.pai6!. · 

" 

I 
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SESS.\0 l:l~t 20 OB :l.lAIO DE !921 

ni!:SOLUÇ.\0 DO C:O:-'I:lELl!O MUNICIPAL A QUE l:ll:l lll:l~'ERE!I1 O "V!!:TO" 
• N •. i:;J, DE iU20, E O l'AIU!CE!l SUI'I\A. ,' 

O ·Conselho l\lunicipal resolve: 
Artigo unico. :Fica o Prefeito àutÓrizauo a mandar contai' 

á professora adjunta de l' classe. D. Olga Vortulina 1\fattos dtr 
Oliveira, para todos os effcitos, o perio~o de tempo do serviço 
gratuitQ ·pela mesma pt•csLado, na rcgcuc1a do uma aula de gym
nasLica'na Escola. Modelo José Bonií'acio, occorrido de 15 de 
vbril.a 31 do JozcmiJl'o uc l90rí, num total de cento e sessenta 
e sf)te dias; revogadas as disposições cm contrat•io. · 
. DisLJ•icLo l)'cdcral, 11! do outubro de 1920. - José de Azu

l'cm·Ful!iado, Presidente.- Pio. Dut1•a da Rocha, 1• Secretario.· 
• - .ilrtltur tll{redo Gom.!a de Menezes, 2" Secretario. • 

PARECER 

N. 27- t921 

·• ~Ol' con'sideru injusta u onerosa pai·a os cofres muilicipâes, 
o Prefeito do Districto Federal vétou a resolução do Conselho 
lllunicipal; ·que autoriza o 'pagamento ao Pl'Ofessot• effectivo da · 
]~scola ProJ'i~siunal Alvaro Baptista, Cal'los Reis, da differença . 
de vencimentos que deixou de rcccbet• no pct•iodo de :JO de mar~ 
r;(l·de I9J6 a 3J de dezembro de 1919. . 
· l!"undamcntando o seu véto allegou u Pt•efoito~ que até de-· 
z~mbro de 1UJU o referido professor, não obstante tet• conse-
guido tot'nar-se ol'fectivo cm cargo de natureza transitot•ia, con
tinuou a perceber' u me~mo vencimento antet•iot• á effectividade, 
o qual só foi_ augmentado no orçamento pa1•a o col'!'cnte exer
ci cio, aliá~ côm preterição do ·cstatuido na legislação do Dili• 
tricto . · . · . . 

· No~tas comlii;õcs, pousa a Commissão de Constituição e Di~ 
Illomacta que deve ser approvado o véto pot•quauLo niio é justo 
Que o accrescimo do vencimentos, bem ou mal concedido em 
1 U 19, Lenha of1'e1f.o retroac'Livo. · ~ 

Senado, sala .da Commissão de DiplOiuacia, t'9 de maio de 
i9S.1. -Raul Soares, Presidente. -Antonio Moniz, Relator .. -
Lopes Gonçalves. - Be-mard·ino Monteiro . .....;. Eloy de Souza. .. 

• .• ' • I·~ ,' ~ ', 

' ,. 
lt.\ZÕES DO.' V'•ro. 

: 

St's. Senadores. ...,.. O lll'Ofessor Carlos l:teis foi designado 
pelo director geral em 30 de marQO de 1916 pat•a servir como 
professor de desenho do cur~o nocturno que funccioríava- trànsi
toriammitc 11à Escola Profissional Alvaro Baptista, pe't•ciilJendo . .... .. 
}Jot• vorlJa "1\lat·erial" uma gratificação monsal do 300$000; .. 

l~m i !JH! con~eguiu l'azor-so contemplai' na disposição ·do 
decreto 11. 1.!1-i!l, de 17 tio julho do 1-917, que i:lniio deveriti at-· 
tiP.gir, LoJ•yun~lo-~~. assim, cfJ'ecLivo cm cargo de natureza tran
siLoria, ollo o o seu colloga do iristrucçiio primaria Paulo Alves 
de Carvalho. Conscrvat•um, porém, o mesmo 'vencimento mc•1.- · 
sal do 300$000,, _ 

s.-vot. I 

·''·' 

I 

' '.'• ·~ 
·•.~tr-
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. · No or\mmcnLo para o corrente anuo· foram os, vencin~ouioil 
·desses dous t1rof~ssoreti auguwnLados para 4 :SOO:ji, sem 1nter~ 
feroncia do Prefeito, como o exige- a lei orgauica. . .. 

A presente rosoluçilo vem dar-lhes ainda a retroactiVtdaJo , . 
daquelle augJ:I]ento do. vencimentos a: contai' de sua nomeação 
cn, 1916 ,. . . . . . ·. 
. São assim beneficiados os deus professores, ficando os seus 
dous adjunctos .m primitiva· situação de des~gnados .e perce• · 
ber1do a. mesma ;;ratificação anterior por Vllrba matertal. 

A resolução é, .. portanto, injusta e .onerosa pará oà cofres 
municipaes, pelo que lho nego sancção;·· entregando o caso ao 
exame do §enado, quo a respeito deliberará como lhe parecer. 
mais converiionte., . . · · _ . 

' . Rio de Janeiro; .17 do _dez~mbro de 1920.' .,-- Carl~s_$~mpai'o, 

llllSOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REI'EnEM O "VETO'\ 
N. 63, DE 1020, E 'O PAnECER SUPRA• 
. ' ' . 

b Conselho Municipal resolve: 
Artigo unico. Fica o Prefeito" autorizadó a mandar i)agar. 

1.0 professor effectivo' da· Escola Profissional Alvaro Baptista, 
. Carieis Heis, a quantia de quatro· contos· o quinhentos•mil ré11:1 

( 4' :500$000), proveniente dé differença de vencimentos que · · 
deixou do receber no. periodo do 30 do março de 1916 a 31 de 
dezembro de 1919, abrindo para isto os .necessl\,rios creditas;·· 
rcvogadao as- disposições om· contrario. · 

~' ' ' - ' : 
. Districto ]'ederál, 14 de de~embro de.1920 . ....,.. José de Azu· 

?'Cm Furtado, :Pr.eoidente. - Pio Dutra da Rocha, :t• Secretario• 
--: A1·tl~u1· Alfredo. Co!Têa de :Menezes, r2• Secretario,, · 

· Empregado no serviço publico como e:l!tranumerario B 
att:l!iz.iar, em qualquer commissão ou repartição, não é, ainda 
a rigor, funccionario ca Nação;· 'Estado ou. Muriicipio, não 
pertence, portanto, ao quadro do funccionalismo. 
· Não· ·sendo, titular de nomeação effectiva, não póde ter di..; 

rei to· á prerosativa da contagem de tempo, quer para pro• 
I'tlocão cm carreira ou 'profissão, que ainda, não dest'ructa; 
quer, . .Pelo mesmo. motivo, para as addicíonaos, gratificaeões 
p1·o-labore, quor, em' summa, ·para aposentadoria, resultant~ 
d'a vitaliciedade. ém funéção publica. , . . ·. · · , 

Nestas condicões, tem toe! a .proccdimcia o v é to · á resolu..;· 
oão que manda·contar a Pedro ·Maia; 4• escripturario da Di-<· 
rectoria Geral de F-azenda ·Municipal; .o período de serviço• 
a que se. refere, e:l!-vi do art. 7 4 da Consolfdacão n.' 5..160, de 
8 dr,, marco c!e 10011; ,porque é infensa a mesma resolução aos 
interesses do Districto Federal. 'A Commissão, pois, acon .. 
solha a sua a.pprovaoijo, isto.· é,· do véto. , 

Sa.la' c! a~ Çommissões, .i O de maio de 1921. - Raul 
Som•qs, ProsHlente_. :-:- LÇJ'JJeS Gonçalve&,. Relator .. - Anto~JoiO 
M1m<z, com restriCcocs. ......; Eloy de Sou::a. - Bcrnardmô, 

. '•. . . . ... ···--·-) . 

. -~ '" 
f)A'!ÁO DO . VIITO • 

Srs·. Senadores ~ Fiel ao· cri teria adoptado do' não· contar 
~ínüo pm•a nposenladoria o. tempo de' scr.vico prestado como 

I., ' ...... 



• 
I 

,, 

~ESS,:\0 EM 20 Dcl !>~AIO DE 'i t\21~ .1 U1 
' 

cxtraordinariu, tiou comiJcl!it.lo a vótar a presente resolução 
que manda eonlar a um q.tmrto oscripturario da Directoria 
de Fazenda i'\lunieipal o ,período entre 18 de novembro de 
Hl12 a 31 de dezembro de Wi4, cm que serviu como prati-
cante cxtranumerario. · ·· · 

Enll'io ·por isso, a referida rcsolucilo ao Senado Federal -
que dccidi!·ü a respeito como lhe parecer mais acertado. 

Hiq,. de Janeiro, 28 'de dezembro de HJ20. - Carlos Sam .. 
p~. . . ' . 

riESULUç,\o DO C:O,'ISU.HO JllUN lGIPAL ·A QUE 1\EFEI\E O VÉ'l'O N, 68, 
og :l.o\J20, · B O l'AI\BCI~I\ SUPRA . 

• 
O Conselho Municipal resolve: 
ArL. i." Fica o PrcfeiLo autorizado a mandar contar 

pam todos os eJ'l'ciLos, ao 4" escripturario da ·Directoria Geral 
, de l:'azenda, l\1 unicipal, Pedro Maia, o pcr:lodo de tempo de 
· scrvJI,IO pdo rnesnw IH'cstado COii,O ,po~•aLrcante extranJ.jme
rario da mesma dirc.cloria, de -18 i.Tb novembro de 1912 a. 31' 
<I c dczmubt•o c!e 1 !H 1· •J como auxiliat· da Commi:ssão de Fis
ealiza~ilo dos Serviços l\Iunicipacs, i:locqr'ridos ele 12 de ja.
neii·u de I!H 5 a <i de dezclnbro do mesmo anno. . . • -
· .ArL. ~." HcwoHum-se as disposições em contrario. . . · · 

DisLricl.o. Federal, 21 · llc dezembro de 1920, ~ José ae 
AznJ''J.,n,\ Fui·taa'o, Presidente. - P-io Dutra da Rocha, 1• Se
cretario. - krlltur,;1lfrodo Corrêa de lllcnezes, 2• Secretario.' 

o· Sr. Alvaro de. Carvalho :_·sr: Presidente, hontem, 
quando fallava. o fronro Senador por Jllinas Geraes, o Sr. :Raul 

. Soarns, S .. EX(. teve occasião de appcllar. pal."ll o meu teste
munho .~obre factos passados no rc~"onhecimento de poderes 
<la J~egislução passada.· Dei então o· meu assentimento, con-

, firmuntlo a v.cr·dadc do q,uc S. Ex. ·affirmava. ' 
Noto,. porém, que na publicação do discurso niLo estdj .. 

referida a confirma~\ã:o e ,por isso .venho a esta tribuna cizsr 
que são inteiramente·. verdadeiras as declaraQBes . do npbre 
:Senador por Minas Geraes. · 

ORDEM DO I DIA. 

'. ELEiç,to DE UM SENA!Jool\ PELO l>JAÚHY · 

. I 
ConLinunc:r~o da discussã() unica do parecer' da .Commissão 

de .Poderes n~ 23, d:c i!J2i, sobro as eloioões realizadas no Es-
' tudo do Pinnhy, cm 20 de -fo~er•ciro. do corr.ento anno, para 
ronova~ão ·do Lct•c;o elo Senado c opinando que seja reconhe
cido c proelai11ado Scuador da Ilepublica; pelo referido Es
lalio, o · ::it•. murechal. Fit·miuo Pires l•'orrcira. . 

·o S;. Irineu Machado ( •) :_ St·, Presitll~nte, à no lavo! oNi
l;üo dd honrado ::\~natlot' pot· l\linas Geracs afastou dos ~cus 
huJuiH'us u pesada rcsponsabiliclactc do haver as8ocindo o seu 

( •) · Nilo foi t•cvisto pelo orador. 
.~ ... .;...,... .... -........ .. .. 

I . .; '"" .. 
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valO!' politico· c possoal <' a g·J·andn au loriuadc . c o i mmen~o 
poder politico do Estudo que Cllo tum a honra de t•eprescnLtLr 
nesta Casa e· altos interesses, ora . cm ,iogo, cm torno da suc
I!IJSsão presidencial, dos aclos ele . veriJ'icar,1ão. de poderes que 
converteram as duas Casas do Parlamento na guilhoLina que· 

; affronLou e affronLa ainda a vontade popular · 
A nós outros, porém, não basta a excusa. de quem fngiu á 

.t•espousabilidaele, de quem negou a autoria ou sua coopartiCi
pação nes•tes ct•imes e nestes at!cnlactos contra a liberdade pu
blica; é necessario que alguma cousa de mais positivo venlui. 
affirmar que nenhUm nexo tem existido nessa permuta de 
mtercsses feita -á rovelia da opinião publica c contra ella. 
· Tive, porém, immenso ,iubiliJ em ouvir dos labios do hon

rado Senadot• mineiro a affirma9ão catcgorica de ·que Minas 
não assume a responsabilidade uesses atlentados, que a opi
nião publico fulminou, com ·suas. primeiras manifestaeões de 
irritação, de desgosto, de desagrado. c, que, cm um cr~sccndo 
de energia cívica, chegará aos brados de protestos, attingtrá 
mesmo aos movimentos 'de colera, ás reações ncccssarms e 
esperadas, com a applicaçlo das inévitaveis .leis de dynamica 
social. · . · .. · · 
, Não basta que se fu,la á affirmação de solidariedáde com 

essa attitude que fére visceralmente, que i'ére de morto o 
regimen. · · 

E' necessario ii· mais long·e;. ú necessario collaborar na 
energia c na resistencia dos que empunham armas· na defesa 
legitima do regimen, na defesa obrig·atoria do voto e da opi
'nião popular, inv_ocando .exactamente essas respqnsabilidades 
da politica minefra·, recordando exactamente as .suas tradições 
e affirmando que, at.1í ho,ie, el'las fulg·em, ,sem alterações e sem 
macula, jurando que os mineiros não marearam ainda a sua 
honra publica, nen1 prostituirám o patrimonio · glorioso de 
sua terra. · • . ' 

O honrado Senador mineiro podéria, com a. autoridade 
politica que lhe sobra, convidar as Emergias da alJ!la mineira, 

. dos seus directores, 'dos seus leadcrs, para, pubhcamcntc, a; 
expurgarem dessa responsabilidade, para a ·eximirem dessa · 
culpa, não acceitando essa politica perfida, e~sa poli~i~a ne
fasta e insidiosa, que pl'etende deslocar as responsabthdades, 
-transferir toda a queixa J?Opular, toda a colora publica, todas 
as recriminaçeõs da conscwncia nacional que accusam o actual 
Presidente da Republica, para o seu provavel succes.sor. · . 

O .dilema é claro; ou a politica mineira, por· actos· posi
tivos de cnergiá civica, m.ostra que nenhuma solidariedade 
tem com es~es attcntados, deixando. a inteira responsabili
dade delles a um só individuo como autor exclusivo delles, ou, 

· por actos ele fraqueza, por acttls de interesse, terá, siuão col-. · · 
laborado nesse societa scclcris ·contra as liberdades publicas, . 
ao monos pactuado com ella . pelo silencio, praticado um 
desses deli c tos de omissão, que slto .a covardia publica, que são 
a renuncia da consciencia politica. 
; Quando os homens publicos .. ,rccuam d.cante do ~ou .dever. · 

de servirem, com as suas energias, o movunen lo de rostslen
cia contra os crim.o~ e altmltados 1'e!L~s. nesta hora !.risl:e para 
a nossa vida pohttca, com· o sacrtfteto da consctenma pu
blica cm uma hora que se pretende, com a restauração dos 
costdmes políticos é a regeneração do ·systema eleitoral re
correr ás energias civicas do paiz, accondendo na· sua alma 

/ 

' 



ll •• •• 

I 

}. 

. . 

;;· 

AESS,ÃO EM 20 DE MAIO DE i 921 
I . 

llOV!lS ~Rperanças para reintegrar a democracia no voto C a 
.H_cpubhca na consçioncia o no amor das multidões, não é H
Cito recuar. 

, l~u sei que Minas I erá a coragem necessat;ia para esses 
grandes g·esl.os libm:tadores; eu sei que nas quebradas das 
suas scrms magestosas, nas planicies formosas e serenas que 
cobrem as suas riquezas mysteriosas, ignotas planicies quo 
ostent.am aos nossos olhos os esplendores da sua formosura: 
eu s,et _que na sublime alma 1nineira não existem essas. con
tr:;tdJCçoes entre a · grandeza moral do homem que a terra 
erwu, ~om a .Planta que ali i, germinoti. o é capaz de fornecer 
o mediCamento nccessario para salvar o organismo nacional. 

Eu sei que na alma mineira ainda existem essas rique
zas. e· esses esplendores, que são o encanto dos nossos olhos, 
o. orgulh~ do nosso. Pll;triotismo. Eu' sei que na alma mineira 
amda existem essas rtquezas c esses explendores, que são o 

, encanto dos nossos olhos, o. orgulho do nosso patriotismo. 
Eu sei que a. alma mineira· não tí o vasto pantano, não é esta 
lugubre maré onde• dormitam os germens da destruição, da 
morte e da podridão. - . · • 

O grito do honrado S~nador por Minas accordou na minha 
conscrencia, entristecida, na· consciencia enlutada dn Nação 
uma alvorada de esperança. . · 

'fromam, entretanto, nquelles que brincam, que ,jogam com 
os estímulos da coragem cívica,. com a esperança· da alma das 
multir,lões, Tremam. Os seus desengano~. as suas desillusões 
serão terríveis. As t•cacçõas serão brutaes e a alma brasile'ira, 
psychologia ·da· nossa terra, ainda não está estudada, ainda. 
não está con liecida; A sua resignação, com essa apparencia 
humilhante de covardia não ti sinão um estado em que essa 
alma rumina a sua reacção e a sua vingança. A consciencia 
brasileira arroja a sua t•eacção ao extremo das suas energias. 
A noss~ alma, ingenua e simples, de povo qpe não foi habi-

• tu'ado na:' liberdade, que não· foi educado na cultura cfvica, que 
não foi' habi tundo na liberdade, que não foi educado na cul
tura cívica,. quo entregue . a si proprio, som mão bemfase,ia 
que o auxiliasse a desenvolver o seu corebro, povo tiio. des
venturado que' a multidão, 1\ guiada pela massa de anony-

-mos, de indeffet•cnte!! intellectuacs de espírito obliterado nessa 
vilania, apparenta indeft'erença pela causa publi~a. ·· 

NãÓ é culpa da propria nacionalidade. , 
Todos os povos são feitos dO: mesma màssa, é•• necessario 

quo mãos valorosas ··venham plasmar o. organismo do uma 
Nacão, tirando-a dos cahos da sua origem. . · • 

'Entre nós, cntret.anto os homens publi~os, em vez des
tes grandes nclos de coragem em que possam modelar a cou
sciencia e esculpir no espírito. publico as grandes lições de 
rcsistencia individual,' ~e apagam nessa tri,steza lugubre fu
gindo da re~ponsabilidade pessoal, lavando as mãos, e pensam 
irue com isso cont.cntaram a opinião c salvaram as suas re-
s'ponsahilidades hisloricas~ . . . ' 

Nü.o. O dever de Minas, a fluem ·incumbem grandes re.,. 
Rponsabilidades poliLicns e hisloricns, neste momento de sup
prcssüo da li herdado pu]Jlica em quê a opinião se obumbra com 
o !'~surgimento dos processos quo voltam como os accossos de 
impaludismo cm um rithmo certo e determinado, ·é muito ' 
outro •. 
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Toda a nossa vida publica, toda a nossa vida hisloricn, 
J\ão fi sinão um succcsso entre netos de explosão brutal, de 
Sfllvngoria e nrtos dA delif"Juescencia moral. 

Não. N6s outros conhecemos a heroica c formosa Lerrn 
mineira. os'sens aicantis são, na imaginação pof.mlat• do Bra-
si!, na consniencia do homem simples do norte; como· do \r
ro.i.ado aaucho · do snl, um symbôlo o uma expressão da sua 
grandeza civica, da sua .grande:~;a moral. 

· Minas não p6de · nnst.e momento se· recusar a collaborar 
· comnosco na rlnfesa da lib'erdado c a autonomia do Parla
mento fltW não são sinão a liberdade c a autonomia do ·povo, 
nfí.o p6dei pllla sua ribsl.cnção, cÇmcorr.cr para esse grande de-
licio rnntra as liberdades nacionaes. . . . " 

, Conhece a alma hcroica · dos bandeirantes; conheço a 
flnergia da grande terra paulista; ena ali i está á espera do 
instante gravo em que lia.. de dar, como neste momento, o tes-
temunho do seu poder cívico. · · . · . · 
• · O· Senado aguarda com · anciedade a palavra solemnn . 

• ·gravo c sempre tiío repassada de energia c vigor cívico do 
Sr. Senador Alfredo Ellis. 

Hontem. ,já o Senado ouviu a palavra· do Senador mi
.neiro, negaRdo nesta hora. cm que a intervenção do poder 
pessoal do Presidente. éia Republica, anulla as parlamentos, 
depois de haver anullado os pleitos eleitoraes, · pela organiza
ção das chapas é pela imposicão de candidaturas coTJI.rarias 
á vnnt.nde popular. a rospon.sabilidade' da sua terra. 

. Minas .iii ouviu a voz do Senador mineiro, lavando, como 
o justo as mãos, lavando como Pilatos. lavou as· mãos do san
gue rle Jesus. · · - . . ·· . : · · 

.Não basta, porém, para nós, esse symbolo da expressão 
do heroismo mineiro; qum:emos a coragem· cívica do alferes 
glorioso, de iSiva Xavier. o Tiradent.es, exculpando seus com
panheiros na cônspiração, para assumir todas ·as· responsnbi-" 
lidados, para pndecr.r sosinho o· subir, com o segundo t.ropheu 
de coragem. n'o mart.yrio, ao pa4ibulo, · augmentando ii sun 
gloria o a imniort.alidade da sua coragem na reali~af)ão desso 
movimento energico d:L razão, contra o poder pessoal· contra 
o. poder dos dynMtas, .contra o poder dós olygarchas impe-· 
rmes. . · . 

A alml) minoira gravou no coração do povo brasileiro o· 
orgulho do seu gesto heroico, a alma mineira vale 'tanto para 
minha alma e para· o meu coração de ,brasileiro e de repu
blicano, qne não sei distinguir entre o grito heroico do Jp,v
rang:t' o a energia· ferllZ mas consciente do hospitaleiro povo 
minPh•o, mandando· dobrar a finados quando o' primeiro im
peradm' ar.rnyessou o solo bemfnsejo do Minas depois do lu-
gubre, 1lo infamo nssasinatci do ,jornalista Badar6... · . . . 

Os dons factós culminantes da nossa. historia politica ·no~; 
primeiros l.empos do Imperio, os primeiros depois da' nossa 
vida indc-p·enclonl.c, f"Junnclo o bcroo. dns JibcrdnrlcR constitue io
naes recebiam a infnncia da nossa vida de povo livre, para 
mim valem, como gesto do rcacçÜIJ, onxol.ando, com o dolll'o 
dos sous sinos, com· o cnnio hjgub.ro. dos bronzes, que chora
vam a liberdade dos ,justo~ ·assasinados, como valem.· dssas 
ospndas que .nos campos do Ipyrnilgq proqlamnvam ª re• 
dempçüo da nossa pntrin ~ 
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·Os paulisf.aR reagiram, abrindo as quqs~ões da vorifica
·cão · de poderes, não acceitaram egsa sit.uaoão, porque consi
deraram os casos políticos fechados, COII'IO o aviltamento do 
re,::imcn constitucion!J.I, como a transgressão, 11· de[urpaoão do 
proprio regímen presidencial, como a realização cynica, evi
r:ent.e o manifesta de um attentado contra as liberdades do 
Poder Legislativo at.tcnt.ndo que a propria lei do responsabi-
lidades fulmina. · · :--

Eu appollo daqui, j1í que nos apparece na alma esse cla
rão ~o esperanoa, como, .nos dias de tormenta, · o primeirõ 
raio de luz que desponta no Céo, trazendo a alegria da vida. 
'á alma c ao coraoão do~ que soffrem ·para o illustre Senador 
mineiro;, cu. pediria ao honrado representante de Minas Ge
raes.ao futuro Presidente da Republica, se assim o quizerem, 
ao Sr. Art.hur Bernardes, que, antepondo· um pouco· da sua 
autoridade, que exercendo-a ·um po11tlo ·antes de 'prim'eiro·-de 
mar~o do wno vindouro, prat.icasse um bello acto· que. certo 
o rocommendaria á estima o á gratidão do povo 'brasilelt•o, 
restituindo á vida constitucional as suas normas regúlarM. re
stituindo ao .Senado a liberdad~ de julgamento daS' eleições e 
da vorificação dll poderes dos seus membros. 

Assim, associados os mineiros aos puulistns, ·viriam mo~-, 
t.rar oue é no sul, que teve a ventura dé ser ·a· parte 'onde no 
Brasil maiores foram os adiantamentos materiaes, que esses 
progressos se fizeram, mais rapidamente, açompanhar dn 
evoluoão politica; que é dos mineiros e dos paulistas, que fo
ram os primeiros, nq Brasil, ao lado dos bravos ·e heroicos 
gnuchos, a preA"ar- c .a desfraldar a bandeira da RepUblica, que 
po.rf,e a. dcmonsf,raoão de que ai'nda não a enrolaram e recolhe-

. 1•nm ao mus~u das recorda~ões e não a sepultáram no ma
Rolro do I)Sqnenimento. "Cobrindo-a· com o riso de cscarneo, 
póis nno continuam a defender essa causa que nós amamos. 
,que nós pi'C!l'arrios () que promettemos', com r.mpenho da honra. 

· á Nncão, nos tempos· cm que combatinmos a maldita olyga.r
ch'a dos Bra~:ançns, que se pretende, agora, 'cynicamente, em 
plrma Republica. subsW.uir por algumas duzias de olygnr- · 
chias, mnif.o ·inferiores, em moral e em intelligenciá0 a oli.-
gnrchia dos Bragancas. (Muito bçm .. Apoiado.). · . •. 

Bravos gaúchos! horoicos · rllpresentantes. das tradicões 
I"Onerosas c do pensamento de PiraUnjnga! A vossa almà ain
da rcncccnde a .chninma. em cada momento de treva, em cada 
pcriodo de lutas pela liberdade. . . 

Como uma tocha dentro deste vasto sepulchro, em que se 
~nclausurnm, como o faziam os antigos egypcios, os conde~ 
mnados, elln ainda '.accendç ·uma chamma de liberdade neste 

· momento triste, ri este momento vil da no asa historia politica: 
P, ai nela., a alma. de .Julio de Castilhos, a alma do .chefe· do 
pensamento republicano, vem a cada momento actldir ;i nossa 
mnril.i:'. como o nsforçci; como a· coragem do nmor e da fé elo , 
qurm não esquece a stia figura sant.a c ndoracja, de resi,::na
rão, de coragem, de teoac)dndc, ele honrn, inqucbrantavel na 
(lrJ'csa continua c continuada dos nobres, dos sagrados, dos 
grandes princípios republicanos que .prómcttcrnos (t Nnoão fl 
·qnr, homens do honra. tomos .de realizar, . 

Borges de !\[celeiros. Washington T.niz, nr,;Lo instante 11 
:vossa palavra l'eprcsenta as trncjiçües do pnssado •l . 
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Foi .a vóz da propaganda rcpublicn·nll,, que affirmou ú . 
N/u..,ão que a intnrvencão tio poder pessoal na organizn\)iio e 
invest.irtura rios membros -do Podrr LegiRlativo é dos maximos 
nttentados 'cont.ra a pureza, do re!dmen i a 'sua propriu ncguçiãO, 
a elimina(li!O dn toda a vida conRtitucional, a ·realização. ,clt~~ 
quillo de que ainda hontem Jaldnva o honrn,do Senador mt~ 

.· 1111iro, do simulacro de librrdade, do simufacro da organizaeão 
consLitucional. . , · . 

Sinto que ~s minhas palavra.s, nesta momento, po~sam 
ferir coracões n,migos; mas quantas vezes a voz da amt::ade · 
vigilante não foi, nos labios de 'Um irmão, ll salvação da causa 
commum? Quantas yezes a voz sincera e desapaixonada, a 
voz desinteressado. de um. irmão, não é o grite vigilante do 
quem enxerga o perigo r.ommum ~ . · ' . 

Seri.hores, quondo as mãos rlo homem publico a,iudam a 
forjar as· câdcias que bão de reduzir ít esoravidão os · seu~ 
pares, esse· homen igmora cjue tem fundado a possibilidade -
e Deus· sàbe. si a probo.bilidade - de quo es~a!! cadeias sejam 
o aviltament.o commum de todos ü ·o casCigo dos pl,'opr!o~ 
autores dessa obra sinistra. · 

Nós, republicanos, combatemos o imperio sob dous funda
mentos essenciaes : um, o dever dé ,gruerrear aqu:illo que nós 
chama.vamos a olygo.rehia opressora e nefasta dos Bragancas; 
outro, o de que a vida constitucional não era. ~inão uma si
mulação de ·regimen democralico, . porqu,!, enfeb;ando nas 
suas mãos todo o poder, o imperado!', .não era. sinão o detentor 
de toda a acção politico. e administrativa; em suas mãos es~ 
tava toda a sumula e toda a somma. do poder politico. · ·. 
· Senhores, poucas vezes eu tenho; a.pezar da.~ muitas. in-
jurias,. da grande .e ma~dita gu!Elrra de odio pessoal e. das I 
c~lumnias, que, ·aliás, poilco me incommodam, com qlJie . se me 
t.eem perseguido na vida pública, apezar de. todo .o tena:t. 
combate com que o humilde orador t:em encontrado a cada 
p~sso .na sua vida publica, empecil'hos a,.sqa accão; tenho, _re~ 
p!l.o, orgulho de • affirmar a meus pares que al•s:uns servwos 
hei prestado (t minha. terra natal; e o maior dos orgulhos, o 
maior de todos os. padrões .de glorias quó . pcisso invocar -
digo~o som vaidade, é conhecer os ·.meus defeitos B os 'meus 
serviços,. t<: saber na minllo. ilonsciencia in.timn. como na minha 
confissão publica poder a1'firmnr os meus defeitos e indicar 
os meus servicos, é ·saber dar o balanço da minha vida poli~ 
ti c a aos meus erros e· aos meus. serviços á causa. publica. . • 

Pois de todos os serviços que tenho pt·esto.do ·á minha 
terra, aquolle de quB mnis me vanglorio é o de haver sido a 
primeira ,voz, como Deputado obscuro 11 · principiante, que 
bradou no povo brMiloiro pela liberdade publica dizr.ndo que a 
politica dos governadoro~. quo n polit.ico. · de Co.mpos Salles, 
rra, fnnrlando as olygarcins nstaduaos, a r•uina r a perdi'cão da 

' flrpublicn, o ~rn dr~apre~:o e n ~ua dnseHLimo. nn, opinião pu- -
' hlicn n drsrcar o a rrmordcr alma dos~\·clho~ r·Apublicnnos . 

. N,ão mr animavam rontra Campos . Snlles ~entimento~ 
Jlr.sRones; u,o contrnrio, nu o conhecera como um dos apostolo5 
da propaganda republicana, como um dos cavalleiros anelantes 
rla nosRn causa, como· um •caudilho do ponsamcnt.o republicano. 
r o mo um dos ndmit·o.vcis bnndAirnntos·· dn. Republica. So o 
recebera com sympathias, 'com accontundn inclinação c desejo 
ele apoinl-o •.. 
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Quando, porém, o vi intervir na ver i ric!acão de poderes, 
mandando ehnmnr Deputados n Pa,lacio para dictnr-lheR rc
eonhecimentos,' determinando a renuncia de membros da Com
miHsão de .Poclm•ns, como aconteceu· em mla~iío n. Pu,iol e a 
llueno de Andrada, impondo .a vontade rios s.overnndores, !u,
~ondo reconhceer os representantes ·desse poder pessoal, inti
mando todos oR membros do Poder Legislativo, a violar os 
diplomas dnc~uelles que vinham enviados, como embaixadores 
ria opinhio do Estado, cm fo,vor dos m&ndatarios da Secreta
ria doPalncio, onde se lavravam outr'ora e ainda hoje se fat, 
as netas ftt!Ras, falsa" nn. sua expressão, como forc:n, falsas 'na 
sua exprossiw ·moral, da vontade popular, eu disse: «Estão 
fundadas as oly>Snrchias e essa politica dos governa.dores ter;1 1 
rlct.m•minado entre nós uma deturpacão. completa· do regímen· 
,, a sua integral subvers.ão~. Os meus vaticínios se realizaram. 

A velha reminiscencia; da historia da Inglaterra, invocada 
por mim nesse discurso de 19fH, tt velha historia constitucio
nal da heroica nação insular, fornece os mais evidentes exem
plos. Ainda não temos uma seiencia social ea{mz de formular 

· soluções para todos· os problemas poli ticos, mas, em toa o o 
· enso, certa somma rJe factos historicos, ele soluções historicas. 
nos póde conduzir pela identidade de factos, pela, identidade 
elas solQções, (1,, previsão da identidade 1 das consequencias. 

Entre n6s se operou csl.e mal, pretendendo o Sr.' Campos 
l:a.lles ,iusl.iJ'icar tí paz dos tumulaR o sou odioso crime com .a 
necessidade clr solidariedade e de unanimhlacle parlamentar, 

-rPara que elle contasse eom n. collabora(:ão de !.~dos os repre-
senl.antes dos governadores dos Estados. no scnl.1do de manlel' 
o seu programm:r, finaneciro. _ 
. Erá nmn n'iJcessidade suprema invocada por rllo. a da 
salvnciio do.s finanças publicas, · que o levava á rea Jização · 
desse programma em que, !nconscirml.emente. cslm·a Iançnncl() 
ns fundamentos da politicn. olygarchica. · ' 

· Naquella occasião eu invocava as palavras de todos QS che
l'13s c'n propaganda republicana, invocava todos os precedentes. 
herolcoR da resistcncia republicana no no·sso paiz, todos os mo:
viment.os rcwolucionar·ios· que· ascenderam o facho da revolu
,;iio, que ngitat•am · n alma popular brasileira c que a lcvarnm 
lÍS explosões da colcrn. revoluc ionnria, umas vezes victoriosa c 
triumphan(e; outras V()zes c,smagadn c vcmci~n. trnnsit.oria
montr. para J'csur·gir. para _irromper legitima, nece·ssnria c fa
tal a'guns annos após, para, a'l'i:nal, triltmphar. 

, 'l'oclos os nossos movimentos não se reduz-iram, todos o~ 
noss0'9 a·n:tccrdentcls republicanos so ergueram com violencin , 
em r.mn tenaz manifostaeão elo scnl.imcnlo do 'caracter politico, 
do rarnetcr c da honra 1na alma 'das .multidões contra a falta 
<ie cot•·agem eivicn e contra o 'dcscaram()nto dos homcJns pu
blico~ o doR manrlacil.eR qur snffoeavam com as sufi's .. maiorias, 
com os seus nclos elo cm·rup,:ão. ft'fifJUCza, misnria c Rubser-
virnc in. . 

A hisloJ•ia ele 181i. n frvolnc:ão clr PiT·al.inins, n .rcvohu;ão 
mi•nQira. que não .eoJr,;og11 in dnrrubar o l.hrono, quo não con
~eguin n1udar a insti!.uicão, mas fJUO conseguiu pCll" cobro á .· 
reac.:iio conservadora eontrn os 1 iberaes o ás medidas do conceão 
lcgis.lativa, infensas as cxplosõcR do libcrali'smo mineiro, lo
cloR r:sscs movimcnt.os uiio foram siniio de reacção contra n as
socillt}úo do serovilismo parlamentar, nos netos de incursão do 
.Chefe de· Estado· cnvolvcndo-so. nas aLtribuiçljes .exclusivas de 
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outro -podar para, supprimindo a func.çiío legislativa, submef.-· 
toodo o sou proprio, legislador nefasto a fabricar uma lei que 
pudl!s'se ser instrumento do compressão o que pudcs~c vir pôr 
na hJcca n mordaca do Rilt\ncio. . · . 
. Não. Em todos os tempos, quando a voz de um orado!' 
se apaga, out.ra bocca ~c abro co·mo o lampeJo do clarão rio ·sol 
que srrnprn renasce. Quando 11 guilhotina abate uma cabeça, 
como que, emanando desse sanA"ue, .vão os elementos fluido's de 
nova~ cabeças que hão de surgir, gritando. _ 

. :"i!nguen:t. sntFfoca. a vc~.:,dadc, ninguem suppi!!Jnta .a con-
scJrneiU •nacwnnl; a rcvoluçao crên netos de compressão como 
uma nooes·sidadc, · como reacção da propria ,di~n.idade :.publica 
. ;!:v -c!ignirlade · pcRsrwl. porque nRses -actos de reacção hão de 
existir semp~e ornquanto nos corncões dos homoos ci.ucular 
sa•ngm• c nellos brotar n rit.hmo da vida e o rithmo·dn honra. 

Eu podia de-sfilar aqui as orações de todos os nossos pro
. prop:tg-andist.as até rios que· foram a pre&idencia da Jtepublica, 
'. por exemplo. os de Campos Sniies, do· Prudente dCJ Mo.raes; to
. Ôl!-S ·as or~çúr.s dos vnlhos propan~a:ndistns . republicano's, de 

S1lva .r.ardm1, de Rangel Pestnnn, do Fr~~;nmsco Glycerio, de 
~\.ssis Brasil. dr4 Borges de Medeiros e de Julio de 8a'stilhos. · 
· A h! Para que· despertar no coração a saudade, fazer des
filar· aqui uma. por uma essas sombras augus~a·s que terão no 
cm·n~iio o véo da tristeza c' o peso de ontrnr .nesta Cnsa onde 
ho,ii! ~e: pt•ati·ca a mentira e a negação de tudo aquillo que elles 
pron,r-LI.e,rnm corno um penhor da sua honra, com. o juram(\nto 
numrdocido das lagrimas 'sinceras das suas nffirmacúes, con
ecicntr com a verdade absoluta perante o povo, que a.!Ji estava 
d!ifcnrJ.cndo a sua honra o as suas prerogativas; o l!lão q\leriam 
hostilizar pos~oalrnentc o Imperador, mas sim ·salvar a honra 
do Brasil e lancal-o na vasta trilha do sP.u progresso e da sua 
evolncão. ·· . . . . 

:\'ão era, pois, um gr·il.o dr. ~imples rebeldia pés'soal con.,. 
f.ra r• Tmpr.•rador, não cm simple!smrmte um 'noto de odio, ·umâ' 
!Jxplosão de vinA"anr:a prssoal •nem de desestima pelo Chefe do 
Esl ndn, o que os movia; f''l:!'l apenas o grito da consciencia do 
.Bra·s;t que pc~;ava de- um Indo como uma necessidade a de do
t.at· a no~sa pntrin com cost.umeR livres deeorrcnfes da ins.ti
tn•ição rln hon.ra publica, !l do outro lado. l!lU outm concha da 
bal~nçn. um poder pP.ssonl que niio podi,a subsistir (]·pesar· 
mar." elo que n ·vontade do povo. . . · · < 

O rJ'iseu•rso de Qui.ntino Bocayuvn, pronunciado em 28' ·de 
ma ir: .. qua,ndo os pnu!.if'l.as o instituíram o sagraram o chefe 
do Pm·l.iclo. Republicano do Brns-il, tinha esta. dupla fórma: 
Imr! nrrirú1ar· que o Pnr·tido Republicano não combatia o po
der pessoal, o podc.r do Imperador; combatia. sim a·s transgres
~õeR dr !.orlaR aR ·normaR democmticas. Era a realizncão de nm 
devi!!' de eonRe·iencia dos bra·silr.iros qun. 111uminados pela luz 
da -~~.ioncia e pela conscicncin. do dever civico, tinha o indc- · 
dinnvcl, o i•nde·J'cct.ivol dovm" elo iMRt.rnir o. seu povo, dei mos, 
mu·-lhcs que eram o~ sãos princípios de fnze.r dentro do .Bra
sil uma· vida do liberclaelc, elo ·democracia para qtíe se pudesse 
affiJ•mar qno r.xislin uma nncionnl•idade livro que era o Ilrn-
sil. ouc o·ssn nacionalidade tinha hom·u o sabia amar· a. libor

\Jado. podendo r.oruviver com ··as suas ouLt•as irmãs, .sem que 
pud~~sem dizer que as paredes do seu lar .encubriam as mais 
monsl.r'nosas vnrgonhas o soenus de d.issoluoão Privada. 
, · nuunl.ino Bocayuva, nesse discurso, repit.o, syn!thetiznvn · 
come!' programma f.lo pni,>tido · republicano esta dupla 1'6rmn :. 

• 



I 

•• 

I , 
li 

: SESS,\0 EM 20 DE MAIO DE 1921' 
' 

O combate ao. podor pessoal, ao poder do Imperador e a trwns
geesf.;io do f.oúas as normas domocrat,ica·s para. que fossem 
uma l'oalidadCJ c para qtic a verlflcnc:ão de poderes fosse uma 
real icladc. . · · · 

E accrcscentava: o nosso dever é combater a oligarchia · 
dos Braganças, a' consequencla dessa politica, porque o dilemma 
é este: ou l.cmos do servir ao povo ou de servir ao tyrano, 
do flc,ur com o povo, com a liberdade contra o poder pessoa.!, 
e accrósccnto eu, seja cs•te exercido por D. Pedro II ou o 
sCI,ia por Epit.acio Pessõa. . · .. 

J~ llo.io - t.risto espectaculo,. triste eonsequencia da pra
tica dos. cosf,umes ropubliéanos, triste o tempo em que vi-. 
vemos - o •Senado da R~Jpublir.a, o relator do parecer FeiL't 
llachcco aNir•ma que· não ha um só SenadO'!' que não tenha 
aqui entrado rpcla mão do Governador e que n eleiC}ão nada 
era ató .hontcm 'no BrasH 1 . 

o· Sn. A. AzEnEDo - Sou o protesto vivo contra isto. 
O Sll. TRTNEU MACHADO - Senh(}res, po,r acaso ha since

ridade· no Brasil em se querer rest.ituir o voto ao povo e 
ínstit.uir uma democracia ve'!'dadéira na simulação ·do voto, na 
:.imulação da ''crificação de poderes exercida pelo Poder Le-
S i$latívo ? . ·• 

Acaso ai !;110m póde negar a intervencão. do actual Presi
denf,o da Republíca na veri'ficação de poderes, que S. Ex. es-' 
tcja fechando quo~tões politicas ? Minas não ~~Jecoitou essa re
sponsabilidade, S. Paul.o não a quer, o Rio Grande do Sul a 
urr!ldou e a affirmaoão do honra,:io leader mil;10iro, · hontem, é 
um grito que -denuncia á opinião pul:llica a nttitude do hon
rado Presidente da Republica. . · 

~>\. affirmação do illustre representante de Minas Geraes, 
incapa?. .. de um gosto do covardia, de qüerer fugir, á responsa
bi!idll!dc, de praf.icar um delicto, alma varonil, onfibratura do 
nço, Leria !.ornado a responsabilidade de affir.rnar ao s·enado 
que Minas coJ.Iaborara com o Presidente da Republica no,iul
gamonto político dos casos da eleição. Não ·fugindo a essa re
~ponsabilidadê elle viu c'om horror; com IiJagua e com noJo a 
hy:pof,hoso do poder .Minas ser accusaida de haver mareado a 
tradiccíio do Minas Geraes, representada pelo Iabaro da incon-
fidoncia. · , 

Ficou, portanto, como uma desa.fogo da consoienoia na
cional, a responsabilidade inteira com o Sr. Presidente. da 
Republica. · O crime praticado pelo Sir. Campos Sallos pódo 
ninocln. encontrar uma phrase, uma palavra, uma these para 
tentar cxculpal-o, ,justificai-o ,perante o ,julgamento da his
toria c esse o tentou o Sr. Campos Salles com a invocao.ão 
da hora difficil cm que necessitava do .. apoio dos Governa
c:oros, c, por isso, lhos concedia todo o amparo na verificação 
do poderes em que oxpellia do Parlamento os eleitos elas mi-
norias ns•l.aduaes. . 
, Pinheiro Macha:do, cu,ja alma, cu,jo nobre espírito, por 

coJ•I:o, níio perlustrartí mais por aqui, cu,ja sompra com cor
. tem ,~·o afnsLar(t para milito longo com horror dos desfibrados, 
dos ingrnl.os e· trahidor·os, dos muros da sua nnl;iga cidwdelln;
.Pinhoiro 'Maohadu, foi muitas vezes aocusado de havor pra
ticado .attcnt.ndos contra os eleitos do. iPOVO, mas no interesso 
do .s·cu parf.ido. Nunca, eu· o affirmo, assim procCJd:eu contra 
'íiOLlS inimigos possoaes; o, uma vez, fazendo-lhe uma wdver-
1.encia amiS'a a; sua a.Jma de soldado o IC!e cidadão, porque ella . . . 
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r.ra, ao mesmo tempo, uma alma completa do cidadão soldado 
n do soldado cidadão; de •haver lentado depu!'ar 'seu·s inimigos 
!Jcssoacs, cllo mo· oncarre.gou pressurosamente de ·cl izcr a todos 
quantos na Camara ou'viam a sua opinião c a nós outros que 
l:l'arrios :seus adversarias, e a nós outros qQe delle estavamos 
complotamonLc separado& c livres, do at:firmar com· empenho 
c!a sua honra, que o seu valimento ,polibico não se transfor
maria en1 acto ·cte cobardia, procurando com essa superiori
<l!l!de _em forcas que ·lhe advinha do seu .partido, pr~.iudicar 
a seus inimigos, preferindo perde!' as suas .esporas de caval
ieiro, arrancar as dragonas de genel'al. Elle mandava affirmar 
Que esse acto de superioridade contra o adversaria desarmado, 
enfraquecido, jamais pra.ticaria pa!'a a satisfação do 5eu. odio 
pessoal. · . · . . · · , · 

O Sr. marechal Hermes da Fonseca - todo· ó mundo sabe 
- era meu inimigo pessoal e politico. A heroica Minas, onde 
.podem asylar-se todos os· amigos da! liberdade, como a .patria 
commum •de todos os desventurados da vida cívica; Minas, a 
·Mina:s 'heroica; acreditando que havia perigo nas. urnas desta 
Capital para a minha candidatura, offereceu-me espontanea
mente, do todos os lados, do .terce.j.ro districto e àe outros, a 
sua indicação. Naquelle mesmo instante, tainbem o Estado de 
S. Paulo, por indicação avulsa, ·Pllr indicação Jivr1J de diversos 
disl.rict.os, f.ambem me mandava offerecer a sua r~presentação. 
Abria-se, nos Estados que tinham cultura cívica, que tinham 
ainda um pouco de fibra, e que não estavam apodrecendo no 
humilhante cultivo <lo servilismo, a rcàccão, e elles me man
davam · o:J':J'creccr a sua representação, .para que,· ao menos, Ht 
que não podia triumphar a o.pinião publica c ·u. consc)encia · 
no voto .popular, ficasse cu como membro do Purlament.o; e, 
com a minha palavra, profligasse todos os criinos c repetisse, 
em todos os momen.tos graves da historia politica do palz, o 
brado do revolta da consciencia .popular, em um ·gesto de 
reacção publica contra a o·p.pressão, como aquelle que, ven
cido, humilhado pela forca pbysica, realiza, como expressão 

, . da honra, triumpha, contra a brutalidade e a, monstruosidade 
da forca, com o protesto da palavra. · · , 
. Quoriam o meu protesto I ~ e .iá que ess·e triumpho não 
me nm permittido na 'Capital, Minas me elegeu. . 

Do f.odns os cantos do paiz, romp.eu como -um act.o de ·sur
pr~za, soou, como um act.o do surpreza o de cspatito, a minha. 
eloiçfto por dous districtcis. '1 · 

Pois bom, a minha candidat,ura, que era um acto dé pro-
tosto, mais do que .. polit.ico - que era um acto de pro,f:c!;;to . 

,.possoal,contra o 81'. PresidentAJ da Republica, intact.a passou' 
nas Commissl:'ies do Poderes, e duas cadeiras, com <lireito do 
opoão, mo foram reconhecidas. iE ellas me foram dadas eomo 
uma consagração do que o podnr .,publico, embora fóra da lei·, 
nessa explosão do sun. paixão poutica, não ia até' o odio peRsonl, 
~. como manifest.a1;i'io do que o Poder J~ngislât.i·;o não havia 
flobrado l.nni.C\ a sua ()Apinha, que cstivn~se aG nivol de zm•n . 

. 18'onhorr1~, no· governo act.unl, em quCJ a ospncln que est:'L 
nns mãos -elo Prosidont.e, é do papelão (ri.ços) ; ' no governo 
oetual, onde as co·leras do· rei silo OXJWCssão de opera buffa, 
as minhas duas cadeiras- tcl'iam sido est.racallüid:t<, nn vcrii'i-

. cnçüo de poderes, eu teria sido declarado inelcgivol, ;porque era 
·contra o regimPn a eleição por deus Jogares ao mesmo tempo • 

. ~ (Hilaridade.) 
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Assi.snalo essa circumstancia d1.• f(Ufl Deputado, l'CfH'O:'en
tantc aa ·oppoSi\)ÚO politica ao Pre~idenlo da ltnpublica c, ao 
mosmo tempo, inimigo pessoal 1VO Che<f!J do Bstado e ue sua 
l'umilia, mãos sacrilcgas não tocaram o .meu mandato. · ' 
· Não é, pois, de admirar que a o,piuiüo publica elo 11io de 

Janeiro, trans1'ormada, receba, aos sons das i'fml'arras c com 
hymnos de. cnthusiasmo, o mareohal que regressa. 

As cousas httmauas são relativas, c o cspccLaculo l!tllr·o 
aqtwlla lucta lwt·oica tios tempos cm qtlc não se acceitava o 
fardo da s~rvidão, 'porque llt'a a· morte civil c moral, ainua a 
expressão •la nossa energia p.odia encontrar meios uc dar 1í. 
nossa borag·!Jlll cívica a nccessaria combatividade, .cmquanlo 
que nas mat•t)s de hoje, nos charcos c pant.anos se jogam como 
nas cloacas inJ'eclas as cadeiras dos: Deputados, a soberania 
popular, se ,iog·a a existencia da propria Hcpublica como cousa 
de segünda m•dcm, como· cousa indiJl'erentc, sob a aJ'J'irmal)ão 
do que aM ho,ic·, não foi, na Republica, praticado o regimon. 
de que altl hoje não houve elcit;ão, c de que, agora, sim, co-
meça a pratica das eleições. . 

f;ienhorcs, essa dupla a!'firmat;ão rí' um i)scariieo; essa du• 
]lla afJ'irma\'iio contém um paradoxo politico contra o qual s11 

. revolta o g·rito da nossa historia, contra o qual todos os. do
cumentos pm·lamcntares, todos os testemunhos politicas e a 
memoria da nossa consciencia nacionpl protestam. . . 

Pois bem, no reg·imen, anterior, da .fraude, do bico de 
pcnna, a que allndiu o Sr. Generoso Marques, as opposi~'õcs 
ainda t,inhum representantes no .Parlamento. Nos dias uc ho,je, 
de verdaue eleitoral, as opposições, cntrcgw:s ás garantias dos 
.iuizcs ele direito. do Poder .Tudiciario, que tambcm não tem 
garantias por sua voz, estão sacrificadas a esta tl'istc comedia 
de não poderr.m pug·nur pelos seus direitos, porque os cat•ras
cos são os .iuizes de direito, ao serviço da magistratura poli-
tica dos Estados, · 

Quantos são' os opposicioniSLas, quanto~ são os adversa-
l'ios ? · · 

As vozes que podiam no Parlamento entOar o clarim d;~ 
opposi~'ão, essas se apagaram.· Eu proporia mesma ao Governo 
que organizasse uma pequena cooperativa de ·opposição (1·i
.~os), que, com a coihplacenr.ia prévia de reeleger esses oppo .• 
sicionistas, os encarregasse de exerccCI' esse papel da vida 
parlamentar, a exemplo de .Toiio Cabral, o Deputado da appo
si~lão (risos) que é advogado do St•. Fclix Pacheco, il·mão do 
Governador do lliauhy, contra o candidato Pires .Ferreira. 

Senhores, os tempos são oulros. O gosto do· publico va
riou. Que os autores thcatraes vat•icm Lambem de · estylo, r! e 
mel'hodo o processo, para que a industria continue a prosperar, 

. As oligarchias não existem mais; c !las· foram cxLinctaR 
qos embates da ~revolução. Desde os primeiros grilos conlt'a 
ossa enfermidadil Icthal, uma consciencia quo acordou, aqui, 
outra acolá, foram se associando na mesma communhão dt~ 
idéas, no mesmo pensamento commum, Os isolados foram fa
zendo ng'l'lll)Umcntos. esses agrupamentos so l.rnnsl'ormando 
cm multidões, essas mull.idties passaram a constil.uir a oppo
SiçüQ de todas as l'og·iões opprimidns. 
. Mais, senhores os resultados das urnas vinham sempre 
mvariavclmcnle contra os opprimidos, c aqui sempre so pedi"! 
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o rccon!Jccin?clllo dos t'c[H'csunl.unl.cs das Óligar~llias, cn~ nom~ 
du~su smcm·Hiadc do voto a que llol!Lcm alludm o nolll·c Sc-
uudor por !\li nas Gcl'UCS, · \ 

.Bella sinceridnde ! 

Si mís quizêrmos indugm· o que se cllallla libm;dadc eleito
ral .duas coüsas terc1uos ti cante ele nós a eliminar: uma ·é 'si a 
expt•cssão nu merica foi ou não alterada, mas isso é sog·undo · 

· o rcg·imen do processo eleitoral; o outro é si· esse numero de 
votos duelos corresJlonde coincide ·com o número .de couscien-' ' ' ... ' ' ·cias que pensanJ em l'avoJ' desta ·ou dacjuclla causa. 

Enl.t·c nós o volo não 6 o resultado da cdut:-'<ltião dos costu
mes poliLic0s; entro nós não é o resu!Lado de programma .do . 

. partido; niio é um acto do coragem civica si não em deter-· . 
. minadas circumspt}ües elo paiz. O valo entre w~s não póde 

ser um acto de com.9cm civi'ca porque muitos não querem se 
dispür a perder os ~cus bens, a sua honra, a sua lioordade o 
a sua vida contra o poder armado, corttra as oligarchias esta
íluac~, O ,vol.o mio é si não, entre nós, quando as actas. não al- · 
Leram o resultado do (JUO a• urna recebe, O voto não e ~inão, 
uma uxpt·essão da mentira ela consciencia nacional. ' 

Assim, sejam quaes forem as a!Lqrat;.ões na lei oloiLot·ai, 
a questão renovu-~e com a mesma velha violcncia do todos os 
tempos. . , . . 

. 'Não basta pois que haja maiol'ia real do"votos; é preciso 
' que ha,ia maiol'ia que coi.ncidu. com a expressão da consciencia 

mwioual, o LI ·por ou L1·a, o voto seja o resultado elas correntes 
da opinião, . , 

Entre nlis será isto o que se dá ? Não. Logo, o voto nas 
urnas não é o,que os publicist.as afi'irmam ser. . · . 

O voto, antes de ser apurado lêalmente, precisa ser a ex .. 
vrcssão da sinceridade. · / · 

Não ob::;Lante a estima pessoal que. tenho pelo 'honrado 
St•. Antonino J?reit:e, estou convencido que S. ]!]x. não seria 
Senador se nãq tiyesse sido Governador do Piauhy, o Sr. Euri .. 
pedes de Agu1ar •como estou t;onvencid<J tambem que o Sr., 
Euripcdes de Aguiar .não seria Governador si o Sr, Antonino 
Freire não tivesse tido assento no. -Govcrl)o daqueiJe Estado.. . 

· A mesma. censura, o mesmo anathema, digamos, a phrase · 
i.lo honrado Relalór do ·v o to . em scpa.rad1o, a mesma. objurga... 
tol'ia se poderá fazer com o Sr, Felix Pacheco, e certamente 
teria sido feita, porque emquanto·,se argue que· .o marechal 

, Pires l?erJ•eira não pis.ou o solo do Piauhy para pleitear a 
sua olei;;ão,. invocando isso como um argument10· contra o re
~ullado do pleilo; esqueceu ou omiLLiu que o Sr. Felix Pa
checo percot·rou a Avenida o as «Varias~ do J01-rtal do Com-; 
'IM1't!Í!I, mas ·lambem não percorreu o Piauhy. (Risos,) 

- Nem isso era neccssurio, porque bastava que .o seu ir
mão o trcrcorressc, .o que fo-i lcmb1:uclo . h ontem, com tanta 
t•.uncisão, pelo honrado collcga, rcprc~entanle pelo Districto 
J<'r..doml; St·. ~cnaclor Pau lo do Fron Lit\, . 

De facto, quem .<:.onltecc, desde os ·t!Jffi]JOS do imp-oria, os 
velhos moldes da propaganda olcilorul das olygarchias, dos 
mandõed o dos !,yrannos, sabe quo essas excursões c essas pas
~niatas são Lypos classicos e o· honrado Senador por Minas · 
Geraes poclerft bem dizer que quando os tyrannos se- julgam 
cm perigo tomam sempre um oavallo possante para S!lbir as 

·······, '·' 
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encostas, afim de pcrGorrer .i.l;i c~Lt•ada~ 'da toí•ra que l!J1l ú 
Tlct·igosa. E assim foi parar as regiões mineiras D. Pedro I 
vat·a pt·ocm·at· · em Minas esse apoio que a IIi suppunha cn
cunLrar· contra o pcrig·u da opinião naciO'nal cteantc do seu 
poder pessoal. , 

Pois· bem í:Lo,qucllc momento historie.o nós encontramos 
associados, de um lado os dobres de sinos de Minas Geraos e 
do ·OUtro lado o ·êlarirn do ExcrciLo cm 7 de abril. • .. 

. J.embrc-so o meu honrado amig-o que os riLhmos da his-
toria' se re.novam; lembre-se que os su_çcessos politicas são, 
sempre mais ou menos, .os mesmos, com as adaptações c mo
·.li l'icacõps que o sconario politico indica.' A liberdade publica 
;,rocura. cm todas as angustias do d(!sospero, como os nau
fragas n0; conulusão da asphyxia, Oô meios desespcra;dos de 

.• ulvnção. · , .• 
. ~inguem ameace a :vida dei povo, a &.Q!Jerania; da opinião· 
publica, porque ella tom Lambem esse desesperado inslincto 
de consàrvaç,ão. 'Ella é 'um phenorneno da. vida psychologica 
dos povos como da vida physica dos indivíduos. 

·. 'l'odos os espectaculos, :todos os tristes quadros que so 
succederam na interBccção entre dias de fome, de sangue, de 
luLa, de incoodio e <le miseria, em que se debateu, ·durante um 
anuo, o norl:e da Republica, podem renovar-se si aquelles que 
si disseram .os apostolas d~ do.J'esa da causa publica .trahem 
a sua missão. e o seu dever. 

· ·.pois a revolu~ão não estrugiu nas· ruas. do càará? NãQ 
dou combate a tyt•an,nia erguida contra os Aeciolys? . 
Não 'lhe inoond;iou ·a casa, nã-o d·e·vastou os bens, não lhe ar
.l'Uinaram, não lhe lançarem na alma e no corpo os gerrnens 
da morte que o m•rebatou á vida ha bom pouc.o'! 

Poi's· o Ceará não era o grito desesperador, o leit · moti~ 
das e:-cplosões do, norte? · ,./ , 
. Não foi .Serpa, então Deputado pelo !>ará: o orgão da; 
opp{)sicão .collocado como a P·orta da maioria para fazer p~ 
sur a lei contra as oligarchias estadoaes? 

Não foi Serpa a mão luminosa que tra(jou as linhas do 
.parecer, cm que nós, não· podendo remed1iar definitivamente, 
'por: completo a deturpacito . dos . costumes publicas, ao ~enos 

. punhamos na ehaga o anilsepl!co que nos resguardaria. E 
.agora ·quando vão vindo aos poucos os representantes das oli
garchias •para .o Senado, quando o mal está voltando nova.. 
mente, por parco lias - · 1:\ elle já éstá,. talvez no .grão de in
lonsidade com. que anteriormente exasperou a opinião publica 
-. agora, nessa mesma assombléa do Ceará, extraord'inaria
rnento. convoc~tda pelo Governo do Sr. Justiniano do Serpa, 
vota urna lei, em .que se re':oga exacta!11el!te a prohibição da 
olcicão de parentes cQnsangumeos do pr1rne1ro e segundo gráo,s 
de. Governador de Estado c acaba de ser eleito Depu indo ·• 
ostadual um i'ilho do Governador. · · 

··: Os. mesmos que vieram simular de redemptores na; as
~emhléa Fedem!, são os mesmos qt!C hoje se atira!D sobre ella 
pura lhe L irar o''ultimo. sopro da viela. 

o. S!l. I•'RANCISCO S,\ ~ Talvez a informac.ão prestada a 
V. l~x. não seja exacTa. O actual. Governador mesmo pediu 

· {L ,<\:ssembléa do seu Estado que revogasse a lei que pcrmitti~ 
a rccleicão de Governador. · 
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O Sn', l1UNEU lliAcruuo - 'l'ocou V. Ex. cm uni iJonto 
inl.el·essantc do regimert exactimwnLo· mn uma das questões 
ôybalielas, a da reeleição, a da renovação .do mandato de Prç
sJdenLe. Alé 'ho.ic sú no llio Grande elo Sul,. ondt! a urganl
~u~:ãn srJ de<fcnclc com a i·calização ele um sysLonm .polílico 
que o!Jtltiec tio:; grandes Jinltas elo syslema da po!iLica positiva · 
de Augusto ComLe mas onde essa politica tem, sido praticada 
CllllJ honestidade, com a maxima lealdade poSSÍVel exigida. aos 
homens pu!Jlicos, ahi, sim, embora eti divirja da validade 
dessas lei~ todavia sou !'orr~ado a ·con!'cssa.r que, emquanLo 
estiver nas mãos ·tlUe a LemÍ1 mann.iado, não será um •perigo 
para as l'ibc·rdades nom para os cofres .publicas. · 

Em outro& Estados, :porém, vcr~mos que os acoutecimcn
ios hão demonstrar-nos si os homens que ahi vc rupi•oveitam 
dos principias da politica positiva lambem •Leem o mesmo 
altruísmo, o mc<lmo desamot• àos cofres 'Jlublicos, o mesmo 
de~intcrc~se que lecm ao~ gosos 1mutcriacs da vida os poli-
tieo~ da t[lolitica ,positiva do Rio Grande do Sul. · 

Scnhore~. a oligar~hia d~s Br:aga.nças .. fqi o espantalho 
·com que nós combatemos e profligamos o rcgrmcn c· esse es
tourou a:o embate das forças armadas quando ellc~. comcç·a
ram a por mão criminosa no;; direitos c· nu honra elas classes 
at;madas. · . . . . 

Senhores, que escandalo nas tl'ileiras do J~xorcilo não tc
ria sido no lmpc!'io essa cousa tão sin;Jples, tão insignHicatJle, 
que Joi nralicacla agora cm relação ;í, transl'erencia de um. 
oJ'J'icial, tão insignificante, se·gundo a phrasc do Sr. Senador. 
Generoso ,;l!arques ? · . · 

Não •Pretendo· (tliriuindo-sc ao Sr. Generoso Mm•ques) 
moleslat· n mcu.;>honradu colloga, . 

Quando nlí:',:commi~~ão se. tratou da indicação elo Rel'at.or 
jtí a IIi corriam'· duas- vcrs·iies: · que e:;sa transl'c'J•encia · j:á es
l.aYa sendo· s.dliciJada, .que Pila· iu ser feita e àlé se accrescen
tava quo lambem se cogitava de uma promoção. 

Senhores, 'CU discordei' desde logo, e, [lO!' is~o. disse nessa 
occasião i1 até a minha p.Jn·ase 1'oi sublinhada :por um sot•riso 
tJUO se esboçava ligeiro em um angulo do rosto do Sr. Se
mtdor · Soares dos . Santos: não crnio · que o Presidente dcst~ 
Commissão possa praLicar 11m acto incorrcto de barganha; 
acre'diLo quo ellc se.ia um homem desinteressado c. incapaz. de 
cxorccL' pressão, c por isso· cu concordo que clle seja o Re.:. 
latoJ•. . . · · 1 \ 

O Sn . .s'OAilES oos SANTOS - Eu .estou convencido dis80. 
O SR. lTI!NEU l\!AcÚAilo - V li V .. EX:., ·sr·. Presidente, o 

que se passou então. I~u não cho'g'81'oi a , ,,wol'ligar, com o 
mesmo fencte com que fi'Y. o meu I10nrado c eminente ami·::;o 
Senado!' pelo Districlo .. Feclnl'al, o ho1n·at!o Senador p:c·Io Es-. 
tarl,o. do )'lll'IU.Jú •. Longe. llis~o. acredilp, un eonl.rario. ()LÚl essa· 
solw!laçao exiStisse ha mml.o, e mutto ra1bora S. l~x. a so-

·• J'ieilassc 1!, insistisse llÍÍO a obtinha,' D SÚ .o l'aulo de SCI' no·
lator · nuquella occusião fez com o qun o Goviit•no ·o praJ.i
cu~sn. 1:'\'ão houve, pois, da 'pa1•tc do honrado Senador· a ill
ton~iio de .praticar um acto 'de I!DL:rup~úo, mas apenas, Cl.!l'La-
montr. da .parle elo GbvPt•no'. ' . · , . 

SPnhtH:cs, purque essa eoiucidonciu 'I . Que· impol'lanciti 
tem esse :facto? · • , 
· E' que, nos moldes ela poliLica , actual, sú a troca c a 
permuta immediala podem entrar. na conccp~~üo dos qué a ui-
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. partidaria, um sentimento de solit.lariedade .politica, nagtt 
rigem. Um acto de desinteresse, de abnegaciio, de intcrvencao 
disso existo, •Porqtw nenhuma vez que se trate de reacções, 
de: actos •politicas; nenhuma vez que se trate de mani.fcstn
r;ües de alta politica deste ou daquelle .grupo, embora a ·can
didatura tivesse sido o resultado da rcsistencia e da ''otacão 
publica em grande parte do paiz.; embora tivesse sido o re
sultado de um combate pol'itico póde haver essa solidarie
dade. Apezar dessa lealdade que o Sr. Presid{)'nle da Repu
blica devia ít corrente .politica que a solicitava, S. Ex. scm
IPrc se esquivou a esse dever de· solidariedade: não queria 
entrar cm politica c praticar actos politicas; mas,· quando 
agitado pelo odio rJ pela colcra. ou movido pelos dcliquqs da 
affeição, fJraticando essas duas 1'órmas de prevariacção que 
o Codigo Penal definrl deste modo incisivo (agii· .por adio ou 
uffeir;ão ou •para :promover· o interesse pessoal da sua .famí
lia», .S. Ex . .pratica actos políticos. O Codigo Pqnal pune 
este fac Lo como uma. das modalidades da rvrcvaricar;iio. 

Senhores, é doloroso que o Chefe do Estado, para exer
cer a a1'1'eicão ·que lhe inspira o. honrado Sr. Armando Bur
lamaquc - ;porque· nãD creio que o Jornal do Commercio 
IJ)Ossa pre'occu.par o Sr. !;residente da Republica, não sendo 
a altitude politica desse orgiio que possa intimidar S. Ex., 
.que deli e teria meios de expulsar o Sr. · :Felix Pacheco como 
·expulsou o 81•. · Huy Barbosa, - por um act.o de affeição pesl
soal, de ami~ude, de camaradagem, por um desses actos de 
:fraqueza qur: o movem . a agir· com os me::rmos ímpetos, com 
os mesmos impulsos, fulmine os seus inimigos 'pcssoaes. 

Senhores, o Congresso ostarít reduzido'/ acaso vós outros, 
que sempi'd bt~a~Les, brasileiros, contra os actos do preva
ricação partidar'ia, contra ó-s actos de rcMção .politica, con
tt•a os votos polit.icos na verificar;üo du poderes; vús outros, 
llrasil'eiros. permiU.ií·cis, conkentircis, tolerareis que o Con-

. grosso Lenha descido muito baic;:o, rmra se· reduzir em guilho
tina de odios, cm !alego du. afl'eir;ões, em instrumento de ami
:t.udc pogsoal do Sr ... Presidente da Republica'? I 
· Baixa, baixa HL•publica, baixa Republica que .toca a vasa 
do Jundo t.las marés, que envolve· no JUdo inl'cccionante da 
1J)odridão os nosso;; costumes políticos, aquillo quo é, no t·c
.r;imen actual,. uas . democraCias burgueztts, · a unica salvação, 
o ;fio de linha pot• onde pende a vida om · perigo das insti
tuições constitucionues, na sociedade contcmporanea!. 

No •dia em que outro povo t.h·essc visto que nem mesmo· 
. essa· npparcncia de vida constitucional existe; que nem mesmo 
o Govct•no das classes burguozas, ou das· classes médias, ou 
dos cwpiLalistas, i!Olll uma moderada collaboração, estivesse 
agindo:. que· nom mcst:no houvesse acção decisiva dessas clas
·ses trabal;h.adora~. teria. para com esse ·governo, outra. prova 
de fibra.tura c de onorgia que o nosso não quer revelar nesse 
momento. · 

. Senhores, 1 o· dilemma sn impõe: ou. o ;povo braaileiro ú 
o ultimo dos povos, êlle não tem caracter. não tom honra, 
não tem brio,· é um povo· de esçravos em cuja face bate a su
Iiva d!:! escarro relo. ~enhor, cm. c~.ia·s carnes .t:anjo o chicot.c, 
t)lll .CUJO dorso a chibata do patruo bato o canto synistro dn 
tyramnia I 

Ou o povo brasileiro· é uma victima. que tom medo de ur
t:nncnr r.sso mula.mbo do yidn. ,essa .trapo de cxistencio. qu•:' 
e essa fus-nz wmbrn de vtda. d'o escravo ? Ou o povo bra'Si-

s.vol. I ar; 

' '' 
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leiro não tean honra, ou o povo brasileiro tí o ultimo dos ven- • 
didos, dos corruptos, não tem amor á Patria, não tem digni
dade, se desinteressa de •Ludo, não tem educação cívica, é epi
curis~a na· escola dos gozos e vantagens; veiide seu lar; é 
um povo de prostitutas e de rufiões l (Susun'Os.) 

O dilema se impõe; Não I 
O povo brasileiro não é esse povo de rufiões politico", 

de -~rostitutas, onde· a consciencia nada· pesa, onde o valor 
da vida é maior que o valor da honra, onde o escravo arriscã 
a vida para perecer na immoralidade da reaco'ão da honrá, 
sob a morte em que vinga a tyramnia .. do seu senhor· 

O povo brasileiro não é o ultimo dos pariás, o. mais in
fame dos povo-~ ·da terra,. porque é o unico p'ovo apparente-· 
mente organizado sob vida constH.ucional, onde· não ha par
tidos; o ;povo brasileiro é um povo martyr, que teme a es
pada, os janizaros do Estado, CJUe se acovarda deante do 
Exercito. · O povo brasileiro prefere viver humilhantemente, 
sangrado ria sua vida, roubado no seu sangu_e, diminuiao na 
11ua · racão, torturado pela fome; pelo soffrimento, vivendo em . 
casl!IS miseraveis, · rateando a .sua alimentação, impossibili
tado de acudir á. miseria' ,dos filhos que enfermam, á.s la,gri
mas das mulheres que ·morrem de dor nos lares desguarne
cidos de conforto e até. de , pão I 

Ou o 1.ovo brasileiro é essa sombra de povo, essa· ver
gonha que nos deshonraria de sermos seus ·representantes I 
O povo brasileiro é um povo que ainda não está.· educado, .. 
conscientemente de seus deveres, e, neste caso, á.quelles dos 
mais cultos'e felizes a quem Deps concedeu a fortuna de 
poder desenvolver a sua intelligencia -e a sua cultura, a es
ses c'abe o sagrado dever de cora_ção · de pôr a ·sua alma ao 
serviço dos mai.s · desventuràdos nesse profuso amor, neste 
sentimento de bondade, de altruísmo que é uma . fórma da 
perfeição humana, do dever pwtriotico. ' < 

POrque ·VÓS outl'OS a . quem a providencia concedeu os 
beneficias i a fortuna de accender em um povo. de pariâs á. 
Simplaçãi:J' do mandato dOS lords. inglezes,. porque VÓS OU!iO~, 
em um paiz onde a vingança da escravidão negra se multi
plicou na escravização mais infamante dos brancos; porque 
nessa escravização de uma Nação inteira,. como que se casti
ga- o criine praticado contra a raça .desventuraâa; por que 
vós outros não tendes a coragem vós outros, que tel;ldes deante 
de vós a forca que a natureza vos deu, multiplicadas pelo vi~ 
gor da intelligencia, pelá fortuna, pelas aspirações de. gloria, 

·~'· em vez de serdes os servidores da Nação; sois os seus tra-:. 
hidores deixando-a mergulhada nessa vida infecta de hum i- · 
lhacões, de servilismo e de subserviencia ?. 

.. Não foi essa a promessa exarada ·no Trillunal da con~ 
sciencia publica, jurada no altar da religião republicana, que 
os apostolas dà democracia fizeram. Não I não foi essa, elles 
mentiram. . · 

Eu sou um Iocohan sinistro que grita da .mashorca o · 
grito lugubre e sinistro do meu protes·Lo. Eu minto; menti
ram os apostolas; tudo isso é ficção. O voto é aquelle qu9 
cahe na urna; não é a. sinceridade do escrutínio. . 

· Que importa que elle seja dado ao irmão do Govern~ 
{lar~ ·~ 

• 
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Sabei•s o que é a politica nos Estados, conheceis o que é 
a vida no interior do paiz ? · ..... 

. , Que é a opposição ? 
E' o carcere, é a deshonra, é a miseria e é a morte 1 

o SR. \\fiGUEL DE CARvALHo ..::.. Muito bem. 
0 SR,· lRINEU MACHAD-O -!.. Perdidos,· em logarejos afaS

tadas, escondidos nos recantos dos alcantis, · escondidos nas 
lareiras desse immenso inferno verde, distanciados da vida,· 
da civilização e da liberdade, os nossos homens só sabem que: 
existe uma Patria e uma éivilizacão · porque es·tá alli o dele- ' 
gado de policia, o aulHlelegado, porque permanece o sal'• . 
gento 'da força, e a cadeia, p-orque alli está o conector to 
munici·pio, o conector do Estado e o conector federal, porque · 
alli está o· promotor publico, o juiz municipal e o juiz de di
reito; uma pequena olygarchia que róe o pão magro, em• 
'quanto o olygarcha, que é o dono do Thesouro do Estado, na 
capital, desfructa e goza. • . · 

Rebella-'Se o desgraçado ? Tem sempre deante de si a es
pectativa do processo, tem deanl1e de si a certeza da fortuna 
·perdida; o mais arrojado dos seus inimigos invade-lhe os 
campos, muda-lhe os marcos divisores,- mettem D que encon
tram de gado valido para .dentro dos seus cercados e as .plan
tações que não podem ser arrancadas, ·são incendiadas 1 •.• 

Recorrer ao juiz de direito ? Mas este não tem .sinão penna 
e tinta para despachar a favor do Governo. . . . . 

Si· o opposicionista reclama, alli está o promotor parDí 
f:.~rmular o procoJoso por desacato á autoridade. · · · 1 

Que cousa mais facil haverá que um .processo falso por 
tentativa de assa~sinato? Que cousa mais facil do que sobrecar
l'E gar a divida <lo adversario e· aliviar os encargos perante o 
Thesouro, sinão ra1evar por completo os do correligionario?l. , .• , 

O proprio vigario, ou tem de acompanhar a missa, ou, en"" 
tão, a acção insistente da. politica estadoal o atira para os ·con
fins do Inferno. Nl!m- o vigario gosa da protecção divina nes~ 
st::s Jogares 1 ••. Ali só impera a voz do governo!. . • (Risos.). . 

O SR. MIGUEL oEiCARVALHo.-Muito"bem. · · 
O SR. IRINBU MACHADo - Ali só tem bens quem vota com li • 

Governo; ali SÓ· paga impostos, e pesados, o que tem opinião. 
Ali só goza do bllneficio de circular e. de respirar quem voU. 
com o Governo; ali quem quizer salvar a vida, quem quizer ser 
menos roubado, quem quizer apenas dar uma parte dos seus 
bens, sem perdei-os todos, tem que votar com o Governo! •..• , . 

Que garantia<; tem o juiz de direito? · 
Quando, ao iniciar o meu mandato de Deput.ado, tive enM 

sejo, na Commissão de Poderes da Camara, de relatar a eleiçllo 
do Piauhy, verifJIJuei que. o Governo do Estado, quando nllo 
podia modificar a opini!lo do juiz de direito, supprimia as co~ 
marcas. · , 

Quando o Governo supprime as comarcas, reduz os venci
mentos e nem esses vencimentos minguados são pagos aos j~ell 
·de direito l · . 

· Nós vivamos em um paiz onde a Fazenda Estadoal, como ~ 
Fa~enda Municipal não podem ser penhoradas .. 

··O Governo só paga quando quer e como quer~ 
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Quo pódo rcclah1ar. cato desgraçado juiz? Que pódo · elle 
garantir? Que pó•! o proteger? Que rcsalva pód!l ser da liberdade 
J.!Olitica o da vida c ria vontade, si cllc não é sinão um escravi
zado, que simula do feitor com rcbonquc na mão dcanto .de 
subalternos que são escravizados ainda mais desventurados do 
que cllo?! . · 

E' esta a triste realidade da nossa siLua\~ão politica! 
. Na maioria tlas comarcas do interior, os juizos do direito 

toem do ser ou testemunhas inermes e inertes dessa politicagom 
nefasta, ou, si,contra olla reagem, passam a ser despojados daa 
suas funcÇ~õcs, da sua autoridaclo, do seu vencimento o tcem 
como uni.ca recomprnsa da sua coragem do dof~ndm· liberdades 
inclividuaes ou Jlllhlicas, o espectro da miseria, do desespero e 
do infortunlo! · , 

P!'ccfsamcnto por os~a razão R•• drnominaram do rios es
cravizados ossos· clh No ri c. onrll•, nas suas g-randes o silenciosas 
margens, chomm as mnlt.idões o seu int'orlunio, tendo a con
scicncia dn viverem a vida vegetativa dos entes inferiores, e, 
penetrando· nas hJ•r•nhas mais profundas dos nossos sertões, se 
afastam. c·Hn isolnm rio litl.oral, rlilnnica anrcol'a do civilização 
onde cxistrm QSses pruridos rl11 simulada liberdade com que prc
tcndonios doslumhrat• os estrangeiros que por aqui passam. 
· i\las, srmhot'o'.~, quando estcH' estrangeiros. não vecm pro

curài· as subvenções do nosso 'l'hcsonro, quando cllcs não voem 
a soldada do nossos csladistas, que prncuram com isso mais um 
reclamo pp.ssoal do qno uma sincera realização de serviço para 
sua palria: quando Psscs estrangei!'os são espíritos prescrutn
llores, pt•ofundos rJ indag·am rias nossas cousas, dos nossos ho
mens, da )lassa Yi(la publica, temos que baixar a cabcr,a enver-
gonhados. · . ' . • 

Todos os g-randes. homrms qne> J!Oi' aqui l.orm1. passado, com 
quem na Europa conversei, todos clle>s perguntam logo como ri 
a nossa vida con!llitucional. Explicarhos o apparelho c até ahi 
tudo vac muito bem. O salão do visitas é admiravcl. Mas, quan
do nos pm•gunl.am quaes os partidos políticos qno existem, quacs 
os· programmas quo executam, não l.nmos meio do occultar a 
nossa vergonha. Ordinariamen to· monte-se, mente-se dizendo 
qu~ h a partidos nos Estados. '· 

· .Mas, o que s;io estes partidos nos Estados? O individuo col
Iocndo no governo do Estado faz votar o que quer á Assembléa. · 
Esta nssomhléa ri constituída pelos feitores qnc dominam as di-

. versas regiões do Estado qno lhes são dadas como parcelhts 
dessa· capitania. Ahi, nessa occasião, tlono absoluto do poder, 
alie escolho seus representantes pcssoacs: Deputados ou Sena
dores fodet•(ws .. P.nra JH'rn~ial.', pura rocompcnS\11' certos serviços 
h~ as vagas do JUizes dn dn•ctto c todas as vantagens quando c!- ' 
!c~ são nmigoR, assim como, para punir, a propria liborrima 
Constituição serve ele enpa com quo so encohrem todas as pa
t.iíarins •. A magisf.t•utura r\ dupla o nnsto regimcn de dualidade, 

· a magistratura eHtadoal nito encontra sinão um meio de repa
ração: a que é decretada polo Supremo •.rrilnmal. que a reinte
gra nos seu H 0Rl'f:OR. Quanln ao pagurnonto, como depondo dl• 
li!•dom prccal.nt·in, •í J'l!illl quando qu iwrom porque or>.bons esta
doou os nãn potl·~rn SI' I' penhorados, no regirnon das nossas lois. 
D~ munoirn qur~ :1 unica foíJ•m,u. de gurantia que as lois cstabc-

... 
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leroram para magistratura cstadoal, não tom cfflcicncia. Que, 
pois, garanto c~ a magistratura ostadoal? 

Quo são os TJartidos politicos entro nós? (Pausa;) 
Partidos possoaos; de modo que mal um homem deixa o 

governo do Estado; si não ocitiÍ do accõrdo com o sou succes;or, · 
nem mesmo com o voto cumulativo pódo fazer eleger-se DepU:~ 
tado ou Senador, como acabamos de verificar no ultimo pleiw ,, 

Quo é, pois, esta Republica? (Pausa.) ·. 
llopublica sem partidos onde, quando se decide da sorte de 

um Estado, escolhendo um governo, sabc~se que elle éum ver~ 
dadciro dónata,rio de capitania, é um capitão-mór! Regressa~ 
mos, assim, nossa triste involução politica ao tempo colonial. 

. Os nossos antepassados chamavam capitães-móres o esses 
·~ donatarios. Chamavam os argentinos quando organizaram a sua· 
· vida constitucional, reagindo cm ·1853 contra a existoncia des~ 

sas olygarchias pcssoacs de capitanejos, capitãosinhos, o nem 
nojo lhos deram os publicistas a honra do chamai-os caudilhos.: 

. Para se àar um triste cspoctaculo desta deshonra politica 
na Sul America, duas naçõ.és ahi estão: a Argentina. c o Braeil., 

Na America rJo Norte essa cousa não se conheceu ainda. 
Manuseando hojo utn livro que tanto leio com amor; a obra 

do grande Rodolfo llivarola, o maior, talvez, dos sociologos ar~ 
gentinos, homem fót•a dos pat'lidos, homem fóra da politica, 
]:rofessor de historia c do philosophia na Faculdade de Lottras 
do Buenos Aires, grande ponalista, gmndil o notavel professor 
de sciencia penal da Univet•sidade de J"a· Plata, um dos maiores 
advogados do Foro argentino, quando, tive a hom·a do conversal' 
cmrdtodolfo Rivarola, com Joaquim Gonçalez, outro dos grau~ 
aes constitucion!l'listas e publicistas argentinos, emulo do Ruy 
Barbosa na R!lpublica 'Al'genti'na, ambos J'izcranv-mc a mcsm:L 
pergunta: quaes são os partidos .Politicas iJUc existem. no Brà
~il? Como praticam ali i esse regi meu? E is~o, Sr. Prcsidilntc, 
porque uma cousa é a, theoria o outra a pratica. 

. .Conversando com diversos ch<Ji'cs ~ocia!i~tas, elles per~ 
r;untavam-me si .!Jiqui e:tMe partido soflialista, partido cpe~ 
rario. 

. Entretanto, Sr. Presidente, um dos povod do mundo que 
nssignaram o 'l'ra:tado de Versa.iUos e que concorreram para 

· os trabalhos feitos em nova York que foi classificado entre 
os paizes de maior desenvolvimento industria I não tem um 
partido sociali.~ta, ·não tem um pQrtido tt·aballtista, um partido 
operaria! . · 

Singular· povo est(l, singu·hw puiz este cm quO niio ha. 
partidos, nem de defesa. llos' intcressrJs mule·t·iacs, nem .do 
d~fesa. do salario. . . 

Singulai· na.oão ostu ou do não . h a pari idos I E11trctanto. · 
olla repeto nesse momento os successos historicos de 1851 a 
185::1, ua Argentina. Os mesmos homens que em 18ti1 assi1i;lna~ 
vam depois do assassinato de Dorego, cuJa morte, repercutiu 
tão dolorosamente no Brasil, que deu. 'logat• a uma das maiores 
paginas da nossa grando oloquecncia, proferida pelo grande 
orador o eloquente Monto Alvcrnc, como. um sopro da bentwo~ 
lencia divina sobre o seu cobarde assassinato, sobre o mas
sacre dos seus amigos, a,ssegurou. a. . uccusacüo escripta. dos 
políticos .glorili'ic!llndo a Rosas. Annos mais tarde, Rosas cahi:. 
P. cahia graças a esse movimento de libmlade il de civismo 

. •. 
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quo então existia no Brasil, ,i:'L não súmcmte para não acober
tai!' actos do selvageria, nem attenLar-contr:t a liberdade pu
blica·de·ntro da nossa terra, mas que lhe davam o titulo ele 
glorioso ca,vn,Jieiro andante das liberdades ttn Sul · Amerícn 
para vestir a sua c6~a, de·mal'has c de lnnr:a om punho, atra
vessar a,s fronteiras, para o resgate da. liberdade dos povos 
vizinhos, ju~tific~da essa nêcessidade. com a.,· premencia das 
éiroumstwncias, que nos impelliram a constituir a defesa sa

.nitaria-politica, isolando-nos da infecção di} mal do .caudi-
lhismo argentino. · 

'Nlaquelles tempos, em que a nossa· . coragem · civica nos 
levava a fazer tremul•ail', como um symbolo de libertação para 
os povos do nosso continente, as cores da nossa bandeira, nas 
margens do Prata;, naquelles tempos, em que os bordados dos 
!IIOssos marechaes arrasba;vam os . peitos patricios para defesa 
d"s liberdades, que era o ,patrimonio; do continente e da 
humanidade, libertados os argenti-nos dn dcmominacão de 

. Rosas, despertaram da. sua, longa e profunda letargia. da lonsn 
treva· em que se sepultaram, surgindo as liberdades· publicàs 
e .os ~stimulos da en()'rgia industrial, da energia do trabalho, 
da energia intellectua,l da raoa argentina; porque a escravidão 
politica apaga nas consciencias a scentelha do genio, como 
su·ffoca, ,nos coracões, o germen da generosidade! .. 

