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SENADO FEDERAL 

Terceira sessao ~a ~eclma ~rlmelra legislatura ~o Congresso Nacional 
:w SESSlO, EM 3 DE JULHO DE :1923 

PRESIDENCIA DO Sll. ESTACIO COIMBRA, PRE!ÜDENTEl 

A's i3·e :112 horas ncbam-so presentes os Srs. A. Azc
redo,·Olcgario Pinto, Silverio Nery, Barbosa Lima, Laura So
dt·é, Cunha Machado, José Euzebio, Costa Rodrigues, Ben.ia
min Barroso, João tyra, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, 
Manoel Borba, Eusebio de Andrade, Nilo ·Pecanha, Paulo. de 
Frontin, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Luiz Adolpho, 
Ramos Caiado, Hermenegildo do · Moracs, Carlos Cavalcanti, 
Felippe Scbmidt c Vespucío de Abreu (23). · 

O Sr. Presidente - Estando presentes 23 Srs. Senadores, 
abre-se a sessão Vae ser lida a acta, 

O. sr. t• Secretario procede á leitura da acta da sessí.i.o 
anterior. 

O Sr. Presidente - EsL:l cm discussão a neLa, (Pausa.) 

Não ha quem sobt•e ella faça observncüo, dou-a. por ap· 
provada. (Pausa.) · 

Est~ approvadn. · 
.Leitura do expediente. 

O sr. 2•. Secretario procede ú lcHura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrnmma do St•, Dr. Washington Luis, Presidente do 
Estado de S. Paulo, do teõr seguinte: · 

"Senador Antonio Azeredo, Vicc-Presidente Senado Fe
deral - Tenho a honra de agradecer penhorado o. V. Ex. as 
attencões o gentilezas com que me distmguiu durante· o. minha 
permanencia nessa capitaêil pedindo-lho o. t'ineza de tornar ex
tensivos esses meus agra eoimentos ao Senado Federal. Cor
danes saudações, - Washinu!o~ L.uis. - lJt~eirnclo. 

s .. - vo1.. m.. 1 

• 
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O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres. 

Comparecem mais os Srs. Mendonça Martins, Bernardino 
Monteiro, Jeronymo Monteiro, Sampaio Corrêa, Irineu Ma
chado, Generoso Marques, Laura Müller e Soares dos San-
to: (8) • · 

Deixam de comparecer, coin'causa justificadq, os Srs. Pi
res Rebeilo, Lopes Gonçalves, Justo· Chermont, Indio do Bra
·sil, Antonino .F'reire, Abdias Neves, João Thomé, Eloy de 
Souza, Ferreira Chaves, · Antonio Massa, Octacilio de Albu
querque, Rosa e Silva, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Pe
reirp. Lobo, Gonçalo Rollemberg, Siqueira de Menezes, Antonio 
·Moniz, .MarciJio de :f..acerda, Maf!!lstp Leal, llfiguel .de Carvalho, 
Francisco Salles; Adolpho Gordo, Alfre'do · Ellis, Alvaro de 
Carvalho, José Murtinho, Affonso de Camargo, Vida! Ramos e 

· Carlos BarbOSIL (3Q) , 

O Sr. Presidente - Está terminada a leitura do expe
diente. Não h a orador . inscripto. Si nenhum Senador que1 
usar da palavra da hora do expediente, passo á ordem do dia. 

O ªr. r.te11dono~ ~artills - Peco a palavra· pela ordem. 

. I) Sr. -l'resi~ente - Tem . a palavra. pela ordem o p.o)>r~ 
!ilenador. · . . 

. . !).Sr. Mendpilo!lr.Jartins (Pilla orde~) -Sr. Presi~ente, 
pediu-me o Sr. í)enador Eusepio de Andrade que trouxesse 
ao conhecimento do Senado a razão da sua ausencia ás nossas 
.ultima~ sessões. A ausencia ele S. Ex. foi por motivo de 
molestia. . 

O Sr. Presidente - O Senado fica· inteirado, 

Si nenhum Senador quer usar mais da palavra na hora 
dó expediente, passa-se á. ord·em do dia. (Pausa.) · 

ORDEM DO DEA 

AFORAMENTO DE TERRENO 

,, 
i• discussão do projecto do Senado n. H, de 1923, auto

rizando o Governo a ceder, mediante aforamento, á gociedade 
Sportiva· cBotafogo Foot-Ball Club) o terreno sito á rua Ge
neral Severiano n. 97, onde a mesma sociedade tem o seu 
campo de sports. · 

Encerrada e. adiada a votação por falta de numero .. 

REOIBTRO DE AUTOMOV$18 . . 
' 

Discussão unlca do véto do Prefeito do Districto Federal 
n. f06, de 1922, á resolucão rlo Conselho Municipal que deter
mina que nenhum aritomovel poderá ser entregue ao trafego 
sem que tenha sido vistoriado ·e ·registrado· na secolo de ma-
cblnas da Prefeitura Municipal. : · · · · · · · · · · 
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O Sr. Paulo de Fre>:qti~ - :Peço a palavr11. 

O Sr. Presidente - 'l'om a palavra o nobre Senador. 

Ó Sr. Paulo de Frontin ( ') - Sr. Presidimte, o projecto 
do Conselh•J Municipal, objecto do véto n .. 106, do illustre 
Prefeito d(• Districto Federal Dr. Cal'los Sampaio, tem dispo
sicõei!i. com as quaes est.ou inteiramente de accôrdo, porquP 
incontostave-lmonto são uteis . 

. A i!lilstrada Commissão de Constituicão, examinando as 
ra~ões do· t•éto c o pt'o,iccto, foi ltivada a emittir um parecer 
contrario :10 mesmo véto, por encontrar . medidas inconve
ni(1ntes, mils, ào lado dessas ·medidas, que são evidentemente 
nociv!ls, ha outra~ dli grande utilidade. · 

O Sn JosÉ Eu~EBJO -Eu ia.pedir a palavra para reque
r~r Qutl () váto volt~sse á Com!Iliss~o, afim de que esta modi-
ftcii.~S!l o ~~u Pl\recer ~ · · 

· 0 Sn. PAUW PF FIIONTIN ·-Diz o parecer: ""Não ha, pois, 
ra1ão de or.rlem jurídica por que as multas impostas pela po.., 

·Jicia- civil a respelfo da infracção de dispositivos attinentes á 
viação do :Jistricto no exercício da sua missão de assegurar a 
ordern puillica, auv.iliando, naquelle mister a policia municipal, 
constitua1r. renda do Governo · Federali sendo recolhidas aos 
cofres cta chefaturd, como dispõe o . ar . 5-i, § a•, do regula
mento de 16 de sétPmbro de 1913, que, nesse, como em outros 
casos, exo•·bitou ri~ lei que o autorizou,. n. f.520, de f2 de 
julho desse anno." · · · · 

N!ío l.!l duvida que, nesta parte, quer o . projecto quer a 
Commissão teem toda a razão. Mas o Senado vae ver que, ao 
lado dessa. ha disposições que não são propriamente de lei; 
silo de silT'.nles regulamento, destinadas a ser ob,iecto de dispo
siÇões tomadas pelo Prefeito e não pelo Conselho Municipal. 
A propria Commissão diz o seguinte: · · 

"O .legislador estabelece as regras, as normas ge
raes os prlncipios substanciaes; o administrador os re
gul'lment.a, os desenvolve, dando instrucções, explican-
do, apresentando as soluções praticas." . . 

. Perfeiíamente; mas n!ío é isso quo estabelece a lei do 
Conselho Municipal. Além do que vae tornar mais complicado 
tudo que !iiz respeito ao uso dos automoveis em uma cidade 
como a do Rio de Janeiro. em que é da maxima convenienoia 
facil,itar, do:senvolycr o. não restr1ngir esse uso, Ainda mais: 
a Ie1 estabP.lece disposlcões sobre numero de ordem, collooa,. 
c!ío de letlras maiusculas, etc. 

Ora, 1sto 6 contra o que está sendo executado com vanta
gem. Hojc, a numeração 6 uma só, não é dividida por districto. 
S~o dlsponcões copiadas do regulamento de Paris, em que 
Alisas disp~~icões são applicadas pela grande extensão daquella 
cidade e o grande numero de automoveis. Mas, aqui niio deu 
resultado. Isso é uma questão de administrac!io e niio de -lei. 
Oiz o segmnte, o art. s• : 

· · "A transferencia de J?ropriedade do automovel será 
immcdiatamente commumcada á seccão de machinas da 
Prefeitura,.· pelo transferente.; . " ---.. ·· (•.) Nii.o foi ravislo pelo or•dor: 

:..... .... • 
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Ora, que quer dizer immediatamente ? Um minuto, uma 
hora, 2<1 horas '! Isso não é uma medida que possa ser susten
tada como conveniente. · Além disso, quando o proprietario 

. muda ele motorista, o art. 17 estabelece: . . 
/' 

"O proprictario do automovel ·é .. obt•igado a enviar · 
á secção de machinas da Prefeitura,· dentro de 24 horas, 
a uontar da data em .que o admittiu como empregado, 
uma communicacão com o nome do ·motorista, numero 
do seu certificado de exame, numero do carro que ·Vae 
dirJgir c local onde o automovel está depositado," 

Esta disposição só traz incommodo ao proprietario do 
antemovei. Elles .já são obrigados a fazer um requerimento · 
tJ ,dos os mczes com essa declaração. O registro já contém· to-
das .essas declaraÇões. . 

Ora, nós precisamos sahit• desse regímen de burocncla, 
qno é fonto de despezas permanentes,· sem- utilidade nem para 
o contribuinte; nem para o publico.· .Ainda mais, acho que 
c~sa dispr,~icão affecta o Codigo Civil; e os .illustres juriscon
sultos do Senado poderão verificar esse. facto. 

O par agrapho segundo ·do ar L :18, diz: · 

. ·~Em caso do accidimte, o tlro_prietario do automo- · 
vel responderá pelo .damno causado, quando ·provado· 
fiem• não ter sido cumprido o disposto no artigo a quo 
esta se refere." . . · 

O arLlgo a qua este se refere diz o seguinte: 

·•os orguos. principaes e .accessorios do auLomovel · 
serão manLidos em perfeito estado de conservação, pela 
qual responderá o seu proprietario. . · 

§ 1.• Verificada por autoridade competente a falta 
de conservar;ão do vehiculo ou de algum dos seus or
gão~. será elle immediatamente recolhido ao deposito 
publico, após vistoria e tevado o facto ao conhecimento 

·ela ~eccão do machinas da Prefeitut•a, que determina1·á 
as provicloncias que forem julgadas necessarias;" · ' 

. ·-·: . -,. . . : .· . 

· Ora, como ú ql\O se v ao vet•ificat· o . estado de conservacão · 
do autoniovol '? (Pausa.) · . · 

Quem ú capaz de detct;miúar ess~ estado ? 
· · 0Lte é que cliamamos consorvaçlio boa, niá ou .ru~lnr? 

O Sn. SAMPAIO ConnilA - Qtinl ó esse limite? 
n SI\. P .v •w tl1' FnoN1'I'N - ~1esmo nas estradas de frrro, 

quam!o se i'a1. no deposito, .exami.l de loomotivas, é difficilimo 
determinar c:on~ pr<'c.isão a classificacão C!Unnto :á conservnciio. 

r:· úma cltsposJção rruc não' devCI•ia existir nesta resoluci.io. 
Comr:oleria ao J'egulamcnlo promulgado pelo PrefoitÇl e nütJ a 
tuna ;ci votada pelo Conselho Municipal. 

lia um.a ontrn disposi.cão que vae de encontre;> ao que. o Se· 
nado votou, quando discutiu a questão díl"Velocidade de automo
:vel, Fic'b"u· e~·labclc;cido c1uo na pnrto ccntl•al essa yelpcidtV1Q 
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não deveria cxccd•1r a 20 kilome!J•o·s. Foi o C!UC votamos. No 
11m tanto, no ort. 11 estipula o 6esuintc: · 

«A velocidade mnxima, ;permittida na via publica, 
· será d•> 40 kilomctros po~· hora, dentro do pcriineLJ'CJ 

urbano r: do 60 J; ilómcl.ros, fóra deste perímetro.» 

'
1 
Que se admítta a extensão para 60 kilometros, fóra do pe~· · 

"ime'tJ•o .urbar,o, si este for convenientemente delimitado, es
tou dfJ accOrdo i mas que se augmente para -lO kilometros el!<a 

· veloctddde, . d.mtro do perímetro urbano, . creio que já temca 
· !!Uffic10nte numero de accidcntes nas condições actuaes, para 

pernuttirmos e_sta disposioüo: Evidentemente ó exaggerac111. 

Ha alndn Ot)fras disposioõe~ que tornam imprestavol u 
· projeeto. Von, ,pm•ém, limi!ar-miJ -a citar aqt1ellas que me· 
. parecem mais :nconv!lnicntes. Assim, a do art. 29, que dispM: 

«Nos O!lSos de accidenf.es na via publica, o automo
vel mais· proximo ou o que passar no momento, dosdo 

. que esle,ia livre, prestará o· soccorro reclamado sem di
reito a reclilmnc-ão de qualquer especie ou natureza.» 

l•lsla disposi~llo é contraria a todas as boas regras. Esta 
exigc:.ncla de ~1.)ccm·ro no centro 11rbano nllo tem absolutamenlu 
razllfl do ser. Supponhamos que um automovel circule como 
lJVr·'l, mas vã n u1ra servtoo urgcuf.e i supponhamos que tenha 
sido cnamndl) por um medico; Htpponhamos ainda qtie seja 
um nutomovel a !ll!rvtco officiali supponh!lmos .que vã buficar 
uma qualquer autnrulade a que ~eja destinado. Será obrigado 
a prestar o~ soccm·ros sem Oireit•J a rcclnmaolio alguma? . 

ll' autrn ,·lisJ?osicão que deve ser mais convenientemonte 
csf.udnda, devendo t·onstar· de um regulamento executivo P ntto 
de uma medirla Ieg[qJat.lva. Em um regulamento, póde set• mo
~difioada pelo Poder Executivo, sem as demoras, sem as delon-
sas c1ue todos conhecemos. ~ 

.Ainda outro artigo inconveniente - a do n. 30: 

"O motorista só poderá ser privado do uso e góso 
do ccrtiticnao de. exame pela autoridade competente, 
rncdiantt' 'P1'ocesso'jud!ciario, cm que o·juiz, pesando ns 
.cireumHtancios do facto culposo, decrete a .penalidndo 
detin!tha ou temporaria.:. 

Nesta dlsposiclto se prescrevem normas judiciarias, li!! 
9.unes o juiz deverá submelter-sc. Nilo creio que a ,jus
boa local possn. estar depondente <ln nccüo do Conselho Muni
cipal: só deve depender do Congresso Nacional. E' disposicão 
. sobre a qual tnmhem nl!o compete ao Conselho Jllunicipnl lc-
sislnr. . 

Parece-me, portanto, que a solução proferivel ;para o caso, 
11erio. acecitnrmos o véto do Prefoito, para que o Conselho Mu
nloiiJul, corrigindo os defeitos da ;:ua resolução, res~lva do ou
~ra f(rma, votando as disposioões convonlontes ,especinlmonl•J 
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no ~üntido de dar ao municiplo à renda actualmente arreca-
. rJada pela policia como federal. · 

J lram estas, Sr. Presidente, ns observaçlles qu~ cu ti11h1., 
·n fnzet·. 

O Sr. Jos~ Euzebio - Peco a palavra. 

O Sr; Prllsidente - Tem a palavra o honrado Senador. 

O Sr. Jos6 Euzebio - Sr. Presidente, conforme declarei, 
em aparte, desejei requerer que o vt!to de que se trata volte 
11 Co:nmlsslld, parfo que esta, t•studando dflvidameilte o ú
sumpto, resolva insistir no seu parecer ou modificai-o. Tl'n
ta;;8e 'de um parecQt' de uma Coinmissllo do Senado e em attcn
Oiio ·a isso parece mais razoava! que ella seja novamente ou
vida; Reqúéir(l, portimtó, que o p:irecer. n; 68, de 1923, wlta 
ti C:nnmissllo t:le Constituicao. 

O Sn: PAULO DE FnoNTIN ·- Peço a palavra pela ordem. 
O Sa. JosE' Euzi!Bici - Isto niio quer dizer, Sr. Presidente, 

que ilãci esteja de inteiro accórdo coin as observacões qu& 
acaba 4e fazer o meu ·eminente colieg·a, representante do Dis
trictó E'ederàl, 

0 SI\, PAULO lll~ FRONTIN - Muito agradecido a. V. Ex, 
O SI\. jósl!i' EtizEBIO - Era o que tinha a dizer. 

Vem á Mesa, é lido, apqiado e posto ein discussão o se
guinte 

REQUERIMENTO 

. Requeiro que b véto do Prefeito n; 106, de 1922, volte i 
Commlsslio de Canstituiollo. 

Sala das sessões, 3· de jull1o de Hl213'. - José Éuzebid~ 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sena·dor Paulo 
de Frontin. 

O Sr. Paulo cie Froniln -.Sr; ;presidente, não me oppo
nho ao requerimento do illu:otre Senador pelo . Maranhão 
quanto á conveniencia de voltar o parecer á Commrosfío afim 
de examinar as ponderações JlOr mim feitas e apresentar 
novo parecer. 

Uzantio da 'úaliivra1 pela .ordemi qtiiz aperta~ chamar .o 
· attencão de V. Ex, para o facto do parecer nllo estar assJ
ghado pela maioriii da Commlssão. No hnpresso existem 
apenas as itssigi1aturas de dous de .seus membros, os Srs, Se
nadores Lopes Gonçalves o ·Mnrcilio •de Lacerda. 

Creio que esto é inala um motivo para que o referido 
vr!to volte i1 Commlssllo. 
. O Sn. Jost' Etrzmino - Deve àté ser retirndo da ordein 

dó dia; 
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0 SR. PAU!.O DE FRONTIN- Nada mais tenho a. dizer. 
O Sr. Presidente (dirigindo-se ao Sr. Pâulo de Froniin) 

- Acabo de verificar que V .. Ex, tem completa razlío. O ori
ginal do parecer .tem apenas duas as~ignaturàs, e não e~h\ 
datado. Nãó devia, nestas condições, ser acceito Dela Mesa. 

I: 
Vao. ser devolvido áCommissll.o. 

li 

Estão esgotadas as ~aterias da ordem do dia.. Designo 
para ordem do dia de amanhA a. seguinte: 

VotaÇão, ern 1' discussão, do projectei .do Senado n. Üi 
de 1923, autorizando o Governo a êêder, mediante aforamento; 
á. Sociedade Sportiva c'Botafogo Foot-Ball Club:. o terreno 
sito á. rua General. Scveriano n. 97, onde a mesma s0riedade 

· tem .o stni campo de sports (co.m parecer favorável dll Com.:;· 
· missão de Constituição n. 11!1, de ·1928) ; . 

2' discussão do projecto do Senado n. :1, dé :1923, deilta..: 
rando de utilidáde publica a Assoclaéllo dos Empregados do 
C. ommercio do Rio de Janeiro (com parecer favoravet · da 
Coinmissão de Justiça e Legislat;áo, n·. 62; 49.23) .• 

Levanta-se a sessão ás :13 horas e 50 minutos. 

' . . 
35' SESS!O, EM 4 :oE JULHO DE :1923 

PRESIDENC!A DO .SR. ESTACIO COIMBRA, PREBIDENT~ 

A's :1.3 e :1/2 horas acham-se presentes os Srs. Méndonce 
Martins, Olegario Pinto, S!Jverio Nery, Barbosa Lirria, Cilil)ia 
Maohad·n, José Euzebio, Ben,lamin .Barroso, João Lyrà, Aiit!mio 
Massa, Venancio Neiva, Mahpel. Borba, Nilo Pecariha. Paulo 
de )!'rontin, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro! Luiz Adoljilio; 
Ramos Caiado, Hermenegildo de Moralls,. Car os CavalcanU, 
Felippe Schmidt e SoareH dos Santos (2:1.). . 

ô. Sr. Presidente - Estando presentes 2:1 Srs. SenadorêS, 
es·tá aberta a sessão. 

vae sêr. Ilda a iicta. da sessão anterior. 

O Sr. 2• Seoretai'io procede á leitura da acta da ses silo 
imterior, que, vasta éni discuss!io, ê approvada, sem recla
maoão. 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte 
.\ 

EXPEDIENTE 
Officlos: 
Do Sr. Ministro dn Agricultura. Iridhstria e Commerllio, 

l'•'rnetf.rmdo dous dos nutographos da rosnlur,ão le~i'lhtiva, 
stmccion.ada, que abre um credito especial na import.anoia rle 

• 
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4 :~Ou~, L urol para pagamento do premio de viagem conlnrido 
a Israel Pin 1eiro da Silva, alumno da Escola. de Mina; de 
Ouro Preto; - Archive-sc um dos autog•raphos c remol.to.-so 
o outN ·á C amara dos Deputados. 

Do St•. Juiz ·federal da scccão do :Maranhão, accusnnào 
haver recebido com o officio n. 66, de 16 de maio ultimo, os 
70 livro~ cleitoraes que serviram no :Pleito senatorial reali
zado em ·I de marco, para preenchimento da vaga abertll pela 
t·enuncta dt! l5r. Godofrcdo tJ.\l•endcs Yianna, - Inteirado. 

Do Sr, Di'. director da Repartição de Estntistiml e. Ar
chivu d(l l:r·1&do de S. Paulo, solicitando a· remessa do~ vo:. 
lume'l dos Amu;es do Senado relativos nos imnos de 1\HS, I fl~ !J, 
1920, i 921 e 1922: - A' Secretnl'ia paro attender. 

Do Sr. Antonio Victor de Souza Carvalho, i • secretario da 
Liga dos Professores, communicando a eleição c posse da actual 
commissúo dn·e1•loro. inoumbida dos destinos da referida liga 
no corrcuttl um o. ~ Inteirado. 

Do Sr. · 1• secretario da Sociedade Brasileira. Pn!.Ld m·n 
·dos Animaes, fazendo algumas consideraÇ'Ões relatívamente ao 
projecto apresentado pelo Sr. Senador Abdia~ ·Neves, prohi
bindo, _em tod<l o tcrritorio nacional, touradas ou outros es
pectacu!os ·em que sejam maltrados animaes e pedindo a ap
provacão do referido projecto. - Inteirado. · 

O Sr. 2• Secretario declara que niio ha ;pareceres. 

!Comparecem mais os Srs. A; Az.credo, Lopesj Goncalves, 
Lauro Sodré, Antonino Freire, Carneiro ·da Cunha, Jeronymo 
Monteiro; Sampaio Corrôa, ·Alvaro d.c Carvo.lho e Lauro 
MiliHcr _ (9) • . - · 

· Deixam do comparecer, com causo. justificada, os S11s. 
Pires Rebello, Justo Ohcrmont, Indio do Brasil, Casto. Ro
drigues, Abdias Neves, Joíi9 Thomé~ Eloy de Souza. Ferreira 
Chaves Octacilio do Albuquerque·, Msa o Silva, Eusebio de 
Andriide, Araujo Góes, Pereira Lobo, Goncalo Rollemberg, SI
queira de Menezes, Antonio Moniz, Moni·z Sodré,. Bernardino 
Monteiro, Marcilio de J .. ac·erda, Modesto Lea.l, Miguel 'de Car
valho, Irineu Machado,. Francisco Salles, Adolpho Gllrdo, ·Al
fredo Ellis José Mut•tinho, Generoso IM'a!'QUCS, Affonso de Ca- · 
margo, Vida! Ramos, Carlos Barbosa c Vesp.ucio do Abreu (31):. 

O Sr. Presidente - Continua a hora do expediente. Não 
ba oradores préviamonte inscrilltos. · . 

O Sr~ Paulo de Frontin - Pe<:o a palavro.. 

· O·Sr. Presidente- Tom a palavra o Sr. Pnnlo do Fron
~ln. 

O Sr. Paulo de Frontin (•) - Sr. Presidente, o Congresso 
Nacional votou na lei de despeza a importancia do 75 mil 
contos paro. ·a gratificnclio cxtrnordinarin aos. funcoionarlos, 
mensnRis:tas, diaristas e jornaleiros da União, grntific~ão 

(*) Não foi ·revisto polo orador. 
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que tem como denominacüo o nome do nosso illustre collcsa 
Senador pelo Rio Grande do Norte e vulgarmente denomi~ 
.nada c Tabella Lyra » '· 

Nll. disposição votada ficou cs tabel.eciclo que o Governo 
deveria, pela importancia paga, relativa a essa gvatifi~.i\o 
ext~aordinaria do primeiro semestre, determinar a percen~ 
tagem do segundo. Estamos no moz do julho, exactamento 
naquoU.o cm .que termina o pagamento da gratificação extra~ 
ordinaria, relativa ao primeiro semestre do corrente anno, e 
não conheco, nem tenho visto nenhuma communicacão offi~ 
cial declm•ando em quanto importou .o pagamento dessa gra~ 
ti!ficacão; nüo . só nas diversas reparti!}'Cics _ qua funccionam 
na Capital, como na dos Estados. · 

Poderá dahi- resultar, pela difficuldade de se conhecer o 
saldo do credito de 75 mil. contos, que 'embaraços sejam 
creados á parte relativa ao segundo semestre, <l'e modo a acon
tecer que, em agosto proximo, por occasião do pagamento 
do~ vencimentos correspondentes ao mez do julho corrente, 
fiquem os funccionarios privados dessa gratificação. 
· Parece, portanto, que uma destas duas solucões deve ser 
tomada com urgencia: ou ·o conhecimento preciso do quanto 
.foi consumido no primeiro semestre com essa gratifiõ'a~o 
extraordi'naria, determinando-se qual deva ser a percenta
gem a ser distribu,i,da nos· mezes do segundo semestre, ou, 
então a adopção óde uma medida d!ltermina.ndo que continuem 
os pagamentos dos 75 . %. autorizando o Congresso ulterior~· 
mente, pela votação de um credito supplementar, acaso seja 

· necessario, da import.ancia que for precisa para occorrer ao . 
pagamento· dessa grati'l'icacão no segundo semestre deste anno. 
· Estas ponderações, quo faco aproveitando a hora do ex
pediente, são· destinadas a evitar inconvenientes de ultima 
hora. prejudiciaes, não só ao 'funccionalismo federal, mas 
tambem a todos os mensalistas, diaristas o jornaleiros da 

:união. . 
Uma :vez que medidas sejam em tempo tomadas, •qua.l

quer destas hypotheses poderá· evitar esses inconvenientes. 
· Era o que tinha a dizer sobro o assumpto. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente·....:;. Não havendo. mais qpcm queira usar 
da palavra na hora 'd~ o~pedient·~. passo IÍ ordom do din. . 

-
O Sr. topos Gonoalves - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem !l palavra. o nobre Senador. 

O Sr. Lopes Gonçalves - S1•. ·Presidente, ao encerrar o · 
.iovorno a Exposicão do Cent.enario registra-se . uma coinci
Jencia que não pódo deixar de calar, fundo. no espirita do 
todos nós. -brasileiros, amantes. da liberdade, desde os primiti~ 
vos tempos, desde .os tempos coloniaes, através da nossa Tn
depondencia o da nossa nacionalidade. 

. " 
· Esse· fanfo coincidente ó o do annivm•sario da Jndcnon

dencia dos Est.nclos Uniclos da America do Norte. que não só 
a hiRt.orin claquelle grnncle povo, como a hist.oria dn humà
nidade nonsnj:trnm nns mais belfns e lwilhanf.es paginas, nor
~ue, nntes de 4 <lo julho do i 77ti, antes, mesmo, dessa data, 

.. -' 

' . 
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no memoravel capifolio da Virgínia, vozes ergueram-se pu
gnartdo pelá emancipnoão pollf.ica desse grande povo, qtie na11 
trese colonias, até enl.iio existentes,· assombrava a velha Eu
ropa com as suas monumontacs conquistas no terreno do di
reito publico, ·na osphera de ordem privada c cm tudo quanto 
dizia respeil.o. ao progresso o á civilização. 

E ·entro esses patriarchas, Pat.rick Henry, notabilissimo 
orador colonial, pugnando pela mais franca emnncipacão po
litica, dizia n numerosa asscmbléa: ''Senhores, a liberdade é a 
reéompensa de uma vigi!ancia eterna .. Se queremos ser livres, 
se queremos conservar inviolaveis estes thsouros inostimaveis, 
pelos quacs temos tanf.o tempo trabalhado c com que nos do
tou a natureza, so queremos conservar ns .liberil::idcs que trou
xemos da Mãe Patria, quer como colonos, quer como t'ilhos da 
colonia, . devemos batalhar, devemos lutar até consecUção do 
nosso idéal". · . 

E então, o que disse o grande patriota, o que disse o 
grande luminar da Jiberdatle .americana, percorrendo todo o 
paiz, veiu positivar-se na mcmoravol cmwenção, que, abrindo 
novos horizontes, ol.il.cirg·ou . solcmneme!lLe b noto da inde- . 
pondencia, .. i•ealizou-se, heroicamente, riessn memomvi.ll as
scinbléa. presidida por Cleôrges Washington, que foi mais 
tarde o grànde soldado, o chefe supremo, o grande batalhador 
pela cbnsolidaçlio dessa indopendencili, pela emancipação ilom
p,leta do. pov~ ameripnno. E de Elntão. para mi, que tem assis
tido o scenar10 do velho c do novo mundo ? Esse povo, zeloso 
das áUaS PrcrOgativàs, das SU!iÍl franquias, da SUil liberdade, 
ijotou a civilização, pela primeira vez, com o mrtis bello dos 
l'egimens até ho,ie côilhecido -. o· regímen federativo presi
denóial, -. baseado nessa magna lei, a Constituição de 17 de 
setembro de· f 787; inspirada nas doutrinas e ensinamento do. 
povo int!'lez, porque é ponto incontroverso que quando o colono 
partia da Inglaterra não trazia na sua bagagem: sómente o 
vestuario íiecessario para cobrir o seu corpo, tràzia, tnmbcm, 
com o maximo carinho, a magna carta. que data de 12ili, tra
zia o bill Petition of Rigltt. quo dafa de Hi28; t.rar,in o Bill of 
Riuhts, de iü89: trazia o habeas~corpus Act, de 1079, trazia, 
om summa, a Bíblia da Constituição ingleza, na luminosa 
phrase de lm·d Chattam. 

Pois bem, senhores, um. povo oducado nesses moldes, um 
povo que. tinha· o orgulho de ser . colono britarinico, que, de 
vez cm quàndo, repetia nas suas tisseriibléas que era filho e 
não bastardo da Inglaterra; não podiil deixar de obter, antes 
das outras colôniàs da America, a sua iridependencia, a sua 
emancipação, tornando-se o precursor da liberdade politica. 
· Quando James Monroe lancou a formula "A Amarica é 
dos americanos", C\Utra cousa não teve em vista o previdente 
estridlsta, !itiscullrtndo ci pensar e seriUr de seu povo, qt.te fir
mar o apoio da gran~e Republica a tddns as colonias da Ame-
rica . Central c da Amerlca do SuL , . 

Essa . forrtmla surgiu exactamente quando .a Europa se 
congregou para pretender asphyxiar os grartdes surtos de se
pnraoão, que surgiam nas terras livres dos to novo mundo. · 

. Dahl, as notas diplomaticas enviadas de Washington e 
dás legnçõbs amci•!canas aos govertws ctiropous communi
eando que os J~st.adds Unidos nüo so clcsinlcressàriarri pela in
deperidcncia dos povos coloniaos. Vomos, Lambem, n :mnoxa
cüo a osso grande pniz de f.crrit.orios quo não foram conquis
tados ti forca do armas, do torrltorios, mas adquiridos mtj-
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diante conveni}Ões e tratados, como n grnnda faixa central, 
.. c;nde se acham, hoje 12 Estados americanos, o que se denomi
nava, anLigamente, touisiania, tcrriLorio franccz, cedido pcir 
Napoleão 1 a Jefferson, em 1803, o terriLorio do Alaska o as 
·ilhas Alcontinas, cedidos pela Hussia. Vemos, ainda, dirimidas 
1qucslúcs tcrritoriaes com a Inglaterra, ao norte, c com o 
Mexico; ao sul; e, seguindo os seus passos, a traves dos tem-

I>os,' vemosk igualmente, na plataforma presidencial de Wll
iam Mac 'inley, ser adoplurh pelo partido republicano· a 

fórmula da independcncia de t..:uba, 9.ue foi realizada, levada 
a effeito, esgotados os m·eios diplomatwos e suasorios, á custa 
do muito esforço e sangue derramado, vibrando cm terra e 
ncis mares os sentimentos de humanidade dos heroicos filhos 
da libc!'dnde, conduzidos, em grande numero, pelo brnoo forte 
c enthusiasta, pelo valor c energia desse saudoso amigo do 
Brasil, Thcodorc Rooscvell, o grande estadista moderno. 
(Apoiado.) 

. . Vemos, finalmente, durante i\ grande guerra, essa grande 
catastrbphe dos ulli!pos dias, que se chamou "confhigracão 
européa', em que pálzes da Amerlca do Sul foi·am obrigados 
n compartilhar do -formidnvel incendio, vemos o Presidente 
Woodrow Wilson tomar altitude patrwtica e decisiva, in
tervenção benel'ica que foi a .victorla completa dos J?riricipios 
de humanidade, a victoria. completa dos principias de. liber-

. dade, n phase final c· definitiva da lucta mais sangrenta, até 
hoje conhecida, a luminosa, ràdiante e verdadeira victoria da 
civWzação I . . 

Como, pois, neste dia, Srs. Senadores, coincidindo esta 
data ut1iversal com o encerramento da nossa Exposição, á. qual 
ó g·rande povo concorroit com offilsão de alm~ com todo ~eu 
amor ·fraternal. trazendo a melhor contribuiçuo para o sué
cessb do cortamen, como, pois, .esquecer os c a pi tulos da sua 
inconfundivel historia; cotno deixar de recordar os serviços 
inolvidaveis que P. America do Norte tem prestado á huma
nidade através da sua viila haçibnal, como niio relembrar 
esses lncánsavei~ batalhadores dn llbm•dade, não render ho
inenagcin a essa Nlição extraordinaria, quo marcha na v11q,
gu11rdn do /lrofl'~Eisso o da civllizacãci, e que muito tem 11 en
sinar áque led que desejam progredir e prosperar? 

Como eRni.lecel-o? 
Eu, çcrto: -niib po~!lrin frizel.-o; o não poderei fazei-o, por

que, tend~ visitado aquelle pa1z e alli permanecido durante 
militas ·inezes; pr~senc iei . de betn perto os se tis sentimentos 
altruistiéo~. os seus sentimentos de óonoordia, os seus senti

. mentos de arogresso, os seus sentimentos em favor da huma
nidade. 

Isto posio, Sr. Presidente, o Senlldo ha de r•elevar~me e 
V. Ex., :.ambem, que 110 proferir estas palavras; no levantar 
esta saudação aos Estados Unidos c ao grande povo norte ame
ricano, requeirn a expedioão ele uma mensagem do congratu
lações ao Governo c l\O Senado dessa Hcpublica pela . momo
ravel cl~>.ta cjtie ho,ie passil ó que ó muito grnt.a, cerdinlmente 
apJ?lnudida por todos nós, como si fôrn uma das grandes .con
qUistas da nossa querida Patria. (Muito bem; muito bem. O 
o1·ador ~ vivamente cumprimentado.) · . 

O Sr. Presidente - o' Sr. Senador Lopes Gonçalves re
quàL' no Sena.Jc qut: se congr11tul~ com o Governo o o Senado 
.\.me,.•~ imo pi!! !'I data que hd,io pngsa: 
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Os senhores que approvam o rcqucrímouto queiram lo· 
vnutnx·-se, (P!!US!l,) 

itoi npprc-vado. 
t.ontinú:t a hora do oxpedícnlc. (Pausa.) 

. S! não 'h a ma: H quem queira usar da palavra na hora t1o 
l'ltPCl:ienLc, pa~~n-!•e (I ordem do dia. (Pausa.) 

. ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo numero para a votaciio 
cons1nnte da ''rdem do dia passa"sc á mnteria cm discusAiio • 

.ASSOo"'íA,ç,\o Dll~ E:\tPREOADOS DO COMMERCIO DO RIO DE JANEiiiO 

~~· discusH1tO rto projecto do !:!enado n. i, de i923, dec!a
randc. de utilic'adl• publica a Associaoão dos Empregados do 
Com•",ercio d'l Rio de Janeiro. 

Encerrada· o adiada a votacão. 

O Sr. Presidente - Esgotada a matcria da ordem do dia, 
designo para a scssãd de amanhã : · 

Votacão. em l' discussão. do pro.iecfo dd S~nado n. U, 
do t 923. autorizando o Governo a ceder. modiante · aforamen
to. á Sociedade Spdrtiva cBotafogo Foot.:Ball Club• o terreno 
sito á rua General Severiano n. 97, onde a mesma sociedade 
tnm n sen oampo de sports ·(com rmreccr (avora:v·el da Com-
missão de Constituição n. 65; de 1928); · 

VohÍcãd em 2• diAcu~~ão do pro.iécto do Senado n. t. de 
t923, deolnrando de utilidade publica a Associação dos Em
pregados do C'ommercio do Rio de Janeiro (com pa1•ecm• (a-
9JO'I'al'el da Commissão de Justiça e Leoislaçi!o n. 62, do 
#928); . . 

2'. discussãd da nroposicão da Camara dos Deputados 
n. 3, de 1!!23. que dispensa aos candidatos á matricula na 
Escola Polyteohnica o nos est.nbelecimentos equiparados .em 
i~23, .o eertifioado· do exame de latiin (com. parece~• ·da Com-· · 

.. , 

• 
·~ .. , 

missão de Instrucção Publica., of(erecendo cmenda,q, n . . 71, 
de 1938). . · i:) 

J,evantn-se a sessão ás 14 ho'rns e 5 minutos •. 

------
30• SESS!O, EM 5 DE JIULHO DE 1023 

PnESID~OfA DO STh, ESTACIO CO!l\IBI\A, PllESIDENTI!l 

A's 13 o 1/2 horas acham-se presentes os Srs. íl\f.cndoncn 
Martins, 0\egnrio Pinto, Silverio :'i·ery, Lopes Gonçalves, Lauro 
Sodré, Cunha · Maclhaclo, Benjamin Barroso, João Lyrn. Fer-

,• 
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reirn Chaves, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da 
Cunha, Manoel Borba, Jeronymo Monteiro, Nilo Peçanha, Paulo 
de Frontin, Bueno de Pa1va, Bernardo Monteiro, Ramos Caiado, 
Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, e Lauro 
M úller (23) , 

O Sr. Presidente - Presentes 23 Srs. Senadores, está 
ab~rta a sessã•J, 

V ao ser Hca a o.cla da sessão--unterior, 

O ' Sr, 2• Secretario procerle á lei tui-a da acta da sessão 
anterior, qu11, posta em discussão, é approvada, sem recla" 
mq!11, . _ _ 

O Sr. t• Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 2• Secretario procede ú leitura do seguinte 

PAnECEII 

N. 73-1923 

O i1Iustr1J Senador Eusebio df' Andrade apresentou, em 
data de 6_ do mcz · proximo passi!do, um projecto autorizando 
o G.werno a abrir creditas na importancia de 30 :000$, para 
pagar ào maestro fulio 'Reis a m~ntasem de sua opera cSor•>r 
llfariauna),. de accõ:-do com o que .iá. fõra deliberado pelo Poner 
J,egidativ() c consta da lei n. 4.:::12, de li de janeiro de 1921, 
urt. 2•, n, 39. . · 

Eese projecto, com parecer fnvoravel da Commissão rio 
Constituição. foi approvado pelo ;.•enado em i' discussão • 

• .\ Commi,são de Finanças rJ,) Senado pensa, como !\ de 
l;ons•.Jtuicão, que o compositor !Jrasileiro, ·a que se referP o 
vr.ojcclo, mer~ce a nnimacão do Ccngresso, e por isso já ncon-. 
s'elhuu, mais lic• uma vez, a decretncão do um. auxilio para a 
montagem da t•pera «Soror Mariaroa,, · · 

O Governo naturalmente por motivos de economia, deixou 
ele tornar effeiltivo esse auxilio. A3 condicões do Thesouro Na
dona! não são melhores. do .que as de i92i, mas, como o pro• 
jectn, se fór convertido em lei espl'Cial, terá maior prazo pr.ra 
a sua cxeeuçiLO dr. que as· leis orçamentarias, a Commissão 
acon~elha a süa a!)provaciio, deixando ao Governo a escolha ria 
oppoJ tunidad3 para a .abe~:tura dos creditas, 

~'ala das C~mmissões, 4 de julho de 1923. - Bueno tlo 
Paiva, Presidente. - João Lura. - JostJ Eu:ebio, Relator. -
Sampaio CorrtJa. - Law~o Miil!CI', -· Felippo Schmidt, -
llm•nm•do Jlonleil'O. . · 

J:>RO,JECTO DO SENADO, N. ~. DE 1023, A QUE SE DEFERE O PARI!:OI!:R 
SUPilA 

O . Cons·rcsso Nacional resolve: 
ArL 1." Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios 

croditos para o pagamento a Julio Reis> da quantia de 80 :aooe, 

.-·' 
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importancia da dotaciio ao mesmo concedida pelo Congresso. 
Nacional no orçamento do Interior, para o anno de 1921, para 
a montagem de sua opera Soror Marianna. · · 

Art. 2. • Revogam~se as disposições em contrario. 

Just'ificação 

Além da obrigacão moral que tem o autor da opera Soror 
Marianna, de apresentai-a ao Congresso Nacional que .a pre
miou e á imprensa que a prestigiou com sua opinião, occorrs 
neste momento a proxima vinda, em julho, . ao Brasil, do 
eminente escriptor Julio Dantas, autor do libreto de Soro1• 
Marianna. 

Jámais opportunidade melhor se offerecerá para a apre
sentação de uma opera cujo· libreto é de um escriptor por-
tuguez o a musica de um compositor brasileir9. . . 
- Sala das ·sessões do Senado Federal, 6 de junho de 1923. 
- Eusebio de Andrade, . 

O Sr. Presidente - Está terminada· a leitu~à do expe
diente. 

Tem a palavra o Sr. Lopes Gonçalves, préviamente 
inscriptQ. · 

. . ' ' 

O Sr. Lopes Gonçalves- Sr. Presidente, no· meu· ultimo 
di~om·so analysando a lei municipal n. 2. 560, de 2.9 de de
?.embro de 1921, e o no·vo contracto, que a mesma auctorizára 
com a Companhia Telephonica, hoje The Rio de Janeiro and 
S. Paulo Telepllone Company, Lim.ited, affirmei que, aquella, 
dispensando, e este tendo sido celebrado s.em concurrencia pu~ 
blica, offendiam texto expresso da Lei Organica do Districto, 
qual. o seu art. 15, contravindo, com essa falta, os preceitos 
82, r130 e 145, do nosso Codigo Civil, de. modo claro e positivo, 
a doutrina dos jurisconsultos e bem assim o estudo compa-
rativo da legislacão estran!l'eira. · . · · 

. Tendo sobre a." preterloão de formalidade essencial a qual-
quer acto .iuridico çitado · as regras de direito romano, as opi
ni-ões de Clovis Bevilacqua e o do civilista italiano Emmanuele 
Gilinturc0, pro~eguirei, hoje, ao cumprimento de minha pro
messa, ou, n1ais ri•gorosamente, ao desempenho de meu dever, 
nns limites da minha incompetencia ou. myopia intellectual, 
sem pretender hostilizar, nem trazer ao acervo das inimiza
des a malquerença da poderosissima Light and PCH»er. 
. Acredito, até, . Srs. Senadores, que essa empreza cana
dense, com a ponderação religiosa de anglo-saxão:'--passado, se 
já o tem, o bilioso momento de máo humor, acredito que será, 
sem hesitação, muito grata, muitiss.imo agradecida a esta mi
nha a:ttitude porque se lhe offerece, assim, ensejo de veri
ficar que em nosso paiz se levantam vozes para oondemnar 
aquillo ·que jamais, em tempo algum, conseguiria fazer ou 
r(lal izar em sua querida Patria. Assim, pois, nada mais sou 
neste particular, que modas~ e obac~ro diSI)ipulo da~ boas 
.praticas. · ·· · · · · · · ·' · · · · ·· ·" 
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E' que na Grã-Bretanha e em suas colotiias, na se
cular- Albion e em suas possessões, a moral e o justo, a ho
nestidade e bem estar collcctivo estão, tradicionalmente, de
fendidos pela austeridade, pela cultura e pela educacão do 
povu ingJer., pelas conqu1sLas e remvidica~>õ•es dos seus an
tepassados. Alli não se fabricam leis contrarias á ordem pu
blica e aos princípios de j ustica; ali i não se realizam con
ti·actos fraudulentos, dolosos, lesivos á nação ou á municipa-

1\1 lidade; alli não S6 modifica, não se renuncia, não se abandona 
e não se despreza· o interesse do povo, o patrimonio e a di-
rcAu adquirido ia Fazenda. (llluito bem.) · 

Em 1~03, já lá vão 30 annos, Martinho Garcez, grande 
.do~trinisiu, ·enriqueceu as lettrus jurídicas com a sua bri
lhante e premiada monographia - Nullidades dos actos Ju
rd'iicos. 

• 
Ahi, se lê em fórma synthetica, pagisàs 6 e 7: · 

. "Sendo regra geral do Direito que são validos to
dos actos praticados conforme as prescripções da le1, 
póde del!nzir-se, prima {acie e a contrario sensu, que 
nullos são todos os actos contrarias á lei, porque, sendo 
ella a base da ordem social, ·a sua autoridade desappa
receria, si aos Indivíduos fosse permittldo expressa-
mente desrespeitai-a. · 

A lei tanto estatue no interesse publico como no 
interesse privado. 

iN'o primeiro caso, em regra, o legislador ordena ou 
prohibe e a violação da lei importa nullidade do actó 
praticado. " · 

E mais adeante, pagina i4: 

"IE' pricipio corrente e sem excepção que nullos 
sãq os actos contrarias ao interesse publico ou ás leis 
que interessam á ordem publica. " . 

!Encarecendo que a nullidade do acto jurídico, digamos, 
preferentemente, do contracto, para restringir o argumento 
8•3 nosso caso, p6de resultar ou de preceito prohibitivo ou de 
preceito imperativo, pondera ainda o eminente civilista, pa-

. ~ina 24,· que, nos limites dessa fórma, isto é, prescrevendo a 

. lei que se observe determinada formalidade, se acha compre
hondida aque.lla pena, sern que o leuislador a pronuncie. 

E, invocando Laurent, Príncipes de droit civil (rançais, 
. volum& i•, ru~glnn iOO, conclue Martinho Garcez, pagina 28, 
que: · 

"As disposi~ões imperativas são !}O fundo disposições pro- . 
hibitivas." · 

Ora, o art. i5 da lei organica do Distrioto exige. concur
.,.,mr.ia publica para celebração do contracto que exceder. a 
dous ~ontos dr. réis. Logo, é nul'o, ex~p·!eno jure, o de que ~(l 
trata. 

Mas, prosi!nrnos. 
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J,accrdu elo Almeida, 0b1'iyaçües, i8!l7, pag•inu 468, tio tu G, 
tratando <lu null idaoe dos actos jurídicos, depois de referir-se 
uos in!CL'f!~;ns qi.io, no exeroicio deste, a lei de'Vo sulvagú.!ldar, 
denominand~ do ordem publica .os que a{feetam toda a co·m ... 
11!11tlltcio socwl, observa ·que: .· · 

"0 neto, a que falta algum elemento necessurio' 
nallt1'al1nente á sua existencia (essentialia neuotii), 
algum ell•mento sem o qual o acto não se póde conce
l.Jcr - ó nullo do pleno direito, radicalmente, nullo 
(nullidadc de fundo) • " . . · · 

Este é o caso da oxigenei a .do conctil'l'encia p,ublica, que· é 
elemento funclamcnt.al para eontraet.nr quaJ.quer servi(,lo. mu-
nicipal. · · · 

Clovis BQvilnqua, já invocado no seu Commcntario ao 
Codigo Civil, ensina no '§ M, pags. 172, do seu livro. 0/AJ•iga
cíJas, 11896: 

"P.ara· que os contractos tenham efficacia juridica, 
será ncct'Ssario que se perfaqam segundo certas ccindi
cões e nórmas que dizem t•espeito ~ umas aos contra
ctós propriamente e outras aos contrahentes, ·pelo que 
so podem chamar as primeiras condiQões e normas . 
objecti-vas c as segundas subjectivas." . · · · . 

De accôrdo com esta .regra, onde devemos cn(Juadrad a. 
cxigeilcia preliminar, antecedente a esse neto jurídico ou á 
realizacão. do contracto : - entre as formalidades objectivas 
ou, entre as normas. subjectivas ~ · 

A nosso ver, o preceito imperativo da. concurrencia pu- .· 
blica àevo estar comprehendido entre .as formas de caracter 
objectivo; porque s& p'ódo, consuanto a Lei Organica do Dia.; 
tricto, 5Cr objt~c.to de contracto o servi(.lO municipal a que pre
ceder a execução da referida fm•malidade, isto ó, o cumpri-. 
mento regular do concurso, quando o mesmo serviQO exceda • · ~ 
ao valor ou ú taxa legal (apoiado), · · - . . , 

E' semelhante exigencia e!·emento essencial ao contracto, 
sem o qual esfc não póde existi'r, não póde ter· validade, na 
feliz phrase de Lacerda de Almeida. E tão viseeralmente .se 
nchn essa cli'lidição ·ligada .4 juridicidade do contracto, . quo 
não póde deixar do ser ·mencionada na sua confecção ou no · 1 

· seu corpo. Torna-se, assim, índependentemen~e do arbítrio 
dar partes, umn das formas ea:tl'insecas, cuja falta produzida, 
Rem duvida, nullidade absoluta, ex-pleno ju1•e. Constitue, pois, . 
in~cintestavelmente, uma regra especial, determinativa, insup
privel, substancial para a existencia do acto juri~ico o finau.:. 
dado da 1 c i. · .·,: : . . · . 

La· (m•me emporte le (ond i:maxima 'antiga do Direito 
I!rancós,. traduzido do Dire1to Romano. . . ··: 

Dahi, " dizer 111inda o cminciilc Clovis Bevilaqua, nn obra 
cito da, pagina·s 213: . 

"Os conLt•BClos, pa1·a os quacs a loi determina uma 
formu especial, nfio !lO julgnrfio provados, ·fi~· não. ~ 
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'. apresentarem sob esse aspecto, modelados segundo as. 
regt•us r•rescriptas," · · 

Carvalho do Mendonça (·Manoel Ignacio) em sua exhaus· 
Uva obra - Obrigações, paga. 736, 1908, depois de afl'irmar 
que nos conlràclos, causa e objecto silo uma e mesma cousa, 
osclareco que causa etliciente é o elemento gel'adol' elo ICIIJ· 
r/feito,. sendo aquella, no sentido da lei, o porque da obriga. 

:\ cíio. · · · 
. " APJ>Iicando esses princípios ao caso occurt•enle, não se1·á · 
tlirficil comprehender que, em se tratando de -trabalho pcr
tincilto ao Disll•icto Io'ederal, a co1w111'renc·ia publica. 6 . elc
lllfJllto geradot• do contracto com terceiro ou particular,· acto 
,jurídico que não pódc deixa~ de ser considct•ado e-ffeito da
quella causa. . Cdndicão vtsccra I, essencial, . imprescindível, 
como fó•rmn reguladora da vontade, constitue o p01•quc, a ra
zilu de set• da sun ·exteriorizncão, a ,base ·e o fundamento da 
acção do rept•esentantc do poder .publico, a principal e indis
Jionsavel oxigenei a· para que· alou em se demo,· a a conh•act.ar 
qualquer srevico. com a Pt•efeitura, excedente ·no limite tra• 
J;nlio _pelo critcrio do legislador. . 

F.icarei hoje, nestas modeslas .. palávrns, pt•omellendo pro .. 
s<~guil• fJm defesa das minhas idéas c dos elevados interesses 
da !lidado, dos corre smunicinpaes c da la·boriosa e honrada po. 
pnlaciío, ncor!'Cntndn, no momoento, ás· formida,·eis malhas do 

·um contracto que. irá até o 'fim deste seculo, do efficientes 
gal'anLias c liberõadc, ·progresso e civilização, contracto que é 
preciso combater, a bem do presente e do futuro, em noml) 
da leol, da moml e da ;jusLicn, da nossa cultut•n o dos no-ssoa 
bl'ios, da nossa dignidade c da nossa. honra (apolatlo) , . 

O Sn. JERO~YMO MONTEIRO ..... E' J>ena que V. E~. viessé 
. tão tarde,, 

- 9 Sn. Lot>Jis GoNÇALVES .:._ '!'arde, po1~ que ? . 
· O Sn. JJmONYMO Mo:S'l'Etno ..... Porque nll occasiiio cm qun · 

ftJi f'nnccioilada cs8a resólucão do Conselho V. Ex. não tratou 
do caso. . ' 

o· Sit. LoPES "GONÇALVES - E' porque v' Ex. desconhece 
os factos, ou, .conhecendo-os, nüo me apat•teia de boa fé, pot·· 
que a r·csolucilo do Con~cJ.bo uüo ó o coult•acto. 

0 .SR,. J'EnDNYMci 1\f'O'NTEIRO - 11rolesto ... 
O Sn. LúPES GoN ALVES -- Com.pt•ehcnclo perfeitamet\{1) 

o ntmJ•te, c ,jul1go-mc,Jeliz com a pt•o,·ocacüo do V. Ex. 
o Sn. .TimONY r.to MON1'Etno - Estou estranhando uma. 

cousa que Lodos tecm estranhado, · 
o Sn • .l~OPES GONÇALVES - V. Ex.· Nüo Póde cxlranhar, 

c cu vou confundil-o. · 
Nüo pódo cxtrnnhar porque o contracto colcbrntlo com a 

Companlua Telcphonica só chegou. ao meu cçmh!lcimonlo do
pois ctue o St•. Alaor Prata nssumm a Profe1turn. No correr 
da adminislrnciío Jlnssnda, nilo consegui ver a [>ublicld_ade 
desse conlrnct o. 

S, - Vol. III. 2 
.• .. ,' ... ~ ..... . . ,, 
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O Sn. JERONYHO MoNTEIRo - Todas as folhas cariocas 
dcl'RI;Il desenvolvidas noticias desse contracto, . . . 

0 Sn. LOPES GONÇALVES - 0 lliparte de V. Ex. traz ma
licia, porque noticias desenvolvidas, si é que as houve, não 
significam publicacão na integra, c eu não posso admi·tti~e 
fol'ma alguma, a mais levo insinuação á minhl!i integri e 
moral V. Ex. ouviu mal a historia que lhe contaram. · 

.. 0 Sn. JERONYMO MoNTEIRO - Não ouvi historia nenhuma. · 
Não costumo transmittir recados. Não sou portador de re
cados .. 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Já que V. Ex. tomou :esta 
altitude, queira ter a bondade de ouvir-me. 

0 SR. JERONY:MO MONTEIRO - 0 que digo é produeto das 
minhas observações. 

10 Sn. LOPES GàNçALvEs -.v. Ex. devia saber que esse 
contracto só foi publicado após a investidura do actual Pre
feito, em 1.7 de novembro no Jornal do Oommercio, embora ce
lebrado em 22 de setembro. O novo ·Prefeito assumiu o seu 
cai·go em 15 daquellc mez e sómente desse dia em diante to
mou conhecimento dos. actos da Prefeitura, Eu, mesmo, não 
conhecia, siquer, qualquer das clausulas desse contracto. 
. Mas o aparte de V. Ex. põe-me bem á vontade ... 

· O Sn. JERONY:MO MoNTEIRO - Já declarei· positivamente 
que o. meu aparte não traz malicia; é o producto das· minhas 
observações. . . - . 

O Sn. ·LOPES GONÇALVÉS - ... porque, si não. é o resul
tado, como acredito, desse .:um-zum-zum, desse brouhaha, um 
pouco ú surdina, que se ·pretendeu formar em torno de minha 
altitude, é a que V. Ex. se refere dizendo que todos a estra
ultm·am·, revela, evidc·ntemente,· ignorancia dos factos. Eentre
tanlo, percebi, nas entrelinhas do honroso aparte, a insinuação · 
de que só me occupo do assumpto, porque o Sr. Carlos Sam- . 
paio não é· mais prefeito, revelando-me um cultor, talvez, ao 
abyssinismo. Está pO'i'ém, · equivocado o eminente Senãdor, 
porquanlo, se tivesse conhecido antes de 15 de novembro de 
1922, como conheço, hoje, esse pavoroso contracto, apesar da 
premencia de tempo, nesta Casa, com a confecção · de dous 
orçamentos e a discussão da lei deimprensa, nos ultimos me
zes, teria,· como agora.· o faço, combatido desassombradamente,. 
esse acto do Prefeíto, como impugnei, através de vt!tos, com 
os meus -pareceres e desta tribuna, muitos · outros, mal inspi. 
rados. · 

Verdade é que; na maioria dos casos, o ex-prefeito tinha 
razão e assim o decidiu o Senado, o que se deve, em grande 
parte á circumstancia de, não senda S. Ex. partidariol poder 
adoptar um ponto de vista superior, alheio ás sugges !les do , 
partidarismÇl. . . 

Procuro, sem receio de conlcslação; proceder com im
parcialid•ade e isenção de animo. A lei tem sido para mim, em 
to~os os tempo~. instrumento imlpessoal, que apenas consulta 
p interesse publico. (Apoiados;) · . 
· . Foi sempre. este meu habito. Desde que me encarrego do 
~u~)qu,er funcçiio publica, procuro desempenb~l-a com º ~g .. 

I. 

11 
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Uêslidade de minha conscioncia, com o meu trabalho, com o 
meu esforço, Lodos emprcgai:lo~ no sentido da melhor solu-
ção ús minhas obrigacõcs. . 

~ Antes quu o St•. Carlos Sampaio assumisse o governo da 
Prefeitura era eu, Já membro da Commissão de Costituioio, 
.à qual pertenco dosde qunndo entJ·ei pnra o Senado, em 19:1.5, 
E devo poudernr uo i:ienado que, antes desse prefeito, a mi
nha att.Hude foi sempre a de zelar peln dignidade, pela hones
tidade, pelo decoro du ndministraciio municipal, porque a lei, 

:
1 

· para mim, está acima· de todas as conligencins. humanas, de 
1 todos os interesses purtidarios e eu nunca subordinei a mi
nha energia moral, que ·tem formado a independencia do meu 
caracter, a qualquet• consideração de· ordem particularista. · 
. Nunca, na minha vida publica, que· é um livro aberto 

a. todas as investigações, ninguem será cnpaz de levantar uma 
só pedra pai·a atacar a minha probidade. Digo-o; afflrmo-o, 
ante todas as consciencins justas, rectas, dignas e honestas. 
. Assim, 8r. l't•esidente, nada temo, nada receio, porque,· 

·limpas c. bem limpas todas as folhas de minha carreira, no 
~cemirio das responsabilidades t'unccionaes, sempre encarei 
o bem· osta1' da colleclividado acima de todas as velleidades 
humanas, acima ·de toüas as ambições desarrazoaveis e· de to
das as preten1;ões indebilas. E' que o ponto de vista indivi
dual foi sempre para mim ponto de vista subalterno. 