Qua>ndo o sangue de Derego era vingado pelo povo, que, 
nessa époc~ pela sua consciencia jurídica, se coristitilira, na 
.!America do Sul, como guarda :vigilante do pensamento consti
,tucional e que não permittia que as olygarchias se implantas
sem, nem mesmo em terra e:rctranha que tíyesse contacto com · 
a nossa vid~ esse trabalho de hygiene e de prophylaxia poli
ticas mereceu applàusos -unanimes do parlamento da nossa 
terra. Reunidos em 1853, os politicas, os mesmos que tinham 
exaltado· as suas 'glorias e assignado o manifesto' em favor de 
Rosas; os mesmos, c.om a excusa de uin só - com a excepcão 
Ide um unico dos sisnatarios --' Mitre - escreviam-· sobre. 
Rosas, dizendo que felizmente aquelle pel:'iorlo de vergonhas, 
de deshonras, de tyranni~ e de .terror, que ti·nllam sido forca
dos a acceitar, terminâra e que tinham virirlo do sul o pet•iodo 
de liberdade para as províncias portenhas. E tentamos fundar, 
sob os esforços gloriosos das armas brasi!Qiras, ao· tremular 
fremenfe nos nossos p·avi!Mes. firmando- nos nos estimulas 
da heroica raca luzitana e na dos descendentes dos cavalleiros 
da H~spanha, a· semente da,. liberdn.de na terra onde e lia. devia 
germma.r para sempre, emquanto atravessava movament.e a 
:nossa fronteira, o germen da infecção que, lá, não podia viver, 
vindo. reiniciar no Brasil inteiro o regímen dlis olygarchias es
taduaes, dos dignatarios das capitanias estaduoes ou politicas; 
emquanto, que, na Argentina, unificaram a patria. sob os prin
cípios da liberdade, levados pela mão dos noRsos soldados, que 
empunharam, de um lado, as armas de guerra, de . outro,. os 
npparelhos. de f.rnbalho, construindo . o edificio grandioso de 
moral c de politica que o povn irm!ío condensava nn. Consti
tuioi'io de,53, oppondo um ana1thema energico â politica das 
o!ygarchias. e do poder. pessoal 

: O famoso prenmbulo da Constituiçiio de 53
1 
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«La fodoración scra __ bien entendida si se c.omprcndc como , 
cn los Estados Unidos de! Norte, única federación modelo que 
!!Xisto' ·en cl mundo civilizado, Será, por e r cnntrario, pésim.1, 
si se creyese que podrá resolverso en una oliaa1•quia organi
zada eon una cent1•alisaei6n relativa en qne predominaran los 
que se ajJOderasen del poiier, sac1;i{icándol.e sin r.l•otecci6n los 
inte1•eses esefll;iales de lo.~ ptteblos. Peró aún INTOLERABLE, si 
descenrliendo en esta escala retrógrv.da se la rectujese á un 
![Jacto d:e conservaci6n entre capitane,ios~. . 

• Mas o que eram essas olygarcihas, esses olygarchas e 
esses desastrados algozes do povo argentino? (Pausa.) 

crNo es dudoso lo q.ue éntendieron decir (explicam os so
ciologos o r.ommentadores) los ·constituyentes en su alusión á 
1:1' oligarquia "Y .ar pacto d.a· capitanejos. Jiin un y otro caso se . 
rofirieron ai dominio personal de los Gobernadores 6 de ca.u- ) 

1 
dillos que tuvieran ba,io su dependi~ncia a lo~. Gobernad~r~s; · 
peró de todas maneras, ú .la· supres1on de la hbertad pohtiea. 
dei pueblo, por· la violencia• de • quienes dispusieran de lf\ 
fnerza, para sostenerse y dominar) .. 

Veem, pois, que, quando os constitucionalistas america
nos sobre o evangelho e' ·sob .a· fé 'de p-uritanos que oravam e 
pediam as inspirações aos céus para que lhes dessem bastan
te sàbecloria a.fim de crear;11m monumento que pudesse satis
.faz,er as aspiraêões e o desenvolvimento da nacão que viam 
brol:ar como milag-re de grandeza, do sólo do Novo Mundo : 

• quando 'no Federalistq, e nos' seus disc-ursos de então, em seus 
manifestos Washington, Jefferson e Hamilton, profligavam 
como um mal· e negação do ret::imen republicano, o podPr pes
soal e a olygarchia, quando diziam que 'de todas as enfermi.:. 

· dádes do regímen. esta era a maxima, veio.:..lhes a divina pro
videncia:, a misericordia, os pTeservciú. dessa funesta Jnfec~ão. 

. Os argentinos a tiveram entre nós. Decenios JbtJaram e 
pele,hiram pelas ,armiul e foram. nfJsse heroico esforço até 53, 
quando firmaram com a condição sine qua, preliminar essQII
cial e institucional do regímen, a abnlif:l'io das olygarchias e 
dos Governos estadoaes pessoaes, dominados apenas • por· 
)Jaixos interesses e fins pessoa~s. · . , 

Vê. pciis, o Senado da Republica que, quando eu su~ten
tava que .uma_ inelet::ibilidade dessa OI:rl~m era de tl'lltureza. 
institucional ou c-onstitucional. eu affirmava um dos prinr.i
J}ios cardeacs da fé federalista, um dos principinA eardeaes 
que a palavra dos .fundadores do rst::imen brásileiro, entre 
os qU:\es Assis Brasil, ·no systema presidPncial e na Republica. 
federativa e na gloriosa fedArnc!ío do Rio,Grande a energia-

. desse prorligio de fé, .sinceridade, r.oherencia, de. pnreza e de 
corat::P.rn cívica, que foi Julio· de Castilhos, desfraldaram nos 
l'incões, -nos campos, nos banhados, em todos os recantos da 
terra rio-grandense, . é esse um dos 1)ontos ca:rdeaes do re-
gímen. · · . 

Não. é preciso que uma lej venha fulminar com inelegi
bilidade· aquillo aue é condicão essencial do regimen, J}orque 
a nossa Con~fifniciio não precisou definir o que. era. Repu
·blica no seu artigo n. 1. . , ' 

, Ella é. o resultado de uma. elaboracito ·•hislorica, os eá
foi'Cos ele uma raca. diii pP.n.samP.nto dos seus'hom~n~ puhlicos, 
dos 'homens bons, é o sentimento de· uma raça de mdlviduos 
que nelle pretendem servir aos superiores d111 huma.nldi!Ae., . . . 
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. StJnhores, que mo importa a mim que se invocasse uma 
lei eleito vai para causas dessa ·natureza? _ 

Querer(t o Senádo com'parar a ineleg-ibilidade de um ama
nuen~e dr, sccrrtaria, do um commissari-o de policia :1 de U!ll 
jttiVJ do >direito de uma· comaroa onde póde exerwv a sua ar,çao 
11essoal cm favor da suu candidatura, que a lei, eleitoral pro
bibe, como medida moral e dA ordem institücional, sem a 
aual não existiria a propt·ia Repu:bl'ica. sem a qual a espada 
do nosso soldado· não teria valido ao regímen. nem a penna 
lios nossos cons!•iti.wionalistas teria redig-ido a ·ca.rta de 24 de 
l<evoreiro'l (Pauia.) . · 1 · . 

. Sonhpres, .chegou-me .li tribi}I):l. este, telegoramma -do )>e-
. nemorit.o Presidente de Mmas; d'JrJgJdo ao Sr. marechal P1res 

Ferreira. · 

E concenido nos seguintes térmos·: 
l. . ' 

«Nenhum intfJol'OSSG 'pó'sso ter sacrifi.ci.o preciM.'O 
,amigo como lhe parer.e .. .Lrmge .Rio onde se. debatem 
n:;:, questões do reconhecJmenf.o;; podoces e sem, ele
mentos nccessarios ·para estudai-as convenientemente, 
PolJdi Senador Raul Soat•es examinasse 'caso Piauhy. e. 
ín.fluisse no que pudesse pat•a ser ,iulga.:lo com justiça., 
Affec!uosas 'saud'aclles. -:" Mtlmr Rernarde.ç.» 

Porque 
·Porque, si Minas Geracs abre a .questã.o. os governadores·· 

(los ouh'os Estados, .sob ~olicitacão que a.ffirmo que .existe, 
sob palavra de honra. de interossados desta Capital, a fecha- · 
ram para a$ rcpresentacúes dos seus;respectivos Estados? 

Por ~ue havemQS nós de r(ltrogradar a esta politica do 
govornndores? · . . · 

·• Quanto aos serviços momoravcis do nosso Exercito, a: 
minha nalavrn. som. a robustez neccssario para levantar tão 
:11to o fulgor das suas g-lorias, como fôJ•a m1stér para dizer da 
generosidade .do nosso soldado que na historili hn realirado o 

·milagre do lutar a um. l.rmpo com o inimigo, com a natureza, 
r!om a fome e com a cuidem ia c vencm·, om .um recanto 'do 
mundo ig·norado da grande Europa, na mais pasmosa de todM 
as cpop6as de sua historia' militar, sacrifícios e obstaculos 
que· outras racns poderiam·; talvoz, onfrentar algum tempo, 
mas qur o nosso soldado bi.~onho, apparent.emento desele- . 
ganf.e, mas do uma. tenacidade' superior ás fores huma.nas, 
voncou annos segouidos em uma luta .cuJos prod'igios do von-
1adc sobrohumana foram maiores que os. inimigos que se lhe 
deparavam. defendendo, aqui. ramo eavalleiro andante, a in-
1og-ridadc dá nóssa natria contra os liespanhoes; ali, contra os 
hollandezes; e, acolá, Mn![•a os franccze's: org-anizando-se 
para proclamar a indopúndoncia; assegurando a· vidn consti
tucional do imperio;. mtcrvindo contra o poder pessoal .do 
imperado1•; combntend'o o separatismo; quebrando as alg-emas 
<los escravos, .porque a luminosa data de 13 · d'e maio a escro
veu a espada do nosso soldado . nas serras do Cubutão, 
nas guort•as civis, assegurando com o crtel'gico csfçrço da dor 
comprimida· combatendo irmãos da unidade nacional ..• , (.!r:n-
~o.çl!o.) · 
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· ScliLinclla ;·wançnda de lodos os. tempos, o nosso soldado 
e as nossas armas não se prestaram, no dia 15 de novembro, 
J>Ul'a oppôr obslaculos nos moços da Escola 'Militar aos ca~ 
detcs do 1" rcg·imento de cavallaria, e esses officiaes subal~ 
ternos o inferiores se agitavam c, arrancando dos bonets as 
eôt•oas imperiacs, diziam: «]~' ho,ic mcmo; é esta madrugada!, 
B com Frederico Solou de Sampaio Ribcil.'O vieram até á 
praça ·da Itepublica, alli encontrándo-se com a mocidade da 
:l•:scola Milita!' c com QuinUno Bocayuva, que, uaquelle acto 
solemne, reinteg·rava a consciencia nacional cm si mesma, a 
l·csLt•i!:çã'o da sua liberdade c a defesa. do povo contra a ali~· 
garchia imperial, c vinha para esta praça, pat·a es.fle glorioso 

.. Cmpo de Sant'Anna á frente dos nossos regimentos proclamar 
a ltcpuhlica·. . 

. Povo brasileiro, não podeis temer o Exercito ! Quereis 
snhct• quem é o Exercito Nacional? 
. Neste recinto, neste momento, eu qnizera vev, a cabeça 
hcroica do· grande Deodoro da Fonseca. Ha nas scintillações 
do seu ollí'ar aquiljlio, nas angustias com. que recalcava os 
seus· pulmões, nesse acccsso doloroso .de asthma que o acom
metLeu no dia 15 de novembro, uma constatação dessa superio
ridade da vontade humana c das forças moraes contra os obsta
cu los .que nos fomos destinados a vencer da natureza. 

. O grande soldado, ·cnbollo desgrenhado, olhos scintíllantes, 
profundos, ao lado da figura serena de ·Ben,iamin Constant, a 
l'eS?I!Jção scicntifica do problema, ào sef\"iço de uma escola 
pohl!ca que prégava o amo!' dentro da liberdade, dentro da 
ftopublica; ao lado de Qnintino Bocayuva, essa "trilogia su
·hlimc dos fundadores da Republica, vinha, entre as fanfarras 
tt•i_umphaes, os hymnos do jubilo do .povõ, dizer que tinha 
rr.surgído pat•a nós a liberdade contra a oligarchia do Imperio. 

1~. então, cu ouço as palavras ·que ficaram na . historia 
como wn documento' de tradição, como um monume~tQ. da 
ll'randeza do gesto do I soldado e como uma sentença do dever; 

· as pal:wras de Floria no Peixoto, respondendo a ()uro ·Preto: 
«Não ! Nós niío podemos atacai-os. Os nossos canhões e fusis 
não. foram feitds para. matat• brasileh•os,. · · .. 

Oh ! Grande e heroico Marechal elo Fm•ro ! 'l'Ll foste, nas· 
refr'ci;ms dos combaLes, no ardor das pelejas, nos dias de. sa
IJ!'Íficios rm quP nó,q dormíamos nas praias,. desabrigadas, ex
postos ao vento, á chuva, 11 á baln, Lu J'oste através dos nossos 

. sertões, -dos no~os campos, dag nossas montanhas, em cada 
canto onde havia uma alma do moço, e um coração que tinha 
amor tí honra, tt'1 fost() o regenerador da alma nacional, por':' 
qu() .no sangue que então se derramou, havia um heroís:.. 

. mo na ante-posição, na divct•gcnc_in,_ na ,contradicção de opi
niões que ·iam ás armas na convwçao smcera das causas ... , 
(Sensação.) Os canhões troavam, o sangue corria, bandeiras se 
desfraldavam o ·se esfarrapam .na luta, mas, rotas, ollas sal
vavam o caracter nacional cm ·toda a sua integridade I . ' 

O Exercito Nacional ainda é o mesmo I 
A figura heroica do grande fundador da Republica, quando 

entro nostn Casa todos' os dias, para mim, é um incitamento 
do coragem, é uma lição. . 

Immortal l!'loriano I O teu braço poderoso, que não qutz · 
derramar o sangue dos teus irmãos, quando o fundador do rc
gimen, em um acto de desvat•io, r·ompeu a cm•ta do 211 d,e fe~ · 
yoreiro, não quizesto com a tua fó e enerA'il\ conduzrr aR 
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hosics com que o Governo podia coniar. Irmãos na· r,\rda c 
irmAos na fé republicana, de soldados que dentro do Quartel · 
General estavam ao mando do .chefe do Estado-Maior, tu fi
zeste soldados da Patrii:t, as~ociando"()S ao movi'mento militar 
para reintegrar o Brasil na sua liberdade J· • 

. Não haverá, hoje, um pouco,: um resto desse sentimento 
publico, de consciencia nacional, ·de energia nas armas, de ci
vismo na mocidade, para reintegr-ar o Brasil nas suas liber
dades constitucionaes, para restaurar o regimen na sua Hvre 

. pratica? . . . · 
O nossci Exercito de 1.921 não póde estar abaixo das hos

tes glori'*as·e libertadoras de 1852; o nosso Exercito de hoje 
nlío póde ser inferior ao Exercito de 1889, nem .ao de 1894. 
Da sua espada ainda fulgem clarõ.es da mesma energia; a sua 
fé immaculada ainda queima no altar• da Patria o mesmo in-
censo de amor pela causa da Republica. . · 

O dilemma está posto: - ou a Nação e o Exercito se 
salvam a si mesmos, ridimindo a honra da Patria e reinte
grando o povo na sua liberdade, ou o pttvo brasileiro será· a 
negaç!io de uma nacionalidade· e a affirmação de uma. des
honra collectiva I (M11.ito bem.: muito bem. ·O orador· é muito 
felicitado. Palmas e bravos. As aalerias applaudem ruidosa-
mente.) · ·' . . · 

I • 

o Sr. Alfredo Ellis -:- Sr. Presidente, que posso ·eu ,ac
·crescentar, que argUmentos novos ·trazer para esclarecer o 
debate? O assumpto está esgota,do; além disso, o Senado cst.à 
fatj,gado, é preciso liquidar-se a questão. Não posso ·acom .. 
panhar, Sr. Presidente, os oradores nota veis, notabilissimos, 
que se elevaram neste recinto aos paramos da cloquencia par-
~~~. . . . 

· .O Sel!ado da Republica póde se orgulhar de qu~ neste 
debate, nós a'Ltingimos ás culminancias da eloquenil.a lm- · . 
mana. , 

Os oradores que me precederam na tribuna, sem exce-1 

poão, justificaram a.fama que gosam não só de ora,dores consu-
mados, como tambem de provectos republicanos. , 

. A Republica não podia ter. paladinos ma:is ousados, que 
melhor dt>fendessem seus principias, a sua causa, e eu, Sr. 
Presidente, coin justo orgulha me emparelho, pobre pegureiro 
das montanhas, a esses condores. a essas aguias que attingi
ram ás immensas alturas, de onde se vê, do alto, a humani
dade rastejando. os pantanos, no Qterri.o esforco para· a,lcançar 

:·, a liberdade. ' 
Na minha alma de republicano, do mais velho republi

cano talvez desta Casa, entrou-me o desanimo quando vi ,de
turpada a autonomia desta Casa; mas ao mesmo tempo, 
lampejou~me, ··na alma, a es,Pera.nca de que a Republica não 
morrerá, não póde .morrer,. porque hn. neste .. nmbito, como em 
uma trincheira, viva, activa e vibra,nte, a alma ropublicana, 
defendendo, <no ultimo reductci, as nossas liberdades - as 
lllossas liberdades con~titucionaes. . . · 

Não havia necessid'llde de dividir o Senado em duris pha
langes, O Sr. Presidente da Republica não tinha absoluta
mente um só' ndvcraario nesta Casa. Não houve ~ma ·só me
dida que S. Ex. reclamasse, que immediatn.mente não 
encontrasse unanimidade entre nós. · , 



. ' 

' .. ~ . 

RllSSii.O gj',{ 20 DE MAIO DE 1921 57 i' 

Qual o motivo, qual a raziío, porLanf.o, dessa dissidio ? 
Melhor amigo elo que eu, S. Ex., não deixou no Senado, 
quando subiu para a curul.; presidencial. :. 

· Nenhuma r.utoridade, ten·bo, reconheço, f;rz, Presidente, para 
nconsolhat· o dirigir o espiri~o lucido e cla,ro do S. Ex.; tives
se-a, o ~wonselhnria a S. Ex. que respeitasse a autonomia desta 

·Casa, a nossa organização intima, como S. Ex. zela.ria pela 
~ua 'Propria, •sj, porventura, o PodE.'Ir Legislativo quizeSBe 
mtervir na administração ou na organização de seu Governo • 

. · O SR. IRINEU MACHADO __, Ainda hoje, os jornaes .pu
blicam que o. Srr. Presidente da Republica reservou para si 
os dous Jogares na Commissãa de Finanoas da Camara. E' a 
prartica do regimen. Foi-se consultar o Sr. Presi.dente da 
Republica si o Ceará devia entrar para a Commissão de Fi-
nanças. E àssim por deante.. . . 

O Sa. Ar.PRilDO Er.LIS -- Qual a razão justificativa da. 
mtervenção do Sr. Presidente da. Republica na. nossa eco- · 
nomia. intima. e interna - na organização e o reconhecimento 
dos poderes dos membros desta Casa'? (Pausa.) 

E' tão difficil ser .iuiz entre amigos. S. Ex. não. tinha, 
entretanto, entre nós, si não amigos. Nada justificava. a inter
venção de S. Ex. e, menos ainda, a dos Governadores dos Es
tados neste assumpto, sem quebra de uma soberania e 'des-
douro para o nosso prestigio. . · · 

Sr. Presidente, ha dez annoo, mais ou menos, surgiu 
desta tribuna o vulto do maior dos brasileiros, o maior ora-
dor, talvez, da raca latina: Ruy Barbosa. · 

Deante do bombardeio da Bahia, dizia S. Ex.· desani
mado que se le1'antava para (allar deante de ruinas; 
- Eu, Sr." Presidente, tenho consciencia de que me levanto 

para. fallar, não deante · de ruínas, mas dea.nte de extremos 
.defensores da Republica que, até hoje, se manteem na luto, e, 
estou crrto, triumpbarão mais tarde, sinão agora, quando se 
reconhecer que deve· haver religioso. respeito ás nossas liber-
dades e á nossa Constituição. · · · 

A separacüo e a divisão dos tres poderes constituem a 
belleza do regiinen. . . ,/ . . . 

Tive opportnnidade de verificar essa belleza, essa harmo~ 
nia, esse equilíbrio, na minha juventude, nos Estados Uni-
dos. · , 

Q1Je differenca, si,·fizermos o confronto· entre a Repu
blica lá exercida. e: praticada e a nossa tão mal executada, tão 
mal. interpretada, tão. pouco respeitada em seus princípios 
basicos e fundamentaes i 

Assisti, Sr. -presidente. a luta travada entre· o Çon
gresso e o Presidente Andrew. Jonhson .. que preencheu o 
resto do tempo depois do assa.ssmato de Lmcoln. 

Travada a lu·ta e responsabilisado Jonhson, este só teve 
opportunidade d·e escapar .á pena de. deposicão porque o Se
nado não conseguiu reunir, por um unico, os dous terços de 
votós neccssarios á depoAiçiío. . . 

Entre nós Sr. Prfl:lidente, isso seria impossível. E' lettra · 
morta· nn nossa Constituição·. a responsnbilildade do Presi-
dente da Republica. · 

Lá, com a educacíio cívica daquelle povo, o Senado 
ape~nr de 1"ep.ovàdo de tres em tres ann~os, por turmas, póde-se 

• 
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t'XüCUtar O reg·imen, sem riseo de invasão OU incursão á SUa 
inc!ej'lendencia. · . . 

Lá, sem •rif.alidedade, idéa" contraria ao sys(ema domo
cratico, o Senado é soberano c autonomo. 

Entre nós. porém, Sr. PI•esidente, na pratica, só vojo 
llojc, como velho republicano, duas medil:las capazee dr. salvar 
a Republica: uma .só magistratura federal c o Senado vita
licio ;, lJoder Judiciaria independent-e o . <l poder politico 
indepcn<lento, porque este• rcgimen não pódé continuar desta. 
fórrna. 

1 Jm Presidente do Republica é um dictador por quatro nu
nos. Apoiado. como se fosso um papa, nos 20 Govemadoreo;. 
•1uer a Gamara, quer o Senado não passam de 'fantoches, desse 
,<;u if!'llol, cujos cordões -estão nas mãos dos Governadore'S, 

. Tenho aqui no meu bolso a prova da intcryr.nção dos Go
vern~dorcs neste debate; e estou- convencido do que si não 
!'os·se a intervenção. . . · · 

0 SR: JmNEU MACHADO - 0 proprio teiegramma. que O 
Marechal Pires Ferreira recebeu prova essa intervenção. O 
Pr·esidentc de Mi•nas encarregou um Senador <le· estudar esta 
aue~ão. · · 

O SR. R:\UL SoAP.TlS - E' facto. Recebi um. telegr:tmma 
podiJJdo-mo fjue estudasse a quelltão: não ordem para votar 
destti ou <lnquella fórma. · · · · 

O Sn. laiN EU MACHADO -Estudando-o V. Ex. votará pelo 
reconhecime-nto do Sr. Felix Pacheco. Imaginc...:sc os que re
ceberam ordêm de votar e não de a estudar. E' preciso fazer-
lie ju~tiÇa ao Presidente _do Minas. · · 

O SR. R.wr, So,\nEs -· Obrigado. 
. · O Sn. AÚRÉoo ELLJS - ., .. que se nruo fosse essa directa 
intervcncão c I ara e [Jositill'a que estú na consciencia de todos 
os Srs. Senadores, o resultado nãio seria este que a Nação vae 
presenciar. . · · 
· Entretanto, ainda ha _ pouco, vimos como o Senado 1d11. 

Rep4blica dos Estados Unidos procedeU' em relação ao Sr. 
Woodrow Wilson. Wilson era o maior homem do seculo. at~ 
ho. pouco, o grande apostolo da paz, · -tendo em suas mãos, 
CjUiQá, ~OS destinos do mundo. 

O !Sn. IRINEU MACHADo - Não se esqll'e(Ja tambem de Cle- · 
mcnccau -na Franca. ·, 

O Sn. AI·FnEDo ELus - Clcmcnceau ainda é um 'symbolo 
do guerra, um grito, san~rento de revanche, portanto, um 
1.1.postolo do odio~ · ' 

O Sn. A. AzEHEDO - Apoiado. 
O SH. ~m:mu MACHADO - Mas or11 o maior homem da 

EU1'1JPa. 
. (l SR. ALl'HBDO Er.r.rs - Wilson, com os sctTS 14 princípios, 
plantava a Paz, a Justica c o Direito, ao passo que Clemen
ceau próglWR O extermínio do' inimigo, a luta O a S'UCrra Som 
piedade;., . , · 

Pois bem, o grande apostolo, só porque ·contrariou. de 
lEWe. o. Seilado americano, o Senado, como fazem os prcst,idi gi
tadot·cs, esmagou, triturou o fez rJc·sapparecer- do sconario po
litico o maior apostolo, o maio•· vulto <lo. Pnz c' da J_i,)stiça •. . 
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Lá o Senado triumpha, I.Í omnipotente; aqui, entro nós, ri 
o que vem?~'! Nesta politica de hermap/woditas,nesta poritica 
de rnarsupws e de 'I'C(IUlos estaduaes, do .olygarchas, este Sc4 
nado não tem valor. Somos os fantoches dos Go-
1.'crnadores c os Governadores são pequenos dictadorcs, 
são lf.~ janizaros do Presidente. da Republica, que é um dictador 
supremo e omnipotente, por quatro annos. Põe c dispõe á 
sua vontade. E por isso que, velho republicano, me revolto 
porqu1.1 não . foi esta a Republica que prég:i:mos. Quando a 
Prligámos queríamos que a arvore da liberdade procluzisae 
na nossn. paf.t•ia frutos nutritivos, de polpa rodia e forte. 
para alimentar uma raca culta o digna do nosso querido 
Brasil c deste continente. Entretanto, a colheita tem sido de 
frucLos podt•es. Beiios de ft!rma, àlc uma constituicão externa 
perfeita, obra prima do gcncro humano, mas polpa amarga c 
venenosa. 

Nilo foi csla, Sr. Prc·sidcntc, a Republica que os pionei
ros, romo cu, esses vedetas espalhados no·s páramos do sertão 
~onll;imos para o povo brasticiro. · . 

Não; a m'.nha conscic.ncia de rcpublicu.no se revolta deant.~ 
da intclrvoncão de um poqcr, na organização de outro. 

Que· importa no Sr. Presid~:ntc da Republica ver A ou 
lJ nn:s cadeiras de representantes do Pi[luhy'? Qual a razílG de 
prcferencia? 

Não era porvent.m·a o Marechal Pires Ferreüa amigo de
dicado? O Sr. Fc!ix .Pacheco será, porventura, melhor amigo 
de S. Ex.? ll[esmo que isso se déssc, nada autorizava a in-
tervenção. · . 

~otando-sc, Sr. Presidente, qno ab'solutamealte nenhuma 
razã? tenho para dar prcfcrcmcia ao Sr. Pires Ferreira ou ao 
Sr. Felix Pachc'co. Não, é uma qu\stão pcs·soal que me traz iÍ 
trib,ma; é uma. justificarão de VOLO. Sou admiradot• do Sr. 
Telix Pacheco, mas •não OGsso deixar de respeitar. um compa
nheiro que tem sido clei[o, inintr,rruptamr,nte, Deputado c Sc
~Jador da Rrpublieil coberto dP honras e de ·serviços á nossa 
Pntria e cuja mocidade serviu ,justamente para suste111tar •nos
sas ramas 'e o brilho das nossas tradições heroicas nos. cam
·POS do Pat•aguay; Nunca houve aqui no Senado quem. melhor 
<Jefendessc .a r:ausa dos pobres e dos humildes do· que o Se-
nador Pires Fcrrei·ra. . 

Qual é l ruzão, portanto, dessa iwérerencia, a não ~~r um 
s~ntimcnto ouramnnte pl'ssoal, pois que nenhum. motivo po
litil•o deu o· sr. Marechal Pire·s Ferreira para· a sua exclusii!' 
destr rc~into por uma íómm Lüo ostensiva, tão flagrantemente: 
ultrnjante'!! . . 

A que vem essn ·mandado de despejo daqpella cadeira que 
olle honrou. ;abendo elevar sempre o nome do Senado? Qual 
a razão;! Qunl o mot.ivo para tratar-se o velho servidor da 
patr;n como t·i .sr' tratasse de um criado infiel?!. . . · · 

· Foi feita refor~ncia ao r.n~o do Espirilo Santo, achando
~c r affirma:'lclo-Ro flllfl não h a ineiPgihilidade. no caso do Sr. 
Felix Pnclwcn. sob o :l'undamrnln dn exeepcüo da lf'~ n. 3.:!0K 
do :19Hi, arl. :17. · 

· J\fas, S!'. Pt·eoidcnf.c·. f]tlf' rllr 1.í duplamL'llle itwlcgivc! ,i1i 
tom ~ido· discutido o provado; a qunstão está YP.tüilada o ct·r.~(l 
'1UI! não h:t mais duvida, ";obre o C liSO. No EspiritoO Sant(l, Sr., 
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Pre:si,d~nte, quando nós repudiámos o. actual Senador & . Dr., 
Mart~ho de Lacerda não foi por 'inele,gibilidade:-

0 Sn. M,·RCILio DE LACERDA - Foi simplesmente pc-r or- . 
~em do Presidente da Republica de então, o Sr .. Wenceslau 
Dra~. · 

O Sn. ALFREDO ELLIS - Repudiamos, Sr. Prersidente. elle 
porr.m, voltou reeleito pelo seu Estado e eu, então em votação 
nominal, dei-lhe entrada neste·recinto, be:m como ao Sr. Je
ron~'mo Monteiro, apezar deste ultimo ·ter sido eleito, tendo 
•.omiJ Governador do Estado o seu irmão Dr. Bernardino Mon
l.eirc. O caso, porém, é muito diverso do actual. O caso, po
rém. é muito diverso porque o Sr. Jeronymo Monteiro tinha 
eido Governador do seu Estado; era chef~ do partido e não 
vinha enxotar ninguem de, uma cadeira,· que, aliás, digna
mente occupava. E essa excepção a lei n. 3.208 foi delermi- · 
nad'l exclusivamente para servir á causa de um ·Deputado de 
S. Paulo, que honrava h a muitos annos a representação do 
E·stado, e qur. ficaria excluído si não fosse essa excEJpção, essa 
medida contida na lei, si não fosse, emfim, esse art. 37. 

Portanto, o espírito· da lei, quando se refere ao: mandato 
anterior, dev~ ser interpretado e entendido com o mesmo es.
pir! to que ditou a redacção da lei. Esse artigo refere-i! e ex
cl.u3ivamcnte ao caso do Dr. · Franctsco de Paula Rodrigue.3 
Alves. Si se J'eferia áquelle Deputado, claro é que não se tra
tava sinão ~Juramente de uma reeleição, porque o Sr. Dr • 

. Francisco de Paula Rodrigues Alves pretendia a mesm'l ca
deira. que occupava· antes da eleição do conselheiro Rodrigues 
Alvr·s. '!'ratava-se, então, de uma reeleição e hpje trata..,.se de 
um Deputado que passa a ser Senador, cousa muito difierente " 
do caAo que determinou a isenção. 

Portanto, em face da lei, esse candidato é 'positivamente 
. inelegível. · · ·• . · 

A questão já foi bastante ventilada; não ha razão, pois, 
para renovar os mesmos argum~ntos já adduzido:~ com grande 
bril)lo, .o que eu não posso fazer. (Não apoiados.) 

Quanto ás condecorações estrangeiras é preciso firmar 
uma doutrina que ·regule o assumpto.- Não ha Republica que 
consinta em.semelhimte suborno. Ou é permittida a acceitacão 
aa condecoração estrangeira e não ha razão .para· que não te
uhamos · tambem a nossa, ou é prohibido, e, então, o Sr; Dr .. 
Felix Pacheco, perdeu. todos os seus direitos. politicos,' accei-
tando a que lhe foi conferida pelo Rei Alberto. , 

Que elle acceitou,· não ha duvida ·alguma, porque a usou 
varias vezes e . o facto de não ter mandado a papeleta é in
significante, porque podia ter recebido em confiança e não 
ter passado o recibo. Não passou o recibo, mas us ~u por varias 
vezes, e, portanto, acceitou. . . 

Sr. Presidente, o anno passado,. em· novembro ou de~em
bro, eu tomei. um. compromisso, muito antes de s'JppOr que o 

· Sr. Dr. Felix Pacheco viesse a ser candidato, di:~r.utando uma 
cadeira neste recinto, e antes de terminada a ses~:lo verifiquei 
que havia . a intenção ;de eliminar deste recinto tres velhos 
companheiros: o 'Dr. Justo Chermont, o Dr. Jo:~é Murtinho e 
o marechal Pires Ferreira. 

Preso· a esses tres colJegas por la~os de antiga e consoli
dada amizade e affeicão, eu disse-lhes que podiam contar com 
p meu yoto .para a sua reeleição. · 

• 
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Em relação ao . Sr. Dr. Justo Chermont, o caso ficou li
quidado, porque, infelizmente, perdemos o digno companheiro, 

. que se suicidou, o Sr. Dr. Firmo Braga. 
Si não fosse esse facto ,o do suicídio, estou convencidO 

ae que o caso do Piauhy se rep_etiria no Pará. Porque a verdade 
t1 esta: que não são só os noyos republicanos, ner:, os neophi
to~ que deturpam o systema, e, para provar ,a prepotencia dos 
Governadores, cito o caso do Dr. Laura SDdré, que mandou 
guardar uma cadeira de Senador, pelo. Dr. Cy.priano dos 
Santos, afim de vir occupal-a mais atrde, quando cessasse a 
incompatibilidade para a sua eleição. 

Portanto, si não houvesse·o incidente fatal do .suicídio do 
Dr. Firmo Braga, o nosso estimavel cóllega, velho republi
cano, primeiro 1\finistro dos Estrangeiros do Governo ·de Deo
doro, c que tanto honrou a nossa patria e o regímen repu- · 
blicano, estaria excluído da cadeira da representação do Pará., 

Entretanto, o Sr. Lauro Sodró é republicano dos purita-
nos .. · (Risos.) E' um dos cardeaes da Republica I I . · " 

Imagine, agora, V. Ex., o actual Governador do Piau•;Jy, 
que ficà distanciado de S. Ex. em ma teria de doutrina e Jig 
praxe polit1ca repubilcana, como estamos de qualquer dos 
planetas, fazendo a politica dos marsupios em· beneficio da 
seus irmãos. · . · 

Felizmente1 eu·,creio que a irmandade. não é grande . (rj
sos), porque, Sl fosse e tomasse conta de varios Estados, nao 
sei se llaveria Jogar, aqui, para a representação nacional,, 
(Jiisos.) . 

O caso de Matto Grosso liquidou-se pela harmonia dos 
dous grupos, dos dous partidos, que dignamente se abraçaram, 
acceitando ambos a collaboração do velho republicano, signa-

. tario do, manifesto de 70, o Dr. J:osé Martinho. · 
Dovemos fd icitar os chefes qur., superiormente, fir

maram essa ·doutrina de não cancellar uín politico· encane
cido no servi!: o da Patria, ·sacrificando-o pé la politica, como se 
fosse bag·aço 'de canna, destinado ao fogo, tal qual se quer fa
zet• com o marecb ai do Exercito, o Sr. Pires Ferreira. 

·· Sr." !>residente, da maneira por que vamos caminhando. 
da man~ira por que se vão traduzindo e executando as for
mulas consutucionaes, o resultado ·será fatidico .. . Teremos 
uma Republica como um fructo bichado : por fóra, grande 
belleza, para o estrangeiro ver e verificar que temos a Con
stituição mais livre do mundo, Iiberr'ima, ao pa!!so que, no 
interior,' .só encontraremos um de .polpa estagnada para uso 
do povo brasileiro. . 

. Não foi para semelhante colheita e nem para semelhante 
seara que sacrifiquei a minha mocidade e dei á. Republica 
tudo, tudo que se póde dar de esforço e de trabalho, procuran
·do collaborar com os dignos chefes Prudente de Moraes, cam
pos Salle·s, Bernardino, G!ycerio; Rangel Pestana, emfim, ·com 
aquella pleiade de republicanos que fundaram ,a· Kepublica na 
noasa terra, certos de promover-se a implantação da. moral 
politica, administrativa, sob a eg-ide da liberdado. . 

Vonho justificar o meu voto, Sr. Presidente. Prefiro. 
votar peJo parecer do meu nobre amigo e collega Sr. Gon
calo Rollemberg, para que seja annullada a eleição no Piauhft e se proceda á outra. E' a solução mais digna, m!Üa mora..; 
lizadora •. •'> 

•I 



' '.~· ~-. •_",, '.I 

1/ 
, /.NNAES DO SENADO 

Se porventura o Senado não acccHar essa providencia, 
que ó palrioticã, justa c honesta, condigna coin a nossa. cu I-' 
tura pdlitica, com o ·no~so_ patriotismo e com· a nossa honra, 
então, con~idcrando inelegível o Sr. Felix Pacheco, votarei 
pela renovação elo manduto do Sr. Pires Ferreira, declarando 

. que. S. Ex. soube sempre honrar o mandato c que S. ]J]x. 
devia morrer naquella cadeira sem que o Estado do· Piauhy 
subscrevesse o. rnandato da despejo contra um dos .seus 11-
lhos illuslrcs. · · · · 

· Sr. Presidente, não ·fi agor.a, neste momento cm que s·~ 
abt•em as prisões do Estado, não digo do meu Estado só, acre
dilo mesmo que as de outros Estados, para çla!hi sahirem os 
sentenciados para os trabalhos que nobililam o homem, .i:í 
offerecendo~lhes um meio de regenera9ão, constituindo-lhes 
um patrimonio, para, cumprida a sentença, incorpora1rem-se do 
novo á collectividade; não 1í agora que se abrem as prisões 
dando sabida ás Jeyas do presos'para a cnnstrucção de eslra
das.'de rodagem por todo o paiz, que os Senadores da Hepu
blica devam acccitar, sem protesto, as grilhetas que os feito
r.es os Governadores por Estados lhe.s querem pôr, 
como não se fazia, .outr'ora aos galn!.. c' aos escravos: 

Bem sei, Sr. Presidente, mesmo que minha voz tivesse a 
ropercu,ssão tremenda do trovão, e as minhas palavras e ar-' 
gumentos ás scintillaçües do gcnio não conseguiria eu que. 
hrar os punhacs·, ou modificar o~ votos com que ides ferir. 
de morte a Consl.ituição. Bem sei ! · · · .• , 

Sr. Presidente, os 2ü ou 28 Senadores (JUe combinaram 
ou acccitaram a triste .incumbencia de expulsar do Senado o 
nosso astímavel collega nulrechal Pires Ferreira,\dcvém guar- · 
dar, entretanto, na memoria,· ou rcvar, antes da vota{lão e ít 
luz de suas. consciencias. o eompromisso que tomaram ao en
trarem neste augusto recinto. 

, Em todo o caso;. si não quizcrem se prender a essa nuoo, · 
deverão pensar que este recinto assim como davc representar 
para o povo um .pharol de luz, bt•ilhantc e inextinguível, ensi
nando as· verdadeiras doutrinas da mais pura democraCia, 
verdadeiro tr.mplo consagrado á libardade, póde se transfor
mar em camara mortuaria, forradru de erépe, · ond:o, cm Jogar dr. 
hymnos á liberdnáe, ·se pmtique a asphyxia o o garrotcamento 
da Constituição da Republica ào cantico de pl'O{undis. · 

Seja como fôr, acbna ele nós; e is~o neste. momento de 
amargura c de dôr me conforta o espírito e o. coração, exista 
um 'l'ribunal que, incorruptível e inexoravel, cm suas deei
sões, nos h a de julgar sem. appcllação. 

· 'E' o Tribunal. da Opinião Publica ! · 

Por aqucllas euncüllas sahiremos para comparecer 
ao final do julgamento, ou de face erguida com umtt 
conscicncia límpida e pnra, para receber o premio dos justos 
e que souberam honmr a patJ•ia,' ou de olhos baixos para re
ce.bcr nas faees o est~'S'11'11l opprobrioso dos que violaram a 
Const.ituicão, trahindo a Hopublica c a Patria.. (Muito bem: 
'lr.uito br.:in. O m·ado1• é cumprimentado. Palmas,) 
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I o sr. A. Azeredo (') (movimento gCI'Ul de atta~lção) -
. •rambom cu, Sr. Presidente; quero justificar a razão: do meu 
voto, nesta quesl.ão infl<ammada em que os interesses cxtra
nhos, abusando das suas rclacõcs, pensam poder intcr~lr nos 
ue{l1oclos peculiares ú vida interna do Senado~ 

, ·. Não pretendia occupar a attenc.;üo dos Srs. Senadores 
sobro o assumpto, mesmo porque eu nada .poderia adeantar 
com as ·minhas palav1•as. depois das notaveis oracúos aqui 
pronunciadas em dd:esa do candidato que mereceu o .parecer 
(!a maioria da Commissão de Poderes. · 

. '(I''.· 

. ~~o se trata. de uma questão eleitoral, Íiíío se tra~ de 
maiOl'Ja do ·votos. alcancada · po1· éste ou aquelle candidato, · 
11em cu, Sr. Presidente, tenho .prevenção contra ó candidato; 
diplomado; Q.o contràrio, por cllo· tenho verdadeira sympathia. 

· 'o SR. lmNEu iVIACI:!ADO ..:;.. E {mesmo distincto a todos os . 
respeitos'. 

O SR. A.- AzéttEoo'- :Mas devo dizer ·quo estava acostu~ 
mado a 1\·er sentado nessa carl~ira íapontando á cadeira .rron-

. teira) o mat•echa) Pires: Ferreira, o q,uandOfj aqui, o anno pas- . 
sado, os .Senadores, em ·sua maiot•ia, resolveram escrever uma 
carta, solicitando a .. ü1terven(;áo de algucm que pudesse le
var ao Governo do Piauhy as palavras da maioria do Sell'a
dores, della não' fui signatário; mas disse ao marechal Pires 
Ferreira, com •a sinceridade de minha alma.- que eli lhe daria.. , 
iO meu voto, qunesquer que fossem as condições em que se 

. apresent~e ao ~ériado. . . .. ., _ . . 
· Penso - e nao se. trata aqu1 da questao eleitoral -'- que 

a maioria desta Casa estava coni S. Ex: .•. porque tinha o 
desejo de vc·l-o de ncwo .sentado nesta eàdeira. Nenhum dos 
Sr~. Senadores presentes deixou de ver o marechal Pires· Fer
rmra, reprosentando a sua· terra natal no Gongresso Na-· 

.cional. · • · 
. Como. po!Hico, os seus ser\1icos ao Estaco, são: iõdiscuti;.. 
veis, .grandes o bem assim .os prestado.s' ú. Republica; ti Patria, 
desde a Gue1·ra do Paraguay, bem merocta ·que o sou Es~ado 
continuasse . a. mantel-o nesta\ Casa, ondle ·os seus esforc0\9 
nunca .foram poupados ()Ill favor ,da; SUa tClTil, r 

. · UM SR: SEN,\oon _;'·o ãoverna.cJór não quiz .•. 
O StÍ. A. Azlitttob. ~ Não. venho, pois Sr. Pr-esidente, 

discutir a ,materia eloitQral, não venho tratar da ,inclegibili'
dado do Sr.' Felix Pachec:o.· Não. Venho reaffi.rmar, pelo facto, 

· ·ter .. daco. mou ·voto ao marechal Pires Ferreira, ,poc. achai-o 
digno de conthmar. :C occupar a cadeira que o Piauhy lhie 
confiou duronte 2i annos, mesmo porque não se~·ia elle o 
prirooiro ,q,ue . cntrn.ssc . neste recinto sem ter a maioria do 
eleitorado.' ; · . . . · 
. Eu tive a coragem de defundcr lambem U!ll ~outro ma
rechal, quando cm op,posic-ã'o ao Governo do Dr·. C,am~l 
Sallcs, tivo dtl jústificnr o motivo, quo ontão era singular, 

· par_a r-ecot!duzii• ú.quepa cadeira (apontanq,o) o .marechal Al
meida Bnrrolo, que tmha pre~tado os ma1~ .assignulndos ser
JVIioos :i. ;tcpublica·' om Hi . .de N:ovcmbro. 

O Slt·. IntNEV ~t1cu.1Do - Um dos gloriosos func!adot•es 
do l'cgimcn, victima. du. politica. doo Gover~adores•, · ....... __ _ 

.. C) N!W foi revisto pe!Q Ol'ado;. 
fJ.- VaJ, t 

,, 
-. . .. ~ .•· . " 

• 



. :....--· . 

/ 

I• 

'· 

,f .• :i • • ... ' . ,,._ 
.... l 

' 

• 
··. 

1í7S .... NNAES DO SENADO 

O Sn. A. A%.E!1Eoo ~ Nesse momento, Sr. Presidente, 
mais dq que o Presidente da Republica vali>a para mim. o 
general · Pinheiro i\'liachado, meu chefe, meu amigo quer1dp 
c que estava, do· outro lado, defendendo o ex-Presidente do 
Estado da Parahyba, .o Sr. .José Peregrino, . tendo tido eu a . 
1'ovtuna de, com o meu voto, restituir , ao Senado ·aquelle · 

,J10mom que era uma g)ori:;t do nosso. Exercito e incontesta-
. velmente uma das glorias do. Estado ·da Parahyba. 

_ Outros, Sr. Presidente, mere.ceram o .meu voto ·em iden
:ticas condições, e entre elles eu c~to ·um a favor dei qual ne
nhum dos Srs. Senadores seria capaz de recusar apoio ·.·á ·sua 
entrada nesta Casa. · Refiro.,.me . ao Sr. Qui.nfino Bocayuva, 
o grande, immortal, o chefe supremo do· Partido Republicano 
Brasileiro. Outro, Sr. Presidente, para que ir· mais longe. 
Ainda ha pouco nós vimos entrar aqui, sem cl)ntestacão o 
.honrado- a1miran#le Alexanílrino de Allenc:~r. ·reconhecida- · 
mente inelegivel. . . ; 

O SR~JosE' EuzEÉW - Não'apoiado~ 

0 SR. ALEXAWJRINO DE ALENCAR ....: Peco ~a palavra. 
o SR. A. AzEREDO - E fiz mais' do quo Lsso:. rsolicitrü 

· do meu amigo o Sr. •Metello Junior que não insistisse·na sua 
contestação .perante a Commmis·são, de Poderés ·do Senado. 
Era uma. · homeilã!l'mn que eu prestava,· Sr. Presidente, não 

, só ao velho'marinheiro, como á classe que S. Ex. representa •. 
. A uWma hora ainda recorri ao illustre Sen~dor pelo Es

tado do Espírito Santo que não ap11esentas.sa parecer cont':"a 
o almirante Alexandrino. · , . . . 

O SR. JEIÍONnio MoNTEIRO - E' um. rfacto, 
. o SR. A.' .AzEREoo: _, Portanto, :deSde o anno passatlo 

o meu voto estava dado ao marechal Piras Ferreira, isto é. 
desde a daJta em que recusei ,assignar a tal f811I1osa carta· sun- ; 
tentando-o hoje, aqui, sol'emnemente;- perguntando aci Senado 

• si ·realmente este facto houvesse occorrido ha 15, dias; si o· 
· marechal Pires Ferreira teria sido reconhecido Senador da 

Republica · 
I '\ '"" • o SR.. FRANCisco SA' - Isto mostra a:- forca· rdlliS in:terven;.. 

CÕBS posterioreS, . ·• • , · 1 ,. , 

O·. SR; SoARES_ DOS. SANTOS _: .l~to inostr~ :8.tJlrotellacão.' 
. O SR. A. AzEREDO - Não sei, nem me solicitaram o voto 

ne9te ou naquelle sentido; não procurei -intervir no meu Es
tado, junto dos meus ·companheiros 'da 'bancada para votar. . 
por 'esta ou aqnella fórma .. ; ·- ·· · · 
· O SR. JosE' MÚ~TINHO - Apoiado. . ·' / 
. o 'sR,(IA,. AzEREDo' ~ Agi exciusivámente de acoõrdo com 

a minha· consciencia sem i.ndagar ·si ·havia inelegibilida::le -· 
uontra o Sr. Felix Pacheco ou. se havia votos· que ptidess;em 
garantir· a entrada do marechal Pi~es Ferreira. · ' 
· Assim como. o Sr. Pires .Ferreira,- declaro al'to e bom 
som, ha. outros Senadores ,que honram muito esta• Casa e 

· deli a não podem ser afastados. Exemplo: rsi vorventura, ' 
amanhã viesse para o re'!,!hto do Senado plei,tear a sua ca
deira sem o vo.to d~do no seu Esta,do, o Sr. Ruy , Barbosa, 
apelar •das nossas divergenrcias poliLioas, ·eu votaria, des-
asombradamenLe,· no eminente·. brasileiro .• ) · · 

:... 

.I 

• 
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E' uma .questão de moral politica. Pergunto: haverá 
ne&ta Casa um só homem que 1se levante contra esse illustre 
brasileiiá cm contra .outra .qualquer individualidade nas suas 
corudicõcs ? . • 

. · Fica; assim, O· meu voto ,justificado, na certeza de que 
ll'S normas .republicanas, os .principias republicanos, estão li
gados á ·moral.politica e ao civismo ·de tJada um de •nós, de 

· cada' um dos brasileiros. O civismo do .povo brasileiro est·á 
em saber maiiter..,se · em :hora difficil .como esta que atrave~

. . sarnas, podendo-se . até dizer que . os espartanos que · ficarem 
·com o mare!lhal Pires Ferreira, cumprirão o ·seu ·dever, ·di
gni'ficand·o o· Se.nado. ·(Muito bem;, muito. bem; Palmas.) · 

' . ' . 
O Sr. Alexandrino de ;Alencar - Sr. P~esidente, sejam. 

as minhas· palavras nesta tribuna de homenagem e gra- / 
tidão ao Senado' e ao Estado do Amazonas. Ao Senado, por
que o anno passado votou a minha reversão ao serviço activo' 
da Armada; revogando li lei· que me .reformou ••• 

0 SI\. INDIO DO BRASIL - Por signal que quem primeir(j 
o assignou foi o Sr. Pires Ferreira.. . • . 

.0, SR. ALEXANDRINO DE ALENCAR- . :.ao Estado do Ama .. 
zonas, por ter me mandado, .pela segunda vez, •CO!llO seutem .. 
baixador. · · · 

O SR·.· IniNEU MACHADO -· Dentro de poucos · dii!S apres~n
tarei · um projecto . evitando que o marechal Hermes caia na 
eompulsor11 ., · ' 

0 SR.· ALEXANDRINO DE ALENCAR - Senador pelo. Amàzo
nas. vou justificar o .meu voto ·. de accOrdo com á minha 
consciencia,- honrar o Estado que represento. 

O SR. IRINEU MaCHADO - HQ sempre medidas de excepção' 
em favor dos grandes servidores. . 

o SR. ALExANDRINo DE ALENCAR- A Seerétaria do Senado',. 
na apuração que fez, deu ao Sr. Felix Pacheco seis mil e tan
tos votos o ao Sr. Pires Ferreira seiscentos e ·setenta e um ...... 

O' SR. IRINEU MACHADO- Quem deu.não foi a Secretaria., 
:O SR. So~o\REs Dos :SANTos -A Secretaria do Senado.nliO 

reponhece poderes .. 
. 0 SR. ALEXANDRINO DE ALENCAR:- Mas foi quem fez ~ 

· apuraçllo. . 
o 'sn. ImNEu MACHADo - Si o Sr. Feliit Pacheco, · não' 

fosse irmão do Governador não obtin•ha nada disso. · 
· · O SR. ALE.'tANDRINo DE ALENC.m - Estou justificando ~' . 
meu voto.- . . . • " . -. ........_· . . · 

0 SR. IRINEU MACHADO- São votos de bobagem, que.não · 
representam a vontade popular. . .. ~ 

' 0 Sn. ALEXAINDRINO DE ALENCAR (com emergia)'.- ~1\1 
minha vida publica tem sido d'e uma linha sem baixesas -
tenho sus,tentado os meus ideaos políticos com as armas n~ 
miio, assim foi em 15 de novembro de 89 e setembro de 93 -
o bem longe do Tbesouro, .perdendo todas as minhtls po.~i-; - ' 

. ' ' 

' 

. ' 
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ções .e abandonando familia c interesses materiaes. Estou, 
portanto, justificando o meu voto de nccôrdo com a minha 
consciencia. · · 

.O Sn.IniNJ:u MACHADO -Apartcandp a V. Ex., qui~ di
zet• que os votos dados ao Sr. Fclix ·paa)cco,· não exprimem o 
voto da alei torado. São dados ao irmão do Govm:nador. · · . 

1 

0 SR. 'Ar.EXANDRINO DE ALENCAR - Como não·? :A oleillão 
· . é clara c positiva. O candidato ,"é pcr!'éitamentll clcgi\:cl. · 

0 SR. IRINEU MACHADO ~ Mas V. Ex .. act•cdita .,qÚe, ~i C 
irmão ni,io ·fosse Governador, cll~ Leria tido um voto siqum· ? 

O Sn. FRANCISco SA- Não sc'mctla o nobre Senador ness~ . , . . ' . 
. seara., 

O Sn. ALEX.~NDRINO Í>E ALENdn - Mas o Sr. Senado!.' 
:Azeredo ·declarou, que cu não era competente ·para analysar 

· eleições _, que cu não' entendia· disso·. · 
1 

., • 

O .SR. A. ~zEREDO - PerdM:.mc: ·cu não disse. La I; eu era· 
incapaz de dizer tal cousa, ~ · , . · · .. 

· O SR. Ar.EXANDRINO DE ·ALENCAII -.v. Ex. disse que eu 
ern° inelegivcl. Estou affirmando que o não sou, baseado na 
lei que ·tenho em mãos. . .. 

o Sn.' FRANCISCO' SA ~- ncnlmentc, cu penso que· v. Ex. ', 
era tão elegível quanto. inelegível 1í o canéfidato off'icial- do 
Piauby. _ 
, 0 Sn. ALEXANDRIXO DE AJ,ENC.\U - Sow muiLo grato , a· 

V. Ex~ 
' ' 

' o Sn. r.oPES GON(:Al.VES ..,... o Sr. Senado i· Azo rodo não 
. pensa, hoje, assim. · ' , 

O SR. A. AzEnEDo -Não; pensei sempi'c desse modo; mas 
Y~ Ex. sabe - 'n m.1 .i{l !) I'eilflli ao Senado -.., que não ó umtt. 
QI.ICStão eleitoral, 1\ um~ questão de volo politico. 

O SR. LoPES GoN(:.'Í!.VES - E' outra questão.~ 
O SR. · lmNEU MAriÍrADO ..:.. Posso affirmar que chegou ~ 

ser. pcnsa:mcnto ctunsi unanime 'dn Commissão de que· o ·can-
. · · didato era inelegível. . . · · · · · 

' . . . . ' ~ 

O SR. Ar.EXANI>JtJXo ne1 Ar.ENCAII .,.--.O St• .. Senadot• Pii~n 
,Fcrt•eira assignou o Pl'O.iücto da minha roversiio, bem o sei, 
mas isso niio me·obriga a ir contt·u it 'minha consciencia, a vo

. tar contra a verdade e contra a ,justiça·. O St•. E'clix' Pacheco 
foi eleito segundo os textos claros -c insóphismavcis da lei; 

. . . Dei o meu voto de neeôrdo com a minha conscieneiu. 
Os homens do mar t r.nm• mnn Ciicoln de' resisl encia c lenl.iadfl 
e habituado~ a ser sincr.ro8 o vcrd!lcloiros e assim termino.··O~ 
homens do mar est.iio aeostumado.s a offcrr!Cf.ll' resistencia; .. 

. O SR; SoAnili:! uof:i. S.\NTos - E os do' l.crt:a LmiüJctiJ 
(Risos,) 

·a Srt. A:LEXANDI\I!'I-cc m: At.t:O:l:>~It - .• ·• as~im tcrmiLlUl> 
(.'t/u.ito bem; umito bem •. ),,:;;;'·. . 

r ' ~~·~ l,f,;~·'l 

O S::. P;~c~c!o=te ,..... Co!ltil!ú!l. a di~cussilo.! · • 

.............................. 
. .... ' : . .:.:, :. ~ ~ ·''' ,. ·, ., . ~ ..... '"' . '' ·-
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· Si nüo houver mais quem queira. usar da palavra, :vou 
cncet•rar a discussão. (Pausa.) . 

Está encerrada c vnc procedcr-so á votação .. 
. · 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço n V. Ex. que .consulte o Senado sobre si dá preferen. 
cía, na votação, ao voto divergente do Sr. Senador por Ser• 

· gipe. · · · 
' I 

.O"Sr. Presidente- Os senhores que concedem a'prefe-. 
·, rj.mcia pat·a o voto cm separado do Sr .. Senador por Sergipe 

queiram lcyantar-sc. (Pausa.) · 

. O Sr. Gonçalo Rollemherg (pela 0,1•dem) ....:. Sr.· Presidente, 
V. Ex. me desculpe que interrompa a votação; mas eu penso 
que essa prcfer•encia ·não é neccssaria. O Itcgimento na ar
tigo '138 diz· que, cm casos· sem()lhantcs,. deve ser dada a pre
Jcrcncia. á flmenda, ao voto cm separado, ·ou cousa, que. o 
.valha, que tenh'a uma solução mais ampla. Das ft•es propostas · 
quo:exis~em; incontestavelmente o meu voto em separado é o. 
que traz soll]ção que abrange tudo, que traz a solução mais 
ampla exigida pelo fl,egimento. Acho,. portanto, que· não Sf,l 
deve consuJtm• o Senado sobro a preforencia,- que já está. ga-

' rantida pelo Regimento. 
O SR. PRESIDÊN'l'E ..;.. O requerimento· do 'sr. Senadol' 

Paulo de Frontin é. cabível em face do Regimento. O, art. 138, 
a que V. Ex. se refere, trata do emendas. As emendas são · .; 
suppressivas. • • · 
· 0 SR. GoNÇ:\LO ROLLEM13ERG ~ 0 voto cm separado não é 

siniio uma emenda. • · . · . 
o Sii; PRESID~NTE - o nt•t. 138 a que v. Ex. se re!éro 

trata de. emendas. · 
, O Sil. GoNQ~Lo RoLLEMnERo - E o que é lim voto cin se
, parado sinão um~:emenda ? _ . · · · · 

• · 0 SR. PRESIDI'lNT& ..!.. PeÇo licença a V. Ex. 0- art., 138 
· diz: · 

·' 

• • «As emendas são ·Suppre~sivas, substitutivas, addi~ 
tivns ou correctivas o devem ser sujeitas u votos na 
ordem desta classificação, tendo preferonela, na mes-
ma classe, as mais amplas. . ·. . 
· Equivalem a emendas suppressivas ,as· que tiverem 

, . por fim· sepat~ar ,artigos, paragraphos ou. periodos do 
ttualquer proposiçrto . • · 

. No caso, portanto, não se tt•ata de emendas; trata-se de 
. um voto em separado.. . . · · . . · 
. · o· SR. GoNc:.~r.o RoLLEMBERG - Submctto-ine ao Regi:.. 
monto.. · · , • 

O Sr. Alfredo Ellis· (pela ordem) - Sr. Presidente, dada 
a importancia do nssumpto, requeiro a V. Ex .. que consulte 
o Senado sohre si consente em que a votação seja nominal., 
E' preciso .que a Nação inteira conheça .quaes os Senadores 

. que defenderam a Constituição o quaes os que attontaram 
contra e lia., . · · · 
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O SR.. PRESIDENTE - V. Ex. se refere á preferenoia r1.1,. 
querid~ pelo Sr. Frontin ? . · · 

0· SR. ALFREDO ELLIS - Perfeitamente •. 
. O Sr. Antonino Freire (pela ordem) - Sr. Présidente, 

entendo que a· preferencin requerida pelo· Senador do Dis
_it,ricto Federàl não deve ser concedida pelo Senado. Hn uln 
voto em separado, do Sr. Generoso Marques, que colheu a· 
assignatura do Senador por Minas Geraes.. ·' · . ·- . / '··~ 

. O Sn. IRINEU MACHADQ ,.... Duceum habemos, temos,. 
leader. · . · . . · . · . 

·· . O Sn. JosÉ .EuzEBIO .;_ E a minha declaração de qu~ o 
nssignaria si. tivllSile comparecido á reunião. da Corpmissão. • . . , . 

· · O Sn. A.NTONINO FREIRE - ••• e a
1 
declaração feita pelo 

nobre ISenadór do Maranhllo. . ' ' . 
· Repito. Penso que o Sénado nllo deve conceder a pre

ferencia para o voto do Sr.' Rollemberg, e sim para. o voto 
em separado do Sr. Generoso Marques., · 

. O Sr: Francisco ,Sá - Sr. Presid-ente, .depois dos pro,. . 
!)Ossos que se ·empregaram nesta Casa para extorquir o seu 

. voto, não me ISurprehende esse novo processo violento, que- · 
rendo 'negar. uma prefereucia cuja votacllo vem· constranger 

' alguns Senadore~ · que ·já declararam votar · pela nullidaAe 
antes,; mas que aepois. votariam por uni. dos candidatos. · 

· Peco licença ao honrado Senador para ·ponderar-lhe. qúe . 
uina victoria por· tnes processos é mais humilhante para o 
vencedor do que para o. vencido: (Muito bem; ,muito . bem. 
,Palmas.) · . · "' · · · · ' , · ·· ... · 
.. O Sr. Presidente -- O · Sr, /Senador Al1reao Ellis re
'quereu votação nominal para .o requerimento do Sr .. P~ulo 
de Frontin, · . . ' . · · 
_· · . Os senhQres ·que ·concedem a votação nOininal q~elratr(' 
dar o: seu assentimento. (Pausa.) . . . . : · . . . 

· Foi appróvadi:\. ~ f · 

· Vae proceder-se á chamada .. Os Srs. iSenado;es. 1que 
concederem · preterencia ao voto em separado do ~r: Senador , 
:Rollemberg dirão sim; os que não a co;ncederein dirão mio. 

' . Procedendo-se á chamada, respondem - Sim - os Srs. 
Justo Chermont, Indio do Brasil, Francisco Sá, João Lyra, 
Oliveirli Valladão, Gonçalo Rollemberg, Siqueirn de Menezes, . 

. Jeronymo Monteiro, M:nrcilio de Lacerda, Miguel de i Carva., 
lho, Paulo de Frontin, Sampaio Correia.,'· Irineu Machado. 
Frandsco Salles, Alfredo Ellis, Alvaro de Oarvalho, · José'• 1 
Murtinho, A. Azeredo, Hermenegildo de · Moraes, ~Vidllll 
!Ramos, Felippe 'Schmidt,· Soares dos .Santos e Vespucio d'ó · 
!Abreu (23) e - Não - os Srs. AlexJ~.ndrino de Alencar, Sil
verio Nery, Lopes. Gonçalves, Godofredo Vianna, José Euze
bio,. Costa Rodrigues, Antoninc:i Freire, Abdi-as Neves, Ben
:iamin iBa.rroso, E!.oy ae Souza, Tdbias Monneiro~ :Antonio 
Massa, Vennncio Neiva, Cunha Pedrosa, Manoel Borba, Men
dQnca · Martins, Araujo Góes, Antonio Muniz, Moniz Sodré, 
Bernardino Monteiro, Raul Soares, Bernardo Mont_eiro, Ped-ro 
!Celestino, Ramos Caindo; Eu8Jenio Jardim, Qa,rlos . Onvnl
~ante, Gen.erooo Márquoo .e Laura M:üller :(28) •1 _ .... , . ~'. 

~· ... 



!i83 

· · O Sr. Presidente - Votaram não 28 Srs, Senadores e 
/sim 2:L''~ão foi concedida a preferencin. 

O S~. Antonlno Freire (pela p1•rlem) - Sr, Presidente, 
requeiro prefercnclo.. . . · · 

O Sr •. A. Az·EREDO - Mas não ha necessidade. 
O Sil. IRINEU MACJHADo- Mas éprcciso qtié S. Ex .. faca· 

alguma cousa, quo 'trabalhe. (Risos.) .. 

0 Sa, ANTONINO FREIRE ..:.... ', , . para a vcitaçuo do voto 
cm separado do Sr. Generoso Marques. . · . 
1 O Sr. Presidente - Os. senhores que concedem a prefe

. l'encia requerida para o voto em separado do Sr. Generoso 
Marques, queiram manifestar-se, levantando-se. (Pausa.) · 

Foi concedida. · - · · · 
o Sr. Pa:alo de Frontin (pelq, ordem) -Requeiro a v. Ex., 

Sr. Presidente, ·que consl!lt·e o Senado sobre se permitte. que 
a votação do voto em separado Seja nominal. . -

(Consultado, o Senadc,•" ,approva •o requerimento) •: 
O Sr. Presidente ..:... Vae proceder-se á chamada.' 
O Sr. Generoso Marques - sr: PresidénÍê, eu penso que 

a;; duas primeiras -conclusões do parecer estão de accõvdo · 
tanto com à .. da maioria como o da minoria da . Commissão. 

O Sr. Presidentil.- Não .estão ábsolutamente, porque a 
primeira conclusão do vot.o em separado, diz qlie sejam an
nulladas as eleições, effectuadas nas secções: segunda de Ba- · 
talha; Unlca de Gilbue~; unica de Porto Alegre; 2• e 4• de 
Therezina. 'E o parecer da maioria diz: «Que sejam 'declara-

, dos nullos e inexistentes os votos· dados no pleito: senatorial 
de 20 de .fevereiro do anno corrent:e ao candidato Dr. José 

- Felix Alves Paeh:eco•. , • · 
· · Já vê V .. Ex. que a primeira conclusão de um- e de outro 
uão são id·enticas. : · 1 

_ • • 

Os senhores que a approvarem, di'Nlo ,__ .sim ;.;_ e .Os que 
.. a re,ieltarem,. dirão ~ nãG•. · · "·· : • . · 

Vae proceder-se á. chamada. · .... , 
· Proo~elldo-se á chamada, respondem',;.;. sim o's Srs. Ál'e

:xandri'no de Alencar, Silverio NerY; Lopes ·Gonçalves, :Godo
fredo Vianna, José Eusebio, Costa Rodrigues, Antonino Freire, 
Abdias Neves, Benjamin Bar~oso, Eloy de Souza, Tobiás Mon
teiro, Antonio Massa, Venancio Neiva, Cunha Pedr:osa, i\Ia
noel Borba, Mendonça .Martins, Arau.io Góes, ·Antonio Muniz, 
. i\Iuniz Sodré, Bernardino. ,Monteiro, Raul Soãres; Bernardo 

·.·Monteiro, Pedro Celestino; Ramos Caiado,' Eugenio .. Jardim 
·Carlos Cavalcante,. Q;eneroso- Marques e L~~ro Muller (28) e· 
-não -,-os Srs. Gonçalo Rollemberg, Marctho de, IAiicerda e 
Hermenegi_l~o de M.oraos ( 3) • · 
: . O Sr. Presidente ~ Votaram pelo parecer 28 Srs, 1Sena-

. dores e tres contra. Não ha numero. - . · 
Fica adiada a votação. · · · 
(Palmas nos tribunas e ·nas oalerias. )' 
As ·galerias não podem manifestar.;Ae. Peco poi.1tanto quê 

• itão •continuem. ·Tenho uzado· do maior liberalismo; não posso, 
porém, consent.ir que se desrespeite o ac~o do Senado. 

Nada mais havendo a tratar, vou leva11tar a sessão,, ~ , 

. •,"; .. ' 

·.: .· .. 
••• , ",.i 

.'.'o'·· '•' 
···-'·_·._,. 

'-\• 

. .. :3:·. 
-~-: :·;;,;~-

. '-.. :·;·~~lr~ 
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Designo· para ordem do dia da seguinte: .. ' 
Continuação .. da votação, cm discussão unic'n, do pareeer · 

da Commissão diJ Podot•es ·n. 23, de 1921, sobre as. eleições 
realizadas no Estado do Piauhy, em 20 de fevereiro do cor
rente anno, para renovação do terço do Senado c opinando que 

· seja reconhecido o proclamado Senador da Republica, pelo rc
J'orido Estado, o. Sr·: marechal Firmino pires Ferreira (com 
'I!Oto cm .. ~npamdo ·dn 81'. Generoso. Mm•qu'cs, npinando .pelo l'c
mmhecimrmto dn St•. José Alva.~ .Pep.v Pacheco c com 1Joto em 
sepm•ado do S,•, GDilf.!alo Ilollembc1'(f, 21ropondo a anmtllaçã() 
f(as rn{eridas elcir.ões). · .. · 

J-eynnt.n-sc .11 sessão tis 16 horas o Hi minutos., 

. .. ' 
ta• SESSÃO, El\l,.21 DE JlrM>IO D'E 1921 
'. . ., i.: . ·I. ;I' 

PRESlDENCJA DO Sll. BUENO '•.UE PAIVA, PRESIDENTE . 
• , • , ' • , I • ~·~ • ' • • <t"', •. :! ' 

A's ·13 horás abre-se a· sessão, a qu:e c.oncorrem·os Srs. '8; · 
:A.?.ercdo, Cunha Pedrosa, Abdias Neves,· Mendonoa · Martins, 
Alexandrino de Alencar, . Silverio .. Ncry,' Lopes· Gonçalves• · 
Justo. Chcrmont, Indio do Brasil, God'ofredo Vianna, José 

. Euzebio,. Qosta Rodrigues, Antonino F'reit~c. Benjamin Barroso, 
J~rancis~o ·Sá;: Eloy do Souza, .Toiío Lym, Tobias Monteiro, 

· Antonio Mossa, Venancio Neiva, Manoel Borba, Araujo Góes, 
Goncalo Rollemberg, · íA1ntonio 'Muniz,' Moniz· Sodré, .Bernardino 
Monteiró, Jeronymo Monteiro, Miguel (!e Carvalho;'. Paulo de 
Front.in .. Sampaio ·coi'rêa, Jrineu 1\f.achado, Raul Soares, Ber
nardo · Monteiro, Alvaro de Carvalbo, José . Murtinho, Pedro 
eelcstino,. Rámos Caiado, Eugenio Jardim, Carlos Cavalcante, 
'Generoso Marques, e Lauro Müller (U). :. . · 

Deixam de comparecer ·com causa ,justificada os Srs. Rosa 
o Silva,. .Euzepio de Andrade, Oliveira Yalladão, Siqueira de 
i\tene~~éa, Marcilio· do Lacerda, lllod·esto Leal, Francisco Salles; ·• 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis,· Xavier da Silva, Vidal· Ramos, 
Felippe Schmidt, Soares dos Santo~. Cárlos Barboíln o Vespu
cio de .Abreu \16): . · . "' . , · 

E' litlit«e sem .rec•lnmacilo npproyada a ·acta da sessão an. 
Lnrio'• · ·· ·. · · · · · · · :·· . . . . ·' ' . . . . . . 

.O Sr. t• Secretario, declara que niío·hn expediente. 
~ . . . . 

O Sr. 2•'Secretario declara que•não ha pareceres . 
. E'' lida, ll'fJOia.da r remet:tida .ú Commissão dn Policia.. a 

!CgU inf.r. , . 
/ 

INDICAÇÃO 

N. 3- 1921 

Indico que scjít al~erad~ o 
1
art. SSr, do. Regimento da s~ 

guinte fórma :·. 
• . «A's 13 * horas. pelo relogio dá: sala, o P!'esidente, ou ,. 

o ~eu substituto, occupará .sou lognr ~ mesa, tocará ~ cam-: 
. ~ . . . 
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nainhn, c, achando-se presente um terço do Senadores,· abrirá 
a sessão.» .. · · · . 

S:lla das sessões, 21 de maio de 1021. -Justo Che~mont. 
. ' . 

I 
O Sr. Araujo Góes ( •) - Sr. Presidente, constrange-me 

,·ir ;'L tribuna para occupar-mc d.o ingrato assumpto que vac 
ouvir .o Senado; mas hão de' convir, OR Srs. Senadores, que, 
em ~o tratando da minha· dignidade pessoal, da minha honm 

· de Senadm•, torna-se-me indeclinavcl o devet• do fazei-o. 
. A Gazeta de 1\'oticias, de hontem; deu :i publicidade o 1'a

cf,o do haver o Sr. marechal Pires Ferreira tentado subornar
me, c~m _o inLt;ito ·de obter o meu voto, mediante remuneração 
pccun1aria. · · / ,. . 

Passados os primeiros-'"momentoR, em' que explodi de indl- · 
gnação, ho,jr, apenas vejo esta audaciosa tentativa com o maiol' ' 
desprezo. · · · · 

E ahi eu ficaria. Mas, em um vcrpestino de hontem, ~ . 
Bóa Noite, cu li o seguinte, que vou .. referir. ao Senado.: 

; \ I . \ 

"E' mcnti1•a. O rna1•ech.al P·ire.~ Fe1'1'ei1•a ·não pro·-
C!l1'ou. Mtbornm• o Senador Ara!tjo Góe.Y. . ' . 

O marechal Pir~s Ferreira dcqlarou-nos (note bem 
. o f;lcnado: cleclaJ•ou-nos) •ho,ic, que é absolutamente falsa 
a noticia do Ler pretendido S. Ex •. subornar o Sr. Aratij'o 
.Góes. E accrescentou: "Quando· o 'Araujo Góes foi ao-
ousado de ter recebido dez contos no reconhecimento do 

' ' Barão. do · J"adario, fui eu que sahi- a campo, para de. 
:fender a sua honra. Como .se explica que :fosse eu, · 

' · agln;a, que o quizesso subornar_.? E'. uma infamiá. ", 

. · Eis aqui1 Sr. Presidente, o que sé 111 ná Búa Noite, ~e . 
hon tem. . · . · , · ' · · · · · · 
. E' uma mrnt.ir!l, Sr. Presidente, é uma mentira para a 

·qual eu não acho nos dicclonarios da nossa língua; um termo' 
que hem a defina, que bem a qu9lifiquo., E'· uma mentira • 

. 'croação da. imaginação enferma da perfídia, de1 um e~pirito 
desorientado. · · · . · ·· · .· 

Só assim poderia o Sr. marechal Pires Ferreira attribúlr.;. 
mo essa infamia, a do •haver cu recebido 10 contos de réisi o 
que era impossível, pelo simples facto de que eu não era Se· 
nado r neste tempo, 1 • 

' Em-que campo, pois, estava collocado o Sr. marechal Pi
t•cs Ferreira em minha defesa ? (Pausa.) . .·· - · , 

. Agom, sómcnte ngorli t\ que tive noticia da minha vena-
lidade, o da defesa produzida pelo Sr. marechal Pires Fer
l'cira I · · · · , ·· . · 

Sr. Presidenta, aqui estão os Annae,ç do Senado. Por ello 
se. vê que o Sr. Barão do Ladnrio i' o i roconheciáo em votação 
nominal, depois do dous empates, na: sessão de !) de maio de 
:l!l03. . 

Nossa época eu ora· ,iuiz seccional de Alagõas. E o mare
. chal Pires Ferreira fez-me Senador para receber aqui 10 con-' . . 

{ •) E~te discurso não .. foi revistO' pelo, orador. 1 , 

' ' 

\ 
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tos de réis cm trocá do meu voto em favor do reconhecimento 
do Sr. Btlrão do Ladario I 

_ . · Está, . portanto, Sr. .Presidente, desmentida a caluinnia 
· com que se pretendeu diffamar a minha honra. ·~ · · 

Sr. Presidente, fui na província do . m·eu nascimento, 
Deputado, provincial e magistrado no tempo do Imperio. 

Duhi sahi, ainda I)O Imperio, para presidir uma provincia, 
no Gabinete; Cotegipe, de saudosa memoria. Depois em Ala~ 
gOâs, onde oocupei um cargo na magistratura federal, fui Go
vernador do' Estado, Fui depois DepuJado e hoje sou Se-
nador. . · . 

. E' já, Sr. Presidente, uma longa ex:iatencia; é já um 
·passado que se póde invocar com orgulho. E durante todo esse 
tempo, ·através das, lu11tas renhidas em que_me achei envol
vido, luotas; muitas. vezes violenta~; pelas paixões que as' en- · 
candeciam, nUnca houve quem me lançasse a pecha de venal., 
Meus adversarias políticos sempre respeitaram a minha· pro~ 
bidadé. . · ~· . -.;'! 

Aqui mesmo, nesta Casa,. Sr. Presidente, tive a honra de 
ser elevado por meus pares á posição de 2• e 1• Secretario. 

Não é ·a um homem venal que se conferem essas. posições. 
Estava reservado ao Sr. marec)lal Pires Ferreira a tris· · 

e misera tarefa de diffamar um homem que se sentou com· el!e 
nestas bancadas . · · · · "' 

· Sr, Presidente, sou pobre. Dumnte toda · a ininha vidâ, · 
tendo1 aliás occupado altas posições, nuncâ tive geito o habi-. 
!Idade . para amontuar . a fortuna que dizem ter. o marechal 
·Pires Ferreira. Não sei como S. Ex. conseguiu e .neni quero 
entrar nestas minudencias. ' · • 

O SR. IRINEU MACHADo - Quem se queixa tanto de ca-
lumnias não deve fazer ;insinuações. ; ~. 

O SR. ARAUJo GÓxs- Mas posso áffirmar, Sr. Presidente, 
. e Srs. Senadores, que essa fortuna, por maior que seja, é in
sufficien'te,-não é nada, 'para comprar um homem de ljonra 
como este que hora ao Senado4 . - . 

O SR. JRINEU MACHADO- A accusação é inverosímel.,· 
· 0 SR. ,JERONYMO MONTEIRO - 0 ma1·echal P.i}'es Ferreira 

;~ .não era capáz disso. · · ' . . . , . · . 
O SR. ARAUJO GóEs - Era o que tinha a dizer., 

· . O Sr. 'Paulo de Frontin ( •) - Sr, Presidente, errí. sessões 
-'anteriores já tive opportimidade de pedir á esclarecida atten
ção ·do Senado sobre a urgencia de. um conjunto de medidas, 
que. deriomint>i de emergencia, para melhorar a situação nffli
ctiva por qua passam o. commercio e as. industrias nacionaes 
e, aspeoialmonte, as do Rio de Janeiro, que mais de perto co
nhece e de cuja situação e·stou mais ao par. 

o projecto que tive a honra de formular foi' base de va
rias discussões, não só na imnrensa, como igualmente 'no seio 
das prinoipaes associações commeroiaes e industriaes com sédo 
no Rio de ,J:lneiro. · 

1• .. r) Este di~curso nllQ fpJ rev.isto pelQ QI:adpr, _ .•. :aE~ 
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· Posteriot•mente · realizou~se uma grande reunião dos rC·· 
presentantes do todas essas associações. Alvitres foram lem- · 
llrados, alteracões foram propostas1 modificaçõe·s foram sub..:. 
mettidas á d i.scussão e, do resultaao, proveiu a nomeacfío de 
uma commissão que commígo se entendeu em relação ao 
mesmo projecto, i'sto é, a proposito dos pontos que preci~avam 
1.offrer modificacão. 

· A ·essa di~a Commissão tive ensejo de declarar que1 ape., 
zar .de convemente para a situação de momento, a mediaa que 
eu apresentára da prorogação dos prazos de vencimentos dos · 
effe~to·s commerciaes em moeda estrangeira, ou em ouro, .em 
virtude· de ter o. Governo realizado o emprestimo externo. que, 
incontestavelmente, é um factor para modificar a situaçl\o 
com que lutam O' commercio e as industrias, ·pela i-nflnencla / 
que deve~ia ter; mais ou meno.s, a taxa cambial, estava prom
fiSo.a ret1r11.r o art; 2• do proJecto que fOra por ~im forrou-

. Hontem, foi lido no expediLnte e hoje está publicado no 
Diarlo do Congresso 01 parecer relativo a e'sse projecto,· pare
cer emittido pela honrada Commissão de Constituição e Di
plomacia e de . que foi Relator o eminente representante . do 
Am11:tonas, Sr. Lopes Cionçalves. · · . · 
. Poderia, Sr. Presidente, me reservar para· a discuS'são do · 
proj~cto; mas como a medida é de urgencia, e .como effectiva
mente as obs·ervaçõ,es que' tenho a fazer são relativas'- ao que 
o parecer· exponde a respeito do art. 2•, que, como tivé occa.:. 
.~ião de dizer, vou .retirar, si· a·ssilil o. permittir o Senado, .iS · 
minhas considerações são mais opportunas no. expediente do 
que. por ooca~ião da discussão do projecto. . 

o illustre Relator allega que a di·sposicão que eu formulei 
é inconstitucional. Termina o parecer declarando que deve 
ser rejeitado o dispositivo do art. 2• do projecto por incon-. 
stitucional. · · · 

:Parece-me que S. Ex., naturaimente sob a impressllo ma
-nifestada, não só pelo Governo em se-gs telegrammB's, comó, 
:gualmente, pelos diversos orgãos da ·Imprensa de que essa 

· medida poderia affectar o credito do paiz, julgou que essa ·so
lução devia ser considerada inconstitucional para se!l' elimi-

. nada beije na primeira discussão. · . · . · 
· ·· S. ..Ex. me permittirá dizer · que estou em completo 

desaccOrdo com a sua opiuião. Os fundamento·s apresentados 
· 1lOr S; Ex. terun.por base gue.ó art. 72, §§ 17 e 2·i da ·consti

tuição .são oon,trarios,. colidem CO!II o art. 2:. do projecto em 
que â moratur1a, regulada pela lei n. 2. 224, de 17 de dezem-
bro de 1908, oppõe-se ao mesmo dispositivo. · . , 
.. · Peço venia ao illustre Relator, . apezar de uão ser for

mado em direito, para responder a S. Ex., não com uma ex
plamlção que uão t~nho competencia para fa~er, .neste ter
reno, .• 

O Sn .. LOPES Go:-<QALVES - Não apoiado. 
O Sn. P,\ULO DE FnoNTlN -1,.:. mas responder por ~actos, . 

por precedentes, pelo que tem l~g1slado o Congresso NaciOnal. 
· Basta, para isto, citar o dooreto legislativ.o n. 2. 862. de 

15 de agosto de 1914, promulg-t~do em uma situação talvez 
ainàs mai·s, grave que a actual, por ter havido n . declnrncão- . 
da guerra européa poucos. dias antes dess~ promulgação •. 
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.lTiste Mcrcto estabeleceu, no seu art. 1•, o seS'ui·ntc: · 
' 

«Fica susprmsa cm todo ·o territorio da Reimblieá, 
Pelo .vrazo de 30 dias, ~ontados da data do resprctivo . 
vone1mento, clcsde que 1sso oceorra dentro do referido 
prazo, qtui o Governo poderá prorogar por uma ou mais 
vozes n tó o 111aximo do 120 dias: . · . . 

a) a exigibilidade da obrigal,)ilo resultante de le-
. t.ras. da cambio, do notas .. promissoriàs o de quaeEI!UCI' · 
ou!ros títulos commeroincsi. . : · · 

· Vô, porttinto, · ~. ill~stre Rol~fm·, - o dirijo~mo tambem •· 
nos ~e~·s dignos companheiros de Commi·ssilo - que a medida 
por ffi'Jrn ·apresentada niio é mais que I"cpoticão do uma me
rlida que· foi votada pelo Congro~so o que formou o decreto 
n. ~'.862, <Je 15 do agQst.o do .1914. · 

Mas, •não basta ainda isto. O art. · 5" do mesmo decreto 
r~fpriu-;:se ~ormalmentc ít mo.ratoria, compregatido esta expres-: 
Sao, POIS diZ; ' 

«cessará a. moratoria para: os· bancos nacíonaes e 
estrangeiros Jogo que tiverem recebido do Estado au
xilio pecuniario, por meio de emissões ou .. qualquer ou

Iro, c, para os eredore11 do Thr.souro, logo hajam rece
bido as importancias• das suas contas., '· 

.· Vü-se, portanto, que . a · moratoria çstabeleeida pelo ci
tado' decreto, em favor dos credores .do Thesouro, cessaria. 
logo· que recebessem ·as · import~neias das Buas contas; c, pw 
out.ro Indo, em relaiio aos banco~ nacionaes c estrangeiros, 
desde qut;. !ivessem recebido OU:Xilio qualque.r do Estado. · · 

. Cor:m>rehende-13e, . portanto, que o meu projecto não 6 · 
um~ l).OVidade; 'é apenas uma appl!caçã~, em u~. mo~ento,. 
affhct1vo cmno o actual, de uma d1spos1ção que Já: fo1 tTa-
d'uzida em lei; ha scle .. annos incompletOB, . • . · 
· .Mas. vou ainda mais longe,: .a prorogal.)ão não foi suffi
ciont.e, de modo que o primitivo decreto teve"t!ue ser mod,ifi.:. 
cado pelo Congress Nacional, c vciu odec·reto n. 2.866, de 15 ' 
do setembro de 1914, que pro rogou por . 90 .dias a· 'moratoria. · · 
concçdida pelo decreto "n; 2, 862, dando, .além disso,. outras . 
providencias. ·. · · · . ' , · · . . , 

· ·Vê, portanto, ,o illustre Relator que, quando o Congresso 
· · .Nacional tomou e~Stas· providencias, tomou-as considerando-
. ·n.s ·perfeitamente const.itucionae& Ainda mais :;.'~ouve . 111m . 
. t~reeko decreto, porque a prorogacão . dada ·ainda :C o i insuffi- · 
. clllnte,,c o decreto n; 2;895, de 15 de dezembro do 1914 pro- . 

rogou por mais !lO dias a moratoria estabelecida .pela lei nu.,;. 
mero 2.866, de 15 de setembro de 1914. . 

O· art. 2", para que a moratoria fOBse, pouco a pouco sn . 
nttenuando, tinha estabelecido a, amortizacão de 25. o/D das 
dividas no fim do primeiro inez·; de 35 o/o, no. fim ·do se-
gundo c· de 40 % no fim do tercoi·ro. · 

. Mos é· interessante: a disposi•cão do• art. s•. rtlto dou essa 
obrigação. de amorH!!.açü.O ',exactamente p~rll. offeitos )Com-' 
mcrciaes da natureza daquelles pn.ra os quaoo eu, no firn d'o · 
segundo dispo8itiYo, proTogava n .época do vencimento. · · · 
• Effcctivnrilente, está ahi o que dispõe {) ·art: a• em ro
lacüo · ús obrigacões resultantes d•.ll letra ·de· cambio '!do cxte~ 

' ' 

. "·' 
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rior; d~s decorrentes de contracto, de cambio c, em ger~l, as 
pagavelf.l cm ouro comprohendidas nas moratorias anter10re9, 

· ou realisadas i:Om bancos que hajam recebido auxilio da re
cente . emissão, a proroga~ão é concedida· sem a obrigatorie

. da de das amortiza(;õe.s a . que se refere o .artigo anterior.· 
. · Do exposto;- p~rec~-me que, quando eu apreseptei a me

drda ella estava mt01.ramentc nos moldse da 'Cionstituicão, 
· convindo ainda observar. que os dispositivos~ a qu.e o mustre 

Relator· •Se referiu -são de ordem absolutamente geral e não 
ha nenhuma contradioção com o que se acha estabelecido aqui. . 
. ,· A. Constituição, no m·t. ,72, '§ 17, dispõe «0. direito de 
proprredade mantem~so em toda a sua plenitude, salvo a 
desapropriacão . por necessidade ou utilidade publica, me,. 
diante indemnização pr1ívia. ~ · · ' , . ·, . · 

O· § 24 diz: E'. garantido odivre exercício de qualquer 
·~profissão moral. intellectual . e industrial.» · : 
. Não vejo em qtle estes dispOíJitivos possam collidir com 
o que eu apresentei e, ao· mesmo· tempo, com todos os de-
cretos que tive opportunidado de oitar. · . · 
· . O illustre Relator tombem declarou que a·moratoria'era 
regulada pela lei ri. 2.024, de 17. do dez.émbro de 1918. ·Peço 
ven'ia a. S.' Ex: para declarar que .. li. toda a lei ·da. fallencia, 
ahi encontrando ;;ómente a expressão ·concordata e não mo-

. ,·atoria. . . · · . . . · . · · , 
o Sn. LOPES GONÇALVES - E' :a mesma cousa: . 
0 · Sn. PAUW DE FRONTIN - E; cousa muito diversa. A 

pàl!lvra moratoria tem lima significação que est,á na nossa 
-Jegrslaclio. . ·. . , . · ·. · · · · · ' 

, I . , . , 

. ·. · · O Sn.. LoPES GONÇALVES - Si V. Ex. tivesse lido· o .'Co
. <ligo Commercial de 1850, ·na parte terceira,· relativa á$ fal-' 
lerícias, ·veria que elle consagra a palavra moratoria. 'Foi essa 
.a expressão das leis· posteriores ao Codigo Commercial. · 

O Sn. PAUTJOdlE l~MNTIN _,.A lei 'que regula as, fallen..;, 
oias ó a de n. 2.024, de 17 de dezembro de, 1918, que cu tive 
todo o· cuidado, npezar de ·constituir um volume. bastante 
grosso, de lei-a, e nem uma sei vez •mcontrei a palavra, mo
ratoria,. ao passo que encontrei a signifieacão dada á · Jegis
la.ciio pósterior á lei n. :1.008, que ú o decreto .de 1914, h a 
pouco po.r · mim citado ·e que tiv,e occasião de ler. textual.o. 
mente ao Senado. · . . · . . . . . . , 

·' - . eomprehende-~c, portanto, 'que. es~amos e.m . um· çnso 
murto semelllant(l uquelles qmnno. refert e qu:e es.sas med1das 
soo de emergencia, ·de natureza especial, e não medidas nor
Sn~es, muitas vezes tomadas pel!l Governo coii! outros obje-

. ctrvos, coftlo succedeu com a Carxa do Conversao. ·· . · , 
· . Todos conhecem. pr.rfoit.omonte o direito que tinha o por
. tador. de uma nota conversível. ri c. ir .buscar o ouro na Caixa 

de Conversão. Pois bem, a .partii· do. decreto n. 2. 894, de 
12 de'dezombr·o do':l914, foi suspenso o ti'ocó em ouro, .sondo 
que,·· já anteriormente, hnvia sido.· o· Governo àutorizado 'n 
suspqndm· esse troco, corrio medida pt•ovism·ia; si. o .iulgasse 
conveniente. Ora, niio par•eco que o caso seja diverso daquelle 
que. propuz. Si o Congresso tem faculdade para suspenüer o. 
contracto, si assim so pódo considor•ar o acto do quem 'depo- ·· 
sitou ouro, recebendo nota~ contra. a e~trego. desse, sendo, essa. 
dir.posiçil:o do 1 ()! ~ sucoess!ViJ.,~El!UO"a.dl~~a.. prorogada, prolon-

., . '•' 

.... 
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-
g~da até hoje, de modo que actualmente quem é . portador 

. amda de um bilhete~ da .Caixa ~e Conversão, não só não re
ç_e~e o ouro como nao r!lcebe JUros - porque eu estabe~eci 
o Juro legal, na prorogaçao que propuz - e, ao .. contrario, ne
gam-lhe absolutamente o troco .da nota existente; si o Con
gresso tem essa faculdade é .porque tem a de tomar medidas 

_de caracter, de natureza excepcional. · · . .. 
. Não·poderiamos, normalmente, manter uma situação desta 

ordem, dentro das nossas leis liberaes, justas, equitativas, si 
estas medidas de excepção não fossem medidas excepooonaes. 
Como 1medidas de emergencia ou de excepção, são, portanto, 

· medidas que não ha absolutamente dispositivo constitucional 
.algum .que véde. · _ · · · . · 
· Vejamos, agora, a parte relativa ao n. f; do art., f•, que i 
o illustre Relator. tambem julgou inconstitucional. . .. 

· O SR. Loí>Es GoNçALVES -Em parte. • 
O SR. PAULo DE FRONTIN - Mas digo ·na pal'te ... ,~ . \ ' . . . 

. · e SR. LoPES GoNçALVES - Na parte relativa ás emprezali 
de construcção de portos. Ahi; sim. Peve estar escripto ~ _ . 

. Ç> SR. PÀULO'DE FRONTIN -· V .. Ex. não .disse em parte •• 
I o SR.· LoPES GoNÇALVES- Na parte .. que. diz respeito aos 

trapiches alfandegarias, · á União, o poder .. publico póde . deli- · 
berar a, respeito. · 

O SR. PAULo DE FRONTIN ~.Eu acceito com prazer a cor• · 
l'ecção de V. Ex., mas isto não está no parecer. . · 

0 SR. LOPES·GoNQÀ.LVES -·Está escripto. V. E.'l:. leia,, 
0 SR, .PAULO DE · FRONTIN -. 0 parecer diz· O seguinte:· 

«Que. seja acceito o .projecto apenas nos. ns. 2 e 3, do ar· · 
iigo i•,, . · · • · 

. / . I 

o BR. LoPES .GoNÇALVES - Essa é a conclusão ... Veja•a 
• · exposição, em ~ma. · . · .· . . 

. 0 SR; PAÚLO DE FRONTIN - Neste caso, a conclusão nãB 
está de accôrdo com as premissas ... · · · ·· · . · · 

O SR. LoPES 'ÕoNÇALVE~ ··;_ E~tá de accôrdo. Como. nll.o.Y. 
. . O SR.1 PAULO DE FRONTIN - · .•• porque manda x:eJeitar; 

.. como inconstitucional, ·o n. :1., do .art. f•. O n. i é o mtegral 
· e, não, parcial. Por 1sso é que. f1z a observação. . · 

o SR. LoPES GoNÇALVES ..:... Perdão; em cima está beii 
-explicado. ·--- · 1 · . . . · . · 

. · 0 SR. PAULO DE FRONTIN -,.A conclusão não está de. aiJ~ 
côrdo com as premjssas., Acceito a rectific!lcão de v_. Ex/ 
. Devo dizer ·ma1s q~e mesmo esta m~d1da poder1a ser to
mada, ainda que, depms, respondesse o Governo, perante as 

· companhias particulares, .pélos prejuízos advindos das me-
didas que o Congresso houvesse votado. -· · 

o SR .. LoPEs GoNçALVES - Prejuizo que ellns reclama
riam immediatamente. 

. 0 Sn: PAULO DE FRONTIN - Permitta O nobro Senador 
que diga que o art. :1.4 da lei n. 4. 230, de 31. de dezef!lbro 
de 1920, que S. Ex. vot,ou, como. Senador, n~ !1m da legJsla

. ~ur~ pas.sa,da, que é. a le1 da rece1ta, do. exerclCIO. corrente, diz 



·'···-·, ... . ' 

SESS,.\.0 EM 21 DE MAIO DE 1921• ll91. 

dicam isentas de· armaze.nagem as mercadorias que, àinda na 
. Alfandega, forenr devolvidas ao11 portos de onde vieram <Jx~ 
portO:da~,. Não ha restricção de ordem nenhuma, não ha 
restrJCçao para as companhias do portos. · · 

. ' 
· O Sn.. LoPES GoNÇALVES __, Mas era meu dever' fazel~o, 

agora.- ' ~ · 
. 0 SR. PAULO DE FRONTIN _;: No Rio de Janeiro, a com-·. 
~panhia concessionaria do porto, que toma a si ·esse serviço, / 
reclamou, perante o Governo, contra o prejuízo que lhe ad- · 

~'~. v~nha 'desta disposição. Quer S.· Ex. saber como· foi resol-
VIda a reclamação ? · 

A disp9sicão foi mantida integral; o Governo dispensou 
· a armazenagem e deixou sahir todas as mercadorias qüe ainda 
se achavam na Alfandega e que se destinaram' á reexportação, 
mas. a companhia foi indemnizada, pelo Governo, da impor
tanma dessa armazenagem. .~· . · · • 

·. O SR; LoPES GONO.o\LVES ..:... Mas o nobre SenadÓr 'tigura o 
caso .de mercadorias para o con11umo, Jl, 'não, de. mercador.1as 
para reexportação. O caso é differente. 

O SR. PAULo DE FRONTIN .,_.À me<\jda é a mesma.. · 
· O SR.' . LoPEs GoNÇALVES -·O noble Senador verá· I)UB 

estas companhias de obras dos portos irão logo propor acção 
da indemnização contra a União. Quem paga as consequencias 
desses. actos õ sempre o Governo. · · 

. I 

O Sn.. PAULo DE Fn.oNTIN - V. Ex. tenha a bond~d~ de \ 
ouvir o caso que estou citando - a companhia do porto do' 
Rio de .Janeiro reclamou indemnização e esta lhe ·foi paga 
pelo Governo. · . . · · 

~ . . ' ' .· o SR. LOPES GoNÇALVES~- Mas a ·companhia não está 
adstricta ao ~ue delibera o Governo; ena vae aos --tribunaes, 

. áo Poder Judicim:io. · 
· · O SR. PAULO DE FnoNTIN ·~V. Ex. me desculpe; eu não 

estotf· contestando este facto, nem dizendo que o .Governo faz 
mal, estou, apenas, relatando · ocmo se passaram os aoonte~ 
cimentos. · . ' · · , · 

O CO'ngresso Nacional não julgou· inconstitucional a medida, 
apezar de affectar os interesses das companhias de portos. 'A. ' · 
medida está em pleno vigor, porque o Congresso podia· tomar 
o. resolução que tomou. · . . 

· O Executivo não vetou. Resultado:. as mercaàorias. que 
estão. sendo reex!.)lõrtadas, o silo indei?endente do. pag~en~ 
de armazenagem •. Agora as companhias de portos preJUdi
cadas por esta medida recebem do ·Governo as armazenagens · 
que de ouLra :Córma receberiam da mercad.oria. , ' · . 

Orai o que proponho é ~UJ!.·.se dispense. a a~matenagem, 
limitando apenas a tres ou,· como formularei uma emenda, a 
dous mezes, para satisfazer os desejos das Assooiacões Dom" 
merciaes e Industriaes. · . . 

· V. Ex., Sr. Presidente vê que não ha. aqui inconstitu
cionalidade. -s. Ex. o Relator poderia, no correr da dsicus" 
são, declarar isso, na parte relativa ás companhias de portos 
.-:.e isso seria mesmo incumbencia da Commissiio de ll'inan" 
ças, para que o Governo não tenh!\ de. pagar a essas com- . 
panhias indemnizaciío alguma, · como se dá .Q.uanto ao art. 141 
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da Lei da Receita, deste anuo, -entra~do eni accôrdo, , ou não 
se dispensando as armazenagens pertencentes a· essas .eompa
nhias, 'que podiam fazer uma rcduccão voluntal'ia, como vo
luntariam-ente toem feito não· só· a comp•anb.ia nrrendataria do 
Porto do Rio de Janeiro como a' Companhia Doccas do l:la~tos. 

-O Sn. LOPES GoNQALVES -'- 1\las isto, parece-mo, compe-· 
til' a V. Ex. c não ú. Commissão. ., - , 

- O Sn. J>AuLO DE FnoNTIN-Perdão, quando àpresento um 
projecto é exactamente. para ser ,esclarecido pelas Commis
_.sões respectivas éomo por todos os· que queiram tomar- parte" 
na discussão. - , , , , , - -

O SR. LoPES· GoNOALVES -- i\las a fiuestão da· fórma por
que está redigido lc~a a -es~a consequência, de ficar a cargo -
do Governo. . • _ , 
, , i. O Sn. · In.INEU MACII.\Do ....:.:_Isso não ó inco~stitucionali-
dade. • 
- - , O Sn.- ·PAuLo DE FnoNTIN - Mas esta rodaccãoó a.'Cacta
mente da Lei da Receita. Si portanto, i:JÓSUC o mau exemplo, 
esLe é . do Congresso . 

Tenho,' pois; q!f me defender quanto a estas arguições 
do Sr. Relator, que o anno •Passado era Senador e. ·p<Jdia pcr
foitamerite t-er se manifestado contra isso,' o que nii'o' fez. 
, , O ISR. LoPEs GoNçALVEs'- A hypothese é differente .•.. 
, O SR. PAULo DE FnoNTI.'I '- E' a mesma,,· é' ·textual: , , 
<tFicam isentas de armazenagem; ns mercadorias que ainda na 
atfandega forem de'\'Ol~idas. aos portos d'onde vieram expor-
tadas.» · ' • · , . . · : 

O Sit. LoPES q61N,!)ALYES --,. V. Ex. queira ter a bondad'e 
de Jêr 1()1 projecto. . . ·. 

O SR. PAuLo DE FnoNTI.i! - «Dispensa armrizenagem,.das 
.mercadorias que .. entrarem em consumo e q,ue' passem, nas al-:-

' fandegas do mesmo modo.» · • 
'; . ' .. . . . 

O SR. ImNEU MACHADo - Permitta•me v; . Ex; •. um 
aparte ? Nem 'era preciso aut.Orizac~o· para . o Governo on
\trnr em accOrdo ·.com essas companhias -porq,ue sendo 1re
nuncia do direito dellas1 não era preciso autorizacão legis
lativa, . porque, · dada mesmo autoriznciio, , ni'io . haveria :meio 
de compclil-as. O que Jlodià hiliVtJl' era violaoão do 1 direito pa-
trimonial das companhias. . · . :. ·' . 

O ~R. PAULo IlElFnoN1'IN - Perfeitamente. ~1\fas S. Ex; 
me permittirá que diga que .a solução foi. dada pol oGovernó: 
a, indemnização. , · j . · . . : · 

O Sn:. IruNEU MACHADO - De maneira que póde ha.v<Jr 
injuridieidade, mas não incons>titucionalidadc. ; 

• ~ . . ' ~ 1 • r 

O Sn-.. PAULO nE· FnoNTIN- Pódo se daro .fàcto. Do modo 
que· mo .não ·pnrc.ce haver inconstitucionnlidac!o {riem quanto u 
·Ilrimeira nem quanto a segunda parta ·desta medida. A pri
meira que me rei'el'i; o a1'l. 2•, não representa qruestão im
-pOI'tante ,para. mim. Foi uma .q,uestão de doutrina ,que qui1. 
levantat•, ,porque amanhá.· as circum~cias do paiz podem 
tor;~al' a. medida novamonte. neoessiria.; ·, · . . , . .. 

'., 

'I 
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Portanto, Sr. Presidente, mau IkeccdcnLc dará o Sena
do a.ppróvando ·um parecer CJiUC julga inconsliLucional; uma 
medida. quo pódo .~ct· uc grande utilidade c do g-randes eJ'1'éi
Los cm circumsLancias !H'emiJnLcs. 

Qua,!lLO .a ouLt:a 1'6rm_tt c~La yisa. simple~mcntc que o Go
verno nwo pag·ue utd·cmiu~ac:au as companhms parLtculares cl 
apenas que se licixc; a íucdida La! qual foi upresentada. . ' 

O Sn. LoPili:i Goi'iÇALVES -V. Ex:. poderia ·Ler resalvado 
isso no seu projcclo; nã.o a Commissão. · · 

·O Sn: P.,IULo DE F!l'}NTI.'i _-Si os.P'!'OjccLu~ fossem apt·e- . 
s-entados ISentos de deleitos nau haiVr!l'Ja ne!!esstdad'c' da esela- • · 
rccidtt opinião, das Com missões.· e· da dos illustrc's .. Senadores, 
menos ainda das Lros discussões. · ·. · . 

'l'crminando estas considerac;ões, Sr. !'residente, requei-
ro a V. Ex. que ,se digne consullar CJ Senado sobre si per
mitte_ que, som prejuízo da ordem do dia, seja votada urgen- .. 
c ia para o pro,iccto n. :!, cu;io -parecer ,já está. impresso e 

\. publkado no Diario do C0711fi'C.Iso de honLem • .;Este .o roque
•. rimento que submello á conside~iicão do Senado. r Mttito bem; 

.ntuilo úem. )· · · -~- · · 

O Sr. Lr..pes Gonçalves - Sr. Pres'id~nle, devo, em pri- • 
... meirn Jogai•, render, ,como ti do meu dever e jusLina, as mi
. nhas' homenapens ás exl'-elsas qualidades de defesa' pelo bem 
LpublirJo que tem tomado nesta Casa o nobre Senador pelo 
Dislriclu l~ederal · . · . 

· ll!as, acima àeslns minlta~ · homenagens, <lesse devet· 
· c•.ouH•iencioso para com S. Ex., em quem lodos. reconlieéem 
uma das grandes mei!Lalidatlc8 nacionacs ... . ~ 

· · O Sn. 'PAULo DE FnoN'l'I)'I _.:_ l\luito agradecido a V. Ex;, 
· O· SR. LoPEs Go.Nç,\LVES ,- ••. acimh de tudo isso, devo 
rcs'peito ú lei magua do nosso paiz. · · . · · 

O parccm· a que se• refere o nobre Senador ·não é, · tlOmo 
pensa S. · Ex., obra exclusiva minha; é um parecer que foi 

, aasignado unauhpement.e pela Con?missão . 
. c • 'ü .Sn. ·PAÚLo DE FRO.NTJN - 1\las V. Ex .. é o seu R·ela.tor; 
····: O .. SR. LoPES. GoNçAJ.-i•Jls - POL' consequência, é obra 'da 

. Commis~iio. . · . · • · 
A lei de 1914.- que S. --l~x. dLou, para justil'icar a consti

tucionalidade e a legalidade do que ·chama cmoratoria», me
dida que tem ·sido ulilizadu ·ct~l alguns paizcs, raramente, 
•1uando surgerr1 calamidades socJacs, como a guerra, para me
lhorat• rt-. situação, mas que /fora disso só póde servir pat•tt 
r!ompro'inetter o credito particular e a confiança nacional, não 
tem ab.solutamen~e -~ ~1enor pat'ce~la '~la 'minha. i_~terf\ren~~a •: 

0 SFl. PAULO DE FRONTI.N - Nao me referf a ISSO. . 
' .~ -··' . 

O SR. LoPI>s GoNÇALVJ>A - E se· tivesse me mánircslado 
sobre o assumplo ü!l-o-hia feito da mesma f6rp1a por ~que o 
raço ncsl.c momento l'o!11 (Ot'TIO do projecto apresentado pelg_ 
hot1l'odo· Senadot>.. .. . --.... . 

· Diz; 'porém, S. Ex. que os principias g·eracs cta Consti
tuidio s~o pl'iu~ipios que devem- ceder deanL!l de mcdida·s de 
c~mergencia ou de oeoasiiio, devido a circum~taucius de força 
pmior, a causas prementes, cxcepcionaes. , .. 

s.- Vol. 1 3S · 
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Não estou de accôrdo com S. Ex. pocque não conheco 
.. ncnlmm principio. 9e ordem publica que determi·ne a· re'Vo- . 

gaçao tla Con~tJtuiçao. (,11loiados.) . •• . 
Todos -ncis sabemos QUIJ a letra de IJambw, a nota pro

.missoriu, o c!Jcque, a factura commercial e a conta corrente 
são uontracto~ ebtre pessoas habilitadas à profissão commer
{lial ou ·indwJú•ial e aos acto·s da vida civil, pessoas stti ;i'u!•is, . · 
não devendo o poder }lublico intet•ferit" cm relação á moda
lidaue c aos pl'ill:OS desses contractos tirna vez realizados á 
sombra das leis I) das garantias constitucionaes. . . . .. 

· E' QU não a letra de cambio uma pro.priedadc'(O titulur 
dessa letra adquire e exerce ou não um direito?.. .r · . ' ' ' 

Parece-me que :;im, níio ha a menor duvida. · 
Gomo 'é oue o poder publico, seja qual 1'or a situação do . 

paiz, se,jam ciuacs forem, as circumstancia·s, , salvo, cdmo j:i . 
disse, o· caso de calamidade, em que quasi todas as cori·entes 
da vida normal ficam parnlyzadas, poderá intervir·. cm favor 
de urna uas partes para prorogar o prazo desse e de outros 
•Jffe.:tos, sem audicru::ia do credor. dó possuidor, do proprieta
rio do tiLulo t ' · · · · · · · 

Níi_o scr:i isso um absurdo'/ 
. Ficará o portador dono de um titulo de credito ~ujeito . 

I . L 1~ - ' . ' .... a uma m a ·. .. , .. . 
PcraJllC os· tribunaes do paiz, que devem obcaecer á 

C~r.tslituic~o, codigp publico, por excellenci~, e. ás regr•as pe . 
dirr•Jto pnvado, quem pleitear a 'sua propriedade, a sua SI
tuação ,jurídica contl'a uma ml.ldida dessa natureza, gue pt·o
roga o prazo .de vencimento do·s contra~tos c estabelece uma · 
taxa fol'~uda 1 .ou. obrilmloria de juros, será., ou. nã~ vencçdor ·? 

'l~er;L ou não ganho em uma acção regressrva ae perdas e 
damnos contra a Fazenda Nacional '? 

·o SR. PAúw' DE PnoNTIN- Não apoiadô .. 
. O SR. J•OPES G(J:NI)ALVES ..::.... Como, 'não apoiado ? Então,· . 

_o poder publico· póde revogar ou annullar o direito dominical, 
flnpuncml)nto ? . . · . . · · · . · · ' . 

· O SR. PAULO ·m: PRoN•J'JN -A prova é que o Governo já 
tem· pro rogado sem ter havido propostas de acções. 

i . o Sit: LOPE8 GoNJ;.\J,VI~S . .....!. o nosso I:Cgimen é' contrario 
a· es's·a~ tentativas o. eu sinto, deveras, niío poder concordar com 

. ·S. Ex., apezar da sua grande competouciu e do enot•me, pres-
tigio, que, merecidamente, ·desfructa. · 
· O Sn. PAULo DE .FRoN7'lN :_·v. Ex .. iá collabórou .tfa pro.-
ro~aciio da taxa ouro da Cnixa de Conversão. · · 

v ·SI\. LUJ!)':; GoNÇAr.ns - ... Não 'prorogue·i cousa ne- ·. 
TlllUma; V. Ex. e·st;í equivocado. Eu ·es~ou, porém, convidado. 
por S. Ex., lll'!\'umontando em to!'llo do caso estt•icto de QUI! 
se n~o p•:•dc yól.~·~~ llll:la lo,i ~c oc·casiiio, cxccpc!onul, ,revo
gando a Cunsi.I!.uH.~tlO, mterfermdo om netos da ·VIda prtvada, 
garan~idos >~l' u&~;cg·mados, inuf,ilizando o direito • de terceiros,. 
r:.sgando t.if.ulos de ot·edilo ou clau;;ulu~ contruútuaes .. 

O ~Jt. PAUIJ; PJ' ·l<'RON'l'J!N - O Governo p,rorogou a \roca 
do ouro e niío é um contrac~unte como um 'qualqueJ• desta 
~uestiio. · 

I. 
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· O Sn.. LoPrcs GoNÇALV!lB -- l\Ias, as notas da· Caixa de 
. Convcrsã~ representam papel-moeda do Thesouro ou do Go
vçrr.o: S!!O anlos do poder publico; .ao passo que os cffeitos 
couuncrcw.es, a quo se refere o· prajecto de V.· Ex., gyram 
nas esphe~·11s do . di~·ei~o privado .. O~a!.. a Commissão, a 'tl!le 
pertenço, •! a Co1nm1ssao do Conshtmoao e, po·r consequcnma, 
perdl()c-me o nobre SenadO!', tenho que encarar o projecto de 
um modo geral, cm face das garantias que essa lei funda.:. 
mental estabelece a nacionaes e a estrangeiros. 

· . Si, portanto, não fosse uma garant.ia constitucional a · 
liberdade de profissão, c nesta se acha comprehendida ·a li- . 
berdadr. do cbmlilcrcio, si não fosse um principio cardeal d'a 
nossa magna Jej, certamente, poderia o poder publico bai-

. xar urna lei interferindo . no dire.ito dos particulares O'Ui ci
. dadão~ c, ao mesmo tempo, inutilizando condições que elles 
estipulassem. 1\las, entre nós, as pessoas capaze.s--teem liber
dade de conh·actar, desd'e que·· o contracto não tenha pot· 
objecto cousa illicita. ·Conseguintemente, a faculdade de es
tabelecer prazo c cqndicões pll.ra os contractos, eomtanto qtio 
não venham ferir pi•incipio~ e leis do direito' privado e de 
direito public!,l,, deve ser respeitada, cm absoluto. (Apoiados.). 

0 fin. PAULO DE l"H~~·fN :._ E qu~ não fira1Í1 ta1~bem 
leis promulgadas' pelos poderes constituidos: • 

· O SR. LoPEs GoNÇ;ILVEs ·- Perfeitamente, e, assim estou 
argument~ndo. A idéa de S. Ex. 'é muito liberal. 1\la.s, 11úo 
ine, foi possivel at.tender a esse liberalismo, porque tive que 
obe.deccr ao •nosso direito cscripto. 
· · Mais, ainda, S. Ex •, no seu projecto, nada resalva, e e~-

. t.abelece uma medida geral suspendendo a. co1n;unr;a de arma':" · 
?.enagem, por um certo cspa,ço de tempo, sem attender que o 

.·~ 

Governo da União, por autorização legislativa, fez co.ntracto , ' 
eom algumas emprezas. para construcção de por los e em com-.· 
!Jensação desses. serviços abriu,, mão .dessas· taxas aduaneiras 
nesses portos: de um modo geral e Illtegral onde fez con· 
cessões, como na Manáos Harboltl', Lúnited e -nas Docas do 
Santos; c de um modo parcial ou em parte, pela metade, como 
nos arrendàinentos· ás em prezas do. Port of Pará e P01•t o! Rio 
de Janei1•o, sendo que a.s obras do po.1•to do necil'e. e do Rio 
Grande do Swl, ·foram encampada.s pelos respectivos Governos 
-Estaduaes, que ficaram, si. me não engano, com direito á co,; 
brança1 de semelhantes taxas. . · · · 

· .. Ora, S. Ex., não tcúdo feito nenhum~ rcstricção, me não 
competia a mim fazei-a, .porque meu exclusivo dever era cxa
minal' tal qual veiu á Commissão ó proj ectô tão liberalmente 
apresentado por S. Ex ·I que, estou certo. o foi com os lile
Ihores i•ntuilos de amcnisar a situação de uoorturas do com-
mareio. · ' 

Deste modo, perll'litta-mc V. Ex., considero uma usur
pação do direi to de propriedade, uma violação, um attentadó 

. contra esse direito, pretendor o poder publico suspender a 