Estou explicando a V. Ex. Sr. Presidente, ·e ao Senado, 
n razão' porque não combali, o anno passado, como devia ta- • 
zel-o o contracto ela Companhia 'l'elephonica, porque o dos~ 
conhecia, lendo sido publicado um mez e dias antes do encer
ramento dos nossos tr.abalhos . 

. Absolutamente não pretendo, nem o farei, lenho dito, com 
csl.a minha ana'lyso ot'fender de leve, siquer, pOr em duvida 
a honeslidad'o e a ·dignidade do . Sr. Carlos Sampaio. Todos 
erram; e pai•a mim S .. ".Ex. sempre foi o continua a ser um 
homem digno e honesto. · 

Jámais mo al'as.tei dessa conducla c nella permanecerei, 
Sejam quacs forem as diffieuldades de minha vida. Deste 
modo, continuarei a olhar com o mesmo interesse e dedioacio 
para. os assumptos relnlivos no Dislriclo l!'ederal não só. por
C!Ue ó dever meu, como I'opresentante da Naciio, como, tam
bcm, porque, ·legionario da primeira hora, sou solidaria com o 
actual PI:esidente da Republica, Sr .. Dr. Arthur Bernardes, e 
conseguintemente, com t.odos que o auxiliam no seu patriotico 
governo, emquanto praticarem actos de reconhecida utilidade 

.e ho~~:t\~rgeq~~vt~~ha(~P~lf=~;,s·ér. · Prêsíd~nte: 'efti :.rái~oiiér«i 
aparte do nobre Senador. . . 

Peco desculpas a S. Ex. si porventura tomei ao pá da 
· letra as palavras de S. Ex. 

O Sn. JERONYMO MONTEIRO- Não tomou ao pé da·letra; 
y, Ex. sangrou~se em saude; ' . 

IÜ SR. LOPES GoNÇALVES - Não ha tal; procuro apenas~ 
.prevonir e t•ebater .suspeitas, duvidas ou sombras, que devem 
sot• afastadas por quem sabe prezar a sua honorabiUdade: NAo 
quero que fique de pó o aleive do haver mo aproveitado da 
ausenoia do St•. Carlor Sampaio. 

O Sn. JERONYMo MoNTEmo - Con!esso que nunca ouvi 
j~~o. 9 meu aparte ~oi pro~ucto de pp~ervaçio mi.nha. ~~. 

' ' 
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mentci npena~ que v .. Ex. \'iesse ·trazer verdades inconeu.§sas 
cm occasiiio tão lanha .. 

o Sn. Loz•Es GoNÇALVES ...- E V. Ex. po~que niio as 
trouxe mais cedo? '.L'arde, não, nunca é tarde para c.ondem~al' 
uma illegalidaue que ainda não comecou a pz·ouuzit: cffe!lo, 
por que se tornou lHigiosn. , 
. O que V. Ex. não, pódc negar, !ladÕ tivesse. sido, 4e~ge 
Iugo conhecido o actual contracto, é que eu Já tmha opnuao 
sob1:o este-- assumptó ·porque cm 1918 tive a COI'agem. de 
contra as opiniões de muitos interessados dar um parecei'. :Cul
minante contra a tentativa de reforma do contracto da Compa
nhia Telephonica, sendo Prefeito interino o Sl'; Dr. Manoel Cí
cero Peregrino da Silvu, que vetou uma. resolução identica a dll 
1921, a da aetuul lei u. 2.560, de 29 de dezembro deste anno, 
geradm·a do I>resente eontracto, que, felizmente, se acha em· 
juizo. 

O Senado, em peso, conhece esse meu parecer, e sabe 
quo não recUei, sabe que, mais uma :vez, cumpri o meq dever, 
que defendi aqui, propondo a wpprovaoão do v.éto, os intcres..; 
ses I>atrimoniaes ela Fazenda Municipal. Essa autorização le .. 
gislaLivas vetada dava ao Prereito a t'aculdad~ de modificação 
ou revisito das "clausulas do contracto de 1899, no . intl!1'essc 
publico, expressão .esta que ahi entrou como. enxerto, mas 

• cujo fim era J'aciiilar MV~s . concessões á . Rio d.f< Jan(Jirq 
Liullt and Powc1· Ld. (Apo1atlos.) ·. · 

Po1·Lanlo se não tivesse em meú favor a circumstancia 
do desconhecer até o anno ultimo, o contracto impugnado, 
teria, certo, olhando para o passado, a justificativa da mi
nha atittudo no acto que pratiquei em. 1!118 e quo :foi accei. 
to, quasi unanimemente, pelo Senado, votando o parecer que 
emitti, favoravel ao véto do. honrado patrício DI\ .Manoel Cí
cero l'oregrino da Silva e que toda a imp1•ensa, a opinião PU• 
blica, de n01•to a sul; applaudiram, calorosamente, 

Sr. Presidente, tenho os meus melindres o conbeco muito 
os caboclos do aldeia. . . · . · · 

Já sou um homem bastante· viajado e. tenho lutado, elll .I 
tod~ a .minha vida. Sei que,. uma vez por QUti'a,. uma phraso 
é d!la mnocentementtl, uma ·mterpcllacao nao tem outro pro. 
pos1to senão o do esclarecer um assumpto cm duvida, !\las 

-sei. tambem, 9ue vezes muitas, a ma·ledicencia penetra nas 
')lalavra~ d.o . mte11pellatüe,. nas · ~llquelle que, po1• qualquer 
lfaiiln"'i\''ino.lt pi~. 'P.~tre sympath1as · Qu não aprecia este ou' 
aquelle companhmro, este ou aquellc compatrício, E' habito 
nosso, é habito muito brasileiro o do maldizer. l!:m qualque1• 
lülometro desta terr·a·, .não se deixa ele encontrar um ·maldi
zente, um despeitado, um homem que se ·revolte contra' · 
aquelles que .ll·abnlham que mourejam, que devem n sua vi-

. da ao ·seu esforco o ·lÍ sua dedicaciio -ú causa public'a·. Bem 
sei c~is~o. E. é po!·que .PJ'ocedo .honradamente, ·diante da Naoilo 
:Brastloil'l\ c, em pnrtwular, d1ante do Senado, que respondi 
com esta allit.uclo .o liPJ>arte do bom·ado Senador pelo Espirilo · 
Santo, cujas explicacões acceito o agradcco summamente, 
polo ll!lSejo quo 1.ne ol'l'erecou do esclarecei'. qualquer mal 
r.ntrmrhrlo a rcspetlo do meu caractor, das mmhas intcncões 
dos meus propositos c da minha lealdade, (A{uito bemi Muito 

~g;~8/ mulQr é cu~p~i'TII~!IJaclo po~:. ~uitos. ~~~·. -~t).~: 
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· Comparecem mais os S!'s. A. Azeredo, Pires· Rebello, 
Bernardino Monteiro, Sampaio Col'ri!a, Luiz Adolpho, Gene. 
l'osry 1\larques e Vida.! Rnmos (7) • 

oDeixam de com))arecer, com causa jus li ficada, os SPS, 
Barbosa Lima, .Tuslo Chcrmont, Imlio do Brasil, José Euzebio, 
Costa Rod1•igues, Antonino F1•eiro, Abdias Neves, João Tbomé, 
Eloy· de Souza, · Octacilio de Albuquerque; Rosa e Silva, Eu
genio do Andrade, Arau,io Gúes, Pereira Lobo, Goncalo Rol· 
Iomberg, Biqueira do Menezes, Antonio Moniz, Moniz .Sodré, 
Marcilio de 'Lacerda, 1\Jodesto I.cal, Miguel de Carvalho, Irineu 
1\lnchndo, :Francisco Sallcs; Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, AI· 
varo de Carvalho, .Tosé Murlinho, Affonso de Camargo, Lam•o 
1\lüller, Soares dos Santos, Carlos Barbosa e Vespueio de 
Abreu (31). · · 

· O Sr. Presidente - Continua a ·hora do expediente. 
Si niío hoüver quem queira usar da palavra, passarei á ordem 

·do dia. (Pau~a.) 

OR'DEM DO DIA 

Nfio liavendo numero para' votações; passa-se á n1ater,ia 
.cm disc.ussão 

DISPENSA DE EX.'\ME DE LATillt 

2' discussão. da proposição da Camai•a dos Deputados 
n. 3 de 1923, que dispensa aos ca'ndidalos á matricula na 
ERcola Polytechnica e nos· cslabelecimenfos equiparados, em 
1923, o certificado do exame· de lati~. 

Encerrada c adiada a votação. · 

.O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, .vou le~ 
vantar a .sessão, designando para .a de amanhã a. seguinte 
ordem do dia : 

Votaç!io em :t• discussiio, do projecto do Senado il. 11, 
· de 1923, autorizando o Governo a ceder, mediante afora-· 

mcnto, á Sociedade Sportiva "Botafogo Foot-Ball .Club", o 
terreno sito á rua General Severiano n. 97, onde a mesma 
sociedade tem o. sau campo de sports (com pm•ecc1• favoravel 
da Commissão de Constituição, "· 65, de 1923); 
· Votáciio ·em 2• discussão, do projecto do Senado n. i, 
de· 1923, . decliirando do utilidade publica a Associncão dos 
Empregados do Commercio do Rio .de .Janeiro (com pa1•ecer 
fat•m•avel ela Commi.wio de J1utiça e Lcoislaçao, n. 02, de 
:1923); . . 

Votação, .em 2• discussão, da proposicüo da Camara. dos 
Deputados n. 3, de 1923, que dispensa nos candidatos· á ma-

. t.ricula na Escola Polylcchnica e nos estabelc·cimcntos equi
parados em 1923, o cerl.ificado do .exame .de· latim (corn pa •. 
1•ecer da Commisslio de Jmt·rucçtio 1lubUca, offcrccendo emen-
das, 11. 71, de 1923)·, · 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 10 minutos. 
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PRESIDENCIA DO j'!n. ESTACIO COilltBRA1 ·PRESIDENTE 

A's 13 e 112 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça 
Martins, Olegario Pinto, Si11v·erio N ory, Lauro Sodr~, Cunfia 
Maohado, José Eusobio, Costa Rodrigues, Antonino Fr~1re; ~n
jamin Barroso, Jo!io iJ:,yra, 'Ferreira 'Dhaves, Vonanc10 Ne1va, 
Carncll'o da Cunha. Manocl Borba, Pereira Lobo, Bernardino 
Monteiro, Paulo de Frontin, Sampaio · Corrêa, Bueno d·e Pa1. 
va, Bernardo Monteiro, Ltiiz Adolpho, Harmenegildo de· Mo
rnos, Carlos Cavalcnnli, Lnuro 1\fiíl!er, Felippe SchVJidt e Soa
res dos Santos. (26) • 

Deixam de comparecer, com .causa justificada. os Sr11. 
!A. Azeredo, Pires Rebello, Barbosa Lima, Lo·pes 'Gonoabvea, 
.lnsto Chcrmont, Indio do <Brasil, Abdias Neves, João Thome, · 
Eloy d.e Souza, Antonio Massa, Octacilio de Albuquerque, Ro~a 
e Sillva, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Gonçalo RoH·emberg, 
Siqucira de Menezes. Antonio Moniz, Moniz Sodré, Jeron~·mr. 
Monteiro. Marcilio de Lacerda, Nilo Pecanha, Modesto Leal. 
Miguel dll Carvalho, Jrlncn Machado. Francisco Sanes, Ado!.,. 
pho Gordo. Alf1·edo E!! is .. Alvaro de Carvalho, José Murtinho; · 
Ramos Caiado, Generoso Marques, Affonso de Camargo, .Vida! 

. Ramos, Carlos Barabosa o Vespucio de Abreu (3':1). 

. ·o Sr. Presidente - Estando presentes 26 Srs. Senadorc~,' 
está aberta· .n sessão. · · · 

Yao- ser lida a act.a da seseAo anterior .. 

· · O Sr. 2• Secretario procede t\ leitura da àot.a da se~slio 
anterior, que, posta em discussfio, tl approvadn sem rMla-
macão. · 

O Sr. t• Secretario d·.ti conta do sei>'Uinte 

. Offioios : · 
EXPEDIENTE ,. 

Do Sr. f • Socrotnrio da Cnmara diJR Deputados, remet-. 
tendo n Rogn inlc . 

PROPOSIQ.to 
·~·· ' 

N. 15 - 1923 
., 

O Congresso Nacional clcoret~ ;· 
Art .. f .• Fica modificado pela fórma seguinte o impost.o 

d
9
e 

9 
n. 37, do art. 1• da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro do 

fL ... 2 ;·' 

. 1•, I in'tas de qualquer cO.r ou qunlirlade proprias para 
escrever (olns~o .to•, n. 173, da tarifa dàs Alfandegas) :100 
j'rammas Oll frncçi'(o, peso bruto, llO~O· . 

, . I . 

' ' . ~ . 
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·· 2o, tintas preparadas a agua, a oleo ou ll. esmalte· (n.i73 • 
citado, da classe 10• da laril'a), por 125 grnmmas ou· fracciio, 
peso bruto, $030; · . · • · 

a•, vernizes (numeras 175 da classe 10' ·e i77 da classe H • 
da tarifa das alfandegas), por 125 grammas ·ou fracclo, peso 
bruto, eoso; . . . . . 

4•, materias ou substancias de tinturarias ou pintura, 
constantes d'o n. 156, classe 10' da referida tarifa, por i25 
grammas ou fracção, peso bruto, $025. -:-. . . . 

Art.. 2.• Ficam sem effeito as demais tributações con
stantes do citado n. 37, do art. i • da lei n. 4. 625. 

Art. 3." Revogam-se as disposiçÕes em contrario. 
Camara dos Dept!tados, 3 de julho de 1~23. - Arnol(o 

RodriawM de Azevedo, Presidente. - Pedro da. Costa lleao, 
i • Secretario. '-' Huao Cm·neiro, 2• Secretario, interino. -
A'. Commissão de .Finanças.· 

·Do Sr: Ministro. da Justiça ·~ Negocias Interiores remet
tendo dous dos ruutographos . das• seguintes resotuol!es legls~. 
lativas, sanceionadas, que: · . · 

Considera de utiiidade ptiblica a Irmandade de Sànta Orut 
dos Militares, com séde nesta CaP·ital; e · · . 

DMtarn feriados nacionaes os dias 2 e 28. de julho .e Üi 
de agost.o do corrente anno, em que as antigas provlncias da 
Bahia, do Maranhão e do Pará adheriram á Independencia 
Polif.ica do Bra5il. - Archive-se um dos autographos e re-
metta-sc D outro á Camara dos Deputados. . . 

Do Sr. Ministro da Viaciio c Obras Publicas !'ellietten1u 
dons dos antograrphos da resolução -legislativa, sancclonada. 
que torna obrigatoria, nos. cDnt.ractos ou novaeõcs de contra~ 
ctos que o Gotverno celebrar para construcoões de estradas de 
ferro. a clausula de ter o contract.ante o. seu· cargo o plantio 

·de anvoros á margem das. resper.t.ivas . Unhas. - A.robive-tie · 
um dos autogra:phos c rcmctta-sc o outro á Camara dos Depu-
tados. · 1 I ! llli:J'I~If,tl~ . 
. Do Sr. ,iuir. federal da secçlio do Amazonas accusando 

haver. J'eccbido o officio n. 64,:. de 16 de maio· ultimo, qu11 
acompanhou os 4·8 livros elcitoraes que serviram no pleito 
>~cnatorial· ren.Jir.ndo em 18 de fevereiro do corrente ann~ --

.Inteirado. · · 
Do· Sr. ministro da.s Relacõos Exteriores agradecendo a 

. communicacilo do haver. o Senado approvado uni voto de 
congrat.ulacões com· o Governo c com o Senado Norte Ameri- ·. 
cano o partici•pando ter feit.u chegar ao conhecim·ento do Sr. 
embaixador dos Estados Unidos essa deliberação. ~ Intel· 
rudo. · 

. O Sr. 2• ·secretario procede ·á leit.urn dos seguintes 

·PARECERES 

. N. 74 - 1!!23 

A revisüo dns nnf.iguidndes no Excrc.Ho o Marinha em 
cumprimento de lei expressa, é noto quo p6~e ser detormí'nndo 
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vela Lc!fi91atut•a e não deixa de prendcr~so na funccão geno .. 
rie& do n, '18, do art. 3.4, da Constituil;ão. E' do_sdobt•nmcnto
do principio ahi consagrado. 
· Estando ilxhaustivament~ fundlimcntado o projecto nu

n.~ro .7, deste anno, nllo contrariando dispositivos da Consl.i- · 
tuielio, é a Commissiio de parecer que o mesmo deve entrar na 
ordem dos nossos trabalhos, -

Sala das Commissões, li do julho de 11123, - Bcrnardi110 
Monteiro, Presidente, ~ Lopc,, Gout;alves, Relator, ...... Fel'• 
Feil'fl Chaves· · _ . 

· l'rojeclo do Senado n. 7, de 192.'3',- a f)IIIJ se 1'P.fti'IJ o 1~arecer 

SIIPI'a 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, t •. O Governo mandará rever na armO: de cavalla-:

tla do Exeooito as antiguidades dos cnpltl\es o primeiros_ te
nentes promovidos posteriormente no decreto legislaUvo .nu
mero t.lfJ.l8 de 12 de julho .de 1905, afim de serem observadas 
as disposicíles no Júesmo decreto contidas, ficando sem effeito 
as alterações feitas nas antiguidades daquellos ofifciaes, c_m 
desaccôrdo com as referidas dlsposicões, 

Art. 2•. Dã execução desta lei nenhuma vantagem pe
ou~:liaria advirli para ·os que ·roram prejudicados em suas anti-
guidades; · · . · 

AArt, a•, Revogam-se ns dtsposicties cm contrario. · ; -

. Justi/icaç{fo _ 1. 
O decreto leglslatl\'O n. 1.3-iS,.de 12 de julho (lo 1905,' que 

regulo. o preenchimento das vagas nos postos de tenentes e 
capiU\es do Exercito, foi executado fielmente e observado em 
t.odos os seus dispositivos até '1912, quando o Govm•no, Rc con.; 
formando com. o parecer da minoria do Supremo Tribunal 
l\lilltar _ (trcs ·ministros), alterou o -regimt~n de promocõi"ls, som 
que aq_uellc decreto tivesse sido revogado ou julgado 't•lr.on
lltituclonal pelo poder .iudiciario. - . ·. -

A resolucllo presidencial foi do 18 de agosto do 1910 (oo
letim do Exercito n, 77, de 20 do novembro de i 91 O) , 

Desse boletim (fls, 1.600-1.601), constam o parecer do 
Dr. Barbosa Lima, auditor junto ao -Departamento da Guerra 
e a deliberacllo da maioria do Tribunal Militar (sete ministros), 
com elle se confot'mllndo, · .• -

0 parecer está concebidCI nestes termos: 
cO t• tenente de cavallnria Oliveira Junqueira, acreditan- . 

do !esado o seu direito de Bntiguidade de posto. por uma dis
IJOStOilo do decreto n, li. 3-iB, de 12 de julho do HIOã, pado no 
~~·. Dr. Presidente da Republica a sua promociio ao posto 1m-
mediato com antiguidade do dczl'mllro dO' 1909. · · 

O supplicanto baseia o ·seu dirl'ilo em dois accórdüos do 
Supremo •rri,bunnl, que júntn por certidão, e no exame e 
confronto dos termos do citado dect•eto com o de n. 1,351, de 
7 de feve~eiro de 1891, . · 

• 



SESSÃO ii:M ~ DE JULHO DE .i923. 

·; Antes do· tudo ha falta de identidade de sltuaciío 'entre 
o: :1.• tenente Junqueira e o i • tenento Astrogildo, para o fim 
de se poder applica~ as disposições o cffeitos dos accórdão~ 
que cita; pois que, cmguanto o primeiro era j1í ot'ficial ao 
tçmpo da promulgacilo do decreto n. i .351, o outro só obteve 
esta vantagem Jlost leoem, o, pm•tanto, não sendo a mcsm'a a si
tuacilo do ambos, não tem razão de ser semelhante applicaçi'lo, 
mormente quando um dos accordãos sómcntc se t•cfcre ~~ si
tuacíio de !'acto cm seus comideranda, .CJUC, ali(ts, ·poderiam 

'i '
1 

deixar de ser acccitos, conw os demais, pelos ,jUizes julgada
res, aooeltando, entretanto, a conclusíio. 
,, Ficnin, pois, sem 'razão de ser os referidos accórdãos que 
Aómentc obt•ígam as partlls ci,tadas que comparecem cm juizo, 

·que litigam, entre os quncs estabelece direito c · obrigacões, 
segundo nr.-llcs Pl'úprios menciona entre parles a União· Fe

. dera! c o tenente Asl.rogHdo de FiJruêircdo, conforme bem ·POO
dera o Hlustre Dr. Auditor da IX inspeccão, de cuja opinião, 
entretanto, no ·final da sua informacão pedimos vcnia para 
dlvot•gir. · · . 
· . Niio descemos propriamente n ·discutir a differenca en
tre direitos adquiridos, o simples especlativa de direitos, por
que i,;to constituiria o de me1•itis da questão; si o supplican!ll 
estava· ,i\:1• investido ele uma corta som ma do direit.os adquiri
dos, que lho estavam. garantidos pela lei de 7· de fevereiro rio 

. 1•891, quanto á sua promociio, direitos estes incorporados no 
seu patrimoriio, niio podia asseverar o Dt•. Auditor ser at.t.in-
gido pela lei posterio1•. · 

Màs, si. o foram, si esia lei .posterior, do julho do 1905, 
desrespeitar com effelto estes direitos, estabelecendo doutri
na nova, retroactiva, offendcndo direitos adquiridos, em 

.· cujo goso já so achava o supplicanle, pergunta-se: poderá o 
Poder Executivo, por um simples- decreto, modificar essa si
tuaci'ío, que so ditz attentatoria de dit•e\los preexistentes? 

Si uma lei revoga disposições do leis anteriores, sómenle 
.o Poder L~gislativo, por seus orgãos competentes, podel".l res
tr.urar a sttuaçllo .legal, legislando novamente, ou entiio o ,Po
del' Judiciario,· provocado individualmente em especie para , 
cada casQ concreto, decretar a inconstitucionalidade da. lo i,· 
que assim tiver anteriormente. garantido, 
. · Si o tenente Junqueira, tendo o seu direito protegido por 
um noto legislativo o vê logo depois sacrificado por um outro 

· acto do mesmo 'Poder, a recurso CO'ntra semelhante attent.:ado 
niio' devo, por certo, ser solicitado da sabedoria do Poder Exe

. cutivoi que niio póde o sim exclusivamente da11 prerogativas 
consti ucionacs do Poder .Tudiciario. 

A allegacão .do que a lei posterior allentou contra prin
cipio garantido de direitos adquiridos, seria um argumento -
ad endmulunh jus o níio ad jus constitutum, como é na hypo·· 

l.hese vigente, em que le(Jem ltabcmus, d11ra sed le,'l!. Nilo se· 
trata, pois, termina o Dr. Audilm•, da refot•ma da lei de pro
mocõ.es, mas da exlinc~iio do um dit•cito crendo oxpressamen!.c 
po1• lei; mas ~uom extinguiu osso direit.o, niio foi o prllpr1o 
PodC'l• LegislatiVO ? · , 

Então não cumpt•e ao Executivo cxccutnr senão a nova 
lo i, por dura que seja, competindo a quem se julgar ~esado cm. 
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Mus direitos 'bÚsoar · romcdio para a sua situaÇão perante ij 
Poder Judiciaria ou perante o Legislativo, de conformidado · 
com a Constiluioiio ela Republica, lois ordinarias, ,julgados 
dos tribunacs, c praxe administrativa." 

A · doliberaoão da maioria do Supremo Tribunal Milita~ 
consta dosto parecer: 

cO Supremo Tribunal Militar concorda inteiramente conr 
as consideracõcs adduzidas pelo auditor junto ao Departamento 
da Guerra. 

O poticionario pretende achar~se com direito a promocão 
ao posto immedialo com antiguidade de . dezembro ultimo, 
por entender baseando~se om um consideradum dos accór~ 
dãos do Supremo Tribunal Federal, n. 1 . 297, de 8 .de julho 
de 1908, o 26 de janeiro do anno corrente, que não attinge o 
disposto no decreto legislativo n. 1. 348, de 12 de julho de 

1905, alterando o paragrapho unic·o do art. 5• do decreto 
n. 1 ,351, de 1801; porquanto,. diz o requerente, qua:ndo se 
publicou este decreto. já era· official, consequentemente com 
direito lt~ promoção na fórma estatuida no paragrapho unico 
do art. 5°. · 

O considerando, em que se baseia o. requerente, e consta 
do aocórdão n. L297, do Supremo Tribunal, não póde ser 
tomado oomo sentenoa, c a conclusão desse accórdão não 
lhe pódc approveit.nr. 

O paragr·apho un ico do ar!.. 5• do' decreto n. 1. 351, do 
18!H, assim expresso: em quanto existirem nas armas de in~ 
fantaria e eavallaria alferes c t(lnent.cs sem o respectivo curso, 
a promoção corit.inuará a ser feita á razão de dois terços por. 
antiguidade, e ·o outro terço pelos subalternos, que· tiverem 
o eompetent.e curso da arma", foi derogado terminantemente. 
dll modo decisivc pelo ·decreto ,legislativo n. :1. 3~8. de !l do 
julho de 11·905, do teõr seguinte: · 

Art. 1.•. O preenchimento das vagas nos postos de f.c.:. 
nente e capitão, de que t;rata o paragrapho unico do art. 5• 
do decreto n. 1.351, de· 7 de fevereiro de i80f. será feito· 
metade por antiguidade absoluta, e metade por estudos. 

§ t•. Logo que. o numero do alferes e tenentes com o curso 
·da arma for igual ao dos que o não toem, nos respectivos qun~ 
dros de cada arma, a promoçã·o destes officiaes ao posto im~ · 
mediato passa!'lá a ser feita prcenchondo~se ns vagas na ra~ 
zão de dois terços por estudos e um terco por ant.ignidndo 

· albsolu ta. · . 
. Art. !l'. Revogam-se as disposições em cc.ntrario. 
Este decreLo foi sanccionado e promnlgado hn 1 O nnnos, 

c o Governo tem lhe dado fiel execuclio; emquanto não fôr 
revogado, é a unica lei que regula o assumpto em questão. . 

Nesta sucointa exposição o Supremo Tribunal Militar deixa 
do emittir seu parecer contra. a pretençãQ, ob,iccto da presente 
consulta, . 

O Governo, tendo se conformado com o parecer da mi~ 
noria do Supremo Tribunal Militar, em 18 de agosto do 1910, 
1(Boletim do Exercito n. 77, do 10 dli novembro de 1010). se 
conformou posterior!L'ent.o com o parecer unanimo do mesmo 
tribunal, do 27 de onrubro de 1!113, çliscordnnclo daquelle pa
;recor, com a resolucíto de 12 de novembro de 1013, (Boletim 

I 
I 

r 

• 

I 
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~o Exercito n. 315, de 20 do novembro rio 19·13) e que diz: 
, ".que ncnhu~ prejuízo dev.em elles soffrer (dois officiaes) nos 
l:hreltos adquiridos no reg1men da leJ n. J .348, de 12 de jn
lho de 19(}5.» (Metade por antiguidade c metade por 'e~-
tudos.) · · 

Assim, em vista dessa resolução .unanime do Supremo 
Tribunal Militar, de 12 de novembro de 1913, c do acoórdllo 
do Supremo Tribunal Federal, de 13 de junho de 1914, ulti

mamente confirmado pelo de n. 2.87,2, de 19 de julho do 
,·,1922 (Diai'io Olficial de 28 de outubro de 1922) nenhuma 
duvida póde haver de que a unica lei que devia regularizar as 
promOQoes de primeiJios tenentes c capitães ·das armas do 
cavallaria e infantaria, depois de 12 de julho de 1905, era 
a lei n. 1. 348, dessa. data; entretanto e lia só foi posta em exo
cucllo para esta ultima arma, quando as duns sempre se re-
geram o .se regem pelas mesmas leis. . 

Sala das sessões, H de junho de 1923. -Cunha Machado, 

N. 75 - 19213 

Não contravindo preceito constitucional, sendo, aliás. 
competencia privativa dn CongrAsso legislar sobre o dire1to 
processual da Justiça Federal, art.· 34, n. 23, da Constituiçã-o, 
é a Commissão de parecer qnc o projecto· n. 10, deste auno, 
faca parte da ordem do dia. · · · · 

Sala das Commi~sões, !i de julho de 1923. -Bernardino 
Monteiro,. Presidente. - Lop~.~ Gonçalves, Relator. - Fer-
l'eira Chaves, · 

Projecto do Senado n. 10, de 192.1 a que se refere o parecer 
supra 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. L" No Distrlcto Federal, as petições iniclaes de cau

sas cíveis commerciaes ou administrativas da competencia 
da justiça federal serão apresentadas pela part.e n qualquer elo~ 
juizes seccionacs cm cxercicio, que: p~r ~espacho, depois l)o 
rubricar os documentos, mandar!\ distribUir pelo serventnarw 
J'cspectivo de accOrdo com a escala, àlternadamente, pelas 
varas existentes, exceptuados os casos de dependencia por 
·connexão. 

Paragrapho unlco. Esta regra nlio compreende as acções 
ou processo~ movidos pela Unilio ou pelos Estados, nem ns 
Executivos fiscaes, que continuarão a ser distribuídos igual
mente onf.re os Juizes, pela ordem de sua apresentação no 
di~f.rihu ido r. 

Arf.. 2. o Da decisão qne indeferir a distribui cão, cahcrá 
aggrnvn pam o Supremo Tribunal Federal. · 

Ar!.. !'!.o Revogam-se as disposições em contrario. . 

Sala rlns sessões, 11! de junho de 1!123. -· Jfarcilio de La
cerda. . 

.• 
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N, 70- Hl23 d·, u,. 

Procedo o vét.o do Prefeito; porque dado existisse· ne mn~ . 
(Jislei'Ü! o esdrnxulo cargo de cltefe de tliscilllina da Escola 
Normal, o que nega o Sr, Prefeito, expondo fiLie em 1020 
uma emprogaçLQ desse estabelecimento, dumnte algum tempo, 
exercera semelhante funccuo, não teria Jogar a equiparacão 
objectivada. 

Com effeito, seda ab.surdo reconhecer identidade ou se. 
melhanca cnt.rc esse emprego transitorio c· o dos funccionnrio~ 
effectivos, que siio os professores e nlguns docentes, paril a 
chefe. de disciplina inexistente, estender ns vantagens deste~ 
cargos.: e o orçamento nem faz menQão desse emprego. 

'Nestas condições, é a •Cormr.issüo de parecer, visto trahu·~ 
so, ainda, de nomeaciio ·pelo Conselho de uma . funccionaria 
para. funcçiío que nem, ao menos, exercera interinamente, em·. 
virtude de lei (arL, 27, M6" da lei organica) entendo 11 Com-
niissno que .o vê to mereoe ser approvado, . · · 

Sala das CommisiJões, 5 de. julh-o do 1923,, ~ .Bel'llal'clino 
Jllonteiro, Presidente, - Lopes Gonçalves, relator. - Fer~ 
reira Cltaves, · 

. Razúes elo veto 

-- Srs. Senadores ,.... A presente resoluollo estendendo á 
cl1e(e ele disciplina da Escola Normal 'OS direitos e vantagens 
dos fune~ionm•ios effectivos, niio docentes, da mésma escola, 
niio chega a ter objettivo, vislo como esse Jogar· de chefe d:J 
disciplina nem si quer existe, 

Uma emprcgàdn .do ;alludido estabelecimento exerceu cm 
i 920, dm•ante uma parte do anno lectivo, aquellas t'uncc~es · o 
exerceu-as, segundo· informa a Directoria .ele Instrucção, com 
assiduidade c competencia, . Isso niio justifica. entretanto, a 
resolução que san.ccionada incorporaria ao quadro do funccio
nalisll}o el'fectivo da ES>Cola Normal, um Jogar que· não existe 
em let, · . 

Por taes moLivos, vélo a referida rcsolucão, enviando-a 
ao Se'nado que, a ·respeito, decidirá opportunamente. . · · 

Rio de Jnnoil'o, 12 de janeiro de.1921, - Cm•los Sampaio,, 

Reaoluri!o do Conselho ilfunióipal a qu.c se referem o véto nu· 
· mci'O 1.1 de ·1933 e o pm•cccr supra · . 

· O Conselho i\Iunícipn1 resolve: _, 
Art, 1.• Ficam extensivos ú ·chefó. de disciplina da· E9~ 

cola Normal os direit·os e vantagens . dos funccionnrios cffe
ctivos, 11iío docentes, da mesma Es!loln:. 

Art. 2. • Para execucyão dcst.a lei, fica o Profeil.o auto~ 
ri:zado n abrir, como ,íulgar conveniente, o ncccssario credito, 
att! tres contos e sliiS'Centos mil rt!is (3 :G00$000). 

Art. 3. 0 Revogam-se ns disposicõcs _cm contrario, 
Districlo Federal, 3l. do dezembro de 11 !120. - J o.M d1 

AZl!l'ém Furtado Presidonfc. - Pio Dlltra lia Roclta, :1• Se
cretario. - A1·t~ur t1l{'reclo C01•rl!a de lflenM.c.~,· 2• Secretario, 
- A imprimir, · 

.. . _ .......... .: .... .. 
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'l'rata-se de véto opposto á r.c~olu~ão do Consclh·o Mu· 
uicipal, autorizando n reintegração de Mnnocl Le·onarclo Pc· 
roirn, iw cargo de agcn.te da Pr·e'feilurn, do qual !'Cu·a cxonc. 
rndo, ·diz a resolução, sem moLivo ,jusliJ'icavel, p·ot• acto· de ta 
do. st?tcmbro de 18!14. 

, . ·Siio de todo procedentes as razões, com que o Pre. 
'' feito ju~tifica o n\fo. Effectivamente, si o ex-agente foi in. 

justament·e cxonçl'ado, tendo o dit:ei~o de set·· mantido no 
car.go q.ne excrcm, cabta-1110 o dn•ctto de recorrer a·o Poder 
Judiciario para amparai-o, .fazendo valer o seu direito; si, 
porém, não encontrava nessa situação e podia ser, como foi, 
exonerado sem declaração dO' motwo, não cabo ao Conselho 
autorj;zar-lhe a reintegrm;ão, .por que esta importa cm nova 
nomea~ão, da exclusiva competenoia do Poder Executivo. 

· Accrosce a aHegaQão do ter sido o agente exonerado sem 
mot.ivo ,jmtificavel não bastaria por si só para legitimar a 
I·ointcgraciio autorizada, v.isto como si o motivo, a que obedc • 
. ccu . o Prcfeitl), cxonera~do, não foi justificavel no scntit• do · 
Conselho, podia ler sido no apreço do Podm· Executivo, E' 
uma questão de ct;itct•io, quo varia de individuo a individuo. 

. . · Não .§ertí fóra do p1·oposito pondct•at• que . .dada a exon~. 
ração em 16 de setembro· de 18.07, sómcnte agora, o anno pas •. 
sado, vinte c cinco nnnos dcpots, é que () Gonsclho. adoptou a 
providcnci.a autorizada. . · . • . 
· Em v1sta do cxposl.a, pensa a ·comnussao que o vélo deve 
mcrec"r a approvação do Senado, 

Snla das Commissõcs, f.i de junho d'c 1022, - Bcr11ar. 
di no Monteiro,. Pt·esidente. - .F,e1:reil•a Chave a, Relator • ....,. 
Lo,pcB, Gonçalves.. ~ r., 

Razões do t•éto 

Srs, Senadores - :Mais de uma vez tcn!Hl tido opporlu-:
nidade. do oppôr véto a resoluções do Conselho concedendo 
l'Ointcgrações, ~po1•quo estou convencido de que ni~o é o Lc· 
g1slaLivo q poder competente para rever proccS§OS de demi~· 
são. Constdcrada, portanto, ou como rcstaut•acao ·do um di· 
reito acaso ferido ou como uma nomeação nova, 11 presente 
rcsoltwão aberra da faculdade do Conselho c conslitu·o um neto 
que réro o interesse da. 1\lunicipa)'id,ade, . . . 

o agcnto ~~~ Pt·ofciLura ,demJtticlo em 1807, ~~· •. Mnnoel 
Leonardo l'CJ'Cil'D, deve venttlar o seu pretenso du·c1to per
ante o .Juizo competenlo cm cujo ft'ro a Prefeitura )lodct·ú. 
del'cnclét•-se por inl.crmcdio dos respectivos 'procmadot·c~. 

Vóto,. por isso, a, referida rcsoJucão su,icitondo-a 1í dcci· 
são do Senado Ft•dcral, · · . 

nio do .lanciro, '18 d.e janeiro de 1022. - Curlus SamJlaio. 

ne8oludiu tlu Consl!llto MuniclpaZ a que ,,e !'C(e!'CIII o L•éto fllt• 
· • '/1/CI'O 2·f de 1!1;?:1 C O Plli'CCCI' S'l/.lll'a: 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1." Fica o l'l'cl'eito autorizado a reintegrar no cnrsll ac ngcnl!l da l'l~Cfcifttl'(\ Mnnoel LOQll(ll'dQ t>orclru, do !'etc .. 

J 
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rido cargo exonerado, sem motivo justid'icavcl, por acto· dcl 
1ü de setembro de 18117, núo podendo o reintegJ•ado reclamar, 
em tempo algum, os vencimentos que deixou de recGber em 
virtude dessa exoneração. .. 

Ar L. 2." Fica o. P1•efeilo igualmente autorizado a abrir o 
cJ•edito necessario pam o cumprimento da presente lei. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Disll'icto Federal, 16-de janeiro do 1922 . . -Anton-io JoS(J 

da Silva Brandão, Presidente. -· Julio Cesario de Mello, 1 • 
Secretario: - Antonio José Teixeira, 2• Secretario . 

. N. 78- 1923 

i:laria autorizar uma série flagrante de absurdos permil-
lir a execução da resolução vetada. · . 

Com effeito, para beneficiar o esforco profissional; o 
trabalho comprovado no maglsterio, evitando a dispensa ue 
rfunccionarios habilitados, quando terminaasem sua· commib
são, foi votada o sanccionada a lei n. 2.316, de 23 de ou-

. iubro de 1921, of.l'ectivando na Escola Normal os docentes que 
tivessem mais de dous annos de e:xercicio. 

Nestas condições, dos 172 que, entilo, existiam, torna-
ram~se effectlvos 55, . 

Em. H de janeiro de 1917, o Dr. Adhemar Adherbal da 
·Costa fó~;a nomeado docente sem concurso e até ·á data. da
quella beneficiadora provisão não tivera exercício da reuencia 
de qualquer t.urma no alludido estabelecimento escolar. 

Vê-se, pois, que não pqdia, nem p6de auferir ou pre-
tender e{fect.ividade. · 

'S6mcnto no decorrer do .anno. de 1921, do março a ou
tubro, coube a esse d.ocente uma regencia na Escola Normal. 
Ora, a lei n. 2.-316 inspirou-:se ou teve por fundamento um 
facto concreto, preexistente, anterior ao desdobramento da 
sua vigencia -· o excrcicio de dous annos e não a nomeação, 
por mais remota que soja, no cargo de docente. · 

Esse estatuto, de ordem geral, não determina que se con
vertam em effectivos os docentes que, da sua promulgação, 
forem contando deus annos de trabalho no magisterlo. At
tendeu, apenas, a uma situação positiva e creou um direitl.• 
para os que na mesma se àohassom e nAo para os que viessem 
a adquirll-a. · 

'! I < ' I ' 

., 
'' 

•, 

• • •• 
ArgtÍmenta, porém, o parecer do illus.tre Sr .. Relator que!, 

sendo different,c, como o é, o ouso do postulante, o Conselho 
nada mais fez que attfO!•i:ar a cffectividade do mesmo docente 
independentemente de qualqttc1' condição. Sendo assim, fica
·remos em ·face de escandaloso favor pessoal e encontrar~mos 
uma deliberação legislativa autorizando o Prefeito a nomear 
determinado cidadão, no qne tanto importaria a. conversão de 
um funccionar•io interino mt ern commisstio, a t.itulo provi
wrio, em. e(fectit•o. 

Ora, a faculdade do nomear no magisterio publico é pri
vativa do orgão cxr.cutivo no Distr1~to Federal, conforme o 
j!r.t, 27, § 6', da C()nsoli?aclio de 8 de março de t 904, !4 
' '~ 
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compelindo ao Conselho, no tocante ao provimento dos orn
·'IJI'egos publicos, delibera!' sobrb us LilulaJ·es de. sua secro
taria, Lo~o, a resolução lÍ improccdllnle, sondo de justica a 
ap PI'ovacao do ··vá to. . 

,Sala das sessões, 5 de julho de 'l!J:l3, - Bema:rdino Mon
teiro, PI·esidtmlo. - Lopes Gonçalves. - De accOrdo com o 
voto do Senador Lopes Gonçalves, Jr'erreira Chaves, . 

VO'!'O EM SEPARADO 

O Conselho Municipal autorizou o Prefeito a prover ef.fe
' cli vurnente no cargo de docente da Escola Normal o Dr, Adhe
mar Adhe!·bal da Costa, O Prefeito, porém, negou sa.nc~o a 
.essa rosolucão, allogando Que, pela lei n, 2.316, de 1920, :foram 
considerados el'fectivos Lodos os docentes que tinham mais de 
dons !lnnos de exercício, e que o· Dr, A, A. Costa só não o. 
foi Lambem por aindá não ter Ullquella época o tempo de 
exot·cicio exigido pela lei. E, portanto, effectivado agor.a, 
«seria dar ácruella lei uma amplidão que niío tem e crear 
(lireitos para que reclamem o obtenham lguaes vantagens 
todos os docenLes, no total de 172,~ 

Como é facil verificar-se, a resolução vetad!l ·nenhuma 
relacão Lcm com a lei cilada, Aquella mandou effectiyar todoo 
os docentes que, em a data da sua promulgação, cont.assem 
mais de dous annos ·de excrcicio, ao passo que esta autoriza. 
a ofl'ectivar o Dr. Costa, independentemente de qualquer con
dição t~ -sem fazer a menor referencia á anterior, São, pois, 
bypothescs perfeitamente distinctas, A:quella já benet'iciou os 
que· tinham os requisitos della, c esta só .aproveita ao do
conto por clla nomeado. E, por isso mesmo, a sua execução 
não crêa direito para mais ninguem. . . 
· Além disso, trata-se de urna autorizaciío quo poderá ou 
não ser utilizada pelo Prefeito, que naturalmente agir.i de 
accõrdo com as. convenicncias do ensino, E o facto de j1ú. terem 
sido nomeados 55 dos i'i2 docentes da Escola, contemplado' 
pela lei de 1920, longe de constituir um argumento contra a 
resolução vetada, vem justiftear a sua procedencia, ·Pois, com 
a sua execução, sel•ú. menos um a sol'frer as consequencias da 
excepção aberta pela lei anterior, que niandou e·JIJ'ectivar 
apenas alguns docentes sob a unica condiciió de já contarem. 
antes deHa, mais de dous annos de exercício de regencia de 
turma, e vedou que os demais, ainda que viessem posterior
monLo a completar aquolle tempo, pudessem gosar dos fa~ 
vores nolla consignados. . 

\Em vista dis~o, a Commissiio elo Constiluiçiio é do parecer 
que soja rejeitado o 1'éto n, 67, do 1922. · 

Sa.la das Commissões, agosto d<1 1922, - Ma1•cilio de La~ 
, cc!'da, Relator, 

IIA?.ÜES DO «VIÍ'f0) 

Ao Senado Federal: ···. 

Srs. Sr.nndorcs - A lei n, 2. 316, do 23 de outubro do 
1020. manrlon Cl[fncl.ivnr os dor,enfcs dn Escola Normal que 
tivessem en tiío dous annos de oxercicio! Ne.stas condiçõe~. '-'i 

·:~ 
.:~ 

. :'_; .. ,: 
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foJ·um e~fcctivados sómcnte 55 dos 172, que são, no sou to •. 
tal, porque .só aquclles, sem nccum.ular .outros cargos, tinham 
us duus · annos de exercício. .. 

O Dr. Adhemnr Adherbal d11 Costa não ·roi · effectivado 
porque, "sendo nomeado docente, sem éoncurso, em H de ju" 
nciro de 1917, nunca tivcl'a exercicio, estando, pm'tanlo, in ... 
teil·arnente fóra das condi~ões da lei, Só no corrente anuo da 
1!121 lfoi que, pela primeira vez, leve. uma turma. a 11eger, do 
marco a outubro ultimo. · ; •1 

Enect.ivar. este docente nesta condições, seria dar áquella 
lei uma amplidã9 que não tem o crear di'reito para que re· 
clamem e obtenliam iguaes vantagens todos os. doce.ntcs, nll 
total do 172. · · . . . 

Assim, nego sancção á referida I'eSoltu;íio, rcmetlcndo"a · 
ao Senado Federal. · 

. Rio .de Janeiro, 24 de dezembr!l do .192:1. - éarlos Sam• 
varo, 

flll~OLUÇ,\0 DO CONSELHO .MUN.ICIPAL A QUE Sll REFEIIEM O «VJlTO) 
. N. 6 7, DE 1!)22, E O i'AilECER SUPRA , . . . 

O Conselho Municipal x·esolve: 
Art. 1.• Fica o PI·efeito autorizado a prover cflectJva" 

mente no cargo de docente da Escola Normal, o D1•. Adhcmar 
.• -\dhcJ(bal da Costa, nomeado em H do janeiro de Hl17 o 

actualmente cm regencia do turma, - · 
Art. 2,• Revogam-se as disposiçUes em contruriô, 
Distrieto Federal, 20 de dezembro· de 192'1. - Antonio 

José lia Silva Brandlio, Prcsic!f.mtc. _;_.Julio (Jesario tlc MeUo, 
1• •:=ccrctario, - Antonio José Teixe·ira, 2• Secretario, -

N. 79 - 1923 

São de tal ordom convincentes ·as razões COIU que o Pro.; 
feito ,justifica o véto opposto á rcsolucão do Consclh6 l\Iuni
oipal, reunindo cm uma só classe, com · os vencimento que 
nof.uahncnlo porcci.Jcm os do 1•, os ad,iuntos das diffet•ent.ns 
classes das escolas prim11rias de letras, quo seria· .escusado 
ndduzir novas, bastando offot'eccr, por linha aquellas ao co· 
nhccirncnto do Senado, Do feito , n resolucão vetada rcvogu 
salulat' dispositivo da lei Alvaro Baptista, que creou as !res 
c.lusses de adjuntos actualmente existentes, dispositivo que 
visou dotar o magiatcrio com um maiot• numero de docente~ 
11 dispendio menor; estabelecendo no. mesmo tempo aprocia
vcl cmulacão entre .os funccionarios dessas tres categorias,. 

• Ora, om I orlas as roparticõcs; 0.111 que se asscgm•a o ac. 
c1•ssn ou a promocão, como um caso perfeito e, em garal, nas· 
r•wart.i•Jões publicas do t>aiz, a legitima ambicuo do obtet• a 
Jõl'omocüo ou o ncccssü assegurado gera o nilt.ural eslinmlo rln 
lwm SIW\'ir, Annullat·-sc esse ostimulo, reunindo .cm uma só 
11lassc, com as mesmas vantagens e iguacs vencimentos, fun
ccionarios do cathogorias diversas; seria, certamente, preju
dicar o desempenho de funccões elo tamanha rolcvancia, como 
~iiQ toda~ n~ que se ~efe!cm M en.s.!no llm qualqu1lt.: de~ ~cu~ 
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d€partamentos. Além d\•Rsas razões. de intuitira percepciio, 
accentúa o J>rc.J'cito que o accJ't'scimo dri despeza J'esultante da 
rosohwão, se elcraria u l . G83 :060$, pesado onus que não su~
portudn, sem grande u!Jalo, a ,situação financeira da Prefel
tum, c despcztl1 alitís, não ~olicitada pelo chefe do Executivo 

· Muriicijml, nos lllipc.rativos ter111os da Lei Organica. ·. 
Ante o· exposto ú a Commissão de parecer que seja Bll-

. }Jl'OYado O véto, . . 
Sala daH Conm1is8ões, 21 de julho íle 1023. - Bel'llardillo 

Mrmtcii•o, l're~·i!lcutc . . ...:.. J.'el'l'eira Cltaves, llelator•. - Lo111!8 
.Gn11çalvcs. 

· llttzúcs elo véto 

Ao Senado ltederal - Srs. Senadores - A lei Alvaro 
HaptiAla, dem·elo n; 838, de 20 de outubro de 1011, creou as 
lrcs classes de adjuntos actualmente cxislenLes. Teve em vis
ta dotar o magisLcr•io pri mario liOHI um maiot• Imrnero de do
Ct!J!Los o dispendio menor c ao mesmo lompo estabelecer uma 
~·azoavel cnmlaciio entre os funecionarios dessas varias cate· 
gm·ias, que, pugnando por suas promoções, · He Interessam 
melhor pelos seus deveres. 

A pral.ica tem demonstrado que esse escopo da lei Alvaro 
Baplisln fni alcant;ado. Os adjuntos, no justo afan de serem 
J:rornovidos, quer por antiguidade; quer por merecimento, 
CJSLão cnn~t nnl.enwnl.c empenhados em apresentar· servit.os de · 
or·d~m 1~cdagogicn c buscam ser assíduos o mais possível, par·a 
nss11n drspuLar o acccss(} ás classes superiores. 

Nilo parece ser provoif.oso cslabclcccr uma sú rat.ogor·ia 1lo · 
docentes com cerca do 2.000 funccionarios, que ficarão esta
)l:nados na classe, com poúca esperança do saram promovidos, 
o que gora o desanimo e a dcsprcoccupn~llo, · 
· Centenas de ndhmtos, diante da impossibilidade do ac
·cesso, dcsAsperanl.)aclos do promo~.:ão, osmorcc'criam natur·al

-. mente. no csforc-o profissional, pela fadiga moral c· inLclle-
i'lual do quem niio visa uma determinada compensação de ·tra
l1UIIlo, cm que se empenha. A referida resolucão, transfor
mada cm lei, nnnullaria o melhor estimulo ao bom dcsonmu·g•.• 
das penosas funccões do magistcrio e prejudillnria, dosso 
modo, o interesso maior, em leis de tal nat.urcza, quo ó 11 fot·
macüo do corpo docente, pela selecção dos mais aptos o 
i:iignos, · · 

A R!(A'rnvacüo da despoza produzida pela prcscnt.c t•cso
lucão, seria do 1. 683:960$ nnnuaes o cu nüo faco scnãn juR
·u~.a no Conselho ac.rcditando que níío a teria siqucr• julgal)ç, 
"objecto do conside)·a~.fio, si houycra apreciado o caso sob o 
nspcct.o financeiro. · 

'l'acs são os mot.ivos ~m que me fundo, sn!Jstnncialment n, 
l•llrn Yclnl-n, si mo ft'T'n licit.o pOr de parle ninda n questão 
de pr·incipio CfllC clln envolvo, !lecrcl ando um augrúcnl.o de 
YcncimiJnt.os que 11ão foi ·solicitado aü Conselho Jl<'lo choro 
d•i Exr.cntivo 1\Innic.ipal, r.omo o determina imperai ivnrncnte 
a l.oi Organica. 

O Senado apreciará o caso como lhe parecer mais acer
tado. 

nio elo Janeiro, . 30 d~ Slllcmbro do I !l22. ,-.. Cm·lo&. 
~·ampaio. · 

S. -Yol.lii. 3 

' ''.,;: 
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iicsoluçtio do Conselho Jluuicipal a t]Uc se ?'e-fera o vrJto n .. 96, 
. . çlc -1922 a o parecer supra . 

O. Cons(llho Municipal resolve: 
Art. 1•. Ficaril, para todos os .cff.eitos, I'etm.idos cm. Ul:t}a ~ó 

classe, corn a· denominação do professores adJuntos c e!1~cl.t
yos · Lodos os acLuaes professores adjuntos das cscr)las. prllna
rias de leLtras, divididos cm adjuntos de 1 ", de 2" c ele 3• 
classes. · · 
. '. Art·. 2•. Como consequ cncia da reunmo rle Loclàs us 

actuucs classes de professores adjuntos primarias cm uma só 
classe, passarão lodos esses membros do magistcl'io a pcl'cc
bll' o vencimento annual de 3:000$000. 

Art. s·. Fica o Prefeito autorizado a ab!'ir o creditas Sttp
plmnenturcs necessarios á execução desta · lQi no corrente 
cixercicio. -

A1·t. · 4• •. nevogum-se as disposições em contrario. 
Districto:. Féderal, 20 de setembro de I !122. - Antonio 

José da. Silva B?·a,nrlãn, Presidente. - Pio Dutra, 1' Secreta
na. - lacintho Alves da Rocha, 2" Secretario. . . ' . 

N. 80-:1923 

·o ,administrador da garage· da Superintenrlencia da Lili!· 
peza .Publica percebe, pelo orcamenLo vigente; 1: OSO$ an-
nuacs, quasi !tOO$ mensaes. · . .. . 

As suas· ftmcções, pela ·.natureza do cargo, são muilo rlir:. 
fc:ront.es das dos. administradores. da . diLa superintendcncia,; 
de :!' e. 2" classe, ·ql!e recebem, respectivamente, cada um,;. 
n:OOO$ c 8 :!tOO$ por annO. . . · . . .. 

Vom, agora, uma. resoluoão e equipara . os vencimento; 
dcs~e .ilmpregado, chefe de garage, aos .dos alludidos acl!lJinis
lyarlores, sem .d\zçr, poróm, a .qual. das duas classes fican\· 
Jgualaçlo o benefwJUdo. EnLrctanlo, como tudo cm regra sem .. 
pl'e se resolve .contra os interesses da Fazenda; será. fóra do 
duvida~ que, prevalecendo·. a· resoluoão, .ganharia ü :000$ an-· 
nuu:os,-.por. ser a tabella mais elevada. ··. . · . · . : . 
. ·,. Soudo inl.uitivà que o raio de acoão do administrador ela 
p;a1·agil não póde ir alóm desta, ~o~ seus auLomoveis e pessoa~. 
J'eccbcndo 01:dens para transm1tl.!l-as sornente nesse dcpm• .. 
lamento, ao passo que os administradores da superinLpndcn:. 
c ia. tecm maior, ·Csphm·a administrativa, torna-se absurda o 
improcedente a resolucão, poi·quo, in'existindo scmelhaneu do 
al.tr.ibuiçücs,. a majoração. de vencimentos incide na regra im~ 
pm·utiva do·~ :J• ·dO arL. 28 da Consolid. ·n .. 5. IGO, de 8 d~ 
marr10 de 1 !lO-i. . 

. ."Assim, .pensa a· Commissão ;,que o véto deve. ser appro~ 
:vado. . · -

Sala· ·das Commissôcs, 5 de julho do Úl23. - :BertwJ•din/i 
Móntei'I'O, Prcsidont.c. - Lopes' Gonçalves· nolatol'. - F'C!'
í'd/·a Cha'/Jifs. · ' · 

·Ao Sonnrlo Frdl1rnl -· St·s. Senadores -·A rcso!tJção rlo 
cme se I r·nlu, rquiparnmlo, para !.orlas os cffeil.os, o eat•go rlo 
a~lministrarlm·. Jla. g-nral"!l. da Supcdnl.endcncia llo. Serviço elo 
Lunpozu PubliCa o PartiCular aos ele adminisLrudorcs da mos~ 

., 
•' . 
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m.n· Snperintendenciu, J'cz um augmento de vencimento que 
não fo isoliciludo pelo Poder Executivo c que, assim, con
travem a clispo~icilo cxpt·cssa úu Lei Ol•g·anicu da Municipa
lidade .. 

Um dos argumentos em favor da lei, ,iá em execuc.iio, drJ 
tt.ugrnontn ~era! de vencimento dos empregados tla PrefcíLura, 
foi que desse, modo se evitariam as leis espcciaos visando {lSlu 

. ou ilquollc funccionario e esta ou aquella classe de emprega
vos. Não 1\, pOJ•t.anLo, razonvel que, apenas no inicio da lei ge
t•al, nppareçam resoluções beneficiando funccionarios que 
ncabtun de receber · aprecia~is vantagens quanto o venci
mentos .. 

Véln, pois, a presente resolução, que o Senado ,apreciará 
como lho JlDI'Ccer· mais ,insto. 

Dlst1•iclo Federal, J l de novembro .de 19~2 •. -· ·· Carlos 
Sampaio. 

l!esoluçliodo Conselho ;ll!micipal a que se 1'é(erc o véto 11. 118, 
. . . · de -19!2, c o parecer supra 

O Conselho Municipal· resolve: 
' ' 

Ar.tigo ·unico. Fica · equi,parado aos adminisLradores· da 
SllpcrintendBncia da Limpeza Publica e Particwar, c-om· 
igualdade do direito, e ·para todos os effeitos, o actual admi
nistrador da garage da mesma superinlendeiloia; l'evosada~ 
as. di&posicões em contrario. · . 

Dislricto Federal, 9 d{l novembro de 1922. .....;. Antomo 
José da S·ilva Brandão, presidente. - P·io Dutra da ROcha, '1" 
Secl'etario. - Jacintho Alves da Rocha, 2• Secretario; 

,., 



ANN.\ES DO SENAt>O 

Rl.ZÕllS DO Vi'l'O 

. St•s. Senadores - Em. defesa da Lei Organica, nego. san· 
c~ão á presente rcsolucão. 

Convocado o Con~elho Municipal por acL1> do i2 de de· 
zembt'o de :L 922 (decreto n, 1. 831), na fórma do .paragrapho 
unioo do art. s• da Lei Orsanica (decreto n. 5.160, de s·de 
marçl> de 1~0-í), foi devidamente pr·efixado o motivo da con .. 
vocação, especificando-se as l()rovidencias sob~e as quaes o 
J,egislalilvo Municipal deveria opinar. 

Sobre nenhum outro assumpto ·o Conselho· poderia delk 
borar, · sob pena de' Sl:avo infracção dá lei magna dq Distrlcto 
Federal. ·. . . · · . 