execução de um contracto, usufructo de uma taxa, por tempo ... 
determinado, ,j verdade, mas que incontGstavelmente é uma 
compensação absoluta. dos serviços do que se acham encar
regadas as a Iludidas emprezas. • 

• 
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\ 
0 Sn. PAULO DE FHON'l'IN ,..- Mas com à lndcmnizal)ãO não 

se daria nada disso .1 . ' . . ' 

O Sn. l~OPES GoN(/ALVJlS - Mas, V. Ex . .não fali ou nesse 
grande mal á,li'azenda Publica, dando cnsc.io a 'que, como dir., 
agora, cm relação, por exemplo, á:s Docas de Santos, do cuja 
commissão fiscal S ,1 Ex., é um dos membros, poderosa, pode
rosissima. companhia, como a LigLb and Powcr do Rio de Ja
neiJ·o, uma i'0rmidave1 potencia, venha, perante o Poder Ju
diciaria, pleitear os seu::> direitos e cobrar uma indenmi::.ação. 

O Sn .. P.wLi) ou FnoNTIN - V. Ex. me perrni ttc "! Dar
se-h ia com esta companhia o mesmo que se deu,·. por parle 
d? Go\écrno, com a do Porto do Rio de Jiimiiro. 
. O Sn. LOPES GoNCAL.VES - Mas, V .. Ex .• repito, não fez 
i•esalva. ' · · · · . 

· Entretanto, 1 si S. Ex., agom, tiver em vista modificar, 
nesta parLe, o seu ·projecto, certamente dcsappareccrá a in
oonstiLucionalidadc cm rcla~;ão ao direito de propriedade ad
quirido, da propria União pellts emprezas de constL;UCI)ãO de 
portos, mas. surgirá outra - a da desiyttaldade, pagando o 
Importador as taxas de armazenagem nas alfandegas, cm 
cujos p-ortos ou lagares não houv.cl''· contracto de serviços e 

. àcixanlio de J'azcl-o ficando como al!v.itra, agora, o Governo 
I•'cderal subragado n~ssa obrigação, nos Estados onde . taes 
contractos ainda existem. · · 

·O SJL .. PAULo DE lrno.'ITJN ·- PerJ'eiLamenLe. Acno ·que 
não ha •viólacão nenhuma. E' um modo ·de vêr. 

. O S11. LoPEs GoNÇALVES - A Commissão Linha 'IJ dever 
de <JXIplical' todas esta.s circumsLancias ao Senado,. porque, . 
cerlalllentc, o nobre Senador, .pela prcmencia do tempo e pro- · 

•.occupac.ão com ·muitos e. ínnumeros assump!Jos . não teve,· na 1 

occa8ião, de justificai-as,. como é de praxe. 
O Sn: PAULO DE .]'Jio""'~'IN - Eu não inclui porque consi

derei a hypothe'se da indemnização quando não havia accórco. 
O. Sn. ·LoPES Go~-;çALVES ...,.. Não po.d·ia subunLender, ou 

conhecer as reservas III'Jel~tacs de V. Ex .. Tiv·e em vista-, 
apenas, a leLLra expressa 'do projecto, em linguagem pura-,. 
monte portugueza, dara, · precisa o positiva. . 

S. Ex., pois,. Jou-mo opp01·Lunidade, antes da inclusão do 
:projecto em ordem do dia, a (JUe eu me· explioasse, não só 

. para tentar cónv~nccl~o· c'Omo ao ·senado e ao commercio do 
paiz ··que a Commissão de ConstiLuil;ão não está menos cm
pcnhai:la cm vi!· ao seu encontro para mclll'Orar a situação 
afflictiva om que estilo a~ classes conservadoras 'e. e-stamos 
.todos nós. (:lpo'iados.) . 

. Quem se a~ha com a palav1:a neste ,momento é um 
adrVogado que 'durant.o 25 anuas trabalhou s·empre ,júnLo do 
commcrcio, que desde a sua mocidade, desde a sua juventude, 
conhece o conunercio. porque 1:oi on:clc, prilneiramcnte, pre~- . 
tou os seus souviços. . .· . 

,. O mesmo empenho, que tem o nobr.e Senador de servir o 
com:norcio tcm-n'o, t.ambem, o htÍmilde orador, Lemos todos 
nós dosla Ca~a. lodos os llli!JUhl'Os da Legislatura,. todo~. o~ 
t•cpi'CsenLanLcs do poder publico. · 
o ' 

. O Sn. ~AULa DI> l!'.ltoN'l'IN ,..... Muilo bcpl. 
• 

-· 



,· . 

SESSÃO EM 21 DE MAIO DE 1921 

. O SR. LOPES CloNÇALVEs - !:-.l·este .ponto, eat.amos inteira-
mente de accõrdo. FaÇa-se ·tudo prlo commcrcio, mas não em 
prffjuizo da União, salvaguardando os iseus interesses de modo 
q~e'essas em prezas poderosas não possam, mais· tarde, pre.iu-
d!Car o era rio publico com pedido 'de indemnizações. . 

O SR. PAULo DE . .FRoNTIN - Flolgo muito. com isso. 
O SR. LoPES GONÇALVES-~ Estou com os mesmos princí

pios e as mesmae idéas de ttabalhar em favor do commercio, 
para combater· a situação angustiosa em que se acha, afim de 
melhorai-a desaf~ando-o das aperturas do momento. 
. Portanto , Sr. ·:Presidente, como vai ser discutido o pro

,1 ec.to do nobre Senador, teremos, ainda, ensejo de trabalhar, 
umdos, pela nobre classe· commercial, pelos elementos conser
vadores e de -trabalho 'honrado .do paiz. (Muito bem.; muito 
bem. O orada r ·é ctt'{YI.primentado por· muitos Srs. Senadores.) 

! 
ORDEM DO DIA 

' I ·-·, 

. E' annunciada a continuacão .d'a .votaçã.o, em discussão 
11nica, do parecer .da Commissão de Poderes n. 23, de 1921, 
~obre as eleições realizadas no Estadc• do Piauhy; em 20 de 
fevereiro do corren~e anno, para renovação do terc:o do Senado 
e opinando que se.ia reconhecido'e J)roclamado Senador da 
Rep,ublica, pelo referi,do Est.ado, o Sr. marechal Firmino 
Pires Ferreira. · · 

' 
. O Sr. Pres.ldente - Vae ·proceder,-se á votacão nominal . 

~a conelusiio do voto em separado elo Sr. Generoso Marques, 
sobre· as eleições do' Piauhy. . 

OS Renhores, quo approvam, . dirfí.o ~ sim.; os senhores 
que reJeit.am, diríio não. . · ' . 

Pror,edc.ndo-se ,á chamada, respondem - ,çim. - os se
nhores: L-\lcxanrlrino .. d'o Alencar, Si!verio Nery, Lopes Gon
t)ulvcs. Godofrodo Viannn, .José· ·Euzebio, Costa Rodrigues, 
Antonino Freire. Abdias Neves, Benjamin Barroso. Eloy ·de· 

. Soma, 'I'obias Monteiro, Antonio Massa, Venancio· Neiva, 
- Cunha Pedrosa. Manoel Borba. Araujo Góes, Antonio Muniz, 
· !\'loniz :Sodré, Bermirdino :1\lonteiro, Raul Soares, Bernardo 

Monteiro. Pedro Celestino, Ramos Caiado, Eu~renio Jardim, 
· Carlos Cnvalcanti, .Generoso Marques. Lauro Müller (27) e 
- não. - os Srs .• João f,yra., Goncalo.IR:ollemberg, Sampaio 
Correia 'e Alvaro de Carvàlho ( 4), . . ·. 

O Sr. 'Presidente - Votaram a favor .da conclusão 27 
Srs. Senadores c cont.ra quatro, total, 31. Não ha numero; 
cont.inua adiada a .vot.nção. . , 

Ficn pro,iudicado o requcrinienf.o do urg:cncia formulado 
pelo ~r. Paulo de Fron.tin para o P.rojecto n.• 2, elo .correnlo 
anno. , - , 

Nadtt mais· havendo a !.ratar, vou lovnnf.nr n sessão, de-
signando pnra ordem do dia da •scguint.e; · 

Conf.inucão da. vo·f.ucíio, em <liscuss~o uniéa, do parecer 
da Qommissiio de Podere~ n. 23, de 192,1, .sobre as eleicões 
realizadas no Estudo do Piauhy, em 20 de fevereiro do cor
rente anno, para renovação do terço do Senn~o e opinando 
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que se.ía reconhecido o proclamado Senador da. Republica, 
pelo referido Estado, o Sr. ·marechal F'irmíno Pires Fcrrci·ra 
(con~ ·voto em .(aparado do 81\ Generoso Marques, opinando 
pelo reconhecimento· do 81•, .Tos é Alves Felirc Pacheco e· com 
'I!Oto em. sepm•ado do 81•. 'Gonçalo Rollernbero, propondo a an
rmllação ,das !'e feridas eleições). . · · · 

Levanta-se a .. sessão ás 14 .horas e 20 minul'os .. 

-1'11 .SESSÃO, EM 23 DfE !\fAlO DE 1921 
•' 

. 'PRESIDENCIIA ,DO SR. BUENO DE PAIVA, PRESIDENTE 

. A's.13 horas, abre-se a sessão, a que eoncorrem .os Srs. A .. 
Azercdo; Cunha Pedrosa, Abdias 'N•evee, !\lendonca . Martins, 
:1\lexandrino do Alencai', Silvcrio Nery, Lope·s Gonçalves, 

·. 'Justo Chermont; Indio do Brasil, Godofredo Vianna, José Eu
zebio, Costa Rodrigues, Antonino Freire, Benjamin Barroso, 
Francisco Sá, Eloy de. SouM, .João: Lyra, Tobias Monteiro, ' 
!Antonio Massa, V enancio Neivà, !\fano e I Borba, Euzebio d~. 
Andrade, Araujo Góes, Gonçalo Rol'lemberg, Biqueira dll Me
nezes, Antonio ·1\Iuniz, 11\Ioniz Sodré, Bernardino Monteiro, J e- · 
ronymo Monteiro, Miguel de Carval!ho, Paulo . de Frontin, 
Sampaio Corrêa, Irineu Machado, Raul Soares, Bernardo · 
Monteiro, Alfredo Ellis, Alvaro de:· Carvalho, José .1\lurtin:ho, 
Pedro Celestino. Ramos Cáiado, Eugenio Jardim, Carlos .Ca-
' vai cante, Generoso Marques, Lauro Müller, Vida! Ramos, J!'e·. 
lippe Schmidt,. Soares dos Santos o Vespucio de Abreu (48); 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs • 
. Hermenegildo de ·Moraes, Rosa e Silva;· Oliveira Valladão, 
Marcilio de· Lacerda, Modesto Leal. Francisco Salles, Adolpho 
Gordo, Xavier da Silva o Carlos Barbosa (9) . · . . '·.· · 

E' .lida r! sê'm · reclamar,ão ap.provàda a acta, da sessão 
anterior. · . · · 

O Sr. 1• Secretario dá conta do seguinte 
.:L-·~ 

.•E."\PEDI'ENTE 

Officio do Sr. SAnador Adol;p!ho Gordo, communicando 
que tem necrssidadc dn ausent.ar-se · do pai?. pai' motivo de 
molest.ia e, ped·indo por isso quatro m~zes de licenr;a. - A' 
Commissão de· Policia. ·~ ' • 

. O Sr. 2• Secretario derlni'a que niio ha pareceres; 

O Sr: Carlos Cavalcanti (') .:.... Sr. Presidente, os máos 
fados quizeram que o humilde l'l'lpl'eaenLanle 'do IPlli'fillt\. nesta· 
Ca!'a do Congrosso Nonr:ional, usasse da. palavra, pela vez pl'i
moiril, pai' a !'ogar a V. Ex. que consul Le a Casa, si consento 
na ins•el"r.ão .. {)lo nm vaLo de pezar, na acta dos seus trabalhoe 
do hoje,· pelo fallecimonto de um dos grandes p.oliticos doo, 

I 

(') Este discurso nfio foi revisto pelo orador. 

I 
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l.e1~1pos do Imperio, rr-presenLando :1 enl.11o província do Pa
raná· na · A&~embléa Geral Legislativa, rtuando ainda. exercia 
a net.ividado poliiioa nesta terra. 

Rcriro-me, Sr. J'resiclenl.l•. an St·. Dt•. Sergio Francisco 
dA Souz:a OaRI.ro• cujo fallecimenlo, na cidade rlrJ Santos, acaba 
do me .S(W eommunicudo. O vulto que acaba de desapparecer 
foi um dru mais nnLaveis polif.icos do lmprwio, filiado ad 
. Partido Liberal, e pre,~Lou os mais noln.veis e relevantes ser-
viços à nossa nacionalidade. · · 

Apô8 a proclam!H;ão da Republica, ainda em plena •acti-· 
v! dado intellectual. tevr! iCCasiüo .de prestar assignr~~l•ado ser~· 
VIço ao meu Estado, nos l.raba,lbos/da Const.il.uint.e, nn. quali-< 
(l'acl'o de Presiden I. c ela Com missão encarregada de a redigir. 

Por l.orlos estes mot.ivos, e sendo praxe parlamenta!.' a 
insercão de 'Um voto clre pezar quando desapparecem do sce
n'nrio politico nacional essas figuras de' alto det;f.aqt~e e emi
nent.cment.e acaf.!ld:all, a.nimo"me a requerer .a V. Ex. que con
sulte a Casa .si consent~ na inse11r,ão, na nota dtl nossos traba
lhos de hoje um voto de pr.zar como homenagem á memoria 
do illmtre extincto·. (Mwito l1em; mnito bem,)· · 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimento formulado pelei Sr. Carlos Cavn.lcanle, queiram dar 
o seu assentimento. (Pausa .. ) · 

·Foi unanimemente approvado. 

O Sr. Paulo de Frontin ·- Sr. Presidente, urna disposir:ão . 
regimental· r.on9idera prejudicado , todo e qualquer reqúeri~ 
menf.o de urgencin, urna ve1. vcrificn.dn, no momen,to, a falta 
~:te numero Jogai. : 

Ne!\t.o caso, requeiro"a V. Ex. Que, no momento oppor
tuno, · c sem pre,iuizo da ordem elo dia. submrett[l. á discussão 
n .vot.nci\o o recrnerimrmt.o de urgcncia. que ora apresento para 
o proje.cto n .. 2, deste anno. de minha aut.OTia.,. para que o· 
mnsrno projecto possa ser, immedint.amenl.e, ·discutido e vo-
tado. · . · · 

o Sr. Presidente - v. Ex. será attrmdido. 

O Sr. Irineu Machado - Sr .. Presidente, a pedido do' 
Apostqlado 'llo Culto do Tra.bo'Zho, apresentei no anno pas
sado ao Senhdo, um p.rojocl.o sobrA casas oper~tria.s. Como o 
U:.~surnpto é urgente, 11 rllmo a lei votada pelo· Congresso não 
ri sufficinnte e nem re~olve [!. questão. requereria á CIIBa que 
se 'desvelasse pelo ,nssumpto, dnndo-lh~. ~ndamento rapido .e 
decisão definitiva. . .. · · · ' · · 

Venho :í tribuna. fnzm· cM.a.. solicitação, em· meu nomr.o 
· pessoal r em nome do mesmo .4.JJO.~tofa.do, que me enviou . o 

seguinte telegrnmmn: 
' 

«Exmo. Si'. Dr. Trinr.u Mnehar.lo, DD. Senador -
Snnncto Fedorn I. 

Directores t1Jlostolado Culto Trabalho ,nrpt;e·sent,l1m 
respeitosas homenagens solicit.ando valiosa. influencia · 
anda.m(•nto'.projecto n. 12.1, de 192~, cu.in.. solução an7 
ciosnmr.nte esperada cl&~ses tnn.brullllstns Y!l'á mclhorat· 
terrível crise habitação p·roletnria. Recorrem elles sun 
i!lustre pessoa perante sua .nc·oão . meritorin como pa- . 

•. 
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Jndin? . esfo·rcndo sincero defesa. ilausas ,iustrus, direi
toa, ml.eresses superiores homens t,rabalho, .reconhe
cidos; felicidades. - F. J. · Saddock Sd. - .T. V. do 
Cunha. - A. G. de Sant'Anna.» 

, Solicito, pois, da honrada Commi..,são de Constif,uiciio e 
Diplomacia o seu parecer sobre esse projecto, afim de que, 
decidida ·a questão. da sua constitucionalidade, possa a •Casa · 
tomar conhecimento do meamo. (Muito bem.; -rnuito bem..) 

OflDE-M DO pTA 
, ' ' ' ' I / ' 

Conti.nuncão da votacão, em discussão unica, do .parecer 
da Commi•ssão de Podt!res n. 23, de 1921, sobre as eleições 

· realizadas no. Estado do Piauhy, em 20 de fevereiro do cor
rente . anno, para renovação_ do terço do Senado· e opinanclo 
que seja r·econh-ecido e proclamado Senador da Republica, 
pelo referido Estado, o Sr. mat•echal Firmino .Pires · Fer-
r.eira. .. · ~ 

·E' ·z,nnunciada a votao'lio das .seguintes conclusões 'do 
· voto ·em separado do Sr. Generoso Marques: 

«1',: que se:jam •annulladas a•S eleições effectUadas nÓs 
secções: 2', d·e Batalha; unica de Gilbuêz; unica ~e Porto 
Alegl'.e; 2' e 4• de Therezina; · · 

2', que sejam a.pprovada,s ag. elei~ões realizadas nas de-
mai·g secções do Es·Lacto do P.iauhy; , 

a•, que seja reconhecido e proclamado Senador da. Repu
blica pelo referido Estado o Sr: JóSé ,Fclix Alves Pacheco.~ 

O Sr. A. Azeredo (11P.l:< m•dem.) ~ Sr. Presidente, a qur.s
tão eleitoral do Estado do Piauhy .iâ •está resolvida pelo SI)~. 
nado. A votação foi expressa: os 27 Séna1ores que votaram 
pelo rec~mhécimenLo do St· .. Felix Pacheco continuarão a 
manter o seu voto, como, nós ouLros, ·que votamos .pela nu(..: 
!idade das eleições .e depois pelo reconhecimeruto· do Sr.· PI-
res Ferreira,. manteremos· o nos)o. . · 

. 1 E como a ·,yotação nominal que aqui se fez foi em viL·· 
tude de um erro, po·rque o nosso pensamento era votar. na·
·quelle momento, em primeiro lo.gar, o voto em separado <b 
·sr. Gonçalo Rollemberg,. parece-me que não h a mais raziio do 
ser para a vota~ão nominal que reqtieremos na sessão de 
.sexta-feira. . ... · 

Assim ·requeiro a V. Ex., mesmo para resolver a quest.úo 
immcdiatamente, que a votação seja j'e'ita de accõrdo' com o 
Regimento, 'isto é, .. symbolicamertLe .' .. 

' Et·a. o que queria dízm·~ (M·11.ito b~:m; muito blnn) 
. . • - I 

O Sr. Presidente - O S1marló .acaba 'ele ouvir o requeri-
mento formulado pelo St•, .A. Azcredo. · · 

· OR ·,senhores que apprJ)varu 'o requerimento do· Sr. A. 
Azeredo, queiram levun ta r-se.. (Pausa.) 

Foi approvudo.. 'I \ 

E' aJ)provada. a. seguinte conclusão: . 
d •, que sejam annullllda,s as. eleições effec~uadus nas 1 

seccões: 2' de Batalha; unica de Gilbuêz; urnica drl Porto Ale
s-re; 2• e 4' de '.l,'hcrezlna,». 
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' · .E' .approvada a .seguint-e conclu.silo: . 
. «2', quo se:iam aJlprovadas as eleiçõe's realizadas nas do-

mais. ·secções do Estado do Piauhy.:o, · • 
E'-approvada··íl seguinte conclusrro: 

. .. «3'; .que sej~ reconhecido .e proclamado Senador da Itepu
hll9a peto. referHio ·Es~ado o Sr. Jos~ 'Felix Alves. Pacheco.». . . 

. o. Sr. J~i!Jeu Machado (pela m·rlem.) - Sr. Presidente 
reque1ro verifiCação de votação. . · . . ' 

· O Sr. Presidente -- Os senhores que votam pela ",:onclu
são qaeiram levant.ar-so e· con·servar-se de\ pé. (Pausa.) 

Votaram pela q• 'conclusão 27 Srs. Senado'rcs. Foi ap- ~ 
. provada. : . · • 

O Senado acaba de reconhecer e eu proclamo Senador da 
Itepublica pelo Estado elo Piauhy, o Sr. José Felix Alves Pa-
checo ' 

1 F'ica prejudicado o parecer da Commissão de Poderês. 
' ' . . 

· O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem.) - Sr. Presi
dente, pedi n pnlavm parn enviar ti Mesa uma declara(;ão de 
voto. 

Vem á mesa e é lida a Reg·uint.e 

DfWT.AnA(:ÃO 

·· Membros da Commissão de Poderes declaramos, em occa-
sião. opportuna, que votámos pelas conclusões do parecer, ela
borado pelo Sr. Senador Irincn Machado, sobre as eleiç.ões 
fe<leraes ele 20 qe fevereiro fjpdo, no Estado do Piauhy, para 
n renovação do terço do Senado, mas rejeitámos os funda~' 
mentos, em que ·as mesmas se apoiam. Aqui 1addu1.imos as 
t•azões em qúe nos hasil)mos, para assim proceder. 

Não nos pare~eram procedentes· os motivos de inelegibi
·Jiclacle do candidato diplomado nuquell.tl pleito, apontados pelo 
nobre Senador do Districlo Federal. A disposição do art. 37, 
n: rr,.Jettm a da lei n. 3.208, de ·27 de dezembro de.1916, 
estabelecendo um caso .especial de inelegibilida4e «o dos pa:.. 

I rentós consanguíneos oü nt'fin.s nos 1" e 2• gráos elos Gover
nadores ou .Presidentes do.s Estados, ainda. que elles est.e,jam 
fórn elo t!Xereicio do capg·o por occnsiiio ·da ele i cão, e até seis 
mezas ante~ della,, abriu logo a seguir .e no mesmo artigo 
(numero e alínea) uma rcslric~ão incisiva ao dito caso de 
inelegibilidade, dispondo « .•• salvo si houverem exercido o 
mandato legislativo na Jcg·islalura anterior ú .eleição· dos re
l'et'idos governadores, ou o est.iverem exercendo. ao tempo 
uelln~. · ' . . · · 

· Desta reslriccüo esttí -elarnmenLo excluído o candidato di-
plomado quo no t'empo da r.lei()iío do Governo, seu irmão, para 

' o Governo do Estado do P inuhy e mesmo antes, jt\ exercia o 
. mandato legislativo' federal. . . ·. · 

As objecções creadas em' torno elo dete.rmt~n!.ivo «o», que 
• vem anteposto ás· palavras -.mandato legtslultvo 7 («.dtzen

clo «Salvo si houverem exercidO « o » mnndalo legtslattvo na 
!egiBlatura unterior~J, J)llrll 11 t'im de se af!'irmar __ q~1e os p!l--

'· 

-· 



, . -". , , v·,.~ 

' \ -

o 

''I''· ... 

602 'r ANNAES DO SENADO 

l'Pnt.es consanguineoR oli affins no~ 1 • r. 2• gráos dos . .Gover
nadores ou Presidentes do~ Estados, só podem ser investidos 
do 'lllesm.o e unico mandato, que já exerciam em um dos ra
mo~ dp Poder . :f.egisla!ivo, não procedem. Uma tal interpre
taçao· nos l.ev~rm a ver nessa excepção apr.nas. e simplesmente 
•1.ma perm1ssao para esses «parentes do Governador ou Pre
Sidentes do Estado~ poderem ser hJeleilo.~. E outra cousa não 
~· o .Que dizem . os exeget.as. desse pensar. Ma~;· si j.al fosse o 
mLUJto do legislador, outra e muito, muif.issimo, mais sim
ples, mais clara e menos sujeita a discussões sez•ia a redacção 
por e li e dada ao dispositivo. suJeito. Diria, sem rodeios e nu
merosas palavras, «salvo· si s~ {)•atar de 1'celeicão». Além dis
so, a inelegibilidade rle qÚe nos occupamos, refere-se a man
da to legislativo r)ara o Congresso Nacional, como se vê no 

.art. 3i que diz: «São, inelcgiveis pm•a o Conm·es.~o Nacional-., 
isto é,. para o Senado c para a Camara. Não se comprehende 
Congresso Nacional sem abranger .os dous ramos,· d•J qu11, se, 
ello compõo c que o integ1•am. . · · 

Ora, si na excepção. ficou consignado, não· o: .caso de 
rceleiç'ão, mas q do -exP.rcicio do mandato legislativo anterior, 
é claro que .tanto se refere ao Senado como ã Camara, ramos 
de que se fórma o Cóngr~sso Nacional, para cuja constituição 
a h i s~ legislou. . · 

• 
• 

Reconhecemos a im1lcgibilidadr. · do candidato· diplomado 
com apo~o no nrt .. 72; § 29, in fine, da Const.itui~üo· Federal: 

. «Os que allegarem mot.ivos ele crcn~al, religiosa com· 
o fim de se isentarem de qualquer· onus que as leis da 
Republica imponham aos cidadãos,. e os que ncceitarem 
condecoracões ou tilulos , nobiliarc~Scos estrangeiros, 
perderão todos os direitos polit.icos.> . , , . · 

E' taxat.iva a proscripção. ·A pena ostabeleeida é clara; · 
não póde soffrer contesta~.ão. · . ·' . . 

E' preceito ?Jigente. contra qualquer del'iberação po.~teriOl' 
· ·de qualquer doR podere.! da" Rep)tlll'ir.a. · ·· 1

' 

Não h a sophi~mas q1.w lhabililem o brasileiro. a infringir 
tal di~positivo, sem ficnr· passivP-1 de tal sancção. A essll res
peito diz o g1•ande consfitucionnlista .Toão Barbnlbo: 

' • ,, I ' 

«Cnnrlecoracõcs ou lit.ulos · rstrangcir.os, segundo o 
pro,ir,1~1 o elo Governo Provisor ia. (art. 71, § 2'), po
rfnl'inm ~1\)' ncccit.:oR, mas .mcdianl.o! licença do Govel'OO 
.Bt•aRi!oirn, Rrm n qual n ngt•nciaclo inr.orreriu .nn pena. 
de ,perda doi1 direitos de cidadão •. 4.0 Confircs.~o não 
pareceu isRo bastante e ·npprovou a snppreRsao ·'f]as re
fet•idas palavras do m•Ug'C\ c pnrng1•npho cjtnclos, pni'a. 
ns nclcrcHcenfat• (por emendas do reprcscnlanl.c Bu
lhões) ao § 29 d1J que ora !:ratamos: ·o que . f~rnou. 
absoluta a pt·obibiçüo de nccelturem-se as menciOna
das distinccões honox·ificus.~ 

,, .. 
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. Dizer-se que eRsa causa de inelegibilidade é ~uma pilhe
r.w~. com~ ~e ouve .a. cada passo : de P.CRsoaR do responsabi
hdnde no cu·cblo dmgenftl do parz, é alf.est.nr a fallenciu da 
Constituição de 21, dr. fev.ereiro de 18!11. 

Entretanto., isto. não noR lrm causado· surpreRa em face 
dos attentados perpretados contra essa lei,. que é basica do 
rr.gimen, attcnlado rjuc se repete agora com o voto em se-
parado. · 
. Eiu face· deste ·dispositivo .ccins,l,itucional consideramos. o 

candidato diploma~lo srm a posse dos sons direitos políticos, 
nntre os.quaes. se acham os de sm· ali~Lavel eleitor e ser eleito . 

, pura qualquer funccão publica. Mas Is i elle ·não t\ aliR!avel e 
não ·póde ser eleito, por· não Ler direitos politicas, os votos 
que der, assim como os que receber, são nullo3, por nullidado 
absoluta, são como si não' fossem dados, ou recebidos;· não 
podem ser contemplados de fórma alguma. No pleito sena
torial de 20 de fevereiro unimo cm Piauhy,. só se devem pois 
apurar os votos recahidos nos demais candidatos, dos quaes 
t, o· mais votado ·~ por isso o eleito o Sr. mar~chal Firmino 
.Pires Frrrl!ira, cu,io reconhecimenlo se impõe em face da lei. 

' ·' . Sala das sessões, 20 de maio de ·Hl2t. - Jeronymo· lt!on-
leíro. ,.-- Felippe Sehmidt. . · · 

' . ' 
, O Sr.' Presidente -· O Sr. Senador Paulo de Frontin re

qtwr·r.u urgencia para que seja immediatamente rtiscuUdo e 
votado o pro,iecto do Senado n. 2, de .1921. ' 
. Os ·senhores que concedem a urgeocia queiram dar o seu 

a9sen timen to .. • 
' Foi conccr,fidn. . .. 

MEDIDAS SOBRE TAXA CAMBIAL 

"2' discussão do pro.iecto do Senàdo n. 2, dE) 1921, decre
tando medida·s para combater· a taxa cambial· e' dimdo outras 
providencias. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr .. Presidente, do acõrdo com 
a r.xposil~ão feita em· seR•são anterior, t.ive opportunidaíle do 
declarar que._Qccedendo ~~ Rolicit?ciio rll!s Commissões da~ v~
·rias"niisociaçues· commercraes e mdustr1aes, com .sé~e no R10 
do .Taneiro, me t.inha compromntl.ido a apresentar nao s•í uma 
emenda quanto aq prazo do dous mezes, emenda esta que será 
aprrsentada posteriorment•:. porque ·niio sn tr~ta de a.ssumpto 
de nrimcirn discus·sfio, mns rgnalnwnte a pedrr a ret1radu do· · 
ttr.t: 2•. . . . . 'ct t - d 

Ttoqueret·in. pol'tnnlo. a V. Ex., qu.e, .antes n vo nr.ao o 
pmjecto, con~ultns~e o Senado si pormrtl.ra a dn seu ul'i .. 2•. 

o Sr. ·presidente - O al'l .. Hl.l do Uegimenlo diRpüe que 
«na~ mal:er•ins ~ujrilns a clnus discussões •. a lurg1mcia dispen
snr;í o interstício da Rcgtmrla. pat:n a lerqen•a», .o. qun «na~ su
;eita• u. tres clisporrsar{L a prm1en•a I! o J·nlerstwro da segunda 
hut·a a tereeira:~o. . ~ 

Est(L o pro,[ec.to em segunda drscussao, achando-se sub-
met tido a Casa o sou ar L. 1'. . 
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O Sn .• To sÉ EuzEBIO ·- Póde, portanto. rr.cr.hnr nmemins. 
O Sn. PrmsJDENTE - Perfeitamente. 

. 0 ISR. PAULO DE FRONTJN - As emendas que formulo, de 
accôrdo com às declaracões de v,. Ex., são as seguintes: · 

~:Ao art. · 1 •: onde se diz «tres. mezeS», diga-se «dous 
mezes»; e accrescente-se: «resalvados os direitos dos coDces-
sionnrio·s das companhias de portos». , . ,, · 

Ao art. 2•: supprima-se»: . 
Era o que eu· tinha a dizer. 
Veem (t· mesa, são lidas, apoiadas 

com o pro,ject.o, as ·seguintes 

/ EMENDAS 

., 

e postas em .di.scuesãa·· , 

Aô art. 1•,. n. I -Em vez de «tres mezes:~>, diga-·se: 
«dou~ mezes». . . . . 

Ao mesmo numero, accrescen;t.e-se: «resailvados os di
reito~· dos concossionarios ou arrendat.arios das 'companhias . 
de portos. · . .. . 

Ao art. 2• - Supprima-se. · . \ 
Sàla das .•essões, 23 de maio de, 1921. - Paulo de Frontin. · 

/ . 
O Sr .. ·rranoisco ~á - Sr. Presidente; a .declaracão que 

a~aba de fazer o honrado Sena'dor pelo Districto Federal, 
autor do pro,iecro, e o requerimento com que S. Ex. a havia 
miciado, pedindo a· retirada de um art.fgo do projecto, pare~ 
rem-me bastantes para t.ranquilisar os espiri·tos que, moli
nando-se á sua rapida approvação, entretant<f se reservam o · 
direito de dissentirem v.arcinlmente della, depois de maduro 
exame. · 

· A mim me parec~ que a primeira discussão sóment,e ver-
saria !'~Obre a sua cónst.itucionalidade, · isto é, que a priml)ira 
~lassificncão do Senado seria sobre si estava habilitado ·n 
delib~ncões posteriores a respeito. !Entretanto, n hiitura d~e 

. ~ um artigo do Regimento tirou-me deste engano em que la
borava, felizmente par:n mim e . felizmente para todos nós, 
porque me parece que ·se deveria ·começar· pela discussão 
glob.!ll do pro,iecto. decidindo-se si era ou niio constitucional, 

·visto oomo sômente sob este nspeMo havia versai:lo o estudo 
a que t.inha sido suhmettido pelas Commissões desta Casa": · 

J•á agora é impOSSÍVel· abrigarmo-nos a esse ·r[\CUl'SO . que 
·ou supunh11 estar ·crendo· P·elo 'regimento. J\figura-se-me; en
tretanto, que a appr.ovacão do projecto om segunda disc,ussiio, 
supprimindo-se um àrt.igo, vem Lambem dar n ella sómente a 

. npprova(.~ão prr.Jiminar, pnrn qur. so,ia cnt.iio drpois examinada 
o discuf,idu li emendada pelo Sen11rlo. · , . 
. Nestas condições, não negarei o · meu voto no· proJecto, 
mas acrr.dit.o que isso não impeça que elle se,in suhmof.f.ido ao 
rxnme da· Commissüo de Finrincns, (jue .o ost.udar(t convenien
temente, sob a sua alçada. 
. O Rn. VESPUCJo OE Asmm - .E' a Commissiio prineipnl-
ment.e interessada no nssumpto. , . 

O Sn. FRANCisco S,\ - E' est.o o pensamento do meu 
voto favornvel ao projecto, reservando-me o direito ~e exa-
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~inal-o 1dcpoi~, dada a imporLmwia .di!s. medidas nelle cousi-
.;uudas. . • · 

' 
O Sn. Pnll::>IDEN'I'll - Devo lembrar ao no!Jro Senador. que 

a conecssão de urgenda feita pelo Senado !d·isJ)ensu a audien-
cia da Commissão. · . · · 

. . . 
o Sn. l?JlANCJSCO s,\ - Salvo o requerimento. 
O Sn. PnESIDEN1'E - Salvo o requerimento. 
O Sr. Lopes GonÇalves -· Sr. Presidente, em vista da 

attituQc assumida pelo nobre ·representante do DisLl'icLo Fe
deral, cujo nome peco licenca para. declinar,. Sr. Dr. Paulo 
de lrrontin,;..autor do projecto, prarece, á primeir;·a vista, que 
t1ão tem mais opportunidade a questão da comLiLucionali
<iado aventada pela Gommissão d'e. Constituição, da qual sou 
U!ll d'o:;; mais obscuroS' c humildes membt:os. (Não Apoiados.) 

· Bem· se vê quo S. Ex., não vencido pela palavra dó 
llclalor elo parecer, mrus, sem duvida, já Lendo ponde•·ado. 
madm:arúenle, i"Obre o .assumpto, co·mo é habito, de ·S. 'Ex. e 
de accuJ•d'o corri as suas luzes;· coiwcnceu-se de que, efi'ecl.i
vamcnl.o, o arL. 2• do projecto era o.lta, profunda, c-onside
ravcl, fudamcnlalménte inconstitucional, por isso que, como 
accentuou o parecer, aLtentava. contra principias lidimos o 
claros, consagrados oro. t.odas a.S Constituições, não' sómenLe 
na nossa, quaes-os do arL 72, §§' i 7 e 24, principias que veem 
desde a Daclara~ão de direitos, assegurada por . um dos .pa
drões da f!iblia • Constitucion1111 Inglcza, · na phrase de Iord 
Chatam, cm que .se estabelece não só a garantia de qual
quer profissão, como, tambem, a plenitude do d·ireito de pro
priedade, sendo que este ultimo já se- achava escripto na 
magna Curta do rei .Toão Sem 'ferra, si mo não. engano, de 
1•215. . . . '· . ~ 

Ainda S. Ex. houve por bem reconhecer, agora, .embora 
não de um Rodo amplo e deci'sivo, que o n. 1 do art. i". do 
seu projecto at.tenla, tambem, contra as gat•anlias as.segul'adas __ 
ás emprcza;s que teem contracto para a constru~iio de por
tos, porque a essas empreims o .Governo da União, pot• auto
rizUJr,ão JpgislaLiva, outorgou e delegou..-a cobra.nr;a das taxas, 

- d·e urmaz.t~nageom, em compelJisacão elos s1wVicos ou· obt•.as, 
que realizaram e estão fazendo; e isto onde houve claramente 
concessão; como a ·respeito' das Docas de Santos, que·. ó ·a 
mais antiga das emprezas dess~ natureza, da construccão do• 
porto·· de l\Ianáos, cn,ia companhia tem a dpnominacão de 

, ;uanáos lla·rbozw, Limitcd, como, tambem, uo .que se relaciona 
com outt•os portos· cm que se d'cu simplesmente· arrenda-' 
menta, como no .Paí·á e no Rio de .Janeiro, tendo o Governo 
n.penas metade das ta."<as de arma2lcnagem, segundo informa
ções que me foram: fornecidas pela Directoria do Gabinete 
do Sr. Ministro da Fazenda. · 

, Ainda ha um .outro prisma da questão. Ha Estaaos como 
II•crnambuco "e Rio Grande · d'o Sul que encamparam _os ser- · 
\'iço~> de obras de seus poz·to~. qlle estavam sendo· executadas 
piJio Governo· l!'erlcral ou ·poz· ehlprc.zas. por elle contractadas. 

~ Mas. Sr. Presidente, rigorosamente nãQ" mudou de aspe
cto 're attiludc que deve ler o Senado em re!UJcão ao parecer 
que ·elaborei, embora S; Ex., o nobre Sanador. pelo Distri
clo, rcsalvc, ag'lwu·, com a tiUa emenda, o direito de some-
lhunles cmprczas. · 
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ilfas, rc.salvando cSBe di'reilo, a quem commett,e S. Ex. 
a obrigacão de paga'!' as taxas de armazenamento ou· de ar-· 
mazcnagem? Immedialrumento c desde logo, á pobre e de pau
perada l~azenda Nacional, á propria Uuiüo, que- se a'cha min-
guada de .recursos. ' · . 

Ora, P·erguntiO cu· - será isto justo 1 O Senado inclinar
se-hu .a approvar uma , medida tão onerosa aos cofres PU-' 
blicos·? · 

SupJJOnho quo não. Porque, ao lado da· alLencão · quB 
devemos aos reclamos das classes wnservadores, ao lado do 
interesse que temos para que ellas possam prosperar c pro-. • 
duzir, para t'iU~ e lias po~sarn car,ninhar, temos o dcvet· de zelar,· 
tambcm, pelos interesses da Fatzlcnda P.ublica, pelos magnos 
int.crcsscs da União, temos o dever, cm summa, de defender. a 
silnncão do m·urio publico, qué é promenlc, que não é desafo
g-ada, que é, eomo .todos sabem, ·P·rP.caria,. prccaríssíma. · · 

Pois então, sm~<í possível que cm portos, onde. a União 
não celebrou contractos, 'flque o importador .. obrigado a pagar 
dircctamcnte0 cssa taxa, c, cm portos onde a União celebrou 
contractos, autorizada,. r.omo disse, por· disposkões expressas 
legislativa.s, fique esse onns pCL'lencenlc á Nação? 

,Não haverá níslo uma desigualdade !:remenda? · 
'.Porventura, o. iillpot·ladot• de um Estado, que não paga 

taxa de armazenagem, estando esta ,a cargo da União. não fica 
cm situação melhor. que o importador de outro Esta.do, que 
tenha de pagar essa -contríbuicão? , ,' 

· Ora, Senhores, si isso é legislar, si isso é enrrentar os 
'problemas, .ie'ndp-se crn vista su,avísar·. a sítuacão do com
mercio. si isso é legislar de. accórdo com os principias da 

· Comtítuicão; o com os' princípios da egualdadc, não sei o que· 
dizer do que se pódc ler, em .linguagem pura c castiça," como 

. ns ~at•antias e preceitos que se acham espalhados na nossa 
üonsti.tuíção e nas nossas leis <itidinarias, c,, mais que tudo. 
isso, na lei universal da Justiça. · . 

!A: igualdade perante a lei é uma regra absoluta, .de ordeín 
geral e fundamental, .. , · , · ., . . 

Por que razão o impot•tador, oodc ha .obras do· porlo, 
passa a · desfructar o privilegio de não pagar taxa de arma
zenagem, obrigação qmr vae recahir sobre a Fazenda e, onde 
:oemelhante serví~;o 'não· existe, ·continua o mesmo eammer
'ciant'e, directamente, obrigado a esse pagami.mto? 

•· · Não· será esta uma situação de desigualdade? Porventura 
o importador. que fór beneficiado aom subrogação desse pa
gamf?nto :\ União, facilitará, lambem, a vida da c~1,1sumiàor. 
Isto· é, o nommerciante, por exemplo, de S. Paulo; que. ficará 
alliviadn do pag·amcnlo da taxa de armazenagem, como Jmpor
tadm·, porque esta será. paga pelo Thesouro Nacional, favo~ 
rccerá o consumidot·, baixando o preço d'as mercadorias para 
o consumo?. . · . . .· ' 

Que me respondam de boa fé os homens publicas, quo 
morespontlum de boa fé os homens que c.onhecem a vida ~.om
mercial, que me -respondam aquellçs que conhecem .. a~ situa- . 
çiío em que se •colloca um commercmnle nestas co!ldtçoes, fa-
vorecido p·clo poder Jlubiico! . , 

o que se nos depara é que o importador beneficiado terá 
a vantagem de enriquecer mais facilmente do que aquelle 
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oui.ro em cujas alfandegas não houver contracto de obras do 
porto c que, por este motivo; fi.car:.'t 'sujeito á obrigacão d!l 
pagar armazenagem, · · , 

Chamo, com o devido rctipeito, a allendío Llo Senado para 
. estas eou~ideracões. ". 

'l'odos nós, como .iá tive occasiãu de ussignalar, pedindo 
a devida venia ao nobre roprcsentanto do Districto Federal, 
todos nós temos o maximo empenho em alliviar o commercio 
da 'situação afflic;tiva, angustiosa, premente e embaracosa em 
que se acha, mas não com desigualdade, não com sacrifício do 
oraria, ' 
. . E' por esse molivo, Sr. Presidente, que ainda dontinuo a 
sustentar que o n. 1 do art. 1" do projecto de S. Ex. é pro
fundamente inconsLitucitlna1 porque, cmboi'a respeitado por · 
um lado, como p.rctcnde S ~ Ex. neste momento, a propriedade 
das emprezas de construr,ção de portos, por outro lado, fica 
estabelecida uma. desigualdade, que a ConstHui-::ão condemna 
e fulmina de modo categorico e imperativo. ; · . 

P.ortan:to, não posso,. sinto mesmo, devill'as, dar o meu 
assentimento a esse dispositivo. 

Solicitando, pois, a rejeição do n. r, dô :irt. 1", entrego a 
solução rlo caso ao .Senado, que, consciente das suas obriga
~ões e .conhecedor do assumpto, resolverá como julgar mais 
acertado; (M·uito be·m; muito ácut.) · · 

Encerrada. 

O Sr. Presidente'- Vac volar-se o art. 1", salvo a emen
da UJlresmüada .pelo Sr. Paulo de ~rontin. 

O 81·. Lopes Go,nçalves (pela ordem) - Eu pediria 'a 
V. Ex., Sr. Pt•osideqte, que procedesse, por .Part.es, á vota

. cão do. :n·t. J •, porque a Commissão considera inccmstituéio
.nal o n. r desse arl.igo, mas dá o seu voto aos ns. II e III. 

Churno, pois, ·a at.tcn1;ão do .Senado para a exposição que 
fez' a· Commissão de Constituição cm seu parecer. A Commis
são aprma.,;- ,julga inconstitucional o n. I do art. 1• a respéit.o · 
das armazenagens, mas não é contraria aos ns. II e III, 

, I ..._ f 

o Sr. Paulo de Frontin (') (pela o1•dam.) ::.._ Sr. Presi
dente a Commissão, no seu. parecer unanime, ,julgou inconsti
tucional o n. I do at•t. 1• do projecto, pela circumstancia de 
não resalvar os direitos dos concessionarias dos portos, affe
ctando, portanto, os contractos existentes. A emenda q1,1e for-

. mulei - chamo a attenção do Senado -· está exae,támento 
dentro· dos termos aprosP.nta~os pela honrada Commissão, 

O Sn. J.oi'ES ·aoNÇALVFS - Mas no discurso com que tive 
a honra de .. rcsponde.r a 'Y. Ex., dec!arei que, resolvido esse 

_>Cmbarac.o, o da manutcnrjaO da propriedade das emprezas dos 
portos, se V. Ex. apresentasse emenda nesse s.entido, have
ria uin outro e~colho: a desigualdade de· uns P"~tos pagarem 
e ou Lro não. 

o Sn. ,PAULo. J)~ FnoN~'IN - O escolho a que se refere ·O 
nobre Relator, n1io consta do parecer. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - !\Ias consta do meu discux·so, 

,( •) Este discurso não l'oi revisto p,elo .. orador. 
~~; 

• 
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/o' Sn. PAUI.O DJJ: li'llOi)f'J'lN - POL•tanto, o que a Com missão 
u:;signalou não .está cm concordanciu, com o que d.iz o nobroJ 
Senador. 

Não qui~, pela urgcncia, que considero Ler a que~tão, re
sponder ao 1llusLre Relator, res,crvando-me para fazei-o cm 
outra occasião, Agora, aponu~ chamo a attcn~ão do- Senado. 
para o facto seguinte:· desde I de janeiro o Governo tem dado 
prorogação de prazos de estadia ,nos armazens, cobra.ttdo uni-

_camente dous mezes de armazenag·cm. · 
E' este um disposiLivo que está· em vigor. . 
Ainda IJontein sahiu publicado um· aviso do Sr. Ministro 

da :Fazenda, declarando que não podia , fazer. concessões 1io 
,porto do Pará, por•que essa porto .não depende. directamente 
do Governo, mas da respectiva comptnhia concessionaria, que 
seria ·a competente para resolver sobr;e o itssumpto. 

· Portanto, , a dcsigu!lldade a que o nobre ltelatot• se re!'e- ... 
. t·iu, está sendo praticada por actos do, Governo. ' , 

O Sn. LoPES GONÇALVES - Mas actos. do Governo não 
podem obrigar o Congresso· a votar uma lei inéonstilucional. . ' . 

O· SR. PAULO DE FRONTIN - Nestas condio;ões, parece-mo 
que não lm, absoluLamenLe, motivos para. que não seja ap.:. 
provado o art. 1 • em toàos os seus termos, uma vez feita a 
resalva que estabeleci, que póde ainda ser, conforitre reque
rimento que opporLunamenle apt·esenta're.i, tomada em consi
deração pela illustre Comrilissão -de Financ'as, que · corrigirá 
alguns defeitos da redac1;:ão apresentada agor;a, accedendo -:a 
lodo"' .. ~ .. .Jclamos de todas as associações induslriaes e com
merc,ttes do nio de Janeiro, que, _neste ponto, foram unani-
mes, sem o menor dissentimculo. · · 

' · E' appr.ov.ado o ar L. 1 u. 

. ' 
.O Sr: Presidente - Vou/por á voto~ o n. r do ar Ligo pri-

m~ro,.que é .o seguinte, salvo as emendas: ' ·· . ; ~ 
<o:Art. I •, n. 1: . ~Para as mercadorias entradaS' por im- . 

portação no Brftilil, até 30 de abril do· corr!lnLe armo, ffca diJ
pensada até :.t.l de dezembro proxilúo· futuro, a armazenagem. 
excedente a l.res mezes:.. 

, .. I .- ·' 
Os senhores quó approvam o n. 1 do ·artigo ·primeiro, 

salvo as· onicndas, queiram dar o sou assentirnento. (Pausa.) 
.lf~ . ' 

Foi· approvaclo. .. · . . : \ 
.A este n. -1 foi apresentada, pelo Sr. Paulo de· J!'l'Ontin, 

a seguinte emenda: 
4Ém vez de «tres mezes)), diga-se «dous mezes:~o. \. 
Os senhores que approvam a emenda quiram dar o seu 

assentimento.·. (Pausa..) 
Foi approvada. 
Ainda ·outra emenda l'.t.i _al'ligo pl'imcit•o :. 

I 

«Acercsccnlc-:sP: rc~tdvados .o~ dit•cilos dos eo,ncossiona
lios ou arrendatarios da& companhias de portos.» . 

- Qg somhot•cs que appi'ovum ·esta emenda, queu·am dai· o 
seu asscnLimcnLo. (l'ausa.) 

- l•'oí appl'Ovada. , I 

/ 

I ':: 

\ 
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. . E' igualmeritc · approvada a seguinte , 
I 

EMENDA ~ 

Ao ar L 2. o - Supprima-se .. 
• I 

E' approvado .. o art. 3". ' 

O Sr. Paulo de FrÕntin (pela ordem) .....:. Sr. Presidente, 
vou ·apresentai' um requerimento· á consideraQão do Senado, 
solicitando que, entre a segunda e a terceira discussões, seja' 
remettido á .Commissão de Finanças, o projecto, nos termos 
em que. foi approvado afim de que e lia devidamente possa 
examinai-o ou modificai-o. 

O meú requerimento é o seguinte: , ·' · · 
"Requeiro que ·sobre _o projecto n. 2 seja ouvida a Com4 

missão de Finanças, antes de entrar o mesmo ·em tercein 
discussão.". . ' I . •• , 

Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em discussllo e appro• 
vado, o seguinte : I 

REQUERIMENTO I. 

\. 

• 

Requeh•o que, sobre o -projecto do Senado n. 2, do cor• 
rente anno, seja ouvida a Commissão de· Finanças, · antes de 
entrar em 3 discussão. .. ' 

Sala das sessões, 23 de maio de 1.921. - Paulo de Frontili, 

·O Sr. Presidente - Nada mais ~avcndo .a tratar, vou'le~ 
·vantar a sessão. · . . · · . · . · . I . \ ' 

Designo para ordem do dia da seguinte: . . . . 
Sorteio da t:ommissão de Podet;es; 
2' . discussão · da pr:oposição da Gamara dos Deputados 

I' ,.·171, de 1920,· que declara de utilidade.publica a Escola su .. 
perior de Botu.catú (com parecer (avoravel da Commissão. dC. 
Justiça e Legislação); · . . ·. : 
. 3' discussão. da proposição da Ca~ara ·dos Deputados · · 

li. 241, de 1920, que abt•e .um ct•edito de 1:825$ para paga.
,monto de dial'ias a Het•melindo Ferreira de Lima ·(incluída 
· sc.m parecer .em virtude de urgenda requerida pelo Sr. Rau .. 
mtmdo de M'randa); · 

' . . ... 
3' di~cussão da proposicão da C:~mara dos Deputados 

E. 2·i6, de 1920, ebtcnãcndo á Escola Pratica de Commercio do 
Pará as disposi.;ões das leis ns. '1.339, de 1905, c 9:246, do .. 
IOH (inclrtida swm. pm•eccr, cm virtude de ttrgcneia 1•cqrt&rida 
'Ílf!lo Sr • .Tusto Chermont); . . \ 

3' discussão da proposi~~ão da Carnura dos Deputados, 
n .. 251, de 1920, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
o ct•edito do 62 :016$4!7, para pagamento aos herdeiros do ex
agente fiscal do~ impostos de consumo no Estado da Ballla, 

'/ B.•Vel, I .. sg 

· .. 
\ 
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Severo de Souzà Coelho; Clll. virlutle. do sentença: judiciaria 
1rincl1tido em m•aem do dia cm virtude de w·acncia. do Sr. Mar-
cílio de La.cc1'da) ; ' 

., \) . . 
. 3"· discussão da proposição da Carnara. dos Deputados 
n. 253, de 1920,-auLorizando o PrcsidcnLc da llepublica a abrir, 

·p_olo Ministcrio .i:r Fazenda, o credito e'special do 50:272$927, 
afim de serem rmgos, cm vil·Ludu de scntmwa Judiciaria ct·e 
ultima insLancia, os vencimentos Jc R.omualdo de Souza Mello. 
'escrivão da collectorin de Ja!Joticabal, S. Paulo, de 15 dé 
mal'QO (inclttit:lo cm orde·m do dia cm vi1·1tíde de uraencia da. 

, Sr, Marci!io de .l.acerda) ; • · · . 
.. . 3• discussáo. do' projecto ,do Senado u. 122, do f920, !lU

torizando o Gov,Jrno a mandar pagar a D. 1\largai·ida Octavia 
.'Iiburcio Carneiro a differença de pensão do montepio, a que 
LHJ!l direito na qualidade do viuva do gcno1·al · Gomes Car
neu•o, relevada qualquer J.H'Btil'l'ÍJI(\ão ilm que ·haja incorrido 
i: da Com111i.~sãu. dtJ F'tnm/.!:n~)'. • · 

I , • 

Levanta--se~ sessão ás 14 horas e 35 mintttos .. 

I . \ 

15' SESSÃO, EU.2.4 DE MAIO DE 19-21 

l>RESllli:.'NCIA DO SR. BUENO DE PAIV,<~., PRESIDENT!:i 
' . 

' í\'s 13 horas .abre-se·~ sessão, a que con~onem os,SN: · 
W. Azeredo, 'Abdias Neves, Mendonça· Martins, Silverio 
:Nery, .Tusto · Chel'monl, Costa, Rodrigues, Benjamin Bar
roso, Eloy de Souza,· .Antonio Massa, V enuncio Neiva, 
Mano'el · Borba, Gonçalo·' Rollembcrg, Antonio Muniz, Mo
niz Sodré, Marcilio de Lacerda, Paulo . de Fronlinr
Sampaio Corrêa; Iri11eu • 1\faclnido, Raul Soares, Ber-'· · 
nardo Monteiro, Alfredo Ellis, José Murtinho, Pedro Ceies- , 

·tino, Ramos Caiado,. Eugenio ~ardim, Carl'!s Cavaloan~e. Ge
ner(Jjlo Marques, Fehppe SchmHit e Vcspuo1o, de Ab1·cu (29) • 

Deixam de comparecer com causa. justificada os Srs. 
CUnha Pedrosa,. Hermenegildo de · Moraes, Ale~andrino de 
.!Alencar, Lopes Gonc.alves, Indio do Brasil, Godofrec!o .Vianna; 
3'osé Euzebio, Antonino · Ft•oil•e, .Francisco Sá, João Lyra, · 
.;l'obi,as Monteiro, Rosa e Silva, Euzebio de Andrade, Araujo 
!Góes,. Olivei.ra Vlalludiio, Siqueira ele Menezes~ \Bqtlnardino •~. 
Monteiro, Jeronyrno 1\fontei·ro, Modesto Leal, Miguel de Car- · 
valho, Francisco Salle8, , Adolpho G01•do, Alvaro de Carvalho, · 
:Xavier da Silva, Lauró Müller, Vida! Ramos, .Soares dos 
~antos e Carlos B1uboaa (28) .;- · · • 

E' lida e sem, reclamucão approvud'u a acta da s'essíi,o a.II.,-
terior. . · 

o Sr, 2' 'Secretal'io (sa1'vindo de I') declarll que não ha 
e:xpedientc. 

I 
O Sr. ·4'' Secretario (se·l'vinúo de 2") . declara que não h a 

pareceres, 

• 

I 
I 
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. O Sr. Genet·oso Marqu~~ ( •) ..; Sr. Pt•csid~nte, agora q~t1 
voltou a calma a este rcClmto, posto !.ermo ás apaixonadas 

. discussões suscitadas pelo êa~o do Piauhy, venho pedir per
missão ao Senado para dar esclarecimentos, necessarios só
mente aos que ·não conhecem a minha vida publica de 55 

•. annos sem macula, sobre á col't'eccão da minha altitude; aqui 
injustamente atacada, naquellc caso politico. 
. ·. Sr. Presidente, membro da Commissão de Poderes e, por 
isso,· especialmente interessado em conhecer os resultado& das 
eleiç'ões s\matoriaes em. toda a Republica, ou, do meu Estado, 
acompanhei, pelo noticiaria dos .iornaes, toda a márcha dos 
respectivos pleitos, . maximé nos Estados em que ~e travou 
luttl. em torno das urnas. ·. .. . 

Assim, antes .. mesmo de vir tomar parle nas sessoes prc
paratorias, eu já conhecia os resultados da eleiQão do Piauhy 
e, pela immmensa dif~erença da votação entre os dous candi
datos, me parecia que o candidato vencido não pleiteara o 
seu reconhecimento, como fizeram muitos outros em iguaes · 

' ou melhores condições. 
· Aqui chegando. porém, no dia 17 de abril, ruí nesse 

mesmo dia informado por distincto amigo,. que ao anno pas.:. 
.,. sado e durante 16 annos, occupou com destaauc e brilho uma 

cadeira nesta Casa, o ex-Senador Alencar Guimares,' de que o 
Sr. · niarechal Pires Fel'reira estàva empenliado em pleitear 
o seu reconhecimento, dando-me áquclle nosso digno ex-coi
lega conhecimento dos fundamentos dessa pretensão. · · 

Foi o ex-Senador .\lencar Guimarães, pois, quem ouviu 
a primeira manifest.ação · da minha opinião a respeito, como 
vae ver o Senado da resposta dada por S. Ex. á carta que 
ante-h?ntem lhe dirigi: · · ~· . ~ 

«Rio, 22 de maio ae 1921 - Exmo, Sr. Dr~. !\laiioer de 
Alencar Guimarães - Saudações cordéaes. 

A bem da minba defesa no incidente · parlamentar em 
que foi, ha pouco, envolvido o meu nome, no Senado, rogo a 
)1. Ex. o obsequio de declarar junto a esta: 

t•, si é verdade que, por ocoasião da visita com· que .me 
honrou, no dia de minha chegada à esta Capital. (17 de abril). 
conversando, entre outros assumptos politicas ,sobre o reco
nhecimento de,· Cont:n•essi~tas, V. Ex. llie fez sciente de ·qur. 
o marc.· chal Pires Ferreira pleitearia o seu '.·econheeimcnlo 
de Senãdor pelo Piauhy, pretendendo clle tet• uma conferen-:-
cia commigo a tal l'espeito; · 
· >2•, si, n11ssa occasiã6, 'informado por V. Ex ·~--dos fun- · 
damentos dessa pretensão do màrechal, manifestei I! V. Ex., 
com toda franqueza, a minhâ opinião a respeito; 

3•, qual ess~ minha opinião e os seus fundamentos. 
Rogo, igualmente, a fineza de autorfzar-mc u fn.zer da 

sua •·esposta, .. o uso que me convier. · , , 
Antr._pipando os agr~dccimentos, 'subscrevo-me ·de V. Ex. 

collega, amigo o admirador. - Gene1'oso bfm•qucs.» · · 

I •. :( .) Es~e· discurs()_ não foi revis_Lo. pelo 'prádo~.l 

' ' 
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, Rio de Jàne)ro, 22 de maio de 1921. - Exmo, amigo 
Sr. Senador Generoso Marques _;_ Accuso recebida a cartà 
de V: Ex. d~ ho,je datada a cujas perguntas l'espondCL pela 
maneira segumte: ' 

.A: primeira: - E' verdade que, por occasião ua visita 
que f1z ~ V. Ex. a 17 de abril ultimo, dia de sua chegada a 
esta Capital, para tomar parte nos trabalhos do Senado con
versando, entre outros assumptos politicas, sobre o reéonbe,. 
cimento dos Congressistas, fiz· sciente a V. Ex. do. proposito . 
em que estava o nosso respeitavel amigo e antigo collega 
naque~la ·casll d~ Congresso Nacionàl, o Sr. marechal Pires 
.Ferre1ra de .plextear o seu reconhecimento de Senador pelo 
Piauhy e que. a tal respeito pretendia elle, conforme me com-
municara,. ter com V. Ex. uma·.conferencia. ' · 

A segunda e terceira: - E' igualmente verdade 'que in
formado ainda por mim de que o marechal' assentava a sua 
prctenção em duas causas de inelegibilidade do seu illustre 
competidqr, _;_ ser irmão do Governador do Estado, - e - ter . 
recebido e usado condecoração estrangeira -, além de fun- · 
dai-a em graves vícios e fraudes eleitoraes, V. Ex., desde 
iogo, lamentando, com palávras de franca sinceridade, ter, por 
cóherencia com pronunciamento anterior, de contrariar a jus
tificada aspiração daquelle digno amigo, manifestou-se em 
desaccôrdo com •a procedeneia <las 'duas primeiras arguições, 
fundando a sua opinião, quanto' á primeira dellas, no prece-

. dente do Senado firmado com o reconhecimento do illustre 
Senador pelo Espírito Santo, o nosso. distincto collega. e amigo . 
Dr. J eronymo .. Monteiro, e para o qual havia S, Ex. concor
rido com o seu voto, approvando a doutrina a respeito de .. 
fendida. no respectivo parecer. · . 

0 E qaanto á segunda, por lhe parecer verdadeira a intel
ligencia dada ao preceito do.§ 29, do art. 72 da. Constituição 

'· da Republica pelo eminente Sr. Ruy Barbosli em parecer que 
corre impresso, teve larga divulgação, e. contra a qual, até 
l1oje, nenhum argumento ponderavel foi opposto Delos nossos 
c:onstitucionalistas. . . 

· Finalmente, quanto ao terceiro do~ fundamentos da au!· 
nunciada contestação do marechal, ·- · vícios . e fraudes elei
tor·aes - V; Ex. evitou pronunciar-se desde logo, reservan ... 
do-se para sómente fazei-o quando tivesse feito, como lhe 

.. cumpria como membro da Commissão. de Poderes do Senado, 
o indispcnsavel estudo sobt·e o processo da . eleição. 

'ral foi em rigorosa verdade o que se ·pass~u entre nós 
naquella conversa, e assim respondendo .ú~ suas perguntas, s6 
me rosta·lamentar muito sinceramente que a exaltação de.um 
debate, qu.e apaixonou, (Juebi·ando a serenidade mantida in
variaveln},onte nas discussões do Senado, tivesse envolvido a , 

. l'espeitavCI c ~empre. respeitada pessoa de V. Ex., cujas no
bres tradic.õcs de inteireza, honra e civismo, são o orgulho 
dos nossos patricios, e constitue, estou cerlo, motivo d\l justa 
e vivíssima satisfação para a Asse.mblétt que o conta· como 
11m dos .seus muis illustres membros. 

Do V. Ex. collega e amigo ob1•g. - M. da Alancm· Gu·i~ 
?narãe.u · I • 

No dia seguinte, ( 18), recebi pelo telepbone um recado . 
do marechal . ~ires F:err!lira., . pedindq-me hom para I.Uil~ 
:v.iaita •. · · 

• 
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. NcR.qa viqita, que durou mais dfJ uma hora, me expoz o 
!~lus_l.ro ma~ochal qunnt.o pretendia allegnr e o J.rahalho que . 
• ].t t.mha fedo para o sr.ü rr.conheciment.o pela' CommisRão e 
prlo Senado .. r.oncluindo por pedir o meu apoio. 

Responrh a· S. Ex. que muito· Rentia niio estar eu de 
nccôrdo. com as nllcga()ões: quant.o ú. inelegibilidade do seu 
r.on'l~ei.Jdor, maxime, por dever Jc coherencia c·om o .·v"ol.o que 
nommalmente, eu havia proferido, no reco'nhecil'l'lento do·'"Sr. 
~enador .Jeronymo Monteiro. Quanto ás fraudes·e outras nul
,hdndes que elle allegára, respondi que examinaria: cuidadosa
monte o~ ~Jocumentos e nllegações. de uma e outra parte para· 
forma!' ·,JlllZo. Ao despedir-se, abraçando-me, disse, me o Sr. 
mare~hal: «Conto com o meu 'amigo»: respondi-lhe:. ~o mare-
chal .Já, sabe qual· vae ser a minha attitude:t. · 1 . 

A mesma opinião· ouviram de mim os illustres. collegas, 
Srs:. Sf!nndores Alfredo Ellis e Gon()alo Rollemberg, em .convcr
~~çuo qu~, s~bre esse caso tivem_os aqui, nest~ bancada, no 
dm da prtmmra sessão preparatorta.. . 

· Invoc~ o seu testemunho. 
O Sn .. GoNÇALo RotLEMBEnr. - E' exacto. V. Ex. mani

festou-se logo a favor do rllr.onhecimento do Sr. Felix Pa-
ch~co. . , . , 
. O Sn. ·GENEnoso !\1AaQtms - Estou certo de ·que si o Sr. 
Senador Alfredo Ellis se achnsse presente não deixaria tam-
hem de dar o seu testemunho. . · 
· Quiz eu, Sr. Presidente, com estas verídicas declarações ., 
demonstrar que, si o Sr. Presidente da Republica empenha
va-so p~lo reconhecimento do- Sr.. Felix Pacheco, assumpto 
'so!ire o qual, digo-o em abono da· verdade, ,iámais me fez a 
menor insinuação, quer directamente, · quer . por interposta 
pessoa, não precisava S. Ex. angariar o meu apoio por meio 
de qualquer neto governamental que. me interessasse, porque 
não era duvidosa· a minha tütitude sobre os cn~os do inelegi-
bilidade, unicos· de que então se cogitavá. ·. -

Nesses primeiros dias. dos ~nossos trabalhos preparatorios, 
em que as posições começavam a se definir e .a minha foi uma 
das mais francamente accentuadas,. eu não podia cogitar ainda 
de obter do Governo a transferencia do capitão José Nunes 
Snrdcmbers •. meu genro, do Rio. Grande do Sul para o Pa-

. mná, pela simples razã~ de _,gue não hav_ia vaga no 5• r~gi
mento de cavallaria, umco dessa arma ex1stente neste ultimo. 

· Est~do, e eu járpais .solicitei deslocação. de qualquer funccio
nnrto para eollocnr em seu logar protegidos meu~.. . 
.. Si -essa nlio . fosse a norma inv:ariavel do meu procedi

mento, o· capitão Sardemberg, provn,;elmente, não estaria, 
·como esteve,. ha tomp:os, anno e IJ!.eio .em· P-ont!Jo Por~ (Matto · 
Grosso) o agora .mais de um nnno em Jnguarao (Rt~. Gra1i
rle rlo Sul) longe do !\Conchego de sua mtmerosa fam1ha, quo 
p(lrmanecin em· Curytiba, iri1possibilitada de ac~mpanhar o 

· Reu chof~. por motiVO!\. impóriosos, que nada ImpGrtn re-
velar). . . . . t .. d i 

Sómentc no dia 25 ·do passado foi que eu tive no lct·a e 
qu<l ia dar-se uma vaga de capitiio no .5' regimento .de caval
laria · om virtude da .reforma requertda pelo capttão Em
mnntir..J Fernandes !!a Silva Veiga. 

Essn noticin me foi dada nesse dia. pelo ~onrado amigo 
Sr, rcapitão Aug'Usbo Vieira da Costa, da guarmçfi.o desta Ca-

., 
..... 

.• 
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~!l.al, como·~ Scna.do vne vPr da rrspo,~Ln tí ·pcrgunt.a. que lhe 
1Jznasnl-1'umt.ocm•ta: · . . 

f~ 

/ 

. , 
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«Rio, 22 -de maio de 1921 ·-:::_ Illustrissimo Sr. ca
pitão Augusto Vieira da Costa - Rio - Saudacões ---

. A ·be':'l.da- minha _defesa nó incidente !Pilrlamentar em 
quo •ío1, ha pouc;o, cnvoliYido o· meu nome, no Senado 
li'l)deral, rogo a V. S. o <>bscquio de declarar ao pó 
destO: em que dia v;. S., vindo no Hotel Guanabara, 
onde me acho hospedado, me informou que o capitilOo 
Emmanucl J!'ernande,q da SalVa Veiga, 'do 5" regimen-

.. t.o fe cavaU.aria .divisionnt•ia, aquartelado em Castro 
(Pnr~nái, requerera c.eforma. Peco Igualmente que me 
auto1~1ze a fazer da sua resposta ·o uso que me convi.er . 
Com os de!Yidos agt•adecimentos, subscr'b,vo-me de V. S •. 
amigo àffectuoso e ,criad·o_. -. Generoso .:Uarques .» 

Eis a resposta: 

«Ri1o;- 23 de maio dn i!l21 .-..: Enno. Sr. Senador 
Dr. Generoso Marques do~ Santo8 ~ Respeitosas sliu
dal}ões ,;- Em ros,posta á sua presente carta, tenho a 
·.Pizcr~'lne que. foi no dia 25 do abril :proximo 'Passad'o 
(note bem o Senado) (/•li O de~ Si}ieneia a V. Ex. de 
t.er· '0 capitão Emmanuel li'ornandes da Silva Veiga, per~ 
tencPnl.e ao .fi• regimento de cavallarin divisionaria. · . 
aquart.elado ·em Castro, requerido reforma do serviço -
·activo do Exercit10.' P6c!e V. E.-..:. fazer desta resposta 
como lhe conviel'l .. Oom restPeito, estima e considera
c-ão, su.bscre!Vo-me dn V. Ex. amigo e apreciador. -
Ati(lusto Vieil•a dá Co.qfa, capitão do Exercito -·Rua 
General Canabarro n: 260. ». , 

I o 

' O capitão Vieira· da Costa é um dii!Uncbo c· honrado of-
ficial do nosso Exe·rcito... . · ' ... 

o ' 

0 Sn. ,CARLOS CAVALCANTI _. Apóiado. , 
.. O Sn. GENERoso' MAI\QUES - ... ~ incapa7., de faltar â ver
dade só para ser agra<!!wel a um amigo, como ·póde dar tes
temunho o nosso illustre ·collega, meu distincto companheiro 
de bancada, o Sr. Senador Carlos Cavalcanli, seu companhei-
ro de classe. . · . 

, 0 SR ... CARLos. CAVALCANTI -.Apoiado, .é· um •Official ,dis-
tioct.o, a rima de qualquer e.'I:~Jepção. '>. · " 

o Sn. Gr.Nrmoso c·J\LmQIJE9 - ~\·RSim .sciente da' p!1o;xima 
abertura de,qsa va.ga o Justamente intei'Msado . pela · transfe
rcn.cia do cnpltâo S!lrdl?mberg, dirig·i, no cia segUinte' ('2:6) ao 
Sr. Presidrntfi da 'R()ptlblicn, !lllll ainda se achava em Pe- ' 

· tro.polis, por intl'r,m!'dio do nosso collega c meu amigo., ~r·. 
Senador Cnnha Pedrosa, o seguinte .pedido, do qual dmxm 
cópia: 

«·TI?nco t·e.quo(lrido re.t'orma a capjLão Emma-imr..J 
Fernandes da Sílva Veiga; do 5" regimento de caiVia.I
laria divi.sionaria, aquartelado na c.idade de Castro, Esc.. 
tado do Paraná, [.!COO q1ue, uma vez efl'ecluada. a. re
iforma, -scj a transferido pa_ra. a res1JecUva vaga o ~-a-

\ 
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pif,ÕJ() .Tosó Nunes Sardem!Jerg, do'· g• · regimento dO: 
mesma arma, aquartelado em Jngruarão, Estado'do Rio 
Grande do Sul. •Rfo, 26 de ahril de 192i •. - Ge11{11'0so 
Marques. · · · '1 

. Invoco, rpara. e.sl.e facto, o testemunho do Sr. 'Senador, 
Cunha Pepi'iosa. , . · 

. S. Ex:. não estlí. prose!lto; quando, porém, eorn,pa~e~ 
.ao. Senndo, ha de conrf1rmar 1sto, porque é um homem·verd~,~<-~ 
i!fl!ro. · · · 

\ 

· Eis· allf: não pedi . a deslocação de (lff'icial algum e sim.' 
. o .prehenchimen~o de uma w.ttga .pelo· capitã'o Sardemberg, ·qúe 
conta mais de 30 · annos de bons serviços ·e que t.irrha tanto _ 
direito a ella como qúalquer outro capitão da sua arma'. 

. . . Dins depois, recebi aqui, no. Seriado, • vor intermedio do 
. Sr. Depllt.ado Armando . Burlainaqui, com quem tenho Tela
, cões de amisade, desde 1893, e que nenhuma oútra intervcn-. 
ção ·tivera, neste asst:u:npto, communic!lÇão verbal do Sr. P.re..; 

··eidente du Republica de haver. mandado fazer a t,ransferen . .:. 
cia por mim pedida. · 
. A respeito da. nccnsncão, nrrui feita, no Governo ·pela 

}ransferencia do· capitão Deoolecianó Xavier de Sou?;a, eis o 
que dliz o J orna! do Com:mercio de 21 do corrente : ./ 

«Nos diecursos . de opposioiío jl!ronunc~adot ante-
. · hontem no Senado, foi dito que o capitão ·Deocleciano 

.. Xavier de Souza, transferido do 4" esquadrão do 5" re- . 
· gime.nto do cavallaria divi.sionar~a (castro) i para· o 

3". esquadrão do .o• regimento de ca'\'allarià. indepen- · 
dente (.Tagunrfio), «foi sacudido de Castro para. o Rio 
Grande do $ub, sendo cum pobre chefe de numerosa. 
fnmilia de qúem se nito teve a menor piedad'e ;:. . 

Essa affirmar,ão, formülnda: só para melindrai' a~ 
illul'lf,re ·Senador Generoso. Marques, por ter este ·feito 
o banalissimo pedido da tran:sferenJlia de· seu genro, o 

. capitão Sardemberg, para a vaga cjue se dér& no re
giment.o de ·cavallaria. divisionnria de Castro, pm• mo.
tiV(J da. reforma de um outro official da mesma pa..: 
tente no alludido corpo, o que · quer dizer, . portanto, 
som deslocar effectivamente a IIÍinguem, ', 'cau-sou nas 
roda~ militares do Rio verdadeira hilaridade. · · 

1\'fio podia ser de outro modo, pois todos sabem 
que o capitão~ Deoclecinno Xavier de Soúza não via.; 
,juu nem foi t.al «sacudido de 'Castro para ,~ )lio Grand'B 
rlir Sul~. O «pobre chefe de numerosa fnmtha, de qUJem 
niio se tevo a menor piedade), per~anece nesta. Ca
pit.al com todos os seus, e está seguindo tranquilla- • 
m~nte os cur..'IOs da Escola de Aperfeiçoamento, onde 

· todos· os officiaes commentavam com ironia a 'allega-
. oúo inexacta . produzida da tribuna, para averbar de 
suspeito, no Senndor Generoso Marques, e armar ao 
effoit.o perante a galeria. Assim se e;ooreve muita. vez 
a historia e· se fundamentam uccus!l.()ões para de1xat· . 
mal nos que npenn~ n!io · teem medo de cumprir o seü, 
dever ... » , . I' .~ 

Qnanto ao facto de ter sido publicâda a transfereneia. _do 
capitão t,Snrdenbex·g nas xesp,er.a9 da spr,es.entaç!lo dP. meu -
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parecer, nada prova eU c contra a lisura do acto: só os :lqlo.~ 
crimino~o.s se occultam. · · . • - . 

· 0 SR. E.uJy DE SOUZA -'Apoiado. 
O Sn. GE!II'Enoso MARQUES -- Fica, portanto, demonstrado: 

' Primeir(l - Que a minh~ opinião sobre. o pl~Ho do 
J>lauhy crà 'já ·conhecida no Senado e do proprio candidato 
ma11oohal .Pires· Ferreira, muitos .\lias antes de chegar ao 
meu conhecimento que ia se· abrir uma vaga .de. capitão no 
5• regimento de cavallaria, c, portanto, an~es que eu cogi
f.asse da transfercncia do capitão. Sardenberg. 

Segundo .- Que não, pedi' a .transfer.encia do capitão 
Dcocleciano em beneficio do meu genro. 

Terceiro - Que nenhuma influ.encia ~t.eve .~obre 'a opi
nião que emitti no pal'ecer de que fui Rcl:!tor. por uma qua~i 
imposição dos demais membros da Commissão ·de ·Poderes, 
todos os. quaes so excusaram do encargo, pedindo-me que o 
avocasse, o neto do Gov<Jrno transferido o capitão Nunes Sar-.. 
denberg, · 

· Si essa demonstração não fosse sufficferute para conven
cer da correcção da minha· altitude no pleito do Piauhy, eu 
poderia appellar para orí precedentes da minha longa vid,l 
pubhca;,. 

· 0 SR, GENEROSO MARQUES -... a· Dlàior par~ da qual 
passou-se em opposição aos governos da minha terra ... 
· O SR. CARLos CAVALCANVI - Agora· meemo V. Ex. -se 

acha· eril opposicão/. , · · · . 
· . 0 SR. GENEROSO MARQUES - .... Lan:lo no anti.go como .03 

actual regímen: 32 annos. Agora mesmo estou em opposiçao 
a situação dominante no meu Estado, da qual é chefe um 
omj,go e discípulo politico, com quem ·-tive necessidade .:ICI 
romper: por uma ilimples questão de melindre .pessoal. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTJ - Apoiado; é exacto. , 
1 'I • I , , 

0 SR. GENEROSO MARQUES - Srs. Senadores: ·niO ha .na 
politica e na administração do m:eu Estado . posição eminente 
que eu não Lenha OC(lupado. . . ' · · · 

O SR. CARLos CAVALCANTI ,_ Apoiado;· é a verdade .. .. 
. O SR. GENERoso MARQUES ....:... Fui na Monarc•hia Deputado 
géral; Deputado .provincial cm diversas.· legis}'aturas, na ul
ti:ma das quaes, em 1889 occupei a cadeira· de Presidente da · 
Assembléa Provinda!. No actual r.egimen, fui Presidente .do . 
Estado 'e do .primeiro Congresso Constituinte Estadual; Depu
tado estadual .em 1 diversas legislaturas - de Úma .. 'de.ll(ls fa-· (. 
zendo parte o illust.re Senador que me vem honrando com o~ 
seus apartes. . . · · . · ' . 

0 ~SR. GENEROSO MARQUES - . . . dirigindo, ~m algumas 
· destas, a bancada da opposicão. · · 

. 0 SR. CARLOS CAVALCANTI - E'' exacto. 
Fui Senador á ConsHtulnte Nacional e occupo ·es~a 'ca- · 

de ira ·ha 12 annos. · . . 
Todas essas posições, si não as e)l:erci oom brilho, por 

falta de talento, (não :apoiados), que. sou o primeiro a reco
nhecer, ocoupe~ com honra e dignidade, virtudes. que, nesta 

. ' . ' 
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~asa, me desvaneço de terem sido salientadas por rollega~ 
.. eminentes r. insuspeitos. . · 

. Haja vista do que do yelh~ r. obseur~ Renndor paranaensr. 
d1sso o saudosq Senaqm• Vwtor·mo Monterro, cu.ia sevm•n fran
,qucza e bem conhccrda qos qur. tiveram a vent.m·n i:le a'qui 
Jl.ODV!Yer com elle, na sesHao de 15 de ,inlho de 1919, a respeito 
da .dispensa que, pOI' motivo dr. molcstia, solicitei do Senado 
.ue membro da Commissüo de . Legisln~ão o .Justiça: . 

. ~ «O.Sr. Viclo7'ino Montf!i1'0 .•..... .' ... , ....•..... ;' 
' ~ ..................... · ............................ '. 

O i Ilustre SenadO!' pela Paranú, · apezar da sua 
idade avanr;iada, é um homem operoso, competente, de. 
nlto·. relevo intellectual. (.-tpoiados,) 

Nestas condiçiles, estou bem certo de que os seuq 
i ilustres 'collogas de Commissão lamentarão profunda
mente a sua retirada, e, como· uma homenagem a 
S. Ex., reconhecendo os seus meritos, a sua cultura, eu 
tomaria a liberdade, si V: Ex. niio achasse nisso im
pertinencia da minha parte, cm aconselhar ao Senado 
a que recusasse o pedido de exoneração que S. Ex., 

,.POr· escrupulos m'uito nat'uraes, apresenta (apóiados; 
muitn. bam); sendo substituído interinamentr., para, 

; · desta fórma, não sr ver o Senado privado das luzes, da · 
alta col)lpetencia, do grande caracter do nosso illustre 

· "' collega Senador Ocneroso Marques. (Muito bem: mnilo 
bem.) .» . ·· 

A rlisponsa foi recusada pelo Senado e nomeado para sull
stituir·me interinamente o Sr. Senador José Eu zebro. 

Com igual saudade e acatamento, todos os seus contempo
raneos nesta Casa se lembram da figum austera de Ubaldino 
tio Amaral, que occupou, com inexcedivcl correcção, a cadeira 
'de Presidente desta Assembléa. . 

Eis o conceito em que esse grande republicano tinha o · 
caracter deste seu collega, que elle conhecia desde os bancós 
academicos, o que ao seu lado se assenta,'a na Assembléa Con-

. ~títuinte, concnifo aqui revelado no .Reu necrologia feito. pelo 
Sr. Senador Irineu Machado, na sessão de :lO de ·mato -de 
1920: ,, 

, 

· «0 Sr. lrineu Machado . ..•••• : •••.•.•...•..••..• 

·············.···································:··· . . 
Ho,ie do Paraná :existem nesta Casa dous represen

tantes que clle prezou de modo particular:· Generoso 
Marques, cu,ia ndheÀiio á Republica elle sempre reputou 
um grande beMficio para a· causa dn consolidação do 

· regimen, elle o considerava um homem recto, admiran- . 
do-o pelo seu caracter, pela sua tenacidade. Neli e · 

. sempre viu 11m homem comhativo, que atravessa todos 
os pcridos dn luta. som jámais se manchar, nem ma~ 
culnr. Em Alencar Guimarães, seu ·companheiro. e seu . 
amigo, elle provira tambem o homem cu.tn ascençao p6-
litica, era fatal, tal o .con,iunto de qualidades moraes e 
intellectuae~ que o oxornam. :& ' 

Perdoem-me os meus collcgas si, rompendo o véo que'en~ 
· volve· aqui a m'inha obscuridade, venha trazer·lhes estas pa-

, ' .. \ 
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. ' 
lavras confort.ãtivas, de dous dos nossos' mais nota veis e sàu ... 
dosos companheiros.de out~a. ·Fil-o .forçado pelo libellÓ' 
aqui articulado contra a minha honestidade politica. 

Dizei, Srs. Senadores, si· um homem._que occupou tantas 
e tlío elevadas posições som jámais desluà1ral-as; que foi hori'
rado ·com tiio nobilitantes conceitos, podia se aviltar, submet .. 
tendo a sua consciencia, a .sua responsabilidade;· o, seu patri ... 
monio de honra, unico que possue, ás injuncções do1 poder, em 
'troca da t.ransferencia !W um official do Exercito? 
' Ou .si, ao contrario, altivo, como é e· sempre foi, mesmo 
ante 'o vulto homerico de Pinheiro Machado, elle,. sobranceiro 
n haldões que o niio nlcan!)am, continúa digno do vosRo con
'vivio,· do vosso .respeito e da vossb. estima .. (Muito bem.; muito 
bem. O m·ador t! cmnprimenttido pe'lo seu.s colleua~.) 

'o Sr. Iriheu Machado :"""' Sr. 'PrcRidcnt.e, .·eu desejava 
aindít hoje oooupar a triblma sobre· a grat:ific.ação addicional' 
de 20 o/o, o!.lió justamente' cbgnominada a ll!aLificação dà fome, 

· para examinar, não M o ponto de vista relat.ivo ao modo por 
que a mectida têm sido executada, como .ainda para mostrar 
a quem cábc· a iniciativa do projecto e as rkr:ões.pelas quaes 
foi ollc decretado peló Podilr Legislativo. 'Fil.U.a~me, porém, 
u.m dór.utnenl:o que ainda não pude colher; cspera~do colhei-o 
ilo,ie, dand-o busca na collecão do Imparcial QUfl, ent.ão, .pu
blicou a emenda q'!le Li v e a honra de cntregàr ao Sr. Senador 
Victorino Monrt.eiro, para a ·submeter :\ cl)nsideraoão do Sr., 
Presidimt.e da Republica. , - . · . " · · 

. Assim, rogo a V, Ex. que me considere inscrip·f.o para 
n hora do expediente de amanhã, para que l!U possa tratar ' 
desse caso. . . 

O Sr. Presidenta.""- V. Ex. fica insllript.o ., 

ORDEM DO~ 
ID 

SORTEIO DA i::OMMISSÃO DE POOEltllB 

o sr·. Presidente - Vae se· proceder ao sorteio da Com~ 
missão de ·Poderes. . 

(O Sr. 2• Sec7•etario ~e tira da urna cedulas, uma â U'/7Uit 
(·ontendo o., nomes das Srs.: Francisco Salles, Carlos Cava! .. 
canti, Silverio Ne7'11. Venancio Nlliva, Eugenio Jardim,, Ber
nardino Monteiro, Felippe SeJimidt, Fl'áncisco Sá e Soares do~ 
Santos. ) . . . . . / . · ' 

Foram sorteados para a Comm1ss.ão de Poderes, os Srs. 
, Francisco Salles, Carlos CavalcanU;. Silvm·io Nery, Venancio 
:N'oiva. Eugenio :.Jardim, Bernartlino Monteiro, FelLppe 
Sohmldt, Francisco S1í e Soares dos- Sanl.oR. · 

. 0~ .SJ's, LopeR Gon~.alveA o Benjamin Barroso,. iam bem 
-sorteadoR. nfio podem fazer parte. dessa Gommissão, porque 
dclla ,h\ fnzrm os Srs. Silvcrio Nery .e Francisco Sá; 

. 
llSCOT·A SUPERIOR Dll D01'UCA'l'IJ' 

' 

2' di~cussão da. proposiçfio 'da, Gamara dos Deputados 
n. 17'1, de 1920, que declara de utilidad-e nublica. a Escola Su-
perio.r de Botucatú. · · 

;E;ncerrai:la ~ adiadà .a yo_taÇão: •. 
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I' PAGAMENTO OE OlARIAS A HERMEI.Ji!\00 l.IMA ' 

3' discus~ão. da proposi~.ão da C amara dos Deputados 
n: 241, de 1920, que abre um credito de 'l :825$ para paga~ 
ment.o de diarias a Hermelindo Ferreira J;ima, . 

. Encerrada e adiada a vot.a.ção~ . ' . 

SECOLA DE COMMERC!O DO PARA' 

3' discus9ão . da proposição da Can/ara dos Deputados 
n. 246, de 1920, estendendo â Escola Pratica de Cotnmercio do 
Pará as dispasir.3es das leis ns. 1 . 339, de i 905, e 9, 246, de 
1911. . ' ' 

Encerràda e adiada a votailão . 

PAOAlltENTO A SEVERO DE SOUZ~ C:iiELHO 

3~ discussão da proposit;ão d:t Camara dos Deputado!! , 
!'. 251, de 1920, autor·izando o Presidente da Republica a abrir 
o credito de 62 :tl16$H7, para pagamento aos herdeiros do ex-

. t1.gente fiscal. do• impostos de consumo no•Es.tado da Bahia, 
Sevet·o de Souza Coelho, cm virtude de sentença judiciaria. 

. Ence.rrada e adiada a votação. • 

PAGAMENTO A RO~IUALDO DE SOUZ,I JI1ELLO 

· 3' discussãG• da proposição dá Camara dos Deputados 
11. 253, de ·1920, autorizando o Presidente da Republica a abrir, 
pelo 1\fini·sterio J.a Fazenda, o crediLo especial de 50:272$927, 
afim de serem pagos, em virtude de sentença judiciaria de 
ultima mstancia, os vencimentog de Romualdo de Souza 1\fello, 
t:\Scrivã!> da coll•Jctorin de .Taboticabal, . S. Pau'lo, de 15 de 
março:· 

.Encerrada e adiada a yotn.c!io, . 

PAOAl\IENTO A O, 1\IAROARJD,\ CARNEIRO 

. 3' discussão do projecto do Senado n. 122, de· 1920; nu~ 
torizando o Gov~rno a mandar pagar a D. Margarida Octavia 
T1bur•cio· Carneiro a differença de pensão de montepio a que 
tom direito na qualidade .le viuva do general Gomes .car
reiro, relevada .qualq·llier brescripção em que ha.ja i·ncorrido. 

' I 

.Encr..rrada e adiada a vota.ciio. '· 

O Sr. Presidente - Nada má is ha:vendo a trn t.ar vou 
levantar a .sessão.. . , 

Designo para ordom do dia' da :seguinte:. . , 
V.olacão, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos 

Deputados n. 1711, de 1o!l20, que declara de utilid111de publica 
a Escola Sup.erior de Botuca.tú (com par~i:e1• tav,oravel da 
Commisslto de l!!stiça e .Legislaçúo); • 

/ 
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Votação, em 3' discussão, ·da ·Pl:oposição da ·Camara dos 
Depttf.rJJdos n. 2H, de 1·9.2'0', que abre um 'llredito .de 1:8251): 
para pagamento de dinria~ a Hermelindo F.er·reira de Lima 
( inclnida. ·sem. pn.reeér em. ?Ji1•tude de ul'oencia reqnériri.a 1)elo 
'Sr. Raumundo de .MiJ•anda.) ; · . ' 

Votação, rm 3' discussão, da proposição da C amara do.~ 
Deput:ados n. ·246, de H)20, e·st.en'cl·endo ·á Escola Pratica <Ir! 
Commcr~io do Pàrá aR dispoRiçõc.s daR lci·s· n~. . 1 . 339 de · 
1905, ll 9.246, de HJH (inelu.ida. .~em. parecer, mn ?li1'1Udt! áe 
.lt.J'aencin 1'1?1/iU!J;ida. pelo. Sr. .Tu.Ç/o Chermont) ; 

. Vol.aoão. cm 3" discus-são, da .propo.sicii.o da Caanara dos 
Deputados n. 251, <J.c 1•920, .autorizando o Pr.e.sidcnte da 
Republica a abrir .o crcdi•to >de 62:0161$,417, :para .pag~mcnto 
n~ts herdeiros do .ex-a,gcnte fiscal do·s impo·sto.s de con!:fllmo 
no Estado, ·da Ba'hia, ·Sev<!ro de .Souza Coelho, ,em vir.tude de 
sentença judiciaria (inclu.ido em ordem do dia em. virtude de ., 
m•oencia do Sr . . Varcilio de Lacerda)'; 

. V.ot.aoão, r.m 3• discussão, da ·proposir;ão da c'nmnra do~ 
DeputadoR n, 253, de 1920, aut.orizando. o Presidente da 
Republica a abrir, pelo 1\fini·sterio da Fnz·enda, o credito es
pecial' de. !í2: 27·2$·9.27, afim de .serem ·J}agos, ·em virtude do 
!lcnt.cncn ,iudiciarin de ult.íma instnncin; os vencimentos de Ro
mualdo de Souza Mcllo. escrivão da eollectoria do Jabot.ica-

. bnl, S .. Paulo, de 15 de março (inclu.ido em, ordem, do dia em 
"virtude de m•oencia do Sr .. MarciUo de Lacerda.) ; · 

Vo•l:ação, em 3' di·scussão, do projecto do .Senado n. 1•22,· 
de 9120, autorizando o Governo a mandar ·pagar a D. Mar
garida Oct.avia Tiburcio Carneiro a O.íf~cr.enl}n do .pensão ie 
montepio a que t:cm direito ·llla qualidade de vi uva do· gene
ral Gomes Carneiro, rclcvooa qualquer pre·scripçíio em que 
haja incorrido (do Com.m,issão de Finança8); 

Levanta-se a sessão• á·s '14 horas é 2·5 minutos. 

-16' SESSlO, EM 25 DE MAIO ·DE 1921 

PRESIDENC!A DO AR. ·BUENO DE PAIVA, PRESIDilNTll 

A's 13 horas abre-se a sessão, a que concorrem os Srs.": 
Abdias Neves~, Mondonca Martins,.· Silvcrio Nery, Antonino 
Freire, Ben,iarnin .llarroso, Eloy. de Souza, João Lyra, Tobias 
Monteiro, Antonio Massa. Venancio Neiva, Manoel Borba. Eu
zebio de Androde, Siqueira de Menezes, Antonio Muniz, Moniz 
Sorlré, Joronymo Monteiro, .1\farcilio de Lacerda,·. Paulo de 
Frontin. Bernardo Monteiro, Alvaro de Carvalho, .José Mur
t.inhb, Pedro Celestino. Ramos Caiado, Eugenio Jardim, Cario!' 
Cavalcant.c, · Generoso Marques, Lauro MUller, Vida! Ramos e 
Fclippe Schmidt (29). 

Deixam ·de comparecer com causa Justificada os Srs.": 
A, Azcrcdo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes. Ale
xandrino de Alencar, Lopes Goncalves, Justo Chermont, J:ndio 
do Brasil, Godofredo Vianna, José Euzebio, Costa Rodrigues, 
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Francisco Sá', Rosa e Silva., A1•aujo Góes, Oliveira Valladão 
Goncalo Rollembcrg, Bernardino Monteiro, Modesto Leal 1\ii_: 
g,ual de Carvalho, Sampaio Correa, Irineu Machado Raul' Son
r~s •. Francisco Sal!e.;·, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis', Xavier da 
Silva, Soares dos Santos, Carlos Barbosa e Vespuc'io de Abreu 
(2!!) • . . 

. E' lida c sem reclamação appi'uvada a acta da sessão an-
terior. · . 

' 
' · O Sr. 2• Secretario (servindo de .f') declara (jUIJ não ha 

~xpedienr.e. 

'O Sr. 4" Secretario (servindo 
pareceres. 

de ;?•) declara qui! niio' h?: 

O Sr. Antonino Freire (pela ordem.) - Sr. Presidente, 
acl1ando-se na. ante-sala o ~r. Felix Pacheco, Senador eleito 
o r~·onhecido pelo Estado do Piauhy, J•equei.ro a V. Ex. qua 
nornL'ie a Cummissão que. deve int.roduzil-o no recinto, afim 
de prestar o compromisso regimental. 

· · O Sr. Presidente - NÓmeio para conslituirem cosa Com
missão os I:Jrs. Antonino Fréírc, Eloy de Souza e Generooo 
_,faraues. · 

(Jntrodu~ido no l'ecinto, pl'esta,. junto .á Mesa, o comprfl
pr,is,l·o regimental c toma a:uento, o Sr. Fclix Pacheco.) (J?q.l ... 
mas nas galer~as.) · . 

· O S1·. Presidente - Cont.inúa a hora do expediente. 

o Sr. Felix Pacheco -· Pec.o a palavm. 
O Sr. Presidente -· Tem a palavra o Sr. Senadoi· Il'inou 

hlachado, antcr.jormente inscripto. (Pausa.) . . 
Não ·e·stando S. Ex. presente, concedo a palavra no Sr ,1 

Senador Felix Pacheco. " 

. . O Sr. Felix Pacheco - Sr. Pl'esidenle, .pedi a palavra 
;Jar!l. el}víar a Mesa, acompanhada de documentos, a seguinte 
mdiCaçao: ... · 

Escrevi, em tempos, ao Senado, para SCl' presente á Com-
missão de Poderes, o documento autbentico comprovante da ·' 
que eu ·IUÍ.O assignei nem devolvi ao 1\linistario dos E'Strangei-

' ro·s da Belgioa a formula· impres~a que acompanhou a con-
. 1iecoracão com que ao. grande ·democrata e glorioso· Rei, nossQ 

hospede então, Albe1•to I, orgulho do, pensamento constitucio
nal ll da fé pelejadora da idade contemporanea, app.rouve dis-· 
tinguir ao 2• Vice-Presidente da Camara, como1o feoz, na mes-

. ma C'coasião, aos outros membros das Mesa's das duas Casas do 
Cong-resso e aos Secretarias de Estado e altas autoridades ci .... 
tisemil~%dop~. . · · 

O facto cte ter· cu usado em. ceremonias officiaes> offereci.., 
das a S. M. essa condecoração, que aliás não confere a ·nin
guem fo1:os Je nobreza, u~o poude mais tarde ,,ser admit~ido 
nem tolerado, no seu estr·Icto caracter de gentileza anodma. 
:pela sophistii:aria politica dos Condes e dos Grii-Cruzes e me
dalhado<~ ostensivos que passeiam a todo i·nstantc aos olhos da . 
Naciio a sua :fidalguia dinheirosa c anti-leiga e anti-repu-
blicana. · 
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N;io podia nunca ser ineluido entre tacs o meu modesto 
fal'cl:io de Aendemia, que cm mim cobre apenas a auseneia 
abs•,lula do quac,.;qucr outros J,ilulos ou diplomas c só vale 
pela. certeza que mo. dú. de que sou tão pobre dis·so tudo ho,ie. 
que entt·o 1111ôla Casa, I!Omo •1uando comecei a minha v!da uo 
logm· obscuro de revisot· uc- [H'ovas. 

Achou-si! na circumsl.uncia um pretexto, unico pussivel 
p~rn. o cl'J'eilo ua masllai·adu politica premeditada na t1·cva u 
vJs:,tndo o .rasganwulo de meu lli.plomu. Urn velho advogado de 
ma~> .de 70 ::.mws, que Já 'se rnanifestára ele modo divcr:io na 
mal.eriu, em parecer anterior dado ao . Sr.· bat'ão Smith de 
Vast•oncelló:;, aeudiu a rcforcut• o argumento de meus inimi
gos coJil".tle~ ou vinte linhasinhus de-' rcdinÇl'olc c luvas, mais 
parocidas ·entreta-nt.o com um· cn~aio de pr1meiro amnisla de 
Dir!'J!o. 
. E outras Veslacs fardadas e paitianas, tam~ern por m.e J't.~

J'H', ~:c alarmuram com o oseandalo, sem ter s1qucr o cmdaod 
PFeliminat• de co.rrer os olhos PtX' e&l.e recinto ·ou ppr ~obt·•~ 
i'J !1'f'SJI10S. . . 

A.,maioria do Senadô cortou cúce com o peso numm;il:o 
jc seu voto "'tiSa inaudil.a e rirlicula conjuração contra a ver~ 
ciad•1 eleitora!, e cu aqui csl~tu para dizer e para provar aos. 
!1Jcns pares que não mentia quando al'firmava que não tinha 
acccilado a t•ondccora~-ão, motivo da· celeuma, tão l'ubil quanto 
a ot.tt·a grita que simultanf)amcnlc se levantou por Ler s!'lo eu 
deito, de·poi~- .de 12 unnó~ de Deputado, Senador, no Govemo 
de •1m irmão que poliLicai11müc nada me. deve, con1o eu tam
bem politicamente lhe não devo cousissima alguma, não tendo 
nenhum de ilôs dou~ a menor culpa de que hu,ia acca:go por 
.ahi. cm outros lares, desccildencia enchendo de tri·~tcza · o 
l.t•ant:o illuslrc c progimie. · . _ . 

Si não bastou que eu ,iunlassc a pape-leta em branco, a 
~cr devolvida ao GovernoBelga como signal de minha acquics
ceneia á investidura, quero ·completar o meu gesto de leal
dado republimma .. cleposilnndo em Mesa, não já :r alludida pa
TJe.leta, cu,ia aulhcnlieidade J'o i aqui absurdamente di'seut!da 

l e duvidada, 1nas a propt·iu. condeeorat,,ão cm si mesma. na sua 
•:.'lixa, com a eorOa real Bch;a ·impressa na f.ampa. E~ evidenlr. 
que não pód'.' sm· sô pal'll' mim a prohibição de guardar esse 
mimr. ou essa ,ioia, ~amo rccordar;ão da audiencia c encontro 
pessoal com uma 11!\'s maiores fiJ:;lll'as du humnnidade fl do 
.,.eculo. 

Parece mesmo o ca~li)l'o melhor que l.tmho a irppor ao 
boche t•cealeitl'nnle que foi na Camat·u a vergonhu eternu da 
uniea vo~ d io.sonanl-e contra u declaração de guerra á Alie-
manha. ., E: lambem simultaneamente um convite aos outros puri
·T.ano~"da Republica para cumprtrem !iom transigencins acco-
:not.!att6ias o ·seu devw·. · · · Em ·cart.a aberta quo terei a honra dc~ndeL'C!~ar a Sua 
BxceJie'ncia o Sr. Mimstro da Belgicn explicarei do melhor 
modo IY .ao publico esta appurcnte falta• de gulan_toriu; quP :não 
deverá· ·nllJncn ser tornada como uma desntt,nnc-uo ao glot•toso 
pai·t da Europ11 '~ au :;eu immortal >,obt•t•uno, que vivo no nosso 
eof'ação como nnt· sem i-Dom da bravura o um legitimo hcroe 
ria 1 :bcrdadcJ. · 

Existe ilcsta Casa uma Commi'ssão, que prtJlendcm rctu
lhat· em duas, a de .ConsLituicão e Diplomacia. Antes que' tu! 
divisão seja leita, acudo com esLa indicação, a pedir que o~ 

I 

• 

I 
I 
I 
• 

• • 
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. ' autorizados ,;uriscomullos c intcruucioualitiLa·s do Sénado se 
;pronunciem deaule ·desta venera de Grande Cavullciro da Or
dem do J .. eopoldo II, dizendo sobre a -exacta intelligencia que 
so dovll. dn1· :i Constitui~ão da ficpuhlica no seu art .. 72, §§ 2" 
c 29. c como convccm que se entenda a lei 51.ill, de 7 de junho 
ôe J 89!l, ·no que concerne á perda c rcacquisição dos direitos 
polilicos .c de cidadão bra·siJciro, propondo outrosim na allu-

. ·· dida lei as alterações que forem precisas para acccntuar de 
modo iusuphismavel aquillo que acaso verificm· ter sido o 

. pen.samcnto effectivo do estatuto republicano. 
O assumpto é grave demais e niio pÓdc•pUS'sar bomo sim

pll'~ r&pisodio burlesco de uma contestação. eleitoral sem base. 
. Requeiro tambem · que I além do necessario pronuncia-

n'ieuto ·da Corrlmissíio do· Constif.uicão' c· Diplomacia, fique a 
l\le's:l do Senado incumbida de podir ao Governo que -informe 
~om. a .J.!evidu urgel}llia se tem conhcc_imento· d.e que cidl!-~ãos 
nrasJ!Ciros receberam, usaram e accettat•am f,tLulos' 'llObtllar
chicos ou condecoraoões esti·ang·ei.ras, quacs os nomes desses 
cid;ldãos e porque mot.ivo não foram até hoje pi·ocessados e 
pun.õdos na fcírma da lei 569. ·· · · 
' · Sala das sessões· do Senado Federal, 25 de malo de 1921 . 
f- Jt'&li:c l'atfleco. . . , 
:. Vem á mesa; ~ lida, apoiada e remettida á Comlllissão de 
(:onstitui~'ão .o Diplomacia,· a seguinte . . 

' :0> 

INDICAÇÃO 

N. 4- 19H 

I~dico que. a Commissão de Constituicão e Diplomacia se 
pronuncie deante desta venera de Grande Cavalleiro da Ordem 
de Leopoldo II, dizendo sobt•e a exacta. intelligencia t}Ue se · 
deve dar á. ConsliLuicão da Republica, no seu art. 72, '§§ 2" 
e 29 e como convem que se entenda u lei 569, de 7 de junho 
de 1899, ·no que concerne á perda c reacquisicão dos direitos 
politicoa e do cidadão 'hrusileiro, propondo outrosim na allu- . 
dida lei as alterações que j'orem precisas para accentuar de 
modo insopbismavel aquillo que acaso verificai' ter sido o 
pensamento eJ'í'ectivo do estatuto republicano .. 

·sala das sessões, 25 de 'maio de 1921. - Felix·Pacheco. 
·· Vom :\,.mesa, ti ·Iid_o, apoiad~, posto em ~iscussãilfe se 
encerra sem debate, ftcandu admda a votacao por. lta de' 
numero o se~uintc · 

' " -
Rt:;QÚEilll\IEN'IIO 

N. 1 - 1921\ 

Requeiro que. fique a llfesa do Senado incumbida de pedir 
ao Governo que informe I!Om a devida Ul>gencia si f.em conhe.
aimento do que cidadãos bt•asileiros, reoebc.ram, usamm e 

,, 

' . 

~· ! 
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, 
acceitaram titulas nobiliarchicos .on condecorações estran
geiras, quacs os nomes desses cidadãos e porque moLivo não 
foram até hoje_ processados c punidos na fórma da lei. 569. 

-.· 

Sala das sessões, 25 de maio de J 921. - Fel'ix ·Pacheco.; \ 

ORDEM DO. DIA 

O· Sr.. Presidente - A ordem do dia consta exclusiva
mente de votações. Não havendo numero para r.cal!zal-a~, 
vou levantar a sessão. · · 

Designo para oi·dern do dia da seguinte: 
· Votação, em discussão' uni1~a. do requerJriwnto 11. I, de 

I !l2i, · requerendo ao Governo informações si tem :conheci
mento de ·que cidadãos brasileiros receberam, usaram c accei
taram títulos nobi!iarchicos · ou condecorações estrangeiras, . 
lJUaes os nomes desses cidadãos, c porque motivo não foram 
até hojo processados e punidos na fórma da lei' 569 
(do 81'. Felix'Pacheco); . . · 

VotaÇão, em 2". discuHsão, da proposição da' Gamara dos 
Deputados n. 171, de. 1920, que declara de utilidade publica 
a Escola Superior de Botucatü (com parece1· fa·vora·vel ·da 
f.'om~nissão de Justiça .e Legisla(!ÚO) ; . ,, ' . 

Votação, cm 3'. discussão, da proposil,;ão da 'Gamara. dos 
Deputados n. 241, dtl 1920, que abre um credito do ·I :825$ 
para pagamento de diarias a· Hcrmelindo Fei'IIItlira de Uma 

' (ínr.lu~da sem pa1'ece1' em vi1•tude. de Ul"gencia requ.erfdrt, 1l•Jio 
S1•. Rayrmmd11 de 111i1•anda) ; . 
· Votação, cri1 .3• dis~ussão, ·da proposiÍ)iio .d!L Gamara dos 

Deputados n. 24ti, ele 1 D20, estendendo á. Escola Pratica de 
Commercio do Pat~á as disposições das leis ns. L 339, de 
1905 o (.1 .2~6. de Hl11 tincluida sem pm•ece1', ·cm 'tJirtutk dr: 
·ttr(lmu:ia 1't!IJ'IWJ'ida pelo Sr~ Justo Chel'mont); 

Votação, cm 3• discussão, da proposição da Camarli dus 
Deputados n. 251, de 1920, autorizando o Presidente da 
llepublica a abrir o· credito/ de 6:~:0Hi$417, pat·a pagamento 
aos het•dciros do ex-agente fisca'l- dos impostos de consumo 
no Estado da Bahia, Severo de Souza Coelho, cm virtude de 

· ~()nLcnça judiciaria (iiwluido em ordem do dia em vi1'tude de 
!t.rgencia do Sr. ,IJarciUo de Lace1•da) ; 

Vo~ação, em 3• discussão, da proposi(ião da Camul'a doa 
:Oeput\i~\)s u. 253, de 1920, autorizando o Presidente da 
ilepublióa a abril', pelo 1\linistcrio da Fazendu, o credito es
pecial de 52 :272$927, afim de serem pagos, cm vit•tudc de 
~entenna .iudiciarit! de ultima iustuncia, os vencimentos de Ro
IIIUaldÔ de Souza Mcllo, cticrivão da collectot•in do ,Tabotica~ 
iJUI, S. Paulo,. do 15 de mart;o Unclu.idu eut ordem, do düt en~ 
virt'ltd!J de uruvrwia do Sr. JllarciUu de Lacerda); 

Votação, cm 3' discussão, uo pt•ojccLo do Senadu n. 122, 
do 1!120, autorizamlo .o Governo a mandar pagat• a D. Mar
garida Octavia .Tiburcio Çat·ncit·o a .dít'ferençu. de pensão dri 
nlantepio a quo Lem direito na quahdade de vtuva do gene .. 

,,--
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ral. G~mes .Carneiro, relevada qualquer prescriP!)ão em que 
haJa mc~rr1do. (da Coui.J!I.i.l'.~ão de_ Finançao~). · 

· l' d1scussao do pro.rccto do ~enaclo n. ti de J 920, man~ 
rl;mqo J'azcJ• a revbão do servi•;o (iiJ abastecimento de agua á 
vap1Lal Federal (com paJ•ece/' (aJ.IOJ'a:uct drt Commissáo de 
UIJnstituiçcio e DiJJlouwcia). · . . 

Levanta-se a Hes.-;ão úH H !JOras c ~o minutos. 

17' SESSÃO EM 26 DE MA1[1Q DE 1921 

Pl\ESmENCJA DO 811. t!UENO DE PAIVA, l'lti::SIUENTE 

A's 13· horas abre-se a sessão, ·a que concot•rem o~ St•s ., 
A. Azct·cdo, 1\lcndon~m 1\lartins, Silverio N et·.v •. Justo Chermont, 
Godofredo Vianna. Cosf,a llodrigucs, Anlonino Freire, Ben,ja~ 
min Barroso, Eloy do Souza, Vcnarwio NIJ.iva, 1\Ianoél Borba, 
l<iuzebio do Andrade, Siqucira de 1\fenezes, Antonio J\Iuniz, Mo~ 
·niz Sodr•), Jcronymu Monteiro; Paulo de Frontin, Sampaio Cor~ 
J•ea, Irineu Machado, Haul Soares, Bernardo Monteiro, Alfredo 
Ellis, Alvaro de Carvalho, ;rosé 1\lurLinho, Hamos Caiado. Eu
genio .Jardim, Carlos CavalcanLi, Genel'Oso Marques, Laura 
1\lullm·, Soal'c.~ dos Santos e Vetipucio do Abreu (31) •. 

Deixam do comparecct>, com causa justificada, os Srs . 
. Cunha PedJ•osa, AlJdias Neves. Hermenegildo do Moraes, Alo
xandt•ino do Alencar, Lopes Gon~~alvos, Indio do Brasil, .José 
Euzebio, Folix Pacheco, Francisco Sá; .Toão J;yra, .1.'obias Mon
leit•o, Antonio Massa. Manool Bot•ba, Hosa ·e Silva. Araujo Góos, 
Oliveira Valladão, Gonçalo Hollemberg, Bemardino Monteiro,. 
:i\larcilio do .Lacerda, Modesto Leal,l\Iigucl do Cat·valho, Fran-

. cisco Salles, Adolpho Gordo. Pedro Celestino, 'Xavier da Silva, 
Vida! Ramos, Felippo Schmidt e Carlos Barbosa (26). 

' E' lida o sem reclamaçiio approvada a acta da sessão an-
terior. 

O Sr. 4' Secretario declara fJlle não ha expediente. 

o sr:·vespucio do Abreu (SCI'vindo de 2' Secrcta7•io) pro-
cedê á leitura dos seguintes . 

PARJlCEI\ES 

N. 2!! - 1!!21 ,, 

O projecto do Senado n. ·H, de 1906, regulando a nomea-. 
9ão dos despachantes gerac~ da Alfandega, consigna providen
cias já om Yigot· por !'orça de resollll;ão posterior do Poder Le-
r;islati v o. · · · . 

A Commissão do Finanças é, por i~so, de pnl'Ccer que csLã 
. prejudiCado o referido proj c eLo .. 

Sala das Commissões, 25· de maio de 1921. -. Al{1·edo 
Ellis, Presidente. -- João Lyra, Relator. - Bcnwl'do Mon
teiro. - Frlippe Schm·idt. - Moniz Sod1·é. 

s.-vol. I -lfJ 

lt~ . .., 
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PROJECTO DO Sll.l'i'ADO ,N, i.í, DE 191)6', A QUE SE REFERE O PAI\ECEII 
SUPRA 

O Congresso Nll!cional resolve: 
,<\rt. 1." Os despachantes geraes da Alfandega serão no.; 

meados p·elo Ministro da Fattenda, sem alteração do qu.adro 
actualmente existente. . 

Paragrapho unico. As vagas poderão ser ·preenchidas 
polos ajudantes. precedendo proposta da inspectoria da i<\Uan-
dega. . I 

Art. 2. • Os cJargos de despachantes serão exercidos por 
brasileiros, podendo .cada despachante ter a!lé tres ajudantes, 
l~ambem brasileiros, afiançados mediante petição dirigida a 
inspec.toria da; Alfandega pelos despachantes geraes, respon-· 
saveis pelos seus actos. · . 

ArL. 3.' Os despa·chante8 geraes prestarão perante o 1\fi
nisterio da Fazenda uma fiança igual á dos correC~tores de. 
navios, cm apolices da divida P·Ublica. ou em bens inunoveis ., 
Em ·caso de demissão ou morte, a fianca só ficará desemba
raçada depois de liquidada a responsabilidade do funccionario. 

:ArL. 4." Só poderá(} fazer despac.ho na. Alfandega os des-
.pachantes geraes e seus ajuda.n!les. · 
· Art. 5.• Revogam-se as !disposições em contrario. 

· Sala. das sessões, 22 de agosto de i906. -A. A:eredo. -
Metellc;. - Augusto de l'asconcellas. -. IAle:xandil"intJ Faria de 
Alencar: - Ruy Ba·1•bosa. - Hercilio Lu;. ,_., C. Barata Ri-
beiro. - Pires Ferreira. · 

N. 30 - 1921 . 

. , A ·commissão de Finanças, estudando a proposição da 
Gamara dos Deputados n. 253, de ·1920, aútorizando a abertura· 
•lo .credito .supplementar de 150:o;o:o$, ouro, á verba u•, ~Aju
das de cus•to,, do art. -i' da lei n. 3. 991, de 51 de janeiro d! 
1920, é de parecer que clla seja adoptada com a seguinte mo
dificação: 

EMEND;-\ 

!No arq; 1•, em vez de - 'cl-edito,supple'm.entar, diga-se: 
e.~pP.cial.. 

Sala das Commissõcs, 25 de mo.! o de 192-1'. - 'Alfredo 
EUi$, Presidente. - •Bernm·do MG'llteiro, Relator. - João 
'f,yra, ....., FcU:ppe Schmidt . ..- Moni:; Freire. · 

J•HOPOS!Ç.-\0 Dl\ CAMARA DOS DEPUTADOS N. 252, DE 1.9213, A QUE 
SE REFERF. O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: I 
· .Ar.t. 1.~ Fica o Presidenta da Republica autOt'izado . a 

11hrir, pelo Ministerio das Ralaçõas Exteriores; o credito sup
,plemcntar de·150:000$, .ouro, iL verba 11•- A.iudas de custo 
-do ar L. 4.' da.Jei n. 3. 991, de 5 de janeiro desto a.nno. · 

t\~·t. !:l.• .n•ovognm-sc as <iisposicões cm contrario. · 
Camara dos Deputados, !:l9 de dflzembro <le 1920 •. - Julio 

· lJucnc.• Bra1'idão, Presidente •. ,..... A. V. de Andrade Bezerra, 1• 
S!Jcretario. ,...., O.ctacilio de J1.lb«querqu,c, ~· Secretal'ig. inte
l'mo, 

-, 
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N. 31- 1921 

Datado de março do r.:orrent~ anno, o. Sr; Sen~o;- 1\[o
dcsto t·eal dirigiu ao Senado um requerimento sohoitando 
Jicen~a. par~ ausentar-se do paiz, por •ter necessidade de tratar 
da sua saude na Eur.opa. . _. . 

Esta Gommissão nada tem a oppôr ao pedidO do dignO S~
nador pélo Estado do Rio de Janeiro e por isso aconselha ao 
Senado que conceda a S. Ex. a licença que requereu. 

Sal~ da· Commissão de Policia, em 26 de maio de 192L ..:... 
A. 1A:z.e1•edo, 'President.e. - Cunha Pedrosa, t• S.ecretario. -
Abdias Neves, 2" Secretario. - blendonça Martms, 3" secre
tario interino; 

N. :J2- 1921 

O i! lustre Senador pelo Estado de S~o Paulo, Sr. Adolpbo 
Gurdo, submetteu á ap~ação do Senado um requerimento 
solicitando quatro mezes -i:le lir,ença, visto ter necessidade de 
ausentar-se do paiz, por motivo de enfermidade. , -. 

Esta Commissão, chamada a emittdr parecer sobre o re
ferido requerimento, na.da tem a oppôr ao pedido formulado 
:por. S. Ex. c nestas condições aconselha ao Senado que lhe 
dtlfira a solicHação feita. · · 

_ 'Sala da Commissão de Policia, cm 26 de maio de 1921. -; · 
,1, ~h·credo, 'President:e .. ~ Ctmlla Pedrosa; i• Secretario . ...., · 
Ab(iias Neves, 2• Secretario. - Mendonça Martins, 3" secre-
tario interino. · 

N. 33 - 1921 

Na se·ssão de 21 do corrente, o· i Ilustre Senador Sr. Justo 
Ghorniont submetteu á considerar;ão do· Senado uma indica. 
ção modificando .o art. 88 do Regimento que trata da hora da 
:~berlura das sessões ordinarias. · 

A medid:t proposta por S. Ex.' determina guc a hora fi
xada para a :tberl!Jra da sessão seja, ao envez de ás· 13 bora:s, 
corno actualmento é, ás 13 horas e 30 minutos. 

Esta' Commissão não vê nenhum inconveniente para os 
l.rabnlhos do Senado na modificarão proposta. que apenas re
tarda de Lt'inta minutos o inicio 'das sessões, e por isso é de .. 
pa~l·cer que a refcl•ida indicação seja uppl'ovada com· a se.: 
gumte 

EMEND,\ 

, Rubs.tituam-se do a.rt. 80, aspulavras: «se até Ui minu
.os depois;~. pelas segumtcs: «se a. essa.·· hora» u mai'S como 
está» ' 

, , Sala da CO!rpnissão de Policia: ::!G de maio erê 1921. - . 
.-1. A_.::eredo, Presrdenle. --:- Cunha Pedrosa, 1• Secrotarir; -
A bd1as_ Nev_es, 2• f3ccrotariO, ..., ·Mendonça. Ma.rtin's, 3• S~cre
t!l.rlo ~nter1no •: 

,. 
• 
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lNlliC,\ÇIO !'. 3, DE HI2J, A QUE 8E llll!'lmE O PÂnECEn SU1.'1\A 

. Indico que· se.ia a!Lcrauo o árl.. 88 <lo 'Heginienlo da .:se-
gumte fórma: . . . . 

~A's 13 lf~ horas; pelo relogio da sala. o Presidenf.l\, ou 
.o~ seu subsLHulo, . occupará seu Jogar á mesa, t.ocará a cam
painh~ e, achando-~ c presonlc. um Lcrçu de Senadores, abrirá 
a sessao.» 1 

Sa.!a das ses~õcs, 21 de maio de 1921. - Jus lo ChÚntont. 

N. 34 - 1921 

Ao exame do Senado submeLI.cu o illuslre Senador St•. 
!lla:·cilio de J.acerda, na ses'São de i6 do correnLe, uma indi
cação propondo que, desdobrada a Commissão de ConsLiLuioúo 
.tl Di r Iomacia em duas, Heja creada uma ouLra Cummissão per-· 
maTtenlfl com a designação de Commissão de Diplomacia o 
•J'ratsdos, c01r. cinco membros. · · • 

Por c·ss.•l indicacão, a aclual Commissão ·de ConsLiLuicão 
e Diploiuacia passará a· denominar-se e~:Commissão de Consti
tui(lão, e Lera cinco membros e o encargo de esLudar a consti
mcionalidade dos pro,jeclos de lei iniciados nQ Senado, as ma
teria~ Cjue se relacionarem cori1 o direito constitucional, os 
11étos · do ·Prefeito do Districlo Federal, opposLos ás rcsolu
c8e~ do Conselho Municipal e as nomeacões feiLas pelo' Sr. 
Presidente da Republica para os logare·s do· Tribunal de Con
tas l' para os de minisLro do Supt•emo Tribunal Federal. ..• 
. Pelo de'sdobramento proposto. será .creada a Comm1ssao ., 

'de Diplomacia e Tratados, qun terá o encargo de examinar· as 
uue.~l.ões de direiLo iuLernacional, as convenr;õe·s e Lratados 
inlrrnaeiomie<; e as nomeações, remoções e promocões do 
Cor.po Diplomalico. · . . 

A Comm1ssão de Policia.· a quem incumbe emittir pare •. 
cer ::obre o assumpLo, nada tem a oppor. á rofer·ida indicacão ·•' 
que vem, até cerLo ponto, i'aci'liLat; o estudo dessas quP-slõe~. 
cada qual mais imporLanLe, por duàs Commissões permanen
tes êe. ora 'llp .. dcante, quando era até. al)ora por uma, unicn, 
qur Lmha VISivelmente encat•gos demasiados. · 

Nestas condlioões, é de parecer que a alludida indicação 
'Seja approvada. 

Sala da Comn1issão de Policia, 26 de maio de 1921. -
/L Mercda, Prnsidcntc. - Cunha. P.ed1•osa, i • Secretario. -
-1.bcllas Neves, 2• Secrclal'io. - Ncndonr:lt M01·1ins, 3• Scct·e-
tarirJ InterinP. · 

INDJC!Ar;'.ÃO !". 2, DE 1921, A QUE SE REI•'EnE O PARECER SUI'IIA 

• 
Indico que a Commissiio de ConsLiLuição e Diplomacu!. se,ia 

dAsdnbrada I)Jn dnas, <~om as designações de «Commis>àb de 
Consliluir;ão~ e «Commissiio de Diplotllac.ia ~~ '!'raLados~, conL 
l)in~o membt·os cacla uma, cabendo J\ pt''JmeJra o esLudo do~ 
pro;ect.os do Senado, os wJtos do Prel'eiLo do DisLricLo F(•rleral. 
as um terias nu c lenham rclac.ão com o direito. cotlSLiLucional 
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. :e as'nomünç•1r.s para o Tribunal d~ ç:onlas. c Supremo TI:ibu
nnl J.'erlcrnl r á sognnda as nomeacocs para o Corpo Drp)o
malu:o, os lr·atados " .convenções intcrnacionaes. 

· • · ·:,.. Sa:la das ~essões, 16 de maio do Hl21. - Marcilio de La-
r;erda. ·· 

· · : O Sr. Generoso Marques -- Sr. Presidente, as funccões 
rias Commissões especiacs designadas pelo Senado, termina
ram com a legislatura passada, estando neste caso a do Co • 
c1 igiJ Penal. Por isso, requeiro a V. Ex. se digne nomear nova 
com missão para proceder a esses t.rntmlho~. que .iá estão rnuito 
adennlados. · .. 

O Sr. Prsidente -. V . Ex. mandará seu requerimento 
por· C'scriplo. · 

· Vem á i'''esa., é lido, apoiado, posl.o cm discussão, que se 
(•ncerrn 'Sem debate, t'icando adiada n vota~ão po1· !'alta de nu- _ 
mero, o ·~eguinte 

llEQTJmtlMENTO 

N. 2 - 1!!21 
' ' 

Requeiro .que seja reconstituída a Com"missão Especial in
()Umbida de estudar e. emittir parecer sobre o projecto que 
óecreta o Codigo Penal, composta do cinco membros. 

Sala das sessões, 26 de maio de 1921. - Generoso .Var
!.Jiles. 

· O Sr. Benjamin Barro.so - 'sr. Presidente, a Commissão 
Especial do Codigo Penal Militar, composta de cinco mem
bros está nas mesmas condições da do Cod igo Penal. Re
queiro, portanto, a V. Ex. se digno ·submetter ao Senado. um 
rcqur.rimento nesse sentido. · 

Vem • á Mesa, é lido, apoiado, posto em discussão, que .se 
oncPrra ·som debate, ficando adiada a .votação po,r falta de ·nu-. 
mero, o seguinte 

REQUERI~tENTO 

N. 3 - 1921 . . ' 

Jlequ!liro que seja r•econsliluida a Commissão Espe'cinl in
~urr.bidal!lrJe C'sludat• e emitth• parecer sobt''fl o pvojecto quB · 
decreta o Codigo Penal Militar·, composta de cinco 'membros •. 

Sala dn·s sessões, 26 de maio de 1921. - Benja.min Bar·
roso. 

O Sr. Irineu Machado (') -· Sr. I>residonte, antas de 
começar· n t.mtat• da qullslão pt•opriamen.te, cu pediria a V. Ex: 
tim g1•andc obsequio pessoal: o do, com a sua grande autori
dade, ·que resulta do . seu proririo valor pessoal e da grande 
estima~ do grande respeito, da g1•ande consideração· de que 

( ·) .Este discurso não i' o i ~e:vis,lo P.~lf.o f!I:adoz: •. 

• 
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V. Ex. gosa no Sonado, intorvii' ,;unto do Governo, das auto~ 
ridadr.s polir.inrs, para que Rl:l não reprortuzissenl as scenaR 
vergonhosas ·de h ontem. . 

Porque um ,iornal annunciasso que eu havia podido a pa
l:nTa para fallnr na sessão de hontem e usaria dessa palavra 
em defesa dos interesses das clasgr.s operarias, grande numero 
de agentes invadiu as galeri~s, rod'eancto o edifício do Su-
nado. · . 

Terminada a sesgão, comnçou a caça, e. um opm•ario ria. 
Estrada, estimadissimo entre os seus collogas, tendo figurado 
diversas vc1.es em commissões encarregadM pelo p<!ssoal op<!
I·ario de defender os. seus interesses perante os poderr.s pu- ' 
b!icos c ainda ultimamente nscolhido p.clos mesmos opcmrws 
para fazer parte da commissão encarregada de pleitear o· au- . 
gmento dos seus vencimontos ~ salarios, - o Sr. Alfreao 
Bessa; sem saber porque, foi detido e conduzido ú séde do H" 
districto. · 

O Sonado todo viu hontem quó·nada de anormal aqui ·se 
passou. A . Mesa nenhuma reclamação fez. Nenhum tumulto 
houve, nenhuma desordem, nenhum pronunciamento, nem um 
acto siquer que revclassr. de um modo leve estado de. paixão 
.ou de excitação de animos. ·· 

E, entretanto, a poliria del.inhn a Alfredo Bossa e o con
duzia ao l 4" distrit>to policial, sem uma causa CJualqucr que no 
menos explicasse o pmtrxto qur detcrmin:wa aquella prisão .. 
' · Parr.ce~me que a funcç.ão de policiâr dentro desta Casa, a 
missão de garanti!· a rngularidade dos nossos trabalhos, o re
Rpeito pelas nossas rlr.libcrnç.õr.s, a ordem durante o. fnnccio
namento das nossas sessões, ullo póde deixar de Aer sinão uma 
attribuiçito excluRiva da Mesa desta Casa. · · 
. Sr. Presidente, si cada vez que um orador que tivm• de 
tomar a palavra· nesta Casa para aprqciar actos do Governo 
mais livremente souber que do facto de aqui comparecerem, 
para assistir aos dnhates, membros das classes que elle vac 
defender possa vit• a resultai' dissabores para os seus amigos, 
para os interessarias, para os operarios, pnra os t.rabalhadores, 
é natural qun elle pr(lfira silenciar a v~r nessa simulação dt~ 
liberdade publica r. rle regímen conRtitucional, snerif1endos, 

' opprimidos, Yf!xadoR, humilhados ri cmcnreerados os homens do 
tt·abalho .. · · 

Feitas estlis corisidernçl'ies, para que si não renovem os 
abusos do violeneia do hontem, para que os operarios c ho
mens do trabalho não RMfJ•am vexatnes na coacção da sua li
berdade, no exercício dr. um direito como a de assistirem, em 
ordem, pacificamente, nos I.J•ahalhos parlamentares, garecc-me 
que nós devemos, ·Sr. Presidente, pol' uma qnestãô de amor 
proprio, de zelo constitur.ionnl, da defesa da nossa propl'ia · 
oxistencia, impedir que essa coacção n violrmr.ia possa reno~ 
v ar-se contra quem quer· quo se,in. . 

'Não ignora u Casa que a lei de 4 de ,janeiro do anno pas~ 
sndo, denominada lei da gratificnç!1o da fome, tem sido int(lr~ 
pretada polo GovArno do um moâo iniqno. · 

Antes de t.udo eu. direi qne, . om Re tratando de matcria 
alimentar, em so tratando da vot.aç.ão do um auxilio dllstinado 
a occorrer á dift'iculdade de vida resultante da carestia della, 
om se cogitando dfl uma medida. alimentar destinada a· atl
gmentar os recursos de que possam necessitnt· os servidores 
do Estado parn ocóorrerem li. sua subsistencia, pnra nttenderem 
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nos meios materines ·de vida, a regra de direito' publico é 
nomo a de direito privado, n interpretação não póde deixar de 
.ser no~ cnsoR cluvidosos, siniio om favor daquelles a quem a 

· · ·m'Odid:r v e di amparar. soccorrcndo-os nos transes da \:ida, nas 
.. difficuldades de subRistencia, accoi'rendo aos fins que um E~

tado pretendeu sempr11, como um clevet• elementar seu, ali
mentar e soccorror os seus servidores, para abrigai-os contra. 
os I'igoros da fome. • 

E' uma regra elementar nas acções de alimentos do di~ 
reito civil, na~ que~tões .chamadas i:lo obrigações solidarias., 
A interpretação ~ semm'll benevola, snmpre favoravel no sen

' tido .de pr•ote,ior aqnellrR que neMRsitem de rec.ursoR pnrn. a 
sua nlimr,ntação. 

Mas, quando isso não fosse' u.ma regra elementar de di
reito civil indiscutível, OH tompoH, a nova orientação, a situa
ção cm que hoje se d~hale n. humanidade, teria mostrado cla
ramente ao Governo o seu clever de occorrer de um modo 
brando, de um modo suave, de um morto humn.no fts neces
sidades dos seus proprios servidor(ls ., . 

Eu tenho visto consLant:cmente negar-se a homens qUt) 
·estão trabalhados .pelo maior infor.f.unio :pessoal, qut! lutam 
com as maiore·s difficuldades para occorrer ás necessida<I·CS 
ôa sua vida, operarias humildes, operarias que vtiem a mf-
~;eria no seu lar, a infelicidade dentro de casa, op·erarios que 1 , 
eonfiavam na accão do poder publico e qu(l conseguiram do 
.Congresso uma lei oque lhes mandava augmentar os subsídios, 
os dinheiros destinados ú sua alimentacão. Ma~, tendo nós 

, r:umprido este dever, havendo a lei sido promulgada, o ·1s:r., 
:Presidente da Republica, entretanto, poz limites ,á sua .cxe
l'Ucão, poz limites, poz res,tricções, paz ,di'Jificuldaàes, que não 
estavam, nem na lei, nem no pensamento da lei, nem na von;. 
f,ndo o na intenção do legislador. 

S.r. Presidente, ha muito tempo que nós ouvimos, fanar 
nessa pretendid:a equiparnção de vencimentos, nessa. creação 
de class~s do funecionarios publicas equiparados, nos diversog 
mi-nistcrios, nos diversos serviços publicas, remunerados do 
um modo i.goual. Disse, .i:í, uma ve~. aqui, no Senado, que, 
velho Deputado, conhecendo essa· famosa questão da revisão 
;; equi-paração da•s classes de · funccionarios pufblicos, que se 
debate, entre nós, 1desde o aMo do 1893 ou 1894, ou não 
acreditava na ·possibilidade de uma revisão gera'l de· todos 
os vencimentos, :para uma cin'ss~J'icacão gorai de: · categorias, 
com igualdade. de vencimentos. A historia dessa pretendida 
oqnipara~.ão nos demonstrou a difficui.dade, si não a impossi
hilida.de de realizai-a. Pretendeu-se, entre nós, crenr, desde 
tS93 ou 1894, umas determinadas classes de l'unccionarios, 
com vrncimnntos iguncs, cert,os, fixos, e os mesmos, nas 
Ulesmas cnte.gorias. Seria effectivamenLc esl.o n ideal; essa 
equiparação seria realmente causá sublime; mas a llO'SSa ol'
S"aniza,;ão administrat:iv,a, Cf nosso apparelho actministrativD 
não é da simplieida.de rudimentar da. organizacão suiss:L. :Vá, 
r. numoro de ·J'un.ccionari.os era limitado, o appnrélho federrul 
~~ ad.ministrativo tam.bem, o numero de. funccionarios redu
údissimo, que tem uma populacão do quatro milhões e poucos 
de ~ailitantes. Nós, por6m, além da complexidade dos, nossos 
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servico9, em um pniz d'c differentr.s pl!{lducçúes, de climas di~ 
:versos, de serviços que, não .'SÓ ct·izem respeito a meios rlr. 
l.ranspoHe marítimo, como a defesa maritima I) 1.errestre da 
·Nação, com uma população de mais de trinta milhões de ha~ 
J;itantes, com uma organização administrativa (lue tem .tra
(1ições quasi seculares, não ,podemos organizar, com essa sim-' 
plicidade mirifica, a equiparação Q•ue elles, suissos, instl~ 
tuiram em favor dos funccionarios publicos. . . 

. De modo que, cada vez que os funccionarios publicas~ e 
os oporarios .pretendiam .melhorar os seus vencimentos, todos 
09 esforc,os tendentes a rea,lizal-o com a equiparação, não eram· 
sinão uma maRobra, um m~io para retardar, parn: adiar a so
Juoão da quesl.ão o ·negar o .au.gmenl.o immediatamente. Por 
isl.o, quando aqui, em 1919, se discutiu a questão da elevar,ão 
rJn vencimentos, combatida foi a emenda apresentada .pelo ISir. 
Senador Soares dos Santos ao orçamento da Guena, emenda 
em Que S. Ex. propunha o augmonto de ven1limentos do~ 
militares nos postos subalternos do Exercito, para attender ás 
diffieuldad:cs de vida em que,· então, elles se debatiam, ·de
clarando-se a 1S. Ex. que se dev.ia adoptar uma medida geral, 
z·elativa a todos os ·funccionarios, que se devia proced'er a 
uma. r~visi'io geral do todos os vencimentos do funccionarios. \ 
fiU, desde Jogo, declarei, desta tribuna, . que es•sa manobra nãn 
\Tisava sini'io retardar a -medida, porque se~appellàva para o 
impossivol, na solução de um profl·lema premente, que urgia 

, :por ·uma solução immediata. Assim,. o honrado Sr. Soares 
dos Sa-ntos, que' examinava, que estudava o orçamento da 
GnP-rra, de que erà Relator, si me não engano .. ·. 

1 

O Sn. SoAnEs oos SANTOS - Eu tencionava apresentar a"' 
~monda ao ·orçamento da Fazenda, .tornando e~t.ensiva a me~ 
di da ·a -todos os funecionarios,. ' 

'. 
· O Sn. IRINEU MACHADo - Ma.s V, Ex, apr·esentou a emen-

da ao Qrçwmento da Guerra. , · 
0 SR. SOARES DOS SANTOS - Porque n'ão me foi possível 

a·pvesental-a .ao orçamento da Fazenda. 
O SR. IntNEU MACHADo - Havendo o ·honrad'o Sr. Senádo.r 

Soares dos Santos apresentado a emenda a·o or.çamento da 
Guerra e defendendo-a, com brilhantiosmo exc-epciónal de 
modo a f,razer con~icção M animo d·a maioria dos sr.s. Sena
do~es, quando Lodo .o rnund'o julgava fJSSa medida vic{oriosa, 
qmz o ,st•. President.e da ltepublicu .intervir, :c·omo ínterveiu, 
como .closgraçád,amente se ·habituou a interv·ir •em 'todos os de
talhes, mesmo minimo·s da vida desta e da .outra Casa do <Jon-
gr.esso; .quiz S. Ex. intervir no .sentidl) de arrancar o vo.to vi
ctorioso da emenda do ·honrado ·Senador pe.lo· Rio Grandé do 
Sul I 

Ass-im, na occasião <!rn que -se debateu a quesH'io, cnca'
minhando a votação, o· honrado Prcsiden~e da Commi·ssiio de 
Finanças, SI}Diador V·ictori·no Monteiro, cuJo nome nós recor
damos ~Sempre com :tanta saudade .e tanta. veneração, declarou 
que havia necessidade <le proceder-se a uma revisão geral dos 
vencimentos dos [unccionarios civis e militares e que o Go .. 
verno já estava estuda.ndo o assump.to ·e a ,solução .em brew 
Yiria. Em essa a in!OTmaçilo que S. Ex. havia recebido do 
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ho.nraclo Presklcn.lo da Itepublica 1', pm· isso, perl'ia n rc,iciciio 
. ela emenda do Senador So:l!'cs dos Santos. 

· Recorda-se a •Casa, que, a.pezar da ürlervcnção do Sr. 
·Presidente da Republ'ica,' es•La .emenda obteve 14 votos collltra 
18,, .tep.do ,sido, portanto, rejei:Lada pot• umn. insignificante 
maioria. 

O 'Sn. So•AnEs nos SAN'l'OS - Isto mesmo porque falharam 
dous votos. · 

O Sn. IRINEU MACHAÓo - Levan.toi-me, então, nessa oc
sião e disse que 10 piano do Presidente da Republica era ·c.vi
d~nte: desd·e que $. Ex., .para ·a:lif,endcr a todas as rcclama
r,.ues qun l'he ·chegaram aos ouvidos parcei.Jadamentc. preLcn

. dia uma solução f;'eral,. e· como ·essa solução g<lral .ern di.ffi
cilima, sinão impossível, ·C .S. Ex. appellava .para uma revi
são geral dos vcncimcnt;o.s dos ·funcc·ionari•os civi·s e. mil:itare~. 
a mim se atigurava •rssa manobra prot.elator.ia; e. fazendo um 
appello ·Ú sinceridade do. ·Seno,do o do Pres•id.ente da Republ'iNI, 
declar.ei que provocaria uma decisão, .e que .se ninguem .qui-
l'lesse tomar a ·t:espoosabilidaid'e ·d·essa · inicia~iva cu a to
maria, fossr-m quac·s fossem' as ·consequencia•s. 

VIJ, .pois, o Senado ,qua eu ·evitei. a manobra .do Governo, 
. declarando que si elle não quilllcsse immed·iaLamente - pou
cos 'dias faH.avam para terminar a ·sessão .parlamenktr - rc
solv·er o ·assumpto, ·si não quiz~esse •tomar •a ·iniciativa pela pa
lavra, pe·la proposta dos seus ami•gos ou dos seus leailér.v, eu, · 
yiria trazei-a, sem demora, :10 SennJdci, .formulando a emenda 
que attendesse a todas essas nece•ssidades. 

'' Como a Casa vê, .toda a .questão girou em torno -da solur,ão 
das reclamações J.evantadas pelos funccio.rwio:s civis e miU.t:n
,rcs contra u <!:X:iguidade dos •seus vencimentos. Nessa occasião 
·chamou-mn o ·honrado Senador Vic:troino Monteiro e me disse: 
já que o collega tem o pe-nsamento de resolv;er desde logo n 

· questão, eu acho ,iustissimo attender a ·todas essas solur,ões: 
·Formule a ·proposta. .e traga-a 31manhii ao Senado; para nós a 
examinarmos ·e r·edi·!l'irmos a •emenda que ·então Jeva•rei 'fiO Sr. 
President.e d'a Republica. 

Ohamou-me igualmente neste momento o honrado Sena
dor pela Parahyha ,do Norte, Sr. Cunha Pedrosa, á ·sala do 

·café, e me disse que, como o assumpt.o era do grande ·impor
tancia, melhor. fôra que' tivesse, no dia immediato, Jogo que 
f.rouxt>Rsll a 11mr.nda, uma conferencia com o Sr. Presidente da 
Republica. . 

Assim, o/amigo mais proximo do Sr. President,e da Repu
blica, nesta Casa, a sua voz secreta. o portador dos Reus reca- ' 
dos secretos, das suas intenções intimas, como o clarim da sua 
vontade. publica cm todos os grandes e pequenos momentos da 
vida desta Ct:Aa, o Sr. Cunha Pedrosa, tinha a bondade. de con
vidar-me para uma conversa com o Sr. Presidente da Repu
blica, no mesmo dia e na mesma occasião em que o Sr. Vi
ctorino l'ilonteiro me pedia que organizasse a emenda que 
abrangesse a todos os funccionarios publicas, attendendo, 
assim, á necessidade inadiavel de dar recurso áquelles que 
lutavam com a insufficiencia de meios para a sua alimen
tação., 
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No din ~r,gninle h•nzia r.u rssa rmendn, mdigidr~ nestes 
I ermos: 

"Ar!.. 1." ]~' o Poder Executivo autorizado, em
quanln ctnrnt• a actual sit.uação do carestia de ·vida: 

a) a el4w:u· de 10 nté 25 % os vóncimentos de to
d:os os funccionarios militares c civis que perceberem 
netualmente até 12:000$, e, de cinco a Hí .o/,, os dos que 
percebrrem mais ele 12:000$ü00; · •· 

IJ) n elevar de 10 n 25 % todos os salnrios, diarins 
nu ,iornaes dQs opernrios, tmbalhaclores, .Jornaleiros -e 
diaristas . da União c o prtit dos s_oldados a marinheiros 
dns fm•çns federnes; . ·. · . 

c) a abrir todos os creditos necessnrios o executar 
. esta autorização logo que o ,julgá r opportuno ;. 

§ f • o Si o Governo .iulgar conveniente. ou opp_or
l.nno, é autorizado a modificar proporcionalmente a 
porcentagem das elevações que houver concedido,. logo 
que diminuircm as difficuldades decnrr:entes da carestia 
rla vida. 

§ 2.o Usando desta nulorizacão o Governo obede
r-ol•i't 'ao critcrio de ordenar uma: eleva~ão tanto maiot• 
quanto menores forem os vencimentos, diarins, .,jornaes · 
11 rm!t.~ percebidos pelos funccionar.ios militares .e civiq, 
npernrios, ,jornaleiros, diaristag, soldados e marinheiros 
da~ forças fcdcraes. 

Ar!.. 2 . o O Govr.rno apresentará na proximn sessão 
11:\gislativa ao Congresso Nacional as bases para um pro~ 
:iecLo definitivo de revisão o olevnção do vencimentos, 
rtinrias c p1•éts dos funccionnrios o civis, dos operarias, 
soldados o marinheiros das forças. federae.;. . 

Ar I .. 3. o nr.vognm-se as disposições em contrario." 

Redigi r.stn emenda e n tt•ouxe nssignada para apresen. 
f.al-n naqucllo dia inesmõ, isto é, no dia immediato ao da re
jeição ria ()monrln Soares dos Santos .. Pediu-me, entretanto, o 
honrado Sr. Scnadm· Victorinn Monteiro, ·que não a npre
lWnt.nssr. logo, para dar a S. Ex. o tempo nocessnrio a um 
iintendimonf.o com o S1·. .Pt•esidentc da Republica sobre a me~ 
tlida, qur. era, nli{ls, do . grande importancia o maximn gra
vidado em fac r., da situação financeira do paiz .. 

Attendi ao ·honrado· Sr. Victnrino Monteiro c no appello 
do ·Sr·. Senador Cunha Pedrosa,· acreclitarido que nesse · rlia. 
mesmo iria t.m•·com o Sr. Prr.sidento da Republica o encontro 
que aos honrados amigos o collegns se afigurava nccessnrio ., 
, Qual, por•ém, não foi n minha suprcza, quando chamado 

tL sala do cnfn por nm amigo, cu,jo nome não posso revellir 11 
que me di~. ia: "VnnC. ~stà i Iludido, os tá· r>ngnnnclo; o que o Go

·vr.rnn rturr .iá mnnllon paJ•a nqni, ,iiÍ rst(1 sobrtl a mesa· pnm 
Sf!l' api'ilSOnl.ado ·como nmenda no credito em discussão; é a 
proposta rio PrcsirlrnLc da Republica e csti'1 nté nssignada por 
diversos momliros ria Commissão de Finanças." 

Dirigi-me, r.u, então,. ao Sr .. Senador• José Euzebio, quo 
mo era iQdic.ndo como ·o primeiro sigriatario dessa emenda., 
que me era era indicàdo como quem iria apresentai-a .. S .. E:x: .. 
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rrn o nelnl.or, na Commissão ele Finanças, ·do orç.amcnto da 
Guerra. O meu lwnmdo amigo c illustt•c represcntnnto do 
Maranhão confirmou a noticia de que realmente já estava em 
geu poder a emenda c exprimiu o pensamento 'do Governo., 
Estendeu-m 'a. Estava cscripta em papel amare li o e já conti
nha. quatro nssignaturns de membros da Comniissão de Finan
ças desta Casa . .Faltnva apenas uma para ser nttingido o quo- · 
1'uu~· J•cgimentnl t\cJcessm•io· á sna approvação, tornando, assim, 
devido ag assignatut•as que ,iá continha de membros da Com
missão ile Pinnn~.as, dispensavel a nudiencia da mesma. , 
· Dilia esta 'enwnrla: "];:'o Poder Executivo autorizado· are

v•ir os quaclt;os e t·abellas de vencimentos dos funccionarios da 
União, podcmdo alterar csl:es quadros e esses vencimentos ll 

~~ decretar· as reformas que forem ,julgadas convenientes." 
A propost.a elo Governo era, assim, exactissimamente 

igual áqni!lo qur. foi depois formulado como um dos artigos do 
projr.ct.o e apresentado á tlonsi.dernção da Casa pela maioria 
ria Com missão -ele Finanças; isto é, o que o Governo· queria, 
no .meio rlessns difficuldades de vida com que luctavam os 
J'unr.cionm•ios publicos, r da gran.dc prcmencia, da miseria e . 
ela J'omr. que enlutavam os seus lares, era arrrancar a distra
~·ÜO do Poder.· J,()gislntivo uma nntm'izaÇão para alterar os qua~ 

· dros do funccionnlismo publico, para reduzir o pesgoal, pam 
transfm•ir de 1JJ1la repartição para outra os pobres servidores 
rta Na~ão, sem uma palavra que exprimisse claramente a in
tenção , do lhes elevar os vencimentos. O Governo ficava as
sim aut.orizarto a alterar os vencimentos c tanto podia fazei-o 
para mais, como para menos. ficanrto ainda autorizado a re
duzir ou modificar os quadros o a transfcrit• os funccionarios 
publicos do uma pm·n outras repartições. Era tamhem auto-

. rizado a reformar os serviços, isto é, a inedida não attendia 
nom á necossidado do cncontrar~se clm·amento estipulada a 
Alevação do vencimentos o o amparo no funccionalismo pu
blico. O quo SI) pro.tendia m·a nrrnnc!lJ.' á :fraqueza do Parla
mento uma lei C!UO autorizasse o Governo, investido da dieta
dura administmtiva, a produzi1·· um vnrdndciro ~err•omoto nos 
quarh:os .da administ.mção publica, alterando; discricionnria
morito vr.ncimentos o m•ganizaçõcs, isto é, chamando a Ri 
aquillo que ora nt.trihnição privativamente nossa: - n mo(li
ficaç.üo dos vencimentos dos J'unccionnrios publicas. · 

Eu respondi immr.diat.amcnte (lo Sr. Senador .Tos é 'Eu
?.rbio · quo ahsolntamr.nto não ncceiLava a medida nos termos 
em qu11 11st.avn post.n, porqnr., nlóm do todos os defeitos j(t in
dioados, nrm si·qnor nuf.ol'izava a nhertura d1.1 crcditos, 'o qutl 
indicava ·qnCI o pnnsnmcntci elo flovomo m·a fiem• investido elo 
poderrs amplos para rcvrr os quadros da administração, parn 
t.ransfr.ril• 1'unrcional'ios, para l'r.rluzir seus vencimcmtos, o seu 
numm•o, isto •1, fir.ar armado ele uma guilhotina contm o fun-

. C\cionnlismo publico, som a mrnor autoriznr.ão, nrm para ole
\•aJ' os seus vencimentos, nrm pura acudir :\. prr.mrnr in, :\s clif
fi cuidados da ,vida, 

Formulei então a minha omondn fl disso qno a nprr.sen
taria om quaesquol' tm•mos . 

. Pediu-me, então. o Sr. Victorino Montniro, quo adinsse
.mos. a questão "para o dia immediato, pois nessa mesma occa
ei\io partiria pura pnlacio afim de se entender éom o Sr. Pre-
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Ridont.c da Ropnhlicn c iria .levar-lhe os termos rln emonrla oni 
QlW r.n foJ•mnltiJ'Il ns pr·ct.cnr.õrs das cln~scs elos sorvidol'lls tio 
Est.ado. . . · · _ 

~andou-a, então, S. Ex. passar á machina pela dactylo
graphrn da Casa. Esta tirou diversas copias, uma dellns para 

.mim, duns para o Sr. Victorino Monteiro e uma outra; na mi
nha absoluta inscieneia desse facto, foi fornecida no repre- · 
sentanto do Im.pa!•cia.l, que então nesta Casa, exercendo. uma 
netividade vigilantissima, não só havia surprehéndido todas 
as minhas coqversas com o Sr. Victorino Monteiro,· como, 'des
cendo á sala dos trabalhos ·dos stenographos .e dactylographos, 
conseguiu obter uma dessas cópias, que no dia seguinte estam-
pava no Imparcial. . . 1 • 

O Sr. Presidente da Republica, examinando os termos' do-_ 
meu esboço, declarou,. desde Jogo, terminantemente, que em 
vez da fixação de um mínimo e de um maximo, como eu ha- -
via feito, de 15 até 25 o/o, preferia ficar armado de poderes 
para augmentar discrocionariamente, ·. mas tão sómente até,. 
20 %, de modo que a redacção de que mais questão fez o Sr, 
Presidente da Republica, foi a que o investia da autorização 
de elevar, sem fixação de um mínimo, até o maximo de 20 % 

-os vencimentos dos funccionarios publicas. . .. 
De modo qtie S. Ex. pleiteava do voto legislativo a ob

tenção de um medida que o autorizásse a elevar·até 20 %, sem 
fixação de mínimo, os vencimentos dos funccionarios. Apro
veitou-se, pois, da redacção que eu formulára, de 10 até 25 o/o, 
para, supprimida a cifra de 10 o/o, ficar apenas a elevação de 
20 % e rebaixando os 25 para 20 % •. 

Como o Senado inteiro sabe, como a Colflmissão de Fi
nanças em peso não ignora, de operarios até então não se Ju~
via cogitado; ninguem dissera ·a este respeito nem uma 's6 
palavra. . .. 

Eu havia sido .procurado naquella occasião por uma nu- · 
morosa commissão .. de operarias que mo pediam 'obtivesse para 

. elles .um augmento de· 20 .% nos seus salarios, e respondendo 
. ao appello .que me era feito ,pelos operarias da Marinha, eu 
lhes declarei que achava justíssima essa sua pretenção, con-· 
tanto. que e lia fosse. estendida a todos os outros operarios da 
União. · 

llondo~so · elles de accôrdo commigo, neste ponto de vista, 
. ficou desde Jogo fixado no meu espírito, como um dever, o 
pensamento de promover· a elevacão gora! para todos os· ope-
I·arios da União. ' , · 

Mais. ainda.· Sabendo éií dns difficuldades com que luta
vam .os soldados e marinheiros, vim ú tribuna do Senado lm• 
um memol'ial dos sargentos e. soldados, cm que olles me nar
ravam os detalhes íntimos da sua vida do miscria e de soffri

. monto: o preço do sapolio, da pomada destinada n dourar os 
seus botões, da graxa necessaria para os sous calçados, do sa-

. bão destinado a lavar a slia roupa, e assim por d.capte, para 
most!'ar que o auxilio que a União dava nos soldados do 

.Exercito não era, ab~olutamente, suJ'ficiente nem siquor pnrn 
quo elles podessem limpar ag suas fardas nem dourar os seus 
botões, não era nem siquer sufficient.e para que podassem se 

· exhibir limpos e descentes, nas fileiras· dos seus corpos e no 
·serviço publico do Exercito, ' 

o O'.l 
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Vê, pois, a. Casa. que si uLé euLão a questão em exaJUinat.la 
no ponto de vi~La restricLo de aLL13ndcr ás necessidades em 
<(UlJ se debatia a classe do~ funccionarios publicas, eu desde 
logo cómprchent.li que a mcdiua, desde que ella. resultava como 
uma necessidade, diante das diJ'J'icu Idades quo então attin
gmm todas as classes pobres da nossa sociedade, não podia dei
xar de ser estendida aos operarias, soldados o marinheiros. 

O Sr. Presidente da Hepublica declarou, naquella occa
sião, ao Sr. Victorino Monteiro, que si nós não lhe dessemos 
essa autorização, com a faculdade discrecionaria de elevar co-

.. mo elle entendesse até 20 o/o, isto é, si· nós não lhe dessemos 
uma auLor•ização quasi indeterminada, que isso seria uma ag
gressão á sua autoridade, uma ~alta de consideracão vessoal, 
o que, neste caso, elle usaria do recurso do véto. ' 

Arncacou desde logo com recurso ·do ·véto, e cu declarei 
enlão ao Sr. Victorino Monteiro que, diante dessa espectativa. 
de uin ·véto, nada mais havia a fazer, sinão ceder, porquiJ um 
·v dto importaria em adiar a questão por muitos mezcs c os, tra-

. balhudores do Estudo, os l'unccionario~ uu H.epul.Jlicu, os sol
cJados e murinheit•os das ·nossas 1'or1;as .at•madas não podiam 
esperar muitos mezes a solw;ão das difi'iculdades materiaes • 
de vida com. que então lutavam. Mas, não so contentou o Sr. 
llresidente da Republica em alterar a minuta. que eu havia 
fot·muludo. 'Não se contentou S. Ex. om estabelecer rpara si 
a faculdade de elevar; discricionariamentc os vencimentos 
d~sde um até :W %, deixando assim· o Podet· Legislativo em 
má situação, pois não l'ix'ava um miníma, c todas as vezes 
que se dá uma autorização .dessa natureza, acontece que o 
poder publico não fica comó uma auLodzacão de n.levar até o 
maximo sem um mínimo. . 

Quiz· S. Ex.· lambem· que a medida que cu julgára at
teu taLaria dos direil.os do J'unecionalismo publico fosse inse
rida lambem no projecto e então lá surgiu a autorização para 
o Governo reformar os ~erv'icos publicas,. elevar os vencimen
tos c tr11nsfcrir funccionarios de urna para outra r·cpar·UcilD, 

' de um para antro ministet•io. · ·· · · 
Havia uccrescentado, é cer·to, a Comniissão a formula -ud 

t•e(erenditm. Eu, porém, não accoitci essa solução, porque a. 
· formula ad l'cfcrendmn lcm sido entendida de dous modos na 
nos8a actual corruptela interpretativa: umas vezes como sus
pensiva da execução da lei, emquanto não se opera a ratifi
cação legislativa; outras vezes como .decretando uma especie 
de provlsorio-definitivo, isto é, a medida entrando desde. logo . 
cm vigor ~em uma decisão legislativa, de modo· que essa do
cisão legislativa podendo até nunca siqner vêrificur-so, como 
occorreu cm t•elacão á reforma da instruccão publica, que, 
autorizada ad re(m•endttm, foi. posta desde logo cm .oxecur;ão, 
sem que, entretanto, nunea o Poder Legislativo a tivesse ra
tificado, nem referendado o prQ\'isorio, que se tornou defini-
tiw. · · 

0 Sn. PAULO OE FRON'l'lN -,Na lei oi•çumcnlaria. 
O Sn. liuNEU ·MAcHADo - De modo que, · oomprehcndi 

muito bem que o Prosidmte du Republica qur1!'cndo essa au
torizacão ad 1'C(crendum• iria dolla servir-se do mesmo m0l1o 
~uo no precedente conhecido, isto é, no qúe conccrno ú auto.., 
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rizacão para a roforma da Instrucção Publica, decretada M 
or•;amento de 19U para 19Hi, obtida sob solicitacão do !Çfinis
tro Sr. Carlos . !llaximiliano, com a clausula ad re(erendum., 
mas executada desde logo, dizendo-~e que a clausula ad re(e-
7'eudum não era suspensiva. 

O Sn. PAULo DE Ji'RON'l'IN ......:. 1\las, depois, o orçamento tor-
noú a approvação definitiva. . 

O Sn, Im:mu l\fACHADo - Então, Sr. Presidente, Julguei · 
que era perigoso pcJ•millir-~c uma autorização ·desta natu
reza,' fJOI'que alterar: vencimentos tanto póde ser para mais 
eomo para menos, e, além disto, a fixação de vencimentos é 
attribuição privativa do Poder Legislativo, Como o Governo 
havia affirmado, pela ·palavra verdadeira e sincera de Victo..: 
rino' 1\Ionl.ciro, que podh estar talvez repeLindo uma inexacti
dão, não por conta propria, mas cm nome de terceit•o, como. 
o Governo havia affil'mado, pela :pala,Ta de VicLoriho !llon
tciro, que· t.inha estudos, que Já. iam muito adiantados - ex
pressões textuacs do honrádo i:lenador pelo Rio Grande do 
Sul - sobre essa rcorganizacão,. cu, redigi a minha emenda 
do 8eguiute modo: , · · · · 

/ 

«0 Governo apresentará, na proxima sessão legis
lativa do Congt'esso, Nacional, as bases para um pro
.ieclo definitivo .de J•evisão e cleva~:ão dos vencimentos 
diarias c prets dos funccionarios militares c civi;;, ope
rilrios, soldados e marinheiros das forcas fcderacs., 

O Governo, exigindo a modificacão dos termos da minha 
redacção, queria evidentemente al'!'ancar uma autorização 

·. que, em um art. 2•, cm cont1•adicdão com o arL. 1 •, desfi
zesse a autorizução para um proJecto de augmento ·Pl~ovisorio, 
resultante da ;::oncessli.o da gratificação da fome . 

neunidot; · os funccionarios publicos no Club dos .Funccio
narios, c examinada a questão, l'C'solvet'a a grande assembléu 
pleitear a npprovncão dessa emenda ,para todos os funccio
narios que. recebessem até 12 contos anuuaes,. porque, uma 
das modificacõe.;; feitas, no meu esboço, pelo. honrado .Sr. 
Presidente da Republica, fôra e~actamcnte a de reduzir esse 
'augmento no sentido de aproveitar clle tão 'sómente nos 
funccionarios que recebessem até nove contos de vencimentos 
annuaes. . 

.S. Ex. excluit•a assim todo o p!·oroosorado, os majores 
do Exc·rcilo, todos os primeiros escriptuarios e· ,primeiros of
f.:ciaes das repartições publ'icas. Entendi que era uina ini
tlUidadc a exclusão do toda essa g1•ando massa de servidorós 
do Estaao. e 1emb1'ci ainda, aqui, e·m um · discurso em que 
pretendi falla1• ao coracão· dos meus collegas, os 1neus e os 
seus deveres de gr;àtidão, de reconhecimento e de estima com 
todo o professorado publico, que formára a alma da nossa na- . 
cionalidade o para com o professorado militar, do onde' surgiu 
a figura serena c luminosa de 'Bon,iamin Constant, o apostolo 
•Ja mocidade republicana c do J~xercilo. Lembrei ainda que a 
exclusão dos maJores reprosonLava uma iniquidade, pois sc
·l'iam excluídos lllcnna Barreto, Solon Hibciro o outros dos 
mais bravos dos · bravos do noS<io Exercito, que haviam 
desembainhado,· em 15 de novembro, suas espadas, pam u 
funda\ião do regimcu de quo nos cstavumos beuefipiando •. · 

.. 
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. Havendo o Club do.s Funccionarios Civic prete.ndido 
obter que a medida aproveitasse aos .funcdonarios que :per
cebiam 12 contos do réis annuaes, mandava então uma CO!l).
missão numerosa ao Pal'aci.o; r, nessa occasiáo, o Sr. Pre;n
dontc. da ne·publica declarava á.quelles que o procuravam que 
c~sa medida sti passava porque cllc que1·ia, e que em relacão 
~Q[i funccionarios que percebiam de 9 a e contos, iria eti
·tndar a questão. E. estudando-a .. decidiu wontra elle.s no 
sentido do obstar que a medida os altingisse. 

Vê, pois. a Casa que o Sr. Presidente da Republica foi 
primeiro quem quiz que a autorização fosse redigida nos ter
mos em quC' a lei ho.ie se encontra, isto é, permittindo au
gmentar at.é 20 o/o, ou seja a fixação de um ma::dmo sem a 
do um mínimo; segundo, que S. Ex. excluiu. todos os funccio
narios quo percebiam mais de nove contos do réis, quando, 
no esboço que eu redigi fazia beneficiar com essa gratifica
ção os funccionarios que percebiam até 12 vontos do venci
mentos annuaes o mandava dar de 5 a 12 o/o áquelles . que 
percebiam mais de 12 contos. . 

':-.1a grande reunião celebrada no Club: dos Funccionarios 
Publicas Civis. recebia eu mandato ·de ,pJ'eitear diversas 
emendas. Eram cllas as seguintes: , ' 

«Emenda subsf.itutiva ao art. i": 
ArL. E' o Poder Executivo autorizado a au-

gmenLat• cm pro·porcão não excedente de 310 o/o os -ven
cimentos dos funccionarios civis c · militarc5 que per
ceberem annualmente atli 2:400$, e até 20 o/o os dos 
que perceberem niais de 2 :4<Y0'$ até 12 :000$; sendo ex
tensivo o augmento ·aos salarios e soldo dos opera rios, 
marinheiros e soldados da U niiío.». 

Aqui está a emenda redi!;'ida com n I!r.opria lettra do . 
:presidentC' do ·Club dos Funccwnarios Publicas Civis, o Sr. 
Lindolpho Gamara, tão conhecido nos meios parlamentares, 
que elle honrou como Deputado pelo Rio Grande do Norte 
o onde ôril'hou com os fulgores da sua intcll'igencia e· traba
lhou com o esforço da sua actividade em favor do bom ,pu
blico e pela 'CaUsa doil 5eus. companheiros. 

Vindo eu ú reunião reseryada da· Commisilão de Finan
.;:as, pois para todas fui chamado se·mpre por telegrammas, 
que pbssúo, firmados .pelo seu honrado Presi'dente, Sr. Se
nador Victorino ·:Monteiro, tendo eu suggerido este augmento 
de 30 '7o para oa funecionarios que .porCilbinm até 2 :I,QO$, a 
medida .foi rejeitada pela Commissão. :Pedi, então, a palavr1t 
e .formulei uma outra questão o era que os funccionarios 
que percebiam menos do 1 :800$ leriam um augmento inai- · 
gnificante, propondo pm· isso que esse augmento fosse 
de 50 o/o. . 
· Depoi~ 11'e lungu t.lebule cn1 que lembrei ú Commiseão dd 
Finanç.as ,que havia operarias, uprendi·zes da Imprens!t 
Nacional. nas Obras Publicas c na Estrada de Feno co·ntral 
do Brasil que percebiam $500 por dia, havendo -outros ·Que 
:r,ercebiam J $, 1$500 o 2$. comu existiam uo Arsenal de •Ma
rinha com 1 O, 15 c 20 maiti annos do serviço ú o·spera de vagu, 
.iti homens, f.rabul'hando admirnvcl'mente bem, produzindo 
com muita habilid!tdc como qualquer velho· apararia da in

.·aust1·ia parLicultll' e qqc, entrolanlo, percebendo esses ·ruiu-
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~nados salarios, não queriam, não podiam abandonar a sua 
Í'eparticão porque ailiU"a manLinham a esperanca do que pU;. 
r:os~em entrar pura os quadros c gosar das garantias do mon
Lnpio ttpostmladoria de que gosam os operarias da União e da 
que Í1ão go~um os operarios da industria purLicular. 

Caü~ou espanto na Commissão essa minha decla,racão. 
A wiuha .palaVI'-~~< foi con:J'irmada por uma c.qlosicão luminosa, 
eloquente e cmocionanLe feita· pelo Sr. Senador Francisco ::lá. 
V. Ex., meomo; qu1e honra a presidencia desta t::asa, presente 
a esses trabalhos, como o honrado Senador f::ioares dos Santos, 
dous dos ma,is eminentes membros da Cômmissão de' F'i
nanc~as que assistiram á aquella sessão e aqui P.resentes, no 
reci.Íllo, conhecem a profunda emoção com que a maioria da 
Commissão decidiu e·ntão conceder esse· beneficio aos ope-;
rarios que percebiam mernos de· 1:800$000. E assim a minha 
emenda triump1hou. . 

Outra das medidas pelas quaes lut&va o funccionalismo 
publico era. a modií'icutlva do art. 2", ond() pedia. q,uo, cm ver. 

· da~ expt•essõcs «a4 re1'el'Cndum» do Congresso, se accrcscen-
. la~scm depois de suvprimidas cllas, esta l'onnu•la: • 

«Esta reforma só c'lllrará cm vigiOr depois de approvatla' 
pelo Cong.i·esso». · 

A Commissíio u,ssim decidiu. E uhi est.á co1no um «ad
t•cferendum» que permittiria talvez mu.is um abuso por parle 
do Gove1·no, dando-se-lhe ensejo de por immediatamenle em 
exccuciio essa ,reforma,, se transformou cm uma rcstricc;üo, 
cujo resultado foi este~ apezar das declarações do Sr •. Viclo
rilllo, Monteiro de que os trabu,lhos de revisão das tabcllas dos 
ve·ncimentos dos ifunccionarios já iam muito adeantados, ape
zar da lei que mandava o Governo faze•r nsse . cRtudo para 
submettel-o ao ICon~resso, ma.is de um anno já decorreu sobre 
esses acontecimentõs e.a.té ho,ie, o Sr. Prllsidentc da llepublica 
nenhum projectO', nenhum estudo enviou a esta Casa. 

Outra questão importante então . agitada !o i r:sía. 
EnLendia o· Sr. Presidente da Republica que, havendo 

sido a.ugmentadas diversas cla,sses de funccionarios, -como 
Lambem de operarias, nos dous .,u;Jtimos annos, ·!lãq_ era lir.ito 
uonceder ·novo augmen.to. com a decretaoiio em vroveito delles, 
()a ot•atificaçáo da (orne. . 

Ponderei, então, na· Commissiio, Sr, .Presidente, . que não 
m-a licito nem rãsoavel esta,belecer-se uma restriccão de~La 
natw•ezUJ, pelo. simples circumstMWia de que esse augmentó 
:l'õra concedido, porque esses funccionarios percebiam,· em re
laoão das outras repartições ~ aos outros serviços com ,que 
se.- os pudesse comparar, servmdo u,ssim oic p,onto de con.fron
tacão, vcncimcp.tos insignificantes, c a ru~ão de concede!' o 
au:smento desses dous uo!timos a:n.no~ J'oram pura repara!' a 
injusLica da insufficicncia' dos ve·ncimcnLos cm •relação á 'lla
turoz~ dos sm~vir.~os quo prestava. Mns.~como a t)Ucstão cm 
debate era a relativa á gratiJ'icacrtO dccort•enLe da carestia du 
vida, essa carestia sobrevindo l\pós o augmcni.il concedido, não 
era licito negar-se aquillo qu.e era, medida de nal.uru~a gcJ•nl, 
pum occarr81!' a todas as necessidades tio lodm~ o r; , operat·iob, 
11\mecionarios e soldados, que nuo ti•n'ham r~·l~Ul'tiOS suJ'fici~:n
tcs para a sua alimentação, c não cru, questão de revisuo do· 

I ; 
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vencimenLos de e(jfltipara~'ões de reparLi~üeo, de t.aliellas de 
vencimento~ e de categorias du eat·gos . 

.l!:t·a qu:;l.ão completamente ú parte. 
Pa·opm, então, a supp.t·cs:;ão deoLe at•l. 1 ", o.ssim curn

pri.ndo o 111anda!.o que me J'ora · honro:;<J.merite confiado ptJia 
grande asscmbl•!a dos J'unccioímJ'ios !l opeJ•ariu:; publicas .. 

A Corn1uissão J'iliarHio-sc ao meu ponlu de l'ista, adoplou 
a ClllC!ldôt Sllpjn'CSSÍ\'3,. 

Qual· não foi, pot'"ém; a minha .;usprcza, Sr. Presidente, 
qua~1do, alguns momentos depois de findos · os trabalhos da 
Commissão, alguem me soprou aos uuvidus que o Sr. ,Joan 
L)'ll'a, f•jhvchamado ao Pa,lacio do Governo, para exami!JHH' 
.noyamente, coni 'o Presidénl.e da Hepuli!iJ;a a que:;Uio e revoJ' 
o voto da Commissão de I<inamças. 

}Jrocut·ei immediatamcnto, o l:lr. João J.yra e pcrg'\tnl.ei. 
lhe: «0 collega J'oi chamado a P~lacio para trata~·. •Jessc as
sumpto? S. Ex. me respondeu, então: absolutamente; não fui! 

O aviso a.inda não havia chegado a s·. Ex. Porém, eu iá 
tinha conhecimento da sua expedição. 
. Pa1.•ti des,ta Ca,sa. No. dia seguinte ao entrar aqui. o meu 

nobre ·Collega me perguntou como podia eu saber que elle ia 
ser chamado pelo Presidente da Republica· para tratar do as-
sumpto. · · 

· O SR. ,PIIESIDEN1'E - Glmrno :\ attcnoão r! e V. Ex., pat·a 
que. a hora do expediente ,iá está terminada. 

O SR,.. IRINEU MACHADO - PorfeilanlCntc, · PeC:.o. então, a 
Y: Ex .. que m·e conceda a palav·ra .na sessão . seguin.te, para 
que eu prosigoa· nesta,s cousiderações. .E~tava justamente em 
uma parte intcressantissi'iua da' questão. A~ vista, porém, elo 
aviso de y. E:x; .. deixai-a-hei pa,ra amanhã. '. · . ' O SR. PRESIDENTE - V. Ex. ficará inscrtpto para- a se<-
são de· a,manbã. (11/uito bem~. rnuito bem. ,l , 

ORDEi\I DO DIA - ., . ' 

O Sr. Pre'sidente :... Não" havendo numero para as vo!a
•;ões constantes da ordém do dia, passa-se á ma teria em de-
bate. · · ·. . . \ ·· '· . .,::. 

' '\ / . ' 

AER\'IÇO DE AllASTEQjMEN1'0 DJl. AGUA .. . •, 

· I' discussão do projC'elo do Senado n. 6 de. 1920, maii'
dando fazer a revisão do serviço, de abastecimento· de agua á 
Capital Federal. 

·Encerrada e adiada a volacão. 

DI::P091'l'O ,TUfl!CT, ,I, PAR·\ llYI'l'AR FAI.Lf.NCIA 

\ ' 
: · i' discussão do'projectn do Senado n. 85, de 1920, deter

minando que o deposito ,judicial da imQorLancia de uma cam
bia!' sac·cada em moeda .extrangeira impede o protesto e evita 
a decreta~ão da falleneia. · 

Eneorrada e adiada a '"ótacão, 

;f, 

') 

... 

. 'l. . 
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,\NNAEB DO SENADO . 

TEMPO :DE EIYffiARQU~ PARA PROMOÇÃO 

1' discussão do projecto do Senado n. 94., 4e i920, red'!!-
zindo a um anno o tempo de embarque necessarto á prom()ljao 
dos corpos da .o\rmada e classes annexas. 

Encerrada e adiada a votaoão. 1 

. O Sr. Presidente - Nada ~ais' havendo a tratar, vou Ie~ · 
vantar a sessão. · 

·. 'nesigno pará ordcni do dia da seguinte: 
Votacão, em discussão unica, do recrueríementó n. i, de 

J 921, requerendo ao. Governo informações si tem conheci
mento de que cidadãos brasileiros receberam, usaram e accei
taram t.itulos nobiliarchicos ou condecoraç&!ls estrangeiras, 
'quaes os nomes desses· c•idadãos, e porque motivo não foram 
até hoje- Pl'Ocessados e punidos na· fórma da lei 569 
(do ,Sr. Pe/.ix Pacheco); 

' Votac;ão, em discussiiQ unica, do 1·equ~dmenío n. Z, de 
Hl2l, propondo a reconstituição da Commissão Especial in
cumbidtt 'de estudar e cmittir parecer sobre o projecto do Co-
digo Penal (do S1·. Gcncraso Marques) ; . 

. . Yot.ação, ·em .discussão unic11, do requerimento 11. 3, de 
1921, propondo a reconstituição da Commissão Especial in

-· ellmhida · âe estudar o emi!Jtir parecer sobre o projecto do 
Codigo Penal l\Iilitar (do Sr. Benjamin Ba17'oso): 

. V:otacii·o, em 2' discussão, da proposicão da C11ma.ra dos · 
Deputados n. ·171, de '1920, que declara de utilidade publir·a 
a Escola Superior- de Botucatú ( corit pm·ecer favol•o:vet . da. 
Contm.iYsrio de {nstiça c Leoislação); _ . · · · 

· . . Votacão, ein a• discusslio, da .proposição da eamara dos 
Deputados n. 24.1, de· Ul20, que abre um credito df.l 1:825$ 
para pagamento de diarias a HeJ•melindo FeiT.eira de Lima 
· (1:ncltt.ida sem parecer em. vlrtude de uroeilcia requ·er,ida pelo 
Sr. n.rymundo de ,lfimnda) ; . . . ._ . 

· · Vot.açit:o, cm 3' · diseussão. da proposicão da Caruura do~ 
Deputados n. 2110, de 1920, estendendo" á Escola PI·ad.ica de 

· Commercio do Pm•tí as· d•isposições . ·dàs leiS. ns. 1. 339, de 
1905 e O .~46,' d()>-191'1 (incltt'ida .~cm pw•eccl', em vii•tude de 

-ttr(lt.:llcitr. · l'Cql~crida. pelo 81• •• (usto Chermont); 
Vota!}ão,, cm 3' uiscussfio, . da proposiéiío da. Ca!UQl'U. dos 

IJcputados n. 251, de !920, autoJ•Jzando o Presidenlie · dl\ <: 
nopublica 'a abr.ir o credito de ·62:016$U7, para pagamento 
aos herdeiros do ex-a~ente J'is~)lll.· dos imf1ostos de consumo-.· 
no Estndo .da Bahia,. Severo de Souza Coe ho, em .virtude de 
.~entenéa ,iudiciaJ•in (incluido cm ordem di) 'lia cm :virtude de • 
·u1'(1Cl1Citl do Sr. Mm•cilio ele. Lacerda); . . . 

Votnçiíu; cm. 3' tliseussão, da proposicão da. Gamara do.~· 
Doputu.úos n. '253, de 1 !l20, au.lorizando o Presidente da . 

· !iepu.b!ica. a abrir, pelo Ministerio da Fw.ondn, u ·:credito es
pecial d~J52 :272·~9'27, afim do· serem pagos, em virtude de 
«ent.rmr;a .iudic'iariíl: de ultima inst.nncia, os vencimentos de llo
mualdo de Souza Mollo. escrivão da collectorfa de Jabotica

'bal, S. Paulo, de ·15 de 'março· (incluidoem o1•dem. do dia cm 
'l.lirtud·r. urucncia áo Sr • .llarcilio de"Lace1'Cla) ; . . . . 
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Votação, em 3' discussão, do .pro,iectó do Senado n. 122, 
de 1920, autorizando o ·Gioverno a mandar pagar a D. Mar
garida Oc.tavia Tiburcio Carneiro a differença do pensão de 
montepio a, que tem direi;lo na qualidadé de viuva do genrJ
ral Gomes Cat•neiro, relevada qualquer prescripção em que 
haja incorrido (da Gommissão de Finanças) ; . 

Votação, em. r• discussão, do projecto do Senado n. 6, de 
1920, mandando fazer a revisão do serviço de abastecimento de 
agua á Capital Federal (c101n parecer (avoravel da Com·missão 
de Cc,J!stituição e Diplomacia) ; ·c · · 

. Votacão, em t• discussão,· do .projecto do Senado n. às, 
dCl 19~0 determinando que o deposito Judicial da importancia 
de uma cambial saccada em moeda extrangeira impede o pro
trsto c evita a det•retaçiio da fallencia (com parece1· (avoraveE 
da Com-missão de C1mstituição c Diplomacia); 

Votação, em r• discussão, do p·rojecto do Senado u. 9·i, 
de _19210, reduz:indo a um anno o tempo de embarque ncces
~arJO :i promoção dos corpos da Armada e classes annexas 
(com iParecer (avoq·avet da Commissão de Constituição e Di· 
!J'omacia) • ·· 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 3,0 minutos. 

-· 

' IS' •SESS.\0, EM 27 DE MAIO DE 192:1. 

PRESIDE:I'C!A DO SR,, DUENO DE, PAIVA~, PRESIDENTE . . 
• I 

1:\'s r3 hot•as abre-se a. sessão, a que concorrem os .Srs. :N, 
Azeredo, Cunha Pedrosa, Mendonça Martins, Silverio · Nery, 
Lopes Goncalves, Cost:l.'llodrigues, . Antouino Freire, Benjamin 
Barroso, Eloy do Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva. Eu
se.bio do Andrade, Siquoira .de 1\Ienezes, Antonio 1iluniz, Moni2; 
Sodt•é, Jcronymo lllonLeiro; .Miguel de Carvalho, Paulo de Fron
t.in, 'Irinou Machàdo, Bernardo Monteiro, Alfredo' Ellis, Alvaro 
de Carvalho, .Tosé 1\rurtinho Pedro Celestino, líamo~. Caiado; 
'E:ugenio Jardim Carlos Gavalcanti, Gonct'OSO oMa:·qucs, Lam·o 
Müller, Vida.) Ramos, li'!ilippe Sc'uuidt, ·Soares dos .:Suutos o 
Vespucio de Abreu (33) . • 
• Deixam de,· comparecer com causa .iust.it'icaila os . ISrs ., 

Abdias Neves, Hcrmeuegildo de Moraes. Alexandrino de Alen
car, Justo Chcrmont, Indio do Bmsil, Ciodofrcdo Vianna, .Tostí' 

,. Euscbio,. Felix Jlacbeco, Francisco Sá, .Toiio Lyra, 'l'obias 11\lon
t.cit•o, !tosa e Silva, Aruu.io Góes, Oliveira Valludão, Goncttlo 
!'tollomborg, .Bornm•dino !llon~ciro,, Mureilio tl'e Lacerda, Mo~ 
dcsto Lua!, Sampaio Cul'l'êa, Raul Soares, Francisuo Sallos, 
AUolpho Gordo, Xavier tia l~ilvtt o Carlos BarbOH:t (24) . · · 

: E' lida ll sem observa~ãt• ltpJn'ova:da a acla da sessão . 
anterior. · · 

O St•. i" Seol'Ot~rio declara. que não lia expcf!JonLc. ,. 

..... 
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•. A.Nl-1.\Es DO SENÀDO ; 

o Sr. 4• Secreiario. (scl'v~ádo de ~·) pl'Oc.edc á leitura do 
Geguinte . · · 

. PAHEOEII 

N. 35- 1921. 

' . O honrado Senador pelo !Estado de 1S •. Paulo, Sr. Alfredo 
E!lis, submetteu á apreciação do ·Senado, na sessão de 9 do 
corrente, uma indicação propondo que a Commi~são de' Fi
nanças, de que é digno Presidente, passe a ser composta dA 
onze membros, ou sejam mais dous do que actualmente. ' 
. S. Ex., mais do que ninguem, conhece a enorme somma 
de ·encargos .que pezam sobre ·aquell'a Commi~são, chamada a 
dizer sobre quasi todos os projectos iniciados n'o Senado e 
sobre as pr'oposicõe& da Camara dos Deputado~ que abrem 

. creditas e sobre os diversos orçamentos da Republica .. Dahi a 
l!lecessidade de ter ena maior composicão, afim dll melhor ser 
·ciiskibuido ·o seu serviço interno e rião 'J:icarem os Senadores 
,que a compõem. sotlrecarrega·d•OS com encargos domesticas. 

· como acontece constantemente. . 
Esta Commissão, reéonhecendo a necessidade d·e ser au

~mentado o numero de membros d.aquella que é certamente 
a mais trabalhosa do Senado, é de parecer qu~; a.. referida 
indicação seja approvada pelo Senad'o. 

Sala da Commissão de Policia, 27, de maio -d·e 1921. -
:ii. Azerello, Presidente. - Cunha. Ped·rosa, 1' 'Secretario, -
Abdias ·Neve.~. 2" Secretario. - Mendonça .lla1'tins. 3' Secre
tario interino, 

INDJCAÇ.4.o N. (DE. 1921. A QUE SE REFERE O PAI\ECER SUPRA 

Indico que a Commissão de Fiian~-as passe a ter onzP. 
membros. _ · :- . · · . .. 

Sala das se;;sões, 9 de . maio de i 921. -. At{l•edo IEllis . 
• 

· · O Sr. Cunha Pedrosa ( ') - Sl'. Presidente, por n1otivo> 
de incommodos. de saude deixei de comparecer ás t.res ultimas 
sessõe's desta Casa, e, por isso, não pude corresponder im
meçliatamcntc ao· a:ppello que, na 'ses~ão de terça-feira ultima. 
da tribuna, me d~h·Igiu o .meu p11ezado amip;o o Mbre S·enador 
IJl·elo': Pa~·aná, o •Sr. Generoso Marques. Presente, :~gora, cum
~re-me declarar ao Senado que é de absolut:& verdade o facLn 
narrado por S. Ex., c. no qua]llle achei envolvido. 
. El'J'eclivamenlo, na manhã de 26 de abril uliüüo, tive o 
prazer de recebei' a visita do meu no'bre amigo que, decla- •, 
r ando não poder ir pessoalmente entender-se com ·o tSt•. · Pre·· 
llid'eMe da Republica. ontão ainda em .Petropolis, ·me pediu 11 
gentileza de ser intermediaria de unrped-ido que a .S. Ex. ia 
dirigir. . . · · 

O pedido, disse. o meu nobre amigo, era a II•ansfcr~ncia 
do capitão Sarclcmbcrg, do .Taguarão, no :,Estudo cl•J Rio Grande 

••• 
( ') EsLe di~cnrso ufLo foi -~·ovisLo P·olo oraLio1· • 

' 
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do ~uI, oild!e. se achava ·em serviço, :para o commanào da guar• 
mçao de Casl.ro, no Paraná, por isso que estava inJ'ormadu 
C!f QUe O comruand:ml.e de,sl.a ull.ima gunr•ni~.fto ia petlir• re• 
lorma do servrço do Exercrto. · 

Sr. Presidente, com grande s:ll.isfacão l.r•nnsmii.Li ao Sr •1 
Presidente da Republica lo pedido elo meu nobr·e amigo; e, 
dias ·depois, vi pela publicação· do acto, na imprensa desta 
Capif.a;], que :S. Ex. tinha sido sal.isfeil.o. · 

Resta-me agora, cumprindo os desejos do nir•,r amigo, no . 
· appello que me f'ez, congratular-me com S. Ex., porque, 
r.mbora não visse ca.rencia. de S. iEx. defender. se, por isso 
1lle parecer que uma vid·a P·rolongada e integra devia pOI-o 
a coberto de qualquer suspeita de .deslise, as eXillicações de 
·':?. Ex~ foram completas e bem mostram que (,. meu no'bre 
amigo merece a consideração e a estima d'e seus pare:> e póde 
continuar a honrar e dignificar a cadeira que vae occupando 
com grande operosidade e integridade, de caracter•, como re
presentante do seu Estado natal no Senado da Republica'. 

Era o que ·t.inha. a dizer. (lllUito bern.) · · 

6 Sr. Irineu Machado (*) -'Sr. Presidente, t.eve V, Ex:. 
hontem a benevolencia de me reserva!' a palavra para hoje, 
o que muito lhe agrade(iO, bem como ao Senado a gentileza com 
qne vne ouvindn r.sta~ considerações, que são, aliás, da ma-
xima import.ancia: neste momento. .. 

O operariado hra.sileiro tem pleiteado ultimamente causas 
relativas a salarios, assim como o direito de liberdade indi-

.. viclual dos seus membros, como o direito de suas associações, 
não sómenle pelo prazer egoístico de fruir esses benefícios 
que a legislação lhe assegnra, mas t.ambem como um ponto 
de honra para a sua existencia e para a sua missão na nossa: 
sociedade' ' 

A questã?. que se está debatendo neste momento tem 
muito maio1• alcance do que á primeira vista se póde pretendet• 
dar. Não se trata de nma simples reclamação relativa á ·in
sufficiencia de salai-ios. mas de questão da maxima procedEm
cia, como demonstrei no .mNT discurso. O operariado brasileiro 
pretende algumn'''cousa mais: é que se reconheça a sua exis
t.encia e que se respe.ite sua dignidade. Elle não ignora, e 
antes recorda com. profunda tristeza e revolt.a, ·os repetido!:\ 
act.os de força eorn que as suas reclamações o aspirações teem 
sido suffocaâas. .. . · 

Posta a questão. neste terreno, que a um tempo envolvia 
as condições de vida material do operariado brasileiro e a s~a; 
propria dignidade moral, n sua propr•ia honra, o seu propr1o 
dever de claRse, o seu proprio dever de homem do trabalho, c> 
seu propr;io dP.ver 'politico. reenceto minhas considernÇÕfiS de 
h ontem. ' · . ·" . 

. En dizia, narrando um ponto interessante das negocraçues 
t.rnvndas nrn torno da elahoraçiio e vot.a~\ão da c.hamada ~gra
l.ifiea(\iiO da fome», que o honrado representante do R'io Gran~~ 
do Nnrt.n. Sr•. Senador .Toão L:vrn. se arlmii':\ra como eu sab1a 
que S. Ex. in ser chamado a Palac)o, antes"111esmo de s.·Ex., 
t.er T>ecebido qualquer· carta. De lacto, eu. aqm, no Senado, 

, perguntára si não tinha sido chamado e S. Ex, me negára -
( •) Não foi revisto pelo oradqr .,, 

• 
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' ANNAER DO SENADO, 

quo hOIIVI'-Rsr t•rcrhido r~sc appr.llo do 'sr. Presidente da Re
publica. No dia seguinte, approximr.i-me da sua bancada o 
perguntei-lhe: recebeu .ou não o chamado do Presidente ? Ao 
que me respondeu o rroh1·e collcga: é exacto; ao chegar á casa 
:recebi um convite do .Presidente da Republica para ir á Pa-
•lacio. · ' 

Tudo quanto a Commissão havia assentado naquelle dia 
estava ameaçado, nrm só a medida concedendo os 50 % aos 
que prrcebiam menos de 1 :800$ annuaes, dentre os servidores 
do Estado, como a minha omenda additiva que eu propuzéra 
ao art. 4• do jwoject.o, para o fim fie só poder entrar em exe
cução, depois dc appt•ovada pélo Congresso, a' medida que o 
Governo plcitrava. anf,ol'izando-o a I'ever · os quadros do 
:funccionalismo pnhlico' civil pam o fim de classificar os Jo
gares por categorias r, de accõrdo com estas, uniformizar
lhes os ynncimentos. 

Essa propria mrclifla restrictiva, como eu a tinha elabo
rado, o Sr. Pt·rsidcnte ,da Republica 11ão a acceitava. Elle 
qúeria apenas fiem• invr.slido da autorização para rever os 
quadros no fnnrcionalismo publico civil. para o fim de classi
i'icar os logat•es por cat.eg·ot·ias r. de accôrdo com estas,' uni-
1'ormizar-lhes os vencimrntos; que1•ia ficar investido da auto- . 
rizneão para nllrt•at· as classifieaeür.s, numero e attribuições 
dos • empregados actuar.s, isto ,1, exr.rcer todos esses poderes · 
como um dictador, pois todas as medidas que S. Ex. reclama 
o fal, sr.mpre rm nomr dos srns mrlindres, das-· suas. suscepti
bilidades prs~oárs, da sua honra publica, da dignidade, da sua 
i'nnc\\ÍÍO, assóciando as rxplosües do seu .temperamento pessoal 
as inflacüei!, srmprr rrprtidas, fio seu poder absorvente, que
rrmlo l'~m\iJ• rm si o maximo dr poder, as attl•ibuiçíi'es dos 
ou l.t•os poderes. , · 

Bnm ,1 dr. vür que essa autorização que S. Ex. pleitenva, 
de ficar autorizado a r1wrr os quadros dos funccioriarios, clas
Rificar os Jogares por categoria, uniformizar vencimentos, ai
temi' drnomin:u\õrs. mt mm·o r ntti•ibn ições dos empregados. 
brm t\ do vf•J' niw l,oda essa massa r.normo de poderes estaria 
annnlladn dr.srlt) qnn rn estabelecesse que essa . reforma só 
rntraria r.m vignt• depoi~ de approvada pelq ,Congre~~o,. 
. Na reunião dos J'unrrionarios imhlicos, eff(ICILnada no Club 

dos Funrcionarios, soh a pJ•r.sidrmcia do" Sr. D1•. João Lindolpho 
Camara, ou havia mostmdo o pm•igo de .. uma. autorização desta 
natureza, qnr al.•í agom. apn~m· da olasl.ieidadr dus no ;sus nu--

. torizn~~ür.s, não tinha Rido com tal lm•gtwzn:. . . · 
O Sr. Prrsidrntc da R.epnblica pretr.ndia. a, pret1:xlo ilc 'nt

t,cndm• t'l necessidade de soccm•r!!l' as classes dos scn ~ srrvidores, . 
angnstiada pelo supplicio da fomr, arrnnjar tuna medida que 
r.ra uma nmra~.u a todus as suas gamntias, mr.ilidn (jU11 rt•a 11111 
granno .prrigo put•n os dirritos dos ··funccionarios publicos. 

Os fnnccionnrios pnbliros entenderam immediatamente o 
perigo dessa mrdida o lho solicitamm, como um eorrcctivo, qu~ 
cu rcqtHJi•rssn em l.rt•mos claros• no 'Congresso a l'Csl.ric~ão de só 
poder rssn mrdida rntrm· rm vigm• drpois rlr. approvada nnlr. 
J>odm· Legislativo. 

Sr. Prcsirlrn tr, o lmpm•Pial di\ 27 do drzombro de 1 !11 fi, 
narra tudo quanto se passou na Commissão. 

Vou ICI' os topicos principues dessa noticia, que são de um· 
grande interesso historico, não só pura a solução desta questão, 
como para o proprio historiador que quizer conhecer os rnetho-
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dos I com que se tem praticado o regil.nen P; exanlinar o iJ~riotlo 
de administ,ral)ão publirm soh a pregidenc1a do Sr. Epltac1o 
:Pessõa. 

Esse· documento é int.Cl'essanf,issimo. 
. ( . 

Diz o Jrnpa·1·rial dfl 27 de dezembro de 19Hl: 

' I ' 

"o AUGMF.NTO DR VENClMF.NTOS DO FUNCCIONALISMO 

' 

Após ter discutido os qrçamentos, a Commissã.o de 
Finanças do Senado, na sua reuni~o de hontem, occ~pou
se do· projecto que augmenta venCimentos aos funccJOna-
rios pubhcos. ,· 

O Sr. Victorino Monteiro communicou aos seus coi
legas que alli estavam present.es os Srs. Irineu Macha
do e Deputado .João E!ysio1 que representavam os fun~ 
·ecionarios publicios e que desejavam fazer á Commissão 
algumas observações á emenda que propõe um accres
cimo aos vencimentos dos empregados publicos. 

A Commissão declarou-se prompta a ouvil-os ·e o 
Sr. Irinett falou roi\inho, visto que o Sr .. Toão Elysio li
mitou-se a applaudir o seu collega. 

O Sr. Irincu começou po1· appcllar para o Sr. Fran. 
cisco S:í, no sentido dos te incluir no orçamento da. Viação 
a verba destinada ao pagamento dos opc'rarios da Central 

. rlesrle 1 de julho a 31 de. dezembro desto anno, em virtude 
de augmento dos seus salarios.. . · 

O Sr. Sá concordou c promett.eu attendet' ao pedido, 
··· quando for da :l' discusRiio do orçamento. 

Entrando n tratar do projecto de augmento o Sr
Trincu· discutiu-o artigo por artigo, cons.cguindo trans
formar todos elles. com ·excepção do que ostabelece como 
ma::timo para a perccpr.ão do accrescimo o vencimento do 
fi :000$000.. . ' • . , . . 

· · •· O art. 2'~ cstabolric.ia que n reforma dos quadros do 
funaeionalismo fosse ad re(er~ndnm do Congresso. O Sr. 
Trineu fez vm• que o CongrcsRo se demora. a refe.rendar a~ 
amortizações citou como exemplo a lei do ensino geral 
que está .em vigor ha cinco annos o que ainda não ·Obteve 
o nd ?'eferendJurn. 

Propunha que em voz de. J'icar como estava passassiS 
a redacção a ser: a reforma s6 rmtrar:í em vigor depois 
de npprovada pelo Congresso. 

A Commissão concordou com n. mudança. 
O St•. Trinrm disse que os funccionarios lcgislativoi! , 

o ,iudiciarios não r,stavam. satisfeitos 'com a redacção do 
nrojncto o pediam mnim• r,sclarecimento para que não 
h!IUVASS13 d1.1vidn que a medida os alc.anç,ava. A Commis
suo achou quo hastava. na votnÇ~iio, ficnt" determinado 
quo esses i'uncrionarioR t.amllrm devem gosnr do nu-
gmento .. " · 

.· . Entrotimto, sab·e a Cnsn qu.e até hoje essé au~mento não foi 
dnd~, apezar ~a. declaração cxpress11 da Commissüo do que essa 
medida !Jeneflclava tt todos esses runccionarios. 
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"O Sr. Irineu propoz accrescentar á palavra opera
rios as seguintes: diaristas, jornaleiros e meJlsal is tas. 

Approvado. 
O Sr. Irinnu combateu a disposição que isentava dos 

augmentos os funccionarios quo nestes dous ult.imos an-. 
nos ,já tiveram augmcntos. 

Acceito. . 
O Sr. Irineu achou pequeno o augmento de 20 o/o 

para os operarias que ganham pouco, sendo ahi acampa· 
nhado intelligentemcnte e auxiliado pelo S1' .. Francisco . 
Sá. A Commissão concorçlou em que o augmento para 
quem ganha até 1 :soo$ annuaes, seja de 50 %. · . 

O Sr. Irineu vae apresentar, em plenario, emenda 
propondo que o augmento alcance a,té os funccionarios 
que percebem 12 :DOO$ annuaes. " ·· 

Conforme a Ga~a sabe, ·éU que fni vent•rclor .nessa r~
clamação, fui, ent.rrtant.o, vencido em dous pontos essenciaes. 
Um delles ·el'a ·este: emquan~o eu ]:.~'opunha que o Governo 1'~
casse autorizar a elevar ·os, vencimen.to•s entre 15 e 25o/o ao·~. 
funccionarios qu.e percebi.nm até nove contos , e de cinco· . a 
10%, aos funccionarios que percebiam mais de 12 contos, ·) 
Sr. Pre~ide.nte da Republica obtinha junto de seu amigo, n 
Sr. Victorino Monteiro e da maioria do Congresso, que a au, . 

. torização fosse concebida nestes termos: 

«Fica . o Poder Executivo aí.J-torizado a augmentar 
nas ·proporções que .·entender razóaveis, mas que não 
poderão .exc.eder de 20%, aos funccionarios civis e mi-

. Htares que percebam aM nove con.tos de ré is, etc.».· ' 

Sr. Pl'esidente, quando a lei e.statuiu qtie o augmriniA~ 
dar-se-h ia em proporções razoaveis, apezar · dP. haver 1o SL'. 
PresidP.n:te qa . Republica advog>ado esta medidJ}, .entendel!d•) 
que e lia 'era a concessão de uma faculdade arbitraria~ cu 
penso que o Poder Legislativo usando a propri•a e~pressão, 
do termo crazoaveis», quiz estabelecer uma relação entre . a. 
·exigui{!ade .dos· v·enimento.s •e a •necessidade d·e .prvcr a vi(:!a~ 
deante os preços dos •alimentos c de •todos os objectos nc- · 
cessa·rios~ .essenciaes .:í vida. !\la expressão «rulimentos:P, ju
ridicamente. não se comprehondem só aquelles que são nece-s-:, 
.sarios para a satisfa'cã.o das exigencias do estomago, do van-· 
tre; na expressão «alimentos» se incluem' as necessidades d·~ 
vestuario, medicação, iltc., ·tudo qua.nto, em seu conjuntr, 