Ora, a votação da redaccão ·final de urri projecto é uma 
deliberação e., indiscutivelmente, deliberàcão a que si nlío 
pq~o negar a maior importancia, desde que se atlenlo na sua 
propria significacão. Sem o lia, não está terminada a phasu 
parlamentar da elaboração da lei; nenhum projecto pódc, som 
c !la, subir á sancclio. . · 

Procedendo a essa vola~iio, o Consel'!J:o deliberou ~obt·~ 
assumplo não abrangido pelos moti•vos da sua conv0cacão ,, 
;Foi além, •PQrlanlo, das ·suas, nltribuicõcs, 

. Vélando cstaxcsqlucüo, cumpro, antes de tuuu, o dever d~ 
pugnar pela obediencia da lei , 

DisLJ•icLo Federal, 12 de ,iniÍciro do 1023. _, Alaor Praia. 

ncsoluçiio do Conselho illttnicipal a CJUC ~e I'C(CI'C o «Vélo:P III!· 
'/IIC1'0 3, lle .f923, e O Pai'CCCI' SUPI'a 

O Conselho Municipal resolve: 
ÀrLlgo ti nico .. - JZica dispensado· do· aluguel e do paga. , 

nwnto dos J•cs.pecLtvos tmposlos, para ··que dê quatro conc~r. 
tos no 'l'hcatro Municipal, H. Villa-Lob'os; I'cvoglidas as dis· 
JlOSiçõcs cm contrario. · 

· DislricLo li'edci•ni. 6 de janeiro de 19:23. - Jcronumo Mtr. 
:ximo Noou.eit•a Pcn'itlo, Presidente, - Alberto Bemwwnt de 
Abt·cu, !" Secretario, - Candido Pcssúa, 2• Secrela~io. , 

N.82-1023 . 
,\ Jll'Of!O$it::\o da Gamara dos DcpnLados n, 140, de :lO:H . 

autoriza o Governo 11 .organizat• as COlllJlan!Jias de metralha~ 
doras, CJ'Cadas por lei,s nntcl'iorcs, qllando a taxa de sorlea
dos estivet• vigorundo e na pt·opot'Cii.o da respccl.iva renda . 

. Ning'Ltclll podor{t -afl'it'll1Dl', Plllo exame •dt\ !JH'OJ)osieãl.l 
acima, que com o;; dous unieos Jli'Oceitos que a formam .~Úja 
possível t•esolyer-se o pl'oblema que olla focaliza. l'rincipul
mr.ni.IJ, pot:que l.odu a vez quo a loi lll'escrcvo reg·r.us para 

· crlmt· l.a'l ou qual ,scrvic.o novo, remodelar. um dos exislenles, 
- cmfim, realizar qualquer ob,jcct.ivo de alcance social, po
li ti c o ·ou udministmLivo - ,; intuitivo quo, ao mc~mo pnHso, 
fica o Govo!'no, nfto simplesmente auloriznclo, mas impomLi
vanll)n!c adsll'iclo tiO cl1111Jll'imenlo de tuas regras, salvo 
quando o propt•io loxlo leg·n\ truz clausulu cxpre~sa, tornun-

I 
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do-o desde logo do execução condicional ou facnltaliva, ad 
libitum do Poder E.xecutivo. Esta parece a boa doutrina. 
Ora, a·s leis a que se 1'e(e1·e a proposição em apreco não cot\
tinhn:m semelhante clausula; Jogo, deveriam srr cumpl'idas 
inl.cgralmcnle, desde qno Livcilscm sido preenchidas t.ollas as 
cxigcncias neccssarias (t sna authenticidade c vigor. Não 
n'o for·am, graças a factores: r! c poderosa actuação, suft'icien
tcs por si sós •Para. justificar essa omi·ssão; os quacs, drwido 
mesmo ;í inlensidarlo elo efl'cilo já produzido, certamente não 
poderiam ser an:nullarlos pela mera influencia da faculdade 
redundante, agoi·a outoJ·gada no llrosidenl.c dá Republica, no 
projecto da Camara. 

Accrc·sce qnc a conrlicão· supposta capaz de empra:;l ar
lho viso de exequibilidade - renda ch1 taxa do sorteados.-, 
al!;m de não offerecer recnrsos para o sen dcsidcratu.m., visl,o 
(JUC, scgnnrlo a niLima mc•nsagem presidencial, em ·W22, 11ão 
all.ingin a h·csenlos coútos do réis, tom, pCllo pro,prio decreto 
leg'islalivo ·!Jtw regula sna c.obran~a (n •. i,3iO, de 19 de de
zembro do 1921, ar L. i.", § 3'), o rlcslino ~spccial de cu~lcar 
as dcs.pczas· realizadas com o serviço mililar, deduzidos uni
ca·ncnte os encargos da l•espcctiva nrrccadacão. 

Em consoquencia, torna-se ovidenlc quc a adopção . do 
dilo projecl,o ~cria do effcito contrapi·odnconl.e c. anarcbiza
dOI', em nossa lcgislal)ão militar; tanto mais fll!n:nlo, scudo 
a úl'ienf.n~ão do actual Ministro da Guer·ra tlm• ol'oani:açr1o ao 
maim· '1111'1/lCl'O 1JOssi1wl ele 1/.ll'idadcs, de accôrdo com os rpre
·coitos do decreto organico n. 1·2. 23ti, de 31 de dezembro do 
anno af.rasarlo. emhora com e'ffecUvos fracos coinpaLivcis com 
a nossa situação financeira, mas sem sacrifício da instrncoão 
do;; quadros· o ria f!'OJlU, estão ol'gnnizuclas on cm organizn()ão 
us companhias {)o metralhadoras •pesadas rios lt·eso regimentos 
ele infantaria o mlxms do~ vinl.o e nove batalhões de caçado
res; os pelotões de mof,rnlhadoras leves dos quinze regímen~ 
tos elo cavaHnria independente e dos cinco de· cavallaria di~ 
visionaria, não fallando nas pertencentes aos batalhões de 
infantaria montada o aos incoJ•.porados dos regimentos acima 
mencionados, bem como :ís de qull se acham armadas as es
quadi•ilhas de aviação e a companhia do carros de assalto. 
!\"cm seria possivel á all.a c brilhante capacidade lechnica do 
illustre titular da pasta da Guerra deixar do cuidar com o 
prc:ciso zelo p.alriof.ico, elemento mate'rial tão formidavcl, para 
obter-se, no campo de baf.alhn, a 1il'e1JO'IItlm·ancia. da acr.ão JlP.la 
)lotcncia do /(J(jÓ, mediántr, o omprcgo multiplicado das 
armas automnt.icas, cnii·e as qnacs olla prima, conformo os 
novos processos ele combale ·que a tCI'l'ivol experiencia da 
gopanclo guel'I'n vein onsinol' aos exercilos de •hoje. 
· Nestas condições, a Commissão de .Mai·inha c Gnerr_a, 

,inls-n c\CY()l' aconselhar no Senado a rejeiciío ria .proposir.uo 
n. f.\9', de Hl21 . E' o sr.u :parecer. 

Sala fln ComnYissão, 20 ele .innho de 1023. - Cm•los C a. 
wrlccmli. nclafor. - Llllll'(l Sodré. -Benjamin Blii'I'OSil, -
Pe'l'•?i'/'•a ·Lobo. · 

O Sr. Presidente - Co'ntin(Ja n hora do expediente, 
.(Pa.usa.) Si não ha fll!Om queirn usar da pnln\Tn na: hora 
do. expediente, 'Passarei á prdem do dia. .. ... 

• 
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O Sr. Benjamin Barroso - Poc.o a palavra pela orctem, 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o SI', 
Benjamin Barroso. 

. O Sr .. Benl.amin Barroso (p,ela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi 11 palavra p11ra communicar .11 V. Ex. e ao Senado quo 
o Sr. Senador Indlo do Brasil tem dei:x;arlo de comparecer ns 
sessões por motivo de molestia. 

. O Sr. Presidente -. O Senado fica inteirado. 

ORDrnM DO DIA 

" O Sr. Presidente···-·· Nilo ha numero. para se proceder ·fls 
votncões das mateJ•ias cnja discussão se acha encerrada, nem 
m,nterlns a ser d.iscuticlas. Vou levantar a sessão, designl\n
do para a sessão de amanhil a seguinte ordem do dia: 

. .votação, em i • disClL~são, do pro,jcct.o. do Senado n; H, 
de f923. autorizando· o Governo a ceder, medianti! afora
mento, tL Socied11cle Sportiva Bota fogo Footbal Club, o ter- ~ 
reno silo li ru11 General Sever i ano n. 197,--onde a mesma so
ciedade tem o seu campo do sport.~ Jcorn pm•'f!cer .(avormJel da 
Commissifo r/e Con,çlituictio, n. 65, ela .f92.~) ; , 

Vot.acfio, em 12' discnssllo. do pro,ier.f.o do Sen!ldo n. i. · 
de 11Jo2·3, declarando· de ut.ilidade. pqblica a Associaciio dos 
Empregados no Commorcio do Rio ele Janeiro (com. pm•ecer 
(avoravel da Commiwio de Jtt-~fiça o Leoislação, n. 62, de' 
199..3); . .. . .· . . 

Votacllo, ém 2' discussão, da. proposição da. Camara dos 
Deputados, n. 3, do ·1923, qne dispensa aos candidatos á ma
t.r.icula na Escola Poiytochnica o nos estabelecimentos ·equi
parados em J 923, o certificado do oxame do latim (com .pa
recer da Cornrnissrio de 11Mtl'1tcçlín Publica, offerecr:.w:lo em.en-

. das, n. 71, de 192-'l; 
2' diÍ!cussllo rla proposição da Camara dos Deputados, 

n, 109. de 1922. consirlernnrlo. dA utilidade' •publica o Clnb 
Sportivo do Equitacllo o nut.ras ins!.Huiç!les (com. JWI'ecm· (n
t)OI'at•el da Cmmnissl'lo de · J1t.1tiça e Leuislação, n. .7.~9, de 

'#9!2). . . ·. . . 

I.evnnt.a-so a sessilo ás 13 horas o 15 mi·nnt.os. 

ACTA DA R.'EUNI1D, EM 7 pE .mr~Ho DE i923 

PRllSJIDENCIA DO SR, Ol.llOARIO I'INTO, 2" FlllCRllTAnTO 

-
A's 13 e I/2 horas acham-se presentes os Srs. 1\le)Jdonca 

Martins, Olcgario Pinto, Silverio Nery, ·~arbosa Lima, Co~ta 

I 
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Rodriguas, Benjamin Bnr•r·osn~ .T oiío .Lyru, V enuncio Neiya 
Manoel Borba, llernarrlino •Monteiro, Paulo de FronLín Buem; 
de Paiva, Bernardo Monteiro, Hamos Caiado, Hermanogildo do 
Moraes, Generoso Marques 'o Soares dos Santos (17) . 

. ,_ Deixam de .comparecer, com causa justificada, os Srs. A. 
=eredo, Pires Rebello, Lopes Gonoalves, Laura Sodré, Juqto 
Che_rmonl, .rudio d~ Brasil, Cunha Machado, José Euzebio, An
to~rno Frerre, A'bdms Neves, João Thomé, Eloy de Souza, For-

. rer_ra ·ChaveR, Antonio Massa, Octacilio <de Albuquerque, Car
mmo da Cunha, Rosa e Silva; Eusebio de Andrade;~ Arau;o 
G6es, Pereira Lobo, . Gonçalo Ro!lemberg, . Síqueira de MP.
:n.c~cs, Antonio Mon.i7., Moniz Sodl'Ó, .Terouymo M·onteiro, Mar· 
crlro do Lacerda, Nrlo Peçanha, Modesto Leal, Miguel de Car·· 
valho, Sampaio Col'l'6tt, Irineu Machado, Francisco Sane~ . 

. Adolpho Gordo, Alfredo Elli.>; AlVaro de Carvalho, José Mur
tinho, · Luiz Adolpho, Carlos Cavalcanti, Affonso de Camarl;ll 
Llllll'ü Müller, Vida! Ramos, Felippe Schmidt, Carlos Barbosa 
o Vespucio de Abreu (44). . 

· . O Sr. Presidente - E~lando presentes apenas 1.7 · Srs. Se~ 
nao1ores, não p6'de haver sesslio. . · · 

O Sr. 3" Secretario (ser1•indo de· ·/•) declara que não ba 
expediente. · . 

. . ' . 
. . . 

O Sr. Hermenegildo de Moraes (servindo de 2• Sec1·ctario) 
declara qne não h a pareceres nrm ,proj?ctos. . . . ' 

. O Sr. Presidente - Designo pàra a sessfío de segunda~ 
foira a seguinte ordem do dia: · . 

Votacão, om i • discussão, tdo· proJecto .do Senado n. 11, 
de 1 !l23. nntori•znnclo o Governo n: ceder, mediante afora-

. monto, 1í Sociedade Sportiva «Botafogo Foqt-Billl · Club», o 
torreM sito t\ rua General •Scveriauo n. 07,. onde· a mesma 
sociedade tem o s011 c~mpo de sport;s (com parecm· {avo1•ave! 
da ·Commisstio de OonsUtnir;ão, n. 65, rlc .192.1); · · 

. Votacão, em· 2' discussão. rio pro.i~ç.to do Sen~do_ n. 1, 
de 1923, · . dcclnr'ílndo de utilidade .pubhca a Assoctacao dos 
. EmprognclrJs elo Commrrcio r!ó nio rl~ ,Tanciro .. (com. pal'ecer 
fat•ol'a1Íel da Comnrissao rlc' lu.~tiça c Lcaislação, n. li2, ri e . 
1.1!':!/1) ; . -

Votação, cm 2' ·discr1ssão, da proposição da ê11mar·a dos 
Deputados n: 3. r\~ 1!123, que disponsn aos cnn~idntos t't mr:-

. triclJla na· Escola Polytrehnicn r. nos c~f.a!Jclr:mncntos .erJl.ll
parados em 1923. ·o certificado. do exame de latim (com pa
l'ec'er ela Oom.m:isslio ele Jristrncçlio P111Jli.ca.; o((e1~~ccnrlo am·cn-
das, n. 7-1, de ·19':!:1) ; · 

2• discn.~.qfio dit pronnsic:io ela Cnmnra •dos Dcputárto~ 
n. 109, elo 1!122. considr.J•ando rir nt,i\idndc. p11hlica o Clnb 
Sportivo r! c Equ itnciío f:l outras insUtn ic.úcs (r.nm pm•cr.c1' · 

1 {m•m•t.ll'~l · drr Cn 111mí.~stio 1lr. .Tu.sUr,·'l e J,ca,·i.llaçlio, 11. .13(1, 
dn .fnl1") ,i 

{.o •. a .... --:. , 



ANR~ES DO .SENADO 

SS• SESSÃO EM 9 DE .TUJ.HO DE 1923 

flii~::~JDRNCJA JlO Sll. ESTM:JO COJMDIIA, PRgAJJlENTR 

· A's JS e 112 horas acham-se ~resentes os Srs. Mendonça 
~farUns, OJegarío Pinto, Sílverio Nery, Pires RebeiJo, Barbosa 
Lima, J .. opes Gonçalves, Justo· Chermont, Cunha Machado, José 
l!1usebio, Costa Rodrigues, Antonino Freire, Benjamin Biir
roso, João Lyt•n, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Pereira 
Lobo, Bernat•dino l\fonlciro

1 
Nilo Peçanha, Pnnlo de Ft•ontin, 

Jlueno de Paiva, Luiz Ado pho, Ramos Caindo, Hormenegildo 
rle ~foraes, Cat•los Cavalcan.ti, Gon~roso Marques, Vida! Ra
mos, Folippe Schmidt (25 J • 

O Sr. Presidente - Presentes 25 Srs, Sennllot•es, está 
aberta a sessão. . 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

·. · . O Sr. a• Secretario pt•ocede á leitura da nela da sessiio nn
tortor, que, posta em discussão, ó approvada, sem reclamação. 

E' lida· o, som reclamação, approvada a actn ·da sessãq 
do din 'i. 

O Sr. i"· Secretario dá oontn do seguinto 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr, Prefeito do Districto Federal remeltemlci 
as rnziles ·ao vtito que aJ>poz ao parece n. 2 de 1929, do Con·· 
selho Municipal, ampliando os servicos da secretaria do' 
mesmo Conselho decorrente do seu funcclonamento no novo 
edifício. - A' Commlssito de ConstituiÇão. · 

l O Sr. a• Secretario declara que niio ~ta pareceres. 

· Comparecem mais os Srs. I.nuro Sodré, Antonino Freire, 
·.o\ntonlo Massa, 1\fanoel Borba, Jeronymo Montoiuo, Bernnrda 
l\lontoiro, Alfredo Ellis; .José M·nrtinho, J.nuro 1\liiller ll Soare~ 
dos Santos ( 10), . . · . 

Deixam de compnrecet•, com causa jusl.ificndn, o~ 
~rs. A. Azerodo, In~io do Brasil, Ab~ins Neves, João Thomó, 
Eloy d~ Souza, Ferretra Chaves, Octaetlio f'll1 ;\lllh•llll.'l'quo, Ro~a 
e Bllvn: Eu~eblo· do Andrade, Al'nujo Gócs, Goncalo Rollcm· 
llerQ', Ri queira ·do 1\lenezes, Antonio 1\Iuniz, Mn.rcilio elo I~t~
eerdn. 1\lodf:jsto I.cnl 1\~iguol de Carvalho, Snmpnio Corrêa, Iri
neu J\laelurdo1 Frnnctsco Snllcs, Adolpjto Gordo, Alv,nro de 
Carvalh(l, Aftonso Camargo, Virlnl Ramos, Cnrlos BnrbosB. e 
Vespucio. de Abrl'U (2tl) . · · 

O Sr. P.raaldenle - Continua 11 hora do expediente. Tem· 
" palavra b Sr, Josó Euseblo. . ' . ' .. .. . ...... _, .... -. . ...... -·-·· -~ 
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· O Sr. José Eusebio (.*) - Sr. Prcsident.c, desappnrecctt 
dentre os vivos um dos vultos mais ·eminente~ do scenario po
litico o da magistratura brasileira, Fall!Jceu. hontem o 
Sr. Dr. Alfr!ldo Pinto Vieira de Mello, minist.ro do Supt•omo 
Tribunal E'edcrnl., 

S. Ex., filho de Pernambuco, formou-se cm S. Paulo, 
fazendo a sua carreira quasi toda no sul. Foi ·rept•csontanlo 
do Minas cm diversas legislaturas c chefe de Policia do go
verno do saudoso o cm incntc S1•. Affonso Penna •. 

O Sn. Nn.o PllçMmA - Onde prestou grandes serviços. 
O Sn. Joslil EusEmo -- Agradeço a V. Ex. o concurso do 

sou aparto insus·pcifo. Rculmenf.c, l.odos se devem lembrar dos 
servicos relcvantissimos do illustrc chefe de Policia do go-

. vorno Affonso Pcnna. O extincto foi Lambem, na prcsidencia 
do Sr. Rodrigues Alves, representante do Gover1;1o nos pro-· 
MSsos de desapropriação para a construcção do Cúes do 
Porto, onde teve occas1ão de pre,star assignalados servi(los na 
defesa dos interesses da Uniao. 

O Sn. PAuLO DE FnoNTJN ..... Muito bem .. 
O Sn. .Tos É EusEBJo -- (Foi 'interinamente, Minislro dn · 

Guerra c effcctivamento da .Tustiça no governo do eminente 
Sr. EpHacio Pessoa. . 

Como l\linistro da Guerra1 na sua passagem ligeira por 
aquellà pasta; deixou traços mdelevcis e a sua intelligente 
actuação alli ainda hoje é recordada, com vivas saudades, por 

. todo.s que acompanharam a administração de s·. Ex. 
O Sn. CAntos CAVALCANTJ - llfuito bem. 
O Sn. JosÉ EusEBJO - Quando o illus.tro morto foi Mi

nistro da Justiça, tivo occasiiio de apreciai' de perto a sua . 
g·rnnde capacidade de trabalho e a lucidez do seu espírito, 
encarando c resolvendo patrioticamente os problemas mai~ 
importantes de sua pasta. (Apoiados.) 

Foi depois nomeado n1inistro do Supremo Tribunal Fe
deral, e alh a sua acQão 6 da actualidade •: 

Ministro, magistrado, funccionario publico, politico, ad
vogado notavel, S. Ex. foi sempre um homem de bem, um 
caracter sem .laca (apoiados), um servidor da Patria como 
poucos o podem ,se1•. 

0 Sn. SOARES DOS SANTOS - 1\lui!o bem. 
O lSn. JosÉ EusEero -- Sr. Presidente, clean!e das poucas 

palavras que acabo do pronunciar, o, principalmente, dado o 
conhecimento que t.odos toem da .acção do Dr. Alfredo Pinto 
como homem publico o particular, parece-mo que o Senado 
·da Rcjmbliea não póde, absolutamcn!e,· recusar ti snn me
moria a homcnagêm que venho de t•cquorcr neste momento., 

Peco, pois, que V. Ex se digne consultar a Casa sobro 
si consente cm que na ·acta de nossos trabat.lws, do ho,lol seja 
lnncn!lo um ~ot.o d~ ;Profundo pez·nr ~elo fallecil!lon o do 
Dr All'rorlo Pmlo Vtcira do 1\fcllo. (Mu1to IJem; mUlto bem.) 

' 
~-· 

. U) Niio foi revj~to pelo orador •. " . 



ANNAES DO SENAllÔ 

O Sr. Presidente - O Sr.. Senador José Eusebio requer 
que seja inserido. na acta ele nossos trabalhos de hoje, um 

· voto de prol'undo pezur peto passamenLo do eminente 'e inol
vidavel brasileiro, Dr Alfredo Pinto Vieira de Mello. 

· Os senhores que approvam o requerimento, queiram lo-
. vantar-se, (Pausa.) 

Foi approvado 
Tom ,a palavra o .Sr. Scnnclor Paulo de J?rontin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, venho á tri
buna com o intüito de fornecer ao Senado elementos que. 
lhe pcrmitta. fazer um juizo justo e criterioso a proposilo 
de um acto do ex-Prefeito do Dlstricto Federal, Sr. Dr. Carlos · 
Sampaio, meu illustre collega. e amigo. · 

A leitura, no Conselho Municipal, em unia das .ultimas 
. sessões, do duas escripturas relativas á venda e cm seguida, 
. á nompra pela Pr.efeJtura c~os terrenos e bemfeitorias que 
constituem o acervo da Companhia Marcenaria Brasileira; cm 
liquida~ão, originaram debates no seio do Conselho, onde· o 
acto fo1 apreciado com expressões que n1Lo repito aqui por
que tenho a certeza de que- V. Ex. as mandaria riscar para 
não consta~cm dos no~s9s Annaes; c i~ualment.o crit_icas vio
lentas, apa1xonadas e InJUstas, cm var1os orgãos da Imprensa . 
desta Capital. · · . · 

· Um exame succinlo, como o que vou fazer, fornecerá .ao' 
· . Senado os elementos necessarios para verificar que o ex-Pre

feito do Districto Federal, nem ele longe merece a classifi
caçílo. que lhe foi dada no Conselho Municipal,· como tamhem 
não IÍ'Ierece reparos o .. acto que prat.icou relativo áquella 
acquisição. · . 

. .O Sn. PrnEs REBELLO - Muito bem I 
O Sn .. PAur.o nE FnoNTIN - Terei necessidade de re

, montar um ponco .no passado, para qu c o· Senado possa per
feitamente conhecer o assumpto, a origqm daquclla pro-
priedade. · 

·Constituiu-se, nesta Capital, com ·a denominação de Mo
, r-eira Santos. uma fnbrira de rnove'is, a qual. mais tarde, trans
.. ·formou-se em sociedade nnonyma, ·com. a denominação de 

Companhia Marcenaria Brasileira. Inst.allon-sc clla em um 
vasto terreno situado no canto da rua S. Christ,ovão com a 
de. Mariz e BarroR, onde depois se. construiu a praça deno
minada da Bandeira, limitado ainda por outras ruas, de fórma 
.que esta área de terreno tem frente para duas praças, a da 

. Bandeira e a ho,ie chamada Alagôas e .para quatro. ruas, ns 
do. S. Christovão, de Mariz e Barros, ,de•' Sergipe o de Santa 
Luiza, esta t.amhcm clH1111acla Pará. Trai a-se de uma área 

· vasta, que al.tingn n · quasi 30 mil mct,roR quadrados. Neste es
pa~n, c.onstJ•llin a· companhia dons. ndificios de alvenaria, de 
caract.er permanente, destinados ó. insl.allnçiío rias Ruas of
fioinas de carpintaria o marcenaria. No mesmo terreno, ainda 
foram construidos dous barracões para serviços ace.essorios. 
O terreno foi, cm sua qunsi t.otalidnde, murado, representando 
isto, portanto, mais bemfeitorias, cxocntadas por . nqn~lln 
companhia. · . 
<· Não tendo sido feliz nas suns transacções, no· poriodo de 
crise que originou a suspenslio de pagamento por parte •lo 
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:Bànco da Republica· e de outros estabelecimentos bancarias 
· VIu-se a companhia obri~ada a, por escriptura de 13' dÓ 
março de 1902, estando já em liquidação forçada, transferir 

. todo o s~u acervo a um do~ credúres hypothecarios: - o 
'Banco Il:Jo-Malto Gros:so. Por sua vez este Banco entrou 

em liquidaçllo amigava! e, em tal liquidação, tratou de dispOr 
da secçllo mdustrial que continuava com a denominação de 
Secçllo Marcenaria Brasileira. . 

. . Em asse~bléa geral do Banco Rio-Matto Grosso, em li
QU!daçiio realizada a f4 de D:bril de 1905, sob a presidencia 
do saudoso Dr. Manoel Martms Torres sendo secretarias os 
Sr~. Bax:llo de Oliveira Castro .e Dr. João Monteiro da Luz, 
fo1 unam~emente approvada a seguinte proposta: 

"A assembléa · geral dos accionistas do Banco Rio
Matto Grosso, em liquidação amigavel, reunida para 

. deliberar a respeito da prestação das contas finaes, 
apresentadas pelos respectivos liquidantes, cujo man
dato, por consequencia expira, tomando conhecimcnf.o 
da communicaçiio feita pelos mesmos, de ainda não 
ter sido lavrada a escriptura . publica de venda dos 
bens da secção industrial do Banco,. denominada Mar-· 
cenaria Brasileira, adquirida pelo commendador Fran- · 
cisco Casemiro Alberto dà Costa p.or si ou por em
preza que organizasse pela quantJÍI de 240:000$ ·re
cebida em 18 de julho de 1903 e, em seguida rateada 
entre os accionistas,. resolve conferir ao commendador 
Francisco Casemiro Alberto da Costa todos os poderes 
em direito necessarios. inclusive o de. procurador em 
causa .propria, para reduzir ao competente instru
mento publico, a transferencia -de todos os bens que 

. lhe foram vendidos, valendo para este fim a presente 
outorga com força de cscriptura publica como seu le
gitimo Utulo, requerendo e promovendo· em guaesquer 
repartições e, especialmente no Thesouro Federal e na 
·rntcndencia Municipal, 'quanto se.i.a preciso para . a · 
completa eff~ctividade da ltransferenoia dos ditos 
bens, inclusive os que forem de natureza. emphyteu-

. tica-. "· · · 
. . Esta act.a foi devidamente registrada no Registro Espe
cial de Tit.ulos o Documentos, sob n. 116.017. O recibo pro
visorio da venda do acervo da nntign Companhia Marcenaria 
Brasileira, pela quantia de 240:000$,. foi tambem annotado 
no Registro Especial de Títulos e Documentos sob numero 
15.331. . . 

Nilo se trat.a, portanto, de Informações acreas, mas. de ,. 
documentos devidamente registrados, dos quaes, qualquer 
pessoa póde ter, a todo o momento, solicitando, cópias au-
thentlcas. · . . 

· O Sr. commendador Francisco Casimiro Alberto da Costa, 
dono assim do acervo, cm virtude da compra e dos poderes 
que lhe foram conferidos, organizou uma sociedade anonyma, 
entrando nllo só com esses bens, mas tambem com outros quo 
tinha adquirido ou que resultavnm do dlspendios por elle 
feitos. . . 

• . · À companhia; para a qual foi mantida a mesma denomi
. nação «Marcenar.ia Brasi!eirn) <~onstituiu-se em 10 'de fove-
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reiro de 1905, comô sociedade anonyma, ·satisfeitas as exí
goncias lcgncR do regímen a que estilo sujeitas essas socie
dades. 

No art. 2• dos seus estatutos, publicado noDiario Oflicial 
de 19 do fovcreit·o de 1905, está escripto o geguinte: . 

"A conipanhia tem por fim explorar a industria do 
fabricação c venda de moveis o quanto fot• correla
tivo; c para esse effeito, adquir.irá dos liquidantes do 
Banco Rio c Matto Grosso, o activo da Marcenaria 
Brasileira, constante de predios, fabrica, material ro
d~nto, animaes, tudo existente no estabelecimento da 
fabrica, á rua de S. Christovão n. 129, o no (leposito, á 
rua da Constituição n. 3, machinismos em ser, moveis 
fabricados e cm fabricaoiio." 

· Do a~córdo com a lei das sociedades anonymas, foi no"' 
meada uma commissão de louvados, que avaliou os bens que 
deviam formar o ca.pital da comtpanhia .cm 500:000$000. 

Desta avaliação consta que ao predio das officinas e re
spectivos terrenos á rua de S. Christovam n. 129, foi dado o 
valor de 50 :OOOt e aos machinismos existentes nas mesmni'l 
officinns o de 130 :000$000.. · 

. Estú ahi, portanto, o acervo da antiga Companhia Mar
cenaria Brasileira, que passou ao Banco Rio-1\lntto Grosso, 
cm virtude de liquidação desta c dos poderes dados no ~r:u 
representante, em causa propria, e transferido por avaliaçiío, 
para formar o capital da nova Companhia Marcenaria Br·a
sileira, no valor de 180:000$, representado, parte cm prcdios, 
parte em machinismos. · 

Em assembléa geral oxti'aordinarin realizada em 15 de 
dezembro de 1!113. foi resolvida a dissolução da companhia, 
pot• ter ficado reduzido a menos de sete o numero de seus 
accionistas, e, em seguida, nomeados liquidantes os Srs .. João 
Casiri1iro dos Reis Costa o Antonio Veiga da Silva, aos quaes 
a assembléa conferiu os poderes necessarios para proce
derem á liquidal,lãO e :venda, global ou parcelladamentc, dos 
bens da companhia. 

A acta respecliv~ está publicada nô Dial'io ,OfliciaZ di) 
25 do dezembro de 1913, em seu supplemento •. .. 

'l'endo falleoido um dos dous liquidantes, o Sr. Antonio 
Veiga da Silva, em assembléa geral extraordinaria de 15 do 
maio de 1018, cuja acta (lStá publicada no Dia1•io O(ficic1l do 
H .do junho do 1918, foi nomeado parn suhstituil-o o 
Sr. Americo Veiga da Costa Vieira. . · · 

Cito tudo isto para que se possa conlieccr a razão pel~ 
qual o procurado!' da Fazenda Municipal entendeu necossario, 
antes do effcctuada, a venda (t Prefeitura, passar-se uma os
oripturn. que não ó mais do que uma ractificaciío daqu illô 
que tinha sido feito anteriormente. 

·Os valores, portanto, que constam da escrlptura do 4 do 
agosto de 1!122, passada pelo oommendador Francisco Caso• 
miro Alberto da Costa, como representante dos .liquidnnLeH 
do Bnnco Rio-1\Ial.to Grosso, ft Companhia Marcenaria Bra
sileira, não apro'scnta sinão uma oxigencia por parte da 
Prefeitura para tornar claramente logalizauos todos os actos 
anterior()s que tinham sido pratic11dos, quanto á acquisiçiio 
destes !Jens, e o Senado comprehendc perfeitamente que não. 
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~r~ possivcl que, no mesmo dia, no mesmo laliellião a Prc-
1et.l~ra, com conhecimento das duas c~ct·ipturas ·fosso ad
qun'I!'• po~· i. 000 contos aquillo que figur·ava' llOi' 180 • 
. (.4.putados.; 

Entremos agora na ~egunda parle, que é a r·clativa ao 
yalor· dos. 1!.'.'118 na da,la da aequis·icão feita pela Prefeitura, 
.lslo , v~l'lltquçm~s SI houvç ~buso nessa transacção. 
)' . povo, prel!ml!lal'me,nte, míormar ao Senado que, quando 

rcfctlo do Dtslrwto l!cderal, tendo reformado u Escola 
·No.rmal da.nqo-lhe uma feição mais pratica c ampla insti
tumdo alh ms~r~cção secundaria para o sexo feminino e 
lambem a pt•oftsswnal, comprehendendo o estudo das lingua~ 
e creando as cadeiras do dactylographia c stenographia 

: , aq~tell!l escola chegou a ter· SOO alumnos matriculados no scú 
pr1me1ro anno., . 
. q cdificio onde .funcciona a escola, mesmo com a ot•ga

lllzacao de turnos div·crsos, foi por mim verificado não ter 11 capacidade sufficiente a essa organização. 
A escolha de um local p11ra a construcção de um prcdio 

destinado á Escola Normal constitue um problema sério pam. 
o~ administradores do DisLJ;)ct.o Fedem!: reclama uma grande 
área, ll Lambem que su11 localização não se Lot•nc incommoda 
11 Lodos. quantos a trequentam . 
· A praça da 1 Bande1ra, ·pela sua localização especial, pa
receu-me reunir todas as condições descjaveis a essa com
truc~ão. E.ffcctivamcnlc, a cR!.acão Lau\·o Müllet• fica-lhe ao 

·Jacto; as linhas de S. Christovam e os carros da nntiga Com
panhia do Villa Isabel por alli transitam, as·sim como os da 
antiga Companhia S. Cbristovam; os bondes .dns linhas da 
'l'ijuca e Urugnay, pa;:snm-lhe proximo. Os que morando 
para os lados do Cattoto, tivessem de frequentai-a, servir-sc
hiam dos bondes da praça da Bandeira, •havendo ainda ·no 
centro da cidade, ou.t.ras linhas cujos carrQs vão tc.r liquella 
praça. l d' • d · ll · t · · · . . .Nos !lS con tç()es, man c1 c~nsu ar. o pt•oprw ar1o. st . 
I)Stava disposto a vender. 1\ Prefeitura es~a pr·.o~t·tedade para 
esse fim. Respondeu elle a pessoa a quem mcumb1 dessa tat•cfa 
que sim, mas mediante a somma de 2.000 contos. Mandei-lho 
clcclarar que absolutamente não concordava com esse preco; 
mas que, si. elle acceitas~e 1,. 200 COf!lgs, pela ~ompra do tc!'
.reno, inclUSIVO as bemfmtortas o edJfiCIOS CX!Slcntcs, cstarm 
prompto a effectuar a opcracão. · 

Não nccórdando quanto á minha lll'Oposla, a acquisir:ão 
deixou de ser feita. 
· Bm 1922, tres annos depois, portanto, da ,época, approx:i
madamente, cm que isso se passou, o Prefetlo . do Governo 
passado, meu illustrc amigo St·. Dt•. Carl,os S!lmpa_io, consc
. guiu chegar a um accôrdo com esse pt•oprwtarJO oflcrcccndo
lhe a quanti.a d~ 1.500 contos, assim retn:csentndos.:. 500 
contos em dmhe1ro e 1 . 000 coutos cm apohces mumc1paes 
do omprestimo do 1920, juros do !i o/o, apoliccs essas que, _na 
occasiüo, conforme se pódo verificar, compulsancto as cotacues 
da Junta Syndical, no fim de ,iulho e primeiros dias de agosto, 
.eram vendidas ao preço de 157$500. _ . . . 
· Ora, mesmo CJI)e elevemos essl!- cg!açao a HiO$, vct•tftcu
inos que ellas soffrmm uma dcprectaçao de ~o% do seu. valor 
tJ,omiual. Nestas cqndic,õcs, essas m11 apohccs cot•rcspoude!11 
t\ soo contos em dlnhctro, os quaes, ,Juntos aos ~00 cm . dl
nhou·o, perfazem 1 •. 300,. ou J?Ouco. mliis dll quantia anteriOr,• 
p1cnto avaliada o por mun olfcroclda •. . ...• ~ 
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Naturalmente, nesses tres . annos decorridos, esses ter
l'enos foram, como todos . te em sido, valorizados; na proporcão 
dos. alli ex1stentes. · 

Vejamos agora o que representam esses i.300 CQnLos., 
·.Representam os edificios . construidos · pela Marcenaria 

Brasilmra e os barracões alli existentes. A área de um desses 
· edifícios é grande, tem mais de 2. 000 metros quadrados, 
sendo a do outro· pouco inf.erior.. Qualquer construcc~o que 
se fizesse hoje naquella área não custaria menos de iW' o 
metro quadrado. , 

No meu caso, essas construcQÕes não tinham grande 
valor, porque pretendia demolil-as, .para, na área, construir 
o .edifício da· Escola Normal. • · · · · . . 

Para mim elles não tinham, pois, . grande valor, · malt, 
apenas a possibilidade de utilizacrio de uma grande . parte dos 
seus materiaes ou talvez de algum .barracão, que pudesse · 
servir de dependencia destinada ás aulas de gymnastica ·da 
propria Escola Normal. ' 

No caso .do Sr .. Dr. Carlos Sampaio, a questão. mudou, 
porém, de aspecto: S. Ex. lutava com .séria diti'iouldades · 
para collocar, os habitantes 'retirados do morro ··do Castello1 que tinha de ser arrazado, como estâ sendo. ·Existindo alh 
diversos barracões, S. ·Ex. podia facilmente collocar, como de 

·facto collocou,. cerca de 500 daquelles habitantes. Para elle, 
portanto, havia uma vantagem immediata em relaQão q. esses. 

· edifícios, o que .não succedia no meu caso. . _ . . · · 
· · · Tomemos para ·exemplo . que essas . construccões · sejam 
avaliadas em 300 contos, quantia que, presentemente, teria da 
ser consumida em caso semelhante. Restam, portanto, mil 
contos, valor dei terreno. Ora, sendo a área de 29 mil metros 
quadrados, approximadamente; resulta que seu custo excede 
um pouco de 300$ por metro quadrado. N~o ha nada, pois, 

·. de exaggerado nesse preco, porque é muito difficil enoon• 
trar-se hoje om um ponto . tão central, como aquelle terreno 
dispondo de uma ârea com essa proporc~o, capaz. de servir i( 
construcoão da Escola Normal;· · . · · 

· Nestas éondicões, creio que·, si a Prefeitura julga que, 
pelas suas difficuldades momentaueas, não póde tirar vanta-. 
gene directas daqulllo que pretende tambem appllcar a uma 
reparti(lio municipal, poderá dispOr do terreno, vendendo-o 
em lotes, retalhando-o,. e . com certeza auferirâ. quantia su• 
perior áqüella que dispendeu, porquanto só de frente de ruas . 
tem 624 metros, fóra a das ruas que ainda podem· ser abertas 
d.entro do mesmo terreno. · · '· : · · . · 

Consequentemente, pela explicacão ·que acabo de dar· .ve· 
rifica-se que a escriptura da mesma data, passada entre· Fran· 
cisco Casemiro Alberto .da Costa, representante do Banco Rio·· 
Matto Grosso, e a Companhia Marcenaria Brasileira, pelos 
seus liquidantes, não é uma escriptura de· occlisião; ó apenas 
uma ratificacüo de actos que se tmham passado ha f7 annos, 
quanto a uma campanha, e ha i9 annos, quanto á outra. 

Todos . sabem qual tem sido a valorização dos terrenos 
. uo Rio de Janeiro nesse decurso de tempo. Nilo é precisQ 
sinão consultar qualquer dos t•egistrosJ onde ·alio feitas as e&• 
cri.pturas de transmJsslló de proprieaade, 1111.ra ver que, nci· 

·caso actual, haveria uma porcentagem de valorização que nll.a 
é maior que a de outro·s bairros. O bairro de Copacabana tevq 
)lma valorizaÇão ainda m.Jlior do que a verificada a~ll.. ..l. 
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Quanto á ultima parLé rla accu~acão feita. ao Dr. Cal'los 
Soonpaio de que tendo sido passada uma escriptura .de 180 
contos, foi restituída a importancia de 11 contos correspon
dentes ao iinposto de transmissão, isso é uma consequencia 
logica do accOrdo feito . 

FicoU; acc~rdado que o preço seria de, 1. 500 contos, sendO. 
500 em dmhe1ro e i. 000 contos em apohces, livre de toda e 
qualquer despesa. · . . · 

Quem exigiu a escriptura de ratificação foi a Prefeitura; 
por conseguinte, si ella julgou .que isso era indispensavel, a 
ella é que cabia a responsabilidade dessa despesa. 

· Creio ter fornecid_o a V. Ex., Sr. Presidente, e ao Senado 
os elementos necessarms para que possam chegar á conclusão 
de que as criticas vió!entas, apaixonadas e injustas que veem:> 
sendo feitas ao ex-Prefeito desta Capital, Dr. Carlos Sampaio,
siio comrpletamonle improcedentes, c que misse acto S. · EX.i 
.procedeu com toda a honradez. (Muito bem; .muito bem.) . 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente. Tem 
a palavra o Sr~ Silverio N ery. 

. O Sr .. Silverio Nery - Sr. Presidente, preciso dizet; a 
V. Ex. ·e ao Senado que, ·ponde do parte a acrimoniosa expo
sição do illustre Sr. Deputado Aristides Rocha, pronunciada 
na sessão de 7 do corrente, na· Gamara dos Srs. Deputados, 
fiz, effectivamente, quando governador do ·Amazonas, uma 
operação de ·credHo na praça de Nova York, com o fim de 
levar a effcilo a incampação .dos serviços de tracção eleclrica, 
aJ)astecimcnto d'agua e illuminação clectrica, attribuidas al
guns annos antes a emprezas americanas, e· isto porque os 
de(icits desses serviços augmentavam em todos os exercícios •. 

A acq~;~isição desses ·se~·viços .para o .Estado, a qual a~
cendeu mats ·ou menos á CJfra de sete mtl contos, fot consi
derada nessa época muito bDa por toda a imprensa da capital. · 
A emissão de apolices para consolidar a divtda í'luctuanlc foi 
feita em Mas condições para o Thesourd, e os credores sub· 
screveram em sua totalidade este ·emprestimo interno. Affirmo, 
Sr. Presidente, que taes dividas não foram contrahidas pelo 
.meu governo, que só teve a responsabilidade da rescisão ami· 
gavel do um contracto das obras· do· um novo hospital com . 
o honrado Su. commendndor Antonio Januzzi .. gue recebeu 

· grande parte· de seu credito nessas apolices. Affirmo ainda 
ao . Senado, Sr. ·Presidente, que durant.o o meu governo os 
oompromissos tomados por elle, quer externos, quer internos,· 
foram pontualmente cumpridos e não só isso, mas Lambem 
todos os serviços de·navegação, de fornecimentos ás reparti· 
cões publicas, ordenados do funccionalismo, subvenção a es
tudantes, tudo, tudo ficou pag·o em dia, deixando ao sahir 
ela administração cerca de trcs mil contos de réis nas sua~ 
diversas caixas do Thesouro. · 

Quanto ao cmprestimo da Scõiété Mar.!eillaisc,. executado 
pelo general Cónstantino Nery, posso declarar que foi levado 
.a effeito, nposar dos conselhos em contrario que dei por 
carta áquollo governador, pois mo achava no Rio. S. Ex. Q .. 
julgava nccessario para. o .se_u governo. . . · 

o Slt. LoPES GoNÇALVES- E' uma verdade· incontestavej 
9. que V. Ex. está dizendo. · 
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ANNAES DO SENADO 

O Sa. SILVERIO NERY- .•. mas durante o per iodo da sua 
adminlstl'Bção, cumpriu satisfactot•iamcnte os compromissos 
decorrentes da mesma operàoão, o que o fizeram Lambem os 
seus· successorcs coroneis Afl'onso de Carvalho e Antonio Bit
tcncourt. 

Ora, Sr. Presidente, nenhum dos presidentes do então, 
·esses grandes vultos do veneranda memoria, que foram Cam
pos Salles, ltodrigues Alves c Affonso Penna, desa(lpt•ovou 

. aqucllas operações feitas co'm o intuito patriotico de im
pulsicnnl' o progt•csso ·do Estado c o embellezamento da sua 
capital, que Ill'ovocou do St•. conseleit•o Affonso Pena, ao 
chegat• ú nossa terra a conhecida exclamação: < 1\faiiáos é 
.uma revelação da Republica:... · · 

. O Sn. LOPES GoNCALVES- ~fuito bem. 
' O Sn. SILVEJ\10 NEI\Y - O (unding.loa~t levado a bom 
termo pelo governador Dr. Jonatbas· Pedrosa teve até o as
sentimento do Sr. Presidente \Venceslau Braz. 

Do gue se trata agora ó de um outro cmpt·estimo, ao 
<jual o Governo do Exmo. Sr, Artbur Bernardes não quet' 
c ar o seu endosso, do qual niio quer ser avalista e aconse~ 
lha aos banqueiros estrangeiros quo o deixem· ú margem dos 
seus negocias.· E' bem clara a nota que o. J01•nal do Com~ . 
11111rcio publica e que cu leio: · · . · 

•. .. 

:«O· St•. Dr. João Luiz Alves, Ministro do Interior · 
c .Justiça, expediu ao Sr. Dr, Rego 1\lonteiro, gover
nador do Estado do Amazonas, o seguinte telcgramma, 
urgente: · 

rc Chegando ao conhecimento .do · Governo Federal 
quo o · Governo deste Estado intenta eontrahir . novos 
emprestimos externQs, communico a V. ·Ex. quo, para 
salvaguardar ·os interesses nacionaes. · o Sr. 1\luustro 
das Itelacões Exteriores, por ordem do Sr. Pt•esidente 
da Republica, tJ.eegraphou aos nossos embaixadores em 
Waslungton, Londres c Paris, determinando-lhes guo 
tornem publico que o Governo da União desaconselha, 
cm face .das condicões financejras e administrativas 
desse Estado, qualquer empresttmo externo que o res
.pecliivo governo pretenda realizar, Assim' procedendo, 
o Governo Federal, conhecedor das referidas condições, 
pt•ocura resguardar o credito do paiz, que nilo póde 
continuar a ser l,lre.iudicado ·pela impontualidade na. 
cxecw;ílo das obrtgacões de alguns emprestimos esta
duaes. Attenciosas snúdacões. -João Lui:: Alves, llli~ 
nistro da Justiça., '· . · 

A declat•açílo a que a Ilude o Sr. Ministro da Jus
tic,;a e N.egocios Interiores, no sou telegramma ao go~ 
vornador do Amazonas, o quo foi transmittida pelo 
Sr. Ministro das Rolacões Exteriores ús embaixadas 
de Washington, Paris c Londres·;. está I'odigida nos se-
guintes termos: · " 

«O Govot•no Federal do ·Brasil tem tido noticia 
rlc que o Estado do Amazonas }lrojecta a realização do 
un1 novo emprestimo externo. Quacsqucr qua sejam 
as g·arantias que o alludido Estado pretenda offereccr 
para essa opern~1io, 11 . UniiiQ consictcrn de ~eu dever ' 
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. · · · · desautoriz~r Stllnelllanle lentaliv.á, avisando ~s divei'sas 
- · · praoas · européas · e. nmct•iennas que o Brastl dosaeon

sellta ·de. modo positivo ·o 'planejado emprestimo, c .nüo 
. ,. t•esponqe de.manelranenhumaJ>elo qpe. do futuro·vier. 

-· ·-·,,._ 
• ·· a s.ucceder•- nos 'tamadot•es ou •subscrtplores .. A actual 
:··.situação financeira e admhiistratlva do Amazonas evi

. · déntemçnte nllo permltte;a. este· Estado da .li:ederãçúo 
.' :. · · , conttalur ·no.vos··cncargos,, , , · .·. · · · ·: . · ·· ·. 
-. .-_. ,. :: ,·:·: · ... ;·:·:, .-; · .. :." ·:·. ···~ . :::-: .. : ..... < . .'-:·· . .-.,,,• ... · .... ~-- ·.·,: ·.'/.-.!. '. :_ ._- ' 

- r ·. · ·., . Pnt;ece, .St:. · Pt•esidente; ,que o .distincto e ,npbre Depu- . · · 
· . ·, tado1 St•, 'Artstldes .. Rocha, qutz lançal'· sobre• as mmbas co~tas · 
·i · uin ·mundó.de responsabilidades.· e ·esse estado 'de cnchcl''.L a · 

,· .. que: chegou o. Estado doAmazonas. 1E',a co~~inuaçlio de,·uma 
· catnpanha Jonn e. perseverante, . .que só termmnrú, . q11ando ms · 
; afaslat•em. das .posiçtíes: poliUcàà,= nas quaes os meus: contera•. . 

... ~ ,·.' taneos·me.Jeetn com.· igual. perseverança e. tenacidade .susten- . 
. .. · . ···-· tàdo; coono .nas .diversas·.· eleições e reeleiQões. para.' cís- postos 

el(lvai:los- da Republica; > ~ ,. . · · · ... ·.• • . - · . . ·.•· .... 
· ·. :. :. . Era o. qtie. tinha a·:dizcr. (Muito 'bcut; m~ito bem.) . 

' ':'; osr;·'pre~i~erit~'.;;.ÓónÚiul~·:~ .h~t·~'d~ ÚpediÓnte .• · 
.".:_ .-:·. ..:. -~ • ·: ... , ~-···;. ~"; ·.:, :·:~·--.~-;--- ~ ••• .- _-,.,,_ ... •. ·Í .·-~-· ..... ' • ..... ' ' ... · •. ,. 

- ' . ·-~· O ar;_ Lopes . Gonoalves ~· Peco a plilayt•a. . · ·· ·· 
... ' : . : ~~··O '$r. Í';e~iilent~•:J: T~~--~ palavra' o nobt•e Sonadot•. .· · 

·.,;_··, ,_;.' '·-"':.·::- .. <: :.· .. :·;:-"::' .. ·:·_ :: _;,·_~·-,-_.~:<""--:.: .. ·::.·.-: ·,_, .-.r,.:~·· ' .' .... ·: •. ,.·_. ,,J·. '' : ·'·' 

..... ·. ' ....• ' .o. sr.<J,opes Gonoalve• '(úiovimento dç áttCIIÇÜO): ;._ Sr~ .. 
. · · . Presidente/Senhores .Senadores; .. sexta•feita ·.ultima; falleceu. 

· • -em·éLisbôa .. o genial poeta Guerra Junqueiro, conheoido, pelas 
· · suas :grandes e luminosas obras,. em duas gerações conse-· 

·-···;·.cu~ivns;· .. ·· .. ' · · . ·· . · · 
.,-.·.~- · •. , ___ . ·._ ..... -,·.:.: ...... : .... .::-_.,. ·.-_.·:-~··-: •.. , .......... ·', ... ~·-> ,.-~',"•-' .... '. ,.·.- .. ,· 

.. · · .. ·,·~··:?Níio• !l .. leviu~ muito.· állo. o. elogio, a esse poderoso cet•ebrô · · . . .-: da naciíU htslt:ana;·· dizer qui!- depois~ de Canlões; cm :o :maior .. 
. , · · · :~.: .poeta;. q.ue : appareceta. ; .níio só .ein · Port.ug.àl como . na. pen.insu. la · · 

· 'lbcrica; como em. todas .as. regiões· onde.ae .. falle •e se cultive · 
.. .o•:nnguf•PQJ:.tugueza: (apó1a4o)-;, . ··· ·: :· ·. . •·.:. . •···· · .• · . · . 

. _ ·· .. ·.···· •. •·':':'MW~f): .loven; .{Jertcncendo 'á brilhante pletade dos renova-· 
·:-: .. dot•es ... c().unbt•çnses,·~m· ciJ.lo .n_qmero .. se destacavam .os·:viJUos ... 

· · · · • de·Antbet~o de .. Ouental; ;Eca.·de Quetroz;!·Q ·sran'de Ironista no.· 
· ·. 7 · · •• l'omanée; ·e:·muitos>e ·muitos •outros; Gu!lrt•a• Junqueil•o: enri"'' < 

, : .cíueceu- a 'litte~atura ·dlneu :palzrcom esse: monumentat,poemà . 
: .. que. se denomma A .morte. de :D, Jo(J.o, a que-: se segutr.am .a -

···· ·· · · V,elltice: .do ·.Padre Eterno;, ·os Simples, e Patria, :llymno natrlo• 
.hco. ~· .nro( da democ~aeta ferro em. braza. co'!tr:r toaos .os 

. : .. ·.deS~J!àlldos:.das dynasttas reinicolas ·-.-·a affonst·na,·· a • de· aviz 
. • ·· e; ;~.speoinl,!nen~e,:.a de. Bt•ansanc"·· ,Não é tó~a~_do. pr<moslto ... "' 

. asstgnalar,que .. si ·Guerra· Junque1ro, no .convtvto das· Musas, .. 
.. · .. soubo~cantar coin grande· insplraçilo; deixou,. tambem, deslum,. 

· brantc:,. vocabulo,rlo,. onde toáos podemos aproodet•. as. beileza~ . 
• da· exP,!'essilo ~ ··. Níio é dein~ls comparal~o . ~ . extt•aordinaria . :. . 
' nient~lida!lo 9uc ó ·Thcoplulo · ~t:Qs;a; .. lalvez, nc~te. momento, · ·.· 
· o maJOt' · sabto do .. mundo. occtdental - esse mcomparavel · . 

.. . Tlioophilo; ·que . esci•evo e. descreve o cyclo do, . humo,nidade, · .· 
a.lt•uvils de. Umo,··cpopéa; cm que vibt'a, níio .só ·a alma lu·· 
~;utuna,: como a nlma de todos os povos,· de todas as Idades, · 
'do' t.odas as rncas o de f.Ddas &!! clvillzo,cões; esse grandioso 
·l\Ieslro,··quo vivendo o,inda, para honro, e gloria da nnciio por
·.tuguozn o do todas aque\las que cultiv·nm us lettrus, ·tem em 
,_' .. s. ·- yql, III.; _,_. ~·· :: · -~· . 4 . 
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. torno d.e si, esse monuinentÕ impereciveÚ qJe é a historin. da 
· ·- 1illcratm·u porl.uguoza, em. 9ue ; estuda, um a um1 Lodos o,s 
· . lllassicos da língua, desde Gil V 1cente .. e Camões, até . os ma1s 

'modernos·· · · · ; · . > · ... 1. • • · .• , . . ·. .. . . . . 

· · SenhÓres 1 irmanadÕs, como nos .achamos. por todos 011 ti
.lulos, ·desde à nossa :co_1onizncão, até esta. bor~··· com. o povo 
colonizador, .nós, bras1lenos, e· o Senado do· Brasil.· nllo podemo~ . 

. , · ·deixar de· sentir, à c vjbrar um,u.. saudado profunda· em recol'" 
ctacão dessa luz b~m~e1tora e potente, que· se ap~gou . e . de_sap~ 
·pareceu dentre os VlVOB,_ . . . . . . . ·. · .· . . ..... 

· · · .: ·Guerra~ Jutiquéir'o · talleceú em.• .uma. ·mànhã . de estio, 'ao· . 
grande .sol de jll!bo .e como que, naquella ·cabeoa vulcal}i.oa de_ 
inspirações, de ·.Imagens, de senUmentos, de. grandeza· e· de 
amoc á. sua~. patria e á •. humani,dade, perpassaram' 'aquelles 

··.versos.,_ la.Jlidares com que o .. gen1o do poeta ·eno~rra ;a ·mo~te · 
de·D. Jollo.: · · .. , .·. · · ·- .. · ... 

:c Já de. aponta o .~os.icler. da aúror·a· ~- · 
A" estrella·'da· manbL · · .. · .· .. · . 

:"'• ·- \ 

:;, -. 

. . · · Na altura, resp lándece • . . . . . .. 

··. · ~a:. oo!p;i~j· 8~:t 1~~~ic~mvi\r~nd~.· .. · '· · ·. ' . 
. . . 'rão lfmpido, 'ião alto;. que -:parece · · • · : · · 

. Que ·é a estrella, no· céo, que está cantando., · 
•, ,· . ' . ' _ _. .. : ' ' ' . ·', ' . . • • _.-: ':·_ . . f~~-~c...' ·'·' ' ,, ' 

. E, n.osse · scenario da _n~tureza, cerrou os seus ólhos 1. :· . 

·· .. · 

·'.Ao LuÍlanhecet:'dci dia·7, 'aber~ií.s .às' janellas do.~s~u apo-. 
sento e. entrando' por eUa · um :ra10 . de sol. a· cotov1a ·penin'-

. sular, inspiradora de Guerra Junqucil;o, ·vibrou .o·.seu· cnntico ... · 
no céu, et•a a estcella .da manhã,. o ,o poeta, pagando seu tri- ·· 
·bulo. á rràgi)~dadi:J da mat((ri~, legou.· á sua patria um nome·_ 
jmmorredonro, 'que deve set·_:nnmorrodoUl'O :a· todos. nós, bru-'. 
sileil•o5, que, reve~:onte.s, devemos· .curvar-nos· .anté'.:.essa fi- · · 

.sura do lleroico e suõhme povo ,Pórtuguez, verdadeiro cultor. 
. ua· lingua que falamos, verdade1ro cultor de todos os . sen

timentos da humanidade. (Muito bém. · Apoiados .. ) · · • ·. · . 
. . : ~ ···Meiiho;',.· p~is; sr'.' .. pJ.;esictenté, _não -~só· ··dó·; m~tl.t.-,Prowrio,. 

como convidado por alguns ·collegas desta· Casa, ·requerer .ao·· 
Senado· q-qe :.lance· na ,_acta. dos .. nossós :traball).QG ·um voto.::de 
Jl!'ot'undo p!l~at', d~.-pl·ofunda mngua, pelet ,d'es~pJiarecimento . 
de Guer:1•a .Junq~en·o, telegrapllando, :nesse ·sentido, ·ao Go-

.. \'erno pot•tuguez :9,. no Senado · da Republica . !lot•t.uguezn •.. 

. • (Mtdto .lien'l .. Muito .bmn ... , O 01'1142.~,., é. _cump1•i1nentado 'pelo-s 
·:se.us cl)l/.eoas .• ) ... ·,, , . • .. ·• .•.'··'·- .. ::', ... ,· .. 

·;.: ... ''o 81\ P.re~t~ente,'L .o:S1·.'Sõn~d~r Lopes .Gcinoalveá r~~. 
. quo1~ qur. .-se mSll'a. na .acta :dos trabalhos. de hoJe um voto de 

-pet.ar ·.pelo fàllecimento, · ein 'Portugal; c.lo poeta . Guerra Jtin- ·. 
__ qqeil•o e que· o Senado ·exprima ao. Senado de Portugal o seu 
JleZàr.. pulo mesmo· facto •• ,; '· · · . 

. I , , . ' ·: . ., ' . ' . , . . . - . . . .;~. ., . .,:, ·: , .. . . ', : • . , 

.. ·. Os ,Srs. que app1·ovnm, :qJ.~en·am:'levanLar-se·tpausa).-
• • '• • ,o • • • , • , • ~ I :i,, • ' • • , • 0 

· · · l!'oi ápprovndo. · · · · --;; · 
' . ' . . 'ORDEM DO DIA 

. ""i" 

• j, Volar;tio, cm i• uiseussão, do p~ojoclo do Senado n. U, . 
de'. Hl23, au Lo~izapdo o Governo n ceder,, médiant~ af,o~~-
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monto, ú. sociedade · svorLiva ' «Botal'ogo. E'Óotba.Jl · Club» . o 
terreno. silo á .rua Gencm! Scvcl·inno n. 97, onde a mosina 
sociedade tem o seu campo de .sports. - Approvado vac á 
Commissuo· de .Justica c 'Legl~lacão. . . ' • · 

- . ' '\ ·.' : . . . .. . :: ' ... · .. 
• ,·., · Votação, ém 2' discussão, do· projecto do- Senado n .. 1, 
de 1923, 'declarando . lle utilidade publica a Assoolaciio dos
Empregados do Commc••qio ào Rio ~e Janeiro.. -.c: Approvado. 
·, ;\ . ;,. ' ' . . . . . .. ·.· ,·.. • . . : . ·.. . . . . ~·· . . •, . . . . 

· ·. ·. . Votuciio, cm 2' discussão, da proposiçilo da càmara dos · 
D(lputados, 11-. 3,. de 1023, que ·dispensa· aos candidatos· á mli
tdcula na. Escola Polytcchni.ca· ·c nos estabelecimentos equi
parados' cm 1923, o ccrtificadõ do exame de latim. · -- Ap-

·. :Pt'ovuda • · . . .. · 
' . · .. . 

- ... · ··.', ..... , .. -. 

. ' ' . ' . 
. •São_,. ·succes&ivlim_cnto, approvadas as seguintes. 

' ··-: EMENDAS 
·j'.- ·, . 

. , . Ao art. ·t:• .Em ve~ .d~: "no. anno de 1923'; leia-se: "no 
anno.de 1924". · · ' 

. .Ao. art. 2.• Supprimn.:se·, . 
. . Ao.. art. 3, • Supplllma-se. > . . 
· Ao art_; -t•, que passa., a ser. arL. 2•. substitua-se ~ssim: 
"Siic '\'~lidos :PB~a a matrJC).!la cm. q~a.Jquer .esta~elecimento 
dn· ensmo supei·Jor. da. Republica, o~funal .ou equiparado,· os. 
exames. ~~9: preparat01:10~ prestados . perante. qualquer "destoa 
·estabelecimentos na VJgencia do decreto n,. 11.530, ,de ti.· de 

' • 

. ' .. 
\,' .. 

marco. de .f,9t5." . · ·.· . . . . · ·· , 
...... Ao art.:-li.• Altere-se-a numeração para .. art.·a: · 

.· .. -' c)·: sr: Pa~i~ .. ele Frontin (petú .. Ol·dem) .-.~ Sr.· Pi•esidente; 

. requeiro .~uo y;· Ex. ~e 'digl}c. consultar ao Senado' B!>bre .si. · 
concede dispensa_. de . i~erstlcio lpara .·que . a proposicilo . da 

. Camara dos. l)e):!uta.dos n. 3, que acaba· de .ser. ap;provada .em 
segunda discussão figulle' ·em ,terceira· na proxima sessi'lo. ·· · 

. ' . l . c ' 

: -. ' '·. ' .. ' ; , . I.:_ -. . , .. : : .. ,,;. .·.' •-.. ···~ ' . ·;.' . . . , : ' . ·· .. 
. . . O 'Sr~ -Prealdente ..:.. ó Si'. Senador Paulo de Frontin re:
·q_ u_c_ r i!ispensifdc.iril_e•·s_Ucio. ·i•at_·~ que. a proposição _ql!o acaba. 
_,do sor approvada.eFJ~ro em terce1ra d•sçussão na p~OJ:lll,la ~es:-. 

· silo.. Os Srs •· que approvam _o requet•Jmento quetrarn _.se. lo-
" yanfar, (Pa.~sà)'. . · · 

·. : · Foi apprôvadÕ. 
.... ' . . . 

....... . 

. . . 
CLUB SPOR'l'IVO DE .li:QUITAÇAO . 

'. . ' 
2' discussão da protJosicão dn qa!'lura dos .DcpuLudo~, 

n. 100 de 1922- ·considerando -de utlhdade ·publica o ~ctub 
S•twrlivd d•J · Equitac_ilo ·c outras lnstituicõcs. - A.pprovada. 

· O Sr. Jeronynto Monteiro (pela· ·01·dem) - Sr.· Presidente 
· ·l'eQUI)ÍL'O a V, ~X, que . consulte li o Sen~do soQ_re ~i . GO!W~d(l 

. ' 

·,.(' 



-·~·'.-' .. , -:-:::: 
. ' --~ ~ " ., ~ ~...- . ,. ' .: :•, . .. 

-...... 
.. '' 

ANNA!S DO 1Ji!NAbO . 

. disp~nsa de fntl'!l'Sticio para que . o J;rojectO dó. Seriado: n. t,· ·. 
d~ 1923, entre em terceira .discus_são, na proxim_a- sessão; .. ' 

' .: > •', 

•. • .••• '.. "' ._; - '. ' • ' ' . • . '\ j '_ . •• : 

· O Sr •. Presidente -"_ 6 81•., SenadÔl; ãeronymo: 'Montelrci- · 
·-. 1:'oqnet· dispensa de· interstício paro. Ql!IJ ~ pi•ojecto- do se·-: .. 

nado n. 1,. deste anno :entre em: te1•oelira discussão, na•sessiio. ·· · 
de ··ama1ibã~:. -_·. -- · ·. · · . · · · · · ... 

. . 

. _: :'• .. , . .: _.·· ... · ::'· ... :. ··:.' . : .• --.:.. ' .•:-.:.· ·.::.'._; . ."-,~ .. : :- 1,. __ ' :- ":·~-. '·>.:..-'.: ·.•. -.. 
-·· . Os ~rs. que approvnni o I'équerimeiltQ de S\ Ex.,queu'a!ll · ·-

. sti levantar:'(Pausa). • . . ., - ·· ·: · .. • .. ·_.· : ·: .· .: .. ··· ·_._· ... · . 
. Foi appro~ado. :: ·:_ · ~- · · • .• · · · ,· .. · . 

• J 'I.:-·,:··~:;,:'· I ·, >> .~·,: • ' • t' \ o ,' •: ,' • • 

Estando esgulnda, a matel'ia .da Ol'dem do dia, '·ou lcvan· --- , _ 
· t~t· ·a sessiio, designando pa,r~ à de amanbii,· a .~e~i~te . :_ < ,, ~ 

. •, ... ..,-;.. ·· ... 
• • ~I 

:.. .. . . r· , . 
ORDEM _DO' DIA· . .. ',:· ·.-.. · ·. -.. 

•,.", 
' .-... 

'. " {; 
; .. , . . ~- ~ .:-- · ..... · · r:_·.~ ·.:·.· . I .- --~- <> ._: ~ .. ~:.-. . ... : 

a• discussão ·,do prqJec!o do -'Senado, n.. _t, de' Hl23, · . 
· declot•arido _· de· u.Uiidadc _ publica .-a· Associação .· dos Em;;· • ·-.• - · 
pràg11dos: do ·- .Gommercio :do Rio · dé 'J.!lneiro: ~- (com: parecer ' . ·- · ' , 

'(avora"•?l .tia Comm•i!I-SáO de :Justiça, e-LegialaÇão. n. 62,.dê,·"- .· .. 
·-102:1); _ _- -.: ... :.·.. ,'' ' ·. ··:j.-~.;·>·~·:--:··~_.i··~---· .... ·>:::'(-:'~_.~ ~·-··._::~_·: .. _: ,···-~··1.-~·-,·. 
. 3:' dt~t\ussao . da· .pr&pos•cão da-· Camarll • dos . Deputados, _ . · -. · 

. ' Jt .. 3, de 1923, .que ~d-ispensa .. aos candidatos á matriçula na j·: . . ' 
' J!:scola Poly!echnicn :e IIQS ··estabelecimentos eq'Ulparados "ém : . 

. 1923, o· cer!ificndo do exame de Jatim (com -emeildas'da·Conl• .... :. 
· . ·. missão de fl!sli•ucÇiio · Pu!Jlicâ; iú'. áppr()vâdas; .e .pare·ce.r.:·n. 7 I, . -

-1.9!9); .. :.,< '. ' .. ,:,>~i :, ,· ' : ::•:; •]'.,;.,:- ··--~· 
·' . Eliscus%ão · unicu~ do ?vétl(,-do -Pi·efêM dii· .. pislricto ''Fc'- ,:- · 
·dera! n: 3 de 1923,- á:resoluciio do Conselho:~luriicípai·diilpen;;. __ · 
~ando .d!i -aluguel e dos l'espectivos ·impostos. H·:· Villa~L·o~os, ·· ·· ··· ·· ·. 

·- -· pat·a que: de quatro-· concertos ~no l'hcatrtf!lfunicipal (com·· p'a•···- : 
. l'ecer. 'ftJVOI'avel da, Com:misilão.; -de · · Constitu·içdQ, ··.- ll.: SI ;-,:de. 

f9J;J)i_< .· .· .. ·:· _·· .. ' ···~ ' _·.' ·> .··~ ::;:,:· :-,•i;::·:~ :-. . J 

· ::-Discussão uilica· iló· .véta ·do Pi•tife1to .. dô 'Distí•icíO Fe- ::
tlcra,l,•_n, 118,-de -1~22; ~~!esolucil.o 'd_o·ConséJho iM'~tlieií>al q)lif , 

_ e~uJpot•a o a~tuol. arJm_mJstrador ·da. ga•·age .da~:Lnnpeza Pu-: :. . ._ . 
. . bhcat· e.' llartJcular·aos administl•adol·~s da mesma -~.t·cpal'tir;ilo ·• 

(·co11~ 2Jat•r.cel' favoravcl da Commissllo ·de Constit_tuçau,. n. 08 . -
111!3) • . . --·- . . . . . ' - . : . .. : ·, . . . 

, . . - , " . -:, - . . --~ ...... :::·:. , .. : .. : ..... .' .· .. ·• . L. ~ .. 
Levauta:.se. a .sessão IÍ8 iLÍIÔr~~:-:QT2o minútos. ' : '. . . , .. -· 

·. ' 'l .' ·; . ' .• . ··.;: ··-·' ~ .• '·. '- . : ' .- ' : . . -' 1: 

'. ',.J•::- ·.· \ ~ ,. •" 'I/·,.. ·,) ·. . ... , 

~- . ~ '. . .. , .. ;. ~g~· ' ' ... ~·1 
· -. ACTA DA nEu~u.o; EM ,.to DE JULHo DE ú12s . . . . . . . . . -

/' .--
.. 

Pllt::Stnr::NCJA ·UO sií,~ OLEOAÍl,IO .PIN'I'Oj 2~ SECÍIETARIO • _ 
. ' 

. . . \ 

. _. "\'e. ta .e. -112 homs acham-se pttesentes os.'srs: Olegnrlo , · 
Pml.o, .S.ilvcrw .Ncry, Lopes_. Gonçalves, Jus! o Chermont, An· . 
J:lipo f•·pirc, ~~njqmin l!at'I:O§o,. J.oL\rj. J..yrn, 'Yon!lnc!o. ~!liva,· .· 

.. ., 



., " 

. ,~ 

•.· (l(l.rlielro da Cunha, Manocl Borbtl, .Pereira Lobo, .Bernardino , · 
M~'nlciro~ Miguel · Oll Carvalho, Paulo d~ Frontin, Bueno de 

.. Paiva, Bernardo 1\lonlciro, Arlolpho Gordo,.Luiz Adolpbo, Her- · . ,, 
JJICnegildo. M :1\lornr..s, r .. auro MiiHct' e Soares dos ~tintos '(20) ... 

, . ;, . .· D~Íxnrn~ de corripârecér coin. causa justificada os Srs. A •. 
· .. ·,:~eredo, :J\lendonça• .Martins, .Pit•es·,·J\ebeHo, 'Barbosa Lima,. 
· · ·J;puro•.Soclrê,. Indio •do Bras.n; ·.Cunha >1\Jaehado José Euzebio, 

.··.' tlosta.'ROdrigües, ,,\bdias ~cvt>s,. João .1'!Jorilé, Eloy de .Sout.a; 
.. ·rerriljrn Chaves;. Antonio· Massl!., Oétacilio de · Albu'Querqu~;~, 

·· !J\O~a ''e 'Sliva; .. Eus~;~bio ·de Andrade, :A-rab,io Góes, Gonçalo' Rol-
; lomberg, .Siqueh~á ".de Menezes,. Antonio: Mloniz;· ·. Ilwniz. Sodré, ·· 

~ · ,..lleriinymo. Montoiro;:.~larciJio·,de J .. licerda,, Nilo Pecanha; Mo
.. •• desta. Leal, Sampaio ,Corrôa; Irineu Machado, ·~Francisco~Sal~ 
· . : lc.s, · Alfi'edo. Ellis, Alvar~ de Car-l'!ll·ho, Josú 1\ltll'l,inho, .1\'ari'lo.'l 
.. , .. CilJado, Cavlos · Cavalca\lh •. : Generoso: Marquc.s, Af!onso :'de Ca-

.. . ·•.: margo, Vida i' Ramos, ·-l,elippe • Schmidt., .. Carlos Bal'bosn P Yes-
.·-. .· .. pueio.de . .'\breu (H),· · · · · 

' •,·- -· .. , ' ···, ".· ·.• .. - . . 

·~i ~ ' ,.'o.:si; Presidente :.._ Estão Jresonte~ ap~nns 20 sts: sena.;~; 
i:lore~,. Nilo h a· numero para ser aberta: a sessão •.. · · · . . _ 

',• .:o ·8~ .. 3~ s~·oret~rio, (se~inaod~ i") "deéÍarà··~u~ riQo tÍ~ 
·. ~e:icpediento. . _ . , . ·. , . . · · · · · · ; 

'' ' .. ·' ·;' .. , . 
.. ·. : . · ,,o Sr~ Berlll.eneglldo. de· Mciraea (se1:~indQ de 3D Secretario)' 

·iloclnMque nllo .. ba,parcc~res, · : . . ' , .. ,, ........ · 
-. : -. '.' ','- .. ·. '. ', -.~ ....... :~ ._ -: _;: : -._ . _, ' : __ . '~ -,•' - . , " '' ·-' .-. . .. ', -~ ' ·. '· . ' '. ,, . ... ·: ' .. . . ·,. ,.' . ' . . _' ' 

·: ... · •••. '.
1 

i :o •sr.· .. ,reaideilt.e ......:,. Tendo.'compnrecido apenas ·2Q sr's. 
· . Sl!ll~dores;. nilo, pP'rJe have1· ~ess!io. · .. ~ ·... · ·. · .· . . . · ... · 

' . ' 

-·. -·· -~--- ._.:j', ~:·:.t ·, --~:_._._·. '' · __ ' .. ·- q< ::. -... -· -·· ·' : ' .. . .. . 
'.;·.,·:•>;pesilfno.ilar·a-;ordem··do .ôia da:sessüo,'de·amanhã o:se- .... 

. _:_:·.· .. •·':"/·r·--,·-·---~··;"-.· ... <_ ,· ,·- ·. , .. ,··,. ~--···., .. ··, ....... · .• - :):·· . . - ·...• . ' s• discússiio do :projecto. do &inádo, n .. :t; .de. '1923;. de:. . . . ~~. ' 
.. ; . . · :elarnndo de utilidade publica .a .. Associn~iío ilos Empregndw · 
· •· · · · . do Commàrclo· do• Rio· de· Janeiro· (com pa1•écl!1' ;a1JOI'a!Jel ela · 

. . . Commissl1o de, l1ts"tiÇa ·e Là(Jisliu;tlo, n. 26, ele 1.923) ; . 
·_· '.·_~.~-··,~~:li~~~-~.:,'.'.:,~·: ;·::·.'-~~:··<.:•:'~·'<-~·-· ,'+>~:;' ·.-.: > • •'e . I, :.':(·: '.': '":_~ ..• '"' ;' : '·_:'.: ·'\, '\~ -'_ , : .:.-~; 
· •. ' ·. ,. · ·:~s•:d.lsóussilo. do., pl'OP.Osicl\(}' da~· Cil.mara. dos DeputndoR, 
. · ·• 'n, , 3;o'dé'·.i92S, .que dispensa· aos. candidatos ·á· matricula na·. 
·, ; . ·:Escola Pólyt.ccnni.cà e nos· e~tnbeleeimentos equiparados em· .. · 

'' f!l23,: o .. certificàdo. do. exilme ·de. latim (com. emetldas 'da Com~· · ·. 
, . • . , •miss/1o 'de"':Instl•lfr.cão. Publica, já ajlprot,adas, ·e parece1• n; 71, ,; 

~- ·de. 19S:l) :. · · · · · · · .~ · · " · • · 

. ·. Dlsct1ssAo tini~n dÓ ·.vl!to. do :Prefeito· i:IÓ niStr,icto Fe-
.·.. dóral n. s; dé~.i923; .l\ rcsoluciío do Coriselhô l\funicipcl dis~ . 

· -· ·. pensrindii • do aluguel e do. s .respccti.vos .. Impostos . IL '· Villa~ 
:· r-obos; pàra qn~ dô 1IP!ltro concertos. ntf The~tro· Municipal 

. . . . . '(cont· parecer. rla Comml.,.,ao rle Canshtuiçl1n, n. 81, de I fiJ,ü ; 
'. .· .. Di~cussi'ío unica .do véto do Pi•ereúo' cio Dislt~icto. Federal,. 

n; ·HS, de. 1922,.á .r~soluçlio d!) Con~olho:,Mu~icipalque ~qui~ 
p11ra .o actual administrador da @'Rrnge da J,;1mpeza · Pttbhca a.· 
.!>articular .nos adm'inistrnrlores da mesma reparlic~o (com Jla
re~el' {avoravel da Cowmis.,ao· de Constituição, n. 80, de #9iS) •. 

/ 

.-

) 

~--~ _,, 

..... -._' 

···:. 
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' • ANNAM DO SENADO I 

-' 2!i•.SESS!O, E~l H DE .JULHO DE !923 
. ' ' ' 

PR)i:SIDENCJA. \)() 'SR, MENOONCA ·MARTINS, 1' SEORI!:TARIO .. \ . ' . ·. . 

· .· A's !3 o iJ2 horas acham-se presént.es os Sr.s. 1\fendonoa . 
l'thu·tins, Oles,ario Pinto,' Pires Rebcllo, c,Justo Ch9rmont, Cunha:· 
Machado, José Eusebio, Antonino Freire, ·BenJamin Barroso, .. 
• Toiio Lyra, E'erreira" Chav.es,- Antonio . Mass·a; Venancio Neiva, 
Carnoh·o da. Cunha, .1\fanoel Bo~ba, Rosa; e. Silva, Bernardino · : . 

. M,onteiro, Nilo Peçanha, 'Mi~uel do Carvalh~,· Paulo· de. Fron
. t.m, Bueno fle Paiva, BernardmoMontelro, Lu1z Adolpho, Ramos . 
·.caindo, ·Carlos ·Cavalcanti, Vidnl-Ramos, Fel_ipp~ Sc:hmiJt e 
Soares doij Santos -~(27) , .·· . . . · ·. · . . · 

'O ·Sr; Presidente -"- Havendo. numero, está: aberta. a sesslo -
vne ser· lida a acta da sessão anterior. · · ' 

· · · ·o Sr. 2• Secretario procede llleitu1~a do acf,a da sess&~ an- . / 
terior, .. que, posto em dfseussllo,. é ap~rovadai sem rcclamilç!1~F 

• O. Sr.' i.• Secretario dll ~onta do seguin~ · · 
,.. . ' ' ~ '' ·-.. . . . 

,.' .. .. 
- EXPEDIENTE 

' '·, • . 1 '.f : . .. . ~·' . . • ' ' ' ~ . . 

. . Officio do Sr.: Senador Adolph~ Gordo, c~mmunlilando Úi,i 
. do so(!'ulr para. o f!Xterqor. por motivo de mo!li$tia, e pedindo - 1 • 

tres me1.~s de hcf'.nl}a. - A' Commissllo de Policia. · 

: O~riij)arece~ mais os Srs. L~pes Gimcal~e~, Lauró Sodré,. , · 
.. Co~f.a .Rodrigues, Euseblo de Andrade, ·Moniz SOdré, Jeronymo · · 
. Monte1rq; Genet•oso Marques· e ,Lauro· MüUer.(ff}) ~ · 

. . Dei~Rm 'de eqmparecer,. com causa .justificada, . os Srs~,. 
· A. ;Azere_!W, .SiJverto Nery; .Barbosa Limá, Indlo do Brasil, 
:·Abd1as Neves, .João Thoiné,- Eloy de· Souza, Oótacilio de Albu .. 
·. quer{luc, Araujo . G6es, Pe~eira r.oho,· Gonçalo R()Jemberg, Si-. r 
·queira de -Menezes,. :Antonino Moniz; Marcllio de Lacerdn: .. Mo-
. dcsto .Leal. Jrineu. Machado. Francisco ·SaBes,· AdolPho G(ordo, 
Alfredo E Bis, .Jostl MurUnho, Hermenegildo do Moraes; .Af-. 
fonso Camargo, Carlos Barbosa e Vcspucio de Ab1•eu (24) • · · 

,· .. , . ' __ , lo'... • • ' ' .... •. . '· ' ' . .-. ;:. '-· -·. . . 
. ORDEM ·DO DilA· 

' .- . ..... ... . 
. · AlliBOCI_AÇÃ~ nos KMPREGÁDoik no· co:M'MEnr:ro · · · 

I . . . ' ...... 
·' 

. . ... ~ ., . - . ' .. l ' 

s• dtscussllo do pro,jecto do Sênadol.:n.1, do 1923, decln~ 
rando do utilldnde .pub'Jica a·.Ass0caaçllri do~ Empregados dn 
Commnrcfo do Rio de Janeiro. · · · · ... ·· 

· Aprovada: v no 1 1\ Comis~llo ílo Rodnccl!o . 
. 

DISPENfÜ D'fl EXAME Plh):.ATIM 

· ·ª' discussão dn propÓsiclio da Camarn. dos. Deputados, 
D• 3, de 1023, que dispensa nos candidatos á matr1cula. na. Es-

... ' 



'. 

... 

SESBÁ!)ll:M fi DE JULHO'. Dlhi923 

colã .Polytechnica e . nos o;; I allelec'imcnl.os equiparado;: mn I, 
' . 1923, o .certificado do. oxamo do latim. · . · 

. Approvado; 'vae á Commissiío de Rcd~ccão. · 
~. . . ·~ .. :· 

. . ' ' . 

· .,,·CO:\CER'l'OS NO THEATRO . MUNICIPAl, 
. • j • • 

.. Discussão· unica do véto· do Prefeito do ti!stricto. Fe .. 
dei·al ii. 3, de 1923, ú. resólução do Conselho Munioipal dispen;. 

.. sando;do ,aluguel .c dps, respectivos impostos H. Vila-Lobos, 
{lai·a que dõ quatro .concertos no Theatro Múnicipal. · · · · '. 

~ . . •· . ' . ' 

/' 

/ 

EQUIPARAÇÃO DE VENCIMiENT() .· 
.. ·.• i 

.. : ' .:·· 
'Discussão unica do véto do Prefeito .do. Districto Fe .. 

. çlrJral n. 118, de 1922, á resolução do Conselbo',Municipal que 
·_ oq1üpará o actuar administrador da garage da Limpeza Pu:. 
blica e Particular aos adminislrlidqres da mesma .. repartição,, 
. · Approvjldo; vac ser d~voivido ao Sr. Pl'efeito . 

. . -~ Sr. ~resideni~ ~ N~da mais ·hav~ndo ~-t~atar; ·v~u 1~-
·van'f.nr a, sessão. ·· 

. - . . ,. ·.· ~ . 

·· Designo para ordein do dia da seguinte: · 

/ . , 1- .discussão do projêctci do~ Senado n. 7, _,de :1.923, deter~ 
niínando .-que· seja feita uma revisão, na arma de cavall)l.l'ia 
do Exercito, das. antiguidades dos . postos de capitão e pri
meiros terret~tcs promovidos ·posteriormente· ao d.ecreto- .. nu:;., 

· _. m~ro 1.3.48,· dil1025 (com. parccer,.favora'IJel da Oommi.!.~ão de. 
Oonslituiçlio-ri. 7.f, 'r:le 191!8); : · . · ·· · . · · · · 

· 1 • ·disus;ão do proJecto do Senado n; 10, de 1923, deter:. · 
. minando ··que, . .no· Districto Federal, as · péticões. •inicaes · ~o . 
causas cíveis, commerciaes oü administrativas,' da comp~ 
~e~cia da .i!Jstiça federa!, scj~m aP,resent,adas a qualq'!ler. P,Or 
JUl:r.es. seco10naes em. exerci elo. e dando outras providtmcms 
(com · parecer. favoral!el rla Ofim.m1ssciô. rle Constituit;fio·, nu-
mero 7ii, de 1923); . - , . 

. Discussão ttnica do . parecer. da ,Corrlmissüo ele' Agricul-
tura, Industria e Commeroio, n. 392; de :1922, opinanda QUP seja 

.,.J . ind€lferido o requerimento cm que Salvador Desiró .Pannain 
·solicita diversos favores' como premio e incent.ivo · á esfot•r:a~a 
. dedícacão ao estudo da nova applicaoão industrial de marf1m 
vegetal· ou · jarina (com pm•ecc1• da ·de Finanças. opü1an~lo do 
mosmo m.qdo, n. 72 ~e 1923)-; .. , . _ • :• 

: 

· 2• d.iscussão do project.o do Senado n. 2. de 1923, auto~ 
· rizando a ábertura do credito especial de 30:000$. aPm de 
·ser paga ao maestro .Tulio Reis a rlotacão que lhe foi conce
. di da pelo Congresso Nacional,. para a monl agem da Rua opera 
So1•m• Mm:ionna (C07n1laJ'CCe1' .favm·tmel da Com.m·i.wio: de Fi~ 
.rtM~(!as, n. 7:1, de ·192S) . . · .. . 

"' Levanla-so a sossiíÓ tis -13 horns c 45 minutos, 

. ', .·. 
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40" SESSÃO, El\1 i2 DE JUtHO Dlli ·t9~~ 
' PRESIDENCI.-\ DO Sn; ESTACIO ·COIMDRA, PRESIDENTR. . . .·._ •, ,, . 

_., I' .•. 1 

. · A's ta e meialioras acham-se presentes os. St·s~ M~ndonca ' _, . 
. 'Martins, .Oiegario. Pinto, Silverio Nery, Pires Rcbello, Lopes 
. Goncalve~, .Lauro S~dr~ Cunha. Machado, José·E~seblo, :Ant()-
. nino Fre1re1 Benjamm varroso1 J()llo Lyra, Carneiro da Cunha,· 
Minoel Borna, · Eusebio . de Anarade, · Pereira .Lobo, :Bernardino. · 
Monteiro,· ·Nil!l' !J_e_çanba,: Pauto: de. Frontln;. Iril!eu•Mallhado; . 

.· . :Bueno de Jt1'1va,. •Bernardo Montoir.o,: Ramos:· Calado!t:Herme-'· • 
· · ;neglldo de -Moracs, Carlos Cavalcant.1 e Felippe .Schmidt (24). 

. . o 'sr; ·~~sidente - Eglando presenLê~ 24 Sra. s~~adqres, . 
. , eátt\ aberta a sessi'io, . · · · ·. - .. ··· ... . ' 

':' 

,·: ' • t 

'. ·. ,· " ··.' . 

-.· EXPEDIENTE ., 
... :·."- ·, 

' ' 
: ·, .·. Officlo dó· Sr. embaixador _dos Esllul~s- Unidos da.'Amó~ , 

. rlc" elo Norte ngradec~ndo, em no.me do _Sr. Coolidge, Presi- : , 
· · -dento .do Senado Amer1cano, as. congratulae!les. do ~senado <Bra
. slleiro· Pl?r motiyo da. passa$'em · d!l ,data .do 4 derJulho;· com,;·· 
· , memorahva da. mdcpendenc1a · polltiÇB .. _ daquelle · paiz ;" -...· .. In:-

'; i. 

·.-.I. ,.:.:.j- ·-
•I'·'" 

•"' ·-

·: 

' ' . ~- '• 

•,_, ... ;. 

. ' ·-·' 
.. · .. · 

. telrado. : · · · · ... ., · ,-. i'.· .. · --- . . ' ;· ·.·-. . :~':: . ... . . .' .. . ; ' 

. -. . . \ ··:.··:·. : ' ... ·,· ·. . ........ ~ .. . ., ... - •· .. 

· · -- :·o Sr. ·2· Secretario pl!occde á loHu~a -do::seguinte,> >··· 
' ' ' • • , : - , , , ' • ' ,; , ' , ; ~ - • : - ' • • , -~ , • - ' • ' ; ' ,: -~ ' • • 'I .• , • •, ,, • IJ ', ·, 

'• ., '-. • ' ,I . 

. ' .. '·· 
' . ' ,. PARECER .1 . •. ' . '. ' . . ' 

"' ... 
-.-·' ...-· 

l :. . . . ·, . 
N. 83 :-'1923 . ... :·-·.· .. : ;>"· 

, .... 
'.' 

·• • · Foi .p1·osent~ ú· c~mmissno de, Fi~aiioas; 'para ~~lt.Li~ pa
recer, a proposiclí~ da Camara ·dos Depü!!ldo~ Jl •. 271;" do '1Íl2f. 
que reforma• o .'ft•Jbunnl de Conta~... ,~: · · ·: . . · ... · . ·' ' . ' '. . - . . ' ' . . :.· ·-~~~r:- ,'. . '. . . ' 

· . A'. Comm1ssú~ se nffigurou, desde'~logoí. 'PI'ojurticada a· 
fll'OI?OSICi'lo · r.m virtude. da :rofo1•ma por ·.que ptissou.raqut>llo 
mslltulo quando cstnva .cm cursona .oulrn .. Cnsn ·do Gongl'o~so 
o projecto quoJhc davn no~·n orgnniznc•iío, ~ · · .. . .'e. · 

· . Ju!gou, uilo ollsla~to· iss.o, m)liS ;n•ud~nto om'ir _o Poclen.;.. 
.E:ti.ICU!l\'o -~pbrc o a~sumpto, ndnuttindo n hypot.hese.de ·qtml-'. 
auer moclifiCRCno que a prnticn, porvenlut·a tivesse nconso-
~bado. · · ' 

L, ~· l . . .·· , ' 

. . ' . 
·-... -

"• 



.-. -~ .. ,_ 

..... 

. '~-

· • · · A r~spo~l:a do Sr. Ministro_da Fazenda, nõofficjo Ji •. 23, 
.·oe 30 do junho ultimo, veio ·con1'irmm· o juizo da Gommissão, 

.. ilonsider:mdo prejudicado o projecto; motivo por que é .clla 
de P.arcccr que seja rejeitada a .propósieilo; . · . · · . 

. ·. · , .' Sala das.Com1nissões, H dê julho de 1923. ~ Bueni/ de 
· 'Paiva, Presidente .. ..;_· Lattl'o .tlliil!CI', Relator'; - Jollo Lura, ":"', 
'Jitsto Che,•mont, .:.:... Sampaio CoJ•r~Ja. .:.- Jose Et~sebio, -

.. · M011iz; Sod1•é,'--:-: De,l'naJ•tio -~fonteiro. -:- FcZifiPI! Sch·m.idt. 

. · Exmo: .·Sr;: Senad~r : Présidente . da Gommissão de-':Finan-
. ~as·,.,...·Em resposta ao· offloio n:. 2, de 30 lie maio ultimo,. 

·soiJrc·a·proposiciio da Cámara dos. Deputados JL 271, de 1921, 
tenho n bimt•a ·cta ·communicar ii V. Ex. que, ú vista donlc~ 

:.crctós ris. ~5 .. 779 .c. 15.783, de 1 c 8 de ~ovcmbro de 1922, 
quo; rcspccllvamente, ·regula.men(aram o T~1buna1 de. Conta!! e 

· a. ~;tecuciio .. ·do Codigo de ContabiTidade, .nno hn mn1s .oppor~ 
r tumdade, parn o pl'Ojecto em nprcco:. . . . - · . . · .. . 
' .. · . ··Reitero a V. ·Ex •. os .meus .protestos de. alta estima e 

Ais li neta considórnc!ío -:- R, A, Sampaio.. . · . · · .·. . · 
-i . . ' ,·< 

_.... <.."- • . _, ' - ' ~ 

rROPOSiç;\o DA CAl\!AIU DOS DEPlJTADOS N, 271, DE 192'1, 'A QtlE 
.. ~ .•.... . .. .' · . . ' ' .. SE. REPRRE O .PARECER'SUPRA • 

•. " .. o.b~ng~~s~o.~aeioilal ~-~~olv~: ·:.· ' ' .. . . 

· Ar.r.: 'i•>cont'lnuam em vigor as disposÚ;:õês do clccretó . 
. . ·. n. 392,•·de 8 do, outubro de 1896, ·c .Jqis posteriores. reh1tivas 
:. ao Tribunal do Contas,. com ns alloraçõoR constantes da pre:-

. SCJ)tc • lei.. • • : · . · · · · .. . .. , . . • . ': ·. - .. : ·· 
. :. '' · ArL 2•; Para o Corpo-Instructivo elo T1•ibunnl do Conf.as 

.. ··ficam cróados mais' os seguintes ·Jogares: · 20. primeiros. ~>scri
:· . pturarios; 30 segundos, 30 terceiros H 20 quartos escriptLJrnr:os, 

· com. os vencimentos da respectiva t.abcrlla ·em ~·igor. . . · · · · .. 
_,. . . .; § 1.• As . primeiras . nomencões para esses Iogaro.i serão 
·. íejta~-om c6mmis~1io o pot• concurso, massómenll! .sorüo.offe- -· · 

. · çtwadns .no. fim .do tr.es · annos, se. estiverem em dia as to~ad11s 

.. de contas ·dos responsavois. o regularizados. os demais servicos · 
··do- Tribunal;.· .· . ....: · .· · . . · · . ·. . . . · · · 

• ·' · •. § · 2•; Essas· primeirasnoniêac1ies sÓriío'feitns para ó pre,. .·· 
:• · oncbim~nto· das.,.vagas · que•-se verificarem orri vigor nn pl·.e·-
'- se:nte ·ler. ·: . · . _ . · . . · .. · .' · · 
· ·. Art.. 3•, AP. delekacões do Tt•ibun'al-de .Contas, éle que . 

trota o ar! .. 25, do, regulamento n. 13.868 de 12 do novembro ' 
de. 1919,, seriíó im·modiata~n,entc ot•gnniznrÍas junto ás· Dolo- . 

• gacias F1scaes: nos Estados, Delegacia do Tbesouro assim como 
·· · · ,junto ás roparticõQs de. coulabilidade, flscaes o .pagadoras dos 

Ministorios, ·· Córroios,· Telegrnophos, Estrildns- do !'erro per-·. 
tencenles á Fcderacilo, Lloyd o outras r(lparticões analogas.da . 

, . União; EsHins delegacias. scr·i'ic ·organizadas 'P01o Tribunal de 
· Contas em Gamaras . Retinidas. escolhendo-se [.lara esse fim· 

: • os fnnocionarios. mais cmnpet.entcs do Corpo Instrucl.ivo. · ·· 
, ·· Art. .4•;:A · fiscalizaciio financeira exercida pelas rlelega-

cões, assim como n tomada de contas dos rcsponsavei~, sori\o 
· feit ns do accôrclo com a logislaciío em vigor. .· . · 

Art. 5.'' Fica o Podct• Execút.ivo autorizado a .organizar 
uma commis3iío especial, aproveitando para isso os. ·ruoccio-

. ' ' . 

' .. · ,, 

.,~ '-· .. •' 
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· ·.AN.NAE!1 DO SE.NADÔ 

_),... 
· nilrios de todas as .direcl.ot•ias .. tlo ~rri'bunal de Contas,··do 'rhe•

sónro Nacional ·e do outras J·eparticões federaes de contabil~. 
ciâdc, para o fim de real,izar, em horas· fóra do e:tpodie_nLo, a .. · 
tomada de. cont.as dos responsaveis por c)inheiros publicas, até 

...._ 31 de clezembra do 1921,. t'unccionando.,o pessoal ,do· Thesouro· 
'C do 'l'ribunal'de ÇonLas, nas·horas de expediente, só,niente so ... · . 
hre' as tomnrlns de contas de 1922, em· deanLe. Para es9e f!m, · 
servirá de base para o.s processos llovos o s~ldo~verificndo nas 
repartiuões Jede!'aes . a 31 · de: dezembro de •1921. ·Si fô'r. i:Jeces.:. • 

· sàrio: o Poder -Eili:ecutivo contractará guarda Jlvros_ para. ,au
:xiliar_as·tomadas de contas·atr.azadas •. · > .. ·· .· . · .. · ':.:, 

Art.- 6~. O TribuJ;J.al de. .Contas,. por si e· pór. suas. ·delega-
. - ~ões, instituirá ex~me prévio sol!re o empen!ÍO da .rlespeza 

publica nas r~parhções f,edernes. · exceptuando os oasos do· ar .. 
tigD 114, do regulamento n •. 13.868, de i2 de novembro de 
191~ . . ' 

. § 1•. Na Capital F.ederal, o empenho da :despezn será fo;to 
nos ministel'ios e lancado ·no respectivo livro,. após o. eume · 
feito pela delegação do· tribunaL Do· empenho serão: extrahi,.· 
das tres' guias, destinandó-se uma no proprio ministerio, oütrn ·. 

· á parte cõntractante o "a terce'ira ao Ministerlo da ·Fazenda. · 
As 2' e 3' vias serlio entregues á parte. contractante'que se tri
C!Imbirá dé/promover o seu'J•egistro no livrp prollrio do Re~ 
gJsf.ro Geral de EmTJenho. da Despeza ·Publica no 1\fmlste~lo da·.·· 
Fazenda, entregand()-se a 2' gúi~ devidamente carimbada. á. •· 
parte, ·para ser annexada, á respectiva ordem de pai!'Bmento ., . 
fioando a terceira guia no .Ministerio d.a Fazenda para • a sua 
escrip.turacão e archivo. . · . . . 
. · § 2•. o· Tribunal ele Contas não ordena1'k'Í registro á ordem 
de'pagamento que não :tenha anriexa a. guia do emperiho·de..; .· 
vidamente carimbada peló' Mi,nisterio. da· Fatr.enda .. , · · · '. , . · . 
· ... ·§ . a•. '/Nas outras repartições ·da União, fóra· da Capital · · 
Federal, o empenho da despeza será feito· e la.nçado no. livro . 
'Proprio, a.pós o exame do delegaM do. Ti'ibutial. Do OÍDPilnho: :. 
serilo .eli:trahidas tluas ·guias, f.icanrlo uma·: na .propria,repa.rti:., 
,cão;. sendó a· outra entreg-ue á parte .qpe dcverá.anne_xaH~< op- · , 
port.unamente• ú. . ordem ·de pagamrmt.o ,, . · ·. , . . ... ·:. . 

Os delegados. fiscaes e outros chefes ,de repartiolles fis.o 
cali7.llldos pelo Tribunal silo. obrigados 'a enviàr r.o: Ministerio 
da Faze.nda a relaclio • dos empenhos feitos ·.no 'mez anterior, . 

··sob _pena. de UJ!la mnlta de 500$ a i ;000.$,. imposta pelo dire-. 
otor da: reparhclio· competente. · . . , · . ·. · ·· ' . · ,·- ' 

. ·Art. 7•. Da recusa :do registro pÓr ·parte da delegação 
haverá .recurso para o Tribunal de:.,Conlias, que .rr.nndará. ou 
nlio o acto do seu delegado, realizànilo•se:'o registro .sob pro~ 

... testo, si , fór o caso. , . ... .>;;(;,:: ~-- :• .. . . :· · . .. · 
Art. s•. O. relatorio dos atidiíor.e·s~;sel'á apresentado por 

escrlpto é lido pelos me·smos na. sessiio;.de julgamento dos pro
.oessos de tomadas de contas .. O relatorlo constará de um ro- . 
sumo de o ada processo·. . . . ·· • . . 

Art: 9•: A todos os funccionarios designados para as dele
gacões nos Estados será abonlida uma ajuda ·de custo de 
ncotlrdo com o regulame!lto annexo n.o decreto 111. 9. 283, de 
30 de ,P.Ovembro do UH 1, ficando, para esse fim, os delegados 
ou.chefes. de· delegações equiparados aos. chefes do repartição 
do Minlsterio da _Fazenda. · · 

' ... ·~ .· 

·\ 
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ArL. ·10·; Continúa em vigor a disposição constante do · 
art. 20,·oodecret() n. 13.,247, de.23 de outubro de :1918, que 

" ·diz: cOs directores e cscripturarios do''fribunal de Contas não · 
-poderAo ·ser noml)ados ou designados pelo- Governo para com
miasllo· alguma ou serviço que <lS incori.'pàtibilfze com as J'uu
.ooões do cargo, salvo si aoceitarem B""nomenção 'ou designação 

· com a ~C<(uiçsccncia _da ·Prilr)eira Cam~ra. _Obtida, esta, serlái. 
· o funcciOnar.Jo considerado 11. plena· disposição d<l Governo·, 

com, os vencimentos do ·cargo-- e sem pr_c,jui~o de quálquer 
promoção quo ·lhe . c~i·ba até o f-im da commissã<l ou serviço 
para _o qual _tenha s1do n_o"leado, ou designado. Compreben

. dem-se entro essas commissoes as nomeações para os cargos 
de .Fazenda, Alfand,egas c Delegacias, na Capital Federal e nos 

- Estados,. ou em Londres :» - . _ · . • · _ _ _ 
: Art .. Ji. o_ Go:v~rno BX!!edirá o regulam~nto ~Jara a exe .. 

--.: . ouoilo da pr~sente le1, consolidando todas as' disposições a res .. 
. _peito do Tr1bunal de' Contas. _ . 

· _ · : , \ J\rL_- 12 .. Revog~m'-se as disposições cm contrario . 
. • ·, •, ·' -" • ,: ' . ' ' ._.,, ·- • ·. '"• ./ ',"' ;. ' , . ' I 

· · ·: : <Jamara 'dos Deputados, 24. de dezembro. de i 922. - -A.r
nolfo Rodrigues de. Azevedo, Presidente. . - Pedro da. Casta 

~ Retw; ·i • Selireta~i(); _.:._ AScend'in'~ Cynha:, '1' Seci•ctario, ser-
vindo de 2•. · • .,; .· · ' · · · · - · . > ... ' . 

A impri~ir ... '· 
• .. 

São igualmente lidos, postos em cliscussão que se encerra 
sem debate,. os seg_ui-ntes . ' . - . . . . ' . . .. ,., ' . 

PARECERES "i' , . 

. ,,.. . 

. ·• ·<>"sr; .·Senador Jeronyino .. Monttiiro offereceu ii proposi
- çáo da Camnra· dos Deputadús, hl 17i, de ·1022 (Orçamento do 

Ministorio- da'·Viação, uma 'emenda determinando imperati• 
· vament.e a · uber.tura do .credito n'ecessario. par11 ser. paga 110-
- engenheiro: Dr i José· Antonio Martins Romeu 11 quantia de 

12 :·4648558 a que tem direito por differenoa de vencimentos, 
sendo 8:693$884 em -virtude, de sentença . judiciilria G 

" 3:770$6~4 J1á -reconhecidos pelo Ministé!'io da ViapAo o· Obr~ 
P.ublioas ea..•._prooes~o regular .JA •Comm1sslio de Fmanoas_OPJ:· 
n..ou ontilo que a d1ta .emenda fosse. destacada· para- constitUir 
projecto especial, dei:x;nndo assim· de· manifestar-se· quanto á 
providencia nclla consignada, sobre quo lhe cumpro, agora da.r. · 

· pàrecer.· _ · · 
. os· oredltos neoessarios á satisfação das responsabilidades 
do -Thesouro silo ordinariamente solici-tados a<l Con!l'l'esso pelo 
Poder. Executivo; cujas informações sobre ns reclamaoões al
gumas vozes dirigidas no Poder Legislativo pelos interessados 
toem sido sempre considerad-os· impi'escindiveis. No · caso do 
·que ao t.rntu, nliD consta do processá que a medida suggerida 
tenha sido provocada por qllalqucr solicitação do interessado 
nem a causa om virtude da qual ·:o Governo deixou .de pedir .Q 

. \ 

" 



. -. 

i ;::.i'' 

·~··· 

~' ~·:·" ~. 

I . 

··M :w.-··· '. • l\NNA)!lS. DO S)tNAJ)O. : ·-. . 

crcdil() er.n questão. Requeiro, por 'isso, qt!C sejau-1 pedidos .ao .. 
Sr. ·Prcstdenle -da Republica os csclarecur:ento! neMssartos. 

. .ROht'o. o .. assumpto. · .- . · .. _-, · · : · ·- ' 
.. : . Sala lias· 1Commr~sões, 11 de Julho de UJ21s. :- ·Bueno .. de 
· Pah•a, ·Presidente.. - João · L11ra, ·Relator; - Lmt!•o · Mn!lm•_, 

o...:- Jo.vé Eusebio; .;..;_ Be1:nà1•d·lno ~~tol1teiro. ·- Flllippc · Schirir.itlf, . 
. t- Justo Chermont .• - SampmqrCom?a, .. -.,Monu, Sodré; .·'·:. -· 

·:A imprimir.:· .. :. _ . · · · ... ' ... ·. _. 
' . 

;:_ J .. ·,\ ,' 

N·. 85' ;_:; i 923 
' · .. ·. ' :.- ' .· '·· ,1' •.• ··: 

'- A'. p~Ó~osicíio; dâ caniar~ ·. ·Jas bépttiacio~, ,n. HÍ,, ~ó ·,!923,· 
-1lelet•mmandó as· attribilições que~ comPeLem ::aos. consultoreB ··i 

· ·-das· Delegacias- FiscaeR,· é consequente do pro,ie.elo.n. 233, ~e _·. ·. 
i922, offerecido ''~uella Casa do. Congresso qqando nãohavta ... 

·ainda sido . votada. a- deliberile'iio de autorizat·· o. P-oder · Exe~~ --~--
. eutivo a reorganizar todos ós: serv~cos .. e' reP.arilclles do Mlnls;. . -·: 

·terio da. Fazenda, providencia. que está pr,eserip.ta ~l\ let.orca- .. .,. 
.:n:tentaria, . · · ... _, .. ·_,_._ .· .·. ,,:· .. ,·., ·:· .. : .· . ..-_.-.-<···.· .. 
·- . A resoluciío··-ah constgnada · parcce.>estár,,,portanto,-pre- · . 

· judicada. p~l~ voto posle)-:ior do P.oder' Legislativo! al~m de . · · ·· '-' 

' . 
I_ . 

;.·. 

'•.' 

que traduztrJa .uma. rcstriCçi'io ao plano :porventura Já clabo· 
· rado ·pelo Governo. Julgo1 · por isto, :convenicnte-e::requ,eiro_· ·. , .. 
· que se

1
Ja ~:~nyi~da aq Governo cópia :da propo!içll'ó para quo. so;. . : 

, bre. el a ~e rr.anifest.e. · ... . 
. _,._ . ··. '. ~ -·~'-:·· ....... ~ .. .. 1.,:·-;..· .. • ...• -.. _· .. . 

. -· Sala dasr.Comnilssões, H .do julho 'do· i9.23 :'-~'-•Bnimo_ de · 
··Paiva; ·Presidente. - Jolio Lyra,Relafor. _,.....Laura. Mül~r~ _:_: .· · . 

· · ·B.ernardo Monteiro .. - José Eusc~~~o. -'- -Felippe Schmiilt·. - ·. · , : . 
· · Justo· Cherm.ont .. -. :_ Sampaio Cm:1'1Ja, - Mo»iZ Sodré._ : . : • :. · ·· ·.· · 

A imprimir. · . :·· ~ .· · . , . : . ··-. . ~· ' 

. . • ·Comparecerair\ mil is os Srs; : Costa RodrigUes;· MoTiiz so~ . . ... '' 
dllé;,,:.JeronymQ Monteiro,_.·-sampaio ·.corrlla, AIVI\·ro · de ·.Car'- .. · 
valho, José Murtinho, .Luiz,Adolpllo,GeMroso MarqúM, Lauro• · 

I 
I 

Müller •e. Soares.· dos Santos ,:(9). • .: . , .. ·- .· .. ' •: _, · •. , ·, ·' . ::-: · · · 
... ·.·. ::: :'··: ·- · . ..:··';:, ... '. ·- . ·~·~·-~ ._ .. (:1··-:·-:..:::-~·.:'j'.;·~-··' ....... -~ ,\·~·-.' 

!Deixam. de'· comparecer, com ·causa 'justi.ficada, os -Srs·. :-. · .. -·· ·-
A .. 'Azeredo, Barbosa ~ima-, Justo Chern'~ont, Indlà ·do :'Bmll, .. ·· 
Abdia~. Neves, Jollo'Tii~mé, Eloy·_ de SO~_Z!\í Ferreira,.:Cha«es, 
Antom«;~ ~assa; Vel)anclO .Neiva; Octaotho · de• .A:Jbuqu.erque, 

, .Rosa. e Stlva; ArauJo Gócs, Goncalo .Rolfcmberg, Siqúe1ra· de .. , · 
Mencz(ls, · Antonio· Moniz, 'l\larcilio ·_de ·Lacerda;· Mode~to J;call. 
Mi~uel de Carvalho;; frarioisco, Bailes, Adólpho Gordo, .Alfre~o . 
Elhs, Carlos Cavalcanll, Affoi!:Íio .de · Camargo; Vida! Ramos; 
Carlos Bar~osa·e Vespucio de"·Abrcu (.iS),· .. · · ·_•· >.: .·. · .. 

. ~ . ' - ' . ' ' ' . 

- .· O • Sr. Prisldente;-- Con{i.iúln '.n h~rn . do . expediimLe .• · Ha ·: 
dots Senadores . pr~v1amenLe mRcr.tpt.osi.:> Tom n. palavra o · 
$r ... Senador Sllver10 Nery. .. ·.,,... - . 

. · . , 

· O ·Sr ·snv11rio Nery- Sr.· .Pt•esidente, sou fot•cndo n voltar 
á tribuna· para tratar rliJ ussumpto relaUvo . 110 raeu Estado: 

. " ' . ',i "\ . .. ' ' • 
. ' 

(") Não foi revisto pelo. orador •. 
' . 

... 
i 
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SESSÃO. EM i:.l DE. JULHO ~E i923 61:'. 

· . :Quei'CI,l1~Il.IC tr·ansfurmar, na polilica i.lo Am.uzonas, mn" 
uma espec1e de clibcca de turco,. na qual toll_os se JUlgam .cqm. 

/direito de dar murros, Esqueccm-,sc, porem, os que assun 
· veusam que, em geral, a cabecn, de .. turco é forte ... Penso, .por 

·.H~so, ·pod~: resistir perfeitamente nos ataques de lodos (!\tan
tos .se julgam co1n ·o -direito· de. v1I" cxpct•imentar n .forca de 

.. seus·pun~~.s.· __ .~· · · ···~ · o) 

. ~· . ~ 

. · · .· · ,Q. ponto que moLiva esse,s ataques pt•en.de-se a esta. qucs• 
•,. t~~_:.·· .... -~:~··. -:-" ': ·-~ \ ··: .. '·. <.: .'·.- , .. -- .... ) ;. ". ··: ... ' 

. · QLillndo se tratou ·da renovaciio do tim;o do Senado e da 
cleicão:·dos :Qeputados ú Camara Federal, fui procUrado por um 
amigo .do Sr. MarcchaJ.Grcg()rio ~rhaumaturgo de· Azevedo, do 

. sâudo·sa· me.moria, que ·me cxhibiu o lelegramma que úqucllo 
míü.•ochal havia ·Sido, dirigido,,propondo. a. ·S. Ex. a candida
tura do Sr. Dr; Motello Junior a uma cadeira.de Senadot• pelo 
meu -Estado, · . · c •· .. ·. . . . ' •. .· . . . . .. ' · 

· ; Respondi a csseJntcrmediario ·do Sr. Marechal Thauma-
, turgo sentit:. bastante não. poder auxiliai-o no tocante ú oleiciío 
.do' Sr. .<Metello Jurribr, porque dias 'àntes assumira· o com~ . 

. . '·. pt•omisso .de. stiffragar O· noine do Sr; C Almirante . AleXflndririo 
· de •Alencar·. . . . ,:- · · .: · • · ·· . · .. ·... . ~ · ... 
. ' ... · ,. . Effectivamenle, cm. 190G, Unh!l sido . ·eu.· quem. pi•opu2:era 
·• ·ao .eleitorado do Estadô-:o• uome do .. Sr. Almirante Alexandrino 

· · · . do, Alcncilr,. conseguindo . vel-o .unanimemente eleito. . . 
· · .:.: Amigo dó yelhó marinhcit•o, .nilo me .era p'o.ssivcl, pois, 
· · deixar :de corret• ~m auxil.io de sua -candidatura,. para ·niim tão . 

· symp,a_thloa; :tratando~sé, : . :sobretudo,· do. um vulto. glorioso 
, . · colllo>é ,o:actual Sr. miriistro da Marinha.·.·. . . . · ·. · 
. · .· ~ ... .Acha,.se: ncsta~Cnpital,o illustre.e distincto ·secrct:a~io pat·

. · .. Ucular .. do Mat•_ecbál Gregorio. Thauníati.Jt•go. de A~cvcdo, St•; .. 
. : • ·- Dr •: :'l1bon~é ~ezerra,. qu~ teve; em· mãos diversas. vezes. esse 
.. ~ .. lologràmma. e. que pode~tl oonftrmar. o que estou .dtzcndo ... 
.. , · ; ~' Nesse despacho era: allógado que o Sr. 1\letcllo. Jtinior era 

· · aowarado; nesta preteDJ;iio,. pór: gr!1nd~s ""vultos . da 1\cpu-
. · blicat:elitro. oiltros; :.si bem· mo recorda, os nossos distinctos ' 

··· oollegas, Srs; Lauro Müller e António Azerodo. . . . , · .. 
. . . qon,fesso•.a:Y •. E*.;:Sr;:Presi~entq1 qu,e·gramle ~o.l a ma• 

.,.. goa· que expertmentot em não·.- ter .. podtdo :u· em: auxtho ·dessa. · ' 
· ' oaudidatut•a, 'pelos ·motivos i)u:e · !li .cxpuz, ·. : . . , · . •· 

'·.· • ··.' · Penso,·~pois, que,.;desso facto nntur,al.. em quem quer cum• 
· ., , prir :·os· .comprot~lissos ,que ass.mne,: prov~m ,a zanga que vem 

.-

... nramfestando .o tllustro .Deputado. pelo .Distrtcto Federal. 
··-·~<·-~ . ...:~~·:. <.··; :.·.· ... '·~ ··.~· ... ·" ·:'' ,·-:11 : ·;,· ... " ' 

·. · . • ·s .. -'Ex; pronunciou :Ji({n~cm: um violentiss!m:J discur~õ 
·contra mim,.. · · · · ·· · . . 

·. ·.Nnri tendo ;.csidch~ia n6 Rio, nconlccc que ós rV'~umentofil :-
que •possuo;: copnzcs de combater as_ ncous~õos do S •. Ex., $0 

~· . n'i:lmm no ,Amnl,ouas: Entro.! auto, com tlouco esforço, rccor-
. Tendo ao .ai•chlvo .do Senado cu ao dn Camara, talv~z possA; 
. t:om. relativa demora, apresentar ao Senado uma dot'Psa com
pleta .clu. · mc,J. proceclimcnto,, respondendo, ao mesmo tempo, a 
todos• iten.~ cJr:·viplenta llCC\.1811Cüo·~o S; Ex. . . , 

,.. Antes du déixar n tribunii, ·sr. l1t·esiucoto, .poço a V. Ex.· 
.. l'Onsirita:. M insercüo, no. pé do meu discurso,. do r.'lntrac.lo 

.. 'llV~ o 'a~t~1111 Qo~çrnl\d9r .~~· Ap111zonas, por, -~el.\ !l.lt~rmeàla~IOa 

\ 
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i'irmáJ•a na pm~a úc Nova York, ussim.como ·a vàr•:11. 1Ío Jo1·nd 
do Commctcio, quê não lciJ porque, n,aturalmentc, o Senado já 

· .a conhece, . · · · . . .. . . · . _ ... 
···· . 'fomubdo. o Sonaúo. conhe.cimento desse contl·uctu, ·racÚ-· 

• mente comprchendcrõo sous membros, meus honraM~~ coUe;.· • 
. · gns u -ruzjl.o J:br qnc os tr.cs _ 8enadore8. do Amazona~ fox;an1 · 

J\11ll.os, ;í pr••senl)ll. do 8r .. •· Ministro do Interior, a[lr:!~entar. r:. 
:::L Ex. suas felicita~:õcs e enviaram ao .Sr. Pres'ido3nle da R~-· 

' ... · 

llUbhca um telegrnmma. · . . . . .. . .. . ... · 
Assiin procedemos, Sr. Presidente, porque CSLJ,uos con- , 

vencidos_ do -:-que S. :Ex. o honrado .P1:e~idente da 1\fpublira·· 
J)J•ocedeu correctamente, pondo embargos a. que·. se .entregasoH · 
a. quarta. parle do .1~studo do Amazonas a. um synd1cato nme
J·icano. · · · · · · · -- · · · · · ' ~ __ .. · · 
, ··. · Erà ~ qtw c; •. tinha a dizei·;: ÜluÚo b.em; -muit(ll'e-m.). . 
. . . .., . . . . . . ..) .' . . . ~· . . : . . . . . .~. . .. 

· · .. , · C~nti·acto a. qÚe se refere em seu ciiiwúrso o Sr, SUverio .· 
~~ry: :. ·.<!.:_r .... : . . :· . . _...._ _ _._ ... ·~, .. -.:_ ...... ·· : .. : . ... :.:··.· :. ·.··:.·:. : .. ·.·•· .... 
. "o PROJECTADO· EMPRESTIMO PARA 01BSTADO DO .. AMAZONAS.-

,_,;,.• . 

. ·A titulo. cte' i~formàcão, ·damos· a à~lr Ós térmos. ·. 
do . contracto para . o. proje~ado empr.est1mo ao Estado 
do .Amazonas : · " · 
.. :. : ·•contracto · celebra~o neste· dia _vinte e sete 'de abrÍl . 
de mil novecentos e vmte e dous entre· partes; -de um · 
lado :o,· 'Estado do Amazonas, :Republica do Brasil, . .'re- . -.. 
presentado ·neste neto 1l)elo Dr. Franklin. Washington 

· da Silva ~ Al.meida. e que se~á de ora avante· designado 
no presente mstrumento como "0 Estado", e ·do· outro 

. lado a"The ~~ .. f:l;. White Engin!)erillg: Col'P,oratlon:•, so- ·· 
· ciedade ilomicihada ·no •Estadd; de. Conne~tiout; ·Estados 
Unidos •da Ainerica e que será ·de ora avante designada 
como "A, -White" neste instrumento.,:. · . ·· .. ·. · ... · .: .·. · -

. . .. : Consider~ndo que ·o Estado deseja negociar- o le
vantamento de · um einprestimo pal'a os fins e ·de ao

' · ; côJ•do- com os .termos .geracs· delinea:dos, na- procuraoD.o .. 
. 'passada .cm· data de vinte e ·Oito.de Setemtiro de mil 

. • . novecentos e: vmte e· um .~ao' Sr.· Dr.. Franoklln Was-
. : bington da Silva e Alme1da. e ao conde .Marco di Pànlrai, 
·. c a este instrumento appensas·p·or,cópia; .. e . · ..... : . ·. . 
· ·. · · . Considerando que entre 011 importantes elementos 

... , · lima l'Osoluci'io ·do. Congresso Brasileiro consubstanciada 
>do activo do. Estado S!JAeeptiveis de .s.erv,irem aos ,fins 

' . 