1 ·constitue as necessidades rudimen.tares, essenciaes da vid~l 
do homem. · · 

Ora, o Sr. Pre.sideri•te da Republca, autorizado a faztjr 
• o aug<mento, r.m tr.rmos razoaveis, não podia t.er chegado 11 

este absurdo de dar, por exemplo, aos J'nnccionarios ClVI;;, 
que perc.cibem nove contos o augment.o. rle quinze por cent.n, 
como Jaz. ..., . 

Si verifiCarmo~ a l'eg-nlamt>nt.açfio da Ir. i. como o Sr.· 
Presidente da Republica n fez, chegaremoR á dolorosa .consta
<taçiio de que as maio.rcs iniquidades,· as maiores injustiças, 
os maiores absurdos foJ·am .praticados, 

Por .que razão .se dava ao capitão do Exercito, que pe.r
ce.bia cerca de nove· contos, si não nove contos, e~se .. augmen~o 
de quinzo por cento, e, aos funccionarios civia, que perce·· 

I 
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biam vencimentos. identicos, ·se dava apenas o auS'mento rto 
sete e meio por cento ? · . · 

Custa-me; é~me· doloroso conceber a idéa de que o po
de.r publico tivesse maior iJOnsiderar;ão por aquelles de •seüs 
servidores que possuíam nas mãoR as armas e os .elementos 
para coagir·. . ' . 

E'-me profundamente penoso arlmil.l.ir a possibilidade, a 
hypothese de -que o Governo· fosse fraco deante dos fortes 
e J'Or·l·e dean te dos fracos. · . ' 
~ E'-TQe profundamente .penoso constatar, como constatei, 

que, ·na regulamentação desta lei, o Governo a.tt.endesse aos 
officiaes .superio1'CS e subalternos, e sacrifi.casse ·t.odas as re
clamações, todas as necessidades da vida, tão legitimas, tão 
justificaV~eis como a•s dos outros officiaes. quando examina'!!< 

· os reclamos da vida material ·~Os infelizes sargentos, do·s in-
-· feri ores do nosso Exercito. ~ . . . · 

Porque este despreso pelos infelizes, pelos humildes. pelos 
··iesventurados ~argentos? 

Porque est:t tenacidade ern perseguiJ:..os, vetando-se, até, 
•1rna lei de garántias, que os beneficiava.w;;oh o fundamento 
falso, mentiroso, ·de que o augment.o dn rh!B]"'zas att.mgiria a 
cinco inil contos de ré is. ·· '1 I 

Mas, Sr. Présidente, o que é mais doloroso ainda de 
_P.onst.atar 1\ o menosprezo do Governo pela· propria VOJilado do 
·Poder Legislativo. · · . . ' ·· · 

r. • Havia o Sr. President.e da Rr.publica nleit.eado a a_dopc;ão,.: 
pela .Commissão 'de Finanças. de üma medida que exceptuas!é 
'la gratificação da. fome (IR funceionarios CJUe Uves~em sído 
augmentados durante os dous últimos anno;1.. · 

Mostrei tJ absurdo dessa medida. O a•u;men.to occorria, 
não á insufl'icie·ncia dos vencimr.nt.os em .,;i mesmos, em rr.la
('ão ás ·funcções e importancia delles, á som ma de r:csponsabi
lidades e. de trabalho que incumbisse' a,os ·runccionarios, mas 
r~~ulta.va dr. uma circumsta.ncia occasional. das difficnldad~s 
da viela, .da insuJ1ficiencia geral de recursos· r de meios de que 
QFJ .iulgavam despidos, ele .qur. se julga,vam dosarmad(Js, todns · 
ns funcciona~:ios, .todos os servidores do -~~stnclo, para orcorrer -a 
ó. necessidado dll se alimentm•em a si. á ~ua J'nmilin. 11 aos seuR: · 

"- medida llra uma medida· profundamomte humana. Elia 
vin'ha ap~.nas repetir ·na União. o que se dava nos Estados d:~.. 
Republica, desde os mniorr.s; como .Minas Geraes, até ·~s maio 
·modestos, os mais obscuro~, como o EapiJ•Jtn . Santo. Todos 
haviam instituído' na sua legisln~ão para lihnrt.ar, c,omo uma 
ner.essidade da propria dignidadP elo rxrrriido das tnnnr,õPs··· 
'DUblicas, como um dP.vrr de ordrn1 mor111. de ordem socwl; 
<1!\ ordr.m .iuridica parn, o nroprio 'Estado; Jtarn libP.J'taJ' os 
qrns J'nnccionarios p. niio ·drsampaJ•ar a eaUPn, a vida, a ror
tuna dos srus Sij!'Vidorr.s, os quaes so viam. o!m luta com os 
dissabores de uma g-nerrn; con'i n.s Q_nnsr.quenrlias de. uma cala
midudr., r•om as diffirulrlndPs de um an!:l'mentn despropor-
•donndo da vida. qnP niio foram cnusndo)R fHll'··rllés, mas one' 
t•esult.a.ram de complrxas circumsl.àncias, pa,ra as qunes ti. stm 
nct.ividade, a sua nc~ão em nada foram um fact.or. 

Qualquer lflgislador, qualquer chefe ·de EstadO. t.eria · 
mu itlsslma, diiN'irmldade de mandar pagar os irtt.eressados pelas 
reclamações da Viação Bahiann, os qua~·~ilta mil contos, que 
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üá pleil.r.avam ha muitos annos; !.cria muito mais difficul
dade, • quando so J,ratasse de pn,gur ·grossas e volumosas recla
mações q.ue nssalf.nm o Thesonro publico. cm cenLenas de mi
lhares de contos. Ent.rcl.n.nto, essas' difficuldnd(ls não cncon
tral!'am os reclamantes da viação hn,hiana. · Mas, quando os 
llbscurnR e hbmildes operarios, os modestos servi~l.ores do Es
tado reelamam alguns clrl1dit.os para o pagament.o de seus sn
larios qur. importam em poucos milhares ciil contos, immedia
tamrnt.r sr.. 'revolt.a a nonsciencia do Govrrno f.> diz que as fi-' 
IIH!ilças puhlicas estão sacrificadas e pergnnt.a: Onde est.á n 
dinheiro? . 

Eu porgunl.aria antes, ao .Presidente da, Rcpuhlil~a· onde 
foi parac· o dinhi)iro? Onde :t applicação do clinheiro c:om que 
o Estado dr 8. Paulo liquidou as snas contas com o Governo 
da União? Cerca de cem mil contos de réis entraram para o~ 
cofres publicos federacs, como rcceit.a t~xf.raordj.nnria, •na li
quidne.ão rlcssa operação adoptada pelo Congresso, por inicia
tiva do eminentll PriJSidento da. Com missão d~ Finn.nças. ~r. 
L<\lfredo Ellis. 

Eu poderia formular, multiplicar ns interrogativas no 
Govrrno, porg:~mtnndo-lhr o ,que fez disso, daquillo, porr!tHJ 
reformou rst.rs c,nnt.rnctos,. porque cncampot~ n>l}uillo, porqtN) 
mn.ndbn pagar nq.neJlno; indemnizaçõrR, porque' n.ssignou tal 
c:ont.rnr..to, larR r quaes? Porque. Sr. Prcsident.r., llU possuo um 
maço dr. errna cle.meio met.ro dr altura. cm rasa, de exem
plares do Dim•·io Officiol, qtw pnhlinnrn,m a;; revisões, n.~ en- . 
Mmpações rir. conf.1.•actos dr. caminhos· cle i'C1rro, drm·rt.adnil • 
PlliO. nchtnl novrrno ela. R11pnhlica. 

'Nunra so usou ll almflou t.nnt.o dns r('visõcs e encampaçõc;; 
ile r.ortracto<; como no not.unt Governo. Entretanto, quando os · 
opr,rarios reclamam, quarido os funccionarios podem com bra
<:lo·s, rom grit.os dcJ fome, que toda. a gente ~ab~ que não são 
monl iroso~.· !JOrque h a muitos Senadores, dfl quom tenho ou
VIdO nesta Casa a aff.irmação de que com o augme.nt.o sempre 
crr~cent.e do .~.ust.o dn. vidá a sit.uacão pessoal delles cresce em 
difficuldadAs: quando o.~ proprios· membros do Poder Legis
lat.iH. que .p~rcehiam então tOO$ diarios e que.julgavam in-

~· snffirienlo r.ilsa quantia para subsi'st.cncia, adoptaram o nu
llmenfo para 12!í$ .f!inrios; qnn.ndo a propria maioria do Po
der Legislat.ivo sabe que as difficuldades da vida eram taos 
que dct.('rminnram o sm1 voto em favor dos·sa elevncl'io; QUando 
toda a lll!nt.e sabe que mngisl.!•ados fedcraes· ou locaes, que 
fnnc~ionarios publicas, que professores. '!lue operaria~. quP. 

· todo~. l'mfim, se e·storccm ·na· agonia das dtfficuldades de or
.•. cam,mto ·que lJão podem corrigir porque não toem o1,1tro meio 
· de :lltgmmlf.nr a flua roceitn. porque não encontram outroil ro
cur~IJQ para !lllr;ment.nr os meios nccrssnrios tí ncquisiçiío di.> 
:üiml'nt.os pal'a si r purn a,,·sna J'amilia, como é qu11, cm um 
momento eomo rste. o Governo pergunta: OndA r.stú o di
nheiro? Enfl•elant.o. vae rr.vrndo contractos, . vno augmenlando 
vant.a~11ns r brnrfirios. vnr ronvidnndo. nns após' ont.ros, o~ 
;(l'nndt'R ltonwni. dn mnnclo a vir~m visit.al' o no·sso paiz, pam 
(jllc nn oomp:.mhin diJ Rri Albort.o T, .Torge Mnt.t.o, Antonio dr 
AlmBida, Colby o I. orlas as outl'as celobriclndes, ·a humanidndr 
saiba qun h a lambem .no Bra~il, Epitacio PessOa! · (Ri.~os.) 

Senhore5, evidcnt.cment.r. ntraves·samos um período de 
()ifficuldndes em QUe nos fõrn aconselhado ret.rahirmo-nos, 
c;xh ibirmo-nos pouco, YiYermos vida modest.a e lllão proceder-

• 
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.\no:;' romo o~ negociantes fnllifios dr má fé, que mnli.iplicnm 
bnnc:ucte~ r! bailes· na ·sua. residencin para. illurlirnm, com as 
npparcnmas dr. luxo e de tnusto aos eredorrs innoecntns e no~ 
fornerr.dor•es incautos .. 

Doe profundamente, no exame da applicarfw da lei. de 2 
'de .inneiro dn 1!H9, a conRtatação do absoluln drspr•ew do Go
verno pelo encargo, qtw lhe J'oi eRtatuido no art. 4" des·sa lei, 
de m:1ndar os seus estudos,. de manda-r as suas tabellns para o 
examP. do Poder• Legislativo; doe a constatarão de qüe ripezar 
de h'!.ver o Poder Legfslativo supprimido. nti' P.mcnda da maio
ria da r.ommissão dp Finanças. a restricção de que aquella me
dida !lão apro\:r.itava aos fuilerionar•ios pnbl[co~ r operarias 
quo lrvcssem s1do augmcntados nos dons uli.Jmos annos; dor 
qui!, :1pezar· do' tudo isso, o ·Gover·no, quando tmt.ou ele reg-u
lamrntar a lei. renovasse rest,ricçõe~ quo o proprio Poder Ln •. 
gislntivo não li avia adoptado. 

Sabe igualmente ·O Poder Lr)gi~lativo que si o voto em . 
·ravor da extensão da m'édidn a todos os funccionarios que pcr
cebe.~sem até 12 :000* annuaes. não foi adoptado, não foi se-não 
mila victoria do Governo . .Tá que lhe nãn er•a licito ,gn.nhar 
uma hatalha r~ampal. que ao menos vencesse um pequeno com
Jmt.e. _Era preci·so sinmlnr nma dominacfio, um imperio ,:;ohrr 
o Podrr Le:::í-~lal.ivo que, de qunnr!o em vez. sr. e~capavn. era 
pree1•o dat• .1 impressão publil'a. r!f' que quem mandava drm
tro do Poder Legisla.t.ivo rra o Presidente da fio'pnhlicn. 

· Ha um .-:aso t.ypieo, Srs. Scnadorns; ha um 1:aso f!Vidcnte 
dess~ nxplos!ío dr vnirlnde pessoal. Eu concoi•daria ·scmprn 
r:om e! la - i.sso, pouco . sr mr. daria - dnsde que e lia nfio 
viesi;e produzir· umn invasão das nos·sas at.t.ribuicõrs e!ara
men:r dr.finidaH r.a nossa r.onstituicão, segundo mesmo a ob
servarão pit.o!'esca do Rei Briga.· que não sabia quanto fll:'xavn 
essa explosão dr. vaidade pnssoal, elovando o nosso regímen 

. consf.itncionnl, admit'ando suas linhas. admirando ~ua esf,rn
ctur~., admirando o cuidadoso trabalho do r.onstituintc, l]tJe 
havia fechado de modo claro c preciso as attribuiçõcs de cada 
ramo do poder publico, ele modo a evitar l'i!mpit!tement d;: 
l'un .wr l'autre. · 

Si o) osta toda a preoccupnção noste regímen, onde é certo 
que não existo deslinde absoluto de attribuições, mas onde ha 
todavia J'unc(,lües visceracs, runcções vitaes, t'uncções essE'n
ciai"Js flr cm·tos rnmos do poder publico, nós podemos, cntrc
tnnt.o,' affirmm· que hn nm ponto fórn de litígio, que hn um 
ponto fóra de debate, que ha um ponto pacifico de direito pu
lll ico o da vida constil.ucionnl de todos os povos livres e de 
todos os povos onde hn a existencia et'fectiva, onde ha a rea
lização fie um .Podm· T"Pgislativo, como foi concebido nas theo
. rias o fil'mado na lo i, 1\ precisamente na n1atct•ia relativa. á 
pr•ostaciio de vencimentos aos funcciionarios o servidores do 
E~tadri ou, pam usar da Pxpressão da J1ropria ConsUtuiílão, a 
attribuição privativa doJ fixm' os vencimentos dos funeeio-
narios elo .Estado. . · , 

Mal sabia o Rei da Helgicn que, quando i'maginavn que ·a 
nr•Asa virla constitucional fosse esse admiravol typo de orgn
nizaeiio, com a sua t•cspoctíva rcalizar,\ãO pratica, que o pro
prio' caso do Rei da Belgicn viria fornecer exemplo .typico, lllll 
raso sup;ostivo do accão do poder pessóal· contra o livre exer
cício dos poderes puhlicos, do .Poder Legislativo. 

Eu havia. formtilndo um projecto de crcaçüo do uma em
baixada na )3elgica e de duas legações, uma na Polonia e ou-

• 
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t.ra na Tcheco-Slovaquia e autorizava o Govérno, quando dê 
futuro fosse conveniente, a creaçfio ele ont.I·ns emhaixádas e a 
rcst.nnrnção dA ont.ras legar:ões. 

Para que se niío censure desde .i:í o -haver pratieado 
nquillo que exactamente recrimino úos outros, lembraria ao 
Senado que, nos considernncln com que precedi o projecto, 
AU dizia que era preciso que o poder publico federal ficasse 
autorizado a crenr embaixadas na Argentina e no ChilE~ e 
a restaurar legações que haviam sido criminosamente sup
primidas na; America do Sul e na America Central, onde o 
Brasil, com posição primacial, pretendAndo a hegemonia po- · 
lítica no continentfl sul-americano, praticava, entretanto, o 
delict.o de supprimir legações em pnizes onde a Argentina e 
o Chile as possuía. · , _-

Ness·es consideromia. eu aindn .ac.cr~sMnt.ava-por rme nó~ 
não rompemos as nossas relações com a Russia, que ficaram 
apenas interrompidas ..:...; quando julgasse necessario, pela re
st.auração da ordr.m pnhlica e do regímen constitucional e 
legal na Russia e fosse misf.ér reatar as nossas relações com 
aqnelle paiz, ficava desde logo o poder ·publico autorizado 11 
_restabelecer a respect.iva legação. • : 

1 Mas, o Sr. PrPsidPnte da Republica pleit.eiou desde logo 
na Casa a snppressfio do art. 1' do projecto em que eu man
dava crear claramente a embaixada. na Belgilla e as legaçi5es 
na Polonia e Tcheco-Slovaquia e acceitava ·do meu pro,iecto 
apenas o art. 2". que lho dava autorizacão para crear as em-
baixadas e lrgações que ,i11lgasse conveniente. _ . 

Tnsist.indo, reinsistindo nela c!'eaQão expressa ·da embai
xada. da Belgicn, o que era de absoluta necessidade, como um 
acto de corf.ezia internacional, como homenagem á heroica 
nação cujo rei-soldado nos dava honra de visitar o nosso sólo 
a convite do nosso Govflrno, como eu· insistisse pela expressa 
creaçiio da embaixada da Bfllgica e fm·mulasse emPnda ·nesse 
sentidp durante a prrsenç.a no rei enf.re nós. o Sr.· Presidente 
da fiP.Jlllhlica não tr.ve remedi o sinfio acceital-a, mas, rnvé<l. da 
Cl'MÇão rxpressn feita pelo Poder Legislativo: qui i o Sr. Pre
sidPnf.e da RPpublica r. ohf.flve que essa medida fosse appro-
vada sob a fôrma de autorização. . 

Ainda o anno atrazado .um eminente Deputado rio-gran- · 
dense, cujo nome(peço licença. ao contrario dos estylos parla

. mentares, para nccultnr, 11m illustre representante do Rio 
Granrle do Sul, portador do um grande nome que se confunde 
com as maiorns glorias da nossa Pat.ria, mo_ dir.ia: <Santo 
De11s, ou ~"sf.ou assnstado. Nnncn vi tanta autor.ização como as 
que rsf.fl GovArno acaba de obf.er nos orçamentos». 

Est.as palavras me eram J)l'oferidas em 31 de dezembro 
de 1919, · · 

O caso dessa «grnf.ificnçü.o da. fome:.> ainda é nm exomp!o 
caracf.r,risf.ico dessa absnlnf.a int.ransigoncia do seu t.emporu
mento .com o nxorcicio das Rnas fnncções, como as tom flnf.en
dido o honrqdo Sr. Presiclent.o rlo Republica. 

Qualquer out.ro ChofA nn Est.arlo, auando so tratasse do 
uma at.trihuição privativa rir. nuf.ro porler c pnra libert.ar-so 
mesmo dns reclamações dos intoressados. teria deixado ao 
Pode1• Legislativo a nlena I ihArdndo pnrn fixação da percenta
gem. Aqui, não: o Sr. Presidente da Republica quiz que ella 
lhe fosse transferida e no exercício dessa autorização elle 
quer; a pode!' praticai-a nos lermos razoaveis, mas não· nos 

e 
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' !.ermos razoavas como o Poder• Leg·iôlaLi v o queria, mas nos· 
Lermos razoaveis como S. Ex. entendesse. 
. Chegamos, então, a esse absurdo de. vcL·rnos excluídos, na 
pratica cta lei, cule:;ur·ias inldras de funcciouarios, como, pül' 
exemplo, succedcu com as agencias doe scg·uranca publica 'i/.fliita 
Capital, crn que o (iovcrno üa Ilepublica mandou pagar e;sa 
graLificacii.o aos agente,; de 3" classe, negai!do-a aos agentes 
de 2• e de 1' classe, osl.lmdendo ~ssa gratificação de um modo 
but:lesco á Guarda Civil, negou-a aos flscaes e aos ajudantes. 

Deu-se 1. uma certa classe um augmento de ::1$ mensar.8 
c a outra um augmento de 6$ .. De modo que, para occori·er áS 

, difficul·dades de vida em Que se debatiam os guardas ci:vis, o 
-Governo entendeu que bastava um tostâo diar1o para os guar
das lle primeira cla·sse e que hasl.avarn dous tostões para os 
guardas de segunda. , . 

· l!'·, como ~e os ajudantes de fiscaes e os fiRcaes nílo exer
cessem cargos de acces,so com uma remuneração proporciona! 
a um longo passado de set•v·ioo, sem macula, com o maior zelo 
para manter a ordem, com a maior solicitude pela guarda da 
vida ·C da PI'Opriedac!e, ganhando a est,ima do Governo, como 
a estima do publico,. à rccQmpensa que lhes de mm a todos esse~ 

· servi1;os, foi um. ~não» redondo aos ajudantes e fiscacs, con- " 
vertendo, ·assim, o "acccsso ein puniçã:o. Todos· os dias n.ós 
lemos nos ,iornaes cartas não assigntvdas, quasi 1sempre de 
classes inteiras de funccionarios, pedindo ao Gov.erno que re
VIJS'II~' a appli.?.ação da gratificação addicional, dizendo quP essa 
medida não lhes foi extendida ou que lhes foi tão parcímo·
niosamen!·e, Lão ridiculamente concedida que ella parece um 

csc&.rnco, um· r·iso do .Governo á face da desventura c da fome . 
.P1or que,· cm ·uma situação de difficuldado como esta, o 

honrado Sr. .PreRidente c!a R€1publica. que é homem rico, um 
hOffil!m de o,if.uação tranquilla, de fÚI.uro po!it,ico garanf.ido 
pelo prestigio de que gosa na sua terra natal, de uma situa
ção .admiravcl eomo profissilanu.l, por' que S. Ex., não é o 
,primeiro a. renunciar uma ·parte dos seus vencimentos, uma 
pa.rtc,...d.ll, ·sua. dotação em beneficio dos cofres .publicas? 

./O SR. CUNHA PEDnosA ·- T'em-tt'o feito, muitas vezes. 
/. O SR. Inr:mu ill:ACHAoo·- P6is então; a fome que .bat.e á 

.,..----porta de um J\iri'ccionario publico que ganha 135$ mrnsal"', não 
,. ·é um especl.aeulo mn:is digno de intnresse do (jue a desvent.ura 

f!o Presidcnle da Republica· que mal pódc manter-51{) 'com 
. 10 :000$ .por mez ? · . · · 

(J Sr; .Presidente da Republica, cu se,i; é um desvenhJ
mdo qun ganha J.ão ·Pouco,· malsinado, in,iuríado ·.pelos ,iorna
Hstas 11sl.rangeirnR, de cuja nacionalidade não se rec.orda quan
do a sua penna não .gervli aos interesses da defesa. mas de 
·cu.ia uacionalidadr. se recorda quimco ell"erce o dirr.ilo da 
critiea: o Sr . .Presidente da Republlicu, apezar de homerr· que 
tem as mesmas neees~iclades CilJO os oui.J•os, que não póde "'iV·Cl' 
com to :000$, alrm da vcrha destinada á- conservacão e d~fesa 
do palacio, por Qtle não se lembra ip,·ualmenl.e ele que, -

4ganhandn I O :n'O{h~ T\Ol' mrz, lm llllíi ínfclir.r.~ que não podem 
viver ganhunc!o J 35$ por 1nr.z ? • . 

'_,\b1·a, ~. E:i:. a sua e<Ontabilidade, a sua' esc1•ipl.a, \Veri
fi.que o pJ•eço do euli,:adu, o :preço ,da carne sccca, - 1si por· 
.acaso na mesa do pnlncio esse gcnero infarnissimo de ali-

• 
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mentação apparece alguma·s veies - verifique· o preco do 
feij:i:J a quanto monta e, ~i quizer dar~~e. a um pouco· mais de 
trabalho, verifique na sua receita quanto se cobra aos seus 
inquilinos Pelos alugueis das suas casas e veja como os alu
gueis vão subindo c crcscccndo, como essa gente tem que 
luetar para viver e pagar ao senhoriQ, \l evj.ta.r a vergonha da 
penhora IJUtl !Va.c ser a de~lwnra PcrallL!! a viijinhanca e na 
corpora~ão. na casa onde trabalha, etc~, . 

~ão basta que o· Governo da1 Republica $Cja cxer.êidci 
eom os impatos d:a inflexibilidade impediosa. Os ~overnos 
que :g,a.nham as ·conscienci•as c a opinião são os que ~eem 
alma e coração, são os g·overnos quo, na,scido~ c!as profund

1

as 
cama.d!a~ populares, sabem o que são os e~Los da do'!' profunda 
uos quu penam pela Jome e pelo infortunio. São os governos 
quo 6a1Jmu o que é, pa11a oasa de um op·erario, para a .casa de 
11111 fuucci01~al'io, a desvcntUJ•a de umu. enfe·rmid.adlc, a des
ventura ·de um enterro, que desequilibrà .toda u vida do ser
vidor do Estado u o at'l'a~ta c o .ioga para a.s mão o, · para1 as 
gart'a" úo::> usurarios. . . , . . · . 
, Para ~·er JJolll Governo nüo basta ler esla durez~ nncr
frica, que arma as bayonetas da· Brigada Policial c que uiandia 

• ~~dquiri.r metralhadoras; nã.o basta · aL11rrorizar o povo nem 
iu'Limidar os -oporarios com pa.ta.s c ehiiiatadas·, uas vias pu
blicas. N:ão IJasLa di:.:et· que é chcgatiu o momento de esma:.. 
gar o movimento do& que se levan!.a:m contra: o poclet• pu.., 
blico ou de oercm por elle esmqgauos. · 

· Nii·o; pa:ra ser bom Gover~w é cxauLamcnlo uecc~sario 
que o cheJe do J~stado, para Q.Ue o oxerca. com a. mage::~tade 
que a Niacão requer, !COm ~ dliguidadc_quc a Republica lh·B 
impõe, com. a .serenidade q,ue a couscieucia publica lhe e:x~i
ge, é neces.sario lliUO elle sobreponha aos impetos c aos im-. 
Il'Ulsos dl:l seu temperani'Onto, o gesto, o conselho o a voz Pt'·O• 
fund~t ,cJo corauão. · . 

o Sn. OUNHA PliDR08A - E' o qu,e. e!le 1'!12 •. 
O Sn. 'JntNJ:JU i\IAL:HAUo - S1·. Pt•esidcnLe, um exemplo 

dcsLa bondade ostá no 'VIJto Idioso, no ·veto que me at'l'WJOOU 
Jagrimas a mim, assignado pelu Sr. P1•csiGientc da ftepublica 
"onl,t;a a Guarda Civil. . . . 

Eu cuuJ'es~u. Sr. P.rcsitlen~e da. ltepubllea; .que tambcm 
:;ei ter e~tes üupoto~ e cssus períodos de: inflexibilidoàc c d,e 
inJp~c<laúe; mtts, á~ vezes, tenho fraqueza~. de que me não · 
üllvet•gouho· - de que me não envergonho, por mim m.esnw 

· -- fraquezas com que um enlul.o, cobrindo a alma de crepe, . 
como brasileiro; e um desses nwmcnLos da minha vid>~o foi ' 
uquclle tJill :ilue pm•cebi, como um acto de prcpoLci~ciiL; como 
uma aggrcssãu a mim mesmo, como uma victoria J'ucH sobre 
a minha res.isl.cncüt po,i•lamenLar,u veto conl.t'a a Gua.rda Ciivi! • .- · 
:1!1' cs!ll.t tenaz, essa obtusa rc,sis•tencin do Govel'Jlo, embrute
eitlo pelit paixão, cmbotaúo pela vaidade de parucm· for~e, 
com que, al.ó ho,ie, ·~em negado .nos pobres, aos desventurados, 
aos infelizes agentes do servi~o da Juspecloda de V1chiculos, 
u u,usmcnl.o que lhes foi voLadu pelo l'odur Lcgislat.ivu, 'h<~· 
mais uo ·um anuu. De:;de 7 Llc ,ianoiro de HJ:.W, esl.á publicada 
a lei ruvuud'o .u:; vun'cimemu:; dos fulliJUiontlt•ios da Lnspeclo
ria de VIJhiculos, e um aunu e meio tem passu.do sobre a 
mis·eria desstJS lu.re~,. i,ern i.ran::o.corrido sobt'll a a,ngustia desses 
trabulhadot·e:; do Estado, :;cm .que, alú o prcsonlc, o .balsamo 
desse poqum~ino obul'O do Poclor Lo(:iisla.ijivo 1tcnhu. v,itl<l,b 
apagar a miseria, Lenha vin~o ·apagar um pouco de 'dor . Q 
diminuir um POUICo de soffl•Jmento, nos IO.t''liS de~ses SBL'VI"" 
dores. · .. t~ • 
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O que nos valeu a nós outros havermos votado, aqui, o 
a.ugmento do soldo, do pret, da rar.ão dos soldados do Exer
cito :.\"ajtlional, que tenhamos ad:optâdo ·a emencla que propuz, 
elevando de cincoenta por cento toclas essa« vantagens, in
clusivo a vorl.m destin'o.d.a á alimentacão das tropas, si, minda.. 

1 abrimuti os ,jOJ'naes e vemos gue, em. certos ,quarto•is, sm·vem 
ossos aos soldados, como a ciiles J'amintos, o que se ·eontinúa a 
ra,teiar e u. diminuir a dlist.ribuiQão i:Jessu.s verbas, K:e>mo que 

·· pretendendo dominar, pela fome, o nosso soldado. para fazeL' 
do nosso Exercito Naci•onal, com essa economia de alimenta
ção, uma tropa L!c pa.riás, desfib1•ados c enfraquecidos pela. 
fomo. . 

Nã~ ! ~o\: graud'e preoccupacão do por.ter p~blico deve .seL' 
esta. Sr temos do fazer reducf,ües em· uma epoca de cr1se, 
ae miseria, que nós rateemos corajosamente os nossot~ bene.-

-\ficfos e nossas vanta.gen~; que rateemos ·nos nossos ·venci
mentos, nos daqnelles que· recebem quantia voíumosa; mas 
não .n~guer~os aos infelizes, áquelles que 'são os alicerces .da 
n.dnumstraçao, os seus fundamentos, os ulemento~ necessar10s 
para as condicões da sua vitalidade. · 

Não ! Po1•que o soffrimento tem te miO; 'por;quo a angustia 
,,,·r.tosses desventurados tem limites. !E as •express-u·cs, a~ bruta
- lldades do spartacismo não são, cm nenb:u,m outro paiz, ::;iiJ.ãO 
· u resultado do luxo e da. ostentação dos agerrtes··do Executivo, 
quandp pensam que nesta exhibicão morbida. e do~ntia de seu 
poder, exercem uma das facetas da digilidadil humana. • 

Não ! O poder publico é digno quando não sabe exercer 
r,ssa. vaidade de femea, quando sabe sobrepôr-se a'os impe,tos 
do seu orgulho :p·cssoal e •salbe arrancar decisões que só podem 
ser interpretadas como acto~ de fraqueza pelos imbecis ou 
pelos cobardes I . , · 

O poder publico não póde tei· essa preoccupacão de pa
recer J'orte; o poder publico <tem de ser forte, mils tem de o 
ti e r na revelur;,ão d:e seu poder contra os fortes c poderosos; 
.~_em de ser forte :pelo profundo amor com· que os pequenos, 
os desventu1•adns, os ·humildes, aquelles qut.."" são a grana~ 

. massa •que constitue o organismo i.lus sociedades, a sua parte 
1 vital, com amor profundo com que esses elementos infimos 

L!a sqciedade os amem, UO's honJ<ms. do :poder, os apoiem com 
as energias da sua a.Jma, com a caragem de Sl'._Us esforços, 
com essas grandes dedoicucõcs c heroismo, que é :v. gloria das 
multidões, porque só 11s multklõ'es, educadas no merificio, e 
que sabem ter os gestos de heroismo e de sacrifícios. . 

Não é cm uma situacão de fome para os infiios, .pai•a os 
desventurado~. não ü· cm um\~ situação de · mis ia que se 
tltwe interpretar como uma applicação razoavel ' lei de 2. 
do ,ianeiro dtJ Hl20, do pensamento do Poder Lr. islutivo, a 
concessão de '1(){11 réis por d.ia. . \ - . 

O Sn. PAULo DE FnoN'l'IN - AIJóindo. 
O Sn. llllNilU l\fACHADo - Pôde ·ser acaso oul.ra cous:l 

~i não uma t•evela~ão de prepotcneiu, essu augrnenLo de WO rê is 
c:om que H:J wmlm dn int'ortuniu :la misoria da Guat•da ·Civil, 
l::moanrlo :.:sBes LleHvenlut•ados ás inl.muperies, . aog rigores de 
t.rabnlho, :i fome, ~. f.u!Jcrculosc, com que· todos cabem nas 
fileiras do ~erviço. . · 

O Sn. I'AULo DE FnoN'l'IN _, Muito bem. 
I. 
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0 •SR. IRINEU MACHADO - Li, ainda hontcm, com la
grimas nos olhos, de ,Piedade e de vergo~ha, em uma. asso
ciação profunda da rnmha alma um que amda sobrevivem. o~ 
movimentos vulcanicos da mocidade, os explend.>res dos dra~ 
de sol da minha juventude com esse crepusculo em que co
meçamos a descamtlar, na .. contemplação das grandes dores 
huinanas e das grandes ·transformações sociaes, a encarar a~ 
cousas humanas com mais tristeza, mais exactidão e com mail!' • 
profundeza; guardal}do sobr•e a saudade ,do passa.d~o e das nossas 
1Husões· todas as trrstezas que podem susCitar no nosso ammo 
os grandes movimentos de cordia:lidade para com os humildes 
e os fracos,. mas que devem encandecer sobre os cabellos 
brancos dos que envelheceram á chamma da piedade e· da · 
compaixão pelos que soffrem. · · 

Ainda h ontem li, na mauobm com que o Governo evidente
mente excitava o proletariado do Brasil, o operaria do Brasil, 
o trabalhador da estrada, urna provocação sinisLra. afron
tando-os madriavelicamenl.e. . . . 

•Todo o' inundo stlbç que a medida votada. aqur .por nós, 
eHl fins de l 919, relaírva ao. pessoal da Estrada de Ferro, 
jornal e iro, nã.o foi de, augmenlo de vencimentos - é preciso · 
aeahar de vez com esse sophisma -· mas a votação de um • 
credito pm·a fa~.er face ao augmento de vencimentos já decre
tado pelo Governo Delphim Moreira. E agora., se diz que,··· 
!Wll10 esses homens foram augmenlados, não é licido conce-
der-lhes segundo augmento. . 

1\las, em relação a Guar.da Civil?! Por que Lambem se 
applic-~ ig·ual pervo~·sidade, igual J'orocidaJde na. execu~o da 
~ua ler?! · 

'l'odo o· Senado da R!epublica sabe que só uma. voz se 
1evantou contra o augmento d'a Giuarda Civil; só uma, invo
cando a inflexibilidadr. dos .precedentes, invocando o. vété.> do 
Presid'ente da Republic.i contra funccionarios de uma alfan
dega riograndense .. Foi a palavra honrada, ma~ Lambem sem- · 
pre repassada. df um sopro ·vehemenf.e de energia, de um SO-"' 
pro vehemente 'ne dignidade, de um sopro vehemtinte de co
t•agem .éivi,ca, desse varão integro que é Soares dos. Santos. 

DIVERSOS' SllS.• SENADORES - Jl!uit.o .bem; ·apoiado. 
0 Sn. SOARES DOS S.olliToS - J\!uito agradecido a. V. •.. EX. 
O Srt. Iru.srm ·MM.lruoo - Diiia S. EX.·: desde que se 

negou a um, é preCiiso negar l! Lodo8. · . · 
· J~ssa palavra honrwda do velho e immaqulado republico, 
~uou do novo nesse recinf.o uomo um bt•ado de .repa.rar•ão, 

. CJUan.do dechir:ou: .iá que tanto:t bene.fiçJo8 ~ .augmentos • de. 
voncunent.os Joram. conccdrdos a onlJ'OS · ma1s ·favorecidos da 
sorte, seria urna iniquidade negar a esses ·operarias. mais 
humrldes e desventurados, ,os mesm·o1 ,favores .. · • 

O Sn . .So!lluls nos· SA.N1'0S - Is~o é. vetidade. · 
.. O SR. IRINJlU 1\IAOHADO - Sabe tocio o mundo q~e aos .. 
' mo.us brados repetidos cru"fuv?r da Guardlt Civil, despertou a 

consdencia dn Cant:n·a. · 
O pr•ojocto foi 'à sancriio, mas 11 Sr. Presidente da. R r pu-. 

blica vel'ou-o: vel.ou-o incluindo-o no calculo do aur:;mentó do 
dospczas gel'Ucs que o augmenlo individual de vencijinonLos ia 

• produzir, ele accôrdo com o numero de funci•.irmarios que a 
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pt•opria lei· do ot•oamento havia accrcscido o augmenLado na-
que lia corporacão, a pedido mesmo d.e S. Ex. . 

De modo que cm uma situação premente· de vida, cm 
quo esses fu:ncc-ionarios· não tinhani o ·sufi'iciente para viver, 
o Governo pedia o augmcnto do numero da iGillarda Civil, e 
dc,pois vetava essa lei, aproveitasse a tantos cidadãos quantos 
.por cateulo que s'cl·ia excessivo se não tinham sido fixados 
para essa· corporação. - . · 
. Si não 1í acto de, perversidade, si não é acto de ferocidade, 

si não 6 aeto de m;í fé, é um acto que recebi em minha face 
como lim gesto d!! vindicta pessoal quo o Presidente da Repu~ 
!Jlir:a lan{!ava sobre clla para castigar a audacia do Legislativo 
.de não se submotter üs suas injunf•çõcs: que cu recebi como 
afft·onta do Presidente· da · RepUJblica, affr·onta que eu par~ 
tilho como louros, que despejo sobre as frontes dos meu~ 
companheiros, como homenagem que divido comvosco, quo 
algumas YCilCS tendes sido complacentes em· vossa energia. Em 
lodo caso. eu revivi ncst~a Casa, nos Vll,lhos em cuja alma ba 
mais cn'PI'gia que na mocidadt\ estoante, corajosa, feliz, cheia 

· dn bene:t"kios, dos da outra Casa de h\, onde, entretanto. o Po
der I>ublico põe, com . muito maior facilidade, a· mão nas 
consc.ieuf'ias para aviltar o. outro ramo do Poder 'Legislativo .. 

• -\,h 1 cora.iotia mocidaüe! Qndo te foste esconder? 
'l'odos .os· dias eu ve,io de um lado o <!nfraquecimento, o 

inlibiamcnlo da mocidade, {t medida que vão crescend'o os 
abusos do poder, á medida qu,c vão czarizando a nossa 
·terra. ·· · 

Passando ainda 1honLcm na Avenida Central, encontrava 
um polotã.o de cavallarianos estendido sobre a calcada .. 

Quando outros Governos, r.autelosamente punham em 
recantos,· cm desvios, cm IO'gares esconi:lidos das ostent.aol5es 
desse csploodor mentiroso dn civilização que é a Avenida Cen~ 
·tral,· as v-i uvas. aleores, ou as vi, hontcm, defronte dos proprios 
cinemas c perguntava: que é isso? Como os estudantes amea~ 
çaram r.to·· vir ,([<o graça .ao cinema, ahi está a forca publica parà 
ri impedir; · · · , . . · 

Alli estava a forca conlo uma resposta ao movimentCJ ju~ 
V1mil, ~apaz de todas as alegrias e de todos os heroismos; alli 
eslava a ·viuva alr.ore para ser julgada aos.olhos dos estudan~ 

. te~ como uana dcmonst\'Ut;ão da for~ a do Poder Publico. 
A h l mocidade, onld:~~ le fo~tc. esconder'!. 
Emquanlo i~so, os velhos juizes Jo Sup1•emo 'l'l'ibunal P'c~ 

lleral, antigo~ collegas do Sr .. President'e dw >Republica, todos, 
um uma' S'l'CVc manifesta o evidente, deixam de ir vis i tal-o o 
cumpl'imuetal-o no dia do seu anniversario, como um prote~to 
eontra o liCU a~lo, fechando nesta Calia, conlm os membros da 

·magistratura, a questão, do augmcnlo ,dos seus· vcnci.mentos., 
Mocidade, onde ostú8, para onde a. tua doliquescencia vao 

Jovar .a nossa Patria, si nós outros, o rr.mo do I>oder Legisla
·tivo, somos indicados uesto momento .pel:u imprensa llDmo o 
logar onde ain·da J'csm·ge um pou~o dessa alma wwonil que ae·· 
via estar na oull':t Casa do Cong·resso e como o Jogar onde se 
ehocarn as gntnd~~ lulas no sccnario du poliLica tn:asilcil'a ? 

811. Presidente, emtJnaulo n poder publico affl'outa aR 
elas:;cs urmndus em rcpotidas exhibi(:Õt!S do seu cnpric.lw mor.-

•·- V9l, I ~~ 
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llido, eJilquanlo cllo .. z~;mba das cnorg·ias hisloricas elo nosso 
J~xercilo, emquanlo, cm .um riso llc mofa, lilo amarello como 
a !Jilis do adio, dosdcnha-;da cot'ng.cm, dos impcl.o·s, dos movJ
montos ru;...cnergias que osct·ovorl!Jn as paginas mais rutilante~ 
c as ophemoridcs mais l'ulguranl.es da nossa historia patria, 
coni as lanças dos nossos cavallcil•os o com' as baionetas. dos 
nossos infantes; cmquanto o Governo desdenha o ri do com-· 
moreia, pergunto-lhe· cm um documento que é a confissão da 
incapacidade - da incapacidade, não, porque o Sr. Presidente 
da Republica. pódc ser accusado pela agg-ravante de .intelligen
cia c sé1en'cia elo mal que commr.LLo -; omquanto ,rf Govern:l 
pergunta onde I está o cli!1'heiro para pagar• e deixa estourar 
uma crise formiclavol que não resulta sinão. da falta de paga
mento do Governo aos seus fornecedores; emquanto .o Governo 
tortura e affligc o commorcio cobrando a taxa de vales ouro 
pelo cambio de Nova York, em vez· de cobrar pelo· cambio de 
J"ondrcs, aLtrahindb c vinculando assim esse nacionalismo ao 
movimenLo d·e ·cubiou do pan ... a;mericanismo conquistador ~o 
mercado, conquistador de clientes, que suga, que absorve, que .. 
domina os paizos..,_inferioros, avili\ildÕs, de ·organização moral 
depurada, dissolviaa pelo viciamento do regímen e habitados 
por !)ovos de rac,as inferiores, pco avi!Lamento . da sua ener
gia moral c das suas forças physicas, na miseria e no soffri- ., 
monto; o emquanto esse nacionalismo nos acta de pés e mãos 
.aos ·judeus do cambio now-yorkJno, o. nosso Governo só .abre 
·uma excepção para os credores do Lloyd, mandandor contra a 
lei de responsabilidade, exnressamente -pagar pelo Lloyd áquel-
les que são favoravois por esse favoritismo como uma· exce
pção pessoal odiosa, pelo Sr; Presidente da Repuplica, confes-
sada em dqcumonLo publico. , · ··.·. · 

. Sr. Presidente, longa vae a minha dissertação .. ;Mas,'!jlomo 
essa questão : fem uma· grande importaniiia, cu m~· riJ~~rvarei 
o uso da palavra para a hora do expediente da sessão d~ ama
nh~. e nella ha-de a minha palavra novamente nes~o~recinto 
soar como um protesto das consciencias que c<;>mmi'go.: concor
dam no silenci:o :do jubilo intimo com que ouv.em· a·s ·minhas 
objurgatorias .· · · · · . 

/ O Sn. CUNHA PEDROSA :.... Com o meu pro te~ to .. 
O Sn. IRJNEU . MACHADo - A· minha palavra h a-de soar 

como um protesto da. consciencia do povo. brasileiro, já can-
·çado de ver tanta exhibição de poder.·. ,. -- ,.. . ' 

0 SR. CUNI'I';\ PEDROSA - Não apoiado! V. Ex., foi muito 
Injusto para com o Sr. Presidénte da Republica. . 

O Sn. lmNmu MACHADO- ... quando ollo vê tanta falta de 
medidas para salva~ a Republica'.,, (Muito bem; muito bem.). 

,ORDEM DO DIA: 

· E' annunciada a votaçtio; cm discussão unica, do requeri
. menlo n. 1, do ·1021, requerendo ao Governo ini'ormacões Ri 
tem coO:hecimcnlo do que cidadãos brasilo'iros receberam, usa
ram e acceitaram Litulos nobiliarchicos ou condecorações es
trangeiras, quacs o.s nomes desses cidacl~_qs, e por que motivq 
não foram 01té hoJe' processados c .pl~tticlos na i'órma do. llll 
~·: 569,, . ' .. 
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O Sr, Presidente - Compareceram á sessão. 33 Srs. l:ie~ 
nudores. 

' •N'o recinto, ·porém, não ha numero para as votações. · . 
Na fórma regimenLal, vou mandar vroceder á c·hamada.: 
Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. · 

Costa Rodrigues, Moniz Sodré, Bernardo ·Monteiro, A. Aze~ 
redo c Generoso Marques (5) • . 

. . " ' ~ o S,r. Presidente __, Responderam á chan:tad:J. ap_enas 2~ 
Srs. Senadores. · . , . 

Não ha numero; fica adiada a voLacão. · 
Nada mais havendo a tratar vou levantar a .sessão; ..... : 

Designo para ordem do dia da· seguinte: · 

Votação, em ·discussão unica; do requerimento n. i. de· 
1921, requerendo ao Governo informações si tem conheci
mento de que cidadãos bra!>ileiros receberam, usaram e accei
taram titulas nobiliarcnicos ou condecorações estrangeiraS', 
quaes os nomes de.sses· cidadãos, e porque motivo não foram 
até hoje processados e punidos na fórma da lei (do S1·. Feli;c_ 
Pacheco); 

Votac·ão, em discussão ·unica, do requerimento n. 2, de 
:1.921, propondo a reconstituição da Commissão Especial in
cumbida de estudar e emittir parecer sobre o projecto do Co
digo Penal (do Sr. Generolio Marques); 

. Votação, em discussão unica; do requerimento n. 3,· de 
. :1.921, propondo a recon::lituicão da Commissão Especial in

cumbida de estudar e emittir parecer sobre o projecto do 
CodigQ Penal ·Militar (do St·. Benjamin Barroso); 

. ,.Womcão, cm 2• discussão, da proposicão cia Camara dos 
Deputaaos .n. 171 .. de 1920, que declara de utilidade publica 
a Escola, Superior de Botucatú (com parece1• favoravel da 
Cormnlssão. de Justiça e Legislação);· · · 

· v~(á.oÂô. cm a• · di~cnssãd, da proposição da Camara dos· 
Deputados n. 241, de 192Q, .que abre um credito de :1:825$, 
para pagamento de diarias a. Hermeneg.ildo Ferreira de Lima 
rinclu.ida .sem parecer em virtude .de uruen~ia requerida pelo. 
Sr. Raurnundo ·de Miranda) ; · - · 

Votação, :.'em a• discussão, da proposição da Camarà' dos 
, Deputados n. 246, do 1920, estendendo á Escola Pratica rle 
Gommercio do Pará as disposiÇões das leis ns. 1. 339, de 1905, 
e 9.246, de 1911 (inclu.uia .sem. pflrecer, em virtude de ur-

. oencia requerida pelo Sr. Justo Chermont) ; 

Votacão, em s• discussão, da proposição da Camará. dos ' 
Deputados n. 251, de 1920, autorizando o Presidente,de Re
publica a abrir o creditn de 62:016$417, para pagamento aos 
herdniros ·do ex-agente fiscal do~ impostos de. coz;tsumo no 
Estado da Bahia, Severo de Souza uoelho, em virtude· de sen
i.enç'a .indiciaria ·(inr:l1lido em ordem do dia em virtude de. 
uruencia do Sr. Marcilio de Lacerda); 

Votação, em 3• discussão, da p;roposicão d~Camara doi! 
,Deputados n. 252, "de 1920, autorizando o Presidente da Re
ymblica a abrir, pelo Mi:r.isterio da Fazenda, o credito espe.., 
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cial do 52:272$927, afim de serem pago~. cni vit•túdc de sen
tença judiciaria de ultima instancia, os vencimentos de no
mualdo de Souza Mello, escrivão da collectoria de Jabotica
bal, S. l'aulo, de 15 de março (incluido em ordem do dia cm 
·virtude de: uraencia do Sr. Marcilio de Lacerda.); 

Votação, em 3• tiiscussi'io, do projecto do Senado n. 122, 
de 1920, autorizandO' o Governo a mandar pagar a D. Mar
garida Oclavia 'ribürcio Carneiro a differcnça de pensão de 
montep·io a que tem direito na qualidade de viuvil do gene-· 
ral Gomes Carneiro; relevada ,qualquer · prescririçüo cm Ql:IC 
hr.ja incorrido (da Com missão de Finanças) ; . ' 

Votação, cm, t• discussão, do projecto do Senado n .. 6. dr, 
1920, mandando fazer· ·a rcvisãQ. do serviço de abastecimento 
de agua í1 Capital :F.'etlcral (c071b pm•ecer (avomvel da Com-

1ttissãó de C!Jnstitu.il:ão e Diplo·m.acia);. . 
· Votação, em 1; discussão, do projecto do Senado n. 85. 
de 1920, determinando que o deposito judicial da importan
cia de uma cambial sact:ada cm moeda estrangeira impede o 
protesto c rvila :i decretação da fallcncia (com pa,recer (a

. voravel da Commi.VSúo de Constituição e· Diplomacia) ; 
, Votaeiío, om 1" discuss~o, do. projecto do Senado n. 94, 

<lo '1!120, rcduzi,ndo a um anno o .Lrmpo de cmoarquo necessa
rio á promoção dos corpos da Armada e classes annexas 
';(com pnrcc<!l' (avorav~:Z .da Com.missão lie Cáiistituição. e Di--
fJlomacia.) ; . · • 

Discussão unica dei parecer da Commiseão de Pcilici!l nu~ 
mero 31, dil 19121. opinando que se,ia concedida a licenca soli
citada ·pelo Sr, Senadm· !Modesto Leal, para ausc·ntar-sc do 
paiz, por motivo de molestia. · 

Discussão uuica do parecer da ,Commiseão de Poliéia •·nu
mero 32, do Hl21. opinando qur, s~in. concedida a li.ccnéa rle 
qp&Lro mozes, solicitada pelo · Sr. Senador Adolpho Gordo, 
vara auscmt.at·-se do paiz, por motivo de mol'e.stia; · ., 

Discussão unica da indicação n. 3, do 1921, alterando' o· 
arl.. 88 do ncgimcnlo, para· que ae sessões ordinarias se.tam 
iniciadas 1ís 13 horas o 30 minutos (com 2la!'ecer (avoravel da 
Commisstio de Policia· e emenda da mesma Com missão,· m,odi.-
{icando o m·t. 8.9); · 

Discussão unica da indicação n. 4, de 192t, propondo o 
d•Jsdobram~nlo da Commissão de Conslituiçã·o ·Cm duas, com 

. cinco membros cada uma, tendo a segunda a designaQão de 
.Com missão . dü Diplomacia c Tratados (com parece1• .(avoravel 
c!a Com..mis.wio· d11 Policia) ;1 · . · . · 

2' discu;;sãn do pro,iecto do Sc'ndo n. 1t.,· de 1906, regu
lando a nomeacãn dos despachantes do alfandegas (com pm·e

. r.r.1• da CO~r~miss~"in de Final}ras considerando-o prejudicado po1· 
c.~tm· P1'111Ju{eucwclf) ·em. let o ns.mmpto) ; · 

2' discussiín ria ]n·oposição daCamara dos Deputados nu
moro 25:?, r!(' 1020, quo abre, pelo Minist.crio das Relaçõ.es Ex
teriorn;;, o CJ•rrlito snpplemntar. de HiO :000$, ouro, á verba 
H • - Aoinrlas de cnstn - rio art. t.• da lei n. 3. 901, de Hl20 
(oom. <?·manda. ([,, Comrrn·issrío de Finanças). · . 

LcYnnf.n~~c a oessão ás :l..'t horas c' 30 minutos. 
-. 

,. 
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PRESIIWNCIA DO ·sn. DUICNO IJ!l PMV.\, PIUlSIDENTll 

A's 13 horas acham-se presentes os Srs. A. AzJJredo. 
~un}•n Pedrosa, Mendonua Martins. Justo Chermont, Antónino 
:!: cr.a·e, Antonio Massa, Manoe•l Borba, Gonçalo Rollemberg, 
~aulo de. Frontin, Sampaio Corrêa, Bernardo Monteiro, Ai
! rcdo Ellis, Alvaro de Carvalho, Carlos Cavalcante,. Genero·so 
!\fm·~Jues, Lauro Müllcr, Felippe Schmidt. e Vespucio de 
Abreu ( 18) • · · 

Deixam de. comparecer com causa justificada os Srs. · 
:\Mias Neve~, Hermenegildo de' Moraes,.Alexandrino <le Alen.,; 
car. Silverio Nery, Lopes Goncalves, Indio do' Brasil, Godo
!'red? · ~ia:nna, Jo·sé Euzcb_io, CÓs ta Rodrigues, Fel.ix !'acheco, 
.:~el\!amm BUJ;'roso, l•'ránctsco Sá,· Eloy. de Souza, Joao Lyr!J, 
.l.obHlS Montrlll'o, Rosa c Silvà, Euzebw de Andrade, ArauJo 

. <16os. Olivoi.ra Valladão, Siqueira do Menezes, Antonio Mumz, 
Tllon;z Sodré, Bernardino Monteiro, .Tm:onymo Monteiro, Mar
l~ili(• de Laeeroa, Modesto Leal, Miguel de Carvalho, Irineu 
:llar:Iw.do, RatJI Soares, Francisco Sa!l!Js, Adolpho Gortlo, José 
Mut•J inho, Pearo Celestino, Ramos Caiado," Eugenio Jardim, 
Xav· e.r da Si!va, Vida! Ramos, Soare·s dos _Santos e Carlos· Bar:.. 
hosa ( 39) . . , · 

O S,r. 1" Secretario declara que não ha e~pec!icntc. 

O Sr. 4" Secretario (se1•vindo de l!•) declara que não ha e 
, 'larecercs. '\ ·' 

' O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas ·-17 Srs .: 
Senadores, nio póde haver sessão. 

-... Designo para ordem do dia da seguinte: 
•I ' . 

V o tacão,· em discussão unica, do requerimento n. 1; do 
HJ21, requerendo. ao Governo. irtformacõcs si tem conheci
mento de que cidadãos brasileiros receberam, ·usaram' e accei
taram titules nobiliarchicos ou condecorações estrangeira•, 
quaes os nomes desses Cidadãos, e porqué motivo não foram 
até ho,ie processados. e punidos na fórma da lei (do S·r. Feli:J: 
Pacheco); 

Votacão, cm dis(lussão unica, do requerimento n. 2, de 
·1!121, propondo a reoonstituicão da Commissão Especial in
cumbida de estudar é omittir pa·recer sob.rc o projecto do Co-
digo Penal (do S1·. Ge1J.e·roso Marques); · · 

Votação, em discussiio unica, do requerimento n. 3, de 
1921, propondo a reconst.it.uicão da Commissão Especial in
cumbida de estudar e emittir parecer s~bre o nrojecto do 
Codigo Penal Militar (dr; Sr. Benjamin. Barroso) ; 

VotncãQ, em 2' disc~:ssão, da proposicão da Camara dos 
Deputados n;. 171, de 19:?0, que declara de ut.ilidade publica 
a Escola Supérior de Eotuoatú (com pa1•ecc1' (avoravcl da 
Commissúo de Justiça e Legisla(:ão) ; 

Votação, em 3' digcttssão, da proposioão da Camara dos 
.Deputados n. 2H, de 1920, que abre um credito de i :825$, 
para pngamcn.to, de. dinrins a HermenegiJ.do F:orrcira de Lim[\ 
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' · · (inclnida sam. parecer em vi1•tudc da uraencia rcqum"ida pelo 
Sr. Raym.undo de Mirarwa) ; 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camara d0s 
Deputados n. 246, de 1920, estendendo á Escola Pratica de 
t;ommercio do Pará as disposições das leis ns .. 1.339, de 1905, 
e 9.246, de 1911 (incluü{a sern parecer, ern virtude de 'lllr:.. 
(lencia requerida pelo Sr. Justo Chermont); / · 

Votação, em s• discussão, da proposição âa Camara dos 
Deputados n. 251, de 1920, autorizando; o President!3 de Re-· ' 
publica a abrir o credito de 62:016$417, para pagamento aos 
herdeiros do~·ex-ageJ,lte fiscal dos impostos de consumo no 
Estado da Bahia, Severo de Souza Coelho, em virtude de sen
tença judiciaria. ( incluido em ordem do .dia, em virtude de 
urgencia do Sr. Marcilio de Lacerda); · . , · 
· Votação, em 3•' discussão, da proposição da Camara ·dos' 

Deputados ,n. 253, de 1920, autorizando o Presidente da Re
publica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito espe
cial de 52.:272$927, afim de serem pagos, em virtude de sen
tença judiciaria de ultima instancia, os vencimentos .de Ro
mualdo de Souza Mollo, escrivão da collectoria de Jabotica
bal, S. Paulo, de 15 de r.(larço (incluído em ordem do dia em 
virtude de ttraencia do Sr. Marcilio de Lacerda) ;_ . 

Votação, em 3• discussão, do projecto do Senado n. 122, 
{)e 1920, autorizando <i Governo a mandar. pagar a D. Mar
garida Octavia Tiburcio Carneiro a differença de pensão de 
montepio a que tem direito na qualidade de viuva do genE'-

. l'&l Gomes Carneiro, relevada qualquer prescripçiío em que 
haja incorrido (da Commissão de Finanças); · - . _ 

Votação, em 1" rliscussão, do projecto do Senado n. 6. de 
1920, mandando fazer a revisão do serviço· de abastecimento 
'de agua á Capital Federal (com pfJJ'ecer (avo1•avel· da Com
'tni.wio de . Constituição e Diplomacia) ; · 

Votacão, em 1• discussão, do projecto do Senado n; S5, 
~ de 1920, determinando nue o deposito judicial da importan

da de uma cambial saccada em moeda estrangeira impede o 
· protesto e evita a decretacão da fallencia (com parecer ·(a-

.voravel da Oommissão de Constituição e Diplomacia),; · · 
Votação, em 1• discussão, do projecto .do Senado n. 94, 

âe 1920, reduzindo a um anno o tempo de embarque necessn
·rio á promoção dos corpos da -Armada e classes annexas 
'(com parecer (avoravel da Commis1ão de Con.Stituiçlfo e Di· 
plomacia) ; . · --~ . 

Discussão unica do parecer da Commissão do :Policia nu
mer.o 3:1, de 1'9•21, opinando que seja concedida licença soli
citada pelo Sr. Senador Modesto Leal, para ausentar-se do_ 
!paiz, por motivo de molestia. · . 

Discussão unica do parecer da Commissão de· Prilicia nu- 1 

mero 32, de :f921, opinando que seja coilced'ida. a licença de 
quatro mezes, solicitada pelo · Sr. Senador Adolpho GovdD, 
}lnra ausentar-se do paiz, por motivo de moi estia; · 

Discussiio unica da indicação n. ·3, do 1921, alterandD o 
art .. 88, do Regimento, para que as sessões ordinarias sejam 
iniciadas ás .13 horas e 30. minutos ~(com parecer, (av,or_avel da 
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Con1missüo de Pol·icia e emenda ela ·mesma Commi,wi~ mndi-
{icanclo o art. 8.9);,, ' . 

, . ,DiscJ.JSsão uni c~ da i_ndjcução n. ol,, d~ .J-921, propondo. o. 
G~sc,obramen! o ela Comm tssao de ConsL!LUiçao em duas, com 
cwco membros cada un1a, tendo a segunda a desig·nação de 
Commis,~ão de Diplomacia c Tratados (com parecer· (avora.veZ 
da Commissüo de Policia) ; 

2• discussrio do proJecto do Scnitdo n. 14, do 1916, regu
lando a nomeação· dos despachantes de alfandegas (com 21are
çe1· ela Comrnissüo de Pirianças considerando-o pr•e;iudicado 
por estar• providenciado em lei o assurnpto) ;. 

· · 2• discussão da proposição. da Camara dos Deputados nu~ 
mero 252, c)e 1020, que abre, pelo Ministerio das Relações Ex
teriores, o credito supplémentar de 150:000$, ouro, á. verba 
:li"--. Ajudas de custo ..:..._ç]o art. 4" dà. lei n. 3.991, do 1920 
(com emenda da. Commissüo ele -Finanças); · 

Discussão. unica da. indicaçãà n. 2, de 1921, propondo que 
a Commissão de Finanças passe a ter onze membros, ou mais 

· dous do que actualmente (com parecer [!Jvoravel da Oom-
m:isscio de Polícia). · · · 

. / 

1.9• SES.S10, EM 30 DE ~IAiO DE 1921' 

PDE~IDE~'ICIA DO, SR. BUEN'O DE PAIVA, PDESIDE~TE · 

·o 

A's 1S horas abre-se a sessão, a qua concorrem os S'rs ,, ' 
!A:. Azeredo, Cunha Pedrosa, · Mendonça Martins, Alexandrino 
de Alencar, Silverio Nery, Lopes Gonoallves, Justo Chermont; 
Judio do Bvusil, Godofredo . Vianna, Costa .Rodrigues,, 
Ben,iamin Barroso, Eloy de Souza, . Antonio Massa, Ve
nan!cio Neiva, Manoc.l Borba. E'uzebio de Andxade, Araujo 
Góes, Gonçalo Rol!Bmberg, 1Siquei1ra 'de Menezes, .AJ~tonio 
Munlz, Moniz Sodré, Jeronymo Monteiro, Paulo --de Frontin, 
Sa/mpaio Corrêa, Irineu .)Ylachrudo, .R,aul Soares, · ~arnardo ( 
Monteiro, Alfredo Ellis; Alvaro· de . Carvalho, José: Murtinh'o, \ 
·Pedro. CelesLino, Ramos Caiado, Carlos Cavalca:nte, Generoso 
Marques, Lauro M üller, Vida! Ramos, Felippe. Schmidt, :::Oa.;. · 
rcs dos Santos (38). .. 

Deixam de comparooer .coou cn'Usa .iuatifilcada .os SrS..1 
Abdias Neves. Hermenegildo .cJe Mornos, José Euzebio, Anta
nino Freire, Francisco Sá, Joiio I!yra, Tobias Monteiro,. Rosa 
c Silva, Oliveira Valln:clão, Berna.rcliniJ'. Monteiro, Marcilio ele 
Lacorda, ModcsLo Leal, Migue} .elo CaFvalho, f'ra,1,lcisco Salles, 
Adolpho .Gordo, Eugcuio J·!lrchm, XaVIDl' da S1!va, :Oarlos l3.ilr-
bosa o· Vespucio ele Abrcü (19). ' ·, 

São lidas e sem reclamação u.pprovndas as !I!Clt.ns' da sesSií:Q ' 
anterior e da reunião elo dia 28 d'o corrente. · 

'· . 
O Sr. f• Secretario declara que· não ha expediente., · 

. O Sr .. 4• Secretario . (servindo .de, .2•t declara _que não M 
pareceres. .~ 

/ . 
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O Sr. Venancio Neivo - Sr. Pre~idcnle, achando-se dt>ent.e 
n Sr. Hnnacloi· Xavil'r da Silva, membro da Commissão do 
Rrdac(;iio, tendo pot• nsLc mot.ivo, deixado de compurecr.r :ís 
u!t,imll(s scsstir.s do Senado, rogo a V, Ex. que se digne nomear 
um oul.rn collf'.ga quo o súbsiLiLua interinamente. 

O Sr. Presidente - .<\:ttendcndo ;í solicHacão do. nobre 
Sr.nador, nomeio o St·. Vida! Ramos para sub~ULuil· o Sr. 
X:wirr da Silva. na Commissiio do Hedac~ão. · · 

' 
O S,r. Irineu .Machado ( •) - Sr·· .. Presidenl.r, Lralat:~do da 

siluaeão do~ pequenos funcr~icmarios o dos operarias tJ do 
.... modo wmo foi arplicnda, em reln()iio a eHes, a lei n, 3.090, 
· rle 2 de janeiro. tlo anno r.assado, isto é, a. chamada, «grati
ficação da fome:., poderia Ji.cenca á Ca.;;a para começar a mi
nha üxposição de 'hoje com a leitura da. carta seguinte, cuja 
assignatura supprimo para libertar das furias da vingança 
governatiYa o funccionario :que m'a. escreveu: . · 

' «Exmo.1 Sr. Senador .Dr.· Irincu Machado - Com· a 
devida vevia, o abai;o assignado, humilde funcciona
rio postal, v.f'm 'dirigir-Yo8 um apvcllo par:i que possa 
11sf.a humilde ·classe sahir da siLuação prccaria qm que 
~c encontra. · ' , · 

Devemos a ai ta generosidade do {)Oração dr. V. Ex.
. a rn·eaç~o d,a grati.ficacão cxtrao~dinarin que pos Joí 

paga ate 15 de· mar~o findo. · · . 
':\'·essa data, foi su&pensa a referida. •gratificação a 

titulo de entrat•· em vigor a nov(l tabclla de vencimon~o 
l.os, e eis que milhares de chefes de· famHias acham-se· . 
atr\ a: pre~ent.e · data privados de umà bôa parcella de 
scus venclmel)tOs·, ao ponto ; de ser prc'ciso estender· 
as mãos a cartdade ;publica! · 

Em tal. situacito, sem saber· quando será normàl'i
ll!IC!a visto a má vontade manifesta que ha ·por parte do 
Sr. Clodomiro Pereira da Silva, para com ós humil
des funccionarios postaes, sómente· o vosso bondoso co-
. ração :podertl nos1 salvar, dado o grandioso prestigio de · 
. quo gozaes. , . 
. ,. Queira V. Ex,' desde ;já acccif.ar a hnmoredoura 
gr11:~idão de :mil'!!a~os de fnmilias que estão passando as 
mnlOI'()S prJVIIÇ<J(1Sl>, 

' , I 

. Sr. Presidente, .il't havià t•ecebido igualmente uma rocJa
. mnclio . dos ~·unccionari(,ls posto.os desta Capital. redi~ida nos 
. termos segumtcs: 

«Exmo. Sr. Senador _,.· Tratando ·ho,jo V. Ex·. no 
Senado Fcdc'ral sobre a chamada ·a gratificacãu da 
fome, não deixareis por certo, ardoroso defensor dos 

. pequenos, como sois, de intorpellar ao Sr. director ge
ral .dos ,Correios, par~~; ·quo S. S. responda o que ó 
feito da. ·<Iit.a gratificação, por. isso que .. o Sr. director 
geral dos Correios sem a mínima satisfacüo suspcn

. deu a referida gratificação 'desde que 15 -de rnnroo 
I 

(*) Esi.P discur~n nl'io roY revisto poln orndoJ•, 

•• 
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doixnndn de· pagar Hi dias do mcz de abril c bem assim 
· ,i á se falia que o mcz· que ora corre·, ser ii :pago sem a 
gratificação. · · 

Como V. Ex. vcr:í, tí por demais insustentavel a 
sil.ndção dcRses miseras funcci'imarios, que~ sendo ·esta 
grati.ficaçüo creada para ·ininorar os soffrimcntos dos 
pequenos, viram-se no entanto de uma hora para outra 
privado~ dnslo11 11eqtwno .au;x'i!io. . , , 

.J:i não tom cstc·s desgraçados 'funccionarios, mais 
rlo que lançar mão, por isso que .ioias o tudo mais quo 
l'eprosentava valor ac·ha-se nos •penhores, restando
lhes sómentn appr.Jlarem para os agiotas. 

E', corno Sf1' Yu V. Ex., uma critica situMão a 
rlnsl.os inl'clizns a S. Ex. não deixar:i de patrocionar 
tão jusla causa.». · 

I '' 

, De facto, na cxecucüo da chamada lei de •gratificação da 
fome, toda n vez qun o Governo revê os quadros o os respoe·
clivos vencimentos, usando de uma das costumeiras autoriza
l;ões :para reformar serviços, suspende essa gratificação pov 
.Julgar que elln' RO . t.orn~· injustificavcl desde que opera um 
Jlovo nugmento do Yenmmcntos. 

Assim procedendo com os pequenos funccionarios pos
ta€s na reforma ultimamrmte expedida, o Governo .desde 15 
d~ março deste anno suspendau o pagamento da gratificação 

. da fome. allcgando que augmenMra os vencimentos doR 
funecionaríos posl:ncs, com isso dispendendo mais cinco mil 
contos de róis... · , · 

'Entrr.tant.o, não se 'procedeu com a~ devida . justiça, e 
quando ·os ·amigos do Governo aqui affirmavam que o .p·e·n
~ament.S' do Chefe do Estadb era dar tanto maior protecção 
quanto menor o vencimento o n categoria do funccionarlo, 
não exprimiam as intenc-õ.es sincet;as do !Chefe do Poder Exe-
outivo. . . . 

. ··Assim IÍ que os estafetas· .que antigamnete percebiam 
"' 1SO$ •passaram. pelo novo regulamento a ter o nome· de au

:\iliares ele carteiros, viram os seus vencimentos fixados em 
1:i0$, isto ó, reduzido do 1$ diarios. Os carteiros de 1~ classe 
vonciam eom a gratifinacão da fome, 360$ mcnsa,es; actual
mentn estão porcebenso, pela t.abella em vigor, 320$000. Os 
carl.oiJ•os de 2•, percebiam 300$ passaram a perceber 280$000. 

Assim os .pequenos funccionarios · foram reduzidos nos 
~cus vencimentos a pretexto de haverem sido augmcntndos. 

Como a Casa viu, os nu.x'ilinros de carteiros perderam .310•'!! 
11l.llnsacs, os carleiro·s de 1 ", 40$ iJ· os carteiros de 2•, 20$000 •. 

Com rclncilo no nssumpto cu atJabo do receber igualmente 
dcl S . .Pau·Jo uma longa carta dos "Carteiros de 3• clas&c, an
tiga categoria denominada «expressa:>.·. Elia nos diz o se-
f,mintc: · 

' 
«Exmo. Sr. Jr-incu à!a Mello Matc<hadl>, M. D. Se

:natlor Federal - S. Pa.uliY, 27 dte m:aio, de HJ·21. 
V. Ex. foi em .!JOidos os ·tompas qurem srnccrament~ 

dJCJ'sde DCJPUJ~ado· oM hoj•e ·Scmwdo.r qlllem so vem in
iez·cssn.do' p•cla sorte dos despro,begildos funccio.naroills 
1'~dllrrues a. q•uem o Gorvtet'OO ,fmful:a. com o maior dte.s
;preso po~sriv.el. A clwssc dle texp.r,essos ·lliqui em São 

, .Paulo, f!Uil ,peln or.dle'llndt. n'nltigo !P'e,r.~cbia n 'lllinhnria 

't ....... . ' ,. .. . , .. 

I' 
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dú 12:0$,. passou a c-ons~i·Luirr p·elo rcgurlamcnto posta! 
adnalrme·DILe ·em vi·gor 1o1 class•e de •Cal'LC·i~o de 3' clas•:;>c, 
an,eacadu porém -cmboro cm c.a-Lergorri•a r.JP.V'arda desde 
dlo 16 de ma.rco do oor'!'e,n;t,c ~mno a l'c•creher o velho o·r
deinaJdo pois d•e diversors pedidos uel.~grammrus que Lc-· 
mos ·expedido, . .pcdlindo pa.gamentb de accõrrdo com a 
reforma· em vigOi' dlc9dlc 16 de ma•rço. :dlo eorrie[]j!Je amno 
a resposl!a e pl.'e:LeXJto pm'a jusLiVicar á falrta dre paga·
mi:lrJ•Lo é q.ue o credito embora 11eg;i.sLrrucLo no Tl1i-bunal 
dle Contas 'ainda nito foi c nem •saberemos .qtJ>andlo rserã 
distribuidq afim de ruiX•en:der cssres pag;rume•núo•s que 
úanta difile11enr:a causa noss•a cJagse .tão mal l'emunc·-

. ra:da. Acre-dillÍrumos q.u·c V. Ex. re.preseDJLrun'Lo c 
aimgo do povo não deixará de· artte:n:der ao nosso rup
)pello pedilllldro ao Go~errno que ainda . esrLe mez provi~ 
dencia no .s·enti.do dle nos ·ser ~eito tal paigainen:t:o, me
lhoran<lo as. difficuldades de uma classe qU/e o, Governe 
ian:Lo rdespreza e aos clamor-es fecha os olhos. 
· . Temos Locla con:fi:ariça no inte11esse que V. Ex. vae 
tomrur, oerr•to dle que presbar.á um graDJde favor ii no~rartt 
classe quê grrutissima noar-á a .v. Ex. :tlleissa hora de 
angustia.» • 

. O verdra<I.e,iro prens·amentb do GoV1erno, a~ssim prrúered:endo, 
. ·é .evi~:ar a applicação dos dlinheiros .p.uà!i.cos no pagaanenü} 

dos pequenos :fUlllcdonarios, desviando-os •delles, de·ss•e fim 
·qu~ dlevia aer o primedro deve;r do Es:badlo, para a Jiquidacão · · 
e pàg.rumeruLo'S de .outros debi•los talvez àro IJJaJt,ul1eza rporurco jus-
tifi.cavel. . · . . . 

De facrt:o, até h.Q~le. nenhum Gov.erno :Pro•()erdi(JI.Í a..fJaDJtas li
qui-dações de reclamações, ha. tantas revisões de con~acbos, ha 
funtars !lllovações -de conKrwcrtos rrelwt..ivos a prolonrgame:rutos .c a 
construcções de ramrues de caminhos de .. ferro etc.,' etc., :lo 
que ·o. actual (;loverno; nenhum, -ruté . hoj•e prOC!OdreU a t!llllil.itS . 
encampaçõ·es; e, quando o Tribunal de OonJbas l'etSi•ste, ·comQ. ' 
resisi!.iu .no famo~o casó d'a c'oncesrsão Fraorqurur e -cJra virução ba- · 
hJ.ana, o GoVICI'IllO manda fa:oe•r :o rre·gistro sob prro[,e.sto •C' exe

·curba, .como ·no caso da vinção bahianra, o 'irnmed1rubo pàga
men1bo aos recl.amaDJLets, anltes me·sm·o d!e deci-doido ·pelo :Podet• 
L1:!•gi•slwtivo o res:pecrlliw cr•odiLo. · 

Ooll).prre,lleudo que se. proced'a · ao regisrtro sob·. protcs•to em 
emc;os de urgernc.ius evirdren~le; quand'O s.e trartla de serviço m.i.ia 
para:lysaçito pó de affeotar. á -vida -ewnomjca do pn,iz ou á o r~ 
diem publica; quando se trrruta, emfim, dkl perl1Urbaç6es· cta 
O['dem publdca, d:e n:écessidade urg1en~e, cujo não amd.amernto 
JX11d'eri.a acn.rllertlar prejuizos m!liior,es d-os que os qure rrud!vLessem 
d•a propria cxccuçíio do conLrac.to V1l!Lado; 

Tudo isso s-i não deu no caso d:n viação balli'anra, quamlo 
os reclwmanrterS já arrasrlavam pcJ.nis crusas dro's rudvog1ado's a.d
nünitsbnrubivos •O p.e·lms anrl:e-rolas dos mi<nlisrli!'o-s. tah1cz ha mais 
de dez nnnos, rugucllrus famosas, prc1Lernçõe.s: Não· éra de mais 
que se esperursse algum tempo, . ~.elo moo os, ruLé que o Poclcr 
Legisln;tivo s·e pronunciass•e a t•espe-ilo dro lumirnoso desrpacbo 
proferido pel'O 'l'ribunal do Cotnlu•s, a r.es.p~Ho d•a )egalidad·e 
dessas mesmn·s prelencõers\ · 

Como o Se'!1ado s-abe, li·omeado Rela.Lor .p.ara o caso o Mi
nistro ~ullelino · Lc:al, S. ]ix. íLmx:ou do compuTe•ccr á sc.ssfto 
•em ·quo a qures'tão .tinha tdro se·r. 11.1eso!vid'a, Uood!Q enti1o sido 

/ 
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no~erudo r,cJruLor ad-hoc ~ MiruisLro '!1av.arCJs d'c Lyra, que :J?l'O
:Ce!'Iu um dcs:pa,c.ho luamnoso ·em defesa dos col'r'es publwvs, 
mos'brando a illJegalidrade da mecUda de1cretruda pelo Gave•rno. 
P?ts, apezar .disso o Go~e·!'no <i'Cill immediaLa CJOCCtlÇÜ!O ~ ·mc
<l'~da, manda.ndo effecbuar os pagame.nLos. Seg11mdo col'l'i'a n:l 
Bolsa, houVIe :Lanlt/a pressa .om se Liquidar e•serus apoJii()CiS, crue 

· nean si quer á Viciruda reâl.izada pelos in,tcressrudOIS que as lwn
çaram na Bolsa o ro.i com os proprios ti,tulos: aJs operações 
:t:Ornm f.eita:s sob . ooucão das apülices qu.e dcvcl'irum s1er e•n
~r-egues aos Lllite.resS'ados. E o fim cl!esta operação era ·cviJdcn
<LemeruLe aproveitar a ~mm illl'firna do f11anco, naquelle mo
mento, :P!IIra dupli·c!llr o valor do pagamento· !'ei.Lo aos recla-

. mrunif.es. . 
Que impo-11tava qu1e isso d'eLormin•russe a baim das 0:po li

ees, que imp-ortava a perspec;biva dle uma !'eperc.msão peno•sa 
e pl'ejuidicial ao Brasil na taxa do cambi-o ? O princ.ipal era 
liquidar a causa da Viacã:o Ba:hiana, wvque essas cous111s s~.l) 
de urg>e•nl!li•a, são da nSJtu!'eza drus cousas i.nJtimas. De urgen
cia nunca ·são o auxilio e a p.r11tlecção do pobre ol}erSJr:io, d:e 
urgoocia nunca sã:o as medidas Qllle j:oil;er.essam ·OIS m'Odeslos e 
hwmilde~s f•lllnccil)!larios que ganham cenbo · é ta'llltos a dJuz,eo.
tors mil réils 1e que muibas vezes não teem o· neCle•s•s!III'io para 
pll!gar a casa .e ·qurusi sempre não oomem ·sinão uma .vez por 
dia. · . , 

.. O Senado .si quizesse pr~Cledier a uma indQS'acã:o sobre a: 
-·vida intima, d'Os pequen01s fuMc.i•on!III'iors, tJerila de v.eriftn3r 

esta cousa dolorosa, esta cou.sa profu~damente tllilste: grande 
numero d:e pequenos e· mod:~fluo.s servld'OI'CS do Estaclo, como 
não rt.eem recursos p!III'a aoculdir á elwacão crescen1te 'idOis pr•e
ços da:s mercad-orias, depois .dle co;rL!III' na alimentação a quan
tidade. maxima que· ~h·e ·era po•ssivel <lispema-r, supprimiram 
uma ou duas refeicõe:s po.r dira, Orusas ha em que se não al
moça quanldo s·e jrunta·; O·utras, em que se .ianba . qurun!do nilo 
se aJlmoca. Ha casas onde as familiás <les5es :Pequenos fun .• 
e.cioonarios não vivem srinão da n.limeniliaçãl) irnsuffiJcrie,llJ!Je que 
lhes d,á o café eoon pão. , · . 

, Pois este 8"I'Irto da necessidrud:e não ch1egará áis · .clobr.ns das 
corif.irm.s d6 · seda, aos· ouropei's <Fci Palac·io do Ca~tet:e ? . 

· · No retint,im dos cll'istaes dos banquebes, nii:o haverá quem 
lembre 0:0 Chefe do EstaJd,o que um só deses banquetes dn.va, 
t.al~ez, para mat!llr v. fome de. muitos funceiono:rios, que se 
veem privados dos e1emeo!L()s necessai'ios pa;r1a a maml:br:mç~o 
da sua vida e da d!os ·SCUJS, quando se d'~sp,r:mde c·om a exhl·
bicão de um fauSILo.mCI!ll:irorso e de um .esplendor de riq1.11ezae 

. que não existem, satilsfrwc:rudo n.ssim a va-ildtlldle de Chefe de · 
Es!Jado qwo quer figUl•ar como aup11emo dill'C·I}lor de Ul.m paiz 
riqurssimo, i'aiU'Sibo.so, q:uc quer p:ousa.r .perrunll,e a glo-r.ta to<la 
a mrugesLu,clc, '1to•d:l) o espJ.endo·r desta granilieza c que, entre-

.. truruto cerra ouvidors os griltos dlo miser.ia ·e de ~offdme•llibo dos 
. qu.e paidecem OS llO'l'IIOres da lliOCCS•SildiWdiC 

O sfi. CuNHA PEDRO·SA - Não apO!i.rudl). Nilo 6. cxaclto o 
·que V. Ex. e.stá dizendo. · 

0<. Sn. IRINEU MACHADO - Sr. Pr.e.sidlcmue, paroco qu~ n·s 
.pal.avrOJs que .eslou p-roferindo 'São do. censuras ás despezas ~ 
r-cl.ruLivas, ·PO'L'· exea:lllplo, ÚIS i1eSitas :do Rei dos Belgas. Não h a, 
il~l .• J . ' . ' 
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Não o.usei prof·e1ni.r .pal.avrn. nesLa senti•do e junLo ·do meu 
illus'l.re col1bega Senad1or Mi•flluel do Carvalho ouvi com a.fr. 
110ncão rel:igi-osa. !() diiSOU['SO de opposição quo S. Ex. fez 
tiqucl!as diespczas c lhie dis'Sic: «:'ião ha remedia Sliiilião vot.ar~. 
mos c·ssrus de:spezas porque o Oh:el'e de EsLado brllisiboiro con
vidou o chefe de ESI!Jado Belga .c illão dcv;emas d!iminui.r de 
nenhum modo o gesto do Chcf.e de E&tlllido do Bl'lliSi! de:;de· quo 

·convLdou o Roí. dos Belgas em nome da Nação.». Essa ,era a 
nossa si1turu;ão, assim •em relação a outros qtNl aqui · tlflem 
vindo, como o Sr. Vi1crt.o~· Orlando, Malt.te .. 

I 

O SR. A. AzEREDo ....:.. O Sr. Victor Orlanido, a1·iás, não foi 
convidact·o. .. . 

O .SR. IJÚNEU MACHADO - Perdão. O Governo brasileiro 
3olicitou a vinda do Rei da Italia ao Brasil e o Rei da. Italia, 
não .podendo vir, ~andou o Sr. Victor Orl&ndo. 

O Sn. A. AzEREDo ·- E não podia ser melhor portador 
de Ul)la carta autographa. . . . · 

. O SR; IRINEU MACHADO - Perfeitamente; e por signal 
que o Sr. Victor >Oriando foi portador de um projecto de 
oonvenio diplomatico, relativo á · protecção· dos t.rabalhadores 
e emigrantes italianos,· projecto ·de tratado esse que foi im
pugnado pelo Governo. De modo que a visita do Rei da Italía 
não teria de effectuar~se, naturalmente· com um gesto de re
sentimento contra o governo do Brasil, que estende falsa
monte os braços,. em um movimento. de carinho e de amor, 
quando rea1mente crlljj odifficuld.ades â negocilu;ão e . cele
bração ~de tratados de interesses· recíprocos ontrc os dous 
paizes. ·. ' 

·O SR. PAUI·o D~ .FRoNTIN -.Resta saber si r.ram de iD'-
terosses reciprocas; . · .. ' . · 
. O .Sn. IRINEU MAc'HADO - Eram de interesses recíprocos, 
porque se fizeram objecções tolas, minímas, como, por exem
plo, esta de se não permittir; por ser uma violação á soberania 
brasileira, um entendimento para que, nas. 'cólonías ita.Uanas, 
se· •permittisse que os clinic'os italianos soccorressem os em i~ , · 
grantes da mesma nacionalidade'. Uma cousa minima; uma'·· 
questão de lana caprina. ·· · . 

. O :problema ~a emigração é entendido de um modo di
. verso, hoje em dia, sendo, pelas nações civilizadas, celebrad'()S 
contractos de trabalho com proteceüio de naturoz.n interna
cional. Do mesmo modo que · faz1:1mos a prote~cão dos pro
duetos, da industria. e d'o commercio, . .além da. nossa 1'ron-

, teira, do mesmo modo os outros pnizos, · gosando da recipro- · · 
cidade da convenção de 1883, veem tambem, ·por sua vez, 
proteger· o seu producto o a. ·sua fabricação no nosso paiz. 

·Do mesmo modo que se protege, em dir.eito intõrnacional, o 
·pródu'cto, os cw~Haés c a propriedade industrial contra a 
violação dos pr1ncipios ,iuridicos, tambem foi admittid•a a 
extensão, para fóra das fronteiras, da ·protecção ao trabalho 
e aos· operarias. A tendencia actual do direito internacional 
ó a de, não só proteger a in~ustria, como estabelecer uma 
!"lgislnciio que ampare o proprJO trabalho, 

O Sn. PAULo DE FRONTIN - Est.o.belecondo a rcciproci~ 
llnde .! 
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O .Sn. IRlNEU MACHADO __,. NaturalmcnLc: cstabelecend'o ,a 
reciprocidade. · . . . 

E, como a emigração dos italianos, .neste particular, é In
teresso· nosso, e a eXJportacão · dos nossos homens, isto é, esta 
fórma de .reciprocidade, não era de nosso intcre~se, o que se 
podia dar, wmo compensação, aos italianos, de nos expedirem' 
ú~ seus homens, ·.para collaborarem nos nossos interesses cco
nomicos, industriaes e commerciaes, eram umas tantas ga
rantias ás condições de vida physica do trabalhador erm
granto, relativas aos salarios, 1á saude, á •hygiene e a outras 
cop:d·i(.lões .. São medidas que devem ser consideradas como um 
pdnto pat•ticular, no contracto do trabalho.· . 

Ora, assim como hoje j<i. se vae extendendo. cm direito 
industrial, a protecção do trabalhador além das fronteiras • 
do paiz, de tal modo que um grande numero d·~ tratados, e 
um grande numero de escriptores. vão· formando essa u'or
rente que quer que se applique, fóra do paiz, ao operaria, o 
conjunto de garantias, que a sua lei nacional estatuc, da mesma 
fórma que. se applica, ao estrangeiro, uma série de leis que. 
resultam da applicàoão do estatuto pessoal ....:.. equiparando o 
estatuto que protege as relações civis, com o estatuto que 
deve proteger o operaria fóra do paiz. - claro é que não 
nos podemos furtar a esta corrente, quo não nos· podemos 
furtar á · applicacão desses ppincipios que vão s~ndo o rruto 
da prosperidade de todos os paizes,. do seu progresso, da sua 
evolução economica, do sou engrá.ndecimento. · . ' 
· :São factores resultantes da propria· civilização industrial 
cm que estamos collaborando.: . . . 

· Pois bem; fizeram-se tantas recepç'lles o cfJnvites, mas 
quandn nos chegam os interessados, elles encontram estas dif..: 
ficuldades o estas explosões de nacionalismo l,xaggerado o 
aoentio, que desmancham tudo quanto se fez n lnutilizam · 
todas as despezas até então feitas pelos governos. · . 

E' por isto que eu digo que taes visitas, que. essas ma
nifestações intornacionaes se reduzem mais em actos •d:e re
c lnmo pessoal; ·para aquelles que nellas tom um parto do que 
Pfil vantageltl effectiva para o paiz. · . . 

0 SR, PAULO DE FRONTIN- V. Ex. queria então que .se 
nlterase a nossa regislacão, sómente pm· causa dessas visitas, 
sem a intervenção do Congresso Nacional ? · . · • 

O'Sa. JRINEU MACHADO....,.· Não, senhot•; eu não queria isso. 
Esses tratados são approvados pelo ·pongresso c essas me
didas são medidas do natureza internacional - são as me-

. -didas de protecção á emigracüo. . " 
· Si formos consultar diversos tratados, celebrados entrr. 

grandes ·potencias do mundo, veremos que todas ellas· se in
-teressam em garantir o nacional, C(}m rcciprock!nde, creando 
,restriccões ú. ordem interna de cada paiz; são medidas dos 
maiores estadistas do mundo e que constam de muitos tra-
tados. . · . . · 0 Torei occasião de. uo examinnt· o caso itnliimo,' mostrar 
:í Casa. do modo eomplctc, que não hu nisso nem a menor di
minuir;ão da soberania nacional. nmil tampouco o menor tles
lise da nossa t'unc~.iío do cstnclistus brasileiros na· defesa. da 
nossa sobrmmia . 

.São medida;; que t•csulta.m dos tempos, da fntet•nucionali
zac.iio das leis, clu unifot•mizncíio dos principio~ de direito quo 

, I., 
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· nüo podem deixar. de reger hoje topos esses phen:omenos de 
trabalho e da industria. 

O sn. PAULo DE Fr,oNTI.:o; - Mas ha necessidade tambcm 
da defesa, nacional. · 

O SR. ImNEU 1\fACIIADO - Perdão, mas V. Ex. não ha de 
·deixar .ele concordar commigo que o immigrante, ·por exemplo, 
1póde estar estabelecido no paiz em nucleos de 10 ou 20 mil 
habitantes e querer ter o .. seu medico. Não ha nisso nenhuma 
affronta á soberania. · · . 

O SR.· P ,\Ur.o DE FnoNTIN - Mas ha infracco de )eis exis-
tentes-. . · ,:J 
· · O Sn. IRINEU MACHADO - Que 'Podem ser alteradas., 

·o Sn. PAULI} Dll FnoNTIN -· Mas não o podem ser pelo 
Poder Executivo. 

O sn.:IRINEU. l\;fAciÚDo - Eu por mim daria essa facul"" 
.<Iade ao medico italiano, na colonia fta1iana, ou ao medico po
laco, na colonia polaca, de clinicar, reduzindo simplesmente 
a sua c !i nica a estes casos restrictos; · 

O Sn. PAuLo DE FRONTIN ...:... Porque não se· sujeita ás-nos-: 
s~s leis · . · .. 

O SR. 'IJUNJm MACHADO ---. Mas cr·meu collega sabe qu!l ha 
· a questão de costume,. de Jingua, etc., que nem sempre-os me
dicas brasileiros conhecem. ' E' uma questão de facilitar, em 
determinado momento, o·trabalho de fixação de uma corrente 
de immigrantes. em uma parte do nosso sólo c de adaptai-a 
ao meio, porque no fim de certo tempo essa gente es!Já com· 

. pletamente familiarizada com os nossos costumes. 
· Por isso é que eu entendo que não devemos oppor esse 

obice. · 
' ' 

Quando se trata de immigrantes de paizes que não são 
imperialistas que não teem a pretenção dé conquista nem 
desintegrar o nosso territorio, devemos desde logo · conc.11der 
todas essas facilidades, porque. precisamos de sangue para as 
nossas veias. . . · · 

Pois bem. Com relação, por exemplo, ao Sr. Golby, nós 
até hoje estamos por saber quaes as vantagens praticas da 
sua visita. · , · 
.· . ..! . ' ' 

O SR. A. AzEREDO - Foi a retribuição da vi~ita do chan-
celler brasileiro aos Estados Unidos. · . · · 

. o SR. IRINEU MACHADO ...:... Com relacão, por exemplo, ao 
Chile,· dizia-se que o chance !ler chileno veio tratar do famo5o 
caso de Tacna e Arica; que desde · Jogo estabeleceu de um 
modo onergico e preciso o pensamento chileno; que a poli
tica chilena precisava de 11m modo nítido a sua attitude nesse 
caso, e en não quero transmittir á Casa revelações nem tor
nar. publicas certas circumstancias dessa visita pelo respaito 
mesmo que devemos á estima do povo sul-americano.· 

Mas, teria o nosso Presidente feito promessas ao CMle 
ou teria, ao contrario, deagostado profundamente a nação- chi
lena com as declaracües que lhe fez? 
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Casos clcsl.a ordem, de uma imporlancia excepcional, exi
S'em desde logo uma aLtitude prudente, mas urgente, por 
parle ,do Governo brasileiro. 

. Por que nfto communicou cllc ús nossas Commisaões par
lamentares ,de Diplomacia o seu •pensamento, entendendo-se 

. com os principacs directores do ·Parlamento Brasileiro no 
/sentido de rcsolv·er o caso. ou, pelo menos, de· fixar a linha 

principal da nossa conducta na intervenção. do caso entre a 
· Bolivia, o Perú e o Chile? . · 

·Vil-se, pois, que se reduziu a uma ~imples visita pessoal, 
feita, ali;is, a convite do Chefe do Estado brasileiro, em uma 
época em que as nossas finanç:as, ·na mais éxtrema apertura 
não permitlem nenhuma sorte de· esbanjamentos, de despezas 
sumptuar'ias, ·em-quanto o Governo nega á Guarda Civil e a 
todos. o~ operarias da. União o augmentd da· gratificação da 
fome, negou-a .cm certas ·repartições, por exemplo; na Mari
nha ,em uma officina vi o caso em que se o pagou a uns 
aprendizes e a outros não, .sendo precisa uma reclamação te
naz para que se estendesse o mesmo favor; até deQtro da 
mesma casa;· a todo~ os funccionarios da mesma categoria. Em
quanto o Governo se descuida completamente dos infelizes, 
dos hdrnens de trabalho. . . · 

0 'SR. CUNHA PEDROSA __:_ Isso não é verdade. 
0 SR. IJUNEU . MACHADO - E' absolutamente verdade. 

S. Ex. não .queira obrigar-me a ler as actas da Associa(jão 
dos Homens de Trabalho. . . · . 

0 SR. CUNHA PEDROSA - Não é SÓ com O augmento da 
.vencimentos que se acc6de ás nccessi~ades do povo. . 

O SR. IRINEU MACHADO -Quaes são as outras medidas? 
O. SR. CuNHA PEDROSA - As feiras livres, a construcção 

de casas para o povo... · 
O SR. ThiNEU 1\L\crrAno. - Sr. Presidente, a proposito 

dessa comerlia das feiras livres, deu-se ha dias o seguinte: 
um meu empregado, que queria aproveitar:..se dellas foi ao 
loéal onde uma se realizara, mas voltou com a ró upa rõta ..• 

0 'SR .. CUNHA PEDROSA -.Não é isso que diz a imprensa 
'que, constantemente reclama mais feiras. . 

.O SR.' IRINEU llfAcH,IDCI' - De modo que, Sr. Presidente, 
se perde mais, rasgando o pa~etot do que comprando. por me
nos um ou dous tostões 08 .generl)s ahi expostos á venda. 

Sr. Preside~ te, .quaes .são 1tté hoje, as medidas tomadas 
contra os accaparadores? O n·obre Senador pela Parahyba fc·-
riu o ponto. 1 

Quaes as medidas decreta-das pelo Governo no sentido. 
do rlimini.Iir o preço do custo da vida ? Quaes as medidas so
licitacl!IS ao ·Poder Legislativo capazos tle garantirem os in
quilinos contra QS proprictarios ? Onde as reclamadas para 
evitar a. elevação dos precos dos alimentos ? Quaes ? (Pausa.) . . 
A.tó hoje, que me conste, nenhuma. 

A tentativa das feiras livres ó uma solução parcial e 
insul'ficientissima. · ' 

Nos outros paizes o que 8{) fez foi a venda ofncial dos 
produqtos em pontos constantes e permanentes •J Não iha-d;_e 

; 
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uma familia que precisa do c·omprar barato ir •um i:lia ao 
Campinho, no outro a S. Cll'ristovam, á Tijuca ou ú llraia 
de Dotafogo ú procura <!c uma feira lí<vre. Ou .se cream m<Jr
cados permanentes nas diversas localidades, com uma fisca.:. 
Jizacão de •preços e a rcspeeLiva limitação; si isto .é .passivei; 
ou, si não ú passivei, o Gbvtlr!IO dc:vc adquirir gcncros, ·para 
revendei-os ao ·povo por intermcdio de agencias,. barracas, · 
suoour~acs. etc .. dispensando o lucro, de ma1wírn a bara:.. 
Lea!-{)s. Mas. nada disso se dá. O que se permitte •; quo um 
certo numero de negociantes andem de suecas 1l•s costas, 'como 
ciganos •ou vendedores ambulantes, daqui para acolá, venden
do· as suas mercadorias, mas sem proveito ' algum para o 
publico, sendo que, até as r:oncessões de licenças, exigem a 
intervenção de padrinhos para que se as deem a fulano c a 
sicrano. · , . 

·Mas como dizia, a sorte dos operari·os do Estado: está 
completamente abandonada. 

Viu-se como na reforma da Saude P'ubllca, o Governo 
executou a medida. Si percorrermos a tabella de vencimentos 
dos infimos empregados da Directoria. Geral de Saudo Pu
blica, ho,ic Departamento Nacional de Saude· Publica, iWlriri
.c.aremos que muitos dclles hoje percebem menos do que an
teriormente -percebiam quando seus · vencimentos csta•vam 
ac·crcscidos da · «gratificação da ~ome~; si formos á Guarda 
Civil, •verificaremos que o Governo .lhe deu apenas o seguinte: 
cepo is de negar· aos ajudantes, fiscaes <J guardas de uma ca
tegoria, o augmento, deu-a a outros, cabendo a uns tres mil 
e tanto8 ·por· mcz. c a outros seis mil· c tantos, isto. é, um ou 
dous tostões por dia. . , · 

E si formos verificar o que o Governo deu a Inspocooria 
de Vehículos. nada veremos, . porque até hoje, em rclar;ão a 
essa repartição, não foi executada a lei de 7 do .,janeiro do . 

. anno passado. Si formos verificar quaes teem sido os pro
veif.os c benefícios da reforma dos Correios, chegaremos a 
esta dolorosa cónclus.ão: o pessoal pcquet1o daquella reparti
cão ficou todo. elle prcjucicado com a decr<Jtacão de uma 
tabclla nova e .a suspensão do pagamento da «grati ficacão da. 
fome.~ Si formos á Estrada de Ferro Central pei·correr as 
f.abellas de voncfmontos, v<Jrificaremos que, á maior parte das 
Muas. cln&sos, não gpsa até agora de nenhum ausmcnto e em 
nutras este foi apenas· do trezontos róis e, justamente ·parn. 
aqucllas cu,ios membros percebem mais de dez o on~c mil réis 
esse augmento foi -de oitocentos réis e de mil réis ! . 

Mas dô que se trata é de examinar• essas tubellas na 
parle relativa aos pequenos,· .aos. ínfimos, ti,quelles que per
ce.he-m as classes mais humi!CJ.es, para se chegar a este re