' ' 

. ' 

: do· pro.lectndo emprest1mo aeha'-se a hquxdaçD.o de _que· 
·.· . .lhe é devedora_ a Republica do Brasll1 •r.ecollbe(lida por· . 
. decreto esse que vae appenso por cópia· e.. · · ·. · · .·· .. 

· c . Conside~ando que_ a· JiquidaçD.o final entre a:. Repu •.. 
. ·• bhca e o, Estado enconh·a-se ainda ·na pbaae !le nego. · 

"ciações, sendo. o ' desej~· ·e .. o · intqitt;~ · do Estado ajustar 
. essa liquidação cte-.modo-_que ella·possa :constituir uma 
garantia do projectado emprestimo; ·e · ·. . : · · ... 
. · Considerando que o .Estudo cogita da applicaçilo do 
·próducto do pro,iectado emprestimo á JiquidáçD.o e sa
tisfaciío da. tol!!,lidade da sua divida interna,~e externa, 
rlest.inando o saldo a· set• empregado nas gx•andes obras- · 
pelei· Presidente da Republica em data de i 7 de dezem~' 

-bro· <Je ·i921 e pUblicado em 20 de .dezembro de i92fi 
· · · 1 . ~o s:I~o~~W J>romulgado sob· o ~um~ro, ! , 3961 ~~~i~Q r . 

) 

-.· 

··'. 

•. 
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de m~lhora~entos !ocaes esboçados nas referidas pro-
curacoes e mstrucçoes; o ... , . . .. · , 

. Considerando que ,cm garantia do referido cmpres
timo. o Estado propõe-se u. emilth• apoliees do Estado 
na h;nportanciu. do ·$25. ooo,ooo. no .mini mo até o ma
xi.mo de. trinta· c cinco mHhões .dé dilllars (35.000.000)' 
vencendo jm·os á razão de 8 . % ao anno e as .. convc- , . 

· nicntcs disposições ·.quanto ao fundo de. amortização, · • 
.. garantidas,· quanto. passivei, quanto ao pagamento do 
1 ]Jl'inçipal, ·juros · e · amortização,· pela Republica do 

. \ \ 
/· . · ' Brasil'· c . . - .. .-. • 

• ' • ' • • c ' ' 

· Considerand-o que se l.cm em vista a formação de 
. um syndicato· . do cm prezas . do·· engenharia e ·bancarias 

(·n que de ora a vantc se referirá este. instrilmcnJo como 
·~o. 8yndicato"), syndicalo osle que uma .vez constituído 

.· ... 

'\ .. 
. ' 

. 

' , 
' 

.• 

li 
li 

. celebrará ·com o Estado um. contracto, tendo. por obje
ctivo. a compra daquellas apolices e a repreàentacão do 
Estado 

1
, como . seu agenre · fisc~liza~or d@_ applicaolío do 

respect1vo próducto e ouli'os mtullos; e · . ·-. · 
· . · Considerando que ··ainda são 1 necessarias negocia-
. ções · importantes com:.a Republica' do' Brasil e com os -

. ~redores do'·Estadf?, no ·cs_tr.angeiro 'e· no· paiz, havendo . 
· Igualmente.· necessidade de emprehenderem-se · largas . 
pesqüizas .tcclmicas .o legaes ·lintes de se poder chegar 
á determinação dos detalhes completos· e .. o alcance do 
contracto· definitivo a celebrar-se . entre o Estado e o 
syndicato': - . . · . - . . 

· Fica justo e contractadó entre as partes. celebran
. _ .. · · tos do pt•esente cóntt•acto, em compensacão dos com

·promis~os q_ue respeotivJ!.mente assumem .e discrimina:-
. i1os ma1s ad1ante,. o segumte.: · . , . . · 

.•,' 

.,. 'J,• A White obriga-se 'a providenciar desde já para 
· .. a constituição ·do: ·syndicato que· deverá contractar a 
.· COIIlpra .das refet•idas apoliccs do Estado, em importan-
·cia que não sfit'á infeL'ior a $ .. 25.000 •. 000 nem superior 
a $ 35.000.000, apolices essas que serão . adquiridas ao 
par com o desconto ·da commissão de 10 c;.· com obser
vanoia. dos termos ·e condições que·. forem ·estipuladas 

...... no. alhidido "contracto, e que comprchenderão as se-_ 
,... · gUIIltCS : · · . .. .. . . _ .. · ··. . . . . 

· · a) () Estado conseguirá o endosso da Republicá do 
Br•asil .para·as óiladas apolices; garantindo-ás. quanto ao 

· pagamento -do principal; juros o amorlizaÇíío em termos 
~ ... JUlgados sàtisfactorios·-pelo syndicato; · · .· . · 

-i . ···· b)-o syndicalo incumbir~se-ha das.negoclaÇ9es pará' 
. a 'liquidao!l.!> da divida. externa por conta do· Estado e 

• ' ·"Sob a direcção deste;· · · · · · • 

I o· 

. c) o ·Estado .ajustará. a liquidação ila divida inter
na,· sendo qUe aJiquida()ilo tanto da divida. externa como 
·da !nterna erteotunr-se-ha com o primeiro p'roductu 
das referidas upolices : fica, porém, entendido. que den
tro dos trinta dias que se . seguirem á nsslgnatura do 
contracto definitivo entre o syndicato c o EsJ,ado, o 

·. ·8yndicato aceitará a entrega de um numero · daquellas 
opolices que represente o valor nominal· de $: 1.110.000, 
cujo' produoto, na lmportancia do $ LOOO. 000' será en

.'1 !regue ao Estado paru ser appl'icado no sentido dà li
. qui dação. do debito actual ·ao· funccinoalismo 'do Estado, 
. fOr ~erv1oos pre~~ados; · · · · · 

-- ~·, 



. .. : ' .. ' . . ·: . 
. . ...:..: .. · .. 

. ..... : : .......... I 

. ) ...._ 
d) o syndicato promoverá a .celebraçúo de contra. 

ctos em condicões que-. forem ajustadas de commum .. 
ncctirdo para o ·estuao -e cotuitrucélitl de uma rêde ferro.; - -- -
vial'ia · ·extendendiHie. áé· vertentes. superlot•ila do R1o ·, 

· ... IIranco ·na. regiilo .. scptentrionaJ· .. do .Estado do A.mazo• .· · '· 
nas. c para. a .montagem de' üma ·installaçllo. de lavagem·· 
da· bort•pcbll cril Manáos,· cscólas .. e ,outras obras publicas · 

_ . necossarlas c. de m·cthoranícnto•das terras· .a ·que:-ose· re. ·• 
,. 'foro·o·•pat•agrapbo··o deste::artTsó, e .que tteverllo·.ser ' • .... 

·. deseiwo.lvidasde .accô,rdQ··com a.Jegisl.acll:o :redf:l.t:PLsobrê ·. 
~ · a colomzaç{o. Para ·esses cpntJ•aetos; .'asshn cpmo· para . · · -· ·· 

· . quaesquer·. outras . obras·-' de enrenhat:la e constr;uooAo ·: · .·: -· 
· · ~mprehendtdas pelo Estado e· oc syndtcalo em vtrtudo · . .. 

• · •:· •deste· contracto; a:Whilê:terá.proforencia·;::. ·. · •. --;•~ . . . 
. ·• _e). o .. EstMO n~fuo;irá:·o·:syndicafo'·seu ~gCrit~ tlsóal . 

. .. ,rlo-syndtcato exercerd'· ast'uncçõea de ·agente do Estado; ... 
f!s.calizador da llPPlicaciio 'do pr()dticto · daSJlitadas· PPO· · ... 
lJcCs.r · · .... · ':· ~, .. ,·, _. ·-~>o:~=.·, , <· : ~> · · .. 

. ::. · .. · ·•.tl,--,o syildicato estp~elece~:ú cm .~laná~ii. um _banco.. . · ·· 
:•· •. comAthocs em•outras ctdades do.Estado :st.!Or .• Julgado-· .. · - __ 

. conveniente,. para, ope1·ar :·:.em ~ ne~ocios :. banol\rios: :cor~ : : · .. · · 
·rentes c cm bypotheoas .e-bem assmi para.servir de de· · , ... :- · 

. . · .posita1•io · dos fundos. perti:rocerites ao -Estado, .. conformo . 
.. . . .. as bases que forem estipulaill,\s 0no .. alhtdido.contracto;, .~< ', 

- .... ·· .. ii) o:Estádo .fará ao>.llyntlicalo, •da:·accÔÍ;do conta .. ···· (' ·· 
logislar;ãó estndtinl, -à- concessão .. do ,soo. ooo '.a:.too. 000 .. ·· ·· ·- ... 

'·" '·.l;:iiommrJ& .. 'quadt~ndos.· de tcrrait.de ·propl'iedarle ,do~Es.,.,:.· · · · ··:• · • · · 
· lado, ·fi!iJ'nl··screnl exploradas·· e: esoolliidns·.:pclo , e)'itdi•. . /' .· · · 

· · - ··~ato. r a i·n .. :.i ex~racção: de :petrolco e . quaesqnoJ~ mine-. ', · 
. , 1•aor. º .. Jmr·a .• a exp!01'1ll,liio. da: borrachl!l a,..:üultttra, de·. • ... 

· . : carl~o; o:l~o.1;t~'. a .canna:.de ·as~ucar, ·a;:crla(!il:! d'l.· ~ri~. ··. · ~-. 
- · · ·<HT cc,n.-.no·oo -de. mndetras·-:• .. ·· · .. · .--.~ .. : ···· ... · · ·• · ·· - · 

. . ..... ' ·t. . . . ··.:· ... ' . . ..···: ... '· ... . :· . ••.. .._: .. . : : .. _-:: .. · .. · .. • .. ::··- '. ... ..... •. '·· .. 

· ... · ·/L) .o·Estado'prcstará:o seu. auxilio 'á''ooloriizácüo .. ; .. · 
·e ao dosc'nvolvlment:~ das· 'terras ''qúc. rorctil escolhidas · · · . 

. ·· .. -o .··JiJ•omulgorá a~ leis· que forem necossarias ,.para ·aui.; ,-
. -'• · : lJ!at>:-o; emmigroc.iio, ·conçedcndo.;•nifs productos :.do· s)'n~ ' · -~ 

·· d1cato uma·. redl.lccão de, trinta .·ppr ;c_ento,: (30· ~) · .nJs·. · '"· ... ·· 
· impostos de l!xportaç(lo,durantc o perloilo .de V1gencia · ·. . ' 
d~s~~policcs;;;; < .· .. · . : · , : ;. '• ::·;:: · ::. <.: : .•'',:+ • 

J. 1. ••. •.•· .•· i) o Estado :concedei·~ a:~.syndicatit o· díi•clto exclu- -.·. 
....... ~· . . slvo pàra · a tJ•ansmissiló e ·venda de energia elcctrlca· 

om, todo- ·o· territorio ·comprehcndido:. dentro. da· exten~ -. 
silo de:· cincoenta: milhos." da·· eslr.ada :·de ferr~ . e . ·a ser-
oonz;tJ•uida~()omo -ficou· ,dito.- aclma,rdurante. o. prazo ·do._ : · / 

.·. 1. . · clncoenta .o.nnos•. ' · .. · · • ·. . • . • ; . ··· . · ·- · · · · . ·. ·' · · - r .. 
•.. ' .·· ·' . .. .' :·.:.·.· ... ~ ·:·· ·--~·· "''•"";"-.. :'· ... ,·.· 

: .: J)• O .. Estado Óbriga~lie·:~,·~QSS~gÍJrar áo SYndiéàto ii . . .. ·-
pr_efcrcncJO · llUl'll- ·toda ~c qua1~uer _conoessilo· rolpllva . ~-·-· 

· .· i\ mll_lcrncão, perfuraciio :do· sl$lo ott· producc!io de pe..; . ·• : 
. • troletl' ern- .todas as 'terras: pertoncenles:·ao Estado; , . 

. · _. .2. A WhiÜi obrigll-~o; .durorilo . o: Í>et•iodo de t'ór~ 
'mnctro :do ·syndicato · o c1ilquaut:r n~o. fOi• :·asslgnado' o 
.contracto entt•o. o. syndicnto c n Estado, a colloborar a 
sua .pro.pria cusfa com· o Estado nos' pesquizas lcgaes 
o . teobmcas que se. tomarem· Iiooessarias ·para .a, dotar-

. minno!lo do alcance e. dos detalhes .do contracto detinl ... 
ti v~ a. colebra.~-se en.tre 9. .EJsta~o c o · sy;nç!J.ca~o •. . . ' . . . 

( 

. . . 
' 

. . 
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3, O Estado assumo os ~cguintes compromiss3s: 
a) o Estado· collaborará com a White na conduccão 

do um estudo minucioso tendente a determinar a natu
reza c a extensão dtls melhoramentos internos que de
verão ser con~truidos ou emprehendidos com o· produ-
elo dos citados títulos; .. · 

b) durante a vigencia do presente contracto ou cm
quanto se achar cm vigor o referido contracto a cclc
brar-so com o syndicat.:t, o Estado abstor-so-ha do fa
zor quaesquer concessões, vendas ou aforamentos do 
ter1:ae, conc.essõcs de minorações ou d.o extracção .do pc
lroleo, ou de outorgar quaesqucr contl•act·::>s para a 
construocilo de estradas de ferro, sem o perfeito ·accOr
do o assentimento da White c do syndicato nil ter
rltorlo comprehendido em uma área limitada ao sul 
pelo Rio Negro o o Amazonas, a lesto pelo Estado do . 
Pará, ao norte· pela Guyana Ingleza e a Venezuela, o 
_a oeste. pelo Rio ll'ada; . . . 

c) .o Estado garante que não existem actualmento 
quacsqncr concessões no tcrritorlo a norte do Rio Ne
gro c do Rio Amazonas susceptíveis do cmbaracar as 
concessões a serem feitas ao syndicalo, obrigando-se o 

· .l<:stado a ·manter o syndicato- a cobertil do quacsqucr 
tn•o,i uizos, perdas ou damnos que ao syndicato possam 
advir do facto da existcncia, actual ou futura duranlo 
o perlod;:,, de concessões antagonicás. · 

4, Fica entendido que o presente contracto ó um 
ajusto preliminar; mas, não obstante, obrlgatorio para 

.. as pat•les contractantes, sendo assignado com:> instru
mento de· compromisso do ambas as parles a pt•occdc~ 
rem com as negociações, estudos o avalincõcs suscepti~ 
veis de habilitar as partes a organizarem um contracto 
·em fórma definitiva entro o Estado c o syndicato, o 
que deverá ser asslgnado pelo governador e o secretat•io 
do Estado ou outros funccionarios devidamente habi:.. 
lilados do Estado do Amazonas, o pelos subscriptorcs 
ou os rcprescnlll!lles dcvidamento habilitados do syn-
dicato. . . . 

5. O presente contracto vigorará até 31 do dczom
bro do 1922, salvo prorogaoão por mutua convenção, 
ou até a data cm que fór subslituido pelo alludido con. 
tracto a celebrar-se entre o syndioato o o Estado; c ·o 
Estado· comprometlc-so, cm quanto so achar em visor o 
presento contracto, a n~o negociar c:>m quaesquer ter
ceiros a venda das rcforJdas apollces nem a construccilo 
das ciladas estradas do ferro, nem cm relação a quacs
Cft1Cr outros nssumptos a que o presente contracto so 
refcrh•. · . 

Em· testemunho do que as parles contractanllis a!
signaram este insl.rumcnf.o no dia o anno já citado a 
p!'inci[>io. O Estado do Amaz:>nas. - F1•anklin lVas
hinuton da Silt•a c Almeida, como rnprcscntanto do Es
f ado do Amazonas. Tho J. G, White Engcnocring Cor-
JlOI'ation, - Gano Dttlm, Presidente, · . 

O contracto para o cmpt•csl.imo que o rcprcs()ntantll 
do governo estadual do Amazonas assignara com capi
talistas not•tc~amcricanQs se .. acaso fo~se levado a Mfci to 
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redundaria em uma concessão illogitima o perigosa, não 
Ró onerosa, mas immoral e anti-,patriot.ioa. 

O Governo Federal defendeu os altos interesse~ do 
Brasil e a propria integridade territorial, doclarandú, 
por meio dos· nossos· representantes diplomntioos nos 
Esta.dos Unidos e.na Europa, que nlio s·e respousabihza
ria de fórina alguma pelos compromissos assumidos pelo . 
Governo do Amazonas. 

. o contracto fixou a data de 30 de abril de 1922 par·a 
terminar o prazo de sua execução; mas o representante 
Panigai o prorogou· a primeira vez até 21 de fevareiro 
e depois até 31 de julho. . 

A impressão em rodas bem informaqas é que essag 
prorogações foram obedecendo á necessidade ·do fazer 
novas concessões de terra~ ·o da eliminação do en:losso 
f·ederal e assim os cerdores norte'-americanos se tor
naram credores da União, o que O:ggravaria ainda mais a 
·situação. . . · · . · . • 

o contracto diz que o emprestimo será do 25 m:
lhõeB de dollars a 35 milhõe5 ern. apoliccs,. que o syn
'dicato norte-amel'icano collocará, ficando depois in
cumbido do resgate ou liquidação de dividas antigas ~ 
de outras innumeras oper.ações financeiras. · 

O syndicato receberia pelo contracto a concessão" de 
300.000 a 400.000 kilometros de terras de propriedad!l 
do Estad.o, com mónopolio, crearia bancos, presidiria a . 

. colonwaéão, tudo com direitos exclusivos. Assim, a pro. 
pria distribuicã:o de favores, 'a variedade dos serviços 
que passariam para o tal syndicato, a direcção finan-. 
ceira que lhe incumbiria; tudo era, por natureza, anti· 
eeonomioo e anti-nacional. · 

. Mas não fioou ahi a aberração. Na ancia de obter 
·o fim em vista, os contractantes arranjaram uma com
missão formidavel, . desconhecida em negocias desse 
vulto, de to r,.,· equivalente, portanto a 25.000 ou 

, 35. 000 contos de réis I . 
!Como o juro marcado fóra de 8 ·% aQ .anno e a 

amortização de 1,5 o/o em 35 annos, que é o prazo mí
nimo, exigiria· o servico do emprestimo de facto 9, 5 .%: 
ao anno sobro 250.000 ou 350.000 contos ou 23.250 ou 
33.2:50 contos. Assim, o Estado, ou na sua falta a União, 
desembolsaria, no primeiro caso, 35 annos, 831.250 
contos e no segundo 1.163:,750 contos de l.'léis I · 

Si não ha erro de cópia, vê-se do contracto que a 
eommissão a descontar é. de: 11 % sobre i.OOD,OOO do 

. dollars, ou cerca de . cento o onze mil conteis oni 
L HD apollces. · . ~ . · · ,:; · · ·· 

A divida passiva do Estado .é quanto ao funcciona ... 
lismo publico a.penas de i 7 niil contos I 

Imaginem,· que margerr.~ escandalosa! 
. Entretanto, não ha garantia, nem ·da conversão da. 

antiga divida do Estado. O texto i'alla vagamente do 
uma promocão de contractos I O Syndicato, que não se 
obriga em cousa. alguma, obtém pelo contracto a prefe
rencia para determinadas obras e melhoramentos o a 
concessão eterna o exclusiva de 300.000 ou 400.000 ki· 

•. }pmel~os quadrados, sem outros. OJ:!.W! !!lé,m daª !\Ctu!le~ 
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oxiget~cius da lcgislacüo estadual, as quaos para um 
nogoc10 dessa m_ontn representariam uma quantia Lüo 
pequena que serm como que não existissem 1 

~ tudo i~sq era baseado na supposta divida da He
publlca Brasileira, pois o contracto chamou de divida 
o ~uxilio votado pelo Congresso Nacional para acudi!· ú 
crise estadual! :Vê-se como tudo_ isso seria prejudicial, 

. escandaloso, lesivo ao bom cred!Lo do -Brasil o á ·iuLe.,. 
gridade nacional. · · 

O plano machinado pelo representante do Governo 
amL>zonciJSC c pelo_s do grupo ~e capilalislas _que os aL
Lond~u .como convmha, denuncmndo o negocio que ello 
OXpl'llnia. 

q ~~to cncFgico tio Governo merece o apoio de louu 
a opimuo naciOnal. O plano anli-piltrioLico, de con
ceder, som onus c com direitos pet•pe\uos uma região 
do nosso torri lorio maior do que varios pai1.es euro-

. paus, de uma operação lesiva e perigosa, falhou, gt•a. 
cus á eJ'J'icaeia o opportuna intervenção do Governo l?c

_dC!•al, a qke devem ser gratos os brasilcit•os em get•ul 
c ·os untazonenscs · cn1 particular, 

A ULulo dtl inJ'ormacão, publicamos hoje em 4;Gu
zeLilha) o lexlo do contl'acto c)o pL·ojectado empres
tJmo,, 

·O Sr. Presidente -'!'em a palavra o Sr. Olegario Pinto. 

- O Sr. Olegario Pinto- Sr. Presidente, solicitei a palavra 
para tl'tltar· de um caso da actualidade e submetter á conside
rur;ão dos ta alta corporação um projecto -de lei. rFacililar os 
meias de communicacões entre quatro unidades da Federação · 
- Goya1., .l\1•atto 1Grosso, Marnn'hiio o Pará- eis o . que viso 
apresentando o projecto cu,ja justificação passo ·a fazer. 

· Niio supponlui, V.- Ex., S1•. Presidente, não Rupponham 
o.~ meus honrados collegas que venho propOr a const.rucçã" du 
uma custosa via-fe1•rea; não. Desejo apenas conccrrer pan 
o l'estalielccimento da mivegação, a vapor, no ri•> Araguayp,,, 

SallC V. Ex., ·sabem to elos os honrados Senadores, quo 
fui o illustre, eminente c saudoso brasileiro general Couto dà 
1\la~o~alhães quem, vcnrendo difficuldades qullsi insuperaveid,· 
deu inicio Il solução desse cxlraordinario problema, razão por 

· .que tí historia· da naves'açfio do magestoso Araguaya seu nome 
i'irnu pcrenncmente ligado. . 

Hesolvcndo fazer a navegação dn ,Vaguaya, Couto de M~-
• galhiics adquii·iu nm vapor qnc so achrwn ancorado no riO 

Parnguay; desarmou-o o transporton-o ·para Goyar.. fazendo-o 
noompnnhat• de todo o material indispensavel a uma oft'ieina 
capaz de .rcarmal-o, pondo-o cm condi9ücs ele navegabilidade. 

Pura essa difficilimo transporte serviu--se o (!'rande bra~ 
sileirn. do 1G carroR de tracr:ão bovina. Esso .mi :Je7rer'i.v com
·boio l.t!ve, nnlcs de cho:;rH· â Santa Leopoldina, (t margem cs
quol'df• do caudaloso rio, de atravessar mais de 400 legua:r 
tllruvé~. sertão bravio. 

Hoarmuclo esse vapor, quo tomou o nome do rio cujas 
pgu~s ia pe~lustrnr, a 2~ de maio de i868 lnlolavn-se e~~!! !J.B~1 
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vr.gadío, sondo seu commando confiado á compctencia e peri
cia Gt• bcncmcrito capitão de fragata Balduino José Ferreira 
de Aguiar. . ·· · 

. Nessa época, ,já tão afastada, pois que 55 annos são de-
. corridos, Couto de Magalhães acreditava, e· com fundamento, 

que a prosper·idnde de Goyaz dependia quasi qu;c exclusivn
menle cta navega~.ão do Araguaya, rio immenso, que constitue 
~crqa,dcira maravil.l~a não só pela bclleza que encerra, ·pela 
forlihdade das rcgwcs que :banha;. mas taml:lem porque offc:.. 
roce, cm· um .percu•I'So ile 700 lcguas, franca. navegacão. 

· Não imagine V. Ex. que eq vá descrever as bellezas e 
esplendores do graude rio .. Não o farei; entretanto, releve-me 
V. Ex. que diga que, .Couto >Magalhães em sua obra -
"Viagem do Araguaya" -,o conde de· Castelnau, o.engenheiro 
Valle, ·paul ,wale, Octaviano Esselin, Drs. Aristides ~pinola 
Leite de 1\loracs, estes ex-Presidentes de Goyaz, o Dr. Fran~ 
cisco. Ferr'eira dos Snnlos Azevedo, um goyano muito estudioso 
e muito dedicado a assumptos de historia e geographia, espe- · 
cialmcntc do Bra_sil, o ma,io,r. Henrique Silva, nmdado1•. e roda~ 
ctor da ln/o'1'1iltlçao Gouana, engenheiros Joaqlllm Rodrigues de 
l'l!oroes Jardim, .José l!'eliciano llodrigucs de Moloacs, D. Eduar .• 
do, arcebispo de Uberaba, monseniYJr Ignacio Xavier da Silva, 
que·, conhecendo desile muito moco, todo. o Araguaya, de Santa 
l.fwpoldina a Belém do Pará, escreveu centenas de artlgn~. · 
precioõ'os no ,iot•nal que editou na ·capital de Goyaz, o Dr. 'Fritz 
J{rause, do 1\luseu de <Leipzig (1900), frei Hillario •rapie cm 
sua obra em dous volumes: «l<'cuiltc.~ de Route d'un missio
?laire cltez lcs Peaux Rouucs:t; publicada em 1921 e ultima~ 
menti! o professor suisso Carlos Herndl, que foi commissiotu'
do pele Governo. de Goyaz para viajar o Aragunya, afim de aLt• 

. CJUÍI' il• · exemplares da fiO I' a . e fauna que deviam figurar n~ 
expor,ição, todos, á una voce, descrevem-n'o rle um modo bri~' 
!honre c ()naltecedor. 

· .. Si a palavra de todas. essas autoridades nh basta, !li• 
la1·ei o que disse em seu· mimoso livrinho, intitulado,- "Lem• 
hrançn de .uma viagem" -, um dos bravos entro os. bravo~ 
QUO expuzeram SCUS ·peitos áS balas inimig:lS na guerra QU3 
Cl Brasil teve de l!Ustentar com a beroica Republu.·~ do Para· 

· ruay, o .general DI'. Benjamin Franldin de Albuq•Jerquc Lima, 
(a)lOiados) ornamento da engenharia · bi:asileira; _, · . . 

"0 Araguayn durante a enchente é um oceano • .\ 
vos·etação das suas ilhas pa.rece sahir do seio das agua~ 
o os salgueiros das margens _apenas te~m. desafogadas 
suas ultimas tranças. Nesses .lindos pamé1~ o coraç.iio1 • 
sente-se brasileiro e, todavià; ·'"a·. nossa alma cnche-so 
de tristeza dcanle dos esplendores .do ermo 1 · 

O viajante tem, pois, deante . de si um immenso 
rio, cujas nguns cristallinns reflectem os clrrus branco~ 
de um céo azul. e as tremulas sombras do arvoredo que 
se eleva nas margens." 

. r-;'cs~as bellas paginas o· general Ben,iat'nin J:i\•anklin dcs. 
· crr\·~ o que viu, pois, fez parle da commis$í\o ohtlfiada pelo 
inesquccivol engenheiro milHar Dr. Anlmtio Florcncio Pe- · 
.r~h·a dQ Lago, enl~o mnjo1·, quando on~I\-\!:CSUdq d~ ~s!,u~ar, 
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li ?.Oná cncachocirada do 'focn.ntins c do Araguaya, 0~ dese
nhos c projectoR aprcsontnrlo~ JlOI' C·Sõe illúslre morto ao Go
verno foram expostos nn Seccão de Obras Publicas da Ex
posição Nacional do iBi5, e JUStamente elogiados. Infeliz

. m~ntc, desse~ trabalhos não se sabe o paradeiro; talvez te-
nham dcsapparecido .. 
· !\las, consintam os meus· illustres collegas que volto a 
tratar da personalidade de Coulo de 1\lagalhiies, pois que 4 
navogacfio do Araguaya esl.t\ seu nome preso. 

A tentativa de Couto do Magalhães teve· por baso o es
tudo acurado de cinco longos nnnos de· larga meditar.fio. Não 
i'oi ellc um visionaria, mas um homl!.m culto, dotado· de pro
fundo bom s~nso c de ferroa vont.ade. (Ap(Jiados.) -

Ai·nda no albor da vida. contando apenas 24 annos de 
idade, foi nomeado Prcsidcn te de Goyaz. Seu primeiro 
gesto. nesse posto consisl.iu üm cOilhe{!er oR sertões do Brasil 
Central através umn viagem tio exploração. 

Que visava elle, avenf,ur!lndo-so li tamanha o tão peri-
gosa ompreza 'I · 

_ Aponas prestar a Goyaz, cm particular, e ao Brasil em 
·geral, um grnndo serviço, qual de tornar realidade o sonho 
quo hn tantos nnnos docemente embalava· os goyanos, qual o do 
dar ,cscoamont.o a .'lllus' innun"'e.ros ·produ elos o !oval-os ao c.on
sumo gorai, .voado que a natureza Indicava quaos os .·rumos 
n tomar: pam o sul- o rio Ta:quary- para o norte- o To-
cnnt.ins e Arngunya. (Muito bem.) · 

Disso- quo Couto de Magalhães queria, .em parLieular, 
prestar um serviço a Goyaz c em geral ao Brasil, e. vou dar 
a razão por que assim me expresso i. Ligando- Goyaz, 1\Iatto 
Grosso, Pará e 1\Inranbão, ello !ovava aos principacs centros 
prOdiÜctorcs do nosso P,aiiz tndo qnanto Goyaz !P·ocl:ia 'e:tport.a.r; 

·ligando, at.ravésda nn.vogação do 'l'aquary, a foz•do.Amnzonas 
i\· do Prnta, visava incremc.ntar a exportação do paiz para a 
vizinha Rcpublicn, o que directamente; representava um en
grandecimento do· nosso pniz. como naci'lo productora. . 

Cabe, pois, a Couto de 1\fagalblíes a gloria . dossa medida 
P,ntrioticn; . San enthusiasmo 'POr essa navegncão jamais sen~ 
tiu arrefectmento. Mesmo quando :1 frente das então Pro~ 
vincias do 1\Inlto Grosso o Part\, ·não repudiou suas idéas. 

Quando, Sr, Presidente, 11 28 do mnio de 1868, foi, em 
Santa J.copoldina, declarada officialmente inaugurada a na:.. 
vegnci'io a que. me venho referindo, lavrnra!l1 a seguinte neta:. 

«Aos 2.8 dias do mcz ele maio elo a.nno rio ·nasci
mento de Nosso Senhor .Jesus flhristo de 1868, 47" da 
Indcpendencin do .Jmporio, d marA'cm esquerda do rio 
Arnguayu c a · 30 leguns da onpital de Goyaz, reuni
ram-se o Exmo. Sr. Dr. Jos6 'Vieira Couto de 1\laga
l'hães, Presidente que foi desta Província c por clla 
eleito Depu tudo ú Assembléa Gcrul J.cgislaliva, nctunl
mcnlo PrtJsirlenl.c da llrovinr.in rio Malto Grosso, o o 
Exmo. St', Dcsombargliclor Dr. João .Bonifncio Gomes 
ele Siqneira. 1• Vico-Prcsidcnle da rle 'Goyaz,, em ox~:~r
cioio, com muitos funccionarios publicos o grande nu
mero do outros citladllos que concorrernm 1parn o fim 
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í:le assistirem ã cnrimr:min religiosa' da benoilo dd 
vapor Arauuay-nert!-n.~stl c :\ lnauguraollo da navega
cão a vapor no rio Arfi.ll'uayn, em consequencia de o 
haver co:nmunicndo o mesmo Exmo. Sr. Presidente 
da Província de Matlo Grosso no desta Província, que · 
dirigiu convites n fez publico esf.o facto da mais su
bida importancin pnra .o engrandoctmenfo o prosperi
dade da Província d.o Goyaz. E achando-so surto no 
porto, em frenf.e ;\ foz tio rio Vermelho, o mencionado 
vapor, de qno 6 comm:mdnnlA o capitão de fragata 
oommendadnr Balduinn .Tos!! FerrOJrn de Aguiar, re
r,o\heram-se a bordo os Exmcis, Srs. Pr.esidentes dai! 
Pro.vincins de Maf.to Grosso C• dr. Goyaz. acompanhados 
dos Srs. Dr. Theodoro Rodrigues de Moraes, 3• Vice
Prosidente; Dr. Frederico Dahney de Avellar Brotéro, 
Chefe de Policia da Província; Dr .• roão Luiz de Arau.io 
Oliveira J,obo, inspector gnral rlos Presídios: Ant.onio 
Honorio Ferreira, inspcci.DJ; da Thcsourarin de Fazen
da de Goyaz; Dr . .Joaquim •Rmlrignes de Mornos Jar
rlim. ongenheiro; capitão Lniz Gonçalves de Lima. en·
A"enhelrn construct.or; Dr. João. Thomaz de Carvalhaes, 
•ndmeiro cirurgião rlo Exm•cito; muil.os outros fun
ncionarios publicas e possoas Importantes. Em segui
da. precedendo os nocossnrios exames e recon'hecimen
tos, teve \ogar a cerimonia religiosa do vapor, até enf.ão 
nhnmado Ara(l!ln-ncrtl-ass!!. officiando. o Revmo. B. 
da Costa e· Oliveira. capcllão · do Presidio Leopoldina, 
tendo-se antes nsscnf:ado em mudar-se o nome do 
·mesmo vapor, que Sfl passou a.chamar Araguaua. Ter.
minado o noto religioso, ergueram-se vivas. á religião 
do Estado, a Sua Ma,iest.ndc o Imperador, ao Governo 
Imperial, aos Ex mos, Srs. Ministro da Marinha flon
selheiro Affonso Celso de Assis Filrueircdo; o Ministro· 
da Agricu\lnrll consr.lheiro Manoel P.into de Souza Dan
tas, e, finalmente •. no progresso da navegação a vapor 
no interior do Imperlo. Logo depois, o vwpor suspen
deu. o ferro, largou do porto em direltura á marA'ern 
oppostn, atravessou o rio Arnguayn, crul\Ou em diffe
rnnte·s tlirecc1íP.s, ao som do Hymno Nacional, subiu o 
rio Vermelho e, voltando no anooradouro, foi solemno~ 
mente prorla·mado achar-se installnrla n navegacão a 
vapor do rin llraguaya, acto este que foi saudado en
thusiaslicamente por todas as pessoas que assistiam de 
bordo e rlns praias. 'Então, o 'Exmo. Sr. desembarga~ 
dor .Toiio Ronifacio Gomos de Siquoira lovant.on vivas . 
ao Exmo. Sr. Dr .. Tns1l Vieira Conto de MnA'niMes. a 
qunm se deve a rcanimaoiio da navegação do Aragunyn 
o sons affluent.cs, a iniciat.iva da nnvogncão n vapor, 
que sustentou com tant.a conRlancia o sncJ•ifiuio, u 
acuba de ser realizada, a despeito de todos os obstn
cnlos a co.ntrariGdados. a 'que sempre sa most.rou supe
rior. O Exmo. 81•. Dr. Cont.o.foi saudado c cnmprl
monlado •por todos por l.üo nHo foHo, recebendo as 
mnis vlvns demonst.rn9ões de graf.idüo e roconhoci
mento. Assim terminou n cerimonia da innu~rnrnc1in 
da navcgnoúo n vapor no rio Arnguaya; o de t.ndo pm'll 
memo1·1a, sD laYl'OU o presente auto, qui). Vl\tl por todo~ 
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nssignndo o ~e Qll·~ se exLrahiram sois cópias, para 
· serem remoi.I.Idas, ~' subct·: duas, aos Exmos. Srs. con

selheiros Ministros da Marinha c Agl'icultura; duas, 
para a SoereLaria cl0 GoYerno da Província de .M.Iltto 
Grosso e ü Gamara Municipal ela capif.al da mesma· e, 
Jinalmenl.e, Liuas Jllll'lt as IIIUSmas repartições de Goyaz. 
- Antonio Jlono·,·io Ferreira, o escrevi. - Dr. Jo.v6 
Viei-ra Cou./.o dr: Maaalhães. - Dr. João Boni{acio · 
aom.es de Siquei1•a. - 'l'heodoro Rodrigues de Moraes. 
- F·rr:de·rico Dab·ncu de Avclla1· Broté!•o. - Dr. João 
de kra'Ujo Olive·ira Lo/i o. - A nton:io Jlonorio Ferreira. 
-Joaquim Rodriaues de Moraes Jardim.. - Luiz Gon
çalves de Lim.a. - João Thomaz ·Carvalhaes. - Con
fere, Antonio Jlonor·io Fer1•eira." 

Os goyanos viram nesse gesto de Couto de Magalhães o 
alvorecer de uma nova ér!l de prosperidade. Indescirptivel 
foi o enthusiasmo de todos quantos, filhos ou habitantes de 
minha !.erra, puderam medir o alcance patriotico que· envol
via o acto praticado pelo bC'nemerito brasileiro. Esses compre
hendcram quo novos horizcntes se abririam aos nossos incul
tos sertões, pois, desde aquclle dia era um facto a navegação 
a vapor no plateau central da America do Sul. 

Em scn livro inl,ítulado Primeil·a Viagem. ao Al'aguaya, 
e;:crcveu Couto do Magalhães: , . . , . 

"Cheguei no p1·esidio de Leopoldina aos primeiros 
· alvores do Sól, c, quando contemplei o leito immenso 
do Aragunya, com suas aguas turvas á foz do Rio Ver
moi h o, cuja· onda é verde c· limpida, aquelles páramos 
rloscrLos c achalado:;, que compõem uma e outra mar
gem do rio, nos quaes a vista ·não é'ncontra um só 
obslaculo, quando contemplei tudo isto, ao clarão 
scinlillante clcstc sol da America, quando me lembrei 
que a poucas braças de mim erravam talvez tribus 
selvagens c bravias féras, fui transportado a um· ho
rizonte tão vasto cnmo perspectiva das grandes cou
sas que ol'ferece o rio. Esta arteria de civilização não 
levou ainda a. vida ao corpo onde e !ln corre. Quanta 
felicidade não poder ia haYer por estas paragens onde 
o solo é tão fertil, onde o rio offerece ao pescador nu
merosos pescadores, onde o bosque encerra tanta caça, 
onde a vida é alimentada por clima saudavel, e o 
cspiri l.o animado por tantas impressões ,grandiosas! 
Do todos os grandes rios que tenho visto, nenhum of
forece, nem de longo, a magostarlo do Araguaya: suas 
aguas csl.cnd.em-.sc .na largura de 500 braças:. essa 
massa g·iganLesca desce toda por igual no longo do 
nnormo. !ui 1 o sem so ver uma l.orronl.e mais apressada 
rm seu veio, ele murJo que parece antes um corpo so
l ido o oJ•g·anico, do aue uma porcüo do liquido. Ha na 
gTtmdeza dessas ag1ias uma calma tão serena, como 

· aquella quo se oh serva no oceano, visto no longe. O 
A1•aguayn corro ordinarinmonlo entro prnins do areia 
fina, além rlns quaos crr.scr.m 1.onus do mal.to. que o 
acompanham do uma o outra' margem, ns qunes, para 
quem está dentro do rio, semelham orelhas de junco, 
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ti1o gJ'nnde é n dislnncia. Aqui o deserto é de uma mà• 
gestado tiio imponente, que assombra ,e abat~ Q ~.sp!4 
J'ito. Do qualquer parto que lancemos os olhos, enxor
I!'Bm-só planlows sem fim, que vão indo tornando-ao 
ca,da voz mais azuladas, até que de todo se confundem 
com o céo. o mais pequeno obstaculo, o mais .insigni-
1'icalite .outeiro, niio encrespa a -superficie da terra: 
tudo ú vasto, magestoso e melancolico como o. infinito., 
Parece que aqui o céo é maior, maiores e mais Jlollos 
os v alies dn. terra. Tudo conserva ·ainda o aspecto' sel· 
vagem que offerecem as solidões virgens da nossa pa
trla. Os bandos de passaros aquaticos passam un~. 
após outros; estes acompanha,m seu -vôo do gritos os
tridentes, aquollos de melanoolicos pios, uns rocam . 
com aa azas a superfioie calma das asuas, outros voam · 
tno alto, que· pa,recem pequenos pontos suspensos no 
ar

1 
outros, finalmente, param no vOo, libram-se no ·ar, 

m ram de lá sua preza, murcham as azas, descem 
como uma flecllà, ·somem-se nas aguas, e surgem dalll 
a poucó com uma vicUma, debatendo-se em suas gar
ras.· Tudo concorro para que as impressões sejam 
aqui profundas. ' O ospiriLo vague ln. por estas solidões, 
a lmaglnacAo figura esses milhares de leguas sem uma 
só habitacAo do homem civilizado. O que · encerram 
esses parámos ? Ninguem o sabe. . • Tudo é mysterio
so ainda. Hoje sobre a tarde cu contemplava estas so
lidões, quando notei além, c muito ao longe, algumas 
eolumnas de fumaca. O que é aquillo? perguntei eu. 
Ao .poente,. responderam-me, são as aldeias dos Cha
vantes do rio das 1\lortes; ao sul, as .dos Cayapós; aci 
norte, as dos Canoeiro~. Os primeiros sAo os que In
festam a estrada de Cuyabá; os segundos robustos e 

· · ferozes, declaram que dos brancos s.ó desejam ver o 
sangue; os terceiros combatem sem recuar, não dão 
tréguas a,o inimigo, c nem acccitam a vida, quando, 
•POr acaso, siio presos. Era ácvera e melancolica ·essa· 
soena~ Havia naquellas columnas cinzentas, que se se
guiam no a,r limpido o- t.ransparcnte no melo do silen
cio absoluto. da que lias solidões, um nlio sei quê de tllo . 
incerto e vago, que apertava o coracllo c abatia o cs. 
plrlto. Que encerram estes desertos ? Florestas vir
geng, ermas campinas, ta,ludes, serras, rios caudalo· 
sos, vallados silcntes, grutas profundas, · cujos . écbos 
nno foram ainda acordados sinAo pelo grito selvagem 
do ·indio, ou pelo urro medonho ela panthera I Quan
t.a,s riquezas ni'ío dormirão alli ocaultas ? Tudo é mys. 
t.crioso. O pé do sort:mejo ousado nunca imprimiu seu 
rastro na areia destes dcset•tos, Deus correu um véo · 
sobre uma . dns obt•as mnis· grandiosas de sua creaç!lo: 
por ora tudo é obscuro como o infinito,. Quando será 
rlcvnssado ? Deus, só Deus o sabe ... Nas mar.g'llns do 
Araliuaya o algodoeiro aresce por uma fórma tal, que 
fica desconhecido ás pessoas que ahi viajam; a rc
produccúo do gado é annual c cllc vive sempre gordo, 
visto como, no tempo dns 1\S'tlllS tcom verdes os pastos 
rins· mont.anhns, c terrenos clõvados; no t.cmpo secco, 

, t.eem as vnrzens do rio, das quncs, afastando-se as 
. ,~ aguaR, brotam pastarias do um capim especial a asse 

· terreno, cujo talo tem quasi n grossura da cnnntl e que, 

.,.., . 
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'dando sementeira como o nrr1z, ·offarece um li nu trl
ção summnmento appelccida por toda a sort'o de ru" 
minnntcs. Nesf.n viagem, realizada om tempo secco, 
tive occasião de ver por mim mesmo estas cousas, do 
estabelecer a comparação .. o do notar a difforenca. Por
corri, por prazer, as campanhas do saliuas: vi, até, nu
merosas boiadas Lão gordas, com o ·pello tão fino, que 
só encontrei cousa semelhante . cm uma fazenda de 
criar, no município de ·Aifenns, em Minas Gcracs ,, 
Esse fazendeir(); porém, para conseguir rosullados, 
:plantava o capim c cngorclavn o gado com o mesmo 
trabalho com que se ·engorda na Europa, Nas mar
gens do Arnguaya essa vanf.agem é espontnnca. Os ani

. maes engordam sem outro trabalho mais do que al-
guns rodeios, não havendo mesmo a despezn do sal, 
vi~tto ser clle nativo nessas regiões abençoadas. Nada 
do mais piUoresco do que ver-se as margens dos la
gos fot•mados pelo rio. Ideie. o leitor essas · planici'M 
immcnsas de centenare11 do leguas não interrompidn.s 
por uma só montanha, nem mesmo pelo mais pequeno 
.out.eiro; fi·gurc uma bacia d'agua. de cinco ou seis Ic
guas do diamclro, calma, azulada, profunda, espe
lhando cm si um céo em que rara,s vezes appareco um:l 
nnvem; figuro este circulo m•lado de juncos altos c de 
capim, irloie do envolla com· isto as manadas de ·gados 
confnnrlidas, por vezes, com as de corvos, veados, an
ta:., porco.~. capivnras, do mwol Ln com os bandos de .in
burtís, patos, marrecos de muilns qualidades, collei
ros, com a plumagem côr rio rosa, mcrgulhões, e 
toda a sorte de aves aqualicas, o terú um trammmpto 
da rcrlilidnde dessas torras., 

Sr. Presidente, consintri V. Ex., consinf.nm os mens 
honrados collcgas. que cu diga ouo, infolizniontc, nó11 ainda 
não conhecemos o Brasil, o Brasil inteiro, genuinamente 
nosso, com seus gt•andcs c rumoreJantes rios, com seus grnn
rlc!'l c deserJos sertões, b,!lllamento dcscriptos, não só por Cont() 
do. Mngalhues,. Euclydcs da Cunha, mn.s Lambem por Benja-
min Frnklin. (.lluito bem.) . . · 

Conhecemos· o ·mostramos no estrangeiro como Brasil ci
vilizado nossa bclla capital, n de S. Paulo, a de lllina9 o ou.:. 
r.ras do lillornl, onde a mão do' homem c· a civiliznQ1io já so 
fnzem sentir. (Apoiados.) . 

llfns o Brasil interior, com suas serras alcanliladns i:i nu
merosas, seus campos extensissimos, suas densas _florestas, 
suas grandes massas d'agua, das quacs um dos mais inf.cnsi:. 
vos nfflucnt.os do Arngunya, o rio dos Cryslnes, é, no dizer Gô 
Cnstclmeau, da largura· do Senna, cm Paris; toda essa gt•an
dc1.a 1! rlosconhccidn ela maioria rios brasileiros. Wuito bem.) 

Sr. Presidente, do 18(18 n 187•1, a navogaoüo do Aragunya 
se• fez regularmente. · · 

Em frnncn prosperidade essa nnvcgncüo, Couto de. 1\faga
lhiics, sentindo-se cansado pelos extraordinarios esforços 
clo~pcndidos nnm levar a cnbo n realizncüo desse sen grande 
idénl, dcixanrlo a cmproza sob n ger.encin do coronel .ToRt! Mn
l'il\ Borges, nnrtin para cst.n capil.nl, vin Cuyab:í-Rio dn Prata, 
não mnis a IIi vollnndo. Pouco depoiR pcJ•ecia afogado cm 
uma viagem a Hucll,ili, o coronel Borges. 



. ·. A' frente da empreza ficon o engenheiro William Buist, 
··o qual ante o malogro do nma lancha de sua invenct'lo e con

sr.r·uida sob suas vistas, snicidou-se no· Po.rá. 

Esses lutuosos factos determinaram a passagem do con
tracto da empreza a outras mãos, ás do laborioso e. dislincto 
goyano coronel .Toi'ío .Tosé Corrôa de Moro.es, que não mediu 
sacrifícios para cumprir á risca as clausulas do contracto .• 
Em 1888, :o coronel Corrôa do Moraes. transferiu-o a uma 
companhia americana. O contracto, porém, foi annullado em 
i889 ou em 1890, tanto é certo, que a 23 de j:mho de 11S90, o' 
Diario Official publicám o segu.inte: 

'E'dital- MiJÍisterio da Industl,'ia, Viação e Obras Publicas 

DIRECTORIA GERAL DA INDUSTRIA 

Concurrencia para a venda do material da e:vtincta Em preza de 
. . Nave(!ação a Vapor do Rio Ara(!l!aya, no! Estado de Goyaz 

· De ordom do Sr. ministro, faco publico que, a contar desta 
data até 31 de agosto· do corrente· anno,. se receberão propostas 
nesta directoria geral· e nas Delegacias do Thesouro Federal 
nos Estados de Goyaz, s-. Paulo, Minas Geraes, Maranhão ·e 

. Pará, par11 a venda de todo o material da exUncta Empreza do 
Navegação .. a Vapor do Rio' Araguaya, consLante da relação an-
nexa. . . 
. Os proponentes deverão apresentar suas propostas fecha
das, devidamente selladas, datadas e .assignooas, até ás 2 horas 
àa tarde do referido dia ·31 de agosto, quando serão abertas o 
lidas na presençá dos interessados. 

· No acto da apresentação da proposta, será exhibido, em 
separado, o recilbo da caução de 300$, préviamente feita, nesta 
.Capital, no Thesouro Federal, c nos mencionados Estados, nas 
respectivas delegacill.l!, para garantir. a assignatura do contra
cto pelo proponente proferido, e, bem assim, a exeeução do 
mesmo contracto. 

O alludido material é vendido no Jogar em que se acha 
no Estado de Goyaz, devendo o proponente preferido pelo mi
nisterio assignar o· contracto dentro de 30. dias do respecLivo 
despacho, sob pena de perda do deposito· feitl). · 

····················································.······ 
VAPOR Al\AGUAYA ,, 

,· .. ~· 
Machina cm bom estado; caldeira velha, porém em estado 

de servir, obras mortas bastant·e damnificadas. Awarelbndo 
com todos os pertences para viagem, como sejam gtJaldrapos, 
oo11rento para prisão o ancoras, sineta, lanterna, etc. Casco. já 
podre. 

VAPOR COLOMBO 

Apenas resta o casco, complctamento inutilizado, caldeira 
em estado d~ poder servir, machina inutilizada. 
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VAPOR MINEIRO 

: Casco inutilizado, mnchina muilo estragada, .,atdeira no 
mesmo estado, armação de feno, Lambem estragada. 

. Diroctorin ~e~a! da Industria, 20. de junho de HJOO. - O 
drreolor geral, mLe!rno, Leandro A. Ribci'l'o da Costa.» · 

O Sn. PAuLo o~ FnoNTrN -V. Ex. consente um aparte? . 
O Sn. OLEG,IRIO PINTO - Cúm todo o prazer. 

. . 0 SR. PAULO DÉ FRON~'IN -Creio que em 1890 a navega~ 
ção dos rios Araguaya e Tocanlins foi entregue á Companhia de 
Viação Forrea e Fluvial, sendo, si me não falha a memoria, 
seu concessionaria o marec.hal Jardim. · 

0 SR •.. CUNHA MACHADO - Tambem eu, por varias vezes 
·entendi-me com o Deputado Ayres da Silva a proposito dá 
facilidade dos meios de communicacões entre Goyaz e o Ma~ 
ranhiio. · · 

. O Sn. L\uno SoonÉ - Por minha vez sempre tive em alta: 
consideração essas medidas, fazendo tudo quanto· em mim 
coube em favor dellas. . 

O Sn. ÜLEGARIO PINTo - P·erfeilamente. 
E deste modo, terminou a grandiosa obra .sonhada e tor~ 

nnda realidade pelo ·espirita lucido de CoUto de MagaThãesl . 
Com Ludo, !:;r. Presidente, devo informar á Casa que o Ara~ 

guaya é conhecido desde i 669. . . · 
No numero 318, do Mercantil, edição de <14 de novembro 

de 1845, foi dado 1\ estampa o relataria dirigido ao ministro da 
Instrucoiio Publica ,pelo Sr. Castelnau, enca-rregado a esse tem~ 
po do uma commissãa na Amet•tca Meridional.· Tem esse rela~ 
torio a data de 22 de outubro de i844. E' um interessante 
Eis tudo feito por uin competente, que peço venia a V. Ex. para 
publicar no pé do meu discurso. · . 

O visoonde de Taunay, que com muito brilho representou 
n então provincia de Goyaz, no seu livro <A· Provincia do 
Goyaz na Exposlçlío Nacional . de 1875,, nllo se conformou com 
a pretenol\o de Castelnau, que, por ter perlustrado em 1844 a~ 
aguas do Araguaya, chamara a si as glorias de seu primeiro. 
explorador. · · · 

· E tinha razão o Visconde de Taunay quando negava a Cas
t.elnau essa gi':1ria, pois é certo que Manoel Brandão e Gonoalo 
•Paes, vindos do Pará, subiram o Tocantins e vencendo a zona 
cnca·ohoeirada, penetraram no Araguaya; !Que. em i 720, Diogo 
Pinto Gaya fez um R viagem a !!é· a ilha do Bananal; que, em 
1791, 'fhomaz de Souza Villa Real, 'sob o governo de 'Tristão 
ela Cunha Menezes, desceu o Araguaya com o fim de permutar, 
na Praça do Pará, por outros generos, couros c crystaes. 

Ainda mais. O governo portuguez, pela carta regia de 
:! 798, rccommendou ao cftJpitão general n~>meado para a Capita
nia de Goyaz, D; .Toão Manocl de Menezes, que se dirigisse 
cm pessoa, pela· rio 'Araguaya; á villa BOa de Goynz, para ali 
nssnmit• a direcc!'io da Capitania, no que foi obedecido. 

E' umn.necessidnde, Sr. Presidente, que o governo federal 
encare com carinho de pnc r~;mant.issimo a solução desse vasto 
probl~ma. A um tempo elle resolverá grande parte das difti-
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_tagcns á União. 

O Sn. HEn:MENEOJtno DE MonAES -Apoiado. 

O Sn. OtEOARio PINTO - Mas, não m!l devo a)ongar mais 
sobre este assumpto, t•ogando a V, Ex. que consmt!L que no 
pé destas dilsnlinhavadas palavra.s seja inserto um artigo publi• 
cada no O Pai:: de 9 de outubro de 1922, sob o titulo cProtecoão 
aos Indios,. · · · . . . . 

Nilo quero mesmo fallar sobre as bellezas que encerra a 
Ilha de Sant'Anna ou Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, 
que possue supe~fici~ quasi igua) á da Republica Portugueza, . o 
que, além do mais, ,dispõe de OJ}l!mas· terras do cultura, magm
t'icos campos de crJaçí\o, espessas maLtas e agua cm abundan-
cia. . · 
· O Governo Imperial, vendo na navegação do Araguaya a 
solução do intricado problema, subvencionou-a com 40 · con
tos annuaos, Essa subvenção, porém, foi suspensa em 1898. 

·Perduram al.é hoje ali os beneficos resultados colhidos por 
. Coul.o de Magalhíics no quo diz respeito á .catcchese do.s lndlos. 

. Tanto interesse tomou pela navegação· do Araguaya como 
pela civjlizal)ão dos índios das difforentes tribus, que habitam 
o Aragunya, · . .. · . · 

Insl.allou cm Santa Leopoldina um excellcnte oÕUegio de 
instrucoão primaria, destinado aos jovens tapuyas, onfte 

. prestaram relevantes. servioos 'l Sr, Felicíssimo do Espirita 

. Sanl.o e sua distinota esposa, D, Ell)'eronciana Espirita Santo. · 
· As officinas da empreza erain frequentadas diariamente 

pelos indios, que tinham verdadeira vocação para os trabalhos 
mecanicos, Grande parte dos tripulnntes dos vapores Al·a
Uttaya, Colombo e 'Mineiro ora eonsmuida de indios,· que co
nhec!ani os segredos da navegaçllo do Araguaya. 

. Jú tive occasião de, desta tribuna, dizer 'que Goyaz, onde 
· ~ grande a população selvicola, possuiu uma Inspectoria de 
.)lrotecoão aos Indios, reparticão essa que, logo que começou 
a produzir aJ.suns bons resultados, foi · supprimida, por eco
nomia; ficando dependente os indios góyanõs da Inspectoria 
de .s, Paulo! · 

.. Por acaso, enconll•ei um numero d'O Paiz,.de. O de outu
bro do 1912, onde, sob a epigrap'he cProteccilo aos Indlos•, 
vem publicada uma longa noticia da viagem do engenheiro 
Mandncart1 do ·Araujo, então inspector dos indios, sua e:x:CU1'• 
são pelo Araguayn, difficuldades, 'aldeamentos visitados, cos
tumes .:- indolo rto nosso gentio - artefactos o photographiaa. 

·_ . Sondo um pouco longa a noticia, deixo de ler, pois a farei · 
inserir no meu discurso. · · 

Antes do terminar, preciso dizer'' ao Senado que os go
vernos de Goyaz nunca desprezaram a idóa ·de continuai' a 
obra ingente do Couto Magnlhíies, apczar dos seus parcos re
onrRos, tanto assim que, por mais do uma vez, toem procura
do ontonder-se com os governos do Pará o do Mllranhiio .neste 
sentido. · 

·. 
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O. Sn; Jo1:m' EusEBIO - Aliás, esse e11tendimeuto nós I·~~ 
mos L1do sempre com Goyaz, quando se cogiln de propt!r 
qualquc1• melhoramento para o Maranhão que se relacione 
com aqu·olle EsL111lo. Encontramos sempi·e, manda a vei'dado 
que diga, o apoio do V. Ex. e dos seus companheiros, quando 
se !rata disso, da mesma fórma. que VV. EExs. nos te em en-
contrado, fraucameute, a seu lado. E' a ve1:dade, · . · 

O Sn •. OLEGAmo P1wro -·Devo accrescentar mais o se, 
guinto: O illustrc Presidente em exercicio, o corouel Miguel 
da Rocha Lim.a, quando, pela primêira vez, goverMu o ·Estado 

. . vendo que era preciso ;-c,viyer a nave.gaçilo a vapor no Ara..' 
1 guaya, com algum sacrlflcJo, comprou nos Estados Unidos 

\1 uma poderosa lancha u vnpor, lanéha essa -que chegou a De~ 
lém do IPaní. · 

Infelizmente essa iniciativa não teve o desejado effeilo, 
devido aos JWotestos da· Companhia Norte do Brasil, que cu~ 
Lenrlia ~ó e lia .poder fazer essa navegação. Essa lancha foi 
mnis tardo vendida, se não me engano, a essa mesma Campa~ · 
1l1hia Norte do Brasil. 

ncpctindo. as palavras do Couto do .Magalhães na dedica~ 
loria que fez no seu livro «Viagem ao Arnguaya,, aos habitan~ 

. ~C$ da Província do Goyaz, díao: «0 povo goyano deve dirigil' 
as suas vistas ·para o Araguaya,· como o isracliLa as dirigia 
para· n columna de fumaça que o guiava ó tet•.ra da Pro~ 
missão,.. · 

.Tuslificado deste modó o proJecto que apresento, tomo a 
li herdado do passai-o ás mãos de V. Ex. para que lenha o 
andamento nccessario. · · · 

· (Jittilo bem; 1nttito . b~m. O orador é crtrnpr•irncn!allo pc
los Srs. Paulo de FronUn, SampC~io Cro!'l'êa, Llliz Adolpho, An
tonino Fr•eire, Ramos Caiado, Hcrmcncgilclo de )/01•acs, Cunha 
Maclta!lo e José 'Eusebio.) · 

DOCUMENTOS A QUI~ SE REFERE O SR, OLil0.\1110 l'IN'l'O 1' 

cEncontrel no j01•nal O Goyano, que se publicava na. cn~ 
pilnl de Goyaz, no seu n. 5, de 13 de marco·de :1.846, o se
guinte: · ·• . · 

dllmo. c Exmo. Sr. "- Sendo presento 1\ Sua . .Mugoslude 
o Imperador o officio de V. Ex,, do 15 de outubro tio 18·15, 
em quu dú parte do estado de abatimento c tlocallcncia cm 
que se nchn essa ·Provinoia o quo V. Ex. aolLribue especial.,. 
menta ·,í Jnlta de nnvogaçii·o pelos rios do· interior: Manda o 
mesmo Augusto Senhor communicnt·~lho, que sondo ji~ coube~ 
cída o e:qllÓrada a nnvegacíio entro 11 mencionada JWovincia 
e a do Pat•ú pelos rios V ermo lho e Aa~agua'ya, tj convindo 
muito t>romovol~a, cumpre qqe v. Ex; mformo cu·cmnstun
ciadnmonte, sobro os meios,. quo mais conducentes lho parc
c_Cl'Om pura esse imporlanto fim. Deus s·uat·de a V. Ex. 

Palncio do Rio do Janeiro, em 15 tio dezembro do 1815. 
- .llonoel Alves Bronco, Sr. Presidenlo dn Provincia do 
Goynz. Cumpra~se o regislro~se. Palacio do Governo da ·Pro
~incia cto Goynz, 10 do fcv_ercil•o de Hl10. - Pr. Ram.alho~· 

/ 
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~O MERCANTIL) N, 318- DE 14 DE NOVEMBM.DE 1845 

RelatCn•io dirigido ao Ministro da Instrucção Publica pelo 81• ,, 
· Castelnau, encm•regado de uma commissão na Arne1•ica 

Meridional 

Goyo:z•, 22 de outubro da 1'844. 
Sr. Ministro·: 

. Tenho a honra de noticiar a V, ... x. quo .ha bem pou
cos dias acho-me de regresso a Goyaz, depois de uma ex
cursão de 800 leguas nos sertões que separam esta cidade dos 
confia meridionaes do Pará. Nesta viagem desci o. rio Arn·· 
guaya, que por mais de 39 annos não fôra visitad-o por ou-
rapou algum. · 

Este rio foi descoberto por aventureiros, aos. quaes le
vava o desejo tle depararem com nlinas de ouro, e de redu
zirem ao c~ptiveiro nacõos indigenas: após ·delles vieram os 
josuit.as,. que nestas -paragens estabeleceram algumas missões; 
e só om 1791 é que· Thomé de Souza o desceu com o fim 
commorcial. No principio deste secmlo, muitas e:xped"ioões 
deste gen"ero foram emprellendidas,, e o governo portuguez 
mandou estabelecer cm dois pontos da sua extensão, portos 
miliLares, um no furo do Bímanal e outro na cachoe1ra do 
Santa ·Maria; mas tendo appareoido um conflicto entre os 
christãos ·G os selvagens, este. cm ·1·9113, atacaram- aquolles es
tabelecimentos, que ficaram destruidos, sendo pouco depois 
abandonados. Um negociante procurou, no anno segumte, 
subir o rio; porém foi acommettido tão violentamente pelos 
indigenas que se deu por muito feliz de poder logo retirar
se, depois de haver perdido metade da gente de sua equipa..; 
gem. Ha ·mais de 30 nonos, pois, que esta beiJa .região não 
era ·explorada . por· homem algum civilizado: es~'ll!Jldo esta 
rica porciio do imperio do Brasil convertida em apanagio de 
numerosas tribus selvagens, cujos nomes ainda são desco- I 

1 nhecidos. 
O Governo brasileiro desejava com insistencia obter no-

. tioias a respeito desta região e o presidente da .provincia de · .

1 Goyaz, exigiu de mim ·Um relatorio sobre esta viagem, para 
dirigil-o a S. M. o Imperador. . . 

Parti do Goyaz a 9 de maio, cGm as p'essoas da minha 
óxpcdição, quo vem a ser os Srs. Orery1 Dr. Woddell o E. De
rillo, e acompanhado de meus domestJcos ·o de uma esoolta 
militar. O Sr: Presidente da provincia deu cartas de recom-
mendacão para. todas as autoridades. . . . . . 

Não entra1•ei em detalhes so·bre a viagem que fiz da ca-.. 
pita! de Goyaz a Caxias, passando pola aldeia dos Chavantos 
dG cnrretüo. Neste Jognr tomei q 'u n tro indios dentre os qno 
me foram designados pelo capit.ão..:mór, e assim continuei mi
nha vingam, atravessando o deserto que separa aquelle ponto 
do pequeno estabelecimento de Salinas. O caminho quG atra
vessa este sertão é horrivel, ·estando apenas· traçado entro 
alagadicos o serrados do taquaras (uma qualidade de junco 
ospinhoso, do 20 a 30 JJ..ÓS de altura), o pasando continua~ 

· .monto polo meio do elevada vogetaçiio que do Ol'dinario ex
. pede á altura de. um llomem a cavallo. Nenhuma habitaQAo. 
· ~xlst~ hoje entre· es,ses doi~ po1.1tos, e aque!le~ qu~ aJ! h~vjl!j 
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noutro tempo, foram destruídas pelos selvagens Chavantes, 
oujas e:xcm•sõos estendem-se por toda e~tu região. Este sel'tão 
offerece magnil'icos pontos de vista c a melancolia que 
.inspira sua immensa solidão,. ú muitas vezes interrompida 
pela presl'unca de so'berl.Jas palmeira~ !lo geuero Ma1"itia,que são 
conhecidas no paiz corri .o non1e· de buriLis; a elegancia da suà. 
folhagem ó ainda augmenLada pelo brilho das bellas araras, 
que do continuo estão . ahi pousadas, e cuja presença é já 
do longo denunciada aos viajantes pelos gritos do aturdi· 
que ollas ·dito. A i4 chegamos . á aldeia de Salinas. Esta · 
pequena povoação está situada a uma legua do· rio Crixas, 

· que ó um dos bracos do Araguuya, e de muito pouca impor
tancia, c a sua população compõe-se na maior parte de in·· 
dios Chavantes. Ha ahi um porto militar, cúmmandado por 
um sargento, e os índios Carajahis fazem-lhe repelidas visitas, 
trazendo-lhes objec!Jos rle pcrlllutação, como são arcos, flechas, 
araras, e to . _ 

Fez-mê grande impressão de miseria que reina neste Jo
gar, e bom receiei · de não poder ahi arranjar o meu equipa- . · 
monto marilimo c ainda mais por se me haver assegurado 
que não havia embarcação alguma quo podesse servir. para 
uma similhante v'iagem, o que se~·-me-hia, impossível encon
trar piloto o viveres do qualquer qualidade que fosse; com 
tudo, gTacas a actividade J!o commandante militar, cheguei 
a comprat• duas g·randes canôas do pescaria e fiz que se oon
sl.ruisscm ou~ras duas; montei uma forja inventando para 
ellu um folle de fórma particular, e depois disso appareceu 
um soldad,o, o qual, fundindo vélhas bayonetás e espadas que
bradas, a.promplou-nos pregos e _ferramentas necessarias para 
as ombnrcaoões o além disso, anzóes, harpões, -etc. Foi-se 
colher no matto resinas proprias para supprirem a falta do 
alcatrão, raspou-se mandioca .para fazer farinha, mataram-se 
quatro boi~ cuja carne foi secca ao sol, e depois sam-ada 
com o sal que so poude encontrar nos arredores, e que, bem 
que cheio de terra c de côr negra era a mais disso de má 
·qualidade. Levei commigo cfnco soldados do destacamento 
de salinas c com elles foi elevado o numero de pessoas da ex
pedição a 32 que- foi dividido pelas quatro embarcações .e 
uma catlt!a do caça .. Cada um individuo estava armado de 
fuzil; tínhamos além disso, o- numero sufficiente de pistolas, 

· espadas e uma qualidade consideravel de muni~óes de 
guerra. 
· Conquanto,· pois este formidavel armamento fosse além 

!lo que se fazia. mistér• para afi'rontar a qualquer encontro 
que aenso houvesse da parte das numerosas tribus que ha
bitam aquellas paragens, nada era alio contra o perigo, .ainda: 
mais J'espcilavcl quo· aprescnln· a navegação de Arnguaya; 
1'allo das terríveis catadupas que embaraçam a sua navegação 
o· onde lunl:a gente tem encontrado a morte. Os indlos Ca:-. 
rajahis disseram-nos, por meio de signaes bem designativos, 
·os Lemivcls perigos .que iamos ahi deparar; e das recompensas 
quo lhes promett.emos, n.cnhumn foi bastante para os empe
nhar a quo nos acompanhassem. 

A nossa partida rlo pequeno porto do Coraiçn foi um 
osp1~clar.ulo vercladeiramenLe tocante; até ao Jogar do em

. but'l[Jto l'nmos ur.ompanhados de todos os homens da aldeia; 
~uas mulltcr·es o it•mfis fazia-nos suas despedidas em prnntOj 

. ~ o §CU pezar augmentava-se oom o lembnmça dos riªQOª P.O!l 
.' 

. _, .. 
., ... 
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que i amos passar. No dia fO veio o vignrio no logat• onde 
e~tavam as embarcacõcs; ahi celebrou-se missa, dou-nos a sau. 
l.Jctwüo o partimos no meio de salvas de mosquetaria. 

'oepois de termos descido seis leguas o rio Crixas, en-. 
tramas no magcsloso Araguaya, cuja magnificoncia e nobresa 
é além de toda a descri peão; as suas aguas tão puras 'resvalam 
tranquilamente pelo meio das vastas solidões que o bordam 
do todas as· partes. Na noite de H acampamos em uma praia e 
no seguinte dia chegamos á ponta meridional da .ilha do Bana
nal, que tem·fOO leguas de comprimento sobre a largura j>rova
vel de 2'0 a 25, o que por esta .extenção póde ·ser considera'da 
como a maior porção de territorio Isolado no meio .de um rio, 
que existe sobt•o a superficie do globo, Para formar esta .ilha o 
Araguaya divide-se cm dous- braços aos quaos se dá o nome 
<lo Furo ·da direita c Furo da esquerda, o primeiro é o mais 
dil•ciLo, o segundo ainda não foi explorado; .neste estão as al
deias dos Carujais. Servindo · o primeiro só para as com
municacões commcrciacs, parece-mo que deva prcferil-o ao 
outro;· mas· antes de passar adeante tentarei de em poucas 
pal•avras descrever a bella acena natural que apresenLta. n 
ponta do Sul. Sobre a qual estivemos acampados. O Jogar que 
occupavamos era uma extensa praia de at•eia mui fina e de 
uma perfeita brancura; diante. de nos estendia-se o gigante 
das aguas tendo mais do meia · legun de largurn; c bifurcan
do-se ahi em· vastos brncos cada um dos . quaes tomava di· 
t•cccão diversa; por de traz as maLtas sombrias que cobt•om a 

· ilha limitavam inteiramente esta magnifica pai~agcm • · 
Tudo nesta vasta perspectiva record·ava a irnmcnsid'ade 

dos mares; a praia em que esta vamos· as . arraias e outros 
·peixes que pescavamos a miudo, os delphins que brincavam á 
:flôr d'agua,. os guinchos agudos das gaivotas e corvos mari- -
nluis, que voavam em bandos· por cima das nossas cabeças, 
tudo concorria .para tornat• mais frisante a aemclhauco: com 
as costas do oceano. Entro os peixes que os nossos pescadot•es 
apanhavam neste logar, não. devo prescindir de mencionat: o 
gJgantesco pirarucú, que os naLurahstas conhecem sob o nome 

. dtl vastres, e cujas dimensões são tnes que um delles, de ta
manho ordinario, dá quasi tanta porcão de carne como um . 
;boi. · ·· · . · 
· A f3 cntt•an}()s no furo da direita, que é bastante estreito, 
As suas bordas do lado da terra firme são habitadas por Cha
vantes c Jaraés, cujos .vestígios e fogos av.istúmos muitas 
''CZes, . . 
' Serei incessante em aconselhar aos viajantes que façam 
esta navcgacão durante a noite e sempre encostados á mm•
bcm, que ó d'cshabitada. Empt•cglimos: f3 dias a sahh• do F'mw 
o, cm todo esse tempo, uão avistámos· uma só creatut•a 1m
mana, e todavia é impossível de vos pintar a variedade sem 
numero de seres que ahi nos. offerece o reino animal. Sobre 
as dilatadas praias viam~sc bandos immonsos de desmarcada 
ave .desconhecida com o non'tc de jaburú; mais além, distin
guia-se em meio do garcas t•cacs e outras aves ribeil•inhns, o 
·ulegnntc culhet•ciro, que,. oslcntand'o sua plumagem de cór 
do I'OSn, 6 um dos mais bollos ornamentos destas maravilbosa9 
reuniões I.! c passaros. . 

. Brincavam nas arvores os monos berradores o os for
mosos saguis, c li sombra das intensas matLas lobrigava~so o 
pobre com;> c 11 formldavcl .Qnça; o si li ~cri'l\ era. q~sim c o .. 
•'. ·' 

' ... 

,. 
' 
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be1·ta de grandes e hellos animaes, as aguas niio eram menos 
·animadas, e só a natureza parecia alli respirar morte e des
truição. Por toda a parte e em diversos sentidos goravám no 
fundo do rio peixes de fórmas equitativas, perseguidos ora 
pelo monstruoso pirarucú; que nem mesmo poupa os peque
nos da sua propria espccio, om pelo gimnete olectrico (po
raqué), que· em . I h c lançando os seus raios o faz capt1Vo do 
stm ltJmivel inimigo; todavia, todos es~es seres súo ainda a 

:, presa dos numeroilos ,iacal•és. Porém, o flagello que sem con
' , tradicção é ali i o mais temivol, 6 um peixe do pequeno ta

manho, ornado de lmdas côro5 ·O que é c•onhecido com o nomo 
de piranha; tud'o quanto cae n'agua é instantaneamento dila
cerado por myriades . destes peixes c todo o animal ferido 
torna-·se cm breve sua presa. ' 

. Só na manhã do 25 é que pudemos. chegar ú. cxtremitlndo 
passar as canoas .p(}r cima C: estas perigosas paragens; para 
determinar a p(}sicão ge(}graphica, assim como o tinhll!mos 
praticado na outra cxtremidad·e. . 

A 29 chegamos á primeira cachoeira ou . ontaipava (1) 
que a passamos a remo, assim como muitas outras que· em se-
guida encontramos. .. . 

Na tardo do seguinte dia passámos po1• perto da cachoeira 
· de Santa Maria, que é fo11mada de uma .longa, série de cor
renteza. Todo o dia 31 foi occupado no rude trabalho de 
passar · as canoas por cima destas perigosas · paragens; para : 
esse fim. os trabalhadores põem-se nús, mettem-se n'agua, fi-

. cando uns á prôa das canôas, para as dirigirem, e outros 
aguentam por datrás, por meio de cordas amarradas á pOpa, 
para assim moderar o impulso que recebem da rapida cor
rente das aguas; os que não são empregados neste trabalho 
ficam de sentinella para. -defender aquelles dos assaltos dos 
selvagens, · . . . . 

. A 2 de julho avistou-se, sem ser eeperada, em uma volta 
do rio, uma canôa, cheia de indios, que pareciam observarem
nos de longe, Julguei da maior importancia o communicar
nos com elles, tendo razões para suppor que eram espiões dos 
Chambicás; e desejando assegurar-me de quaes eram as dis
posições desta nação, fiz demorar· as outras canOas e procurei 
com a minha approximar-me á dos selvagens, fazend'o a estes 
todos os possivc.is signaes de amizade; mas nada· pOde venoor 

· sua desconf_ianca; ·e seguindo sempre perto da margem do· rio, 
empregavam toda a diligencia para fazer com presteza vogar 
sua canôa, servindo-se para isso, com bastante dextridade, de 
varas compridas a· que se d'á o nome de varejões; e deste modo 
tomaram g~·ande distancia á minha canOa. Vendo que não os 
alcançava, encarreguei ao Dr. Wedell, que commandava a 

· mats veloz das nossas embarcações, de lhe dat• caca; então um 
· espeetaculo de grande interesso se passou a nossos olhos; de 
ambas as partes puzeram-se em exercício todas as forças que 
foram dadas no homem; do nosso lado, para alcnncar a im
pulso de remo a canOa d'os indígenas; e do lado deste·s par~ 

(i) Dú-se este no mo a uma barra transversal ou rocha, 
por cima da qual passam as aguas, que ao depois so p~eoipi. 
tam com violencia. (N. do T.) 

S, •'VOI·,llli" g 
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.escapar a uma morte que elles suppunham infallivel; e taes 
foram os esforces destes, que as comwidas o fortes varas, 
manejadas por vigorosos br·acos, fizeram-se em pedacos, A 
pex:seguicíio que se lhes fazia continuou por algum tempo até 
ao chegar a uma pequena cachoeira; então os indígenas;. não 
querendo perder a vantagem que lhes davam. os seus vareJÕes, 
dirigiram a canôa para o Jogar de menos fundo no rio; a em 
que ia o doutor, proseguindo 'na direcção que levava, lancou
se na correnteza e conseguiu assim tomar a. deanteira, á dos 
selvagei!R. Estes ·vendo-se cm nosso poder, cabiram de. joe
lhos, pondo às mãos em cima das cabeças; procurou-se soce
gal-os .e desvanooel-os da idéa do terror que de nós forma.:. 
vam, e isto pór signaes de amizade, por dadivas que se lhes 
faziam; conseguindo, o que nada póde explicar, a e:xpressão 
natural da sua alegria. Depois disso retiraram-se, para o fim 
de annunciareín aos seus a nossa proxima chegada. Este 
mesmo dia ia-me sendo fatal; porque ao inoínento em que a 
minha canOa passava uma correnteza muito perigosa, foi de 
encontro· a uma rocha e ficou entalada entre duas pedras;· ao 
mesmo tempo vimos que uma outra das nossas canOas cahia 
sobre a minha, impellida pelos esforços combinados da cor
rente e dos remadores, e cremos ambas perdidas, mas por 
uma remada dada muito a proposito pelo piloto d·e segunda, 
as duas canOas passaram algumas polegdas rente uma da ou--

. tra, com a rapidez do raio, e ficamos ,'l.ssim. livres do grande 
perigo, que igual ainda o não tinhamos experimentado no 
curso da nossa viagem. Ao anoitecer estabelecemos o nosso 
pouso perto do primeiro aldeiamento, para que ahi chegasse-
mos na manhã seguinte. · 

Áô romper cio dia à partimos dirigidos por um irulio que 
tinha ficado comnosco, e que nos levou com habilidade por 
cima de uma. cachoeira bastante alta, e dahi ha pouco chega
mos de repente á primeira aldeia de Chambioás .. Um grande 
numero de selvagens estava reunido na margem do rio, á 
nossa (lspera, e vimos que dalli se retiravam algumas canOas 
conduzindo mulheres e crianças • 
. .. · Comtudo .a maior confiança estabeleceú~se Jogo entre nós; 
na mesma n~nte chegamos ao pé da segunda aldeill (2) a qual 
avist~mos na manhã seguinte; e a noite de 5. paasainos na· 
tercerra • . . - . 
. Todas estas aldéias siio eonstrilidas debaixo {lo mesmo 

plano, com grandes cabailas feitas unicamente de folhas de 
palmeiras, .e dispostas em meio-circulo em redor de. uma' 
grande casa, destinada para os' divertimentos publicas. O nu
mero total dos hidios dessa tribu póde chllgar a 6. 000 pouco 
mais o ti ínlinos; os dois sexos andam inteiramente nús e pln• 
tam os corpos de escarlate. por meio de urucú; são trabalhado
re.s. e as suas .roças .se estendem por mais de meia Jegua pelàs 
margens . do r1o; plantam !J.ellas bananeiras, mandíoca1 . batata~. 
canna,etc. Sabem tecer o algodão em panno e em rêae. O seu 

(2) Nas ribeiras do Tocantins dá-se o nome de aldeia á 
povoacão de itidiós martsós, ou que abandonaram .as mattas, e 
o de maloco. ao Jogar em que terilpórariamênte sê arrânchani 
as f~Ulilias de ~gam~ trib1! ainda uão · civUJz~dª, (/J, dó T.), 

' . . ,. (' 
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compdi'tameiHô 11 nosso respeito foi ciistinctamente amlgavel· 
e. pacifico. E !lés faze.in párte. dá grande nação dos Caraj~s. 
Aol\avam~se na terce1r11 alde1a quatro ohrlstãos que os m
dios -concervavam presos, e tlvelrios a felicidade de conseguir 
a soltura delles; tres pertenciam á Provinoia do Pará, e por 
isso os enviei no commantlante de· S. João, e o outro era um 
soldado que regressou commlgo a Gbyaz. 

· Comquanto tivo~semos muito softrido àté alli, todavia só 
u_ rth1m1os superntl_o_ 11_. ma mJni_ma_ parte do.·s t>_· erigos e dlfficul
dades da noss~ emprczn. t'lles commecam a 6 de julho que 
foi quando chegamos ás grnrtges cachoeiras que se podem 
a,iun:tar em duâs; a cáchOelra cotnpridil. que iem duas leguas, 
de extensão, ·e á CI!Chbeira grande, que tem tres. · 

._ Emquiinto às passavamos tivemos que soffrer cruelmente 
a fotrie, porque a!! sàhlr do furo .dô 'Bàhàriàl, nllo se encontrou 
riiais peixe ou CliCá. Fltialmelité · a U chegámos ao forte de 

· S. João das Duas Barras, quo fórma a ponta austral do Pará. 
Effectuamos o nosso regresso, subindo o Tocantins. 
Tivemos então occasião de visitar. a bella missão do ca

puchinho frei Francisco, em Boa Vista;. a ·aldeia. dos indios 
Apinagés o Ca:rn6s, as villas de Carolina e Porto Imperial, 
onde deixamos nossas embarcações, . ficando entregues á dis
posicão do Governo. Brasileiro; e voltando a Goyaz por terra, 
nti'àvessamos um sertão de 150 leguas, que ·está effectiva
mentc e::~:posto ás incursões dos Canoeiros e Chavantes . 

. No curso desta viali!'em tivemos occasião de determinar 
n posição geographica de um grantle numero de pontos e de 
fazer avultadas coneccões em todos os ramos da historia na
tural. Estes objectos são destinados para as colleccl5es publi
cas e eu já os dirigi ao consul da Franca no Rio de Janeiro. · 

rieriiro em poucos _dias sigo pará Cuyabá, cidade situada 
no centro· do contirierite, e de oude procu11ei passar ao Pa
raguay, · 

. . .Consenti, Sr. Ministro, em receber a seguranca do pro
fundo respeito com que tenho a honra de ser de .v. Ex. attento servidor. F. de Castelnau. (Traduccão de .Machado de 
Oliveira - Revista trimestral.)" 

Vem 1í mesa, é lido. apoiado o remetido á Commissão 
de Constituicão, o seguinte. 

l>ROJ1l10TO 

N. 13-1923 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a restabele
cer a navegação do Ri.O Araguaya, no Estado de Goyaz. 
- Art. 2.• Com esse servioo pói:lêra õ' iloverno deàpéüder., 
tmnualmente a quantia de duzentos contos de ré!~ •. 
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ArL. a.• O Peder Executivo abrirá concurrencio. para ·esse 
serviço, devendo as emprezas ou campanhias, que se propu
zorem tomar a sou c~~:rgo a execução dessa navegacão1 adqui

. rir, para inicio, dous vapores pequenos, que, no max1rn1>, te
uham um calado de trinta centímetros. 

Art. 4.• As viagens terão comi> pontD inicial o povoadD de 
Santa Leopoldina (antigD Presidio Militar) e como termino 
a ·cidade do Bulém, no Estado do Pará e serão cm numero 
de duas redondas, mensalmente. . · . 

Art. 5.• l!lmquant.o não forem effccLuada'S as obras de.me
lboramentos necessarios á essa uavegação na foz do Aragua:Ya, 
a empreza ou companhia, quo for organizada para. esse f1m, 
poderá fazer transbo!'do de mercadorias e passageiros pelos 
processos que julgar mais seguros e economicos. -

Art. a.• O contracto que for feito para esse serviço do 
navegação durará pelo . prazo de vinte annos, :ficando a com-
1tnnhia obrigada no cumprimento das clausulas .que forem es-
tipuladas. · 

Paragrapho unico. O Governo poderá declarar caduco o 
contracto que for firmado, quando verificar que a empreza 
ou companhia 'não cumpre fielmente o contracto, devendo, 
neste caso, abrir immediatamentc concurrencia, de modo a que 
o serviço não soffra interrupcão, . 

Art, 7.0 A empt;oza ou companhia que tomar a si esse 
serviço, montará as officihas necessarias · aos concertos ·dos , 
seus navios. · · 

PnrngJ•apho unico, A emprczn fica obt•igaâa a cumprir, no 
tocante a gm•antia da vida de seus passageiros e segurancn · 
das cargas quo transportar, o quo a restlcito dispõe a legisla- · 
cão vigente.- · · 

· Art. 8.0 Findo o prazo estabelecido no contracto, todas · · 
as obras de m!!lhoramentos para a nav!!gação, excluído o ma
teria fluctuanto da cmpr!!za reverterão para a União. 

Art. 9, • Rcvogam-so as disposicões em contrario, 

Sala das sessões, 12 de julho de 1923. - Oleoario Pinto, 
- Hcrmmwyildo ele ·Moracs. - Ramos Caiado. · . 

Justificação 

O decreto n. L 808, de 20 de _agosto. de '1870, autorizou 
o Governo a subvencionar a navegacão a vapor no. l'io Arn
guaya. 

Usando dessa nutorizncão o Governo, por decreto nume
ro ''· 593, de O do outubro de 1870, fixou as clausulas do 
cont1•acto com o Dr. José Vieira Couto do Magalhães para a 
navegnciio do rio · Araraguaya, devendo os vapores tocar nos 
portos d'e S. José e Santa Leopoldina. 

O prazo do contracto era do 30 nnnos e a subvencíio de 
40 :0'00~ annuaes, elevada a 82 :000$, pelo decreto n, 5, 465, 

· dQ !2 de novembro de :1873 . . . 
I 
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O decreto n. 3 .812, de 17 de outubro de 1900, na clau
sula XXXV obrigou a Companhia de Viação Ferrea e Flu
vial do Tocantins, a Araguaya, a estabelecer linha de nave
gação o vapor no rio Araguaya, com a subvcncão annual, por 
20 annos, de 60:000$, incluidll a do affluente Rio das Mortes, 
sendo a profundidade na estiagem de Om,60, a largura minima 

·dos canaes de 16m,oo c velocidade maxima da agua de 13 
kilometros por ora. Os vapores {)mprcgndos. deverão ter 
pm,-iO de calado. 

-
PROTECÇ.lO AOS INDIOS 

O DR. MANDACARU' - SUA EXCURSÃO PELO ARAGUAYA - DIFFl• 
CULDADES, AJ,DE!AMENTOS VISITADOS, COSTUMES,. L'NDOLE DO 
NOSSO GENTIO - ARTEFACTOS E PHOTOGRAPHIAS 

Do nosso collega Estado de Goya:, bl-hebdomadario que 
se public·a na capital desse Estado transcrevemGs a seguinte 
interessante noticia, publicada a 15 de setembro ultimo e re
lativa aos trabalhos da Inspectoria de Serviço de Protecção 
aos indios no Brasil. · · · · 

) "Hontem tivemos o prazer de visitar c:i Dr. Mandacarú, 
depois da. sua demorada excursão pelos aldeiamentos do A.ra
guaya. 
· · Notamos . que .S. S. sofft•eu muito durante essa excursão, 

deve ter perdioo muitos kilos de peso, entretanto,. encontrá-· 
moJ.;.o o mesmo cavalheiro amavel distincto e atteneiosissi
mo: os costumes das selvas e as privações passadas nll.o in
fluiram com o seu moral nem o dissuadiram de retornal' 
aquellas pnrngens, para continuar no seu serviço de apostolo 
civil, ao qual se entrega convencido não sómente do dever 
como do humanitario fim da sua missão. · 

. Nessa excursão demorou dez mezes, percorrendo 18 al~ 
deias de carti.jás, com cerca de mil habitantes, todos á mar
gem ou melhor, nas praias do Araguaya; seis aldeias de já
vahés, em divet'sos pontos da ilha do Bananal, com 000 habi •. 
tantes, e uma aldeia do ta·pirarés, a seis leguas e tres quartos 
da margem esquet'da do rio do mesmo nome, com 268 · habi~ 
tantos. 

Chegou até a ·florescente cidade de Concei~ão do Ara
guaya, onde encontrou escravizados uma mulher tapiraré c 
um filhinho do dois annos; res!\'atou-os immediatamente e 
pessoalmente os foi restituir á tr_tbu, · 

Em caminho a mulher adoeceu e tiveram que conduzil-a 
cm rêde, na distancia de seis J.oguas, em cujo serviço elle 
tomnu parte, valendo-lhe tudo isso muita dedicação da parto 
da india, que ao chegar á aldeia narrou aos seus o occorrido 
e estes receberam-no com fe~tas t•uidl)sas, cttmulando-o do 
~ttcncões •. 
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Aldeiamento quasi bravio ainda, por essa fórma se ren
dou confiátito ao nosso apostolo; a quem não faltaram as ga
rantias e o confronto que é possível gozar em taes paràgens. 
· O Dr, rt{andq.carú . forneceu roupas a to4os que se apre~ 
se11taram, todos se v~st1ram e se mostraram pontentcs. · 

' - ' ' ' ' .,, . 

De~s~ aideiamento foi extrahida uma photogravura de 
índios n~~. em densa matta, · e outra dos mesmos, depois de 
vestidos,· em Jogar claro. . . 

Costumes- Segu~do no!-os descreveu o Dr. Mandacard, 
os javahés e tapirapés podem servir de .exemplo de moral e 
modelo de honestidade. 

E' extremo o amor paternal, como entre os conjugas, que 
·guardam um ao outro a·mais absoluta lealdade. · 

Os· Jlarentes estimam~se e uma aldeia quasi sempre é 
constituida por uma 'familia numerosa. 

J!J' inteira a obepiencia dos filhos. 
Ordinariamente vfvem em· completa nudez usando cintos 

que cobreni · as 'partes pudendas nos dias de festa, Isso mais 
como adornó que como vestido. · 

Costumam plntar~se com oleo e urucú para evitar mos
quitos; oarrapatos e pequenos jnsectos e nos dias solemnes 
fazem desenhOs pelo corpo e completam o adorno corn o cocar 
de pennas. os braceletes doe tecidos de fios e pennas, o cinto 
feito da mesma fórma, presilhas atadas abaixo dos joelhos e 

. ás ve~e11 ta!llllem sobre os tornozelos. · . 
' ' . "··· . ' '- '' ' '. . 

Os distinctivos das racas oara.iá javahtl que. se tocam tl 
o mesmo : para os homens o labio inferior perfurado onde ool
!Ojlajp ~m pcq~J!)no rolito dll madeira, para as mulherjls uma 
leve cicatriz no rp~to •. · · · . ' . . 

As mulheres usam tambem C()mO enfeite duas rosas feitas 
de plumas lindas e raras, cujas hastes introduzem em um 
pequeno orifloio abel'to nas orelhas como. para bl'incoa:e, 
dizel' franqueza, achamos mais lindo esse ente1te que os elas

. sicos brincos. 
O rapaz ou a rapariga, donzeis, usam certos· disUnctivos 

que conservam mesmo depois do casados (até nascer o pri
meiro filho. 

E' costume, qqando casam, o . marido passar a morar na · 
casa do sogto, retirando-se; porem; nas horas das refeicões, 
elas qqaes' oiJe Vlli se servir na casa paterna, e assim até 
virem a ter filhos, ép·oca em que formam casa separada, 

Quando a mui her to~P crian~a, · o Qlarido fica S\lj eito a 
me~ma idéa. que consisto om fwqr qu!\si sem comer por 
cinóo diàa 'qurante outros cinco só ~e aJ1mentnm ·do mel de 
abelha o depois vão tomllndo ·lllimentos inala nutritivos. · .. . ' ' 

E não torííp !)lias alguma r,11ziio .? P~rec~ que sim·. 
Alimontaç4o - Os oarajás alio pouco dedicados a agri

cultura, fazem canOas, flexam peixes e arpoam admlravel
monto, a:panham tartarugas, traoajlis e ovos, e dcsRos .pro
duetos fol'mam a base de sua allmentaclio . .., 
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Em absoluto não comem carne vermelha. nem se afas
tam da praia. Quando crescem as nguns do rio, vão batendo 
barracas para fóra, quando as aguas declinam acompa
nham-nas. 

Nadam e mergulham como peixes, remam canOa com 
pericia inexcedível, de sorte que, quando síio atacados, se 
não resistem ao ataque, entram para a canOa e fogem ou 
mergulham, para apparecer longe e estão livres do inimigo, 
que nesse terreno nada tenta. 
-restes devia caber q nome de canoeiros e niío aos que 
assim se denominam, que não têm nem balsa e niio sabem 
~~. . .. . 

Jm.•ahés -Essa numerosa tribu habita a grande ilha do 
Bananal, entre~ta-se exclusivamente ó. agricultura, para cuja 
industria tem decidida vocação. . · ·. 

Cultivam em gi'ande escala a mandioca, o milho e a ba
naneira. em menor, a canoa, batatan, abobaras, carás, amen
doins, algodão, etc., etc. Nl'io cultivam arroz. 

Pouco se occupam· da· pesca e muito menos da caca; sl'io 
auasi frugivoros. Para elles o mel de abelhas é alimento 
preciosissimo. · · · 
· De indole pacifica, muit,o ordeiros e int.ell!gentes, esses 

brasileiros revelam proceder de um povo civilizndo. out.r'ora, 
do qual ainda conservam oertos costumes, embora deturpados; 
a mulher adorna-se semelbantemente á n(!ssa, silo id·entlcas 
as suas occupaoões; o homem usa de instrumentos de lavoura 
iguaes aos da antiguidade. . 

As mulheres fiam bem e uma das pbof.ograpblas mafg 
intet'essant.es, aue nos apresenta o Dr. Mandacarú é de uma 
mulher ennovelando a linha fiada no fuso que gira entre os 
dedos dos pés, e o noveno que eUe trouxe é a prova gue diz 
melhor do asseio e capricho da finndeira; a linha é Igual e. 
nlvissima é o noveno muito bem feito. 

A civilizaQiio nito encontrará sério obstaculo para retornar 
ao povo, do qual se distanciou, deixando vestigios que ainda 
não se apagaram . · 

Tapirarés ·- De índole e costumes inteiramente seme
lhantes aos Jnvahés, delles diremos o mesmo. 

O illusf.re excursionista não chegou ao alrielamento dos 
Gaviões, aue sl'io bravioR. dos Cnnoelros (que por ironia asgim 
são classificados. pois niio t.êm canflus nem sabem nadar), ·os 
aue são mais rudes o temiveis e dos inoffensivos, choventes, 
ehnvn.ntes, e r.arahós. das margens do Tocantins, que' nos alto 
familiares. o delles diremos algo. 

Commardo - Os· cara,iiis vendem tartarugas, ovos, pro
duetos do pesca e caça, C{Ue mat.am, só com esse f!!Jl;;;:•c__ __ 

· Bons constructores do uhas (cnnôas) e ,iacumans (remos), 
ocoupam-se muito ·nesse officio, cu,ios productos permutam 
pelo sal. ferramentas, armas de fogo e fumo, que constitue, 
para elles, o maior prazer. . . 
· Habitantes das praias e mais civil!zados. occupam-se taro
bem, de tripular canOas, offorecendo, desse trabalho a maxima 
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garantia, pois sabem des.alagnr o barco virado, em Jogar pro-
fundo. · · 

Os javahés vendem, ou melhm•, permutam, ·productos de 
lavoura, cintos-bolsas, tacnpes, bol'sas o uma variedade de pe
quenos artefactos, especialmente de tranca, cm cuja compe-
.tencia são inexcediveis, . . . 

Os tapirarés, o ·mesmo; esses, ,porém, 'entregam-ao mui.f.o 
á caca, com prejuízo da lavoura; · . 

Do exposto vemos ·que o habitante da ilha do Bananal, 
o javahé, só espera a escola para civilizar-se, a officina para 
tornar-se mecanico e os instrumentos de lavoura, para set• 
agricultor. E, se em costumes, elles nlio podem servir do mo
delo, é, até ,justo, que delles esperemos para, o futuro, um 
povo digno de imitações, . · · 

O Dr. Mandacarú organizou uma interessante exposição 
das photographias do muitos aldeiamentos, acampamentos, 
paizagens, costumes ·indígenas, etc.,. muitos artefactos, que 
(}bteve dos. índios e dessa exposição tomámos os seguintes 
apontamentos : . . . . . · . 

Mais de 30 pliotographias .das· quaes destacamos: a da 
fiandeira; a de umá donzella adornada em grande gala; a de 
outra donzeua- com adornos simples; a dos dansadores do 
bicho.; a dos jovens e maiores luctadores da· tribu, afinal a do 

· · capifao Usseriau de 20 annos de idade, o mais forte dos lu
atadores, com L85 de altura e 50 centímetros de peito, ao 
lado. de sua mulher Dêrêtê, uma formosa javahé. 

Objer.tos em exposição - Machados de pedra, toco de 
foice e machados antiquíssimos, 

Poltron~ de madeira inteirica, 
Cestas de palha de indayá. 
Pente de talas· em tranca de linha, trabalho be!ll acabado. 
Gorros para criancas de ambos os . sexos. 
Collar enfeitado cóm dentés de macaco, trabalho de pa-

cienoia. · 
Novelo desfiado no fuso, ·para arpoar o pirarucú .. 
Cavador de oerne rijo,· · . . 

.Tirú e tosú .para compõr'o rldi com que fazem fogo pelo 
attr1to. · . . . 

·.·. Faixa do dois metros de fit.a de garríéleira, para vestido 
~as mulheres, . . . 

Flexas do canoeiros. 
Arcos de carajás, 
Lanças de Javahés. 
Raíz do tuberoulo feculento, do que se alimentam cm 

~asos do escassez. 
Alguns objectos mais, todos muito "curiosos. 

..... E' devéras interessante essa e~osiçlto, 

ii 
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. Nós, qne tivemos e11seejo, ·de apreciai-a, que temos vi~i
tado aldeiamentos, podemos formar juizo do quanto padeceu o 
Dr. Mandacarú naquellDQ paragens, ma.ximó depois de ex-
gottados os recursos que levou. . -

I\ • · Hoje podemos qualificai-o de heróe da prudencia evan-
gelica c da resignaouo. · 

I 

O seu trabalho é digno do apreço e poucós homens illus~ 
tra.dos se submetterão a tantas privações c padecimentos; nós, 
portanto, como brasileiros[ felicitamos a esse -patrício illustre 
e abnegado, e fazemos vo os· para que prosiga em sua santa 
missão, guiado por bOa estrella. » • 

O Sr. Pr.esidente - Tem a palavra o Sr. Irineu Machado. 

O Sr. Irineu· Machado (*) - Sr. Pesidente, em fins do 
nnno de 1921 quiz o Presidente desta Casa ter a benevolencia 
de nomear-me membro da· Commissão Especial de Reforma 
do Codlgo Commcrcial. O · Presidente dessa Commissiio, Sr. 
Senador Adolph·:> Gordo teve, por- sua vez, a bondade· de no
mear-me Relator. Geral, Alleguei a S. Ex. que, embora u;. 
vesse uma certa pratica do advocacia commercial, na qual 
consumi alguns annos Jia minha vida profissional, todavia, 
não possuía competenoia especial para exercer as altas fnn
ccões de que S; Ex:. me incumbia. 
· · 'l'ãn amaveis, p::>rém, foram as insistenêias de S. Ex., que 

me vi forçado á acceder .à ordem amiga do então meu amigo 
e Presidente daquella Commissão, Sr. Adolpho Gordo. 

Quando, em comeo:>s do anno passado, na Oommissão de 
Justica, uma vez, em reunião S. Ex., acoidentalmente, fallou 
do andamento do Codigo Commercial, alvitrando a convenien
cia de darmos rapida solução á mataria, para que o Senado, 
decidindo, com urgencia, a reforma da nossa leglslacllo com
marcial a enviasse. d outra Casa para alli ser corrigido o tra
balho do m:>do mais amplo, ma1s completo, eu ponderei ao 
nosso Presidente que· não me parecia acertada essa delibe
raollo, e que, ao meu ver, nllo i:levia ser para nós uma prc
occupaoílo a da urgencía do ass.umpto.-

A reforma dos Codigos de Direito Civil, Commcrcial o 
Penal, não é, não pódo, nunca deve ser assump,to de natu
reza urgente. Muito ao contrario, quanto maior o tempo, 
maior cu!dad:> prestado ao exame das suas diversas d!spo
sioões; tanto melhor o resultado do esforço legislativo. 

Eu pensava e ·penso que nlío devemos ter a prooccupacão 
da pressa,. sinlío a do decidirm::>s com acerto, dando ao estudo 
da questão o maximo do nosso esforço o da nossa collabo
ração. Que uma imporf'eicílo resultasse da nossa insuffieion
e!a, vá; mas que den::>to descuido resultante da nossa pressa, · 
da nossa pouca preoccupacão com a materia, não. 

Vi, com surpreza, que a Commissão Especial so reuniu 
nnto-hontcm. I.i nos jornaos o na acta official dos trabalhos 
da Commissão o que alli occorreu, 

,(*) Não foi reisto pelo orndor. 



ANNAES DO 'sJi:NADÓ 

· Não sol porque devam os ministros comparecer ás re
llnJÕes das Uo.mmlssõcs das Casas do Congresso, quando ellas 
tratam, não de assumpto administrativo, não de aSJ.~umpto 
politico, mas de uma materia essencialmente legjshltiv~ ·~ 
profundamente tecbmca. 
· O Sn. JoflÉ Eusmiuo - Creio que o Ministro da Justiça 
foi convidado pelo Presidente da Commissão e só ppr isso 
compareceu á reuniã::J, 

o· Sn. IRJNilTJ MACHADO - o aparte do honrado Senador 
precipita as ob.servacões que ia fazer sobre o assumpto. 

O Sn. JosÉ EusmBio - Não tenho informacões ·directas 
a esse respeito; ó uma supposicão que avento. 

O Sn. IntNilU MACHADO - Acredito que o. Sr. Ministro 
nllo tive~se comparecido . á reunião si não convidado. S. :nt. 
declarou que . comparecia, não com·:J mh'listro, mas como I!X
Senador. No emtarito, não podia ser convidado como ex-Se
nador. Os ex-Senadores nã:l são convidados pela Commisslio, 
Sf~ão cm virtude, como qualquer outra pessoa, de uma dell
berqçllo dll Comm!ssão, c não ·por uni acto egpontaneo d:> 
Presidenta, · · . 

Mas, ainda pondo de lado esta circumstanoia, o facto 11 
que S. Ex. compareceu â reunião da Commissão, recordou 
que havia sido o autor do projecto que incumbia a um .Juris
consulto a codificação do nosso Dire1to Commercial, razifo por 
que crescia o seu interesse pela materia, e logo doua alvitres 
suggeriu que óonstam da aeta. ' · · · · · 

Eis o primeiro: . 

cAoha que retiradas as disposlclles do Codlgo. Civil 
nolle contidas, e11.te projecto satisfaz perfeitamente ás 
exlgencl.as actuaes.:t - ' ' ' 

Els o . segundo: 

<A codificação commeroial é uma necessidade ur
Jente para se acabar com esse chaos que ahf existe. 
Adoptandil-se o pro.tecto Inglez de Souza, com taes mo-. 

· difioaçl!es, ter-so-hla um trabalho talvez susceptível de 
reforma, mas da reforma facil,, 

. Quanto ~ ordem dos nosso~ trabalhos, arejo. que a. i~ ter~ 
vençilo ·do Mmistr!l não 11 technica, não é mesmo concl)blvel; 

. mas o . facto consta da. nossa acta. · . 
· · S. Ex. interveiu até para suggerlr a ordem dos nossos 
.f.rablllhos e aqui está a declaraçllo do Ministr:l. S.· Ex. sug- · 
gere quo o relator g!)ral e dous ·membros da Commiss~o, es
coimem o projecto de erros de redacção e da materia de Di
reito Civil, dando uma redacção definitiva, para quo o ple-
nnr!o do Senado se· pronuncie. · · . 

E'· bem claro que ·:J relator geral .não er.a do aJ!Tado do 
Ministro. Quer so fazer politica ató no exame das reis com
meroiaes o na reforma do Codigo. Commercial. ·· 
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Recebi a suggestão do Ministro como uma aggressã~ in
opinada; dascabida ao relator geral. E&be relator geral não 
p6pe, não quer e não trabalha jámaia com sentinellas á vista. 

O Sn. PAur.o DE FnoNTIN -Penso que nosso terreno V. f}x. 
não tom ràzão. . . · . 

O Sn. JosF. EUBEBIO - Tlimbem me parece que não. Eu · · 
não estive presente á reunião. Não fui convidado e ignara.Vfl 
inteiramente isso. 

O Sn. IRINEU MACHADO ·- O Relator geral não acceila um 
mandato Mssas condições. Depondo, como d()põe, nas m~os 
de V. Ex., o cargo, devo confessar que eommetteu um grande 
peccrudo. 

Quando. o s·eu nomo foi, por l!ma imposição estranha (L 
. vonta.de dos Senadores, eliminado das. Commissões techuicas 
desta Casa, deveria ter se lembrado que não podia permanecer 
na Commissão de Revisão do Codigo Commercial. 

Por entender. tlntrf:'tanto, que não lhe ora licito fugir 11 
trabalhos o a encargos de tanto maior responsabilidade quanto 
superior ás pr<l•prias forQas de quo dispunha, o Relator, ahlOU 
julgando que a desr.onsLderação e a violencia de que !Ora Vl 
cti.ma. . . . . · . 

O Sn. PATJI.O DE l!'RONTIN - V. Ex pPrmitte um a.pane·t 
(Assentimc!1tO do orador.) A proposta do Sr. Dr, João Luiz n.lo 
f,oi approvada pela Commissão. . 

O Sn. Iiumm MACHADO - Sei que não foi, 

O SR. EuzEillo DE ANDRADE - Aliás, ·não foi proposta, foi 
· suggestãu. · · · 

O Sn. Il\INEU MAC1HADO- O Ministro sabia muit.o bem quem 
era o Relator geral. Forçosamente essa proposta foi f·eita vl

. sando a diminuição do Relator geral, tanta mais quanto tam · 

. bem já se havia preoccup~J~do muito com a inclusão do nom•: 
desso Relator g·oral das Commissões desta Casa. Foi mesmo o 

· campeão a exigir ·11. ol!.dl!. momento da exclusão do Senador pelo 
Distrioto Fedenl; e a sua vontade consegu·iu ser victoriusa. · 
A proposta, a.gora, de S. Ex. indica a sua reineidencia no sou 

· od.jo para commigo, odio. inexplicavel, gratuito e insensato. 
Não quevo, não posso, não devo permanecer nessa Com- · 

missão. Acredito mesmo que na 81.Ja soffreguidão de vin!!'lll!Qa. · 
o honrado Ministro da Justiça ®·iz indicar-me o caminho da 
porta da rua. Fez muito bem. Obedeço 11Q seu consc·lho. rlet
xn.ndo· que mai·s uma vez, a intervenção estranha aos UOSllOS 

·. habltO.S, ás, nQSSaS prerogativas,. tenham O seu ef!eito, suas 
consoqu cnCJaR, , 

1\o~hncio, pois, esse Jogar, pedindo ao Senado descul•pa de 
não' o haver feito ha miLis tcin·po, como era do meu dever, logo 

· que fni c~cluido das demais Commissões, nos dias cm que o 
'·St~nado codoti á imposição estranha, · 

O Sr. Presidente - O Sr Senador Trineu Maehndq acaba 
de renunciar o seu logar na Commissão Especial do R~visilo qo 
Codigo Commercial. 
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De accôrdo com a praxo do Senado, vou submetter a re
nunoia de S. Ex:ao conhecimento e deUberação do Senado, 
:... Os Srs. Senadores que n,pprovnm a renuncia que acaba de 

ser feitn pelo Sr . .Senado1• pelo Distric:to Federal queiram se 
levantai', (Pausa.) · · · . . . 

O Senado não ncccitou a renuncia. 

O Sr. Irlneu &facll8do -Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Pl'esidente- TJm a palilVra ppla ordem u ~r. Irl-
neu 1\fachado. · 

O Sr. Irlneu Machado (pela ordem.) (*) - Agradeco ao 
Senado a gentileza que acaba de te<r para eommigo, 

Peço, éntretanto, IiCfllça nos meuil honrados collegaa pnm 
ponderwr-l,hcs que não solicitei demissllo; renunciei, deola
rando qu·e de nenhum modo podia f.icar na Commissão. 
· Si ·o Senado quer tazer-:me uma nova gentileza, eu· ihc 

solicitarei. • . · · • . . _ 
O Sa. JERONYMO MoNTEIRo - Pane.ce-me que V, .. Ex .. nã•l 

tem o direito de recusar os seus serviços relevantes como são 
sempre, ao Senado Brasileiro, principalmente. d·etpois da ma~ 
nifestação que dclle acaba de receber, · 

O SR. IRINEU MACHADO - Muito agradecido a V. Ex.; mas 
eu d·esejo recordar ao Senado que tenho um pouco do me· 
morla; 

· Fiz parte da Commiilsão de Constituição e. della fui ex~ 
eluido tam·bem por intervenção estranha, a:pezar de cO'IIsigna~o 
em sua acta um vow de louvor aos meus trabalhos! · 

O Senado reparou a viol·enoia, incluindo-me na sua Com· 
missão de Finançll8, o que va:l:ia por uma .promoção. Nesta Com· 
mi·ssão, mais uma vez os meus collegas me distinguiram com 
votos de louvor a.os meus trabalh<ls, acoentull'ndo mesmo qno 
no exeroicio da minha funcçíio na,qu·ella Commissão, eu hn.vm 
agido com a maxima imparoi·a.l:idade, sem nenhum animo, sem 
nenhuma paixão politica, Apezar disso, della :l'ui exolu.ido. 

·Penso~ portanto, que agol'a o momento é o de nãci dar a 
eollaboração, qne só Jl'O{Iia sor .neste momento um. obstaculu 
pwra o andamento da reforma .do Codigo Commercial .. 

·· Não dilse,io de modo nenhum conco~!'er com às meus col
le!l'll-~ em um trabalho urgoote. que ti considerado uma diml· 
nu'iclio para a C!IIJHtcidado o para a '®mpef:enoia dos membros 
daquelln Com.missão, e, por . outro !tido, considero uma cala- · · 
midnde, um erro nefasto á evoluçlio"juridicn no Brasil. 

Nüo podemos fazer leis ás pressas. Não compro3hl'ndo estu 
· urgencia; não posso trabalhar sob o aguilhão da urg,,ncia em 
nssnmpto dr~fn mnl:l'nif.nrle: níío mA prMlaroi lámai:J a for
mular um relatorlo geral apressttdo: não collaborei no pen-

., 

( * ). Nilo fQI r!)Vi!!tQ pelo orador. 
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snmenlo do> meus collegas cm resolverem electricamente um 
ussun'lpt.o qu•l penso. não reclama urgencia, não obriga 11 
t•nclat• apressado. . 

O· Sn. Eusr.Bio mi ANDRADE - O projecto já se neha no 
, . Senado h a . mais de :W• dias, · · · 
11 

~ O Sn. lli!NEU MACHADO - Mas nã~ se acho. na.• minhas 
ma os, a tnn1po algum, a nenhum tempo~ Corno se sal.e, o re
latoJ' geral é o ultimo a fallar, emithndo seu parecct•, depoi~ 
do rever o~ dos ~cus collei;·as. 

Corno. nf10 posso ser eulpado por essa demora e CI'IIDO, POI' 
iiULro Indo,· 11ão tenho meios, nem absolutamente m11 amoldo 
n. ·essa limitação de tempo num trabalho ele tal -magnitude, 
não· posso continuar na l:onimissão. · 

O 811. PAULO DF. FnoN't'IN - O Senado não fixou tempo. 
0 SR, IRINEU MACHADO - Mas a Commissão deliberou OU• 

dar ·com pressa e urgencia e eu não posso andar :com e~sn 
pressa e essa urgencia; e como não desejo ser um obstnculo 
nos meus oollegas, peco-lhes que me focam o favor de conce
der. esta dispeusa, que .é propriamente uma renuncia. 

Tenho dito. 

O Sr. "Presidente - O Sr. Senadot• Irincu Machado insiste 
rio seu. pedido de renuncia lle membro <ia Cornrn1ssiio Espe· 
cial do Revisão do Codigo Commercial, · 

Os scnlioros. que approvam o pedido do S. Ex·. queiram 
Jevantar~se. (Pausa.) . . 

·Foi eonc~did.a a 1:enuncia. 
ConUmía a hora do· expediente. 

O Sr. Euàebio de Andrade __:.. Peco a palavra, 

O Sr .. Pl•esidente -· 'l'cm a .palavra o nobre Senador. 

O Sr. Eus~bio de A~drade -Sr. Presidente, tenho grnnr1e 
constJ·ungimeuto cm occupar a tJ·ibuun neste momen1 o, prin· ' · 
cipalmente ].Jor se tral.at·· de ussumpto de 11aturc~a pessoal. 

. O hpnrarlo Senador pcio Districto Federal não tl!ve razão 
nbsolutamente na·fi referencias feitas no Sr. Ministt•o d.o Inte
rior, que compareceu á reunião da Commissão Especial de Re" 

- visão do Co<ligo Commercial, em vit·Lude do convite expresslt 
'' roitf'rndo de· !1rllsidento de!ta Commissão, a que '3. E..-,:, ~~~ 
ltltimamentJ pondo acquie~cer, 

Da ur,ta rio no~sos trabalhos, de que S.· Ex. leu apena·~ 
1:ma pnrt.e, ronsl.a a snguinlc doclnracão do St•. Adolpho Gor
do, ora ausoote, Presidente da Cornmissão; 

«0 S1•. AdolplJo Gorei o dirige uma saudação no Sr. 
· Minisll'O da JustiCI!1 que comparecera aos trr,bnlhoe a 

' ' "!'-

.. 

' ·, > .. 
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coiwite de S. Ex., ~·ecordanélo a sul acção na elabora
cão do· Codigo Civil c os seus esforços como President" 
da Commissão do Codigo Commercial. Em seguida, tra- · 
ta das dii'i'Iculdades que toem encontrado para o ande.
mento do projecto de t1odigo Commercial, manifestando 
a opinjfio. de que a obra não deve estar M. !largo de 
congressistas aos quaes escasseia tempo para se dedi
cat·cut a cua cum u HiLere~~e e a att.eução que reclama 
assumpt.o do tamanha gravidade • 

. Em todo caso, appella respeitosamente pàra o pa
triotismo dos seus collegas, afim de todoe darem os 
seu!:' pareceres no .correr deste anno, podendo· para isso 
conceder-se um prazo de dous mezes aos relakreu li':, . 

·na acta consta: ainda que se estabeleceu a discussão sobro 
o· modo pratico .de encaminllar, com a possível urgencia, o an- . 
damento ou a a actop9ão do projecto de Codigo Commercial, que 
se acha nesta Casa .na ma1s oe :10 · annos, esperando o nosso 
pronunciàziwnto; .projecto este que o Governo Federo! enviou 
ao ~enado como o prodncto . do~ estudos, d.os esfoJ·ços e ela . 
altíssima competenoia do saudoso commercialista Inclez de 
Souza. Estabelecida a palestra - que· assim se póde chamar 
o que occorree na reumao lia Commi~são - o Sr. Ministro da 
.rr.stiça suggeriu, como meio pratico, a adopção do projecto 
Jng·Iez de So11za, em 2" discussão, com pequenos retoques 1'e'itoe1 
pelo .relator geral e mais dous membros da Commissão, ape
nas no inLtiito de aprl:l~Sal' a mar·cna do prOJecto, senq•rejuJzr, 
comtudo, de ponderado estudo. da Comm1~são. Estt> alvitre, 
porém, foi posto á margem pelo proprio Dr. João Lu'z Alve~ •. 
em virtude a e uma proposta, .formulada pelo Sr. Senador Mo-
niz Sodré, o que consta da acta, nestes termos : · 

~Para abreviar a marcha. da mataria, propl'nha ·que 
se f12:ct.se com e lia o mesmo que a Cornmissuo de 1~ i · 
nanças faz com os orçamentos, isto é, mandar o pro
jecto ao plenario .tal como está,. para ser approvado em 
segunda discussão. Em terceira, receberá emendas e, 
voltando á Commissão, esta se pronunciará sobre ellas, 
apresentando, por sua vez,. óutras que julgar oonve-
nienteu · · · 

Em seguida, o nosso operoso. collega, o ·Sr. Lopes Gon
çalves, apresentou outra proposta, que foi' por elle retirada. 
sendo tiilailiiiieinente · ai>provada àflrial â do nosso eminente 
oollegll, Sr. Moniz Sodré. Em oon:sequenoiá desta decisão, . a 
Commissão resolveu apresentar, em ··oocasião opportuna, o seu 
parecer, entregando o Codigo lnglez de Souza ab debate da 
segunda discussão, sem· nenhuma efueridá, consignando no pa
recer que tiver de interpor esta circumstancia. . '.' · 

Sr. Presidente, na palestra mantida na Commissão, posso 
assegurar que não houve nenhuma· referencia ao · illustrado 
relator gorai, nosso coll.ega Sr. Irineu Machado. N~o houve, 
portanto, proposlto, nem proximo nem remoto, nem directo 
nem . indiredt.o; do illustrl;l .Minlst.ro . em . externar qUalQuer 
arguição QC~~iro§.~ qo U0ª-!!0 ~obr~ cones~. 

• 

1 
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o SR. JoSÉ E:USEB!O - Muito bem. v. Ex., que assistiu 
á reunião e é Vice-Pr·esidente, hoje Presidente da Commis
são, tem toda autoridade para explicar, como o fez cabalmente, 
o que allí ocqorrcu, · · 

O SR. Eusmaio i>E ANPRAOE - Nestas condições, penso 
que S. Ex., o illuslre Senador pelo Dislrlclo Federal, foi ln
justo nas allusões feitas ao honrado Sr. Ministro da Justiçá; 
Dr. João Luiz Alves. o ex-Senador, que .tanto brilho emprestou 
aos trabalhos desta Casa, principalmente nessa mesma questão 
do UooJgo Gommerc1al, de cuJa 'Gommissão Revisora foi Pre
sidente. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Continua a hora do exp~iente. 
(Pausa.) 

Si ninguem màis qliizer usar da palavra na hora do ex-
pediente, passo á ordem do dia. (Pausa.) . 

ORDEM' DO DIA 

REVJS,\0 DE PROMOÇÕES NO EXERCITO 

1" discliss!ió do projecto do Senado rt. 7, de ,1923; d~t~r~ 
minando que seja feita uma revisão, i:Ja arma de cavallaria 
do Exercito, das antiguidades dos postos de capitão e pri~ 
Ii:Jeiros tenentes promovidos posteriormente ao dooreto nu
mero 1.348, de 1905, 

Encerrada. 