sultado: nenhuma alteração se fez; os que percebiam <!ez 
l.ostues continuam a pnrceber dez tostões, c assim ~ttcc.cssi-
~·am{lntc. , 
, Ora, Sr. Jlresidcnf.c, a dolorosa conclusão de ludo i•sLo 
é qur, quando so decreta uma I'eforma· é sempre em pr•ovei-
to dos funccionnrios de•. mais elevada categoria, dos que, no , 
orçamento, menos percebem. · 

Agora.'.mesmo não li a reclama(;áo de humilde.~ funccio-. 
nal'ios dos Telrgraphos, que percebiam cineo mil rf:i~ c que 
pe,tt su)J,;tilui,;üo, viram cs.oa gratifiCaç.ão rcdur.ida a um mil 
l·{~IS ? . 

,. 
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Si nr'ls formos !Verifícm· a aiJplicacão du lei c!e 2 de ja~ 
ncil•o do l!l:!O, d~ ccrlo lambem vct·cmos que o Governo não 
deu ás prac;as os 50 '/'o correspondentes a cLapa o ·os 50 ~o des~ 
li nados ao wet. · 

De maneira que ltanmr.lo o Governo dado aos funccí•ona~ 
t·in civb qtw p~t·•·.Phiam unt rPI'Io vencimento, melado· do que 
dém an~ funeeinnarins milit.at•e,;, que gosavam de vencimen
lns )g-uae,;, t:ntJH< p<JJ' r:xumpln, no t•asn dos funccionai'Íos civi•s 
e niililnrP~ IJIW pcrePhrnt novn contos ·por anno, havendo o 
Gni\'CJ•no destinado sr:lc c meio aos eivis c 15 % aos mili
larrs, e!Jcga~se a és'!..c resultado:· quando se decreta qualquer 
t•efo'rma, si rsla1 aproveil.a mais aos. f.unc.ciona-rios de catego
ria elevada, tudo ~rndn negado aos de menor categori-à. 

Esl.udando o assumpto com calma c reflexão, chegarc.-
mos ~í r.oncluf.lão mais. absurda, mais. exlrU/VagimLe. · 

Será que o Governo, tendo, por exemplo, úclarado que 
não podia conccdot• augmcnLo de vencimentos áquelles que os 
jtí. l.ivcsscm ohlido nos dous u!Limos annos, praticasse. de 
modo diffcrentc rm relação a .llima dctcrminaiâa classe .Qe 
funceionarios? no r outras .palavras: é póssivel que o Go
\'1'1!'110, depois dr. vencido no Parlamento com à approvação da 
cmc.nda suppressiva q.o § 1", do arL. 21J, isto 6, a emendai sup
rJl'essiva do <lisposif.ivo cm que o Govcmo pretendia excluir 
da. g•t·al.i ficaç~io ria fomr lof!os os que tivessem Lido augmento 
ll(tS dons ui ti mos annos, {JjUO depois de vencido aqui, o Go
\'1)1'110 ct\"pedisse i.nsf.t•ucçõcs aos .chefes ele serviço para que 
11a. ''"·flíU la.monl.a,cão e na claboraç,ão elas tabeiJ.as rcspeü'tiva~ 
excluisscm ·lodos aqucllcs que tivessem Lido melhoria de 
\'Cncimont.os tios clous ulLimos annos? 

O pensamento do Cong·rcsso esLava cm dcsaccôr!lo com o 
<:o Governo, mas rstc resolveu ·na regulamenLação inclui•r. 
aquillo que o Congresso l·ejelittíra. 

l\las .par(leia que er111 em virLuclc. llc uma regra infle::tiver 
quo o Governo assim procedia. 

lllas, senhores, o proprio Governo quando regulamentou· 
a· lei sobt·c a Guarda Civil não docrcLou o augmento; dando 
cnrn razão, ler sido riJa augmcnLaclll! uoR <lous ultimos · .annos. · 

Isso ri vct:cladeiro em rclaç·ã•o á. Guat•da Civil? Não: o 
Governo não fez o augmcnLo pela reforma. mas dous mezcs 
drpnis linülõu-se a c!ar ·um c tlous toslõos, do que não trata•ra 
a lei. .. 

Mt\S áitida. J~m reltil;ão it Estrada dn Ferro -contra!, diz 
o Go\'ct·no. que t·.cndo sido upprovacla a l.abclla elaborada no 
f.nmpo do Governo Delpbim M.oroira c sido dado •credito para 
]Jagamcnlo dessa tliffcrcnr;al c!r salario, o augmcnl.CJ deu-se 
clcntrn dos u!Limos dous· nnnos. Logu, não se podia dru· um 
noyo aug'l!lenlo. , 
, .Pois ·bem, o Gui'CL'Ilo acaba do ,·.onccdct• um augmenl.o 
ao:-; fnnccionarios daquclla J•;stJ'adll!, pelo menos a um grand·o 
11111 nrt·o de. r:la~sc~. aug-nwnl..o esf,c talvez não .iusUricado. 

'l'm'ÍIL t'<.mlutnnf.n n Uovm·no rsol\·ldo ncgat• ossc augml:!.nl.o 
da. g·t·al,i:f!ir:ar;•fin fim J'nmc no~ l'unt,cinnal'los eujos voncimPn~os 
t.i\'nssrm sido rlrvado~ nos dou~ ull.imos ~mno~·? 

l'l.<io 6 vet·dadc. , 
Quand.n, pot· exrn1pfo, ~f' lrala da Jnspcefnria de Obras 

t•nnl.t•.a. a ~re1:a. l'rp:u·f,lt.:fio dileel.~~ du S. Ex .. aq:uolfa qun ór
~anizou pam nccot·ece ti cnlamidallc da socca nas l'Cgiõcs dos 
Estados I'Onfc,C:ct·uclo3 cm torno do seu prcsLigio, o G\lverno 

S.- yol;; I 43 
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não applicll! .a mesma reS~ra, c oi!Jia carinhosamento para a · 
situação dos · funccionarios daquellc reparLicão, concedendo
lhes a gratifi:cacã.o .da fome! 

_Não estou, Sr. Presidente, proçluzindo allcgacões falsas. 
Qumram os nobres Senadores, que1ram todos os functionl\
rios publicas, queiram todos os operarias da União julgar da 
sinceridade •elo Governo lendo o aviso publicado á pa,g. 1.343 
d9 Diario Of{~cial de H de abril deste anuo, onde, no t!xpa
dtanta do g!Jibmctc do 'rhesouro Fedem!, se encontra o se
guinte aviso, sob n. 87, cm resposta á consulta feita ·no aviso 
n. 1!>7, de 31 de aneiro deste anno, pelo Ministro da Yiacão, 

· ao da Fazenc!a, o Sr. Homero Baptista, concebido nos se
guintes Le~mos: 

«Tenho a honrlli do declarar .a V. Ex. que o pes
soal da Inspoc.Loria Federal de Obras contra a Sessa, 
aujas ,vancim!JI)!O& {oram auumentados · pelo dec1•ato 

.n. 14.192, da 17 da março de 1920, tal.lm direito á ur{J,
. ti{icaçó;o provisoria de que trata o dacrato fi. 3 .. 920, de 

2 de janeiro do anuo proxim{J passado.~ 

, De modo quo o" Governo, por uma questão de: aHa mora
lidade, ,julgava: (]lu.e aos funoc.ionrios que tivessem sido au
gmcnLados nos dous annos anteriores á lei de 2 do janeiro 
de 1 !l20, não se dc'l'ia co.nccdcr a ,g;ratifica~·ii'o da fomo,. enten
dendo, o mesmo Governo, que aquelles mesmos que foram 
augmontados depois da grrutifi.cacão da iome, isto é, a~uellcs 
cu,ios vencimentos eram nivelados ás necessidades de rcLri-c 
bui·r condignamente á funcção e ás exige,ncias prementes dos 
funcoionarios c de suas familias, niio Lin.ham direito n clla. 
Em ~clação, porém, aos funccionarios ria ,Repartição do Otiras · 
contra as Scr.cas, o Governo entendia applicar a gratificação 
da romc, apczar de terem 'sido os seus vencimentos fixados 
mal'~ recentemente dos que os augmentos concedidos a outros 
<>m ·r[JOCas em que as condic;õcs de vida eram ainda menos du
I·a~ e menos procarias! Do modo que, quando o Governo exa
minou a protnnção do funccionalisnio da Repartição do Obras 
contra a's Sec~as. entendeu que, ii' despeito dello haver sido au
A"mentado cm março de 1!120, lhe cabia essa gratificacão da 
fomt! coneed ida pela lei de 2 de janeiro do 1920. · 
· . Jsso par'\ applicar o bom. e são principio de que, Lratan-· 
do-se de grat:fica~.ão alimentar, a interpretação dev'i'a ser bo-
1tigr.a, devia ser bencvola c que, toda ·sorte de amplincões. 
tod'1 a sorte de extensões feitas para. acudir ás ncc~ssidades 
mn'tm·iac's, ás necessidades csscncmcs da vida dos ·servidores 
do ]<~tacto dl!viam ser admittidas. · 

J::'ouvei a decisão rio Governo que concedia esse favor no 
pr.s;oal da lnsprctoria de .Obras contra ns Scccas; mas não . 
':omorehend i que, fundacto cm razões de ordem moral. impc·· 
clisRr! que nm; l'uneeiona!'ios quo nos dous annos anteriorc·s :í 
dcrrnt a11ão da medida de 2 do janeiro de 1920, houvesscrr sido 
aug•ncnhdos, não foss.c concerlirla n graUficação dn romc. 

I 

O Sn. PAuw DI~ FIWNTIN - V. Ex. dá licença para um 
aparte? 

O Sn. fn:NIW MAGT!ADO - Pnis não; eoi11 muito prazer. 
O Sll. P.IUJ,o DI~ FlloNTIN - Mui to · mais razão haveria 

paré.\ ·ser concedida aos funccionaJ•ios postaes, porque esses o 
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r~forma é posterior á lei de janeiro de 1920. E' exactamente 
o easo da Hopartição de Obras contra as, Scccas. 

O Sn. IrliNEU MACHo~ no - Perfeitamente. 
_ Co121o, p01s, o, Governo que p~·atica, como praticou cm ro

lae•w nao só 6. reJorma dos Corrmos, como cm relação ao Dc
p,,rlaf!len~o oc Saudc Publiea, susponrlcnclo a applicn:cão da 
gral 1fwaoao da fomo sob o fundamento de que esse augmcnt.o 
havia· s.iclo corcndido' nas novas reformas c, por conseguinte, si 
se. :lev1~ supprim ir· a applicação dessa mediria, age ·rle modo 
~ontrar10 cm outros casos?! 

O Sn. So.>n!ls oos SANTOS - Mas na reforma rios Correios 
cs .. a gratifica.,;ão addicional tornou-se vilalicia. Si não a de-
ram, não sei qual a razão.· . 

O Sn. Ill!J), !lU llfAcHAilo - Não deram. \ ' 
1\fas ainda, ·Sr. Presidente: na Imprensa Nacional a 

mesJr.a desigualdade de decisão ~c verifica por parte elo Go
vrrnn. Havendo o Congresso Nacional decrcf.ado a reforma 
e as novas f.ahcllas ele vcnr:imcntos do Ilr.ssoal do Dial'l:n Offi
dal r Imprcn~a l\'acional, o Governo lambem suspendeu o pa-
gamento desJa gratificação.· · · 

~renho om mão·s o lülegramma elo pessoal daqucllc depar
famr.nlo da administração publica reelamanclo nnvicle cu cs
~:orços no s~nliclo de a e!lc ser applicada tambem a clispcisic.ão 
n:Jquclla lcJ. 

O Govcr:1o tem r]ous prsos. r. rJ'uas. medidas. Quando, por· 
exemplo, se 'mf.a da sna dilcr1.La Inspectoria de Ohras Contt·a 
.a~ Src:eas, po1: acto oxprcssn do Min isLJ'O da Viação, r !lo drcicle 
nabcr ao scn ;pessoal aqnolla g-ratificação; mas quando so [J•ata 
da Imprensa Nacional, da Sauc!Í1 'Publica, rios Correio's, da 

· E'lrncla de Frno, da C:uarrla Civil. 11 assim pot· clcantc,, o Go
verno · oppõe--lhcs lodos os · obstaculos. 

Em outros ca;os leva ainda mais longe a sua iniquidade, 
como ·succedrJti em rolarão à InspcctoJ'ia cln VchiculoR. 

O Governo pleiteou ·nesta Casa a J'eorganizac;ãol dos ser
vir,o& ela Inspectoria de Vehiculos. Recordo-me bem que essa 
:11cdida foi t•nlatacla na Commi&são dr!· Finanças pelo honrado 
::lrnaclor pelo Rio Grande do Norte. Concedida a· t•evisiío elo 
!'rfl.'tdamcn Lo daque!la reparti cão o decretadas as . novas tn
nrllrts, o fiO\'l'J'no até hoje nem rcgnl[llncnton a let. 

O Si;,, PJ•csidcnfe da llcpuhlica, scnhorr~ Senadores, tem 
o habito elo oppor o seu 1ullo a todas as medidas ás quaes se 
opponha a sua conscicmcia, quando não este,ianr incluidas nas 
leis annuas. . : 

Mas· então por que o Prcsidcnl.o da Hepublica sanccionou 
o decreto legislat,ivo reformando a· Inspectoria de Vehiculos? 
Pot• que ? 

Pol.' que sanccionou a medida ú aU\ hoje não regulamen-
toualoi?· · 

Não f.nndo sido fcil.o o rcgulamenl.o, segue-se que os von
cirnenl.os daquello pessoal cstüo ainda sendo rrA·idos pelas ta
bcllns. anl.cwiorcs, · apczar de emendadas pelo Podm• Logisla
l.ivo? 

PoiR, cnl.ão, n PJ•nsirlcnto lia llepnhlica Hanccionimdo a let 
não julgou quo olla em conformo aos intm·cssos da Na~1üo o 
nüo so conformou com o crilerio 'legislativo que o augmcnto 

• 
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eonsignaclo na lei ele 7 ~lu janeil'o era uma ,iusta satisfação· 
ús rci\'inrltca(':õcs llaquellc pessoal pela Jnsufiwicncui dos ~a-
ltll'ios o·dos Ycneimcnt.os anterim·cs 1 (Pansa.) • .,. 

Jlot· qtw o Presidcnf.r sruwcionou a medida'! (Pausa.) 
Porque.a r~putou justa., · 
Pois l:lcm, ape?.al' do t.·cpulat• jus/.õ nstu augrncnlo. utn · 

armo o eineo mezes são passados e os .funceiouarios daqul!lla 
Casa.. ai11da nno csLão no g-usu das nmtagcns da lei do 
7 de ,ian11iro de 1920 ! 

Si nti~ tratarmos da sii.Ua('·Hil do operal'iaf.ln da indust.ria 
Pl'ivada, do npct·:n•io da industria particular. verificaremos 
t.ambem quão t•ija, quão clul.'a lem sido a. mfi.o do Govrm.1o • 
quando u;íe sobre as classes trabalhadoras. 

J>odcria I'CIIWI1IOI'ar casos uc impot.•tancia \'il.al pat·a ao 
classes l.rabalbadL):['as do U1·asil, 

0' "prcsidcJite da fl.upublfca foi O li OSSO l'CPI'tloClll.anf.c na 
Cont'ercneia da. .Paz: O orgão da eolonia bl'asileit·u cm Paris, 
LrJ Brrf.çif., annunciava e11tão aos hrasiloiros que estavam na 

·Europa, r, ,; muito prova\'cl qu1.~ · ig·ual annuncio, · qur. ignal 
pror.nc~sa, lwja sido feita ao po\'o brasilcií·o, a(Jui, na nossn, 
term; que r• 8r . .Presidente csJ,ava examinando, com carinho 
especial. locJ[i;; as diversas facetas do problema social: a ~ua 
,:;mnde prcoecupaç:ão era o exame c o cstuuo da legislação 
social. 

Niin s(~ pt'•rk. portanto, isentai-o 1le qualquer rcsponsuhi
lidade que, contm cllc, possa ser a/legada, com a cxcusa, com 
a dirimente de que ellc foi cstranl10 ou de ClllC·oilc não com
fJJ'chcndiJu o gl'ande movimont.o que hoje se opera nu mundo, 
nas relaçücs do trabalho corn o capir.al, c do Li'abulho com o 
Estado. A sua alLcnção se· fixou cspecialrncnLe oara IJSSC 
ponto. . . . . 

:Tá !!lH' os t•mlmixadore~ da~ potencias de intm·e~sc I imi
tado on secunllat·io, corno u Brasil. não podiam rufiar as suas 
azas cm 1.ot•no fios cimos da:i grn.ncles questões 'politicas que 
ngi r.a,·am a Cunfcrcncin: .iti q11c ot•am chamados, apenas ,como 
cot'ist.as, a· collítborm·rm 1 n o~sa oxllibir;ão, na grande opera
!JuJ'J'a da Paz, ao mrnos qniz a nova aguia brasileira, enviada 

. om snhsl.iLuif.'ãO :i ag·uia de Haya, par~ Vcrsaillcs, quiz a agnit\ 
de Vcrsaillcs, que cru o S1·. l~pitacio Pcssr)il, mostrar quu os 
seus carinhos e as suas lcmuras se volviam c se prcoccupa
vam ospecialnwnln pela sol'/e do pi'Uietariado l.lt'asileiJ·n .. 
: Assignado o Tratado de Paz, lliJS vemos. nas clausulas re~ 
.laf.im~ ao tml,ai!Ju. /,oda a ordnm ele garantias r/alias ;is gran
df.'s massas lrtl'lialhadoras, eomo a protecção ao salario, do 
modo que cllc possa eonsl.il.uil' uma reJntl!ICl'a','ão capaz de dar 
úma vida eondigna ao O[>eJ•ario, rlc dar-ll1e o conforto do lat• 

• c a aJ'J'Jniçãn elas lihet•clade· pnhlica~. A~SI)gTtt'OII-sc-lhes, ncR~a 
cartas elas l'ibcrdatles c dos dit•oil.os tlo homem do trabalho. o 
direito de se associat'f1rn, do se syndimu•em, para, cm nma ::tc1,,:fi.o 
cnn,iu n r.n, me I hm· pJ·ol.n~'l!t'cm. n . i nd ivitlun ou a_ claflso nJ1?ca
l;ada. Assegnrnti-Sf!-illes o dn·ntlo de J•colama,,:ao collecltva ., 
Pe1'111il./.iu~sc-lltes a realidade de nm regoimen do jnstil,:a so
cial, rnl,t•c·Jll'>s. 

·1\Jal n Rt·. Pl'l':iidt•nll' da Jlp,puhliea ass11111f1 a:; l'l;tlea8 dn 
(lovcrnn, psqucei,lo 1/11 r~anl.n de srrPia Pnl.oadn 1'111 /.ol'Tlo das 
gJ•anLl,!s quesWus ~ociacs. pam eaplat• os yolo~ d'o clcif.orado 
Jll'olr!lttJ·io do Bl'lls_Ji. nas vespm·as tla sna caiHhdaf,III'U, nas ai
Luras do PdronoJH;, Ul'l'l>gnnlo, rufando <l sua colem c Lrom-. 
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hr.l.rnnrlo o srn OJ'iP.ilhn, ondr•, nmign inl.imo do Sr. Woinslwn 
n a nlln dNlieadiR~inJo, ousa simular rlr.' .ini~ 11 dfJ arbitro no 
cnJtflicln cnf.rl) os f,J•ahnlhaclor·r.R da Lr.opolrlino n n ndmínisl.ra-
''iío daqJJt•lla ompJ'nzn ingler.a ! , · 

'Viu-sr (JJJe o Govtwno, quobrando a sua linha de neutra
lidade, não SI' limit:ím sôrncnLo a guranUt• a ordem Jlllhlica·. ,, 

. . ~ I 11 ''·'· vm-Re qu 1>. n ml.m·vr.nç,ao r f' a não em, como lhe cabia. para·;.·· 
pml.egcJ' ns mais fJ'acos coJli.J·a n ·llodm· da rmpreza osLrnngeira, 
não era uma rovcluqfin do seu m·elnndido nacionalismo, mas a 
mão J'nrt.r do Rrlt'vidm· do capitalismo ingle~ contra o homem do o 
f.rahalho Jwasileiro ! · 

Sr. Pro.~idenf.q, os documentos que n. Casa vao examinar 
lião de rrwelar qnr o Sr. Presidente ela Hepnblica foi o algoz 
elo JWssoaJ JJrasilciro ria r ... copoldina, que al.t\ hojo geme nas 
gchrmas da misnria, rocehcnclo os mesmos vcncimcnf.os, tra
lmlhanrlo '12, J::J " H horas por di.a, ci:omo escravos brancos 
dessa vasta colonia, onde nôs temos a desventura de não pos
suit' st\mcnl.c um dominador on 11111 senhor cst.rangeiro, pois 
que dnn1inadores c senhores são todos os estrangeiros pode-.' 
!'MOs ·qno consrgTJrm as boas ~;rr:was do Governo, transfor
mando n duro, o brutal, o esmagador apparclho da adminis
tmoüo fJlihlica em inslrumrnf:o (fo oppJ'cssão contra o nacional, 
cnn'tra t1 rlrsvnnl.ur·arlo " clr.sgr·a\larlo pariú, que 1í o operaria 
hrusiloiro. (l'rm.w.) . 

Sr .. Presidente, accrdondo ao signal que v .. Ex. me fez, 
ru amanhã proscguiJ'ei nas . minhas considerações. (llluito 
/1r'm.: muito IH:m.) 

ORDEM DO DU 

E' annunciada a vobnção, em' discus~~o unica, ·dO reque-
. l'imcnto u. I, de Hl21,. requerendo ao Governo inforinaf)ões si 

tem conhcr:imcnlo .de que eida·dãos brasileiros - reco~lleram, 
usaram· n accei!Jaram Iit.ulos nobilinrchicos ou condecorações 
<!SI.ranseiras, fJUacs· os nome,; dcsscR cidad'ãos e porque motivo 
.nfio fomm altl boj!' proce~sados o j)l:lflidos na J'órma ela lei 
n. f>ü(}. 

O Sr .. A. Aze~·edo - Peço a palavra pela ordem.~, 

O Sr. Presidente - Tcri1 u palavra ·pela ordem o Sr. iS'c
nnrlor A. Az~redo •. 

O Sr. A. Azeredo (•) (p!Jla m•ciV!m.) - Sr. ·Presidente, 
r,ão me parece .que o Senado deva dar o seu assentimento a 
M1.e l'CQUct•imcn!.o, porque seria collocut• o Governo cm uma 
situação muito difficil puJ'a responder ao Senad'o, info:man
óo-o sobre <[unes as 'PI'ssoas qnc I'eceberam eonct~corn(:oes de 
~avcrnos rst.rnng·eiros, ·lan'l o 1m ais !'JUan to o )rimeiJ'O a Slll' 
cilndo sel'ia s; Ex. mesmo. 
· O Governo não l.cm que indagar dos governos estrangeiros 
•i C!Onccdol'!llin ou não cond·ecOJ'nções a r.sle ou J\(JI.lt)Jie cidadão 
bmsileiro. ·· . · 

1 . Pai'ece-mc, po1· isso, que eRJ.n requerilmmt.c• seria. uma 
manil'esLuoão de opposiciio ao governo do hom·aclo PresJd·ento 
cln Republica, c['lw n1io tem o dever de prestar informações de 

I . 
( •) Não foi reyisto pelo orador. 
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cousas .qu~'·· nüo conhece; c, no caso,' teria de BE' limitar a 
enviar ao Senado, como informa\'IÍÍA), a lista dos brasileiros 
que receberam condecoracüos de governos estrangeiros, •publi- 1 
cada pela imprensa desta Capital, officiosa:mimte. 

Penso, pois, que, ao envés d'o'ficar o requerimento do 
honrado Senador poJo Estado do Piauhy, archivado entre oll 
papeis govornamentacs, quo o riquo no archivo do 1S1enado Fc-
cloral. · 

O Senado, na minha opinião, deve rejeitar o requeri
mento do honrado Senador pelo Eslo,do do Piauhy •. (Muito 
liem; muito bem.) · . 

O Sr. Paulo de Fron.tin ( •) (pela ordem) - Sr. Presi
dente, uivir·,jo, inteiramente, da o·pinião elo meu · i!luslre 
amigo, o honrado Senador pelo Estado do Matto arosso. 

Dosde o momento mn que o z•equerímonto foi apresen
tado por um il!uslre Senador· •q'Ue, cxaetamenle, tev.e o apüio 
absoluto do Sr . .Pr·e~idenlc da <Hupublica, não posso, absolu-
tamente, cousidoral~o dn {)!)Jlosicão. (A11oiados.) .. 

E, como lenha um lHulo que não sei si é nobiliarc:hiBO o 
muito menos est1·angeil·o - porqun hra uma distinc~ão de 
ordem r.~pirilual crue tlve a honra de receber~ por solicitacão 
ue S. Emiuencia o Sr·. Car·t.lnal D. Joaquim Arcoverde, apús I 

ter B:\11!l'l!ido o eargo de ehcJ'e da commissã-o c·onstr·uctora ca 
avenida ·Central c levado a Lermo aquolla obra sem 11ma unica 
queseão ,judiciaria, Lendo de resolver inuumeras desa'ppro
quesLão ,iudieíaria, lendo de resolver inumot•as oú {!e ordens 
religiosas, com séde na Capital Federal, lería o maior prazer 
em sabnr qual a puniçüo n qual a 1'ôr·ma de proc.esgo, por ter 
eu acceitado essa dislincção de ordem !'15'[iirilual. . 

Posso ainda· !A:crescentar que ,i ti tive opport.unidude ,de 
ser consultodo, não sobre dislincçõ·e:s desta natur.eza, mas 
sobre condecorações estrangeiras, ao mesmo tempo que o meu 
illustre amigo, barão dti namiz Gaivão, quando tivo a honra 
de SF1r segundo vlce-pr.esid,enl.e e S. Ex. prnsic!enl.fl da Asso
ciacã:o do Quarto Ceni.Anario do Dr.scobrimrnto do Brasil. 

, Nessa oc·casiüo, PQ.rtugal enviou como .seu embaixador 
espeeinl, o general Cunha, e ·s. Ex. consu!lou' não .só· a nós 
como nus outros mnmbro.s ela directoria daquella associaçãn, 
cnt.z•e.os quaes recor•do-1111\ de que se achavam os Srs. Dr. Stí 
Vianna, o 81·. almirante Alexandrino de Alencar e o Sr. ma
rechal Hermes da Fonseca a respeito de dislincoõe~ honori
ficas que P'ortugal nos .queria concec!m•: ramos· consultados 
si aceeilariamo~ a Gran-Cruz da Ordem de Christo. 

Fui a S. Ex .. o Sr. Pmsídentll da nepubJica, então, 'o 
Sr. Dr. Campos Salles, Presidente honorat'ió da mesmo as~o
C\iacüo, que a nlla prestou os mais relovant.es servi({os e a 
cn,ia ac1,\ÍÍO efficinnt.e dnvcu a mesma· associnr}iio · consegui!•, 
smn auxílio dír··ecl.o elo Govnrno, mn•s apenas eom o sou au
xilio moral n com as conlrilmil,lõcs ele f!Oci0s grandes bene.,.. 
merilos, sodQs hennnwril.n~. J10z· parte clos.~tii!uJ~t~rios o dos 
Est.ados, r1~allsar .a •solmnnrdadB ·ela r,ammemorl!l,laO c!o quarto 
centflnaz·io do descnbt•ínwnto do. lkasil. . ·~: ·:.;,.:: ·. 

S. Ex. rosronc!nu-nos que lho pareei a ;(Íú.ê:.\n~o devíamos 
ueceítnl', cm virlnd.o da disposição constituciono,l'2 (Apoiados.)' 

.~. :·:<i~·!~ 

(•) Estn discurso não foj revisto pelo ora.dor. 
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A' •v.ista da resposta que nos foi dado pelo Chcfc41a Nacão, 
agraclcecmos pcnhoradi·ssimos U'O Sr. general Cunha a !em

' branr;a de nossos nomes, declinando, porém, da distincr;fto quo 
nos era offerecida. • 

Não é qucdtão de dizor que recebemos o distinctívo, ~l'Or
que este pódc-se perder c até' pódc ser posto na casa de pe
nhores. (Risos.) Nada representa. O que tem significar;lLo .~ 
o acto, é o facto om si. . . 

Mais tarde, sendo director c!a Central, o Ministro Belga, 
acreditado ,junto ao nosso Governo, teve occasião do me com
municar, que, a pedido de disl.incto Senador Belga, presiden
tr. de uma das companhías industriaiJs mais )mportantes, eu 
tinha ·sido distinguido c,pm a condecoração de «CavalleivC1 da 
Ordem Leopoldo~.: Declarei a S. Ex. que não podia acceilar 
pela razão do .iá ter recusado a Grã Cruz de Christo, offere
cida por Portugal, dando-lhe as razões justificati·vas da re-
cusa. · . . 

Vê, portanto, o Senado quo .sã:o factos positivo!:- ·que no 
minalmente declaro não só quanto á condecoração, como quan
to á fórma pela qual fui c·onsultac!o em um caso e distinguido 
cm outro. 

Nessas condições,· como disse terei !"flUita satisfaQão em 
saber o que pensa o Governo nesse sentido, voto a fa•vor do 
requerimento. '(Muito bem.) · 

... 
' 

O Sr. Presidente- Os Srs . .Senadores que votam a favor 
do requerimento, queiram dur o seu assentimento levantan
do-se. (Pausa.) 

Votaram a faJvor 16. 
Queiram levantar-se os que 
Votaram contra 16. A votação 
Na forma do Regimento será 

guintc. 
Votação, em di&cussão unica,. 

1921, propondo a reconstituil;ão 
ttumbida de estudar e emi1!tir 
digo Penal. 

Approvado. 

contra. (Pausa.)' 
empatada. 

na sessão se-

O Sr. Presidente - Opportunarriente farei as nomeaQões 
PUJ'a est.a ,commissão csp(!{lial. . 
. Votacão, em discussão unica, do requerimento n. 3, de 
1921, prorondo a roconstitui~.ão da eommissão Especial in
uumhida de est.ml'ilr e emiLtir ·parecer sobre o pro,iecto do 
Qodi,go Penal Militar. . .. •;: 

· O Sr. Presid·ente - Opportunamente farei M nomeações 
para esla commissiio r.spccial. . . 

Ap.provndo. 
Votncão,: ·em ·2· discussão, da proposição da Camara doa 

Deputados n·. '171, de 1920, que declara de utilidade publica 
a Escola Superior· de Botuca:tú .. 

Approyndil; · 
Votação, '.em· 3" discussiio, da proposição da Camara dos 

Depütados n. '2H, de 192fr, que abre um credito de 1 :825• 
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para pagament.o de diarias a Hermelindo F.crreira de Linu 
Approvacllli:· vac ser submeLtida ít sunc~ão. · 
Votacíio, em 3• discussão, da proposif;ão da Gamara dos 

~puLados n .. 246, de 1920, e-stendendo á Escola Pratica de· 
Commercio do Pat•ú as !.lísposieúcs das lei.~ n.;;. ·i . 3:3fl, do 
1905 o n. :!.'oü, de .1 o l 1. . ,, 

Appro\·adat: vae ser submrLLida ::í sunceão. 
~.:. Votação, em\~·· discussão, ·da .proposição ·1111 Camara doi 

Deputados n. 2!l'l, .de 1920, atJloJ•izando o Pr·esident,e da 
Republica a abJ•ir· o ·credi·lo •de ü2 :016$-417, .para paga.ment::~ 
aos ·herdeiros ·elo .ex-agente 'fiscal clo·s impostos de consumo 
no Estado da Bahia. Severo flc Souza Coelho, em virtude da 
sentxmca joudtciari,a. 

Approvada;; v::w ser submr.i,Uda ':'1 snnccão. 
Votação, em 3' discussão, da .proposição da Gamara doil 

DeJiluta:dos n. 253, dr, 1920, autorizando ·O Presidente da 
Hepublica a abrir, pelo MinisLerio da Fazenda, o credito es
pecial de 52 :2'7~$927, afim do serem pag<1s, cm virtude de 
sentença .indiciaria dr nllimn inst:l.nciu, os vencimentoR de no
mualdo do Souza 1\fello, escrivão ela colledol'ia, de 'Jahotiila-
bal, S. .Paulo, do Hi df.l uult'ço. · , . 

A,ppJ·ovacln;: var• Rei' ~nhmei•Wia :i sunceiío. 
Vo·l:ar;ão, em :i' d iscuss!io, do projecto do .Senado n. 122, 

t!e Hl!lO, autorizando o Governo a mandar pagat• a D. lllnr-
8'arida. Oelavia 'ribureio Carneiro a .rJiff.er.ença de pensão d1.1 
monlepio a qun l.em dircHo .na qualicl:wln de viuva do· ;tene
ral Gomes ·Carnei!'O, r.etcva•la •qualqucl' prescripç.ão Am qu11 · 
haja incorrido. 

Approvaclo; var ú Co,mm is"'i'o {lp Hedncçü.o. · 
Votação, em 1• àiscussho, elo projr.cto <lo Senado n .. 6, de 

·J 92ú, mandando fazer a revisfio do serviço de abastecimento de 
. ag·ua :ú, Capital J··~~c!rr!lil. · 

Approvado; ,·.ao ú Com missão do Financ;as. ·. -Vol.af}ão, Bm ·t• discussão, do projec.t.o do Senado n. 85, 
de 1 !l20 determinando que o deposito Judicial da importan~ia 
de uma r:ambial saccada em moeda ext.l'angeira impede o pro-
l.esto e evita a decret.ação da fallencia. · 

AppJ•ovacJo: vae ú Commissão do .fu~ti~a e Legislação. 
Votnºão, nm ·t.• discussão, do projecto do .Senado n. 94, 

de :1.92i(), reduzindo a ·um anno o t.emp.o de embarque neces
saJ'io á promoção dos corpos da Armada o classes annexas. 

AppJ•ovado; vae ás Com missões de Marinha .e Guerra e 
de Finanças. 

LICRNnA :10-•SR. SENADOR J\10DERTO J,EAL 
~ ~ . . 

Discussão unica do parr.c'er da ·commiseão de Policia nu
mero 31, de 1'!1,21, opinando qu~ sr-Ja concedida a licença soli
cito.da :pelo Sr. Srnador ~Modesto J,cal, para ausentar~se do 
paiz, por mot.ivo rlc molestin. · 

Approvado. . 

LICENÇA AO SR. SENADOR ADOJ,PHO GORDO 

Discussão unica elo parecer da Commiseão de Policia nu
mero 32, de J 921, opinando que seja concedida a licen~a de 
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q1111!.ro mer.eR, sol ieilada pelo 81·. Senadol' Ado! pilo C: o relo, 
P!it'a ausentar-se elo paiz, POI' moi iyn r! e mol'e<>Lia, 

Appro\·ado. 

' 
Diseussão. unica da indicação n. 3, de 1921, alterando o 

arl.. 88 do Regimento, .pnl'a rltW as sr.ssi!es ordinariaa sejam 
iniciadas :"ts ·I::J li oras e 30 mi nulos. 

Appro,·ada. 
:ffi' igual_nwnl.o ar•PI'OYnda U 'Heg·nin!.o 

Em Puda 

Subsf.ituam-so do arf.. 89, .as palavras: "sr af.fl Hí minu
tos çlcpois", ·pelas scgn inf.cs: "se a essa IHH'a '', o mais como 
t'S l:l". 

. Discmsfio unira da indicn~fio n. 2, c]p Hl·2f. Jll'Oponrlo n 
dcsdolll'nmento da Commissão do Conslif.IJieão om duas, com 

. cinco membros eada uma, lendo a segtinrla a designaçiio de 
Commissão do Diplomacia c Tml.arlos. 

:\pprovada. · · . . . 

DJ\RflAf!TTAN'I'F.R llP. :\T.FANflECAR , 

. 2' discuesão do pJ•ojccLo do Se'ndo n. 14, de 1906, regn
lando a nomear-ão dos dcsparhantrs rle alfandeg·as. . 

Rcjoilado. · 

f!RF.fll1'0 PARA A.TUDA Dll CUSTO 

!3' diséussi'io da Jll'OJlORição da Camnm dos Deputados nu-: 
mero 252, de· ·1920, que abre, pelo .1\linist.erio das . .Relações Ex
teriores, o crrdito supplemenf.ar dl1 150:000$. om·o, á verba 
H•- A,iudas dt• custo- do arf.. 1" da lei n. 3:991, de 1920. 

Approvada. · . 
Fl' igualmente tlPPl'ovnda a_ ses·u int.o 

Emenda 

Ao al'L ·1•, em YJJZ do- mwWn slf.ppli>mentm•, diga-se: 
I?SpPeia/, 

AllGJ\!EN1'0 DO NU!ITEM DP. ME!I!BnDS fl:\ C011TJ\IISS.~O flB Fl:>IANÇAS 
' f ' • ' ·-

' Discu~são unica da indicação n; ·f. de lfl~l. pr•npondn qur. 
a Commissão de Finanças passe a f.el' onze membros, rm mais 
dons do quo act.ualment.o, 

Approvada. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a lrafal', vou le
vantar a sessiio. 
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ANNAEA DO AENADO 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Desempate da votaÇão do,Tequerimento pedindo ao Go

verno informações si tem conhecimento de que cidadãos bra..; 
silciros receberam, usaram c acceitaram titulas nobiliarchi
chos ·ou condecorações estrangeiras, quaes os nomes de.Sses ci
dadãos, c por que motivo não· foram .. até lioje oro'cossados e 
punidos na fôrma da lei n. 569 (do Sr:. F'elix Pâcheco) ; 

. ' , Eleic;ão de mais dous membros para a Commissão de Fi
nanças; cm virtude da approvai;ão da indicação n. 1, de 1Ó21; 

Ecleição da Commissiio de Diplomacia c Tratados, creada 
cm virtude da approvação da indicação nJ ·s, de 1921; 

· . ?" discussão do projecto do· ~e nado n. 41, de 1920, con-
stJtumdo o quadro de pharmaceu.tlcos da Brigada Policial (corrt 

· pareceres {avoraveis das Cornmis'sões de Marinha e· Guerra ~ 
dé Finanças) ; . . . · · . . ' 

s• discussão do projecto dÓ Senado n. 61, de 1920, conce
dendo a D. Maria Luizr.q,de Macedo a reversiio da pensiio que 
percebia sua finada mãe ao meio soldo deixado por seu pae, o 
capitão José Theotonio de Macedo (da Commissão de F'i·· 
11anças) ; · · . . , 

• . ' I 

a• .discussão . da· proposiçiio da Gamara dos Deputado;; 
n. 191, de 1920, considerando de utilidade publtca a Associa
ção Commcrcial de Mossorõ (comparecer favoravel da Com
missão de Justiça e Le(Jislação) ; 

3• discussão da ·proposição· da Camara dos· Deputados 
n. 228, de.· 1920, iscntahdo .dos direitos do importação o ma
terial que se dcslinar ao LO:boratorio do Observações, mantido 
cm Manáos, pela Escola do Medicina Tropical de Liverpool 
(com parecer {a1!omvcl da Commis.~ão de J!'inanças); · 

1' discussão do pi'Ojeilto do _Senado n. · , de 1920, exten~ 
dendo á mulher, maior de 21 nnnos, as disposições das lei~ 
eleTtoracs em yigot• (com 11arecer {avo1~avel da Comm·issão de 
Ccm.Ytituiçtio c Diplomacia) ; · . · · ·. · · · 

J.evantá-se a sessão ás 14 horas e 35 minutos. 

20• SESSÃO, EM 31 DE MAIO DE i?2f 

PRilSID!l'.'ICIA DOS. SRS ... llUl~NO DE' PAIVA, PRESIDEN,TE, E. 
' A. AZEIIllDO, VICE-PRESIIÍE.'\TE 

I ' 

A's ·13 c 112 horas, abre-se a. sessão, a que concm:rcm . 
os· Srs. A. Azcrcdo, Cunha llcdrosa, ··Mcndonca Martins, Ale-: 
xandrino do Alencar, Silvorio Nery, . Lopes Goncai'I'OS, Justo 
Chermont, Indio do Brasil, Godofrodo •· Vianna, · Costa .. Rodri
gues, Benjamin· Barroso. Francisco Sá, Eloy do· Souza, Ve
nancio Neiva, Manocl Borba, Euzobio de Andrade, Oliveira 
Vallndão, Siqueira de Menezes, Antonio Muniz, Moniz· Sodré, 
Jeronymo l'!font.ciro1 Marcilio do Lacerda, 'Paulo ~e F1•ontin, 
Sampaio Corrêa, Irweu Machado, Bernardo MonLen·o, Alfredo 

I 
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Ellis, José Murtjnho, Pedro Celestino, IRamos Calado, Carlos 
Cavalcante, Generoso Marques, Vida! Ramos, Fclippe Schmidt, 
Soares dos Santos e Vespucio de Abreu (35). 
· Dei"'am de comparecer com causa justificnqa os Srs.~ 
Abdias Neves, Hermenegildo do Mornos, José Euzcbio, Auto

. nino Freire, Fclix Pacheco, .João Lyra, ToLias -Monteiro, An" 
tonio l\lassa, Rosa c Sflva, Araajo. !Jóes, Gonçalo llollcníborl.!, 
Bm·nard;no Monteiro, Modesto Leal, Miguel 'oo C;u•valho; Hatrl 
Soares. r·rancisco Sr.lles, Adolpho Gordo, A1vero rle Carvalho, 
Eugenio Jardim, Xavier da Silva, Laura Miiller e Carlos Bar-
bosa (22) . . · · 

E' lida e sem rcclamacão approvada a neta· da sessão 
(\nterior. · 
· O Sr. 4• Secreta,rio (servindo de· 1•) declara que não ha 

Cli"}Jecliente. . . . · · 

O $r. Justo Chermont (servinab de .2•) declara qúe não 
h a pareceres. 

. O Sr . .Irineu Machado ( •) -·sr. Presidente, antes de 
occupar-me da aLtitude· do honrado Sr. Presidente .da Repu
blica, em relação ao operariado da industria particular, vol
tarei a occupar~me; ainda quo rapidamente, do modo por que 
tem sido ·cxecu.tada a chamada lei da "gratificação da fomo", 
c faço-o para attender á solicitação do operariado,, do traba
lhadores do Estado o do funccionnrios que reclamam contra a 
.deslealdade, contra a desigualdade com que teom sido trata-
dos pelos poderes publicas. . . · . 

! Uma dàs cartas que recebi é do funccionnrios da Secre
taria da Policia. O Senado ouviu as minhas apreciações mos
tràndo-Ihe o rigor, a inJustiça e ;i iniquidade com que foram 
tratados os guardas civi,s; ouviu as minhas observações pro
vando que o Governo foi,iniqno ao. conceder a "gratificação da 
fome" aos operarias, aos invC:Stign~ores de terceira classe, no
gnndo, entretanto, a applicação dessa medida. aos investigado
res de segunda e de .primeira. 
. . Do modo· por que o Governo trata os funccionarios . da 
Policia temos ainda um exemplo mais evidente. E' o que nos 
revela a carta de hoje·. · 

Comó o Senado sabe; o pessoal da Secretaria de Policia 
foi augment,aclo nos· seus vencimentos, na famoso bionnio an

··terior á lei da rn·ati(icação dct fome. Como o Poder Legisla
Uva não adoptára a festricÇão contida na medida, que excluiu· 
desses. benefícios os fnnccionarios augmentados nos dons ui~ 
times annos, .'enteildoram, com justa razão, os funccionarios da 
Secretaria da Policia, qüe tinham direito a essa ·gratificação, 
o,· ·Sendo-lhes insistentemente recusada pelo Governo, usaram 
do unico recurso que lhes cabia,. da unica taboa de salvação 
'passivei: .const.itniram .advogrudo, Reunindo-se, c, collectiva-

. monto, reclamando contra o Poder .Judiciaria, esses po)Jrcs 
'funccionarios nada mais fizeram do que aquillo .que a Repu
blica lhos garante, nada mai.s do quo aquillo qiJo a lei lhes 
manLém como um diraito .absoluto do homem, do cidadão e do 
funccionario ., 

(*)·'Este discurso não foi rovisto pciQ .orador •. 
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Os sm'vrnl.r.s, rnlrol.anl.n, não quizrram nilsignar a pro
C\lll'll(~ão nem ossn PI'OI.esl.n ,illrlicial; ~~ o s·overno. Pll!'a l'!)spon
clor ao gr.sto dos sel'vrntes qnr se J•enusnmm a solldlll'IZill'-IHl 
com scns comraniH~iJ•ns, mando11 rlm·-llws u f/1'1tfi{i.caçtio dn 
{omr, ~hnnundo-lhrs os 50 %. R l}llll'rl.n'nl.o, manteve a 're
cusa em J'olaçiio aos rlrmais tJ·ahallmdorrs r scrridorcs do Es
tado. /llaquello fie'pm·l.amnn!.o JlUhlico. 

A cnrtn •) rf•cligirla no><· srgninl.r.s l.enóos: 
\ . 

"Exmo. SJ•. Srnndor IJ•iur.u j\fnc:llarlo, 
Suudaçõr.s. Em fins de 19J8, o Dr. Francisco .Val

ladarrs UJll'r.scn l.ou na Cnmarn uma l.ahclla nova para 
melhorat• os vcncimonl.os dos fnnccionarios da Secrct.a-. 
riu elo Policia, constando da mrsma, de'sdc o secretario 
geral nl.é os srrvcml.r.s, que ficavam augmontados de 

• '100$ pm·a ·150$ nwnsaes. Gonverl.ido rm lei, cm fins de 
1DHI, ellcs nnl.l'aJ':1lll a perer.bnt· prln nova l.abella. Veio 
a lei n. 3.()90, de.janrit•o de f!l20, o o GQ\'1'1'110 não ns 
r.onl.rmplandn, Lodos os lit.nl-ados consl.i Lu iram o Dr., 
Mario Viannn e accionaram a União, clrixanrlo os srr-
ven l.ros dr. rr l'azf.'J', l.rmrndo a drm is silo. · · 

O chcJ'e cir. .Policia vnr. n P:tlncio c diz ao Pl'csi,dcntr.: 
os srr\'NJLI•s o;ão os nnieos nmig·os que• V. Ex. tem na. 
minlm seerrlm'ia . .EIIes sr. J'ücnsaram a assignar n pro
el.!l'll(•ão collecl.ivn cmlf.m o \'osso Govrl'!lo. 

Log·o S. Ex. o S1·. P!'rsidrnl.r. da Itepuhlicn mandou 
Ol'rlrm paJ•a que S() rMssr nos ,~rJ'\'Cnl.rs os 50 % ela lr.i 
n. 3.fl!JO. 

Como V. Ex. \'1\ Indo pelo lado pessoal. 
. Não papoco YrrcladP, pm·(•m V. Ex. ptid11 fazer 1!111 

pedido tlr infoJ'IlltWão c ycrificm·à qu11 os set•nmtcs, 
ltli:ís, ;just.nmonl.r. ~~:~wo no goso élo dit·eif.o a 01itros ne-
gado. • 

!li o, :1 I rJ,; nnlio df> 1921. -· Um funccioncwio 
and(JO • . 

Nota - Foi n D1·. · Grmin i ano, qurm instig·ou aos 
fnn~r·ionm·io.~ pnJ•a ·moverem ncçüo." ; · 

Oui.J•a t·eclama,:ão c(ue niio posso dflix:w d·e trazer á trihuna 
,1 a do pessoul da Impi·ensn Nueional. 

Nesta curta, dnlada ele 20 do conenl1~. estes amigos me es·-
erovem o segn in ie : . . . 

"Itlo, 29 de mnio do 192'1 .. 
\ 

"l~xmo. amigo ~r. DI'. Irineu Machado. '' 
Saudações respei /.os as. Acompan hnndn com o ma

:.<:imo interesse, no Dinrio Of/'i.c·ia/., n. hl'ilhant.e defesa 
q1~e V. Ex.· ha dias vem fazendo dos Í'unccionarios pn
hlwos, mn gemi, ,iulgnci-me no dü\'01' ·de oriental-o so
ln•c a glosa da grRtificaeão da fomo do r'essoal da Im
pren~a Nncionul. '() facto é o seguinte: quando fomos 
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receber a primeira voz nossos vencimentos no 'l'heso'w·o 
· .. e com alrazo de dous mczes, um funccionar i o fazia o 

calculo incluindo a alludida gratificação, 'sendo imme
dialu:mcnle advertido por um 0ulro, que nós não tinlla
mos d it·c lto, tiorquan Lo J'ot·amos aug·mentados com a J'C
fomm que soJ'freu nossa J'()paJ:f.ição. Entretanto, diver
sos minislerios não tiveram a mesma decepção que nóR, 

. hctn como as Secrelat·ias da Camat·a e do Senado, que 
estão no goso desse di J'Cilo. Em vista disso dirigimos 
duas petições ao St• .· rJii:ector ~a Despeza Publica, _ha 
quasi -dous mczcs, que distl'lbUJ_u ao Sr .. Halo, funcc!O
nario que trabalha na secr~larm, para mformar, e_ ~e
corrido esse longo prazo. Illegalmente, nada decidiU, 
quando no tlia 17 do abril. o Diario O((icial publicou 
um. despacho do Sr. ministro ela Fazenda cm uma con
sull.a que o da 1\larinha lhe havia feito, em caso idcn
t.ico ao nosso. 

Exmo. Sr., não temos ruais eom que nos empenhar
mos pat·a que nos paguem, nem ntcsnw cm rCS!lei-
lciSa gcnuf!C>xão, creio, não conseguirem{JS. . 

Se V. Ex. não se lembrm·. não ~c compadecel' desse 
punhadu de inJ'cfiZJ!S. certo cuutinuar•J'mos fóra da acção 
bcncvola da lei, qnf-l Lant.o sacrifieio e dissabores lhe 
custou. 
· .Pe~•n licnn~•a para occulf:at• meu nome, que em mi
nlm roparU~1ãu, depois d•J t•efoJ•mada, a dircctorfa fmns
J'ormou isto em uma snnzala·, tanto qui) o regulamento é 
sua vontade imperiosa. não cxistu outro, 

. Em nome de lodos os meus companheiros, profun-
damente agradece. - Uma ·oictima. · . 

Como· V .. Ex. vê; .a:s rcclamru;õc5 ~urgem de 1.or1·os os la
do•s. Viu o Senado que a dcs·igualdade de ü·a~·liUCllLo c I:! e dA
cisões por parte do Govc.t·no, niio) S'IJ op·crou c'iÓJnCflll.c de rr.
pat~tkão a· -rcpat··li~•ão. Dcn%·o da rnesma C'iliSa ncg-DIU-'&c, por. 
um ~und-a·nl'enl.o, :t uma I>al'Ll' r.Jos servido.t•rs pubiicos, o pa
game·lliLn fl1a S'I'atifiea•:ih> rl'a roann r. esse mesmo pugu.meni.o 
.foi cl:aoln n out.ra. prt.rln. · '.l.'r·a.nscrPvo nn meu di~·curso· o ln
t[)iro ~cot· do avi-so .:!•J 1:~ ·ne ah1 II 1!e.S11,e· nnno, rpara quo e!le 
fiqur. c-u1ilo um labéo, ·como. um arna.[Jlwma corn~ra õ Govcrrno: 

Jli. R7 - Em re·s·pe~l.:t· :i eonsuHa · feita no avi., o 
n. J!J7, ·dr. 31 dn .J.an!Jiro tlesl.o ann'O. 'lenho a honra dll 
dcc_laru•t' ·a V. Ex. <l11JC. o pt•rs.soal da Inspectoria Fe-· 
rlcrnl de Obra,; Corn:t,r:t as Sr:ct:as, eu ,i os vcnc'imcutos J'o .. 
ram au.r;mr)'Jllt.a(lfo·5 p-elo d·!Yill'dllo n. 14.102, -de 17 <i o 
nJUl\~O dll HI~O. i.NJt dkrilü a gtlWLirit•·a~ã.o 'P'I'ovisoria do 

-•• "fll-C t.ruht n d•'•'l't•.I!O n. 3.!1!10, d'c 2 de ,janeiro dro aono 
~ ,Pl'OXimo IlU&:ladll.» . ' · 

Erm ~~ci, eonlo di:·i·a ltonl.r.rn, rtn uma ;pln·a~.e 1.~,1 rcpas
-~at:la d•J ~espit•ilo e -d'n :'ii·o fli'Ot''llndt\. •it·ouia. um dns nt,ni5 cmi
nen!llr..~ :tl1'c:tubt·os \IC~Ilu Cu:>a, l.Jicm sei l(>U!l .a I-nspcciLori'a do 
Ohr·as -eont.r·a us Sr•eem< •i a nwnimt ·rlos olhos do -'St•. Prr.si
d'e>niLo da Hcp·uhlic•rt'; mas, lc-mbrlc-:::c S. Ex. •que- a·:; !H'ct'crc,tt-· 
cias !P·C:ssoales do um Ch'e.lie. do Esl.a:cto· t•m fav.or ue dc.tct·mi
nados ftHwdouuri•O·S de Ulll r·wmo da at:luüini:>L!·a~~ãu, .ncgarn.i.lo 

.. 



a outros que se alcham cm condições irdcmLions, como ainda a 
uul.ros que l!le acham cm melhor sirt.uacão .im:-idic•a o de.fteri
mento dre suas reelumncões, cronsLirtuc n:quillo que nn leLt.ra 
do Codigo Penal, na le·Utra da lei de r.cspons•abilidklide ·e em 
IIOdPlS os .tratadisrtn:s s·e denomina «crime de p.rervarrilca,ção, -
agi·r por a:ffeição ou oont.Jemplação pessoal. ' 

Sr. Pres·1d ente, volrta;ndro agora ao ca·so do P•es.soal da 
Lcopo•l.drina, dtwo .rec.ordar ao Senado que, hra um ··anno o 1douB 
mczos, as autoridades pe(Hram ao, pessoal daqucna :l'errovia 
que ~us!a~rs.o a sua !l're.ve, porirs, logo que ces·srusse o perigo 
para a ordrem publica, o Governo agiria com a necossaria ur
gcnrc•ia c vigihmcia no sentido de salvagura:rd'ar as reclamacõe~ 
profundamenLe humanas e prof.undamenrte juaLas .elos opera
rio<~ ·e, trabalhadore·s daqurella reLSrtradiá de fer.ro. 

Emquanto pooificamoote - pais nenhum acto de depre
dação hoUJVera por parle do pe,ssoal da Leopoldina, ne'll!huma 
ac,cusação d'e s•abottlagem 1>~ Lhe 11ez - .esgo•!Jando if.odos os seus 
recu11sos materiaes da viidll, ltiiveram os pobres os humi:ldes 
brasFFeiro·s que aUi tllabalham de cede·r por forca da ra.cc;jo 
e intervenção do Governo, que, tão parciil1lmcnte, dava mão 
ifo!!'Le á admini•st.ração ingleza ·contra os seus oompal.riotas, 
contra os pobres brasileiros. A policia prell!dia cm maos,sa m;; 
operrurios ·e furrccionarios daqulllln casa, .nem rsiquer p•eTmiLtia 
qure meetinas fossem realizado.s ·em Pettrropolis. 

Eu sOiu 't'estemunha perssoal d~sse facto. Quando .praten
dirum nws immed:iacões das officir..~s .e <los dBpositos do alto 
d1a Sc.rra reunir-se os gr.evistas, a pn1icia ·agiu imm~Jdiata-· 
me·nlt.e impedindo, ~erpetirdrus vezes, de fwterem os di'Srcurso·s 
e a propt~ganda que a lei lhes garanr~e como absorJuto direito 
em favor de sua rpr,elllernsão drc e:J,ev·a~:ão de salar~os. 

Nós; não pr.ecisavamos invncar em furvor desse dir.eito 
a gaorantia que a Const~uição Fedterral bras•ileira atSs·egura a 
todos os cidiadãors; nós não precisavamos., Sr. Pr.c·sid'm~lie, lem
brar a ;applicac.ão .dos principias tde l~JS'islaoão social que re
gem a ma·L~ria cm !,adas oc~:povcrsrcul~os; nós•não prccisa.vamoõ 
lembrar que os compromirssos do Bra·sil. wssocirando-se a esse 
mo:vbmento dre t}rogrosso legi.sl!lll.ivo e d~ progresso .silciral qur., 
neste momenllo, se opera no mundo inteiro, não nos dlei::mva 
fur1Lar-nos ao ,dcvCII' rdlo ·garanJMr ·esse elomen~lar d'irirLo, essa 
e'lemerutar ·~aeuldn:dc dos homens do , l.ra·balho. BarSil<ava-nos, 
Sr. Presidente, a:ppcl!la:r pnm o propri'o •emação; bastava-
nos 11ppollar ptfra' a proopria conscilmcira, bastava-nos •appoe•llar 
i[llara ·probilda'd'c dos a•dminisLrrudor~.s. > 

Põdc-se, ·ccmcebcr, co.mo sruccede, .por· exemplo, na Leo
poldina, que 'um rtrabal•hadotrd1o a·rma~em, que um guwrda Ctl\fl
colla, que um gurarda chiavas trabalhe dBsdo cinco IJ.oi.I:JJS {la 
!IT!an~ã até 1.1 . horas e mflia da noWc, r,flrcebootdo a:pena~ 4$ 
dmriD's, S!lm I~c;po.u•&o $emanai, St:lm folgas, •sem 'SiilbstJ•Lu:-
çõcs ? f • . 

· Si ntis consuDI!anmos a ·lonbclla ··•rl·c vcncimcnl.•os <Jo.s llir.le
gr(\Jphits!rus, dos agocnl.es, rlfl l.odn~ os funúe.inrna.rios, l'mf'irr, 
maballhardo·rcs c op•omrios :draqu!lllra .cstralda vcr·cmos que· s!'t ·, 
t.io desgracadramcn.Lc l'cmnhcr•a:dos, ·qun a PI'O!pria adrmini,;
tracão diaJqurc.JoJu ·Cilllprcza inglcza fez a publica rJrcela•rac.fia de 
cru·~ era absnlurl.nrmcnle ju,sl.:t a r.cclnmat;.ão .d'o 'fl'cssoal, a:pcr,ng 
não lendo alia m~ mc:J<ls nCI!O~!<nrios, nrnor:t\Wlln momnnto, ~JUra 
úc·corr·c.r no·s au,g~mr.nll:os rr•S'JlOC U vos, n.pe.tm~ nc•cessltando do 
pl'a~u lH\!''ll a.l'illl<l' a I'Ol'ffiUI•a de SOIUCfiO, 
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O Go,v.ocno únLcrv:eiru, não só Dollocarudo ao scr;yico ela 
LMpold1iua cmp.regrudos doa Ccnlml, marinhcil.'los •O foguista·~. 
como enc:aiiC·erando os c!J:e,fcs d!wueUe movimento, 'como es
pa,nc•ando-o.s, como .alemoorizando..:o·s, como aterrando-os e, 
por fim, :P~ndo-lhcs rulé d'Ca.nltc dos o1h.O'S o espcc.tro do es-
tado de sJ,tJio. · 

Quiz. o Go;yerno assim sobrepOr aos in:lcr·esses do·s pro
lcLarios brasileiros os seus sentimc.mto;. de a.mjrodc ·pessoot c 
de ligac;ão ,porsoi~alissima cOIIll o Sr. Wc,inCJhcnck, uni brasi
leiro ~o scrvico ·dos ingicz·es, ·contra os .no•ssos com:pa[ldlllas I 

A siLurução .porém, c·ra tal, que é c'C't'Lo <JUC tão at.to gri-
!Jaw a p·roccd'encia da rcclamacão do pe·s,soal da L•eop.o·ldina, 
c'ollitra a insuffici.encia de salarii)S, co~~tra I) exc·!llsso d1e .traba
lho, CO·nLra a V'i·olac;ão da garantia uni,v-ersal do I,imi.tação. 110 
tompo de ·trabal'ho, que a p!l'o-pr ia cmpr:eza ,inglc:lla não pouda 
occuJ.tar a procedonC'ia do prOILeslo e ·das reivi:nc!.icacões do·s 
no.sso:s patric:ios, qua a·l.J.i Ll'llllalham, como o pro!))I'•Í•G Presi
den:tc da Re,Pillblica. prometteu occupar-se, ur1gc.nte c vigi
lantom'entc, do· ·llJSISu:mp,Lo, logo que cessaJSse a .pel'lttWbação da 
ordem. 

Mas, que vimos ? 
Os marinhClirns :t11as machina: , os fo.gui.sl,a·s amarellos, l'a

v.orccidos ·pelo Governo, subsi•Luindo O'-l · grevisLas. E, em·· 
quanto a cmprcza albria ,todas as porllaS dos seus escripl~orws 
pana ae.c•ciLar nov:o·s cand>idi1tos aos dive,r.so·s loga.ms, a po.Ji<Jta 
agia dmpedindo .q;ue tO'dQIS os funccionarios .c toldos o.p·c.t•arins 
cm gréve da Leopo~dina se app·ro:~:imassem d<os seus escript.o .. 
rios, d.as .suas o.ffiocina:s ·e das dliversas dep·e•ndcnClias, ·d1aquella 

· esilirada, para .se onbcnde·rem com os seus companheiros. Nem 
50 .quer tinlhta o d>ireilto de ir e'speral-'os á por.f,a:, de CDiliVC~rsar. 
de f,aU.ar, dle dizer o cyue penS[I,V•Illm, o .que d'ecid•iam, 'o quo .de
sojlavam 1 ••• 

~1m pediu-se, assim, que asso grupo qc . brasileiros a!H 
sacriJ'icacos . pudessem ir expor as suas reivindicações aos 
sous companheiros c com eHes c!ltender-sc, provocando a sua 
solidáricdad·o. ·cortou-se a communica,:;ão, isolou,.sc a parto 
do pessoal que ainda não Unha si-do contagiada pelo e&pirito 
de solidariedade, adih-erindo ,li greve, e· deu-se m1i.o ·forte a 

. t': 

. tod·a em preza. ingloza; em todas as dcpcnd·encial'! da Estrada. 
· Em Minas, no Estado do Rio, aqui e em todla.. parto. sempre a 

mão fot•te da pol~cia, obedecendo ás instrucções do Governo 
Fodcral para suffocar a .greve; E até hoje ml!i estão os bra
sileiros morrendo de fomo, soffrendo os horrores da admi
nistração ingle:lla, ·parasita; cxtorquindo-M1es o ul·timo ·atento 
de vida no interesso do seu capital, no interesse de Justificar 
às sulljs reclama~ões fundadas nos seus famosos balancos i'al- ' 
sos e na sua dupla contabilidade. 

E' preciso sacrificar os · brasileiros para dar mã'o forte. 
aos mo Li vos e pretextos das dcspczas administrativas. E o 
que ora se diz, cm· lodos os cn!l1tos, muito cm segredo, ó que 
um dos grandes nogocios, neste momento, em trabalho nas 
forjas é a nnJcampaciío ·c:!·e umn parte, siniio dn toda a Leo
poldina o rlc mais' um anncxo - o famoso caso rio porto da 
iVict,Ol'i!lj. 

1E' preciso matar de !'orno os brasileiros, Cf'llbora esse im
piedoso esforço dcshonrc a administracfio publica brasileira, 
pornt~nto ·o.uc se cheguo ao fim secreto que se n1lmojn. 
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Si no caso da Lcopolclina o .Governo argue a necessidade 
ele entender-se >COm a aC:minisLra1;ão de uma cmpre1.a parti
cuial', nn. rrvisiio dos seus ,wnLmdoo r. na necessidade rio J'e
~nl\'rr no eit·curn:;Larw ias de sct·crn ns diversos lrcchos da E:s
~l'rtcla rq;icios pot· diversos conlracLo,;, uns cstaduacs, outro 
l'ndct·ai. no •caso da. Cr.nlral, empt·eza dirigida: pcl9 Governo, 
cuja, rdctoil.a ~óbe vcrUgiuosamcnl.c, onde nã>o ma1s existe o 
rlu{.inil, alli não so ,iusUfiea,, de modo algum, a atlitude do 
Go\'el'l!o, debochando,· rid:icuiarizando, chasquear.do do .:pes
soal da J!JsLJ•ada co111 a l.ubclla de jot·nacs que ol'lt acaba do 
fixat· e ustabclcccr. ' 

Alieg·~va o Govomo tiUC 'wlo podia fazer a revisão ela . 
talJeiia, que não podia 1eonecdcr a gratificação da fome. por
lJUC u;; funedouarins daquella rcpal'lic;i,o já haviam sido au
grnenlados C:r.nlt•o do~ uitinw~ anuo::; anteriores á decretação 
da, lei ri!! :! clo Janeiro de .10:30 -lei ,da i;mtifica~~ão ela fome. 

ll ma de duas: ou o Governo- si essa preliminar pro..; 
cndc -· mio podia doere lar aUigmento algum c, nesse caso, 
não uevia dar augmento a roparLição alguma; ou nlão -devia 
ter d~cfàido de modo ucscgual cm· l'Cl!)f;ão a fun()cionarios o 
servidut·es da mesma .rcparUção, conccd'cndo a uns c ne
gando a outros. O Go\'cl'l1o ·tinha o dit·cilo do conceder essa 
g't·alifiear;ã.o a dcspcHo t.lo augmenlo verificado ultimamente. 
N'ii,o t.cnho duvida Jwnhuum que cssn dircit,o liJC assistia~ não. 
~ú porque a emenda substituliva ·foi suppt•imida, como tam:. 
lwnt JlOrquc cm malul'io'\ -.i'iÍ• disso o, peço licen~~a ,para t•e
pclil' - em matcria alimcnlat•, cm matcria das denominadas 
olJrigações. aliménlares, cm maLct'ia J'eiativa ao eslipcndio .cta. 
vida e nos recursos n~ccssurios (ts condições alimentares o"'<l · 
cxislencia. a interpretação deve ser benigna. . ·' 

Mas tanto o Governo cntcnrlcu quo tinha a fu.cyldadc do 
:wgmontar, t]IUC nc.nhuma prohibição lhe era imposta pela · 
cxeg·cse. pelo elcmnnto liistorico ela elaboração c~a lei, quo 
deu o ang'lllcn[o ü :mslmlla. · . 

Esul, .pois, arredada a preliminar •. A questão é de sabet' 
si o Governo deu um augmcnlo razoaiVcl, conl'orme a .propria 
lei prescreve, 

Aos üp~r·;u·ios, aos tralJalhr\doros, aos diaristas que por
cehiam mil ré is, m:mlcvc-se a mcstnn dia1·ia- mil ré is. Aos 
tltW pl'recbiam dous mil rdis, os mesmos dous mil réis foram 
mantidos. Aos que pm·ccbin1m l.t'cs mil !'óis, foram mo,ntidos 
n.; mesmos l,rcs mil rtlfs. , Aos qiw percebiam quatro mil c 

· lluzento~. ~Jcu-sc-ihcs mais ltrc~onlos ·rr.\ís- i:]uaLro mil o 
quinhcn'lo~. Aos t]uc pct,cr.biam cinco mil c quinhentos, dcu
se-i.Jtes lÍl!Jls iJulnltcn.l.os t>éis - S(1is mil .J'fiis. Aos CJ!JC .PCt'
eoblam se1s m1l c qumhcntos, mnnlcvc-sc u mesma charm -
sci8 m!l c quinllcr!l.os .. A~sim, igual:m.ntc. c.m t•olaç:iiio aos que 
.percebtam sele nul réts c sele mil, r. l]'Ullllhcnl.os - fora1tn 
manl.idas as dial'ins. Mts que pet·ec.biam oil.o mil c tt•cscntos 
fni dado utn attl:[llllltli.u dr. um l.oslíío (I'J:,ws) - passaram a 
JW.J'cebet· 01lo Jtnl o qual .. t·occtllos. Aos que fJCt,ecbiam nove 

·-n11i l'llb, deu-se-lhes 11n1 augnll'lll.o lin soi~conl.ns J'1\is - novo 
lllir 1! sci:icrml.o;;. :\ns quo pc1·ec!Jiam cicr. nJil l'llis, ti'cu-sc-ihc:·i 
dt•z tnil n oil.oennlos. Aos quo llCt'CClJiam onze mil róis, dcu'
se-lile 11111 aug·nwnlo dn wil rMs - dor.o Jllii r1'iH. 

.. :bsiln, inverl eu-st! ~~ pyt·t~lfli<f!l). Dtl todos (/UI~ pet'eC:biarn 
d 1 at· 111s, .fo l'll m a u,s'lncl~ laçlos . ,! usl!llllllll Lc cm 111111. o t' quan Lir!, 
us tJUe Lmlwm UHll!Jl' dwrw, 1slo e, os que norcolnam dez mll 
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ré is, passaram a receber dez iuil e- oiLucentos, c os que perce
biam' onze mil ré is, for!l(m augmcnLados para doze mH ré is. 

Sr. Presidente, o caso, da Estrada de Ferro. Central, po
rém, a1ão pód~ limitar-se, _não pódc reduzir-se ao caso da 
simples grati!'icaoão da fome. E' certo que os salarioe desse 
pe~soal não foram augmentndos devidamente; que direito lhes 
assiste a uma t•cclamacão judicial, já que u administração 
zomi:a de -.suas, reclamações., ~ · 

A sjtuac:!o de todo o pe'ssoal da Eslrada é dolorosa e pe-
nosa. . 

Esse pessoal recebia os mesmos vencimentos que os da 
RPpartição Geral dos Correios. 

Como V. Ex. sabe, o Congresso Nacional votou a ·lei nu
mero 4.273, de 1 de fevereiro .do anuo corrente, reorgani·· 
zando os serviçO'S dos Cot·reios, e está publicada no Diario Of
;il'ia~ de 6 de fevereiro de 1921. O dec1·cto n. 14, 7~2, de 16 
uc marco do anno. corrente, approvou . o regulamento -que 
!'•~organiza os Correios da Republica. -

Vê, por,t.:mto, V. Ex. c o Senado (Jtle lia funécionar.io~ 
d·1s Correios, que percebiam '·vencimento~ de, igual quantia. 
ill11 ~·unccão do cort•espondenüi naLUl'ezn, da mesma ,ierurchia 
dos funccionarios da Ccnt.ral, aos quaes já o augmento foi 
conc!!dido e está em pleno vigor·. . · 

E'; pois, neceiõsario retitaut·ar a situação jurídica de di
J'cito administrativo ·am que se· encontravam esses funcciona
rros. decretando uma rev1são da tabella. 

'fraga au recinto do Senado, em :nome do pessoal da Es-· 
I.I''!Id'l de Fer1·o Central do Brasil de todo o pessoal, titulado 
cl não titulado, um projecto, de 'reot·ganizacão do's seus ser

. vi~os. 
•rrago-o 'a es.ta Casa, de .. onde não fugiram os sentimen

ios t!e justic;a, ·nem de coragem cívica, onde.'ainda preponde. 
'•·=.~m os homells de caracter, onde ainda lutam os que amam a 
J~epubl ica. . 

Trago nu Senado a reclamacão dos -meus antigos com-
p!lnbeiros. .. ·· . .. '· 

· · E' um .codigo dé .r•eivindicacões, cada qual delia:s· mais 
justrl, cada-. qúal dellas mais procedente. · . 

No Senado teem aesento homens eminentes, . nome~ br·i
lnan!es da engenharia nacional e que conhecem de um modo ,._. 

· ('.omplcto a organizacão daquellc ramo da nossa admi nistracão. 
Jljesta Caea teem a:ssenlo membr•os da antiga- Cómmissão 

do :r:'inan~as da Camat•a, Soa~:.,es dos Santos e Bueno de· Paiva. 
q11c alli pugnaram pela.reforma de 1910. . 

Recordn·me mesmo .o honrado Pt•csidontc desta Casa que, 
UQ mnbarcat• pára ~ua teí'·ra natal. onde· o chamavam as alc
prias dàs férias l:iem ganha:s e a q'ue fazia jús o exercício se. 
reno c cons~:ente da magistratura parlamentar, a probidade 
rle Bueno de Paiva, ao voltar á~ sert•anias mineiras, desde o 
tJmbarquc nessa cidade até á ultima eslacão ferro-vjaria da 
Central, pot• toda a ·parte, )lymnos de alegria, palavras de gra. 
ti.c!fio, agitacões festivas dos coracõcs reconhecidos, o recc-
b•3m · · · . · 

·• .Qum· a ~l'ortuna ainda que elle se encontre na prcsiden
ci!t da Casa, que. estou r:erl.o, ha de appr•ovar. as mlldidas de 

' .r r.ivindicação solicitadas pelo~ meus companheiros, h a de en
VÍ!Il' para a outra Casa do Congresso essa reorganizaoão da 
{!SU'ad~, que é !ll'l'ancada uo voto legislativo como um acto de 
j nsU~u e de p1edade. 

~.-: Vol, I " 
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Sr. Pres~dente, pul'll acudir a6 appello de V. Ex. e d() 
11:~u eminente amigo Sr. Senadm• Azeredo, vou inten·omper 
as minhas considerações. . 

Voltarei á tribuna para justificar, um por um, esses dis
p~sitivos o a~-nda para provar a these que venho defendendo. 

As reivindicações de que sou hoje portador resullarn 
ainda de um acto de mú vontade do actual Governo da Itepu-
blica contra us servidores ela Estrada. 1 

A lei de 1910, regulamentada cm Hl11, 1quanuo Mmbtro 
da Viação o Sr. Seabra o quando director ela Estrada o Sr. · 
Paul() de Frl.ntin1 foi' golpeada profundamente pela reforma 
.JITC ~os servu.:os oaquella Estrada fez o Sr. Pire-s do Uio, com 
a :~ssignatura e a responsabilidade do· Sr. Pres.idcnte da 
Republica. 

O deCl·eto u. 13.940, de 25 de dezembro de 1!l1!l, foi um 
attentado contra os direitos do pessoal daquella casa. 

O Sr. Pre'sidente da Republica, procurado por mim, 
desde: Jogo me àissera que havia as~.ignndo sem ler seis regu
lamentos, dada a Ulgencia e o accumulo de trabalho, mas que 
h 'lxaminar cuidadosamente as disposiçõe·s do novo regula·· 
ment0 da Estrada, escandalosamente approvado por. antecipa
ção, pai& antes mesmo de publicado o decreto de 25 de dezem
b~o .no Dia1•io Official do 29, disLrihu.ido a· 30, já o .projecto 
rle orçamento da 'Viacão, (juasi convertido em lei, nos ultimas 
pas,;\JS para a sua approvação, consignava urna disposioão de
clarando que qualquer r·egularnento que houvesse e.ido expc-
(Jid-.: estava approvado. . · 

O's Annaes desta Casa mostram a vergonha de ter sido . 
autorizado e ap_provado peJo· Poder Legislativo um decreto 
que ia ser expedido e publicado dias defois. · · · . 

Pois esse decreto cassava ao pessoa da Estrada as mais 
elemantare·s garantias. 

De tres longos memot•iaes fui po;:!.ador ao Sr. Prcsidonte 
.1a rlepublioa. 

Possuo a longa resposta que clle então me dirigiu .. 
Agradeço à gentileza de S. Ex. Pcvo confessa.r mesmo 

que ella mUlto me penhorou, ,PO·is., JlOuco hnbiLuado a dar 
explicações de seus actos,. todavm S. Ex. teve pm•n commigo 
a consideração poosoal de enviar-me uma longa resposta jus
tificativa de um por um dos artigos contra os quaes, na re
forma de 25 de dezembro de 1919, reclamava o pessoal da.·· 

. F':stl-!!.da de 'i:'crro. . . 
· · Verá o Poder Legislativo, veriio os homens da lm, seus · 
anti>';OS collcgas do Supremo TL'ibunal, verá a nacão inteira, 
vllriio os operados, os funceionarios. qual o modo por que o 
Sr·. ?resideflte dà Republica entende compreheuder o exer-. 
c~cio ;la sua magis.tra'tura, quando examina a·s relacões couJ 
trsctuaes entre os funccion.al'ios do Estado e o Estádo, entre
os trabalhadores, os operar LOs c o Estado. Verá então, que o 

. :Estado, na sua concepção, é um ·senhor absoluto, é o tyranno 
da iclade média, conforme a sua incisiva, mas. photogrupltica 
d~cisão no t'Uso da rcclamaoão do pessoal da Secretaria da 
Viac~o. quantlo esse amigo dos funccionarios c dos. operario·s 
Ns:pondia á reclamacão dos fimccionnrios le~ado·s tJom esse 
l:lpHlar despacho: q:Qs cargos publicas não foram creados 
:para o intert>:sse dos funccionarios~. · 

E' ·essa a formula da theoria unilateral da vontalle abso~ 
luta do Estado em que se desconheciam as t·elacõ()s contra~ 
ctuaes, llm que !se desconhecia a tbeoria moder.na do contractc.! 
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bi-J,atefal,, do contracto especial, das relações ent~e os funccio-
nar !Os' e o Estado. . 

Verão, r.ntão, todos que esse espírito de jurista ainda está 
muito atrazado · e ainda exerce a tyrannia administrativa do 

. ve!bo pod~r admini·str.ativo das monarcbias absolutas; v~rá. 
eut:io, ' o fum cionalísmo. não só com essa prova, como verão ·. 
os operarias e às trabalhadores do Estado que no poder su
prm o da Republiea ainda permanece como poder decisorio, 
n.§:o :1 justiça, não a vontade de acertar, mas a vontade de 
mostrar forca, a vontade de ferir o·s fracos; verá que a ma
gi~tratura suprema da Rep)Jblica não é exercida por um ma-

. gistrado de j ·Jstic;a, mas por· um magistrado de o di o, de vai-: 
dade, de prepotencia, de orgulho pessoal; verá que quem aJ!J.· 
est:i .. não é um homem de coracão, não é tarnbem um amigo 
Ja lei, mas um tyrannete agitado pela paixão de revelar força 
d~3rote dos fracos. mas .·sempre disposto a ceder, com urna fle
xibilidade lamentavel, deante dos embates da energia e da 
frrça. (~luitu bem; muito bem. Applausos nas galerias.) 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado c rerncttido á Commissáo 
de Conslituicão, o seguinte· 

PROJECTO 

.c\l't. 1.' .O· Poder Executivo expedirá novo regulamento 
para a Estrada de Ferro Centr:al do Brasil afim de reorgani
zai-a c restaurar todas as vantagens e direitos instituídos 
pelo art .. 32, n. XLII, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 
1910, cm favor de todo o pessoal da ·mesma estrada. 

Para esse fim manterá na nova regulamentaç!i.o os dis-
' . .positivos do citado artigo 32, n. XLII, da lei n. 2. 356, de 31 · 

· de ·dezembro de 1910 e do regulamento que baixou com o de
creto n. 8.610, de 15 de março de 19tf; observadas t!io so
mente :as seguintes. alteraçõ_es: · ' 

I- Ao art. 60- O provimento dos Jogares que vagarem 
dar-sc-ha scmpJ'C por accesso dos ca,rgos immediatamcnto 
inferiores nos quadros dos departamentos em que se' verifi
car- a ·Vaga, e isso dentro do pl"azo ma.xirno de 30 dias, conta
dos da data da vacancia do cargo. Nesse provimento obser
var-se-ha invariavelrnente a regra seguinte: metade por an
tiguidade absoluta, de classe, a qual será calculada na. respe
ctiw .. classe de qualquer categoria deduzindo-se as faltas, li
cenças e suspensões, c metade por merecimento, ·concorrendo 
6. promoção· por merecimento sómentc :os ' empregados que 
estiverem comprehnnddios no· primeiro terço de cada\ classe. 

II - Ao art. 63, 2• parte - A gratificação adicional será 
calculada 80bre o tempo. de se~viço, ·descontadas as faltas. O 
tempo será contado a partir do dia imrnediatõ ao em que o 
funccionnrio ou opernr10. houver completado o prazo para o 
direito no addicional correspondente. . · 

JH - Ao art. GG - Substitua-se pelo seguinte: As dia
rias dos jornaleii:os que estiverem obrigados 6. prcs'tação de 
fianças não poderão ser inferiores a 7$000. · 

IV - Ao art. 78 diga-se: Os esdriptorios do Est.rada de 
Ferro Central do Brasil funccionarão das 10 e meia horas ás 
l 6 horas, em todos· o·s dias do anuo, excepto nos domingos e 
dias ele fest.a nacional. · . 
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. J<Jtn caso de necessidade, poderá ser prorogada pêlo__. chefe 

do departamento, precedendo approvação da directoria a hora 
do encerramento ·do expediente. · · 

Paragrapllo. Pelo di o. em que tiver ha'>:ido prorogaciio do 
expediente por· mais de uma hora, os funccionarios· percebe
rão, além dos seus vencimentos, uma gratificação correspon~ 
dente a um terc·o do vencimento diario por. hora que exceder 
da primeira. . 

' V - Ao artigo - Para os demais serviços, as horas de 
trabalho serão fixadas nos regim~ntos e instrucções·.especiaes 
que forem expedidos pelos chefes-de departamentos, com ap
provação do director, não podendo exceder de oito horas por 
dia ou 48 horas por semana, devendo ser pago como extraor
ainario na proporção de um terco das diarias qualquer ex
ces~o de tempo de trabalho exigido pelo serviço. 

VI - Ao art. 83 _,- As faltas meramente disciplinares 
commeLtidas por empregados, não constituindo ·crime defi
nido na legislação vigente, serão punidas segundo a gravi

. dacle do caso e depois do julgamento definitivo e final profe
rido no respectivo processo p'ela'· autoridade incumbida da 
applicação da pena, pelo modo. seguinte: · · 

1", advertencia; · 
2", reprehensão; . . r . · 
3", suspensão até 15 hias no maximo; \ 
4", demissão. · 
Paragrapho - O director poaerá , applicár as penalída- · 

des supra indicadas a qualquer funccionario, ~xcepto a de 
<i emissão '30 de nomeação do Ministro. . 

Os chefes de departamentos poderão applicar aos seu~ 
. , ~~bordinado_~; ~s penas de advertencia, reprehensão e sus~n

sao al.é t.res d1as. 
. VII _:_ 'L'odo o pessoal, sujeito a remoçpes, ter,á direito a 
uma ajuda de custo correspondente á metade dos \'encimentos 
do um mez, quando a remoção. se' dér •em caracter definitivo 
ou ·por prazo superior a 30 dias, devendo o empregado ·remo
vido cumprir a ordem no prazo maximo de sete dias. a contar 
da data da sua notificação. · 

A familia do removido terá tambom direito ao transporte 
·gratuito das suas bagagens, além das respectivas passagens. 

VIII - Os empregados ;poderão aposentar-se, desde quo 
fique pro•vuda a sua·· invalidez, com todo o ordenado quando 
eonLarepi 25 annos do effcctivo serviço, e com todos os vanci
mentos" quando contarem 30 annos. Aos empregados sujeitos a 
trabalho dimno c nocturno, será contado para. o effeito da 
aposentadoria o tempo desse trabalho com o accrcscimo de um 
terço. .' . . 

IX - Nos logm·os ele encarregados de cabine serão apro
Vflitados os oito empJ•ci;aclos que exercem essa funcção c mai~ 
qual.rn eabiuciros elo I" classe, os quaes serão promovidos de 
accôrdo com as eonllií:Õcs cstubclocidas no reg-ulamento que 
for expedido. , · 

• Para a, c~nsLit.uiliÜO qo qun.dr~ de cubinciros de 1'. clu8sll 
serao apt'OVPitaclos o~ sc1~. cnbmcn·os de 2' classe mais an-
tigos. ' 

' 
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' _,Para a constituição do. quadro de 'cabineiros de 2' classe 
serao incluídos .os 13 cabinciros de 3' classe e cinco auxiliares 
de cabineiros que tenham mais antiguidade de classe .. 

Para a consf,ituição do quadro de cabineiros de 3' classe 
deverão s.cr aproveitados os· auxiliares de capoeiros e. aju-
. dante·s de cabineiros actuaes .. · 

X - Ficam creados os Jogares (lie dous apontadores e 
sete ajudantes, no departamento da Locomoção e Officinas; -
devendo o referido. quadro ser constituído pelo~ empregados 
que já trabalham na turma do .ponto das officirias. . 

XI ~ Ficam subsf.ituidas as actuaes denormnações dos 
conductores de 1' e 2' classes pelas de chefes de trem de t• 
e 2' classes; e as dos conductores de 3' e 4' classes .e as dos 
prnl.icantes admiLtidos até 1918, de conformidade com a lei 
n. L230, de 31 de dezembro de 1.920, pelas de ajudantes de 
1', 2' e 3' classes. . · . · .. 

Os praticantes effectivos de bagageiros terão a d,enàmina
r;ão de · fieis de trem de ·s· classe, ficando assim fundida r, 
respectiva classe com a dos bagageiros de 3'. . . 

XII - Os actuaes sessenta empregados addidos á escripf.a.-:17 
nos escripf.orios do Departamento da Locomoção. c. Officinas 
passarão a ter a denominação e as vantagens de auxiliares de 
escripta déi 2• classe. •i:!erão igualmente. consitl1erados auxilia
J•és de escriptl\ de 2' classe os actuaes escreventes de 2'· extra
ordinarios· e ef.fectivos que não tenham passa.dlo a· auxiliares 
de escripta de 1' classe. _ . , 

Todos os· empregados de que trata este artigo serão fun
ccionarios para todos os effei tos e perceberão o vencimento 
annual de 3 :000$, dividido cm dous terços de ordenado e um 
terço de grat.ificação. · · · 

XIII - Os encarregados especiaes de officinas passam a 
ser empreg·ados titulados com os vencimentos .constantes da 
t.abella annexa. · 

XIV - A promoção do aprendiz do r• classe das officinas 
dar-se-ha immodiatamente para a categoria de o.perario de 

. '•' classe; e, para essa promoção, ter-sc-ha em conta o estagio 
o a competencia adquirida na aprendizagem feita. 

XV - Os feitores de linhas l.elegraph.icas passam a tllr 
a cr.nominação de mestres de linhas telegra.phicas. . · 

' XVI ;_ São creados nas estações Marítima e .s. Diogo os 
.logm·es de encarregados de manobras, devendo ser aproveita

/ clGs nos referidos Jogares os empregados que .iá se achem nessl! 
servi~o. . . . · . 

XVII - F1cam extmctas as categorHlS de aprend1zes de 
-1' classe, que .passam a ter a categoria de 3' classe. 

XVIII - Os- escreventes de 1' .e os de 2• classes que te
nham cinco annos de exercic i o pa~sam desde já a ser inclui
dos no quadro dos auxiliares· de nscripta de i' clas~e. inde
iPBhdente de concurso, · e os . demais escreventes constituirão, 
t.am~Jem independente ele concqrso. o, quadro dos auxiliares de 
csc.t•tpt.a de 2' classe. · 

XIX - Ficam substituídas ·as categorias e ,·;enomlnacões 
-de bagageiros, guarda~ freios e· graxr.iros, pelas de fieis de 
trem, guardas de trem e lubrificadores. · 

XX - Ficam Rlibstituidas ns categorias de officines dB 
ciivi&ão pelas de .. secretarias de depnrtamento·s. passando os 
escripturarios a terem· a denominação e categoria de officiaP.s 
com os vencimen.tos constantes das tabellas annexas . 

• 



1:. .. 

69~ .~NNAES DO SENADO 
' 

XXI - E' r.reado o IOA'lll' rlc sub~sccretario, que será exrr~ 
'c ido pelo actual . official da i' divisão. Os officiaes das di vi~ 
sões actuacs paH.sai·ão á categoria de secretarias df:l "departa
mentos com os vencimentos annuaes de. 15:000$000. 

xxrr - Ficam HUpprimidos os carg"OS de ajudante de con
tador, chefe da Estatística e ajudante da Estatística. 
. Paragraphos. Os a,iudnntes de guarda-livros, de contador 
e da Estatística passam a occupar os cargos de' chefes de 
secção. ·· · · 

XXIII - O engenheiro chefe da Estatística será apro-
veitado comb engenheiro residente. · . 

XXIV - Os actuaes quartos esct•ipturarios passarão, com 
os vencimentos da ta!Jclla annexa;- a ter a denominação e ca
tegoria do terceiros officiaes . c oH nctuaes auxiliares de os
cripta passarão, com os vencimentos da dita tabella, a ter a 
denominação e categoria de amanuenses, ficando assim ex~ 
tincta a catr.goria de quarto escripturario. . 

XXV - O art. 67 será substituído pelo seg"Llinte dlSJJO~ 
· sitivo: «Os empregados dos trens, quanao em serviço cl_o ~n
'?:íerior ou .fóra do Districto Federal, perceber:io as dtartas 

seguintes: 8$ para os chefes de trem,. 6$ para os ajudantes, 
fieis e auxiliares, e !1$ para os guardas de trem e -de d'Or
motorios~ . . . - · · 

XXVI - A diaria dos inspectores e mais empr:egados de 
fiscalização no serviço elo .interior será de 10$0UO. . . 

XXVII - Para o effe1to da contagem de bmpo hqmcto 
de servic'o serão ·contados os dias em que os ·ellljpregadoa 
:Jguardlem ordens ou fizerem prompticlão para !! substituicão 
de empregados eHectivos. · . 

XXVIII - Ao porteiro. do Departamento da Admmistra
ção Central será abonada a quantia' mensal de 150$ para alu~ 
guel de casa. . . · . 

XXIX - Aos empreg111dos encarregados de preparo e ,ser
viço de partidas dobradas na· Contadoria e Cont.abilid'ade ·- 6 
garantida a gratificação fixa e permanente de 100$ mensaes, 
além dos seus vencimentos. - , ·· 

XXX - O cargo de contador, no de'part.anionto da· Con
tabilidade e Estatistica, será de accesso ·para os r.hefes de se~ 
cção do mesmo departamento. . .. 

XXXI - Os encarregados especiaes de officinas, no de~ 
partamento da J.,ocomoção, passam a ser empregaJos t.itulados; 

XXXII - Os auxiliares technicos e praticantl's · teclmicos .. 
passam a constituir classes clistinctas e serão titulados· com 
as denominações' do auxiliares technicos de i' e 2' classes. 

XXXIII - Os empregados d·as estações, que teem actual
mente a categoria de trabalhadores, passam a ser denomina-."os 
guardas. de estação. Serão considerados trabalhartores tão só
mente os que trabalham na , carga e descarga de volumes e 
mnrcadorias. ~ . · · 

XXXIV - Aos operarias da Estrada serão abonadas a~ 
c:iarias constantes das tabellas annexas e as referí'd'as diarias' 
não .poderão ser reduzidas sinão cm virtude do acto legisla
tivo. 

Os ajudantes de qperarios das officinas . da Locomoção 
passam a ser classificados A considerados como OPl)J;arios de 4' 
classe, desappnrecenclo assim a antiga cate"t~·oria de ajud:antes. 

XXXV ~·Os operat•ios, jornaleiros, diarjstas e trabalha
dores, pertencentes. aos quadros dos . diversOs drlpartamerttos 

.. 
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da Estrada, gosarão de todos os direitos e rvantagens, inclu
Rivc de aposentadoria, gratificação addicional, licenças e 
J't:rias, de que já gosarem ou vierem a gosar os funccionari~ 
ou empregados titulados da mesma Estrada. 

§ 1.• .Além disso, dentro de 90 dias, contados da data 
da promu!ga"iio desta lei, o Governo regulamental1á a Caixa 
<l·e Pens<'les, instituída no n. 20 .do art. 32, n. XLII, da lei . 
n. 2.356, do 1910, e ar.t. 89 do regulamento n. 8.610, de 
.1!lH, modelando a. respectiva organização do sl:'gurci mutuo 
entre os Qpcrarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores do 
f:stado, nello. instituindo uma secção denominada Caixa de 
.Emprestimos. ·Os juro;; dos cinpreRtimos nunca p(}derã(} ser 
superiores a 12 % ao anno. . 

§ 2.• Nos casos de, accid'cnte em serviço a;pplicar-se-hão as 
garantias e dispositivos do n. 1 das bases constan.tes do ar
tigo .32, n. XLII, da lei n. 2.356, de 191 O, e ar!.. Si do decreto 
n. 8.610, de 15 de março de 1911. . 1 , 

XX~VI - Os guardas de 1'. e 2• classes sãu para. todos 
os eilfeitos os guardas de armazem. . . · 

XXXVII - Ao preenchimento ·dos lagares decorrentes da ·~, 
presente lei ;precederá concurso, devendo o dirt!ctor mandar 
realizai-o annualmente, salvo os casos. acima . exceptuados e 
mais o seguinte: · 

Os actuaes praticantes de conferentes e de r.onductores, 
em commissão ou extranurrierarios; que já tenham sido ap~ · 
provad~~ cm exal!'le de .habilitaçã~ fica!U' di~en~ados, para a 
·promoçao o dcma1s effettos, da ex1genma de coneurso. 

XXXVIII - Na constituição ou reorganização dos qullldros 
dos departamentos, bem como da administração r..entral não . 
poderá ser aproveitada nenhuma :pessoa estranha ao serviço, 
salvo si for caso de concurso c o candidato tiver sido elas- ' 
.sificado. .Para as nomeações terão sempre preferencia os 
funccionarios, operarios, Jornaleiros, diaristas e trabalhadores, 
quand'o approvados ou classi1ficados. 

XXXIX - Os . à•posentados .ou pensionad:Os terão igual
mente direito ao ;passe com .o abatim.ento de 75 % e as 
pessoas das suas famíliaS com o qe 50 %. 
· XI... - Os praticantes effectivos do telegraiJllO transfe

ridos ·para praticantes de conferentes, reverterão ao quadro 
([e telegraphistas ·de 5• classe e os extranumerarios como au-
xiliares de tolegrapllistns. . 

XLI ....:.. Os serventes de 1• classe terão accesso nas 'Vagas 
de continues obsel'vados os dispositivos do art. 60. 

XLU ....:. Os compositores e guardns de arrr;azem í'icam 
BUjeitos a fiánça. arbitrada pela directoria. 
·· XLfii - Os conferentes quando substiLuil~m os agentes 
terão direito no abono para aluguel de casa. . -

XLIV - Os agentes não .perderão direito á percepção do 
nbono para aluguel de casa quando. licenciados por motivo 
ào molestia."' • · 

• XL V - . Aos empregados designado'& ;para substituicõe3 
cm Jogares que· não tenham folga official que lhes permitta 
virem :is suas residencias será concedida uma diarin de 6$000. 

XL VI - Os medicos que servem no departamento da Lo
como cão o Off'icinns .f\cnm pertencendo ao quadro do pessoal 
desse departnmento corn os vencimentos constante~ da tal:lella 
annexa. · .. _..._. 
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XLVII- Os vencimentos, categorias e quadros do pessoal 
da Estrada de Ferro Central do Brasil sarão os constantes 
elas tabellas seguintes: · 

QUADRO N. i 
•I 

ADMINISTR~QÃO CENTRAL 

1 director (!:era! .. . . .. ................. . 
1 vice-dircctor . . . . ................. · .. 
3 auxiliares de g·abin!lLe a B :600$ ........ . 
2 contínuos R 4 :200$ . . ................. ·. 
1 porteiro .· ............. · .......... ·. · .. ·. 
1 secretario . . . . .......... ; ........... . 
1 .sub-secretario . . . . .................. . 
2 chefes cil) -~ecção 'I 12 :000~ , ........... . 
,, . . J'J" . 8 I. ·'O$ ' ,, "' pt'IOlP.ll'OR O ICJaeS a :.u ' .. , · ... , .. • .. 
2 segundos officiaes a 7 :200:S . . .•........ 
6 terceiros officiaes a 6:000$ ............ . 
ü amanuenses n ~ :800$ . . .............. . 
6 auxiliares cil) cscripta de ·J"· c!aSE!C a 3:600$ 

A!Uxiliares de ascripta de 2' classe .a 3:000$. 
-'1 at'chivista . . , . · ........ : ........... . 1 ,. • . con,muo .. . ......................... . 
1 thesourciJ•o . . . . ..... : . ............. . 
1 eserivão . . . . ....................... ·I· • 
1 ajudante de escrivão . . . . ........... '· .. 
1 pagador . . . . ......... : ............. .. 
1 .sub-pagador .. . . . ................... . 
7 fieis de thcsoureiro a 7 :~06$ .......... . 
D fieis de pagador a 7 :200$ .............. ; . 

· t primeiro official ........................ . 
i segundo official. ................... ; .. ; .. 

. 2 terceiros ,officiaes . . . . ....... , ...... . 
4 amanuenses a ":800$ . . . . ........... . 
4 auxiliares de escripta da 1' classe a 3:600$ 

Auxiliares de escripta de 2' classe a 3 :OOÓ$. 
:2 contínuos a 4 :200$ .................... . 
1'tedt .·. · 1n n en e . . . . ..................... . 
1 ajudante de intendente . . · ....... ~ ..... . 
2 escrivães a 7:200$' ................ : .... : 
1 primeil•o of'f' · 1 · · · t ICIR • • • • .••.• , •••••••••• 
1 segundo official . . . . ................ . 
" t . ff' . 1 crcoiros tl Jcmes a 6:000$ ........... . 

l 2 amanuenses a 4:800$ ... : ............... .. 
ti auxilim•es de escripta do 1" claf\SC a 3:600$ 

Auxiliares de escripta de 2' classe a 3:000$. 
1 despachante . . . · . • ... ; ............. . 
,1 e~carregado de carga e descarga. ; ..... · .. 
i aJUdantes de encarregado de carga e des-

. carga n 7 :200$ . . ............... . 
_ 2 fieis de carga e descarga a 7 :200$ ....... . 

2 ajudantes de fieis a 6:000$ ....• , ....... . 

. 42 :000$000 
36:000$000 
10:800$000 
8:"00$000 
4:800$000 

18:000$000 
·t 5 : 000$000 
24':000$000 
·16 :4 00$000 
14:"00$000 
36:000$000 
28:800$000 
21 :600$000 
. 
6:000$000 
4:200$000 

18:000$000 
9:600$000 
7:200$000 

15':000$000 
9:600$000 

50:400$000 
36.:000$000 
81:400$000 
7:200$900 

. 12 :000$000 
19:200$001) 
H :'-\00$000 

8:400$000 
24:000$000 
18:000$000. 
14:400$000 
8:400$000 
7:200$000 

2":000$000 
57:600$000 
14:400$000. 

• 
8:400$000 
S:"00$000 

. H-:400$000 
14:"00$000 
12:000$000 

. 
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1. arcllivista . . ............................... · 
1. encarregado da· officinn: auto-typographicn 
1 ajudante do encarregado da officiana auto-
. typograp h ica . . . . . . ............... . 

1 continuo . . . . ............ ; ......... . 
1 g1,1arda geral ., . . ........... .' ........ . 
1 chefe de Iaborat.orio de ens_aios ........... · 

QUADRO lN. 2' 

' DllPARTAMENTO DO. TRAFEGO 

1 chefe do departamento ............. ·'· .. . 
'1· auxiliar elo 'gabinete (gratificação) ...... . 

·I sub-chefe elo departamento ............. . 
:1 ch·efes'de districto a 18:000$ ............ . 
3. a.iudrente·s de districto a 15:000$ ..... ; .. . 
3 chefes de seccão a 12 :11)00$ ............. . 
(I primeiros officiaes a,8 :!tOO$ ............. . 
8 segun.dos officiaes .a 7:200$ •......•...•• 

12 terceiros officiaes .a 6 :0001.'!1 ......•....... 
2'• amanuenses a .. 4 :800$ ..................... · 
ltO auxiliares -de escripta de_·t• classe a 3 :600~ 

_ Auxiliares de escripta de 2• classe a réis 
1.· 3 :000$000, 

&97 

6:000$000 
7:200$000 

6:000$000 
4:200$000 
4:800$000 

18:ooo$ooo 

30:000$000 
1 :800$00i0 

18:000$000 
54:000$0010 
/15 : 000$000 
36 : 00·0$000 
50:400$000 
57:600$000 
72:000$000 

115 : 200-'llOOO 
1 iii : 000$00'0 

'1 arcbivista ·. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . 6 :000$000 
:2 cont.inuos a t, :200$..................... 8:400$000 
6 agentes de .estações especiaes a 10:200$.. 61:200$000 

25 agentes de .i', classe a ·8:400$... ... .. .. • 210:900$000 
30 agentes ·de 2• classe a 7:2100$........... 21-ô:000$000 

200 agentes de· 3' classe a G: 000$. . . . . . . . . • . 1. 200:000$,000 
t,oo ·oonferentes a 4:18010\.'ll ................... 1. 920:000$000. 

· 20'0 auxiliares de. conferentes· de 1• cla.qse 
• t. ·000$' , ' / a •. , . '· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOO :000$000 

4 fieis recebedores a 7 :200,$ ........ :. .. .. 28:800$000 
G mspeoto~es do Trafego a 12::000$......... 72:000$000 
3 g~ardas geraes' a /1 :800$ ..... ~.......... 1/i :1100$000 
3 ll,Judantes d·e, gunr4as ~eraes a 3 :600'$.... 10:800$000. 
'1' e~carregado do Deposito Geral. ... ;.. . . • 8 :t,00$000 
1 aJudanL.e do enoorregado do Deposito. . . . . 7 :000.~000 

10' ·compos!f.ore<~ de 1" classe a .r, :800$... .. . . 48:000$000 