O Sr. Presidente- Estão na Casa 34 Sra. Senadores, ma~ 
ilo recinto acham-se apenas 27. Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se á chàmllda, verifica~se . a ~useilcla dos . 
Srs. Lopes Oonçàlves, Carneiro da Cunha, ManoerBorbâ, Nilo. 
Peçanha, Paulo de Frontin e Alvaro .de Carnlho (6). 

O Sr. Presidente - Responderam ã chamada 27 Srs. Se
nadores. Não hâ iluniero para se proceder á votâcao. Fica á 
votaQãi> adiada. · 

APRESENTAÇÃO DE PETIÇÕES INIOIAES 

. 11 discussão do .proj écto do Senado ti. i, o, de Hf28, det.er
mliuindo. qt~e, nci ,D1str~cto Federal .. !Is pet_iç(les l~iiiià~s _ tl~ 
cn.usas .ctveJs,. commercwes . nu admmlstMttvas, dá êoifiP./3~ 
tencia da ,iusli<:a federal, sejlirri ilpresentadil.s à qUalqj.iêr dói! 
Juizos secciónâes E!m • éxeré:iclo e dândo outras providencias~ . . . 

lllncerrada c· adiada a votação. 

• 

• 
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.APPUCAÇi\o INDUSTRIAL DO MARFIM VEGETAL 

Discussão unlcn do parecer da- Commissüo de· Agricul
tu.ra, Industria e Commercio, n. · 392, de 1922, opinando que 
seja indeferido o requerimento em que Salv.ador Desiré 
Pannain solicita diversos favor.es como p1•emio e incentivo á 
esforcada dedicaciio ao estudo da .nova applicação industrial 

. do ma1•1'im vegetal ou jarina; . · 
Encerrada e adiada a votaçúo. 

MONTAGEM DE UMA OPERA 

2• discussão do projecto do Senado n: 2, do 1923, auto
rizando a abertura do credito especial de 30:000$, afim de 
ser paga ·ao maestro Julio Reis a dotacúo que lhe foi conce
dida pelo Congresso Nacional, para a montagem da sua opera 
Soro1• Marianna. · · · · 

Encerrada e adiada a votação. 

·. O Sr. Presidente - Estão e~gotadas as ma terias da .ordem 
do dia. Designo para a ordem do dia da sessão de amanhã: . 
· Votação, em diseussúo unica, do parecer da Commissiio . · 

do J!'ínancas, ·pedindo informações ao Governo sobre o pro-' 
jecto do Senado que manda pagar ao Dr. José Antonio l\far
tins Romeu a quantia de 12:464$555 de differenca de venci
Iilentos a que tem direito (n. 8-S, de 1922) ; 

. Votação, em discussão unica, do parecer da Commissíio 
de Financas, pedindo informações .ao Governo sobre a propo-
Rição da Camara dos Deputados que determina as attribuições I 
~uc competem aos consultores das delegacias fiscaes ( n; 85, 

e ·/.922), . . . . 

Votacão, em 1• discussão, do projecto do Senado n. 7, de . I 
1923 def.errninando que seja feita uma revisão na arma de 
cavaharia do Exercito, das antiguidades dos poslos de 'capitão 
c primeiros tenentes promovidos· posteric.rmente · ao decreto 

. n. 1.348, de 1905 (com parecer (avoravel da Commissão, de 
Constit1âçfio 11. 74, de 1923) ;· . · . · . · . 

Votação, em i• discússão, do projecto do Senado n. 10, • 
da 1923, determinando que, no Districto Federal1 as petições 
iniciaes de causas civeio, commerciaes ou ádmimstrat1vas, da 
rompetencia da justiça federal, sejam apresentadas a qualquer 
dos juizes seccionaes cm exercício e dando outras providencias · 
(com pa!'CCCI' (aVOi•avel da Colillnissão. de Constituição, n. 75, 
ele 1923); . . . 

Vot.niJiío, em discussão uuicn,do parecer da Commissiío de 
Agricultura, Industria e Commercio, n. 392, de 1922! opinando 
que seja indeferido o requerimento em que :l11.lvar Ol' Desiré 
Pannain solicita diversos favores como premio d incnnt1vo (l 
esforçada dedicaclío ao estudo da nova applicaçito índnsf.rJRl 
do marfim vegetal ou j urina ( cont pa1•ece1' da de Finanças 
apinanrlo do mesmo modo, n. 72; do 1029); 
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Votacfio, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 2, dB 
. 1923, aulol'i~ando a abertura tio credito especial de 30:000$1 afim do se1• paga ao maestl'o Julio Reir~ a dotaoílo que lhe fo1 
concedida pelo Congresso Nacional, pam a montagem da sua 
opera SuJ•or Marianna (co'll! pai•eccJ• favoravcl da Oommissl.io 
de Pinanc:as, n. 73, de 11123). .. . ' 

Levanta-se a Sllssüo ás 14 horas e 3ti minutos. 

41" SESSÃO, E;l\1 13 DE JULW)I DE ~!!23 

PRES!DE:.-!CIA Do SI\. ES'I'ACIO COIMBIIA 

' 

· A.'s 13 11,2 horas acho,m-se presentes os Srs. OlcgariQ 
Pinto, Lopes Gonr;al\'cs, Lauro Sodró, J·usto Chermont, 
Cunha 1\Iacbado, José Eusebio, Benjamin Barroso, João Lyra, 
Ant<Jnio Massa, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Rosa, e 
Silva, P01•eira Lobo, Moniz Sodré, NHo Pecanha, Paulo da 
FronLin, Sampaio rCorrlla, Ramos Caindo, Hermenegildo de 
;M01•aes, (Jcncros0 Marques, Felippe Schmidt, Soares dos 
8untos o Vespucio de Abreu (23) • . 

' 
O Sr. Presidente - Estando presentes Z3 Srs. Senadores, 

está aberta a sessão. J 
. . 

vae ~er lida !1 acto, da sessão anterior. 

O Sr. Ramos Calado (seJ•vindo de 2• SccretaJ•io). procede á 
leitura da acla da gcssão anterior, que, posta em diseussão, 
ó appr{)vada, sem reclamação. ; 

O Sr. 2• Secretario (sei' Vindo. de I•) dli conta do scr;uint" 

EXPEDIENTE 

Offici<Js : 

Do Sr. Ministro da Mn,rinhil,. remellendo os aulogra• 
phos da resolução legislativa. que. abr•o os credites de rói'l 
:l.2!lü:69Q..$8&4, ouro, c de 9:000*000, papel, para pagamen
to do dividas de exercício findo, vísl<~ ter o Sr. Presidente da 
Itcpu!Jlica deixado correr o. dccendio constitucional . seuJ 
ttJr sanecionado ou vcf,ndo. - Façu-sc o expediente para a 
promulgaciío. . 

·Do Sr. ·Ministro das llelações Exlcriot•es, do teur se. 
gninte: · t1 . i 

Sr. 1• Sccrclurio do Senado Federal·- Em addilamenlo 
an meu aviso de 5 do cOI'rentc, tenho a honra de levar ao oo
nhccimcnlo do V. ·;Ex., por cópia, o lelcS'l'llmma que acabo 

S. -· yol. III.. 7 
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de receber do SccreLario de EsLado Americano, Sr. Charles E. 
Hu:;hcs; cm resposta ao que lhe dava conhecimento das c0n-· 
gratuluéõcs do Senado Federal pela passagem .da data cta inrle
,~~endimcia dos Est!)dos Unidos da Amarica: . . . . . . . 

«His Excellenoy Felix Pacheco, ·Minister of Foreign Af-
i'airs of Brazil. · 

I thank Your Excellency for your courtesy in advi·sing me 
of Lhe action of the Hrazilian Senate in ad0pting at its session 
of July four a messaga of independence day congratulations 
to the United SLates and ask Your Excellency to be so good as 
to assure Y10U!'. Senate that Hs fri·endly course is most highly 
a·ppreciated. - C/l.a1'les E. Hughes, Secretary of SLate of.'the 
United States -:>f Arnerica. :t 

Prevaleco-me do ensejo para reiterar a V. Ex. os pro
testos da minha alta estima e mais distincta consideração, -

Int.ei:rado. · 
Comparecem mais os · Srs. : Costa Rodrigues, Eusebio de 

. AndJ•ade, Moniz Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo .Mon~ 
teír?, Irineu Machado, Bernardo Monteiro e Luiz Adolpho (8). 

Deixam. do compar.ecer:, com causa justificada, os Srs.: 
' ' 

A. Azerodo;. Mendonça Martins, Silverio Nery, Pires Bebello. 
Barb0sa Lima, .Tuslo Che1•mont, . lndio do Brasil, Antonino 
Freire, Abdias Neves. João Thomé, Eloy de Souza, Ferreira 
Chaves . .Vanancio Neiva, Octacilio de Albuquerque, Araujo 
Góes, Goncalo Rollemherg, Si queira de Menezes, Antonio .1\{o
niz. Marcilio d'e Lacerda, Modest.o Leal,· Miguel de Carvalho, 
Francisco Sanes, AdolphD Gordo, . Alf.redo Ellis, Al~aro de· 
Carvalho, José Murtinho, Carlos Cavalcanti, Affonso de Ca-. 
margo; Laura Müll<Jr. Vida! Ramos e Vespucio de Abreu (30) •. 

PARECERES 

N. 86- 1923 

O engenheiro civil Antonio· Carlos c\~ Arr.udn Beltrão; 
actualmente chefe do 'Dist.ricto Telegraphico do Rio dé Jarieiro, 
foi, em 2-1 de novembt•o de 1889, sem causa conhecida, sem a 
ante'cedencia de um processo administrativo, na ausencia de 

· qualquer syndicancia sobre o modo 'por que· então exercia ó 
cargo de chefe do. Trafego e Loc0mooão da Estrada: de Ferro 
f;)e Cáruarú, em Pernambuco, demit.t.ido daquelle cargo. que 
bem servi·a. . .•. 

·-Que elle cumpria regularmente seus deveres de funccio-
nario prova-o o proprio documento com que ao seu conheci
mento lcv011 o cnlão director dnquclla est,rndn, o àcl.o de sua 
demissão. feif.a JlOJ' tclog-rummn. c que tal acto. foi injusto u 
~em apoio. cm razão plausível far. certa a conducta . snbse
qncnt.o do t·eferido director da Estrada de Ferro Cnruarú, 
ho,!e Or.ntrnl de Pemambuco. Dr. Aarão Rei·s. demittindo-so 
do cargo 'que ~Jccupava por se julgar desautorado .. com a de;. 

I 
,. 
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missão do seu auxiliar, como disse em carta que instrua o 
pedido c na qual al'firma que, "assumindo a direcção geral 

·da estrada, não encontrara motivo para afastai-o (ao enge
nheiro' Beltrão) dessas funccões (de chefe do 'frafego e Loco
moção) , apez!llr de tar tido por missão especial pOr em ordem 
e 1'e,çlabelece1• a. d·isciplina essa administ1·ação que o Governo 
Imperial juloava então po1' completo anarchizadll), 

O reqU-erente faz certa a sua nomeação' ·a exercici·o do 
cargo com certidões da Re,p.at'ticíio da Insp.ectoria de Estradas 
e da. Delegacia Fiscal de IPilrnambuco e pede que se repare 
a injustiça que lhe foi fcit.a, concedendo-se-lhe o favor 1 .de 
mandar contar, para o e!'J'eito de sua aposentadoria, o tempo 

. em que esteve afastado diJ serviço publico pelo motivo já 
exposto. · · 

O peticionaria foi mais tarde nomeado inspector de pl'i-
. mei,ra classe dos Telagraphos, repartição affecta ao Minie
terio .da Viação, voltando assim a se!'Vir ao mesmo ministerio 
a. ,que ,iá servira como chefe do 'f<l'afego da Estrada de Ferro 
de Caruarú. Hoje exerce o cargo de chefe do Districto '!'ale. 
gnphico do Rio de Janeiro, sente que se approxima, com a 
idade de quasi '70 annos que tem, a invalidez que o arredará 
do servico publico e vem, confiante na justiça. do Poder Le-
gislativo, solicitar o favor já indicado. . · 

O Senado conta em seus· annaes casos analogos e t.em 
reparado pelo modo agora solicitado demissões injustas e il
legaes e aposentado!'ias não pedidas e dadas contra a lei. 

'rratàndo-.se de um brasileiro que sem se torna·• niJtavel 
tem, entretailto, revelado em toda as etapas de sua vida mo
desta um grande amo!' á Patria comrnum, concorrendr.. para 
seu desenvolvimento, . o que se vê do documento que instrue 
o seu pedido, pensa a. Commissão que .faz actt.l da justiç.a e 
equidade propondo ao Senado o seguinte projec~o ile lei: 

N. i4- 1923 

O Congresso Nacional 'l'esolve: 

' 
' 

Artigo unico. E' contado ao engenheiro civil Anl.oniiJ 
Carlos de A!'ruda Beltrão o tempo decorrido de 24 de novem
bro de 1889 a 14 de abril de 1903, para o effeito de sua apó
senta,doria; revogadas as disposições em contrario'. 

Sala das Commissõcs, 12 de julho de 1923. - Eusebio 
de Andrade, Presidente. interino. - Manoel Borba, Relator. 
,..... le1•onymo Monteiro. - Cunha .llachado • 

r ,. 
. ··•·· .. 

N. 87 - 1923 .-.i 

'A Commissíio de Justi~.a c J"egisln~lÜO, tendo PI'csento o 
proJecto n. :13, de 1!J21; que considera de utilidade publica a 
'Sociedade Brasileira de Soieneias, com sé(jo nesta Capital, e 
.tendo em vista .que essa ii\stituioão passou a denominar-sq 

· .. :· 
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Aca?mnia ~rasileira de :Scicncias, é _de parecer que o mesmo 
pro,Jccl.o seJa approvado com a scc;umLo cmcnt.la: 

SubsLitua-sc a jlalavra «Sociedade:. por «Academia~. 
Sala das Commissões, U de ,iultho de 1023. - Euscúid 

ele Jllrdrade, Prcsidcnto interino e Hclator. - Ctmha .Uaclta
do. - ,llanocl Borba. - Je1•onymo Montci1•o, 

PllOJECTQ DO SENADO N. 33, DE 1!)2:1, .\ QUE SE 1\El•'J::!Ul O P.IJIECEH 
SUP111A 

l'RO.JECTO DO SEN,~DO .N. 89; DE 1922, A QUE SE REFERE O P.\RECEll 
SUP111A 

O Congresso Nacional reso\ve: 
Artigo unico. E' considerada de utilidade publica a Es

··cola Pratica de Contabilidade l\loraes e Barros,, existente na 
cidade de Piracicaba, do Estado de S. Paulo; revogadag as 

. disposi~õcs cm contrario. 
:Sala das sessões, 23 de d~zembro de 1923. ___. Adolph~ 

Go1·do. 
N. 89- 1923 

A Commissão do Legislaoã(l o Justica, a m.1jo estudo foi 
submcWdo o pro,iectn n. '1·58, ,de l9:JO. da Carnara elos Srs •. 
Deputados, estudou devidamente o assumpto o. cmiLti u pa
recer favoravcl por que fosse mesmo approvndo pelo Scnadt~ 
nos termos rm, <tlW se achava redigido. . 

Submct.t.ido a debato fiJ.i pelo saudoso Senador F. Mondes 
do Almoida o1'fcrccida. uma emenda assim redigida: Onde so 
diz «a suspender· do excrcicio de suas funccões por• tempo de:. 
t.r~r·minarlo, etc.~. diga-se «a suspender depois rlC\ proce~so 
urlministrnLivn c por Hí dias. perdendo a gratificar;ão~. n mais 
como esloú .. Voltou, por isso, a esta Commissüo, o alluclido 
projecto, • ,. 
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', Tomando con'liccimrnLo da medida suggerida pelo honrado 
Senador, Yül'it'ica r.sl.a Commissão que póde e deve ella net• 
acccifa. 

Previne incidentes lesivos no funccionario e evi t.a nossi~ · 
', ·,. vais debates .iudiciarios, com prejuízos para o cofre publico. 

Ainda mais, verifica-se que a providencia lembrada m~ cmrm~ 
da cm nada sobrecarrega o erario e simplesmente resguarda 
~ircilq1J. · 

Em taes termos é a Commissão de J,egislação e .Tustica 
dr~ parecer quo soja. acceita a cmcnrla. • 

:Sal:i das Commissõcs,· 12 de .iulho de 1923. - Eu.sebio 
de Andrade, Pro~ident.e interino. - J e1'0IJ.1/11W Montci1•o, nc
latm•. - Cttnlta Machado. - Manocl B01·ba. 

lll\!ENDA A' PROPOS!(),i.O N. 15'8, DE 1920, A QUE SE REFERE O PA• 
'REICER 'SUPHJ\ . 

Ondo se diz: ca suspender do exercício do suas func~.õed 
por tempo determinado», diga-se: «a suspender depois do 

, processo administrativo c por 15 dias, perdendo a gratifica· 
ção,; o mais como esbá.. . ' · 

~TI~1920. - F. Mendes de Almeida. 

PMPOSIGÃO DA C,\'MARA DOS DFJ>UTADOS ·s. 158, DE 1920, ,\ QUE 
, . I SE REFERIE O PARECER E!UPI\A . 

, O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

suspender do exercício de suas funccões. por tempo determi
nado o sem vencimento algum, o funccionario publico que, 
na fórmn rlo arL. 25, da lei n. 2.083, de 30 da julho ele i!lO!l, 
fôr mamlado à inspecoão dB saude o a ella não se submeti.er; 
revogadas as disposições cm contrario. , 

Camara dos Deputados, ~ de novembro de 1920. -Julio 
Jltt.eno B1•andtio, Presidente. - .-1. V. de Andmde Be::m·ra, t• 
Secl•etario. Costa Rego, 2• .Secretario interino. • 

N. 90- 1923 

O Senado approvou, t'emettendo á Camara dos Deputados 
em 8 ele novembro de. HH9, um projecto que visava a exe
cução do art.. ü!l, § 5", da Couslifuiçl'io Federal, concohido nes~ 
trJs termos: 

drt. L' Os osl.rangoiros residentes no· Brasil, que 
aqui possuirom bens immoveis e forem ca&ados com 
bm~HciraR ou l.ivcrr.rn filhos brasilr.i('Os, só poderão ser 
considerados cidarliios brasileiros depois de terem ro
quet'ido e de ser-lhes concedido um titulo declaratorio 
pc\;) Ministerio da Justica e Negocias Interiores . 

. A1·t.. 2.• Pura qne seja expedido o titulo declara~ 
f,orio, o estrangeiro provará: 

I, que resido no Brasil ha mais de cinco annos, não 
t.endo mani!'estRclo_ a intenção ele conservar a nacionali-
dado do origem; ~. ~,..:.:::;-:;,~··,,,-._ 

~;j.t-'lv·w ·.~.r-~::c:,:tJ .. 
( 

'P Ce ;; ..... 

~ f - .. ~)~ 
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···-·-- Ir, que é casado com brasileira, com quem convivé. 
honestamente, ou que tem filhos brasileiros; 

III, que é legitimo proprietario de um immovel no 
Brasil, que se presta para sua habitação, ou no qual 
mantém um estabelecimento agrícola ou oommercial ou 
industrial. . , · 

Art. 3.• Revogam-se as disposicões em contrario~ 
Este prajecto foi ampla e brilhantemente discutido na 

Commissão de Constituição e Justiça, sendo relator o Depu
tado Arnolfo Azevedo, onde foi condemnada a doutrina da 
obrigatoriedade do Utulo (!eclnratori-o para poder o estrangeiro 
ser considerado cidadão brasileiro, estabelecida no seu ar-
tigo 1•. · . . 

De facto a Constituição Federal considera cidadãos brasi
leiros os estrangeitos que reunirem as c·andições do § 5• do 
art. 69; são cidadãos 1Jrasilei7'Ds, diz essa disposição. A lei nll.o 
póde fazer depender a cidadania do titulo declaratorio; pode 
sim estabelecer ·os requisitos para a obtenção desse titulo1 
exigindo provas perante o Ministerio da Justiça e Negocias' 
Interiores, por onde será expedido ao estrangeiro que o re
querer; mas, si este fizer a prova dJs requisitos constitucio
naes perante autoridade competent.e que a julgue boa, não 
poderá. deixar de ser considerado cidadllo brasileiro, nem' ser
lhe su@tado, suspP.nso, adiado ou invalidado o exercício dos 
direitos decorrentes di!SSa .prova. . · 

o decreto n. 6. 948, de 14 de maio de 1908, expe~ido 
paJ'a a execucão das leis ns.·904; rte 12 de nbvembro. de t91012, · 
e i .085, de 12 de dezembro de 1907, dispõe o seguinte no 
8CU art. 13: 

'Ao estrangeiro no caso do § 5• do art. 1• (n. 5, dô 
art. 69 da Constituif}íio) que tambem não tiver sido 
alistado eleitor federal. nem nnmeado para,oargo publi~ 
co federal ou estadual, até 'f2 de dezembro de 1907 
(data da lei) será expedido titulo declaratorlo de ci-
1adão brasileiro, si provar pelos meios regulares achar,
·sc nas condições previstas no mesmo paragrapho.) 

Dessa excessiva liberalidade da lei vigente o projecto dei 
Senado passaria para uma restriccão que fére o dispositivo 
constitucional. . 

Como se vê, a lei vigent.e ndmitte diversas especies ·de 
titul·ns declaratm·los da cidadania, que lndependem do registro 
no Ministerio da .Tnst,iça, como o tttulo de eleitor e o de no
meação para cargo publico, õó determinando a expedicão do 
titulo especial, na falta daquellos, para o estrangeil!'o .Jll.le 
provar as condições da lei suprema. E' uma faculdade rara
. mente exeroit.ada, exactamente porque foi relegada para pla
no ir,ferbr. An envcz de exigir par·a a obtenção do titulo dà 
nleitor on rlo funccionnrin publico n tit.ulo declarntorio de· 
oidadã·:J brasHeiro, expedido pelo Ministerio da Justica, pelos 
meios regulares. pnra o ost.rangr.iro naturalizado naquell\ls 
condições, mnndon ·no ar· L H qno valessem, como taes, aquel
les proprios titnlos, alcançados por netos praticas. c· P·rovas 
feitas em outroR departamentos e perante outras autoridades, 
com prctilrio1ío elo que, só em falta destes, o art .. 13 mandn ex
pedir (parecer n. 589, do 1!)20, dfl Camar& elos Deputndos). 

I 
\ 
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c E' exacto que n decreto 11, · G. 0q8, manda vnl~r como tí
tulos declnratorios (le cirlndãn brllsilciro o Litulo de eleitor 
federal e o da nomea1;ão para cargo publico federal ou esta-. 
rlual expedidos áté I 2 de dezernbro de ·1907', Tambem é certo 

. que, si. o estrangeiro provar· perante o juiz do alistamento 
''eleitoral que tem os requis_itos do art. 6'9, n. 5, da Consti

t.u i cão, não ·póde deixar de Sflr considerado brasileiro para o 
fim. de se alistar eleitor; e v.erante · autoridade competente 
para a nomea1;ão, que satisfaz .or, referidos requisitos, não lhe 
pode ser recusado um cargo, para o qual seja exigida a con-
dição de brasileiro. · · · · 

Dahi a balburdia creada pela regulamentação da lei• nu.: 
mero 1. 085, de 1907, da qua1 r;esulta, como accentuou o pare
cer n. 589 citado; o grave inconveniente de ficar o poder PU"' 
blico na mais completa ignorancia do numero e da qualidade 
dos naturalizados brasileiros pela chamada naturalização ta- · 
cita, sem a organizacão do quadro estatistico creado pelo ar
tigo 22 do proprio decreto n. 6. 948, a cargo da Repartição 
de Estatística. 

A· Commissão de Constituição. e Justica da Camara, lou
vando os intuitos do Senado de remediar a uma 'situação ano
mala, mas procurando salvaguardar o principio consqtucional, 
prop·oz no projecto do Senado um substitutivo, que app~ovado 
e devolvidrJ a esta Casa do Congresso, dá. Jogar a este parecer, 
para o qual, com a devida venia, transcrevemos as seguintes 
ponderações do elaborado por aquella: . 

«Ao serviço publico e á boa ordem administrat.iva o essen
cial. não é, em verdade, nem o requerimenl;o, nem a exposição 
do titulo · declaratorio, mas tão sóment.e o conhecimento da 
exist.encia e ·o consr.qnr.nl.e .reg-isl.ro do novo cidadão brasi
leiro. Ora, não •l difficil consegnh·, por meiog indirectos, 0 que 
não é possível alcançar directamente. 

«Fixaremos as regras para obter ·o. titulo declaratorio ex.,. 
pedid() pelo Ministerio da Justica c N egocios Interiores para 
os que, mais francns, o requeiram úqnelle departamento do 
GoverM, fazondo ahi a prova dos requisitos legues; mas, como 
a prova desses requisitm; Lambem pode ser feita· em juizo; 
e, uma vez feit.a com prudencia, niío pode o juiz negar a quem 
:dizer a qualidade de brasileiro naturalizado pelo texto· con
stitucional, tornaremos obrigatorja, .sob pena de responsabi
lidade criminal para o juiz, a communicaoão da sentença e dos 
documentos cm· que se fundou, ao Ministerio da Justica. para 
o fim de ser registrado osso reconhecimento dos direi !:os de 
cidadão brasileiro ·aõõstrangeiro. · · 
o 00 o o o O O O O O 0 O O O O O O O O o O O O oOO I O O o o o o o
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«0 di&'))OSil.ivo const.il.ucional encerra UTn meio perma:. 
ncnte e .quasi autoritario da acquisição da nacionalidade llr:t
sileira, que opera indet.erminadamr.ntc. produzindo todos o·s 
sou.s efiecto·s pela con.iuncc;ão do eondiçõcs !) circumslancias 
rHvcrsas, estranhas JlOr completo ti acção do poder pub,lic.o 
federal ou local. E' indi·spensav~.l. entretanto, que no facto 
parti'eipe a acção dcst.c poder, para que fique perJ'eit.amenl:o 
assignalndo o mnment.o prr.ciso .cm . que a tran~i'ormacão se 
npe.rou. cm ,que a mudanca do nacionalidade se deu, para po
rlel' saber d~sdc ,q·uando deixou o individuo de Ror estran
~·r.iro c começa a ser brasileirn, o que t:em granclo c inc·on
t.eslavr.l importan!lia, não só nas rr.laçüc~ do dil'cilo publico, 
como nas do dircilo privado.~ 
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1Com relacão ao art .. 2" do pro,iocLo elo Snnndo, parece que 
o suhslit.ut.ivo da Camara interpretou com mais elare~a o dis-
!POSitivo con,.til.ucional, completando aquelle, de mollo a pro-
duzir todos os beneficias espnrndmi da nova lei, · 

. Assim, diz o referido artigo .que o r..slrangeiro de\'o 
provar: 

II, que é o asado ·com. brasileira,. com quem con
viva honestamente, ou (]ue tem .filhos ibrasilr..iros, 

' · Siío duas l1ypo~hescs: uma referente ao ca·samento e ou
,tra aos filhos. 

Com relação á primeira, a expressão «conviva honesta
mr..nte, vae além do fim visado, .que era o de evitar casamen
.tos fraudulentos com brasileiras, sem proposiLo da constituir 
:l'amilia, realizado para alc:mcar a naturalizacão; mas, si a 
convivencia honesta ex{llue a deshonesta, tambem exclur.. a 
situacão dos !honestos, legalmente se.parados ·ou rlivorciados, 
que niío ·convivem. 

Quanto á segunda, a expressão ~que tem filhos brasilei
ros:. é muit.o lata, pois abrange os incestuo·sos e adulteras, 
quando .pela nossa lei civil só os :filhos le,gitimos ou reco
nht'.cidos toem os vinculas de consaguinidadc consagrados e. 
admittidos. · 

E no n•: 
• 

III, que é Iegit.imo proprietario de um immovel no 
Brasil que se ·presta }JUra a sua habitação ou no qual 
mantem um eslabc.lecimcnto agricoln ou. commercinl 
ou industrial. 

.. A substituição deste dispO'sitivo foi plenamente justifi
cada. no par.ecer mais de uma vez citado com as seguinte5 
razõe.s: · 

«A Const.ituição falia cm posse de immoveis .c não em 
propriedade . .Si não 'quali-fica a posse, o mais que a lr..i ordi
nnria pode exigir ó ,que ella seja Justa ou J.egit,ima, porque 
não podia estai' na mente do legislador oonst.ituinte premiUl' 
o poss'Uidor clandestino ·OU violante. Ma·s não t1•aduz ess·e pen
·samento querer a legithna. propric4ade onde -só se reclama a 
posse de immoveis. . 

Além disso o dispositivo do Senado restringe ainda essa 
vropriedade legitima a um immov.el no Brasil, exigindo que 
,se preste á propria 'habitaciío do ·estrangeiro ou á manut.en
r;ão de seu estabelecimento agricola ou commercial ou indus
tJ•ial. E si o immovel fó1• um terreno sem pr.edio ? .Si fõr 
l111bitado por outrem como Iocatario ? Si o estabelecimento 
agricola ou commercial ou industrial pertencr..r a terceiro e 
o immovel no est1•angeiro ? Essas 1hypot.heses deverão excluir 
da naturalizauão tacita o estrangeiro que é possuidor do taes 
:lmmoveis ?, ' 

Assim, a ·Commissão do Legi'slacão e Juslica é de paroc~r 
que seja acceita pelo .Senado a r..menda su:bs~itutiva da Camara 
dos Deputados, 

Sala das• ·Commissõcs, !l do Julho de 1!!23 .. - Eu .. wbio de 
Anrlraclc, Pr•es iclcnt.fl i-nterino. - C1tnha Jlrwhado, Rr..lnlor. 
JerolliJ!iiD Monteiro. - Mlllwcl Bm•ba., 

' • 

' 
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PROPOST(:.~O DA G.~i\'fAilA DOS 'DllflU'I'.IDOS 'N, 253 A, DE 1 n20, A QU8 
SE lli'FJ\1'\E O PAIII'Cllll 8UP!t\; 

}?menüa o projecto do Senado que c.ç.tabelece condições a que 
se devem. suiJmettel' os est1'1tnye1ros 1'e.~idente.~ no B!•ast! 
para Q fim: de obterem titula de natul'alízação, 

O Cong-resso. Nacional decreta: 

~<\rL 1." A prova do nacíonalirladc adquirida por for.~a 
do (ltsposto no n. 5 do ar L 6n, ria Constibuioi1o da llcpul:llica. 
- que considera cidadãos brasileiros os estrangeiros quc pos
suírem bens immoveis no Brasil e forem casados com bra
sileiras ou tiverem filhos brasileiros, comtanto· que residam 
no Brasil, salvo se manifestaram a inl.encão de não mudar 
de nacionalidade, - será feita por titulo declaratorio cx
'Pedido pelo Míníslcrio da Justiça e Negocias Interiores, me·
diantc requerimento do int.eressado com a firma reconheci
da, ou por procurador legalmente constituído . . 
' Art. 2.• Para que seja expedido o W.ulo declaratorio dc-
:verá o estrangeiro provar: 

a) qué reside .no Brasil ha mais de. cinco annos; 
b) que não manifestou intenção do conservar a sua nu- · 

cionalidade; · 
c) que é casado com brasllcira, com quem convive ho

nestamente ou do. quem, depois dessa convivencia, está le
galmente s_eparrudo; ou que tem filho brasileiro legitimo ou 
reconhecido; · . 

d) •que é legitimo possuidor de bens immoveis no Brasil 
qne se prestam para habitação ou para estabelecimento· agrí-
cola, commercial on industrial. · 

Art. 3,• ;Expedido o titulo declaratorio, a mudan~a da 
nacionalidade considera-se effectuada desde a data da en
trada do requerimento inicial, em termos rasulares, no Minis~ 
terio da Justica e Negocias Interiores ou na secretaria do Go
:vcrno do Estado, cm quo tenha o requerente sua residencin, 

Art. 4.• Quando, perante os juizos vitulicios da União on 
dos Estwdos, f!)r considerado brasileiro naturalizado, nos ter
mos do n. 5, do referido ar!... GO, o estrangeiro que, directa
mente, haja feito a prova dos requisitos constitucionaes, o 
juiz, que l'econhecer essa qualidade, é obrigado, sob .pena do 
:responsabilidade· criminal, a fazer, immediatamente, commu
nicaoão rdc seu despacho ao minisl.ro da Jnstiça c Negamos 
Interiores, juntando, pm· cerlidllo, o illteiro teür dos seguin
~.es documentos: 

a) pctí•c.ão, requcl'imento ou qmilriucr escri·pto, cm qnn 
o cstrangniro hnjn solicit.ado o reconhecimento daquella qua
lidade; 

b) provas, qtw, rln existoncia dur~twllcs requisitos, haj.l 
Pl(Oduz irlo em juizo. 
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Art. 5.• Em tnrlos n;; · r.n.;;ns rio naluraliza~ão sei'á indis~ 
pensavel a prova de rc~idcncin no Brasil. " 

Ar I .. ·Ü." Rrwo:;:am-sr a.~ ·rlispoRil.)lies cm contrario. 

Camwra do.~ Dcpntartos, 2!! de rtczcmhro de 1920. 
Julio Bueno B1•rw.rliio, p!'rsirlenfr..- A. V. dr' t1nd:rade Be::erra, 
f• secrelnrio. - Octacilio r!~ Albuq!terquc, 2• secretario. 

PRQ.TBCTO DO SENADo, A QUI\ SE llllFE~E O PARECEI\ SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Os estrangeiros residentes no Brasil, que nqui 

possuirem bons immovcis e forem casados com brasileiras ou 
tiverem fi'lhos brasileiros, só poderão ser considerados cida
dãos brasileiros depois ele terem requerido e do seJ·-lhe conce
dido o titulo clcclaratorio pelo rtJinistcrio da Justioa c Nego• 
cios Interiores. · · · 

Art. 2.• Para que seja expedido .o titulo dec!f.l'atorió, ci, 
est.ran!geiro provará: , . . · 

r. qne reside no Brasil ha mais de ·cinco annos; não tendo 
manifesta,do a int.enc-ão rlo conservar a nacionalidade brasi..: 
!eira: . . 

H, .qne ,; casarlo com brasileira. com quem convive ho· 
nest.amentr, on f!IW 11'111 filhos brasileiros; · 

~H. que IS lagitimo propriet.ario de nm immovel no -Bra• 
si!, que se prcsf.a a sua habHa,r,.ão ou no qnal mantém um 
nst.abelecimcnt.o agrícola ou commercial nu industrial. . 

Art.. 3.• Revogam-se as rlisposir,õe·s em contrario. 
. . . 

Senado Federal, R dr. novembro de 1920. - Mannel de 
A.lencar Gu.imarlie.~. Presidente, interino. - Hc1•meneai~do 
Lope.~ de Jrm•aes, 2• RrcrM.ario. interino. 

N. 91- 1!123 

A Commi~Sito· do Legislar,fio r .Tnsf.if):t estudou cum ati;:,rt~ 
r~ão o assnmnto do .prn,ie.cl(l n. frf 7, r! r. 192 I. r! a C:amara dos 
Srs. Deputados. 

E' um<l: proposir,.fío qur,, rmrr.c,enrln providenciar sobre 
&~sumpt.o de .nlt.o int.r.rrssn pnhlico;riada mais faz qU•l revogar 
dispositivo c,aro -e incisivo r!o Codigo Civil. instituto de di
reif.o tão .iovnn. r .i:\ _em caminho dri repudio. - Não se en
contra facilment.o, nmn forte ·razão flUO .iustifiqne ··~~e golp•~ 
om o nosso precinso, caro 6 not.aveJ' monumento .iu.ri:l:co. 

Snm os pro.inims rio, fr.t.ichismo pelos r,or'Jigos que nos re
gem. ontenrll'tn~R qr19, .no mr.nns nr:sf.~s pl'imeii•os anno& do vi~ 
)!Encia do Codp_rn C:!v!l. rln.vr~mos r.v1f.:1r rnformas. quaesqum. 
rilJn cllns sc.inm. visanr!-r a!f.rrnr as regras nello comubstan
t~inrlns. - PrecisnmoR nrnl.icar ns normas ahi t.ra;,r.das dn
rnnlc nm lnrp:o trmpo. :~I/• ono os cost.nn:r..s, os nso~. n. _pr::tflca, 
r.mf'im nos venham rlmnonsiT'l\r a ncccssJrlndc rJr, mnrhiJca~oes, 
Ántcs 'disso, golpearmos o .corligo com pequeninas leis do con-

II 
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''eniencia improvavcl é darmos allcstado de pouco aprecu ;; · 
trabalho longo, aturado e erurlit.o que nos le:;o.ram o~ muiu
l'OS luminare~; das scicncia jut'idicr .. entre nós, os quaes sou
beram. 1.::-~on r, co.m inconle~l.avel compcl.cnciu, um cc.njunctC> 
dr prceciln:.; que podemos apr·escnt.ar, sem receio, como um•l 
affirma.ção positiva da nossa cu !lu ra ,iuridica. 

E' .iá a se-gunda tentativa que se faz de reformar dispo .. 
sições do codigo civil. E' preciso tambom <!esta vez séja em
barac;r.da essa inwiuLivn, como aliás dá se fez da primeira. 

Infelizmr,nte, ainda nos achamos muito .presos ~o habito 
àe reformar, esquecidos de que essa· preoccupação compro
met.t.e a estabilidade do regímen, denunciando pouc11 firmeza do 
pensar dos legisladores.' E' preciso que nos não fuj;un da me
moria as notv:vois palavras de Tobias Barreto - cum )lOVO que 
vive t1 reformar Lodos os dias a sua legislaoão deMia pouco 
sonso).·-Ahi está uma .indiciosa pr:mdOI'Ill\:iiO resultante. talvel, 
rias l~tt.ras elo UI piano na lei 2• do Digesto-De Const. Princ.--
4/n rebu,, novis con,,til:ltcnd·i.l, eviclens c.1sc debet ntiUtas, ut 
reccdotur a/1 eo jw·c q1tod diu oqun vi.mrn est .> . 

Além di~~o. niio P. para se desprez:ar o ·primeiro grral se
:,tuido .pelos legisladores doa povos cultos, de que a perp~
luidade é. um dos. fim das leis, que, uma vez estabelecida~, 
f!Ó em face de .graves razões de ordem publica. pOde o legis-
lador afastar-se de lias. · 

Em face de~ses motivos, e não encontrando fort.eq razões 
que aconselhem a refl\rma de que trata o projecto, é a Com
missão de ,parecer que não se,ja eHe approvado. 

Sala das sessões, 12 de julho do 1923. - Eu.~ebio de An
drade, PresJdente interino. - Je1·onumo Monteiro, Relator., 
- Cunha Muchado. - Manoel B01·ba. 

t;~ 

Pl\OPOS!ÇÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS, N, 131, DE 1922, A QUÉ · 
SE DEFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Nas concessões onerosa;; ou vendas de ter
ras devoluta?. é dispensada a nscript.ura publica; revogadas 
ns disposicões om contrario. · 

.. Camllil'a dos Deputados. 22 de novembro de 1922. - M
nolfo Rodriaues de. Azevedo, presidente. - José Auousto Be
::erra de lUedeiro.~, 1' secretario. -·Pedro da Costa. Reoo, 2' se
crcLario ~ 

- A imprimir •. 

N. 92- 1923 

A Commissiio de Legislacão ·o Justioa, tondo estudado o 
nssumplo de que trata o. pro,jccto n. 9, de 1923, da. •Oamara 
dos Srs. Depu i.ndos, · vor1 fwou qu c mer.ece a approv81)1io do 
Senado. nos termos cm qur. i:lst(l concebida n proposicilo, por 
~e tratar dr. nmn jnstil.n iC1iD ut.il á communhiio social e em 
condic8es de prodigalizar Jnr.gos benefícios nü.o só aos seus 
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nssociados como Lambem a qnalquer concidadão qu':! venha n 
ilccrssilar de seus serviços. E', pcir isso, ele parecer que soj<l 
.ncN!il.o o pro,jecto o cnviaclo ao plenario para approvncão de 
Senado. · 
· Sala das Commisslies. 13 do Julho de 1923.-Eu.~cbio de 
Amlmdc, prcsidento intedno. - Jeron.H1no Jfontch•o, rolnt,or. 
- Ctmlw •llachatlo. -. Jlanoel Bo1'ba., 

l'fiOPOSIÇ.~O DA CAMAIIA DOS DEPUTADOS, N, 9, JlE 1923, A QUE S~l 
Jllli'Eilll O PAHECER SUPRA . 

O Cong·resso Nacional l'esolve: 
Art; 1• E' considerada de utilidade publica a S•'Cledad:i 

de 1\Iedicina e Cirurgia do Rio de ,Janeiro. 
Art. . 2' Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, .10 de ,junho de 1923. - Al'nol(J 
Rodri(Jttr:& de .1zevedo, presidente .. - Pedro dct Ct .. sta lleao, 
1• secretario. -Raul Capello Barroso, 2• secre.tariu; 
,..... A. imprimir. 

E' lido, apoiado e remettido á Commissüo de Constituioão 
o seguinte · 

PRO,TEC'l'O 

N.f5-1923 

O Congresso N aoéional decreta : 
· Art. 1." E' o Poder Executivo autot•izado a mandar co~

:sLruit• o apparelha.t• cm Belém, Estado do Pará, ·e em Manáos, no 
Estado do Amatoll!as duas estações de pouso para hyclro-aviões 
destinados no servico da Arm~da enLr.e aqnellas duns cidades, 
podendo, para isso, abrir os crediLos •que forem necessarios, até 
ao maxim0 do ü•CO :000$ (seiscentos contos de réis) . 

:Art. 2. • Revogam-se as dispos'ições cm contrario. ,_... J1tsto 
'Cllerrnollt •. · 

Justificação 

Considerada com ,justa vazão. como um dos serviços indis~ 
f:cnsavois á cfficiencia da Marinha, a aviahiio brasilcka não . 
póde deixar de acompanhar as outras nações no desenvolvimen
to c no apcrfeiç.oamcnto dessa nova lll'ma, de ac.cõrdo com os 
.prog·rossos rcrulizados nos dif1'ercntcs paizf.ls. 

Desse desenvolvimento f.oz o Governo actual um elo~ pon
tos do seu progrnmmn, conforme lliffhuna o illusLre Sr. rninis
.tro da Marinha, no t·elaLoria .que nca,lJa de ser pu·!JJic:ado. 

«Dcsonvolve.r a n·viar.ão, diz 0 ministro, níio será cuidar 
11Jl1icamente da defesa naéionnl, nem •twccaver-se pura o fut.u
l'O, ha!Jilitnndo-so a retirar dos navios ae>l'COS t.odns as nume
rosas npplicaç.ões que lhos estão reservadas: não será tnmhcm 
rllsolver o grande prolllemn nos paizos de immeuso terl'itorio 
que é o elas vias elo communiéações. > 

; ' ' 
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A' avia1:ãu, dcv()mos aecrcsccnlar, ca!Jc igualmente a missão 
civili~adora de paz c de progresso, a missão scientifica de dcsco
lJrimenlo c ele e:\lplorar;ão do nosso immenso ler.ritorio. ·No flX
Ü'IJI1lO no.:'Le, na vasta re;;ião amazontca, quasi desconhecida, a 
::wia1;ão J)óde prestar assigna,lados serviços de cXJplot1ação, quo 
dtl ()Ulro modo c por outros processos não se póde alcançar, po1: 
causa das enormes distancias a vr.ncer. . 

. Alc~m da base a ruppat•elhar, no Pará, do vasto srlbcma da 
org·a11izaçiio aerca que o Ministerio da Marinha estuda, confor
roe as asseverações do seu ultimo relalorio, as duas estações do 
pouso, de que cog·ita o ·pro,je.c.lo, asseguram a dafesá interna da 
lJOSSa frontei-ra septenLrional, que em toda sua cxtensãe de ccn• 
tenas ele legun~ esl.á abandonada c fóra da jurisdiccão do Go .. 
vorrio ·Federal. 

Pódem-se .c.alcular as vantagens e os beneficias .para a admi
nistração c para o futuro do paiz no desenvolvimento da aviação 
no norte brasileiro, com o seu emprego na confecção de r.artas 
o mappas, na photogr:tphia aerea, com os estudos de eJDploração 
l'lo vastíssimo terrif.orio da nossa Guyana, assim como na parte 
do vali e do Amazonas banhada pelos seus numerosos afflllcn-
tcs, ainda não complela.menlo conhecidos. . 

Accrcsce que, fóra dos nossos limites, mas quasi que bor
dando as linhas das nossas fronteiras, .iá existe a navegação 
aet·ca nas Guyanas europõas c cm uma das remtblicas do lla
cifioco, onde uma empreza allemã explora regularmente 0 ser
vico aereo. 

· Tem-se feito sentir ultimamente a necessidadG da fiscali
za,~ão do lerritot•io siluado uns nossas fronteiras do Norte, para 
evitar incursões, omp:·ehcndidas com o filo de pesqui~ur rique
zas que possuímos, mas que ainda não exploramos, ')'leias gran
des distancias cm que se acham dos centros ha;hitados. O pau 
t•osa, a balala, as innumeras ja~idas mineracs disseminadas na 
vastíssima região despertam a cobiça de c:11ploradoros ostran
g-e.!I·os, que não receiam cncontrat· quem lhes J)rohiba as suas 
devastações. Só o serviço acrco poder·á tornar of.fcctiva essa 

· fiscali~ação, impedindo esse verdadci·I'O contrabando de uma ri
queza, que é nossa, e que sómenle nós devemos colher.-Jus• 
to Chermont. 

... 
: 

Ú'1DIC~CÃO 

N •. 2- 1923 
' ~·. \ 

· Considerando que· por accumulo de set-viço, em par.[ o ainda 
originaria do incendio que, r.m 1011, destruiu quasi lodo o odi
fi.cio da I1111prcn;,a Nacional, essa ropnrlicüo não tem piJdido 
trazer em dia a nublicaçftO dos J.nnacs; · 

Considerando que é preJudicial ·ao encnminhammllo rios 
debates c ú propria cont:ecção das leis essa faHa, que impcdo 
aos legisladores de verificarem quaes as douL:'inas dominantes 
a \'enccdorus, quando tal ou qual assumpLo foi sujeito a dis-· 
cussão e a decisão, o que c:-.:põo o Sem~do a variar cm suas de
cisões, perdendo a uniformidade c a pro.ccdcncia ás vc~ns na. 
jmisprudcncia adopta.d:t; · . . 

Considerenclo que dessa falha pódo resultar males c pro
juizos tis parles i.nte.:·essadns nas solucões dos casos sujeitos o 
niltda podel'á occasionnr inconvenientes }JUra a Nação;' 

Considct~ando que cssu falta Pl~ecisa ~o sem do!llora p1•e .. 
enchida; 
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Indico que a Commissão de Policia seja autorizada a man
dat• impt•imit• na typographia 'Particular que, mediante con
cmroncia ·publica ou por outro qualquer meio1 maiores vanta
gens offoreQa, o.s Annaes do Senado ~~uja puQ!icação se ache 
al.razadu, solicitando, apportunamentc, a abertura do credito 
que na fórma acima estaibelecida se apure ser a esse fim ne-
ccssario. · 

Sala das sessões, 13 de julho de 1'923. - Ettsebio de An-
drade. · . . 

O Sr. Presidente-Está terminada a leitura do ewedicntc. 

· Tem a palavra o Sr. Senador Lapes Gor.c;alves, prévia
mont·e inscripto. · · 

O Sr'. Benjamin Barroso - Peço a pala.v:ra, para ncgaeio 
urgente. · · . ' . 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, desejando 0 no
bre collega, Senador pelo Cea:á, Sr. Benjamin Barroso, tratar. 
do assumpto UI1S'ente, cedo a ·palavx·a a S. Ex. occupando a ~ri-
huna depois de S. Ex. . · · 

O Sr. Presidente - 'l'eni a palavra o Sr. Senador Benja-.· 
min Barroso. ' 

O Sr. Benjamin Barroso -St•, Presid~nte, achando-se em 
uma das salas da Casa o Sr. Dr, José Accioly, Senador eleito e 
reconhecido e proclamado pelo Estado do Ceará, requeiro a 
V. Ex. que, na fórma do Regimento, se digne nomear a com
missão que deve introduzir S. Ex. no recinto, afim de prestar 
o compromisso regimental e tomat• assento. · , 

O Sr. Presidente - Nomeio os Srs. Benjamin Barroso, 
Vespucio de Abreu e Moniz Sodré, para em commissíío, intro~ 
duzirem no recinto o Sr. José Accioly, Senador eleito, reconhe~ ' 
cido e proclamado pelo Estado do Ceará. . .· 

(E' introd~zido no recinto e presta o co-mpro-misso regi
mental e toma assentQ o Sr. José Accioty. ) 

O Sr. Presidente - Tem a pala \Ira o Sr. Senador Lopes 
Gonçalves, préviamente inscripto. · . 

·· O S1c LoPES GoN~·ALVI!lf!- Robert Joseph Pothier, vir 
ju.ris 2)e1•ítitiã, aqui stud·io, scholaru-m et fori tumen, o inex
cedível civilista classico das Pandectas e dos Tratados de Di-
1'eíto Francos, em o volume I desta ultima obra, ediÇão de 
i881, dissertando sobre a theoria das "Obrigações", cap. i', 
§ 4', n. 33, elucida e ensina: 

<A equidade deve reinar nas Çonvencões; de onde 
so segue que nos contractos de interees!l, nos quaes um 
dtos contractantes dá ou faz alguma cousa para rece
ber outra, como preço do que ·dá ou do ·que faz, a ·lesão 
qno soffro um delles, ,quando, mesmo, o outro· não ti
vessn uzndo de artificias para ·O enganar, é, por si só, 
~u1'ficiente para tornar esses contractos viciosos. :t 
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No caso occorrente, isto é, com os telephones, a Fazenda 
~lunicipal, uom U: celebJ•acão de um no·llo contracto, sem con
c~nenuia .publica, Sl}i'freu a onormissima lesão de não adqui
nr, em 3 de novembro de 11920, como estava estipulado an
teriormente, todo o scL·vico telephoniuô, cm pcrl'cito e:;tado de 
conservacão c rnodel'llisrno, mediante o rnod1co e razoavel pa
,gamenlo do 50o/o sobre os irnmoveis e 33% sobre os bens mo-

', ;veis., . , . 
I 11 L ',, 

11 
""' 'I 

.. Essa lesão, em seu ma1s alto grão, é ·evidente, porque, 
!llém de se dilatar J;!ara 1990 semelll1ante acquisicão ainda fi
pará 0 Districto Federal obrigado a indemnizar, pela ;u~'lr
poraÇuo desse paLL'imonio, á üompanhia 'felepl'.onica, o jus
to valor de sua propriedade, conforme arbitramento. 
' Ora, não ha quem não cornprebenda 'que a concessão do 
1897, modificada um iS99 cuntemto a clausula de adquirir o 
·Districto a Ernpreza Tolephonica 30 annos 'depois, com·as van
tagens do abatimento de· 50o/o e de o7% expressou, a favor da 
Fazenda, uma compensacíio, um verdadeiro preço ou retribui
cão pela expl•or'açáo outorgada e cada vez mais lucrativa, com 
o desenvolvimento da .cidade e' seus. suburbias. Era isso que 
tinha a l're•feitura a receber pelo que deu á Bra:.'ilianische Ele
ktricitats Gesellscha{t; e, como se vê, perde o IDistricto, a Fa.,
zenda Publica, smrielltante preço ou premio com o novo con
tracto; porquanto, se quizer adquirir cm 19!l0, ou :mesmo an
tes, o material e bens da, Y1oje, Tlte Rio de Janeiro and São 
Paulo Telephone Company, terá flUe pagar integralmente o 
respectivo valor, Não pódc •haver lesão mais ampla, .. mais 
grave, maior, superior á que se acha consagrada nesse acto 
em que, sem duvida, se Illaque0\,1 a bOa fé do representante do 

· District.o .' (.4.poiado.) 
· O Codigo Civil Allemwo (Bü.ram·s~ches Gesetzbuk Fur das 
Deutsche lleich) ainda cm vigor no territorio do laborioso 
paiz, do antigo Impcrio Central da Europa, sem embargo das 
transd'ormações politicas, estabelece no § 11314: 
' 410 acto juridico que viola 11ma probibicão legal é nullo, 
salvo disposi<.~ão em contrario., · 
• Ora,, já vimos com a lii,)ão dos oompetentes que urna re
gra ou preceito· imperativo corresponde a disposição prDblbiti
va, se a exigoncia determinada não fôr cumprida ou tiver sido 
abandonada. Log~o, consoante a p-;-escripcão do Direito Gcr
maníco. não Lendo sido satisfeita a formalidade da concorrcn
cia é nullo o conl:raclo c•om a Con:panhia 'felcphonica. · 

O. Codig;o Suísso das OIJ·ri(Jaçúes· promulgac!o em 30 do 
marco de 1 !lH c posto cm execução em 1 de janeiro de 1 g,12, . 
prescrevo cm seu art. 11: · 

«A validade dos contractos não se acha subordinada à 
qualquer fórma particular s1mão em virtude de lei.~ 
. .· ... «Em falta de disposição contraria sobre o alcance e 
ef.feito da forma. p1•esc1'ÍJ1ta, o contracto ncio terá valo1•, se a 
mosma não tiver sidt9 observada.~ 

fOra, todo e .quaJ.quer serviço municipal no Districf.o Fede
ral, excedente a 2:000$000, estft subordinado ou sujeito a re
gJ•a do arl. 15 rla ~na J-cí Organica, isto é, á formalidade pre
liminar elo eoncms0 ,pnblico, Logo, ó nullo o que fora cele
hracln cm 22 rio setembro do anuo proximo passado com ~ 
'B1•asilianische Elelctricita.ts G~~el!s_chaf!. •. 

'• 
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O Codigo Civil Portuguez, de i de julho de lSG·i ainda erri 
vig'OJ' na llepu);lica, cslaluc cm seu arL. üSG: ' 

«A vaiidado dlos contru·ct.os não depende de l'or•mulidmle 
alguma externa, ~alvo tlaqucllas que são prcscriptas nu lc i 
para a prova dollcs, ou que a lei, por disposif'ão especial do
clara sui.Jstanciacs., • ' ' 

. No cas~ em aiH'.eço, o ciLado art. 15 da Consolidacão das 
J.eJs I.Jrgamcas da crdade, emprega a fórma substancial ou o 
verbo substantivo ... , na cxpressãQ: serão scntp1•c feitos (re
ferindo-se u contractos), por concur1•cncia Jlltblica, quando. 
excedam a 2:000$000, "" , 
.• 10 art. 1,1123 do Codigo Civil ILallano, promulgada cm 20 
de ,iunho do 1865 e iniciada a sua execução em 1 de janeiro 
de 186ü, determina: · · 

«Os cont.ra.ctos legalmente celcbrauos tem força de lei 
entre as ~parles., · · · 

·Desse dispositivo, é Jogico, se deve inferir que não lmn 
forca de lei c, portanto, são nullos, incxcquivcis, os contra
elos realizados ou fcit·os illcgahnentc, isto é, com inobservan
cia das normas ·c exigencias legues. 

E este principio se acha consagrado nos codigos civis, 
chileno, art. 11·."5145; argentino, arts. 1.044 e 1.191; •hcspanhol, 
arls. 1.091 o 1.278; hollundez, art. 1,374; mexicano, . arti
gos 1.2.76, 1.277 o i.H9, 

Não dou, ainda, Srs. Senadores, por terminada u tarefa. 
volunLaria e cspontanea a ·que me impuz, esp·ccialmento por· 
me adhar ap;parcll>ado de novos elementos, manancial primo
roso e rlc grande valia, para defesa do pov{) o dos direitos 
deste alormontado J)istricto Federal. 'fornecidos pela contcs
taçlio que a plutocracia da Liaht and Powe1' fez publicar cm. 
muitos orgãos brHhanl.es da imprensa, para melhor· ostcnl.ar.ão 
do ~eu poder, dos sous inl.uilos, da sua audaciu o da sua tre
menda tyrannia. ,(Mu.ito brnn; muito bem. O o1•ador é muita 

· cump1•imentado.) i 

O Slt .. ·PnES!UEN'fll - Se nenhum Senador· .pedir a pala
vra na hora do ex·pedionte, passa-se á ordem do dia. (Pausa.)' 

01•dem do dia 

Nfio ha numot•o pam serem procedidas as votações. Nada 
mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando pura 
ordem do dia da rle segunda-feh'ri: .. 

''' 
Vota~f\o, r.m rli;;cussiio nnica, rio paJ•eccrc da Co.mnissãil 

ele .Finan!!US, poeclindo infnrmMões ao Goverilo· ~.obt·e. o pro
jecto do Senado quo manda pagar nu Dt• .. Tosé Anl.mno Mar-
1.ins Rnmen n qmml.ia de ·12 :~6·1$555 do difl'orcnça, de: venci-
mente.~ n que l.em direito (n. 81, de 4922); · · 

Yol ar·ão, em r! iscn ssão 11 nica, do pnrereJ' ila C o mm i~são 
dr FinunC:Ps, JWtli:nrlo informar;ões ao GovCJ')lO ~obi'O a. prpJ2o
si•r•fw rla Carnarn lins Dcpnl.nc.ns ·que rlnlermma as attr:bmct>e~ 
l:TtÍc crimpcton aos consultores das dclegacins i'isoe.C~· (n. 85, 
de .ffJ22); 
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- · , ·votnéiíJ:í,' em 1• disetissiíu, do pi•ojecl~ do Scnadti. n. 7:· do 
· · ~923,_ ·dP;lcrmiuat)~,o. tJllf!·.se;i~ ~eit!L uma rovisü•.1;: na .u·nm do 

. ('.:l'l'al,um~ dtrEx~rclto, das, an\l.gutdadcs. ~os'.p_ostos dt• oapiLão · 
· · , e:.prJmCJJ:Oi:l ·tenentes f!l'omov1dos posLerwrmentc·_ao decreto · 

_ · n .• ·:L~-~~. Ll!l. 1\J05 .(co~n parccc)•.fa·úol'rrvql dá ,C011Htii's8ão, de· 
.'; C.OIIStltÍtLf.!!ÍO 11; 'U,.tle'<·f9211) ;.·~ ...... ' . . . . -

.' .r ,,,, ·-· '.' '·:'·: ~ ... · ._-:_ ··•• .. ·,' :··'. .- , .•· .·-~ ·.· •. : '. . 