·lO compositores de ·2' classe a 3: ôOO$. . • • • • 36 :íl00$000 
Hi .compositores ,de 3' classe a 3 :000.$ ...... · 48 :000$000 

·l encarregado do g-uindaste, machinista do · 
3" claRse . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. G :000$000 

" c>ncarrcgados dr . mnnotwaR da Central n 
' 6 :101()01$ • o' • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 

· 3 encarregados de manobrae da ·.Marítima u 
. 3:!i00$ .•.......................... 

3 encarregados de manobras' Rão Diogo · a 
3:600$ ............. .' .......... .. 

!1 feitores de estações espcciaes a 4 ;200$:: 

2,4:000$000 

' 1 o :•8'00${)00 

10:800$000 
16:800$000 
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'' ' QUADRO N. 3 ,. 
· · OllPARTAMENTO Do MO\'IMENTo DI! TRENS 

1 chefe do departamento ................. . 
1 auxiliar do gabinete (gratificaclío) ....... . 
1 sub-c:hefe do departamento ............. . 
1 chefe de secção ............... , ....... . 
2 primeiros· officiaes. a 8 :400$ ...••........ 
!1 segundos officiaes a 7 :2t(l0$ •....... · .... , 
ô terceiros officiaes a 6 :000$ .............. · 
2 amanuensee a 4:,SOO$; ................. .. 

12 auxiliares de escripta de 1" classe a 3 :600$ 
Auxiliares de escripta de 2• classe u. réi.s 

3:000$000. ' ' 

so:oao$ooo 
1 : 800$()0.0 

18:000$000 
12:-D00$000 
t6:800$000 
28:8()0$000 
8•6 ;t000$~00 
57 ;600$000 
43 ;2ij0$00.0 

1 arc'hivista . . . • .......... ·. . . . . . • . . . . . . 6 :000$000 
1 continuo . . . .. .. . .. .. . . . . . .. • . .. . . . . . . ·· 1 4 : 200$()00 
·t desenhista de 1' classe, graphico. . . . . • . . 8:400$000 
1 oncarregado da Arrecadaçã:o.... .... .. .. .. 10:200$000 

10 inspectores de trem a 12:000$.......... 120:000$000 
40 chefes o~ trem de 1' classe a 8:400$.... 336:000$000 
!!5 chefes de trem de 2' classe a 7 :200$... . . . 4{!8 :000$000 

HO ajudantes de trem de 1' classo a.· 6:000$ · 660:000$000 
120 ajudlantes de trem de 2' classe a 4:800$ 576:000$000 
250 ajudantes de trem de a• classe a 4:000$ 1.000:000$000 
25 fieis de trem de 1' classe a 6: ()010$. . . . . . 150:000$000 
25 fieis de trem de· 2' classe a· 4 ;,gQO$. . . . . . · 1-20 :000$(}00 
65 fieis de trem de. 3' classe a 4:000$ .. , . . • . 260 :000$0()0 

QUADRO N. 4 

DEPAnTAME:NTO DO :J'b~LEGMPHO E ILLU:M!N'Ã.ÇÃ.O 

1 chefe do departamento ................ ,, 
1· .auxiliar de gabinete (grabif\(lação) .•..... 
i suib-chefe do idcl(}ll4'tamento .• . ..•...... 
1 Cihefc de secção ..................... .. 
2 primeiros officiaes a 8:400$ •.•••....•.• 
4 segundos offi~iaes a 7 :200$ ..........•... 

.'6 terceiros officiaes a. 6:000$ ............ .. 
10 amanlllenses a 4:800$ • .. ............ .. 
1 o auxmal'es de ,esc,rip!a die 1' clas3e a· 

3:600$ ..... ; .. " ............... .. 
Auxiliares de escripta de 2' classe a.3 :000$. 

1 a~.chivista . . . • .................... · .. . 
1 continuo .. • . . ........ ,, ............. . 
4 i,nspectores de velegratpho a 12:000$.; .. 
4 tclegratp,histas chefes a 9 :600$ · ......... . 

20, !Plegrnphistas de 1• classe a 8:400$ ..... . 
50 telegraphistas de 2' ·o lasse n 7:200$ .•.... 

1 :)0 telegraphistas de a• classe a a·: 000$ ..... . 
100 telcgraphistas de 4• classe a 4;8010$ ..... . 
150 t~legraphistas de 5• classe a 4 :000$ •..•. 

30:000$000 
1 : 8KI0$000 

24:000$000 
12:000$00(} 
16 :000$00!Ci 

. 28 :800$000 
as : OOi0$000 
48:000$000 

36:000$0o'O 

6:000$000 
' 4 :20,0$000 

.48: 000$1{)il0. 
a8:400$000 

168:000$000 
35t0 :000$000 
600:000$000 
480:000$000 
600:000$(100 
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i eh efc d~ oft'icJnn. telegrnphicn. ......... . 
1 :J.rmnzcnisljl c! c. 1' r.l:mll, .............. . 
1 mestre de offiCma elcctrwa ............ . 
1 ajudante do mestre da usina electrica .... . 
!! mestres da usina de gaz a 7 :21(10$ ••• , •.•. 
2 n.iudnntes clo me!}lre da usina do g:wl a 

5:400$ . - . . . . ............ o •••••• ' 

3 nwchanicos. elocLricist.as a li :400$ •.....•. 
8 a.iudanf:es mechanicos electricistas !1 4:200$ 
8 mc:sll,rcs tde linhru.~ ,f,r.;l.e.grlllphic.a:s dtl pri-
. mei11a classe .a 6 :O()I(}.'j;., ........... .. 

R me~trcs de linba.s i'()l·e,gr.aphicas d'c 2' 
da:sse a /1:800$. . . . ........... ; .. . 

7 guardas,il'ios d!J t•, olecLrici.gLas a 3:600$ •. 
R tei<mhonistas a 3:000$ . • ............ . 
1 cngcnhe.iro superint1mdcrrLe dos Block .. . 
1 ~jud'ante de superi.ntenden~c do · blok ... . 

12 encarregados de r.nbine· a 6 :000$ •...•... 
23 cnbineiros dll 1' classe a 5!1j00$ .•.. · ...... . 
31· ·cahineiros de 2' classe a 4:800$ ••....... 
56 cnbineiros tdle. 3' classe a :l :600$ .......•. 

'10 ;ruurdas fio~ de 1' classe, do blok a 3 :600$. 
26 guardas fios do 2• .classe rt 3 :OCO'$ •....•.. 
1 encarregado do servico chronometrico ...... 
3 ajudantes do servlco chronomctrico a 

3 ~ 600$ o o o 0 o , _.o o o 0 1 1 0 o 0 o 1 0 o 0 ; I •o 

QUADRO N. [Í 

.~ 
9:600$UO!O 
7:200$000 
7:200$000. 
5:400$000 

14:400$000 

10:800$000 
16:200$000. 

. 33 :600$1000 

1;8 : OOO$ü00 
~ 

38:600$()00 
25:200$000 
24:000$000 
12:000$000 
6 :1000$000 

72:000$000 
124:200$000 
1.48:800$000. 
201:600$000 
36:000$000 
78:000$0001 

5:400$000 

10:800$000 

llEP:tnT;\MElN'IÍ\ DA CONTABILIDADE' E E~"" •:J&l'ICA 

1 chefe do departamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 30:000$000 · 
1 auxiliar de gabinete·, gratificação. . . . . . . . 1 :800$000 
1 sub-chefe do departamento ..... ;........ 24:000$000 
1 contador ...... , .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 18:000$000 
1 seilretario dO departamento. . . . . . . . . . . . . 15:000$000 
1 guarda livros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :0100$000 
S ·chefes de secção a ·12: 000$.. . .. .. .. .. . .. 96: 000$'000 

15 primeiros ~:~ffíciacs a 8: I;Q'D$. .. .. .. • .. .. 126: 000$00() 
20 sogunc!os offíciaes n1 7 :200$. .. . .. .. .. .. . 144:000$000 

· 50 t1orceiros officines n 6 :'000$... . . . . . . • . . . · 300 :000$00(} 
80 amanucnses. a /1:800$.................. 384:000$000 
80 nüxiliares de escripta de 1• classe .a 3 :600~ 288:000$000 

180 auxiliare~ de escripta .de 2' classe a s·:oOO$ 540 :000$0QO 
'1 .armazems!.a encarregaGv do deposito do 

material, àe 1• classe ............. . 
1 nrchivistn . . ......... : .•...... ', ..... . 
1 impressor . . ........................ .. 
li njmlnnt.r.s C.e impressor a 4.:8•0Q'$ ...• · .. ,. 
2 continuas a 4:200$ ................... .. 
1 n.ilidanLe de archivista ............... , .. 

QUADRO N. (i 

7 :2•00$000 
6:000$000 
6:600$00'0 

28:800$000 
8:400$000 . 
4:800$000 

' 

ogP,\RTAME!í!TO DA t.:lGllMOÇ'.ÃO E OFFlClNAS 

·J .c.hefn rio departamento ........... , . . . . . 30:000$000 · 
1 a,ux:iliar. de gabinete, gratificação. . . .. . ... 1 :80'0$000 
1 secretario do departamento· .... , . . . . . . . . 15:000$000 
1 sub-chefe do departamento.... ... . . . . . . . . 24 :000$00D. 
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~ -
. 2 engenheiros auxiliares da. J~ocomocão a 

. 12 :000\'ji ........................ . 
1 · en,;renheiro . chefe de officinns ........ · .. 
2 auxiliares technicos de 1' classe a 9:000$ 
2 auxiliares technicos de 2• classe a (i :800$ 
2 chefes d·e secção a 12:000$; ........... . 
2 primeiros officiaes a 8 :.HIO$ ............ . 
4 segund.os officiaes !I 7,:200$ ..•.......... 

10 terceiros offiniaes a 6:000$ ........... . 
30 amanuenses a 4:800$ ....•......... ; ... . 

· 60 auxiliares d'e escripta· de 1' classe a 

·. 

3 :'GOO$ . . . . ... , ........ i'" ........... . 
auxilares ·de escripta de ,.2, cln1sse a 

3 :'000$ . . ....•.. : ...............• 
1 archivista.. . . . .....•......•.. : .....•.. 
1 oncarJ·egado do deposito geral. .. · ....... . 

20 auxilitu-es de deposito a 3:1100.$ ........ . 
J a,iudunl.c do encarregado do depoHito. geral 
!l chisonhistas de I' í~lasso a 8:100$ ....... . 

• !l dr.sonhista,s de !l" classe a 7:200$ . .' ..... . 
2 fi~Jsrnhisl.as do,:l'. elas.se a 6:000$ .... ; .. . 
4. i!osonhisl.as de 1,.' e lasse· a 4:800$ .......• 
6 auxiliares de dcscn!Jo a· 3·:600$ .... ;.: .. 
9 J' /,'•900$ ~ con .muos a 1 • ~ , ••••••••••••••••••••• 

1. mestre geral dr offi.cinas .............. . 
12 mestres de officinas a .8 :40.0.~ .... : ..... . 
12 a,íudant.r.s d1} me~lt·e elo orricinns a 7 :20'0$ 
2 aponJ.a~OJ'rR a G :000$ ..••...•••••• , •..• 
7 ~judnntes de apontador n ft. :800* ......... · 

· 1 gum·da g:crul .. ." ....................... . 
. 10 fiscacs de ronda a 3·: 000$ .............. . 
20 óncarregndos csprcines ,(]r, officinns a 

4:800$ ... , ,; .................... .. 
1 guar<!a-Jivrn~-. . .. : . .. , .................. . 
1 professor de desenhei linear e machinas .. 

· 1 pro·fessor de porJ.uguez e nooões scient.ifi-
. cns . . • . ... · ....... : ............. . 

t profe.~sor de' fra1ncez c inglez prat.i•co .... ? 
1 professora . . .. r . .................... . 
2 medicas das officinas a. 8:400$ ......... . 

QUADHO N. 7 

.. 
1 chefe do dcpurtamcn to . . ............. . 
1 auxiliar· de p;abinde, g·rntificação ...... . 

·I sub-chefe do de.partamento ............. . 
6 engenheiros nnxil inrns dn. drpaT·Iamento a 

15:000$ . . . . .... ' .............. . 
1 chefe de secção . . .................... . 
1 PI'imeiro official . . . . ................ . 
2 segbndos officiaes a 7:200$ .....•. : . .. . 
4 terceiros officiaes a .6:000$ . . ......... . 
7 omnnuenses a 4:800$ ........ , .... , , 

24 : OOü$O<OlJ 
15:()00$000 

' 18 :000$000 
. 13 : 600$000 
2 ,, : 000${)0·0 
16:800$000 
i!d{):Q$000 
60 : 000$()100 

14'' :000$0{)0 

21 (j :000$00'0 

7:2U0$0Ull 
8:400$000 

72:000'ifi000 
7 :200.~000 

·J (j : 810'0 $ o 00 
·t ,, : 400$000 
12 ;{)100$000 ~ 
191;200$000 
21 : 00'0$000 
8:4-D0$000 
.9:600$0{)0 

1 00 : 80fl•'!l000 
86 ;1-\100$000 

. 12:000$000 
::!3 :600'$000 

t,. :80'0$000 
12í}: 000$000 

96:000$000 
1 5 : OOíl'$000 

6:000$000 

' 

5 :ltOOMOO 
5:400$0'00 
5:400$000 

16:&00$000 

,, 
30:000$000 
1 :800$000 

24:000$000 

90:000$000 
12:000$000 
. 8:/o00$000 
14:400$000 
24:000$000 
33:G00$000 

' ' 
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SESSÃO EM 31 DE MATO DE 192'1 . 

10 auxiliares de escripta de 1' classe a 3:600$ 
··auxiliares de escripta de 2' classe a 3:000$ 

1 ·continuo . . . . ................. · · . · · · · · 
5 chefes de deposito de J • classe a 10:800$ 
n chefes de deposito de :~· classe a 9 :üOO$ ... 
2 auxiliares lechnicos a 9 :600$ . . .. : . .. · · . 
5 armazenislas de 'i' classe a i :200$ . . ... · . 
5 armàzenistas de 2' classe a 6:000$ . . .... . 
5 mestres de officinas a 8:400$ . · ........ . 

1 O ajudantes de mestre de officinas a. 7 :200$ 
40 machinistas de 1' classe. a 8:400$ ...... . 
60 machinistas de 2' ·classe a. 7 :200$ . · ..... . 
60 machinislas de 3' classe a 6:000$ ...... . 
60 machinistas de 4 • classe a 4:800$ . . ..... · 
60 machinistas de 5' classe ·a 4 ~000$ . .' ... . 

3 encarregados especiaes dé conserva. e car-
pintaria a 6:000$ ................ • • • 

QUA~.R:O N. 8 

70f 

86:000$000 

!1 :200$000 
54:000$000 

' 48:000$000 
19:200$000 
36:000$000 
30:000$000 
42:000$000 
72:000$000 

336:000$000 
- 432:000$000 
' 360:000$000 

288:000$000 
v. o: 000$000 

18: 000$00!) 

I DEPARTAMENTO DA VIA PEaMANENTE E EDIF!_CIOS 

:1. chefe do departamento. . ·· .............. · 
:1. auxiliar de gabinete (gratificação) . ·· . . . , 
1 secretario do departllmento ..........•... 

1 ajudante technico . . . . ............... . 
3 sub-chefes de linha a 24 :000$ ••.••••••. 

20 engenheiros .. residentes a 15 : 000$ . . .. ; .. 
. 10 a.judantes de engenheiros residente a 

10:800$ . \· • .............. ; ...... . 
5 auxiliares Lechnicos de 1' classe a· 9:000$ 
8 auxiliares Lechnicos de 2' classe. a G :800$ 

· 12 mestres de linha de 1' classe a ti :.400$ .; .• 
22 mestres de linha de 2' classe a 7.:200$ •.. ·. 
36 mestres de linha de 3' classe a 6':000$.: .. 

4 desenhistas de '1 • classe a 8:400$ • . ..... 
··4 désenhistas,de 2' classe a 7:200$ •....... 
4 desenhistas de 3' classe a 6 :000$ ·. . ..... . 
4 desenhistas de 4' classe a 4:800$ ...... . 

·. 8 auxiliares de desenho a 3:600$ ....... ; .. 
4 chefes -de secção a. 12:000$ ........... .. 
4 primeiros officiaes a 8:400$ . . ........ . 

. 6 segmtdos officiaes a 7 :200$ . . ......... . 
'12 terceiros officiaes a. 6 :000$ . . ......... . 
25 amanuenses a 4:800$ . . ..... ." ......•... 
25 auxiliares de escripta de 1' classe a 3 :liOO$ 

"\nxiliares rl1e rscripta de 2' classe a ~ :000$ 
2 eonLiniiOS a 1:200$ .................. . 
1 orica!'l'egarlo rln depo~i to gemi : ......... ' · 
·J a,iudanLo do ·eiiCili't'egado do depus i Lu geral 
1 u.rcl1ivisLa.. . .. . ... , ... · ......... : ..... : .. . 

10 nrmazenis/.:t$ 1,le J• elassc a 7:200$ 
,10 armazenisLas d~;1 :l" classe a 6:000$ ..... . 

30:000$000 
1:800$000 

15:000$000 
18:000$000 
72:000$000 

300:000$000 

108 : 000$0o'O 
45.:000$000 
54:~00$000 

100:800$000 
158:400$000 
:!16:000$000 

33:600$000 
28:800$000 

. 24:000$000 
19:200$000 
28:800$000 
48:000$000 

-33:600$000 
43:200$000 
72:000$000 

.120:000$000 
'90:000$000 

,8 : ·IOO$ÓOO 
8:,.400$000 
7:200$000 
7:200$000 

72:000$000 
GO:OQ0$000 
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QUADRO DO SA."\BY 

supf.l'llllcndenlc , . . . . ....... , .. ·· ..... . 
J aJudante rle supe!'intonclenlc ............ . 
1 <!esenhistn de 3' classe .. · ............... . 
I armazenista ele 2' classo . . .............. · 
l mestre de officinas ................... . 
1 mestre de montag·em .................. . 
2 ajudantes de mestre . . ............... . 
5 encat•rcgaclos de turma de '1' classe ...... · 
ú cn~at•rcgados de turma de 2' classe ..... . 

Empregados jornaleiro• 
o I .. \ 

Stereotypista .............. , .. , ••••• "' .... , .... . 

II 

Encarregado dos app. em ensaios ••. r •.• , , •. , , .•• } 
l\Iercadot• chefe •.. · . .................. · •.... , ..•.. 
Operarió de ~a classe . .•.• I ....... I •••• , I I •••••• ', 

Encarregado de reparação de f • classe ... , ...... . 

III 

O .. d"•l· p,et'at'Jos e.~ c asse ........................... } 
Fettot• ospecu'J ~ ................•.............. 
Encarregado de concertador de 2• classe ••....... 
Encarregado Je repa.raçlLo de 2• classe •. , ....... , . 

IV 

Oparal'ios de. 31 classe.; ............ ; ..... · ..... , 
)fa.nobreiro de. :t• cla~e .. ........ •'· .. ''* ••.•• •.• •••• 
Guarda chave especial. .......... , ....... , . . . . . ,, 
Auxiliar de ma.chinista ....•.... . ' ............ · ... . 
Encarr~gado concertador de a• classe ......•... ; . · 

v 
.Gnar~a de arma.zem.' ........ ~ .. ; ....... : . .•..• I . 
Fogtnsta de f • classe ..... ..................... ·. 
Conferente de descarga. ................. , ..... . 

12:000$000 I 

9:000$000 
G:000$000 
6:000$000 

. lj :800$00() . 
!! : 800$000) 
8:400$000 

18:000$()100 
18:000$000 

· 158000 dial'ia. 

i3SOOO diaria. 

U$501) uiarii\ 

1 OSOOO dia1•ia 

Operaria de ~· clase . .............. ;. . , ... , ..... . 
.Manàbl'eiro da 2' classe . ....... , .............. .: . ! , .. 
Ajudante de stereotypia. ........................ · 
Guat•da. clla ve do ! • classe.·· ................... . 
Feitor de 1•· class. ~ : .. ........ · ........ · .. .. .. .. 9sooo dia ri~ 
Guarda dórmitorio ........... ~ .· ............... . 

. Concertador de f • classe ...................... .. 
tTafdineit•o . ...................... , .....•....•• · .. 
Auxiliar Uo deposito ........ ~ .........•.......... , 
Ajudante de wareatlotr, ............... .•....... ·· 

·.Feitor do llnba do 1• clas~e ..•• ; •.. .' ..• , .....•.• 
G·uarda. salão ••. .•••• · .............. · .•••..•...••. 1 
Guard~ de trem de i• classe.,, ....... ,,, .. , ..•. , 

., 
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SEBS~O EM 3i DE l\Ú,IO DE 19!.Hi , 

VI 

. Gua.rda.s de arnla.Z'elllo .. I I I • I • o I ••••• I • I • I •.• o o I • 

Guarda chave ue :J• classe ............... , ...... . 
Servente de 1' classe ......... , ................ . 
Guarda de ·1 n claSse . ..... o • ...................... 

Trabalhador de cargo o desearga ....•....•.•.•.. 
Manol!reiro de 3' classe ....................... . 
Feitor de 2a. classe ... .. · ........... I. I •••••••••• 

Conserva,dor de linhiL •• ...•...•.. o • ..... I • ••• I • ·• 

Trabalhador da iA classe-. ...... I •••• ~· •••••• I; •. 
· Ajudante de enc:m·egado dos rologios ........... . 
Guardas de trem de 2" classe. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. , 
Gual'da.s dormi torios da 2• classe •.•......••.•..• 
Concertadores do 2• c]asse ... o ................. I • • 

Foguista de de 2' classe ............ , .......... . 
Acendedor e Jimpador .. .. I •••••••• ••• I. I ••••••• 

1'ra.balhadol' e carvoeiro de ·1• classe ....•••..•••• 
Ajuda.tltc de ,i:u•dineiro ......... , ............. .. 
Peito r de linha de 2• cla~'Se .................... , 
A uxiJiar da fiel de tren1 . .... o •• I ....... I I ••••. • •• 

Auxiliar de tre1n ..•...•••••..........•..•..•... 
Auxiliai' de telegraphista ...•••..••....•. , ••.•... 
Auxiliares de conferentes de 2• classe .......... .. 

vm· 

. 703 

9SOOO diari& 

Concertador de 3• classe ••••. · • · · · • · · • · • · · · • • · · · . · 88000 diaria 
Gua1•da. de trem de-3• classe .............. , ..••. 'I 
Lubrificadores . •...... : . , ........... , ...... I. ~ . o •• 

Verificadores de impt•assáo de bilhetes .......••.• 

IX 
• Servente• de s• cla.sse .......... I ••• : ••••••• I •••• 

Truba.lbador da 2• classe ......... .. I.: .. I.: ...... I 
Gua1•da. caneclla de i• classe ...... ; ............ . 
Encarregada. da sala- das senhoras •• , ..•.. , •••••• 
Gu&L'da. chave de 3• classe . • , •.•••••• : •......... 
Concertador da '' cla.sSo. H •••••• •• ',, ••••••••••• 

Tra.balha.dot· e carvoeiro de 2• classe ........ , •... 
Feitor da linha. de a• classe ............... , .... . 
Ajudante de carlmba.dot• ..... , •. , ..... , ....... ' •• 

X 
,1, prendizes de i' claiSO - omcinas' ' ' . ' . ' ' • ' . ' •• 
Guardas tle 3' cl:tsse ...•. ........•...... , ..... . 
Guarda cancella· de 2• classe, ....•..•...•.•..... 
Trabalhador de 3• classe .. ..... , ..... , .. : ....... · 
Servonta de 3" c lasso ..... ..................... . 
Trabalhador de linha .................. , ....... . 
Aprendizes de 2•· classe~ .. , ......... I ••• •••• I I •• 

XI 
Aprendizes de 3"' classe •. ,., .. <f ••••••••••• ·: ..... 

78000 diari& 

68000 · diarin. 

·í~OOO diill'i;o 

2800() diaria 

Art. Ficam revogadas as disposiçúos etf! couti'arlo. 
Sa.la. da. sessOús, '3i do maio do 1921.-ll'i'l~t,Machat!o. 
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OllDEM DO DIA 

E' annunciado o ·desempate da votação "do requerimento 
pedindo ao Governo informações si tem con!Jecirncnto de quo 
cidadãos brasileiros receberam, usaram e acceitaram titulo. 
uobiliarchicos ou condecorações estrangeiras, quà~s os nomes 
desses cidadãos, e por que motivo não foram até .hoje· pro~ 
cessar! os e punidos· nà fórma da lei n. 569. 

O Sr: Presidente - Compa1•eceram á sessão 35 Srs. Se
nadores; no recinto, pornm, não ha numero para a votacão. 

r· Von. pois, mandar proceder á chamada. 
Procedendo~se tí chamada, verifica~se a ausencia dos 

,. 

· Srs.: Alexandrino de Alencar, Silverio Nery, Elcy d'e •Souza, 
Venancio Neiva, Manoel Borba c Marcilio de Lacerda (6). 

' 
O Sr. · Presidente - Responderam á chamada apenas 20 

Sr·~. Scnadom~. Não lm numm·o; ficam adiados o desempate 
ela 'VOLU\ião do requerimento do •Sr. Felix Pacheco e as e!ei- · 
cões para as Comrnissõe~ de JTinanr;as c de Diplomacia· c .Tra
tado!'. 

PHA[IMACEUTICOS DA Bltl(lAUA POLICIAL . 

2' discussiio do pro,iecl.o -do Senado 11. 41, de 1920,- con
, stituindo o quadro dn pharrnaceulicos da Brigada Policial. .. 

Encerro da e atliada a votaoão. 

IU~VIliiS.'i.o DI~ PI~NHÃO .. 
3' di~r~trs~;io do pro,iedo do Senado n. 61, de 1920, con

cedendo a D. Maria LÜizit de !\!acedo a reversão da pensão 
que percebia sua J'ínada mãe do meio soldo. dciudo por ,seu 
pac, u c a pilão .Tost\ Thcotonio ele llfaccclo ., 

Encerrada c adiada n vota~ão. 

ASSOCJAÇ.:to COMMimCJAJ, DI' MOSSORÓ 

I 

·· • 3' d iseu&süo da propusir:ãu da Cm11ar'a dos bepuladnH 
.n. 1\H, de Hl:lO; constdernndo de utilidade publica a Associa
cão Commcrcial dr. !\fosso ró. 

Enccl'l'ada c acliacla a vol ar;ii.o. ·· 

ISEN()li.o DE IMPOS'I'O .PARA li!Nl'Eil!AES DE LABOI\A'I'ORIO 

:J" -discussão ~a pt'OPD8kii~ ela Carnar·u dos Depulados 
n .. 228, de 1920, t~entanclo dos dir·citos (!c importacão o ma
t~rral .que se dcstmar ao -Laboratorio do "Obset·var.~ões, man
tido cm Manáos, pclu ·Escola de Medicina Tropical de Liver
pool. 

Encerrada c adiada a voLuc1io. 

I' 
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SESS,:tel', EM 3:1 DÉ .MAIO DE 192:1 

. DIREITO' DE .VOTOS ÁS MULHERES 
I 

· ;:~• discussão do proJect~ do Senado n. :102, de 1919, ex;, 
tendendo á ·mulher, maior· de 21 annos, as disposicões das leis , 
eleiióracs em vigor. · 

' . Ó Sr. Ma,rcilio de Lacerda - Peçb a palavra. 

.o S~. P;esidimte ..:... Tem a palavra o horirado ~enador.; .. 
. I , ' ,· • 

O Sr. Marcilio de Lacerda - Sr. Presidente, si não fôra . 
a entrevista que tive.; a imqJrudencia de dar, . o anno passado, 
ao Imparcial,. certamente:.não viria occupar. a preciosa a.tten- · 
cão do Senado' com discutir essa magna questão cujo debate 
V. Ex. acaba de annunciar. · ··· .. 
. Imprudencia, Sr. Presidente, disse eu, porque, na r~ali

. dado, é uma "imprudencia, se não uma leviandade, alguem ter 
opiniões ·e, maior imprudencia ainda, querer sustentai-as. 

. Vou ler, S~ .. Presidente; a entrevista a qÚe me· refiro, 
para justificar a. minha attitude neste momento: • . . . 

• · .. «Agitando-se no Senado a questão momentosa da 
:se conceder á mulher o direito de voto, á guiza do que · 
está aconte!ll!ndo em 'outros paizes, resolvemos· ouvi!' a · 
respeito alguns membros daqueJ:la Casa do CongrP.sso .. 
E, a proposíto, damo·s a ligeira palestra que travamos 
com o. Sr. Marcilio de J.acerda. ;. . · 

A' nossa primeira pergunta sobre a razão em que 
se fundava·· para· ser contrario ao voto da mulher. res
. pondeu-p.os . sorr-idente· o ,nmavel po,liti"co capicha.ba: 
• - Vocês. com as sua·s. entrevistas, as ve2.es rlli!ttem 
a gente em. cada complica~ão!... • . . ·· . ~ 

Não h a muitos ct:as attribuiram-me a · upiniiio de 
um mm illustre ·collcgtt sobre o 'cdia 'da mulher~,. 
1\gora vem voct?o dizer. que !'ou cgnt.rario á concessão· dt) 

. !!Uffi'agio politico á mulher. • . < · ·. . ' · · 
· Faca o favor de. não me ·comprometter mais. du qul' . 

já e·stou l - • ·· • ·· · · · 
- . ~ Mas, Senador temo~ lembrança de que V. Ex. 

diijse··a'um· nosso·co:lega de· imprensá que o voto remi-
' nino 1era inconstitucionaL · · . . , · . 

- Então a Constitu:cão é que é contraria, não sou 
eu! E in~imamcnte .lastimo até .que ella as·sim dis

. ponha, pois não vejo razão para se excluir o bello sexo 
1dns urnas e incluil-o na lista dos que.- pagam imposto . 

. Niio, lhe parece· isso uma· inju·s~ica dos nossos consti-
tumtes? · · 
. - Sim, 'nilo hu duvida. Mas pec.o licenç!i purn dis
cordar desse seu modo de pensar: Já ou v i, a respeito. 
dJvt1rsos constituintes o eiles mlendem que a Consti-
tuição não prohibe· a mulher de votar. · ' . 

·- Pois eu que nfio .. fui constituinte o nem me perdi 
pelas bandas da, «Quinta,, quan~9 se ~llborava o nosMo ' 
paofo fundamental, sei perJeitamento que nquelltl· 

l conspícua A•semhléa foi. contraria á inclusão da mu-
lhnr entre os «cidadãos votantes,, como lhe vou pt'OYilT' . 
. Quando se disuJtiram os requisilos pam que ai15uem 

s.- v~t. r 45 
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' 
pudesse 'sei> eleitor, diversos representantes, entendendo 
que, pela. redacção do pro,iec"to, a mulher ficava fora do . 
dispositivo constitucional, e não podia, pol'tanto, ser 

' votante, apresentaram varias emendas em prim~iro e · 
sesundo . t:urnos,,. conferindo-lhe aquella .Pl'erogativa. 
Isso susc1tou l'lrgo debate em que lntervwram !llsun~ 
oradores entre ~os quaes . o notavel pintor ·pedro Ame
l'ico que se declarou contrario á idéa de se .envolver ml 
política a parte angelica do geriero humano, segundo 

. se .J<i nos- (innaes, se não me trahe a memo).'ia. ~ o 
Congr~~:so rejeitou as taes emendas. Em VISta disso, 

· póde a'ffirmar-se que, Si a prohibição não. ~Stá níl lettm 
expressa da Constituição, está no seu espi~Jto,. conf9rme 
opinam alguns dos no·sso, melhores constJ.tucJO.nahstas. . 

. Já vê você que, 'Para se conhecer a n!lSS!J.lel lll'\gna, . 
Ulâo é bastante ter í'eito par-te da ConstJtumte; é pre
ciso que · se estudem as que.stõe's que se prendem n. . 
ella ... » (lmpmvial de 5 de setembro de 1920.) · 

Como .;ê V. Et, Sr. Presidente, assumi, com essa entre
visia, o compromi'sso moral de vir mais . uma vez, á ~ribuna. / 
defender a nossa lei magna, bem que ,iulgue, por demais, qul
:."•otesco fazer-se ··ainda «cavalleiro andante, dessa · esfar1 ajmdr• 
Dulcinéa que . corre .. por ahi envergonhada e espavorida·• ás 
chutas da fidalguia republicana ... · (Pausa.l . 

Sr .. Pre'siàente, desde os tempos academicos, ouço dizer 
!lU~ scire•leucs non est. verba earum, tenere s11d vim ac potes-· 
tmr.rn. E para Isso ·é preriso que ~e approhenda o perrsamento 
do legislador ao formular a norma jurídica,· recorrendo-se . 
para tanto ao elemento· hiStorico, . ... . · , . . 

. Abramos, portanto, os Annaes· d:v Constituinte republi
cana e vejamos o que se pa'ssou naqúe!la mágna Assembléa. · 
em relação ao assumpto que ·nos occupa .. · . · ' · .. . 

A primeira emenda que surgiu, conferindo o voto á.· mu
. ' l!Jcr 1'01 apresentada ú Commissão àos «Vinte c Um), que lht~' 

dru parecet• .contcarío, o que lhe acarretou a rej eíção. Dizia 
clla:. · .. · .·,... . .. 

1 • · «Acm•escentê-se :. ·As mulheres' diplomadas com tí
tulos scientíficCYs o de professoras, 1 que não estivérem · 
s9b o poder marital nem paterno, b~m como as que es- ·· 
. tJVerem na. posso,·dos seus bens. - ·Lor.es Trovõo. · __, . 
BttlMes.-Casimi!•o Junior.» (Annaes, vci. 1~, pag. 125.) 

'Quando se abriu o debate, no plenario, bs propugnado- · 
res da ,ídéa suffragista cresceram em numero e. offereceram 
as sogumtes emendas: ' 

. «Sttb;titua-se pel~· seguinte: Siio eleitores: 
J•, os. cidadãos maiorc's de 21 annos 'que se 'alista-

rem na fórma da lei; ·· · . 
. . . 2•, ns l)'illackis soltei!•a$ ou viúvas, que. são di pio- . · 
madas cm Dit·e!f.o, .Mr.dicina ou' Pharmncia, c a·s qur; di..:;· · 
rige~ !'.st.abcl~címentos docentes; industrincs ou com-
mcrcmes; · · . . . 

§ 1.• l"ã.o p;osnn1 dn dirr·itn polilico para às clcicões 
icdcracs, ou para as dos Estados: ·· . 

. 1•, os m·)ndigos; .. ~ 
2•, os analphnbetos; 

·i 
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• 
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As mÚihct;es casadàs ••. 
O mais

1 
como se acha no .projeDto. S. R. ,...,.. ··sá 

Andrade. - _Cesar Zama,~ fAnnaes, vol. 2•, pag. 221.), · 
«Accl•escentc-se onde ~om;ler: . 
1•, fica garantido ás mulheres a plenitude, dqs di:.. 

' ..... l'eitos civis nos . termos do art. 72; · .·· · 
2•, fica conferido o direito· eleitoral ás' mulhere3 

diplomadas com titulas scientificos e de ,professora, ás 
·que- e·stiverem na v.osse dos seus bens e as casadas, no~ 
termos da lei elettoral, . 
' . . 

Sala das sessoes, 1 de Janeiro· de 1891. -Joaquim . 
Saldanha· Marinho. - Jl'erreil'a Pires.-Costa Machado. 
-A. Maia.- J. ele AveUar.,..... Nilo·Peçanha.- Urbano 
'Ma.rcondes. '- Etl'itacio Pessóa, -· Otivei1•a Pinto. -
Virgit·io · Pessóa; - E1•ico Coelho. _,. Sá Andrade (com 

· restrlccão). - lndio . elo B1:asil.•-- Lopes· Tro·vão. _, 
Casemii'O JuntO!'. ..:.,_ Paixão . . - L. Bulhões. .....;. Sá Pa
ranhos. -, Pinlteiro Guede~, - Ferreira Rabello. _;, 
Cesar Zama. - Atltayde Juni(w (com restricQõe~;. -
Matta ·Bacella1•. - Nascimento. - Manhães Barreto. - · 
José Augusto ·. :Vinhaes;.- Barão de Villa Viçosa. -
Santo~ Pereira (éom restriccões); - Chagas Lobato.-

. 
1 Lamounier Godo(1•edo (com restriccões) ~ ...- Gonçulo de 

Lagos. - Hermes·· da Fonseca.:. (Annacs, vol. 2•, 
· pgs. 223). · 

Sr. P11esÚiente, combatendo o voto feminino, ·sahiram' 
a campo os Srs. Munliz F11ei11e e Laura Sotdré,. ambos, per-

~ tencentes á •cor11ente · ·po•s·LMvista· que. tão. gra:nde influeneia · •. 
exerceu· tia eláboracão do nosso esrtatuta ba;$i~P. e die oojos ·· 

- · cUseurso vou' ler ao. Senado os pontos. que .ipelhor acc,enbuam 
o pc.nsame!llo .que .detel1mii:rou. a r>ej·eicão. das emtnda,~. .. \ . . .. . . 

. . --

Di·SSe () illiJstr.e repr.eSientoohe da minli~ temt: 
· . dias não ·devo·. cimciuil;, Sr.·· Presidéntc; sem· oc:. 
· cu·par-me, no ·desenvolvimento · desltla mataria, com a 
idéa . maniJleJst.ada pot•. illuâbr.es mc.mbros do· Co!1Jgl100SO, 
de e&tender o· voto a:léhs· mulheres. · ·. · , · ' ' 

Corri o . maior vespe~Lo; '{JUe devo a autoros de' semc-
lhaniLe idéa e á~uellea q.uo a adoptam,. de:vo decl-arar, 
Sr. Poesidel!llte, quo •essa wspi•racão s.e me afigura iro
moral e .a,narc.bica (não ·apoiados), porrcnilo, no ·dia em . 
que conV'erte.ssemos •eun . lei pelo voto ·do . Coriigresso, te-
riamos det:retado a'. d1ssolucão da · f.amiJi.a · braslileira. 
(Não apoiados.) . . , . . 

Senhol'!e•s, a socil~dado humana não está assim con
stilflu•ida por acaso, 'nem PQII' .· con'\1encões quo possaa-.n 
ser arbi~,rOJri•amente mod'U'ioa-dns. · · .· ··. · · . . 

. Nes.se. cyc,J·o immc.nso d•A . A"r.rn.cõ~s. que forrmnm a · 
continuildadu'l na V'idá dá huma·nidlide, a mulher tc:wa · 

. ,s~mPJ'P., ~ ~arla v~1.. mais .. ll fnncr..no 'l'.te lho é pr-npria 
. como typo exponlaneo do supt'emacia da 8acia1J.ili-
~~. .· ... 

Ora· qu,erer detsvinr o espiri.to frttii,n.il dessG dlevet•, 
dessa funcciio que a base c·u,lo ·primeiro sráo é a 
fammu, para )()val-o no wltri,clbo das emllllacões prati-
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~as; no ~xercici'o .dle' "i'uil.ccões publiK:Ià~. é dleooet!ID.' a -' 
c.oncurremi~ das 'sexos na:s relacõ:es da vhcla a.ctiva, nul
líficnr .esses lacos !Sagrados da fa.milia que se formam ., 
•em .~orno da virdla. puramente domestiç~ da. ~ulher,, é 
·r;orramper a fonLe precios•a. ·de morahtlade e . soma
bilid.ade crue .clla. • ma·is dtreCJLwme[]Jlie rCil)resent;a, dg-

" mand'ando, .como c.ondicão de pureza, a os~a. . ·abSitemca..Q 
. · completa. da vid~ pratica. (fln7Mes, vol. 2•, pag. 233) • 

·O nobr:e r•epresl}nl~anl:e dro ~urú 1assim s,e manifesiLOu: . -
«Lámén~ . que . alguns· illus•tres represoottootes le

vantwssem aqui a idléa,. que r_ewto 'll!llarehfua, diesa.a
. tra.d.a, fa.1Jal, do · direi.to · dle v01to. e11ten<bd.ó ás mulrueres. 

(Muitos apoiados e não apoiach!s.) · · · ' · · 
Eu,· senhores membros do Congresso, sou iiiiSus

peito., porg.ue nesta q.uestão só obecleco •áos. pr:iooipios. 
de uma douJt,rma phH9SOIPhica, : · que adopLa como um de seus lemmas 9 axiomae que a mllll'hed' é a p1'1)
videneia · moral da .familia. · (apoiados e 11Wito bem,), que 
o homem dev.e· ser ~ a.mparo e a pro!ieccão para a mu-· 
lher. · .. ·· -· 

Sou ·dos que oo~endem que o dev·er dos governl)s . 
é levantar ·exwcmmente o nível lllQII'al da mul.hàr, e faz.lol' 
cessar· essa especie de iloti·smo in1Uel1ectual, mniqui • 
lado r em que ella ~em j azi.do até aqui; é da·r oo sexo 
feminino . a instruccão . completa, solida, &tcyc'lopecli(l8 -
e integral, que s·eja a gara:ntia da sua i'lllterveru;ão be-
nefica, doa. •sua ac,cão effieaz nas ·socioowdles.. . 
· · Eu nãp que11o que a mulh·M' seja privada de j.n

. tervir sob11e o meio socia-l, não;· de11endo, ex:actamente 

. ·esses princípios que exigem a sua p!'le'l'llf'licão intel,-
leclual ,-afim . doe que ella. s :possam 'ser collaboradoras 
effieaxes,' possam ser f•eeund,i•SISimas auxii)illll'·es da· ta
rera:cque .nos ·incumbe, q•ual a de Slerir- com .maios vigor,, . 

· a de.· dirillfll' a r.onectvidad'e d'e que tooos nós l'azemc•s 
part~'.' ,Essa.·. elevação do ni\'el mural ·pela instruccii9- i 

'. da- mulher · ha 'dJe r.esl.iltlllir-lhe o papel . que '~·lia ilioa . 
·. actuat!&d.e nlio · tem, .ma·s que . seria • · campletamente 
· desvirtuwdo· ·s1 nós, em IQgar de ,levarmos luzes a sau 

eerebro, tossemos trazel::.'fl 1pa.rn um t.erreno onde sua 
C!)mpetencia· ba de -ser •; nooessarj.amente · )!EmCida, 
Aapoiados); porq11e, si ena pód'à v·eooer-nos ·pelos con
·selhos e se •póde guiar..;.no-s pela :;ua. acçâio ·· mO'I'aliza- . 
doora, si pqde inuni.9Cuir-se ar.tivameilte, poderosa-·.· 

·.· men''·e nos· du~sotinos de uma: na cão por. uma interven-
. ' .cüo benefiea, e con,stan't.a sobre os esposas, sob ré os fi
-· lhos, sobre . os irmãos, é incontc•slavel ·que; ··no .. · mo-· 
· · ~ento em que nós formos nb~ir-lhe o· campo da poli..: 

' tJ.ca,. no momento e.111• que nós formo•s 'da·r-lhe accesso 
,no campo das industrias.1 ella terá'·ne"lllSSariamente do 
'cllder d·eanl·e 'do. podier qa forl)a, elle terá neoessaria
J'!l!.mle rl•e oed.er d1eante dá superi·oridad•e do nosso sexo 

· "!!esse •terreno.,; (Annaes, vol. 2", pag. · 246.) ._ 

Enoerraodn .a d'i·scussão e suhmettida.s n•s emendas á vo
'<tci\o foram. ella'S rejeilada•s. Com i-sso, tPorém, não se oon- • 
formlliram os seus' signatarios qua as reproduziram em se ... 
gundo turno. . · . i . ., 

i 
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N'elssa disl)u>ssão, ·usou da palavra para combater a mA
dida, o Sr. Pedro :Americo, que, além d·e· ser noLavel pintor. · 
era tambem graruclie orador. , ,. · 

_ msse o ilhJ~t~.e e saudoso p~rahybano: 
· cTam,bem não di·scuUrei a 'proposta que por ahi -· 

ai~ da l:11téja, c i:ilio brilhanbemente· f()i sustentada -nesta 
1.ribuna ·p·elo, dle:nodadll . e ve.nerando campeão da 
causa republicana~ Sr. Dr. Costa Machado; de se con
ferirem di·rei.tos poli'Uco~ ás mulheres .. Deixo a outros 
a glo.ri.a dle: arrootar.eni para . o turbil~oo clws paixões 
po:JiLica,s. a P-arte serena e angelic•a do. gcnero humano: 
A observacão dos phenome!los affec.tivo•s, physiolo!!'i
cos, psychologico,s, .so.cia•e.s o .mo!l'aes nãio ·me _p.er.mW.e 
erigir-em' reql'a o~ que· a hi<'~:ori•a consig:pa como. gim-

•. pies, a.inda. "ue insigr..es e.xcepcões. Pelo contrari-o, 
essa ob~ervacão me ·prrsu•aôe oue a mi1ssão da mulhr1r 
é mR.i·s doml'o;l',i•ca d·o que .. publica, mais moral do 'que 
politica. D~>ma;;,s a mulhP-r . não direi ideal e .p·~rfE)I',a,, 
m111s simplesment.e. normal e typi,ca, não é a· q1,1'e· VllJ!l 
ao fõro, . nem á pra~a public<:l, nem .á,q ·R•sP.mblén.s po-:
li f:{rB~q dl~féivler os diroit.o•s d1a ·co<llP.ctirvida,dJe,. mas · a 

' que· fic•a no ·lar domMti!lo, c~e!'cer.do n.s virtudes fu
. mini!\ ba<Se da tranr.Juillid?.:dle ela fn:milia, e por conse

quPMia · da felicid.ad!' ~ela!. (Jiu.itos apoiados,,,_ (An-
naes, vo1..2•, pag; 549.\. - -. · · 

Em def~sa doq · dh·tiito~ politicas da mt:Úher. veiu á tri· 
buna o. Sr. · Cesar Zllma,· que; respondend-o aos seus. anta!l'o

•• nistas, . refutm.t, • um p-o!' um, os argumentos adduzidos, con- · 
. firmando' assim ser um dos éspiritos mais. selectos· ·dlaqtielle 
· not!J,vel oenaculo, . Entre outras ponderações, diss.e o illústre · 

' 

áutor dos Treá Ól'ande.v ;OI~adores éla antiguidade: 
. . . . c Ni~~em contesta á mulher. a. igualdade de· apti
d5es.,que tem o·homem: quanto á dirterenéa.r.e orga
nização physica, pouco ou nenhum valor. tem. a obie- . 
ccilo: é mais· uma questllo .de educaôllo. Nervosas e 

· fracas I Porém r.llas são tambem. energicas e forte_s, 
conforme as occnsiões' e meio social em gue vivem: alias 
npplicam•se á medicina e á jurisprudencia, tão bem· 

,. como nós; ,no niagisterio nos excedem: no exercició dos 
.. , empregos· publicá não nos são inferiores; na l!ldminis-

,. traçiio de sua, casa e bens, em regra geral; andam melhor 
'· ·· /; d'o q·ue nós. 'A' excepcilo de imposto de sangue, con

corre!)J lambem com o hnposto para encherem as arcas. 
do. Thesouro: finulmente, podem desempel)har todos os 
deverEis do homc·m. Por que se lhes h a de p·rivar do 
exercício do direito politico ? · · 

A familia niic se -desorganiza quando élla exerce 
a medicina, a arlvocnoin, o magis.terio e funccões .pu
blicas,· que exigem muito mais tempo, ·trabalho e- cri
te~io:. dosorga,nizlw-so-ha, porém,' pelo fac Lo. ci'e "ir ella 
em d1a de e!Oiçfio dnr o seu ~·oto 1 Não, i_sso não. ó vcr-
d·ade. · - · 

Quero crer cru e,· ainda se lhes concedoildo o direito 
ode voto, a maior· parte nfio so aproveitará da concos~ 
são, grncns aos nossos hnbitos e· càucno!ío. · 

' 

' ' j 

·,i 

. ·;.~-. 

·r.',' 

', ·, 

-. 

.·;., 
' ... 

... 
"-· : ... ~: 

< 
',., 



'fO . ! ANNAES DO SENADO 
I 

./., . ' I ' . ....., 

O Sr. João de Siqueira - O direito <ie ''oto con
cedi-do nos Estados Unidos deu· máo resultado; 

' ' 
' 

~ '' -

' O Sr. Zam.fi ....:. Ea(.lamos .a experiencia,,, 
• • . • • j 

Um. Sr. 1'ep1'C:sentanta , - Póde ser· perigoso. 
\ 1 , o "11 ' 

. O S1•, zarna - Não tema. Comecemos por pouco: 
limitemos .o direito do voto ás cnsada.s; •• 

Outro Sr, r~presentante -·Mas. esta· já/ é repre· 
sentad\1 pelo marido, que tem 1\ capacidade precisa. 

O. S'i'. Zâma - Si o marido é por· si só capaz, e á 
sua capacidade . se. reune á {!a esposa, . nnda·1 perderá a · 

· sociedade, pois que dilas capacidades concorerão •á urna: · 
· ampliemos o dirflito ás viuvas; que gerirem estabelele- , 
cimnetos agrícolas, industriaes .Ou commerciaes, ás que 
tiverem 'titulo scientifico ou· fittera·rio, conferido P<U' 
estal:lelecinientos cte · instruc~ão <ibs. Estados ou · da 

· União, e ás que exercerem o magisterio ·ou empregos 
·publicos .. O numero dellas será muito diminuto na 
massa geral dos votantes, e crei() até que muitas não · 
usarão tão cedo do~ .direitos que.' lhes concedermos. · 

Tenho profunda convicção de .que a presença da 
mulher nos corrdcios eleitoraes será sempre· um ele
mento de ordem e de paz, e· muito concorrerá para 

· afast.ar doi! pleitos eleitoraes · o cacete, o .punhal e a.. · • 
navalha,' tão usados ·entl10 nós .. (Annaes, .vol·. 2•, pa-
gina 619). · :~ . : · ·· . . .i 

· Sr. Presidente, sinto q-ue estou abusánd·o pôr demais da ,. 
bondosa attenção · do SAnado (não apoiados) ; mas a questão 
é de alta relevancia. Trata-se da. interpretaí;ão de iim dis-
positivo da nossa lei suprema, e, por isso, peco .. aos mi!UB iJ.:. , 
lustres collegas a benevola attencão para· o d-iscurso do Sr. ' 
Costa Macha<i'o, que · foi1 incontestavelm'ent.e o :zeader, o pala• ·.· 
dino do, voto feminino no ~eio,da Cónsti-t'uinte,e por isso, a sua 

, palavra tem grande importancia,.P!!ra o· de~ate. Da sua hella 
l peca ora~oria, porém, .citarei. apenas os trechos mais interes-: 
. santas para a elucída~ão do caso em dclla•t,~ • 
. . · · De:pois d·e mostrar o progresso da idéá suffragis~ cm 

'. di-versos paizes, .disse o -grande mineiro: · · · · · 
c A . mulher se revela gra~de .na• sciencia, ' nas · . 

artes, nas bella~ artes, nas industltias, no commercio;.' , . 
. na imprensa e até na polemica. ·. · · ,. · -. '.v 

Poderão me d•izer: mas a mulher não se exhibiu, · 
nãó mostrou o quo ó na tribuna, nem. na guerra. · .· 

Meus senllorcs,1 como póde ella se revelar na tri- · 
buna quoodo esta se acha fechada para á mulher ? · 
(.A_poiatlos.) 

. O Sr. Lopes Trovão - Peco tima excepciio para n 
sonhara Luiza 1\lichel. . · . . . 

O S1•. Costa llfachad~ - Lembro das palavras ce
lebres de uma mulher - Olyinpia . de Gurges. '- que 
em 93 ·foi levada ao cadafalso; em poucas palavras 
olla concretizou ·c com muita razão este brado de con
scicncia contra o despotismo dos homens, <i~zendo: « i:5i 

~ . ' ' . 
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nós temos o direito de subir ao cadafalso, tambem temos 
o direito de suo ir á t.ribunu. . 

Na guerra, meus senhores, .ahi está a Historia. para 
protestar contra semelhante . affirmativa, desde os 
tempos de Spartn. e de Roma, desde esta guerra de 200 
anni)S que. ensanguentou a Europa c esterilizou o .sólo, 
e toda a ·cultura do espírito. Senhores,· que seria o 
ehristianismo no mundo si não fosse a palavra de ~ão 
Paulo chamando para o seu lado todos os rracos e todas 
as mulheres ? . Teria porventura ,triumphado ? Não. 

. • : ... Sr: • Presfdeli te, . esiábélecÍdo • Ós • p~Í.nciilio~. prooê: 
dentes, dos quaC's .até· aqui tenho deduzido, como con
sequencia, todas a~ leMas capitaes exaradas no projecto 
de constituição que discutimos, e que são acceitas sem 
contestaoão dos illustres representantes,- que me honram 
com os seus apal'tes. A Iogica ·nos diz o seguinte: .em 
qtialquér Jogar que appareça •Um ente que tenha a mes
ma . natureza do homem, natureza psychologioa, .. tenha, . 
emfim, as mesmas faculdades, os mesmos iustinctos, as, 
mesmas a:ptidões, deve ter direito iguaes aos do homem. 

A questão está collocada em terreno de diJ;-eitc;, ou 
. estes [iríncipios são falsos e então -dJCsmorona-sé too'a a 
'civilizaQão do mundo, ou •são verdadeiros, e a· conse
quencia é que as mulheres, tendo n mesll)a natureza, 
.devem. ter os. mesmos .direitos .. (Apartes.),, · 

-...... -... ~ .......... ·... .. .. .. ... ... . .. 
·o · 81•. Costa Machado - O illustre representante· 

dé Santa Catharina: meus senhores, fallou de' relance e entendeu· que tinnra esmagado a causa. EU e disse o 
· seguinte: cO direito de 'Voto ó uma funcciio, e a· mu
lher não a teliJ:), 

Uma vo.:: - EH~ tem outras funccões. 
, O Sr. Costa' Machado ....:... Perdõc-mc,> quero dar a. 
resposta. · . · . · . · · 
. . M·a:s do que trat111mos nós?' Se ellas tivessem, eSIJa 

.. · funccão,. uós não teríamos apresentado a emenda. Que 
grande argumento! (Risos.) . · · : 
. An~ o ·segundo ai;Sumento, meus senhores,· eu 
quasi que· sahi daqui a correr ·pela cidade inteira gri
tando: Eureká! Eurekal (Riso.) Qual foi elle? Disse o 

· · illustl'e representante: «Como é que isto póde ser ad+ 
mlssivel, quando nação nenhuma ainda o fez!) .Nesse 
momento eu fiquei de bocca abértá. o disse commigo q.ue 
seria· uma felicidade para .. a humanidade 'se a esse ii
lustre representante fosse . dado gove·rnar o mundo, e 
eu até votava para .isso, ··porque não prccisava:mos de 

·-trabalhar mais,· era só eS'perarmos pelo que os outros 
'fizessem para pormos em pratica:; a bonsequencia se
ria a· humanidade. parar, e a consciimaia petrificar-se. 

. . ' '' . . ... 

i>ois · I1ãvàinó8 'úós 'de· ter 'a 'iürciiéiéJáC!õ' é! a: i)aêsàr' 
á vosterlcjado como méros e ruins copistas? · · · 

flois não teremos cabedal' bastante· .para adeantar 
um ·passo na civilizacão? · • · 
. O S1•. GonÇalves chaves __; Mas umn. innovação 

qüc não foi accoirla em nenhum paiz. 
I .. 
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o Sr. Costa .• Machado - Logo' não ~e deve ad
mittir por todo o . mundo um progresso1 porque é· uma 
novidad•e; · (Cruzam-se a}Jartea . que anterrompem o 
orador.) · : · . . . 

' - ' ._ .... , ............... · •· ........................ \ 

A primeira obj e c cão (com toda lealdade' vou col~ 
local-as e,m ordem de batalha) é que a mulher tem , 
uma funccüo especial, elevada, nobre c augusta, a !la 
maternidade, a· da creacã-o da ,familia. ··-

Um Sr;' Rep1;asentante - J!or ahi vae bem. 
· · o· Sr. Costa' Machado·- Mas aqui vil e .a resp~sta: 

se a mjssüo da mulher ·é procrear i os ammaes lrra
oionaes · lambem procr,eam ~ 

Vozes - Não! Não!, 
O S;, Lopes T1·ovão - Eu o applaudo com· todas 

as mãos de Briareu., 
O S1•. Costa Machado - Logo .. não é a funcci'lo es

pecial que engrandece a mulher; se isto não é Jogico, 
não sei o que .·_!1 l'ogioa:' então para vós as tl'ev·as são 
luzes. (Cruzam-se ·var_ios apartes.) 1 · 

X ·~~~i~ é;.· iéffi' ióifipo ·para ii 'i 'ffiiss'a'. · âà · ü~éãiio'. 
· ao bailo, a<.s ·passeios, p'ara cuidar dos fil'hos, e. não · 
terá ó momfinto para ir dar o seu voto uma vez ao 
anno ? (Apartes.) . ;- · .. · · . . . . · 

E' da convenlencia da propria .mulher a acquisição 
dos direitós políticos porque deixará essas futilidades 
.de que se vê cercada nas quaes vive engolfadas, sem 
enc~ror a vida •pela · lado sério, ci,_ sempre,· em condi-
oão subalterna. (RiJos,) . · . · _ . - ·· 

. . Si se faz. argumentos com a -paz domestica, deveis 
negar o direito de voto lambem aos _filhos, porque so-
bre estes se exercem a suggestão paterna. . . 

Em segundo lagar se· essa paz e c-oncordia é per
turbada com · exercício do _direito ·.politico do voto; o 
qual prod_u?!,. entre os ·homens lutas, ini!l')izades, odios, 
rancores, vmgancas e o derramamento de sangue, então 
6 o Governo absoluto. O· ·melhor porque.faz emudecer a 

-..... todos. · · · : .... · - . ( 
E' o combate entre o _homem. e a mulher, dizem. . . 

(Grande hila)•idade) .: Os· nobres representantes, .meus· · 
contendores, querem ·a·. harmonia das· familias 1'undada · 

... nas rel-aoões que há entre· o amo e-a creada, entre ·a 
escrava e -o senhor, entre a victima e o seu ·algoz 
(muito bem) como quereis, senhores, faz.er o monu
mento bello, solido, duradouro, ·sé' falha é a base? 
Vosso. edificio perderá o prumo e rolará por terra! 

- Muito bem.) ·· - .· · . . 

.... 

A mulher vae anar.chizar a sociedade, diz-se,· 
A experiencia protesta contra isso.· No Jogar em 

que encontramos a mul·her somos mais commedidos nas 
palavras e actos; h a como quo"üm respeito· instinctivo 
da ··nossa parte para oõm e lias i ó um elemehto de or
dem nos bail'e~. nos uheatros e em todas as reuniões pu- . 
blicas· que compareC~,em. A sua e·mancipaoão é de gran
de alcance 'Para os chefes da famili(\, porqtle lhes pou-
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pará muitas despezas com' a satisfação do necessida~les, 
e exigencias, cre,adae por sua lmaginacllo dlstrah1das 
dos nssumptos mais Importante na sociedade. Elia. por 

. si terá recurso que facilite o casamento, evitando 
quédas e delictos para a immoralidade. E a sociedade? 
Oh!· essa é que· mais lucra, por_que receberá em seu 
seio força~ até aqui esterilizadas. 

I t ti f O I 'I I O I I o I I I I I t I I \f I I I I I O O I • I I I I O o 0 o o I o O t 'a 

Estou .convencido que ·esses que contestam o di
reito d11s mulheres na vida publica quando vencidos 
fa~ão meli1'Iuos discursos e !lirão _,-sempre fui pav
tidario da mulher; sempre combati para que cll'a ti
vesse na direccão do paiz o mesmo direito __ gu.e os 
homens (riso) como '[)Oderia consentir que os verda
deiros anjos · tivessem uma posição subalterna I 

1 • I • 

. . ··-~A 'ü{~lh~~~ ~ é!~t~d; ·d~· Íntélíi~e·~r..ia: 'é1ia · ~mn ·~·L~ 
pàfz, el~a é instruida, alia Pllga imposto; e, entretanto, 
não':póde votar, não pó~e. exercer 'o direi lo 'do voto que 
é tll'o pequenino e mosqumho. ao passo que um homem 
que· só tP.m a enxada, que o.opn"s sqbe IM. o e.scr\~ver 
um boccrr!inho. póde ser votado? (Apartes,) - .· 

. Eu nilo quero, que toda a mulher vote. (Apartes.) 
Quero fnzer uma tra.nRno'c.l\n: fora-sP. 11' P\·nprien

cia e,. se ella mostrar que as mulheres nllo silo livres 
. de exArcer o direito -do voto, então seja. eUe cassado. 

.. . (Aparte!.) . . ·. .· . · 
.· .. Como podeis, senhõres, conceber· que o ex•escravo, 

rtúe não ~e educou, vote, e .a RUa ex-senhora que paga 
·impostos, tem interesses nos negocies . publioos; -não 
-vote? · , 1, 
' · • Como justifi~aremall a':negacão do voto politico ás 
· doutoras em· direito, cm . medicina, ás· profl*!soras; e 
. dquellas que vivem do seu empro·go, do oommercio e 
dos· rendimentos dos seus .bens, dos quaes pagam pe-
.sados impostos '! · ' . · . · . . . 

.. · · Pretendereis, porventura,· justificar os direitos po
Iitlcos das rainhas e p·rinóozas pelo acaso. do seu nas~ 

1 cimento '!. (Apartes.) · · . .... . •' . . ,~ 

f .' lt.tttttlttltJIIteo·,· 11 o t tltttlllltltlttottot 

. Po'rque supponde a Nacilo brasileira que tem 12 
milhões de habitantes, dividida em ·seis ml!Mes de ho

, . mens o seis milhõe·s de mulheres.. · 
·:. Uma voz ~·O numel'o de mulheres ó. maior. 

. O Sr. Costa Machadu - Mas que s~am sei·s mi~ 
· lhões. O ·systema republicano, que deve ·!lazer a fe'l'i

cidade publica,· d·evo tratar de educar o homem, deve 
chegar a um ponto que até os mendigos possam vo-
tar: astamos de nccOrdo. · , · -

·Mas a nature;:a é contra n vossa doutrina· •porque 
os ·me·nores de sexo mo:so.uHno1 nunca poderão votar; 
portanto, nós tet•emos estes seis miiMes, de 'hnbltan:tes 
reduzidos a quatro milhões, mais ou m'!mos, o que' vem 
a ser a terca parto de f2; qu•a:ndo, pois, se re·alizàrá a 
vossa asplracfio· do governo -do povo pelo .povo. A vossa 
Republica, delineada, segundo· os moldes do absurdo, é 
o S'Ovorno de um oleitorado limitado, oligarc,hlco, aris:.. 
tooratico, é uma mentira convencional; nós estamos 
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nos mudindo o illudindo á sociedade. O governo repu
blicano não consiste em uma classe de eleitores, con
si•ste no suffragio de' todos os seus habitantes, uma vez 
que tenham capaCidade. · 
· . Agora, hí vae a prova de que a minha e·scola chega 
a este resultado. Tratem de educar as mulheres de sorte 
que quatro milhões de mulheres coin quatro milhõ~s 
do homens façam oito·.· mil'hões de habitantes com di
reito ao voto; eu formulo uma hypothese; que talvez 
possa ser applicada para mais.. 'l'eremos realizado o 
systema· do governo do povo •pelo povo. (Alguns 
apartes.) · . . · 3 

· · O que digo é que o meu systema póde trazer a 
verdade de demócracia re·presentativa e, pdlo vosso, é 
impossível absolutamente conseguil-a. 

I Hã" . "Pó~éõ I ie"riiPO" "a"Igiunás ~senhoras . : Tãcitiêrérãm: ~ 
' entre nós, a inclusão dos seus nomes nó numero dos · 

eleitores, e não' sendo prohibido por ·lei, ellas deviam 
:votar, mas por exclusão,. como a Constituicão não falli! · 

' ·cm Jnulheres, o ~·irei to lhes foi negllld•o. · 
E o que. é admirava!, Sr. Presidente, é o seguinte: 

·quan~o so dava esse facto cm meu. paiz, em 'Vienna 
d'Austria suscitava-se uma grande questão: as mu
lheres qne vota'l'am por procuração apresentaram-se na 

·eleição votando . pessoalmente; os ·. chicanistas, . esses 
triqueiros de eleições (risos), recorreram para o Im
perador; e sabem qual foi a decisão do governo a~so- · 
~~? . . . 

]?o i esta: que nenhuma ·lei · naquelle pa.iz! fazia 
depender o voto dos sexos. . · . ·~ · 

. I • ' ...................................... 
, Eu dizia que estou coiivencidlO . de que o Congresso 

vae votar . commigo; e si, porventura, um vidente me· 
viesse segredar aos ouvidos que a minha emenda não 
:passa:, diria a esse propheta: « Não acredito». 

Onde. estão os representantes do Pará e do Ama-
zonas, dessas terras gigantes de natureza .immérisa '! '· • 
·Querem elles, porventura, realizar o aphorismo · que os 

\ extremos se tocam achatando-se. ? . . · · . · 
· Onde. estão (;s representantes descend'entes tdos he~ 

r.óes da Coní'edera~ão do IEqtiador de 1824 ? ' ' · i · 
Que é dos filhos dessa te~a abençoada, que regou 

com o sangue o sólo da Patria em favor da . liberdade· 1 
Onde estão os filhos dtesse · heroico Pernambuco,· o'esse 
Estado que tem nas paginas da sua historia Jundamel)-

. tal um facto intt•ressantissimo ? . . · . .· 
· Foi ali i que v.p,pareceu a grànde revolta do ·Senado 
da Gamara contra a imposição de Pedro I quando ello 
mnndou votar uma Constituicão, o esse Senado, capitu
neado pelo padre Caneca e outros patriotas, por una
nimio"ad•e a repelliram. Onde estão os .filhos desta 
terra, os cohevos de Nunes Machado e do 'Pedro ·Ivo '! 

Onde estão o~ fi,Jhos da heroica Bahia, onde pil
rcco quo de momento sabem da terra InexaUrível os 
gorande.s homens do paiz ? Dessa terra quo a Patria 
ngrnde.cida deve ter em toda a considtcrnçiio, pol'que na 
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guerra do Paraguay foi sempre a que esteve na dean-
teira .? . 

'Onde.-estão que não apparecem nesta ·Casa para 
triumphar os bons princípios da ·sociedade. brasileira 'I 

. .Onde estão os paulistas, os filho.s . da> terra de 
Amador Bueno, dos Andrllf.!ias, dos Feijós, dos Tobias, 
.dos. Rodrigues dos Santos ? Onci•e estão esses meus com- · 
panhQ_iros de luta ? Elles não estão aqui, mas não 
podem abandonar a· causa do. direito. · 

· Onde estão, .E-enhores, os. filhos da grande terra do · 
Rio GrandiC, só lo abencoado da coragem inexcedível; 
desses cavalleiros valentes, intrepidos .e sempre he- · ·· 
roicos, nas batalhas e· nas pugnas da liberdade_? Desses 
héróes de Piratmim,· de· Bénto Goncalves, de Felix da · 
Cunha ? Que é dessa mocidade tão correcta, que tanto ' 
n,es 'aJudou a levantar -a bandeira ·da Republica ? Por-

. ven'tura .quecerão rasgar as ·paginas do seu ·passado e 
. calcar a sua bandeira ? Não; · 

Estou· respondendo ao ·propheta sinistro que me 
dissesse isso. . . 

Ah I senhores, onde estão os filhos do Rio de Ja
miiro, os filhos desta Capital. que teem sido como que 
a cabeca . pensante deste paiz ? . , · 

Que é 'feit,o dos mineiros, dos filhos d<a minha 
terra, cujas tr1.1dições honrosas devem servir de or
·gulho, de· enthueiaé'mo o co.ragem para os grandes com-
mettimentos ?' . , 
. · Filhos de Minas l 'Sereis sul'do's ao direito d·os 

iracos que, vos pedem protecção ? Olvidaes, porventura; 
·o drama da fnconfidencia Mineira, o mais glorioso .fa
cto cla·nossa historia patria ? Inconfidencia ... confesso 
que neste momento assaltam ao meu espírito tristes 
recordações; esta palavra desperta em meu coraçã(l es
tranhos sentimentos ! Permitti, senhores, que olles 
rolem dos meus labias. Ha cem annos, existiu em Minas 
um homem que chamarei providencial,· e outros cha
marão louco. Sim, senhores, ha idéas que enlouquecem, 
ha paixões. que matam I.EIIe seria um louco, mas um 
doudo cheio de luzes. Esse homem rodeado de outros . 

· cidadãoR distinctos viu no. horizonte da sua consciencia 
a estrell~ da ~SJ~e:ranca• .para a sua. Patria; elle quiz 
·tornai-a mliependente e hvre; e . cammhando, attranido 
pelos seus raios, não viu que no mundo ha abysmos, 
precipitQu-se o dcsappareceu I. . . Desappareceu ? Não. 
Elle. foi ·preso, levantou~se o patíbulo, o seu corpo os
cillou .na corda .e cahiu nci chiio 1 O nome,, porém, do 
Tiradentes . cahiu ·nos .braços -da gloria. para resu.rgü• 
cem annos depois resplendente nas culminantes al
turas da Historia. (Apoiados; muito. bem.) 

. • ·.seni:tOres,' ap~oveiteilio~ . o 'mometiio 'ciué 'pass~';. el!õ. 
não rol ta. Para im~ortalizar.:.se . esta Constituinte, 
basta o Congresso nccettar uma das nossas emendas. O 
progresso caminha e as sociedades mod'ernas procuram 
assentar em bas<1s certas, em solidos fundamentos, suas 

· i:nstituições; a ecruidade não é mais um problema a 
resolver-se. Mostremos que passamos pot• sobt•o os ·pro., 
juizos e benefícios da Patria. 
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Sr. Presidente, est~>u fatigadissimo. Estou fazendo 
um verdadeiro sacrificio para tirar de meu /ce~ebr~, 
que fraqueia, com o peso dos O!.. annos (não aP,outdos) 
<i'e minha ortanizacão nervosa · . que fallece re~urso!f 
para auxiliar a minha intel1igencia posta ao servrco do 
verdadeiro, do br.m, do bello e do justo. (Muito bem·) 

· Vou terminar. , · - · 
/ · ·Ha um momento na successão .dos dias .e das ·noites 
que .não· é luz ni>m é trevas; chama~se lusco~fusco .. E' 
o momento em que os christãos ao ouvi!· as badaladas 
do sino r que chama os fieis á 0raciío, ·dirigem sua sau
dacão á )!ãe ola Deus, rezando a Ave Maria. ~em logo 
a noite· e depois o dia. . · , \ 

/ . Estamos neste .momento, meus senhores. Esta Con
stit.uição nem é luz nem é trevas, nem ceixa de ser: 'é 

· o lusco-fusco dn sua elaboraçilo. · . . , . 
Da vos·sa dP.c.isão depende· a continüacã(} da noite 

em que tem vivido a mulher, ou o raiar de um novo 
dia. Sou profano, mas rendo tnrr.lberh cu!Lo á liber
d'a·de e, coherente com. os principias da Ascol~ re~ubli
cana, a que pertenco, faço votos para que o Congresso, 
bem inspirado. d~ uma patria á nossa mãe. á nossa es-' · 
posa, á nossa filha e á n•Jssa irmã: 01'1 escravos,· as ma
nadas de . irracionaes . nlío te em patria;. não h a patria 
sem liberdade; não h a liberdade sem direito. · 

Termino saudando a liberdade - Ave-libertas. 
(Muito bern; mttito b.em. · O orador é nbrnrildo · n1' 
muitps representantés.) (Annaes, vol, 2•, pags. 538- · 

'548.) . . 

. Sr. Presidente, alonguei-me demais nesta leituril, afim 
de chamar a attencão do Senado para a obsti.naoão da Consti
tuiute. pois esse discurso devia ter sido decisivo, 'si a eloquen- . 
cia bastasse para demover conso·icncias, si a palaVra nballl'SSf•. 
com iccões. Após essa brilhante peca or'atoria, e~tou certo, o · 
ardoroso tribuno , teria arrastado a A'ssembléa que o ouvira 
electrizada, si a dialectica. tivesse algum valor para modificar 
opmiões. preconcebidas! Portanto, ·.o Congresso, apezar de 
tur!o, re.leitando, pe•la terceira voz, a emenda que concedia o · ' · 
direito de voto á mulher,· deu prova de. que estava· no firme 
r•roposito de, nas palavras cidadaos bra;~ilP.iros, não incluir o 
~exo feminino para o effeito do voto. E, si assim.é1 Sr. Pre
sid~nte, como se pretende ·agora: estender â mulhex' esso di-· 
re1fo que, se lhe não e·stá expressamente vedado na lettra • 
da Constituição, o e~tá no seu espírito, como acabei .de . de-

. monstrar. · . - ' 

Si esta questão tivesse passado d~spercebida; 'Si diversos 
. oradores não a tivessem agitado, poderia parecer que o Con

gresso houvesse adoptado a idéa tacitamente .... · · 
. .0 SR~ ANTONIO 1\fUNIZ ._:_ Muitos i:los, quo votaram ·contra 

. a emenda, o fizeram por julga~-a inutil. . . 
0 Sn. MARCILIO DE LACERO.\ - E muitos dos que votaram 

ciJ)itra essa .idéa . o fizeram por .iulgal-a inutil, como bem 
ntiarteou o nobre Senador pela Bahia. 

, 0 Sn. LOPES GONCALVES - Porque a palavra cidadt1{1· 
c::))nprehendin af!1bos os sexos. 
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O Sn. ANTONIO lVIuN'rz - Perfeitamente. 
O Sn. J,oPES ·GoNÇALVES - .Tu!garàm a emenda 'super flua. 

· . · 0 Sn.-MARC!LID DE LACERDA _;_ Acharam que era inutil por 
is:;o? Não" apoiado! . 

o sn: r .. oPES GONÇALVES - Mas v. Ex., acceitou o aparte. 
0: SR. MARCILIO DE LACERDA - Porqúe' pensei que S, Ex. . 

tivesse dito que muitos ·dos que votaram contra a emenda, o 
th,essem 'fe'ito por não julgal,-a util, e não por entender· que •. 
na palavra cüiadão, estava incluida a·mulher. .·· • · 

E a prova de que isto é verdade está em que em outros 
poptos tia Constituição, quando ella. emprega a palavra cida
dão, especialmente ·quando trata do serviço militar, não pódo' 
de modo algum, na theoria .corrente, incluir·se a ·mulher. 

·o SR. LoPES GONÇALVEs - :raso .póde apenas significai' 
quiJ a palavra ddadão deve ter dous senUdos : o amplo . e o 

· zestricto. ·. . . · · · . 
·. O SR.· MARCILIO DE LACERDA - Perfeitamente. Trata-se 
aqui ~o sentido restricto em' que não está incluída 11. mulher. 

o SR. LOPES GONÇALVES ;_ Si estivesse, não havia neces-
~idade de ter sido apre'slmtado o projecto, . 

. O SR. ANTONIO MONiz - Estou dizendo 'que muitos dos 
constituintes que votaram contra a emenda,. o fizeram por en
tender que o voto devia se esteuder á· niulher. 

O SR. MARCILIO 'DE ÜcERDA - Mas isso não está nos An
nat~s. Acredito ser verdade. o· que V. Ex. affirma. mas não 
encontrei o menor vestígio disso. a não ·ser a declaração do 
Sr. · Almeida Nogueira. Apenas . 32 assignaram a· emenda, e· 

·' penso que foram .. esses os unicO's que se manifestaram a favor . 
. de' !a ... Porque, si es-sa · idéa ·fosse de maior numero de con@'l'es
SJSLa·s, a .emenda,· na terceira ou na segunda discussão, teria 
obtido mais assignaturas do q1;1e na primeira, . . · , 

0 SR. ANTONIO MUNIZ _:Isso não Q)ler dizer que. ella ~i-
VOS&e sómente o voto dqs 32 que a aS'srs:naram. . 
' O Sn .. LOPES GoNÇALVES - Era um modo' de ver, naquelle l 

tempo. . · · · 
. 0 SR. MARCILIO DF. LACERDA,-· E, nesse caso, não' podemos 

nller·ar a resolução do CongrEsso, traduzida pela voz do~ ·seua 
llrllc!Ores, isto e, que a mulher não devia fazer parte da com-
munhüo politica brasileira.. · ·. 

0 Sn. LOPES GONÇALVES -. , F.ssa conohÍsão é de V, Ex: 
0 SR. MARCILIO DI!: .J~ACERDA ,;_,~E' ·o' modo de- ver justa

~. nrr.nte dlquelle tempo, que hoJe deve ser respeitado porqna_ 
nstt'l _no espírito da ·nossa lei basica, segundo se deprohendo 
do elemento historico. · . · • . · 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Na opinião de V. Ex. o di
reito é immutavel. ·E a forca dynamica? E o produoto bis-· 
tor:co? · · · · 

0 Sn. MARCIL!O DE T,.-\CERDA - Mas·a Constituição Ó im~. 
mutavel pelo processo ordinnrio. E' possível rriodifioar-se ·a 
lei, mas não contra a lettrn. expressa ou o espírito da Consti-
tuicüo. · 

.. 

"· 

....... '· 
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' · O SR. LoPES GoNÇALVES - V.. Ex. parece· . que é um 
grande metaphysico. · 

0 Sn, MARCILIO DE T.ACERDA ·- Estou discutindo r.om OS 
. factos, por consequencia niio estou fazendo· metaphysiea •. 

' E está rio espirilo da ConsW,uição a repulsa do direito 
rio voto á mulher. E:~ te foi um caso discutido largamente no 
seio da Corrstituinte, e, por conseguinte, si ella tivesse o pro
pe>sito que agora lhe querem attribuir, teria se manifestado 
de morlo differente. Declarar;ões de voto surgem . a .cada 
passo, os Annaes estão cheios dellas; no emtanto, apenas um1 

constituinte julgava a mulher -·implicitamente incluída 
entre os eleitores. · 

O Sn. LoPES GoNçl;\LVEs-Mas V. Ex, ·não comprehende 
que · exactamente porque· a .Const.ituioão não · providendou 
sobre o caso, é que agora se 'apresenta um projecto de lei? 

O Sa .• MAHCILI~ DE J.AcgnDA - Vou responder a V. Ex. 
com V, Ex. mesmo. ' 

Sr. Presidente, em dias do anno passado, discutiu-se 
nesta Casa um projecto do Sr. Mendes de Almeida,- que con- · 
cedia, sob certas condições, a faculdade de "eurar aos indi- · 
,viduos não diplomados nem legalmente habilitados. 

O honrado Senador pelo Amazonas, . que me · . distingue 
com a sua attenção c com os 8eus apartes, foi o paladino 

. coptrario a essa medida .. S. Ex. não só formulou brilhante voto 
vencido na Commissão de Constituição, como di·scutiu larga
·mente a questão neste recinto. S. Ex. affirmou que, deante dos 
termos da. Constituição, no seu. art. · 72, § 24;não se podia· d,~ -
modo algum, conceder a liberdade ampla. de curar, apezar .de 
alli se ooranti1• o livre e:rerr.icio .de qualquer pro(issiJ.o, porque, · 
no tempo em que se discutiu aquelle preceito constitucional, 
era corrente que a medicina só podia ser exercida por quep! -
·estivesse legalmente habilitado, e daqui o Codigo Penal con
siderar crime o exercício illegal della. E si .. essa· era a orienta
cão· legislativa, e si era r.sse o modo · de pensar daquella. 
•ípoca, . era do suppôr que a Const.ituicão tivesse traduzido'· 
esse· pensnmflnto, e, portanto, admittido' implicitamente re-
striccões ú liberdade . profissional. 1 

0 Sn. LOPES GON()AT.VF.S - E' principio co'nsàgrado na 
Constitui~ão, o que não quer dizer. que V. Ex. tenha razão·. 
em relacão ao 'nssumpto que está discutindo. · 

O Sn. MAHCILIO·DJ~ r.AcE:nnA-A hypotbese é amesma. No 
tempo em que 8C discut.iu .a Constituição, a nossa legislação 
e a opinião publica eram infensas ao ,voto feminino_; Jogo · 
olla não o .consagrou. · ·· · · -' . · . 

Disse 'mais ainda S: Ex. q~e. quando se discutiu aquelle 
parl)grapho, diversas rmcnda~ fnrnm orr~r~r:idas, · tgda~ 
cllas tendentes á disp<'nsa do diploma scicntifico. · 

(} Sn'. LoPr.s Go~>ÓALVF:S - P(1rd-ão. Não me occupei 
cieste assumplo, que para miin é assumpto de lana rap1•ina. 
Occ.upei-mc do texto claro, sem tr.rgive:rsacão, que não póclP 
admittir duas interpretações, do § 24. Não fui me occupar 
de emendas que so apresentaram no Congresso. 

I 



' .. , .. 

O Sn. ·MAnCILIO DEl J,ACEHD:\ - Desculpe-me. A.Ltribui a 
V. EJC. uma interpretaoiío que não 6 sua; pois .eu a faÇo 
minha. ~ .. ,_ 

·O Sn. LOPES GoNç,u.vEs -- Islo é caso dii'ferentc. 
O Sn. MARCILIO DE J~,,r.~;rm.\ - Uma das rnzões capihic).;'''·,. 

·que allegam os exegetàs do § 2<1., para demonstrar que a li
berdade profi~sional, ostabelel:lida pela Constituição não tem 
a amplitude que pretedem os que advogam . a liberdade am- · · 
pia, a líb"erdade plena, é ·que, ao discuLir-se aquclle .dispO'-
sitivo. divérsas emendas foram apresentadas, no sentido do 
fazer des~pparecer a e:dgencia . do titulo scientifico até então 
indispcnsavol, e todas ellas foram rejeitadas. E. dahi con-
cluelfl que a Constituinte, as~i!!l procedendo, quiz estabc-

. lecer reslric~.;ões :í. liberdade profissionaL . . . 
. Si esse I argumento (I poderoso para se interpretar. o 

urt. 72, § .2·1; como elemento historico,· unico capaz de demon
sf.rar com· precisão. insophismavel qual foi . o pensamento . do 
legislador no momento de estabelecer o preceito legal, não 
sei como lhe negar valor par~ o caso qu(J nos occupa: .. 

E, si elle tem v;~:lor, S·i o pensamen!t.o d'o · LegislaldOir su 
exteriorisa na discussão, não' ha du'(ida nenhuma que a Cot~- -, 
6tit111inte 11e:pelliu o vo.to da mulher, .e qille, dentro oo Con&LI-
t.uição, e I !.e nãp "'e· abdga. E' .e·ssa uma· questão incllsiJULivel. 

E' a 'i>J?illlião d'oo nooso.s mai'ores cons:trtucionalist~s. a 
. com('çar pelo conselheiro Ruy Barbosa, o primus inteJ" pa1•es ;I 

' 
João Barba!hO<, dliz: 

.. Além das exclusões expl'essas na Constituição, 
. ·subsiste a 'das mulheres, visto. não ter sido approvil.da 
· .llieltl'huma das val'ias emend·as qm lhes attribuiam o di
re~t.o do votlo poUtico. (Contmentarios, v,ag. 291). 

É' o egve~io. Barbalho quem, dlea:nte dos Arm11as. <l~ Con:-' 
stltuinbo, ,()he,go.u . ú., mesma conclusão a que chegue1, 1sto e, 
·que ,a mulher, pelo !Jex!to da. nosaa :SUprema lei 11ilo tem o di-
l'ililtO. de v.olt:o • · · · ' 

c • 

O Sn. LOPES GONÇALVES - Exactamente por não .ter dli
I•eito de' voto é que se .c,~!á procurand:o · corrigil• asorn. 

. j . . ~. . . 

' O Sn. MARCILro ·DE LACERDA ..:.. MMi si nün tem· essa di-
·' rei to em· face :da .consti.tuicão, não é .dado. ao lll'.;isludor ordi- .. · 

nario violar o espirit.o della, para conceder o ·cl:ircilt:o· de voto · 
á ·mulher. . 

O no-bre .. Senao:d.r p1c.Jo Amazo,nas; Sr. PrQ,sidr..nte. pren
fle-se á !Jst•tra rrfa ·da l:e,i, qull!ndo eu jUstamente procüro m
terprel:u' o p·cmsamento do l·egislador, segtlillldo o qual a mu-

. lhet' não p61:1e t.er e&&o d'ireito. · · . . ~ ~ .. 
O Sn:· Eot>Es GoNç.tr.vEs ..- E como ·esse. dire-i·to exis(.e em 

muilLos 'Paize§l ? · · · 
; . 0 Sn-. MARCIL!O DE LACERO,\ -. Pour,o Únpnrt.a: .. Breve-
'mento cu me· refirirri <i Co:ns~!.itui(!iio do·~ E~t.a<los Unid.o,s, 
cmn n dí~~vídla venin dn V. Ex. fJll" é inr.onLrslnY~·lmente o 
maior sabedor, ncsLa Casa, do direito ·nort-·--amerieano. 

o St\. LOPES GoNÇALVES -·V. Ex. re;::>~ .:-<S!ll a emenda 
n. 19.' · 

I . 

. ' . 
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\ 0 ·SR. MARCir,IO. DE LACERDA-- Por aca!slo ·ella não é 'Li:iO 
Constitucional ·quanto a 'Propria Constituição? 

o SR. LOPES GoNÇALVES •:_ E' um adlcLitivo. . 
,. _ . O Sn. MARCíLJO DE LACERDA - Pm;do1e>-me V •. Ex. E" um 
·· ·oodli.tivo que faz IP!llrte integrlllllUe <la Conslf,itutcãl) e two r·es-

.pe~tnv·el . coono qualquer . outro 'dos eoos di•l31po01Si-tivos. . 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - Uma cousa é •tcj!to da. Cons•ti-

tuicão c o.ut.ra ó .emenda. · · · 
• I . . 

'0 SR .. MARCILIO DE LACERDA - Perd:oe-me V, Ex. Esta 
emenida faz par[Je .integrante da Constilt,uicão e. com,o tal dleve 
se~ 11espcitada e não, .póde ser ai temida por · · i;ef • Qrdi-na.ria, 
cu.mo: 5e pvetoocle fazer ~ui. . . . / . · 

O Sn. LoPES GoNÇALvEs - Não darei mais apar~es a 
V. Ex. porque niilo chegamos a um sccôrdo. . 

O Sn. MAnciLIO DE LACERDA - V. Ex. só púde honrar
me lioon os ·seus apartes, illumi•nandio o deooLe, como sem-
pre. !' · · · 

Apl'Asántarei !Lambem; além da &pinião de Joãa Bari:lalho, 
a de l\Hl!.on, outro noba'v'el const.itu'im.e. . . 

Diz elle: 

. «Os Mlversarios r!a . emenda, porém, CQID os quaes . 
·estive de aceôrdo, <lemoru.traram: ·que !,'mbon muito 

· cCinveniha .el·evar-se o· nivcl mo·ral pela cuidadosa edu'
caçwo da mu'lher, comtud10 o · pap.el MbilitMlte que 

· • e lia exerce na ·sociooad!e seria d•esvi·r:,tuaoo lli, r.m Jo
gar d'e l·evai'!DO•s luzes ao seu· eerebro e bons sootim~m
tos ao seu coração,. fossemos immiscttil-a em ltttas e . 
arrastal~a ao terreno em que ~a competencia dos ho
mens veooel-a-hia sempre,,, (Constitttição do Bra.çil, 
pag, 360). '.Y 1 · 

PO•r Ul•timo, cif!,a:red O mais moderno dos nO•sS01~ COalSfitlt
cionaJistas, mas d'e ·allll.orida:dle tambem. consagr111da, o0 Sr; Càr·
Jos Maxilfi\iliaoo. Diz S. Ex~; •estudando .. essa. mesma qué-. 
tão: , .. : , ' . ·•:·:·,. ' ,. ' I ' I 

cPot•.tanto a :Assemb léa .de f 89t :recu.soo. cOOCoedr.r 
á~ ,mulheres casadas, solteirn,~ e viuvas, o dir·eito ao ... 
voto.» · (Commentarios, pag. 680.) · 

. . 

!:;r. Pl:'eJ~ld•enbe, >eJSila, que~!\iio foi Jn[lgamen,te deb-atida 
nos· E&Lados Unidos da AmArica do Norte;. onri·A, pBio fado 
da ConstituiGão respectiva nlio cogitar expressnmentil do di
reito eleitoral, alA·uns l!~st.ndos entondcrarn que deviam; na sua 
legislacão, consignar a fa.culdado da mulher v.r>Lar;. ou!: ros, 
porém, en!end>ermm de morlo CDI!llrarin·, E. !l•PSI•e 'an•àar, dll·-

' rante muitqs .annos, se discutiu naquelle grande p'"aiz, se devia 
ou não ser con"eldido o íliireit:o politi-co á mulher. E to<hs a.:; 
veze•s q.ue era ·solicit!Ldn aos tribuna•es a inl•el'prPtnção' íf!,e uma' 
disposicão de !Ai, omissa em conceder d!reitris politleos á 
mulh•er, ell:e.s o.dopr.avnm a iiThlerpretação restr.i·cta, · para sô 
coneeodler ao beUo sexo direi,to•s ·politicos, qunnda a lei ox..:. 
pvessnmen,t,e lh'os outorgava. E' isso o quo diz um do:S ma.io-

--

.. 

' ' 
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/ 
. res jurisconsultos americanos, Goo,dnow, no seu livro Df'ott · 

Administratif des E'tats. Ums. . { 
. Essa questão que se vinha .agitando dur.anLe muito tem-, 

po, como disse, teve solueão com uma emenda á ConstituioAo:r . 
. Americana. Emenda a que se referiu, aliás, o honrado relator, 
· no seu brilhante parecer, não para propor uma emenda á Con

stituic.ão da Republica, tal qual se .havia procedido nos Esta,.
dos Unidqs, mas para aconselhar a approv.acão do projecto em 
debate I. .. · , • 

· O proprio Wilson, citado pelo parecer, foi tambem um··. 
dos paladinos da.concessão do direito de voto á mulher: 

. «No que_: diz· respetto á America, é min~a ardente 
osperança 'que o :Senado . dos Estados Umdo-s d'ará 
inequívoca resposta a esta questão, antes do t'im. da 
actual sessãQ, votando a emenda suffragista á nossa·. 
Constituição Federal. • · 

I 
Por·· conseguinte, essa ·questão só teve solucão porqu~. 

para ella, concorreram não só a· grande autoridade do presi
dente de então, Sr. Woodrow Wilson, cpmo tambem o facto 

. dia. guerra ter tirad'O a mulher de ·seus mis.téres .commu:ns . e 
.a arrastado a prestar S<li'Vicos; até então; reservados aos ho

' m:ens. .!!'oram esses factores que concorreram .pa~a que,. nos 
. ·Estados Unidos, se. JMdificasse o estatuto· fundamental, no· 
. sentido· de ser concedido expressamente o direito de voto á 
mulher. . · ..-: · · ·· · . • ·· · 

·Ora, :S.r. PresidentP, si no.s Estados Unidos, cu,ia Con&ti-
tuição. não cogitava expressamente de . ma teria eleitoral, foi 
preciso uma ep1enda ,constituciona1 para se estabelecer <liefi-

.. .. 

.' nitivamente a oapacio"nde politica· d-a mulher, como .se quer,, 
vo BrasU, cu,ia Constituição determina que entre os cidadãos· 
com dir.eito de. voto, IJão pode figurar a mulher{ resolver a 

·questão com um ;projecto de lei ordinaria·? Acho que a unica 
:solução para o caso 9 a .reforma constitucional. 

' ./ 

Deante disso, Sr. Presidente, eu Jastiíno não poder con
cordar com a 'honrada Commissão; no tocanto •á ·coostitucio
nalidade desse projecto,. mas . estou prompto a auxiliar .·os. 
honrados membros delln, com. o meu humilde voto, .para a. , 
r~forma constitucional, nt} sentido de ser dada ess.a .. outorga :' '· 
á mulher, e, com a minha debil voz, -para entoár esse poema. 
que S. Ex. o honrado Relator, com tanta eloquencia escreveu, 
·em defesa dos direitos da mu1her. · · 

' . . . ' . 
. O SR. LoPES GoNÇALVEs':-- Bond·ade de V.. ·Ex.; eu nllo 

sabia -que era -pl)eta. · · ' • · · 
'0 SR. MARCILIO DE LACERDA - Oh ! V~ EX. es~reveu ilm 

verdadeiro -j}oema em prosa," do ·qual, :para encerrar a minha 
dosataviada ora~ão com chave de ouro; ·'Vou J.or ·U.m trecho-
smho que ~ cap1tal e tranchant :· . ' · 

« Quem poclor.ã, á priori, affirmaz• que ri mulher 
nesse contacto com o homem, falifalhandó com as saiã.s 
nos cC>llcgios eleiforaes, cobrindo-se com as' plumas e · 
a-iurettes dos chapéos nas anas regiões d-a soberania, 
decptacla ou não, p!Jrf.umada, · com as suas mãosinhas · 

, clehcadas, extensa&· meias a escond-erem a musculatura 
s.- Vol. r 

•' . ' 
·,:; 
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d~s pernas,,batenilo ~uitaS'Ve~e~ com 9 tacªo a Luiz XY. · 
nao concorrerá a melhores -odms, ·na d1reccao das cousas · · 
publicas, asseverando_ o progresso, o evoluir dos povos, 
especialmente .em :paizes onde a machina D:dlministra-., . . tiva não caminha com regularidade . e emperra, dando 

· o machinista, .por qualquer circumstanci:a · c quasi 
sempre para trás e precipJtando o apparelho . ; no 
abysmo. » ' ' :·' 

•' 
· E, .si • isto . não é, Sr. Presidente, ·cantar um poemá á 

mulher, cu não sei que cousa seja. poema l Agora o que posso 
gàrantir é que a mulhí!r, assim descripta, não irá aos comi
dos 'eleitoraes ... 

: Subscrevo p•razeirosamen:te tu<io quanto· S. ·Ex. -d1isse ·a 
· respmto dá mulher, com todos os seus galanteios. Mas, em
quanto não se reformar o nosso :pacto fundamental, emquanto 

. estiver vigorando .o árt. '70 da Constituição, não poderei con
correr com ó · meu voto, para a approvacão. do projecto do 
honrado IS(lnador pelo Pará. (Muito bem; muito bem·.) . 

. o 'sr .. Lopes Gonçalves - sr·. Presidente, este assumpto 
é d'e tamanha magn,itude que, francamente, não é -;:10r· vaidade, 
não desejo !aliar para cadeiras vasias, mesmo em attenção ao 
autor do projecto. · . ·., · . .· . 

Estando .iá bastante adiantada a· hora,· pediria a V. Ex. 
que se dignasse adiar a discussão para amanhã; . 

. . . . . . . I 
o Sr. Presidente - V. Ex. sabe que, ainda h a pouco, 

foi o Sanado' quem decidiu uina questão dessa ordem.· o Re
gimento que é a nossa lei interna, determina que as sessões 
durarão quatro e meia horas. Faltam ainda duas horas; não 
posso abrír um . precedente . dessa ordem ... }lo r conseguinte 
mantenho a resolução que tomei na sessão anterior: não de-
ci~irei .. Por mim. ' · · 

O ·SR. IRINEU. MACHADo - Mas V. Ex. póde consultar o 
Seriado, embora estejam presentes apen11:s sete Senadores. 

": ~.· . ' ;:;. o ,s-,. Presi~en~e - · Cons'\Ítarei o S~nado. Os s~nhores. . 
· .·.; que opmam pelo ad18mento, queiram mamfestar-se. (Pausa.) 

• 

' .. ... 

, Foi. concedi.do o adiamento. . ·· 
Em. virtude do voto do Senado vou levantar a· sessão. 

"r' ' • ' \ • I i • 
1 

' 

, Vou, · :pois,, levantar a sessão, designando para. ordem do 
dia da seguinte: ~ · · · 
· .' Desemipate da vótacão do requerimento pedindo ao Go
Yerno informações si tem conhecimento de que cidadãos bra- · 
sileiros receberam, :usaram; e acceitaram >títulos noblliarchicos 

' . c;u . condecorac!íes estrangeiras, quaes .os nomes ·desses ci-
~ · daidãos, e 'po'r que mot.ivo não foram até ho,je processados e 
• punidos na fórmo. da 'lei n. 569 (do Sr . . Febx P1Jcheco) ; 

:.Eleicão de mais dous membros para a. Commis~ão de' Fi
nanças, em virtude da.· approvaoão da. indicação n. 1, de 1921; 

íEleicão da Commissão de Diplomacia 'e Tratados, crea.da 
em virt)ld~ da approvaçllo da iruHcacão n .. 3, de 1921; . 

' . 

.. 
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. . Votação, em 2". ~iscussãó, •do :projecto do: ~enado ll: ~1 ... 
· {}e ~ ~20, constituindo· o quadro de. pharma:~eutiC_o~ _da Br1g-a1Jd~.·· .' 

PohC!al (com pareceres favorave&s das Oomm,ssoes de·llf · • ·. 
r·inha e Guerr.a e de Fi!~anças); . : . · . . ·;-:": ' ·· 
, Vota~ão, êin .3• discussão, _do p~ojecto do Senald'o n. '-i!t;:. 
ae 1920, concedendo a.D. Mar1a Lmza de Macedo ,a reversao~ .,· 

. ' da pensão que percebia sua finada mãe do .meio. sotd'o dei- ' . 
xado ,por seu pae, o capitão José Theotonio de Ilfac(;ldo (diJ · 

. Commisslio ·de Finanças) ; · •. 

votação,. ~~ -i· discussão, d'a proposição da llamara ·dos •. 
D~,putados n. 191, de 1920, considerando de utilHlade pu!>lica 
l!. !Associacão Comm·ercial de Mossoró ~·(com parecer tavoravel, 

· da Corrimissão de l ustiça e Legisla{;ão) ; . .• · 

· · Votacãó, em a• discussão, d·a proposicão da Uamara dos · 
' Deputados n; . 228, de 1920 isentando dos direitos de' im- · · 
portação o material que se destinar ·ao Laboratorio dê Obser:- · ·. 
vacões, mantido ·em Malllwos, ·pela Escola de Med-icina ,Tropical 

· de Liverpool (com parecer favoravel da . .Commissãó: de F'i-
:nanças); · . . · · ·. . · ·• • 

, · 1• discussão ·do projecto do Semocl'o n. 102, ae Ü19, ex
tendendo á mulher, maior de 21 . annos, as disposições das 
leis eleitoraes em vigor· (cQm. p_d:recer tavoraveZ da Com.missão 
de Comtituição e Diplomacia)'; · • 1 . . . · · 

a• discussão. dia. tprÔposir;iío da. 9a.m~ra dos Depu~os 
n.· 229, de,'1920, que. abre, pelo Mm1s.ter10 da ·Fazenda, ·'!lm 
credito especial de 47:893$443, para· ~agamento 'de veooi
mentos, . em virtude de sentença judiciaria, a Felisberto Braut 

• "· 

!(com parecer tavoravel da Commissão de Finanças) ;'• . 
·. a• d·iscussão da proposiÇão da 'cam;~a dos Deputa~~ • 

.n. 234,,de f920,_que abre, pelo Mi.nisterio da~Fazenda, 'O ·cre-, ,l~t~~o 
dito especial de 47 :949$343; para IPa~amentó. a. Djalina Fer-. ''~\\\~<:~, 
reira, em· virtude dà · sentença judiciaria (com.. parecer ta- · ~~~i@IIJ: 
'\!ora,veZ da .Commissão de Finanças) , . .. _· : ··'- · • · ·:·_· 

,. '. 
' Le:vanta'-se ·a sessão .ás 16 horas. ' ... .. 
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