'','• .,., 

- . , :· ~ ·votacãu,,··em' i",di§cussão, do. pt•ojecto .do· SelUido u. to .. 
• .. 1 ,~e: f92_31. 'det.erininan.do~ que, no. Di~LricLo. FtJdet:al, ··as· petioões · 

' .uucla.es do t•ausa~;.· c1vms, connnermacs ou.'admmislt•:ütvas, da-
-_;. / · comJ!U~CIWJ~~ ~a-justiça, fcdtú·a.l, .&e_jam ap·i·osenlada~ a qualquer · ,· • 

.dOs· JUizes· sccclonaes. om cxcrcww e 'dando outras providen: 

~·.'. I 

'. / .~ t 

. , .. , 
· ... , 

_- elas'· (com:parccer,(avm·avel ela Com missão 'de Co11st·vtuíção, nu:: ·· ·' ·- · 
.:' ·mcr·o·.71J, de '.1928).;. c'- ' ' .' .•• • .• ,.·'.· 

-. · ·'. -~votacã~,:~m dfs~ussão. uni~~ do parece~ 'da C~mmissão ·de .. ·· ·· 
, - · Agrict1lf.itra, Industda é .Commet•cio; n. ·a9:.l, de i9;)2, o1pinand•1 ·· - ... 

. ;· . ~··_que·'sej>a· indeferido :o· r·cqu•Jrimento .em>.que Salvailor•Desir•' - ' 
,-.- ·.: .l'árináin ilol'ic:ita·'divet•sos .favores "'Como· .premio e ... moontivo- :l · . 

·. :• csforçàda .dedica~ãd .ao estudo ·da-:.nova applicacão i:Jduàtrial· · .·· 
I 

· .. · ... -.·.·····do •. mnrfim· ... vegetal · .. oh .J.'IU:ina: (com par{Jce_~· .dw.: tie. JoVnaw;a.s, . _, . 
:.: .. :'fJPWan(.lo d•J. mes·mo mocto; ·:1 .•• 72;:de .192~); ' · -- -.. , .. · .é.· . 

··· · '· ...... -· vot~cii~.:cm 2;':clisctfssio, ·ao.: proJecto do scnad,,; n. ~; de - ' 
.... ;, ~ 923, autor-iiando. â aborLut'il_ dó. credito. ospticial' do-·flO :000*. 

·· .. :ifim.l:ic sct; rtilga ao- maestro Julio: !\eis a dot~~Qão que lhe. foi · ... 
. '·::.7'-:' :-concedida ·pêlO, ·r.oliÍ!'J'C!.'SO·-Nacional,; para a· móntagem • da SUII · 

· · . o'p_era $óiw. ~atianna '( cilm parecei' (ffVOt·avcl da .Ou,nmiNsã·:· . ' 
:de :Finanças, n.'7.8, de 19!8); ·· · .. ; .: • 
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. . . ·. •Carlos. Cavaloanti, ,Vida! Ramos, Fehppe:Schm dt e Soares dos· 

· .'Santos-·(Si)J'· .... :., - ·· · · · ·: · · · 
.~ ·.-.;· ... '·..-:·'· .. ·.:.~ ..... ·, . \.:<• .. ,·· ' ... ,· ,·,· •: ., ... ·· 

' · ·· · .. o··sr: he~idente J?resentes 31 S~á. Senadores, JJiltli~ 
·· .. · aperta .. a :sessllo. . - . ·-· . ~~ . · > . • . .. 

. . :. \'. ·:. -· ': . ' "'> ' . < . - ' . ' ,_ . ' " .. · •. · :"' : • ,_, 

I ' · 'vae SBrJida :a ROta. \fl\, SeSSãO llUterior, 1 
.· .• 

' ·- • J' ' •• 

: \" I ~·' ' •,.., ' ' -·.,, ' • • ,o ; o ·sr. 2~ Secretario pr~cede ~ ú. leitura da neta da sessiio • 
. ·anterior, quo, posta. em dJscussno, é approvada, sem- .reola-

!Iiaclio • , - · . • .. . 
. . · . S. ::.. Vol. III. 

·•'. 

·a 

' -' ~~-

·"'I ·. ,·' 
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O Sr. i" SaoretaJ"lo dâ ~onLa do seguinte •. . - - - - . -~ 

. . 

-. .... . '-' . 

'_:;, 

(.) Niío foi revistp pelo' orador,; - I 

· .. 

i ... 

.. .. ·:;·.·.-·. '• 
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. ANNAES DÓ SENAllÓ 

· · · . o Sr. -Presidente .-'- O Sr. Soriador .. \lfredo Ellis requ&r 
llCjã .insel'irla .na aot.a dos. nossas __ . t.r,~balhos de ho,ie um ·voto 
d'e profundo Jlt'ZI\J' pelo passa:nento, em S. Paulo.' .11o· br.avo ·. 

· genel'al Bnnto Bicudo e que o Senado do. Republ wn ex(lrtma 
··. aó de.S. Paulo c- á'Exma .. familiarlo morto o pezar de que.· 
· . so acha possuído por esse infausto acontecimento. -.. · 

'' .. 

· · · Os senhores que. approvam· () requerimento, qúeiram le:. . ·; 
vanl.al·-se. (Pau..~a.) · · · ·· 

. 
' ·,' ., 

. cr.mparécem ·mais o~ _Srs. Pil'es Rebello, Indio· ~o Brasil, · _ 
Eusnbió de Andrade, Momz Sodré, Jeronymo Montewo, Sam- ·. 
r.aio · (:oÍ'rêa,. 'Irineu Machado, Hcrmenegilclo de ~orBes; Ge- -

·JJcrosn M:n·qués,. e.'Lauro Müller (iO). . .. · .· · , 
.... · .. ,, ·. '·, - ; . ,·: ·. ·_ . . __ · . - . ' . . ·-

- flrixam de comparecer,"' com caiJSa· justificada, os Srs .. •' 
A.~ A:1crcdo, AnLonino Freire, Abdias Neves,• João Thomé, Eloy 

.. de .·SIJJJza, Fcrr·eil·o.. Chaves,·. Octacilio de· AlbuQuerque,· il~osa e' 
Silva, .-.-.rau,io_ Góes, ~~.nçalo. Rollemberg, Sique1ra de ~enezes, . 
Antorno MO)l!Z, -~rarmllo de r .. ac.orda, Modesto Leal •. Migu~J ~e. 
Ca!'Vulllo. l!'!'O.Tlt<Isco Sa.lles, Adolpho· Gordo, .. José· Murtmbo, ·. 
Aj'fuw;o·dc Camargo; Cal•los Barbosa c Vcspucio de Abreu (21) .. 

' -. ,,.. ' I'' 

,.· 1 

' - ''-

'· 

.·."" -
· · .. O~EM DO DiA _..,. '! .... · 

. .. -··-~ ... ' . ,_-~·- .. _,·, .- .: .. '. ··.' ~ '- ._ .. 

. . . Vot.ar;ão, cm. discussão unica, do parecer da• Commíssão, . 
·de . Fi r ancas, pedindo :inform~cõll)! ao -Ggyerno so)Jre. o pr.o-
. jeoto .(!o Senado que manda pagar ao Dr. José Antoni!J·Mar-· . . 

Uns R11meu_ a qqanti~ de J2: -iM$555 de.d1fferenca. de venci~. :· : .. 
. menfu~ a que tem direito, . · ·. . ' . . : .. · · .. · ... _· · · · . · · -: · ·• · 

· · ·: Approvado. · · . . :· . ·. > · . -· . • · . < · .. ·.·~ ·. ; ·,. ·: · ' · · • . 
·. Votação, em discussão · unica, dó pat:occr ·da Commi~são · 

tle Finan~:as, pedindo :informações ao. Governo sobre a propo- . 
sitão ~a Gamara. dos .ID'eputaêlos q\ue determina à8-attribuicões · · 
que competem aos consultores aa.s delegacias !isê'aes. ..: ' ... :: 

· Appro:Vado. · ·. . · · · · · .· ,,_ .. . .·· ... : · 
, . I . . , 

. , . ·· 'VIl facão. cm. 1' ·discussão,. dO.Jn'ojeelo do Senado. n. ·7 ,· de 
1923. r)clerminanrlu ·tlUe ~eja lei La uma revisão, na ·arma .. de 
cavallaria do Exercito, uas· antiguidade!!· dos ~osto's do capitão' ·. 

. c. primcit•os tonentca prtnnoyidos jlOsteriohnerito ao. dec1;eto -
. n L3~s,·.de •f005 •.. • .. ·.. . : .·. .. ··;'. · · _, 

·.:~pprovado; vae ás· éommissõcs de' Marinha e 'Guerra· e .... 
· di) Fmancas. · · .. ; ,·,~- · · . ·-

Yota~ão·. :rim ~P discussiio,'.ctó p~'ÕJ~iíto do Senado ~ .. :10 
de HJ~3, determinando que, no .. -Districto. Fed'eral, as jJeticõe~ 
iniciacs de causi!B 'c i veis; co!nmerciacis ou 'administrativas da: 
comp~i~IJCia da ,justiça federal, scJa.m âpr~ent.adas a qualqüer · · .. 
rlos .JlllZO$ secownaes · ~m exerC\1)10 c dando outr•as ·provi-. 
di)DCIIlS, · . . r ' - . .. , 
. ·Arprovnrlo; vuo á Cnmmissão rio .Tnllt.ica o ·Legislação.· 

'~-: .. :! 
' ,' 

' \ ' 

.. ' •' 

. r . . '·: ... · 
. ~ 

. :vnlaçiio .• 'em dis.cú.ss_ão ~nica ~o paroc.ey. da 'commissão, de 
.ASTirull.ura, Industr1a e GQmnHJrcJo.~. ~.92, 'de _1922, OJ;>in~ndo, 

, _., , ·:, I 

I • 

., ...... . 
I 
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. SESSÃO EM -J7 DE .• JULHO DE 1923 
' . 

que scjã indcf,firido o rcqüerimenlo cm q·uc Salvador Desiré 
· Pannain ~olicita divcJ•sos favores eomo premio e. incentivo á 
oliforoada dedicação· no estudo da nova apr.licàcão ind,u:Strial 

. Já marfim vegct_al ,ou· ,jarina. : · . · 
.-\pprovado. . · · · · - · 

. ~v o tacão, em >2' discussão do projecto do Senado n. 2 do 
1923, autorizando :a abert.um do. CJ'edito (•special de '30·:0(}0$, 

af;hn .. àe ~ér p1_1gà ao maestro .Tulio ·nci.s a f.lot.acão que lho foi _ 
.·. collOüllida peló: Congresso Nacional,· para· a montagem da . sua 
·. opem- Soror '•lfm·ianna, . · · · 

· "\pprovndo .. 
· . Ó ·Sr .. Preside~te ·.- Estando cxgotnrlas as materias da 

· ül'UOm do ·dia, rlésigno' o seg·uinte para Ol'dem do dia da sessão 
de amanhã·: '· -

'· 

. - - Disc~ssão unica do· vélu do Prefeito do Distl'icto. Federal 
n.· 47, de 1922, á J•esolucão do Conselho Municipal que equi
para os vencimtíntos do nt·chi':i>tã da Carta Cadastral· aos dos 
segundos -oft'iciaes dà J)ire'clr!l'ia dé Obras· c Viaçã_o (com ~~~ 

.- 1'eC01'. fà·vorrwel ·drr Commis.1ão de Con.1tituü;ão, n. 66, de . < 
192/1) •. ' ·' _. . . . 

• • ~·; ,. . •. • ·• .. J _.... . . 

. · 'Disclissiici. uriica do 1Jâtf1 do Prefeito do Dist.rict.o Federal 
. . n: Oli, rlt1 .19:!2. ~\, J'esoluç,ão do Cpnsolho Municipal que manda' 

::-· ."J•cunir em 'nina· st\ _clasf>e, IJOTn a denominaÇão dn p'rofessorcs 
. ·. adj unt.ós, · ós, act_úues .. proressoJ•es adjuntos. das escolas prima
. r·i~s 'd!) l.el.trns: (cMi• Pa!'t!IÚ!)' {111Wta1JeCda 'Cvmmis.vão m.' Con-

stituição; n. 7.91 de J92:J); - . · · · · 

. Discussão unicn 110 !!rito do Prefeito do D)stricto Federal 
n_. 24; do 1922, á t't'soluçiio. do Conselho Municipal, .autorizando. 
a reintrig·mçiio ctiJ ·Mniloel Leooardo,.Per·eira 'no cai•go'dc agente 
da Prefeitura, scnf direito a vantagens atrazadn-8 (com pare

,ceJ•.favm·avel· da-.Comm.issão de Coustituii-'ãO, 11. 77, de 1923); 

·. · . --Di>c:ussão única do. vÚo do' Pr.efeito do. Districto Federal 
. r. 67, d:r. ·1922, ú r·e~ohJção· do- Conselho Municipal, ·autorizan-· 

' do~o · a prover et'fectivamentc no cargo. de dQcent.e da· Escola -
_N9rma_l ,o Dr. A~lhemar Adhe1•bal rla Costa; nomeado regente 

· de·turma-.Am l!lt7 · (com p.ur:cçr {rwmavel 'da'Conmrissão de 
' Con.vtitüiçrio e ·v,/o 1'111. si!Jlll1'f1.tlo elo Sr . .l!arcilio de Lace1•da. 

. n. 78, de -1923), . . · 
. . .. ' ' ' : - . . ~ 

Levanla~se n sessão ils H horas; 

43• SEJSS.\.0; E?ri 17 DE.JULHO DE 1923 

1'1\ESlllENCIA DO SI\, EWrú:ro COJMDil.A, PRESIDENTE 

' . ' ' '• ' . · ..... ' ' . l 

. A's 1~ e meiahoms acham-se prcsontes os Srs. Mondonca 
MnPI.in~.- Olr•g-ar'io Pinlo, Silwri.o Nnr'Y, Lopes Goncnlvos, Cunha 
Mnrhndo, .T11S1\ 'l~u~nhio, Ben,inmin Rfii'J'fiSO, · .Toão Lyra, Venan~ 
cio N1!ivn, l\lanorl lliH'bjr, Ens1•hio do And,•ncle, Pereit•n. Lobo, 
Nilo Per.';illha, Pnulo .de l~l'Qnl.in, Sa1npnio Corrün, Bueno cio 

• 

.. .,. 
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. P11ivn, Alfredo Ellis, Lu i~ Adolp_ho;: Ramos· Caiado; .Hermene~ 
· gillln -d11 Mórnes, CnriQR CnvnfcnniJ,:' Vldnl'. Ramos, Folfppe 
Schmfdf., F.lonres dilA SnntoUJ Vospucio· do Abrou •·(25). · 

l. ·- . . 

. O'· Sr. Pr~si,dãnte ...:... · Pros~~to~: 25 Srs. Sen~oreii, : ~estA 
abcrln n ·sessão. . . . · - . .: - · . 

' ' ··'• . . . .... 

Vné ser llrla n nctl\ M ecsslto. nnter~ó~: .... · . • > ·· ' 
·O Sr. I•.· Secretario proeeí:le ·ft leitura· da· áéta dá sessl~ .~ 

nnterior, que, ·posta .em discussão é' 'approvadtv &em reola~ · 
mnc;!lo. . · · .. .. . . · · ·. • . . ... · · • · ... 

. .. . . ~-

. .. - .. . . . . ' . - . ' ;.· ' .. ·, : ~- . _ .... ' ' .·. 
O. Sr, t • leoretario (M:. conta do setrtilntê 

' ·--' ...... · , ~ I 

EXPEDIENTE 

· . ..-
"~ . ,. .. __ 

· . · Offlclo!: 
. 
., '. 

. ; ... ·· 

' 

. '• .. 

... ' ,, 

. . ·I 
-I 

.. : . . ... 
. . ~-

.... · 
' ' ..-~ ' • -•. . . - .. . I. - . •· •·. ;." \ . ' • •. ;.. ', •. ,.. . .• ·' .: 

~- Do. Sr. -t•. Socrnf.ario lfa Camara~ doa DeputRdoa, Clommu~ · .·· · 
nicanrlo-fnr nquella Casa do Congrn&Ro .Na11iorial accéit.adp umas · .· '· 
o·. regeif.nrJo ouf.ras ~as f)monrlns dõ Senado offor~oida~ .li pro~. :. · : .,:.: 

.. ·· 
.. _. 

·-"·-
. poslr:iío· quo organiza o registro publico .insf.ltmdo pelo. Co~ · · .. · · .· . . 

rligo Civil para n nuf.honf.icldade, segurancli ewalhlnde dos.· · 
netos ,juridlcos. --A' Cmnmlssno de' .Tui!tlea o. teglslaollo. · . . ... _ 

.. 

.,. Do. Sr, .Mini'st.r~··ri~.:.TÍl.RÚCn· ri .NogocÍilli·:. lnt:erlorês' ~~e~ _ ·-: . 
• met.l.enrlo n mnnHm;om .. 11om qun o Sr. ProRid~nte da ..Republica . · · 

· snhmoflr-1\ lJOnHirlrrnciío do Senado o not.o._pelo qual ti riomendo. · · ·· · -~ 
o dPArmhnrgndor Artll)lr Riheirri rio Oliveira, para 'o: rarao do. . ~; 
Minisf.ro· do Suprnmo Trihunnl Federal. ·- A' Coinmissfto de .. · 
ConRflln!.cAo. • . ... ·. · : 7 . • _ ,_ . • • 

. ·· .. Do'mnRn;~ ~r·, Minhít.fo ro11Ütufndo:doue.diiil au/.orraplios~ . •·. ·... . .. ~-~ 
daR Mgnlnf.ns rosohicóoa:·legielnf.ivas,· eanccionadài; qu-e i· ... c . _·.. · '· 

.. Rcoonhoce M utllldado. publica n. Ir!Íioridndõ ~~~ ·No~sn .Se~· ' .· · ·· ! 
nhorn rloH Nnv~gnnfes .fia Mnrinha Nnoioual: . e · ~ - , · . · - - · , . , i 

· ConRirlorn rln utiliclacle publica a:. Elociedildo P.honix Cal~ '- ,.1 '· 
xoirnl Pnt'nClnRo, -:- ;-\rohivo.:sn um cloa nttf.hnlrJ'nphnA o re~ · .. · .. 
mef.ln..l~fl n oul.ro 1\ Cnman riJlR T>npnlnrlos, .· ·. ·· , .. :,· . · .:' · ·· 

.· . RonurrimnJ1f.o iln Sr. cBpU.i'ío~lt~nonlll fll) ·comn.de Saudii. · · ·_.· 
Naval, Pf. Yllnnnolo · Noiuoira .rln $'11vn, snhclt.nnllo oontarem • 
rle f.empn · ri!) srrvfco prastndo em. fliversns commlslill.eà · que _ 
menolonn. pnrn o· llffnlfo fio ser melhorada n suã refol'ina.. ,.... · 
A's Commissões de Mnrinhn o Guerrll e de.Finnnoa_s •. · • ... . . 

--~ .. ',· . 

Ô · Sr. 2• Seoretrlo. prooodo . á lei~UJ,'a· do segujnt<> 
-- '' ' -· ,_.:-:~: ::-~:::~ 

.JlARii:llllR -·~-.·· 

' N, o3 - i!l25'. . 

-· .. . · .. ~ --~ 

. . Srm omhnrgo rlo volo cm snpnrnd~ .do IJ1ustrc. Sonnidor . 
J,np~R Clonçnlv~s. qu~ considorn. lnconRf,lf,uclonal o pro,lecl.o do, . 
Srnnrlm· ~frmrloncn Ml\l'f.ins ntJI.orir.nndo' o Poder Exet~ut.lvo n: 

· rr.lnl.rgrnl' n flsr.nl do .irnpnslo rlo ~onstuno· Antonio do Biqueira 
Cnvnlcnntl, o Srnndo o . npprovou no primeiro turno do sua. 
passagem pelo plonarJo; havendo o mesmo. obtido parecer ta~ 

• 
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·. :voravol da maioria da Commissiio do Const!tuic!io, .que, julgan
. do-o oonsW.i.wional, nconsolhqn u sua. apprOVlUJ~O •. · . .. ~- . 

A Commiilsiio' ú rio parecer _quo seja o mosmo adoptàdo. 
·I j I '.'. ~- .. -~. ., ' ·- . • •.... :, • • - - ' ' • 

. . Snln dns scssuos, Hl do julho do 1023. - Eu:ebio de An
·alladl),: Pl·osidonto, · -· _ ManocLBm'ba, Rolat.or. -· Jeronvmo 
Monteiro; ,_: 0111rlla. :MaNuulo.. · ··. ·. · ,;· • · ·. · • 

. '. ~\ ', .. '--· ' 

......... :: •• ' 1 1 

. ·.:._ _:-:, . ·O PAl\RCill\ SUPRA . • · . 

,; \-' ' I , .'· , I ' ' , ' • , ,' '•,) ' ... ' ' 

. . . · _. . .-, __ .- · --. :O CongrcsRo-·NacionBL dccrotn·:. -.: ·-· __ ··- · 
. . ·· .... ·L~·: ..• ;:A:rt .. unlco .. :Fion ó. Podor Exeíiut.ivo autorizado· a rein

. · ·.~_legcar no Jogar de ngont.o ·fiscal do 'im:posto• de consumo,. no 
. Es·tado do. PcrnnJúbuco, som dlrc.it.o·-U·percopclio dos véncimen
. tos: nt.rnzados, ·o 81·: Antonio do· Si queira Onvnlranli; : ·. . -

'". 

· •··, ' ' Sala {]as ·~essõns, 21 do outubro 'do 1022. - Mendonça 
~la1't,in.v . ....:. A impidmir. · . · 

' - '!' i' ···-:· 

.. _.,··.. · ·_· OomtJlll'~co'm mlns os .Srs. Lnuro Sodró, JuRt.õ C!Ícrmont, . 
, • Indlo . do . ..Jll'nllU, · Antonlno l~roir.o, .To~ó. Accloly, Carneiro da 
· :Oúnhli; Rosa o Sllvn, .Moniz Sorh!é, Jcronymo Mnnt.elro, Irlneu 

.. Màchado.~D11rnardo Montniro, .Tosó Murt.inho o Generoso Mar-
·qucs . ( t3) • ·. · · _ · . .. . - .. . 

·: · .. :·· . · ... ,., . : . ; .. ·' ·. . ... ; . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .. 
.. _, DóixlÍm-do· compnrccor; com cnusn ,iust.ificadn, os Srs. A .. 

· Azorcdo, Pires llobello;-narbosa. Lim1_1, Abdias Neves; João-
· • Thomli;-Eio~·· dil Souzn, Fnnoirn Ohlivcs, Antonio 1\tõHsn; .Octa-

< . clllo do Nlbuquot•qúa, cArnu,io Góós, Goncalo Rollomborg, Si- . · · 
• quoir·a·: do .1\[cnozos, Anl.onio Moni?.,, Bernardino Monteiro, Mar-.· 
·. cilló .. dc :r.acordn; Módosl.o J,onl, Miguel de·.onrvalhil, ·Francisco . 
Sallcs; 'Adolpho Gordo,· Alvaro rio Carvalho, .Affonso' do Cnmur- . 

' · · · gp; J.auro Müllor o CurJos Bnrbõsa (2~) • . · ... ' ' , .. - . . . •' - . 
·-·:-•' .. -' . . . ,; o sr; Presidente .--' .. Horn do OXp~Jdionto. Tom a~ palavra 
o Sr; Alfredo Ellls. .. •· · · :. ·· · · ;; · .. · · · 

.,.-' ._ .. :. . ':: i~i-:·--- _,· . . ' - :. ·... . . ' - ' 
·.. . .. ·o· Sr. Alfredo- Ellis (~.) - -St'. ProsldPnt11; nn anrlicncfa• 

·· dos mous: illust.rns colln!!'ns rlo hnncnrln, cnhc-Jllo · ninrla o do-
• lorlÍ~o rtovor rln scinnl.it'lcal' no Srnndo o fallncttnonfn do dous · 

· illusl,!•n> ropubl icnnns rln Sonnrlo pnulJRt.o. Os Drs. GBbrtcl .de 

. 

- Rozilnrlo 11-Lni1. PI1.n; · · · · · · · · 

.. -I . -Silo nomos cnnhcoirlos ll OXCURlldO RorJn fazer a blogra-' . 
. Phia · dossris rlotJR illust.rcs t•cprosont.antos, quo tão bons ser- . 
• vioos, prn.~tamm 1is lol.trns· patrias,· ú.~ ,'lottrns. ,iuridicns e no·-· 
Pnl'f.irlo Rllpuhlicnno.> {jm dollrs, o· Dr.· Gnbriol do Rezando,. 
nol.nhillHsirrin arlyogndo, .Ol'illnrio do horoicn Est.arln do Minns 
Get'nos iJ. consorcinrlo nm• uma illustro familin pnulist.n, hon- · 

· rotr niío Rt\ n l'nculdndc rle' Direito dn S .. Paulo, rln qunl ern 
. · cnlinonlo professor, como o Sonnrlo rio E~f.urlo, rom brilhnn~ 

tis~imo~ p;wncnrn~. em fliscnssiins nmplns, e nschlrecondo t.odos 
·os nssumpt.o~ rrl'm•enl.ns 1\ pn!ilicu rln Esl.nrln; Q outro, Dr; Luiz 

, . .. . 

(*) Nüo foi revisto poJo orndro. 
I • 

. . . 
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,·. 

·Piza, prestou igualmente rolev~ntes serviços, prégando o dou- . · 
trjna democratica, através de todas ns contigencias, embara-
ços o. difficuldadcs. . .. ' ' :. .. 

• Ambos, Sr. P.residente, cederam ao golpe da fatalidade e ..... • _ ., .. 
. agora só ·nos cabe a dolorosa 'missão de _vir ao Senado -pedir 
um voto .de ·profundo,pezar. e as mesmas .homenagens bontem 
dispensadas pelo Senado da Republica' ao do Estado' de São: · , '· · .,

1
.: .· 

Paulo pelo .fallecimento do heroico brasileiro . general Bento , ·• 
Bicudo. · (}lausa .• } . .. . · , . . . ·· 

·cumprindo este doloroso dev~ •. sr. ·.Presidente,· aproveito 
·o )mse;io de ·estar úa tribuna para occupar por· mais alguns . . ' · 
minutos· a . at.tencão' . dos Srs. Senadores,· afim de esclarecer · .. 

·um ãssumpto de alta relevancia; nã·o só para o Sena®, como . 
· nspecialmenle para mim, commissionado, que .fui, por -varias -
. vezes, para representar. a unanimidade do;~ei:lado no objectivo ~ · 
·de se alcançar um . odificio condigno á. ·nossa representac~o·. 
politica. · · ·· · · · . · . . . · : . . · • · . ·· .. 

· .... 

..... 

. ·' .. ·. · ' · · Em_ primeiro Jogar,. Sr. Presidente, cumpre-me agra-.. ·. 
decer ao em;_nente Sr.·. Ministro do Interior o· convite ·que me. · 
dirigiu pára presenciar; amanhã, ás .12 ·horas, ·a. entrega do. , . ·• '" . 
Palncio Monroe á Mesa do .Senado.-· .. .. ·: · · ._ · -.··-.. 1

. . . . • • ' 

. - . Quando o. illustre répresentante do Espírito ·sánt.o apre-:
símt.ou o requerimento para que' .o Senado requisitasse . do. Go,.: 

· vorno da Republica um outro .edifício, 'porque· este ameac.av111 · 
rninn nchnvll'-me nn Commissão de Finan()as, de .fórma que ·. 

· não tive .oppórtunidade de discútir este assumpto, deixando-o, · 
bem osclárocido; não pude nem siquer rememorar factos ·qu·e· 
poderiam t~lvez . esclarecer ·.de alguma sorte· a. ~olucão do 
problema. ·- . ·- . . . . · · .. -· .·· · .· · . ' . 

·Já no•i.empo de :Pinheiro Machado,·. ha 15 annos, se tra-
, t.o_u da mtidanca- do Senado e da coilst.ruccilo de seu no:vo edi

ficio; aquelle ·eminente chefe o o general .Quintino Bocayuva · ·· 
reclamaram a presença de dous architectos que .haviam sido 
incumbidos de organizar ·as plantas, os· engenhéiros Heitor "de 
Mello e Francisco. do Oliveira Passos, . . ' · , . 

,. 

. , R'l)cordo-me, Sr, Presidente; de que, nesta occasião, t~a'...·. 
tando~se do assumpto, elles declararam que .. era totalmente --

.inconveniente nquelle edificio, que não podia' servir para ·uma ' · , · 
i 

...... ··"~ 

nggremiacão .como .esta porquo.lhe'faltavam .varias -:condicões,· · ·. 
entre outras, .o conforto e o abrio necessario ás discussões. , · ..___ 
cm as nossas sessões. . . · .. ·. . · - · . . . ·.-> · . · · ·• . , 

·. . Nessa occasião, ·lembraram esses .must~es profisionae~. ·. 
com .il!sf:a, razão, qtie ent.re .nós, qunsL ~~inpre se d~á, o tornar-
se rloftml.tvo o que é .provtsor:to, e qile .não convmn nquelle 
local o. que era disvirtuar completamente a funcci'ío .prin-, · 
r.lpnl.rlnquelle pnvilhãb, parti servir~ no Sonado. . · . :. · 
· · O .pnlacio_ Monroe foi construido ·para a· Exposição· de · ·· 

S. Luiz, mi1 c~mdicões · rle servir .PaTii um . pe~iodo de tempe-' 
ral.ura elevada nos . Estados Um dos, como Ran os -mezes de 
.iunho o .iulho. pois ilUo essa. Exposição rio S. Luiz foi .instal-
lada no dia ~ de .inlho, oxactamentt).' k''sun serventia: devia 
durar. t.res ou quatro mózes, ·isto· ó,. cmquant.o ·durasse a ex
posição. E' um r.dificio · aberto,'· ·servindo para mostruarios, 
'l'alt.ando-lhe, portant.o,r n principal· condição para o nosso con-

. forto: o abrigo, . ·· . : · . . 
· Sr. Presidcnt.o,. lt não voltarmos á theoria. antigo de Pla

l.iio, niin poderemos nbsolulamontc funccionar· durante quatro 
horas, dim•iamonl.c, em um .. nmbionlo .dnqucllos,: oudo não h!l 

' " , I 

I 

-
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. positivamente . um tectó, mas. apenas uma cupula; e onde é 
· preciso fechar todas as janollas por causa das correntezas ·de 
. vento e .de ar, ás quaos· ·nenlium organismo,' a não ser de mo-

()OR, poderá. resistir. / · · · · · 
.. ' - \ -- . ,• - . . . ' ' .. ' ' .. 

. . V. Ex., Sr. Presidente, e o digno. i• Secretraio, poderiam 
resisf;ir, · com: a mocidade e a resistencia physica . que teem. 
Mas outros quq aqui vejo no recinto não poderiam resistir por 

. inuil.os dias, a sessões de quatro horas, a descoberto. ·Si ao >· 
. menos adoptassemos o costume ·. inglez da Camara. dos Com-
: rntiris cLco.nservassemo.i no recinto ·o·· chapéo na cabeça, seria. 

· passivei que essa cort'ilnteza de ar frio opoupasse pt•incipal
menl.e aquelles destituidos do systema capillar. 

' . l •.• 

" 10 · Sn: ·cAnLos CAVALCANTI -- V. Ex. deve olhar· para si 
'i.- .f.ombein, com mais complactJncia e generosidade. (Riso.) . 

. \1 I • . - . -

' · O Sn. AÚ'1'I!a1o Er,r.I!'I .- Não ha duvida nenhuma. 
· • .·. Em todo. o caso,. des~jo levar ao coiÍhecim~nto do ·Sênado 
estas \ntormacões, que· prove'em; aliást de dcms architec~os- dfi · 

. ·grande\ valor, que honram o· nosso patz, dos 'quaes um, Já pa- · 
· gou· o seu tributo ú morte, extemporaneamente, quando ainda 
· l.inha deante de si uma· carreira de glorias: ,, · . 

1 .. Em· segundo .!ogar, depois· de .agradecer· o ·convite do nobro- · ' 
e eminente. Ministro, eu aproveitaria a. occasião para agrade-

.... · cct• . tamhmil () ·acto· de suprema' fidalguia do Conselho· Munici
'pa'l. desta Capital pcla_fórma peta qual foi t:edigida a ·indica-
. ciío, fiando-nos não só o terreno necessario do Jardim da· Praça 
da Acclamação, · como· outro qualquer que a-· M!lsa do.· Senado 

- ent.ondesse para a edificação.. - · · - . · 
· Nós, Sonadores; não podemos deixar . de agradecer unanic. 
momento _essa gentileza .c fidalguia ·do. Conselho Municipal 
desta Gapif.al, · dandO-lJOS principalmente o terreno que esco
lhermos~-para ·edificação do. palacio do Senado. · . . , 

. -. 

. 'Feito isto, Sr.-Presideiite, eu dese~va suscitar uma. -pre- ... 
' ·liminar. ·Fomos .. convidados para recellermos amanhií o edi- · 

fiei o ·denominado - Pahicio Monroe.· Eu nunca lembrei es.te 
alvitre de,se escolher tal.palacio para aguardarmos a constru
ccão do edificio que se pretende construir em· um dos cantei
ros do jardim da. Pril.oa da Acclamação, no logar onde <1utr~om 
existiu o .Theatro da.Natureza .. ,,_ · · · · 

- · . Desejo, a pé nas;· que os Srs .. 11enadores, re'flictam sobre· 
este. pont.o. Desejaria saber si. o .. Governo pretende nos en
tregar. o Palacio ·Monroe, para nolle termos installacão defi--

\- · • nit.iva.- ou Ri a mudança pnr11 :nquollo :edificio rept•esenta uma 
medida tomporaria. Este ó. o~ ponto principal: Si a· inedida 
onvolvcw. caracter definit.ivo, a· ella me opporei,· porque aquelle 
Palacio. não dispõe das condições necessarias· · á nossa instai- , 

· lação. Isto,· aliás, já. foi . dito por architectos do valor profis- · 
· siona·i de Heitór de Mello e Francisco. Passos.• Mas, agora,· eu 

· · . .fali o como medico, como. hygienista, lembrando_ aos Srs. Se-
. nadares a convoniencia de 'uma rel'lexiio calma e fria, antes de 

tomarmos uma decisão. Si o Governo pretende -·dar-nas o 
Palacio Monroe,. em caracter provisorio, onde, permanooere
mos of.é que seja construido o.· novo edificio, toZitor qu.estio, 
não haverá duvida nenhuma L eu mo conformarei. 

Mns, rri·esmo assim, pet•guni.o: quanto it•emos gastar. nessa ~ 
muclrinca provisoria. (Pausa). · · . · 

··- .. 

,.-

,.·.-' 
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. · .. Nós não temos:. um orcnmcnto .feito. Nã~ podemos ainda.
dot.ot•minar, com -precisão, a quant.ia nocessnrlll a. essa .mu- . · 
dimçn, niio só dost:O rr.cinto, como rtn:n(lssn bibli~thoca o, do . · . .- · · 

• nosso secular .nrclnvo. . . . .. . . · · . ·· :. : ·' · l ; . · ·1 
. . . Al.tcndnin, ni'eus i Ilustres collcgas, que teremos do fazer_ · :;. ... 
duns mudanQBS: nina· pnt•n 1) Monroe o 'do~t~.Jlllt'n' o Nlificio a · · : 
ser construido-.. :" .... ~··___ . . . r· ~- ~:-.. ·: \ .• · .. :. • .•• ··:·' .. ·":;< ·,_ ':: ~ . .• ~ 
. . Nilo seria mnls convonionto,· nnlos do;ser t.ómada ·qualquer .. 

·.-• . dollbera()lio, iricumbirmo~;. illu.strçs .. Sonndores, .do ·procoder a : 
urr.' exame,· afim d!3":v.ertficarem ... st, com. .. pcqu.enas.: dospo~as,- . · · 
nppli~adns nes~o )odtftct_o, poderem~~.ag.~ar?araqtü a· .. c.~qs.tru-· ... 
cç!\o c.o novo? .. (1 au.sa.) • ·· . .. . · .,, ... · . . . . . . . . -:: 

. ·-··,' 

: .iSiio nossos dois collegas engenheiroS:· habtllsstmos, o ·Dr.,· 
Sampaio Corrêa :e· o .grande profe$S()r Dr. Paulo .dà :Fronf.in, . 
quo_podo~inm mandar pro~edor.: a u!)'l'!l vist.oria .nos.ta. Casa e .. 
osclarocor-nos ·sobre este pro'blema, que .reputo importanti's;., · ,· 

.. si mo,·. dada• a .situaclio do Thesouro' Nacional;- que-requer .se·· 
· poupnp1 ~ospozas impr~ductivas, :. · ... > '., : ·.· . :· :.:-.. •.. . . · .·. · · 

. .. ·. St· .fJcar ·provado que, com'. algumas .. dezenas .qp·,oontos, . 
. podoJ•omos 1lar· ·seguranca a este odifiaio, de .. fórn':Oa/.:a não: .. 

' · cot'l'Ol'. ·risco do uma 1!11 i na .total, .penso. scr1 mais: óonveniente:· · 
. c opportuno fiêarmos.nqui cmquant.o: não so4'az a oonstr.u.-; • 

. ·, cciio do novo odificio, ;{) que .. não pódc exceder O:· ;pra~o de 
dois ann.os, · . . · • · ... · · 
. 01'11, si ·com puqucna quantia podoronios "dar .soguranca. a · 
est.~ casa, porque n,iio. ficarm~s 1,1~11~. af.é que se. real,ize"o· .plano .. . . 
anl.tgn .de .consl.t•n•r~so urr.• crltflcJo ·adequado; aftm ·do.-ni'lo ·: .. 
aorinos obrigados, a nos utiHzarmos de .. um· pavilhiio iioüstrüido .. · · 

. .. 

-., . 

: .. 

. Jl.arli servir dc.,most.ruario d~· product:os n_ossos .em úml\ Ílxpo7 , 
. SJCiiO ostrnngeJra? •' ."" ' -... :-_;· ·_·. ' I . :. : -- • . . r ·' ""• .·--~ •.• • ' • F • " 

.. Não. nego· a optirrla sit.unclió 'do ''pnlncio MonroO:: Sobro · < ·· · 
. :iss·onl\o hij dttvida· algumn, e sou o primeiro a roconhccildJÜe ·. ; ·. · ._.: !, 

nl'lo podia ser melhor:. no. fim' da nossa bcUa'Avenldn. Quanf,Q ·. · 
1IÍ archi(octura. tambcni lião ha n&da.n dlzer,.'porquc-1,} ediflclo 

· ó ·boBo.' . . . . ·: · : .·. • · · ... · · ·. . ·. · 
. ·• . ·Nilo é· sob esse ponto ·de \li!! La que encaro a· questãQ, · . 

· · · · · I.n~~mbido, JUBl escolhido .como. fui (nlfo apoiadOs),· pela 
· unantmtdade · do Senado pnra trntnr ·dessa quesUio;o lamento . 
slrioora e. ·profundan:wnte ~er forcado .a estar. cnnstl.ndo a a"" 
tenclto do . Senado para· mn1s ,uma vez trat.nr de um -assumpto 
que já deveria estar résolv[do. ha fr,'!litos' annos, c dcrila!'ar 

· que, so porventura o Senado ent.endcr~que ·deve· discor~n:r das · 
minhas· observações, darei P.Ol' t.erminada m·inha mlsslio. o 11ão 
trata roi -mais do assumpto. · ···· . .: -,:· · · .. . . · ' · .. . , 

.. - . 

.. . 

. .. 

'· 

. ·· .· Mou !'lm, .ora occupando a. tribuna,. é. se essil · mUdanoa é. 
definitiva .-ou :provisorta .. 'Nem posso ser ·acousado. dli estar 
disoutindo um assumpto que mo interesse diroctnmento. · iNa 
idade -cm qno ·estou, o mnis que posso aspirat• é', talvez, vôr 
inst.allado o Senado cm um edific!ó• condigno ú ropresAnt.nct\o .. 
de .uma nncl'ln como ó n brasHoirti. · .. · . . . ' 

· · Viajado, porcor·rcndo diversos. paizcs c conhecendo o._So
nado ltalh.mo, o. franccz, o aiiemilo, o belga, o americano o ó 
i-ngloz; vojo a misorill a que· chegou o nosso .. 

Hn 'J10nco, nossos rcprosonl.nnlcs à Embnixndn elo Chile, 
vl.~it.nndo Santiago "ficaram ndmirndos, dennte · dn · mngostado 
do orliJ'icio. do Oongrosso dnqueiio pniz. O proprio chofo dess·a 

. ombnixnda, dosiumbrado, perguntou h a ·quantos ann·OS possuia 
o Chile aquena· installaçªo. · 

. ' 

... ~ 

I 

I 
-
I 



. · I . ... . 

. I 
_I 

· .. •' .. , .... 

BEBBÁO El\Í 17 Dll .Tür,H~. ÓE 1923 123, 

. (iUni não ·roi' sua surprt>za quando ~oube IJllll nquclle 'mo
numento tiniu\ .fl:í GO nnnoR de construido! 1 . · · .· 

E o quo or'nn \lhilo n o~si tempo, At•, Prosirlontll?-(Pausn.) 
· . : .. iEnü•otnnto,=-nós~~·dopois -~o Centonnrlo, ainda estamos ~este 

· .. . albergue, o, ,para. oumu1o; nmda so nbs dMtlnnm· um pavllhllo 
que serviu/ de most:runrlo· de nossos product.os om 'uma .ex-

. p<lSiçiío L .. ·· ... ' .. . . . . . . . . . 
···. ·.· ... Bàt5 nnnÔs·quii lutamos.pnra obt.ôr'uin odi'ficio a·nt
... tt.t~n de .Yiilssa reprosent.ncão e ainda niío o conseguimos! . 
. -· . Agràdcço·. ao. Governo a gentt1e1.a com qu~· procedeu, nt

.·,·,. •tcndondo no voto rio. Sonado, -provoca-do pelo nobre Senador·. 
>\I, polo-.Espfrlto'.Sant.o, ·at.or~!'lriv.ado··deante ~da· perspectiva de. 

· -uma· ruma oomplot.a, como, se perto do nós soas11cm as t.rom-
·. .')lel.nll rte .Jerichó: - · · · . . ·-· · 

· . · Aahó 'que melhor andariamos, si, antes de fazermos essa 
. ··lfmdancn, mcumbisse,mos os illustres Senadore~- do Dlstricto, 

os .. rtois-.·ominenf.eR .. cngonheiros, cujos· nomes·. já: cite!, ·depois 
ôo un1: oxnmo ·~cguro; nos informar si,. ~m pequeno dispen-

' dió, podorr.mo~ aguardnr·:újui a construcçllo· do nos$ o lldi!tcio .. 
. IOeRt.o. mo.rlo, ponpariamoR o Thcsouro c cvi tariamos uma duplil 

- mudancn.. · · - · - · · 
. . .·EI'aÍl). os las, Sr; Presi.rlénl:·e, ns considernçõcs. qúc entendi 

. fa7.er por· d~v.or. rio con~cJenc1a. ,: . · .·· . . . . · 
·· · ···O. ,senado il~smnirá n responsabilidade· do- neto quo pra
- llcnr; cump't•intlo;,;mli declarnr··.que, si (l~~o acto nno fôr. de 

· .. ·accôrdo com nM ~uggeAI.llcA que yenho de fa?.er, conl.rn ellc nno 
· ·:· me ·~·e)lellllroi,.· réRpeif.nndo.·a vontade. rln. maioria. Neste caso, 

po.réni, pNil1•ei n.o :-S~nnd~ ~que"· m~: considere .exonerado da 
• . > , mts8iio de ,·qne _fnt mcu~1~1do. (illu.J!O bem; multo bam. ) 

· ' · .. -O st-; Presidente'~ O Sr. Alfredo .Eilis reque~eu· l:'m co-
ineêo ... do. sciu discurso a jnscrcão ·na acta dos nossos trabalhos 

:.de.ttm ·voló de''profulirlo. poznl'c: po\o0 passamcnto do8 .Srs. :D.r~; 
.. Gabr.ter~rl6 Re:icnrlo o.·Lulz 'llizn, SAnarlot•os ·do Estado de.Si'ío 
.···Paulo,' o quç .ri' Sonad_o ·mnnlt'!!~l.asRo ·no do S.·. Paulo e J\S 

·> Exmas.-famt!lnA rlos·tlJIJ.~tre~ morLos o sou pcwr. · -- ... ·.... :·.... .\ . . ' . ' .- .· -. -

-, ·.:.Os senhores quo npprovnrr.' o t~~querimcnto, queiram Je--. 
. · vantar,.:.so. (PnuRn,)· · ' 

Fó_i ·apprcivado. -'. 
/ ·. Si·mairi nenhum Sr .... seimdor quer usár da palavra na. 

· . :-.hora do. expediente; passa-se lá OJ•dem do dia (P"usa;) 

·, 

.. ' .. 

:. ORDEM IDO ,DIA 

·. llQUIJ>AnAÇ.\0. Pll \'llNCIMilN.'rOR 
. . 

Di;;mmií~ n~irn rln 11titn rio PJ•qfr.il,n cl~ Di~! ri elo ForllwÚJ,,
n. ·17, ele tH22, lire,.oln.ciío do Goi1srlho Munlclprtl, quo ·eqni
parn os vencimf'ntos rio Jll'chil'istn 'dn Cnrt.n Cnrla~t.ral aos dos 
sesundofi oi'J'iciucs ria Diholorin de Obrus e Vinciio. 

' . Approvado; vae ser devolvido ao Sr. l'refeito. 

. . 

. ' 
. ' ·- . 

'.~ .. -

.. -~ . 

- I ,., .. ~ • 

.•'· 

' . •.-··· 

. ' I . 

-· 
. ' 

.. , . 

-"• 

. . · ..... 



•.; ~ -; ... . •' 

.. -

...... -

1.~ 

, :,• 

·:.;· 
•, 

' ... :. '. 
'··; ., .... ' . 

~. 

I 
124 AN!IJAES DO _SENADO · 

P!\OFESSO!\ES AD,TUN'rOS 
' ' ' ·' . '. . ' . } .. 

.. Discussiio .unica do véto .do 'Prefeito do District,o Federal,. 
n. !)Ci, rlc 1!122, 1\. l'esolucão do Conselho Municipal, que. manda 
rnnnir em nma só classe, com a dcnominacão de profossores 
nd,innf.os,.os act.naos professores ad,junt.os dás escolas: prima'- . 
rins· rle. tet.t.ras.- · •. . • · · · ' . · · ·· • . 7- ., ·. 

· · App!:o,•n;Ío; vâe scr devolvido· no Sr. Prefoit:o, . . -

O. ·Sr. Iri~~u ltl~chadÕ -:- Peco d·· p~la~ra: · . · ·: • 

O Sr. Pesidente :_ l'em a p'alavrn pela ordem o Sr. Jri:-
neu Machado. , ' · · . _ . . . . 1 \" 

. . . . . . . . ·' ' .. "'. 
. O Sr. Irineu, Máchadó (pela ordem.) .:.. /Sr. President.o, 
roqueiro a V. Ex. ,que. fn(fn consignar· nn nct.a o~ meus,. dois 

·votos--contrarios'ao1Jéto; .... · · · ... 1 .... · · 
'· , ' . ' ' . 

· · O Sr. 
1 
President'lt ·,;,;._ A declnrnç.ão. _de V~ Ex: con~tn:râ da 

neta. . _ . . -.. .. . . . 
- . 1\RINTEGIIÁCÃO· DR ,AGF:NTE' MU!'IH:ÚPAT; 

.. DiscnssiÚt míicn rl~ 1Ji!/o rio PrefeiÍo do Districlo~ Federal, 
n. 2~,_do I 92,2, 1í rr.soluoão do Consr,!ho Mu-nicipal, autorizando, 
a reint.egraoãf!. rir Manoel Leonardo Pereira no .cargo de agent~ . 
ria Profcit.nrn, sem dir!!it.o a vantagens· atrázadas. · . . . .· ~ ' . .. . -· ... 

. • . • . • • . ' ..._ -· '.- , I , . '•'< 

·o Sr. ·Paulo de · Frontin··- Pooo· a .pnlnvm. - . . . , . .· 

. ' ' '.-

.,· 

.. _ .. ~ ..... 

\ 

-. -
". 

O Sr. Presidente - Tctn a palavra o 'Sr. Paulo de Fron- · ' '- " 
t.in. . ·. : . 

' -~ . -- I , - . - ·.- :. .. .. . 
O Sr. ·Paulo de Fontin -'-· Sr .. Presidente, nlio estoU de : 

nccôrdo com Q· parecer, da illustrada Com missão : M- Cónsti,:.. 
tüicão, porque . elle não esllá de conforll)idade com o grande · 

- numero do resoluções. anteriores ,iú · adoptadas·. pelo Senado 
rm casos nnâlogos, ·· · ,- ... , . · •·. -. · . 1 • ~·~ 

. . ' ... ~.... .. -. . .. . '-

O'Sn. SoARES DOS SANTOS _:E'' verdade. . . . . . 
' I ' ~ , , , l' ' , ' ~. , ' 

.. O Sn. PAuLo DE FnoNTtN _:. Não se -trata absolutame·nte 
ele uma l'esolm)íio definil.ivn do 'Cnnslilho ~1unicipal ;trata-se ' · 

·_a peno~ dtJ uma nut.OI'iza()ÜiJ. 'Port.ant.o,,. pai'ece-me que, sendo 
. rln alcnctn do . Conselho 'Mtmicipal conceder est.a autorização, · 
no Prefoit.o é que. cabe' exnmil)àr. as tin?.ões favoraveis ou .. des- :.1 
l'nvornveis ao' caso cm ospecio(J{: úsnr ou niio da nntorizaciío 
concedida. . · · · . . ·· ,.. ·. . . •. · · . . . ·· 
· 'Úra, a pommissão t:omou uma orient.noilo diversa{ànten- · 
dou manifestar-se dõ accôrdo com.. as razões do v.él'o, portanto, 

•favoravelmente a os to. · · · 

Diz,nlcoln_mis~ão: ... 

· "Effect.ivnmcnt.o, si ·o ·ox-agcnt.e ·foi in.iust.nmcnl.e . 
nxonorndo, tendo o dirnit.o do ser mantido no c·argo que 
exercia, cabia-lhe o: direi lo de recorrer no Poder Judi-

1 I 

. ' 

•• 



.- .. :r ' . . . . 

. -· -
. . . 

SESSJ.o· ji;l\1 f7 DE ,JULHO DE 1923 .. 
•. · .. • 

ciario para amparal-'o, fawndo. valer o seu diT:eito; si, 
I , .· · povóm, riiío se .encontrava ngssa sit.uaciíQ ·o podia ser, 

· como foi, exonerado sem dcclaruciíodo _molivu, 11ão cabo 
ao Conscl h o autorizar-lhe. a rein togra~ão 1 . porque· esta 
importa. em· nov.a nome1ú;üo, de· õxclusiva cQmpetcucia 
do Podor ExecutiVO.:. · . · . , 

· , -~., , • - , . • ~I ~- • ~ ' • • 1 ' , _, , 

. . . . Ha ahi J.IIIi equivoco da honrada Commissão. o Prefeito. 
pqdo nomear __ qu111ndo o cargo está creado, mas niío estando 

.. areado; olle nao pójle absolutamente nomear. De modo que é 
exactamente.·. o objectivo do , Conselho Municipal autorizar a 

; • --· .- retntegracão- ·em. condições !JSpeciaes, ni'ío podendo o .rointc
\ \· .. grado. reclamar, em .tempo algum, os vencimentos que deixoü 

de receber em virtude dessa exoneração. - -· ·· · . - . . 
, . · A re·solucão dó· Conselho Municipal é, portanto, muito fã- .. _ 

· voravel· aos cofres municipiaes, povque, _si,: por uma circum- - · 
stancia- 'qualquer, . pudesse . ainda ser .. discutidQ ci 'resolvido, 
como~ de direito, que o furiccionario. foi: demittido. sem -razão 

. ·o elle. póde allogat· -ago"rl). que lem . a seu· fa~or a opiiüão do . 
. - 'conselho Municipal, _incontestavelmente,' como se dá. em todos ·· 
· · oniàsos em- qúe a reintegração é feita por. sentença .do Poder 

. .. . Judiciario, . receberia elle. t"odos os vencimentos atrázados. ~E 
. todos os dias estamos aqui votando creditas 'Pa1•a ·pagamentos 
·até de -sommas quasi fabulosas; de centenares .de contos de 

-- réis, de. vericiméntos atra·Z:ados, efu solução de questões -quo 
- duraram 'mais !le vinte annos,. em, que· tivemos de pagar os 

.. 

. erros· commettidos pelo P·oder Exequtivo. .Nestas condições, 
o' problerr.ta;- no. caso concrel!o. de que se_ trata, fof muito. ~em· 
resolvidó pelo Conselho M~nicipal; exigindo que iti'ío hovesse · 
recebimento de~ vencimentos atrazados. . · . .. · . 
. · •Por · ouf.ro ladó não entrarei na ··ánnlysc da ·-especie ·em. 

. questão: c me Jimitarei .lá. autorização para o PrefeitQ rein
"Jegrar. Nãp vamos,: portanto, assumir. uma .responsàbilidade 
que· cabe: exclu_sivamento. ao Pro feito, Si,. oomo a Commissãó 

. :diz; "parece~lhe que. não 'hil razão , no caso~. não reintegre' e 
.não vamos servir _de chapou 'de sol ao Prefeito em uma ques
·tão .plenamente resplvida, em beneficio dos cofres . munici-
paes, pelo Conselho Municipal. _ _ . •· _ ·. · · · · .. • 

- -· • · Era· o 'qi10tinha a dizer. (Mttito bem; mttito ·bani.. 1 · · 
,'' . ' .· '.. . .. ~ .,' '·· . ; . . ' ' . . ' : . . ~ . . 

0: Sr· .. Lopes ·ponoàlveii r- !'oco a palavi•it. 
• J ~ • -··-' . . . • 

. . O sr~ ~residente - .'ftim ll palaVI'U o Sr. LÓJliJS Golll;alves. 

· . -. O Sr. Lopes Go~qai:Veii '"'". Sr Presidente, iin ausencia do· · 
Relãtot• do -IJarectJr, o Sr. Sonador -Ferreira Chaves, teudo sido 

_ ou; -tambe1i1, . .s'ignatat•io do mesmo,· que-é unanime; sobre o caso: 
-apreciado-pela Commissão de ·Constituição, ·devo dizer, franca-

. ·mente, ao. nobre Senador. pelo Districto Feder~! que s,. Ex • 
. não ,tem absolutamente razão. . . . · · .· · · 

.. " t . . 

- - _(J Sa. PAu~,oo IÍE FRoNTJW-. Nunca tenho razão, trataMo: 
dé ·vétos, V. Ex. oiitende·qno todos _osprefoitos podem vetar, 

. · '.todas as resoluQõos que qui~erem; '-- · ~ ·_ · . : , · 
: o Sn. : LOPE!'! GoNI)Af.VIlS - Tenlui. a bondade "uc mo ou vil•. 

calinament.e, comó- o fiz. Nunca diSRC que os prefeitos devem 
_ vetar as leis como .nunca profori :on nRAignei paro·ccrmi fnvora-
-ve.is a. wdos os vo~!>S. · · · .·-- . 
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A~NAES DO Sl!KAtlO . 

· ··. o Sn. PAULo DEl''MN'J'lN- ·r~nho o direito' de dãr apar-· · 
tcs. c nüo depondo de ·V. Ex. . . . . . ' r. 

/. . .. O ·Sih to~Et(GoNt;;ALVEs ,:;- .'NÍí~lh~ cot\~o8lo. ~MsiÍ_,di!•éil~ .e ~·-··. 
·,·o~ npllt'les. di! ~l.·EX. MÜO sempre· rnutto hotU'O~os;·.Estou _dt,. .. ,_, 
: zénllo, Sr: ·Presidente, que, 'riosta :oa8a, S. Ex, ·.nAo.l.orr.· ~y.üío :e 
· que fUU.iLus vezes,. tenho sico· contt•lll'io-a :vétos,- quando elles ··• ·· •f 

· núiJ toem fundamento, como S. Ex;- bem o ··illbo e· ·não o)!!IIOl'U . ~ /, 
-o lijenado. · · · ., • · .. , ·. . .. . · · ' · .. '-.. -. 

o Sn. PAiJÍ:.o D& FnoN•t;IN ...- 1N om 'àénixwo. . .. , .. 
• . . -- . . ! ' ' . ' '... . •. ' . .- ' • • ...... 

o St~--;: ·LDPE& GoNÇALVES ....,.. -Agorn, mesmo, ne~ta so&8Ao,• '· · .. 
hJI: vúto do· Prefeito com pr.rllOOI'al óontrarloe. da .Commiaelo. ..· .•. i.·· .. 
do Constituição, pendentes do< plenarlo, ·Iill •ordmn·do ~la. • · 

. o: St\.- •PAULO DE FnoNT.IN _:__.E~ uma exécp'çlío. ' ' . : . - / . 

. ··o ·sn; LõPES GoNçÀr:vts ..,..:.. Enttlo; s:. Ex;·J~~ceti\TiUÍll;do . , . . . 
. oonilessõc! .. Jii ·reconhece. que nem· sempre de'tJ 1: nerr1 ll!!Sigtto 
pnt•ooéres favoraveis a ·vétos. · , , -- - . · ·. , . . . · · ' 

.. . '0 sr\; PAULO DE FnoNTJN- ~.Nilo lui regrll sem exceiiéAo: ,·~ 
.Valha-nos'. iss'o ·ossâ demorada ·.Cónfissão.' Mas,·:no .. cumpri
monto do sou dcyer,:a Commissiio. só Jein, Uma regraYn/óppll-
caciio da 'lei. · '' · ·· . : . < :: . : • .< >- .: . .· .. . _- · ... -• ....... , 

. ·.·.o 'sn: LorÉii ·Go:liçALvÉs ...:.. Voú.demonatràr, pc:ii_s, de ~c- -"···· 
. ' côt•do com e. sse cri~crio1 que s.,:.Ex~ ,nAo.tem ra~lio nem. -na·. 

pJ•ellmlnar, nem na rr.merin de mcritu .~ • <·- · · _ . · · ·· · · -· . 
. , :préllinin·nrmentc,' ·o ·PrcfeítÔ; ~ obrigado,:. tem o ~d~v_er,· ) .. 

·-.. ,• 
. niio:é~·rnoultattvo, tem· o· dever, rcp1to, do susp,endcr todos as 

leis e· rosolucões do' .Conselho Municip'GI, -oppondo-lhes' :v~tq,_' -. 
que !oJ•em contrnrios á ·-Constitulr;Jlo, ·ds. leis feder11es; .oos m- · ·· . . . 
toressos dos Estados e· de outros municlpios é-ainda· ãos- ln:.;. ... .· . · ·. 

· tct•esses do p~~prio Distrieto. Federal i ·Não .. hu~ distll}ccAQ' ai:, · - · • · 
suma ·.entre lc1. ou. resoll.1CA~ imperativa e autorlzahva,--parJ&·· . ·· . ' i· ... 

. o excr.clélo. dessã obrlgar;l\o, •'dessa lmposicAo funoolonal. . ··• - : .· ~-·' 
. o· Sn,· So,\RES.DOS: SANTOS.;,-.; O·Senlido;_por mais,dc uma··~· .... 

voz,_ tem discutido· .esta' assúmpto. :. · ·, · .. · . -·' .• .... : ,. ' · -.· . 
. o sn .. :tot'>E!(Go~cÃL_yis ~ sr. Prcsidcritc, riilo:soi!.:Ju~··.: ;.: : , ·. 

l'lsln, ;·m!IS, tendp .obtldo um. dtploma .de uma, -das Jaculâades . : ·•·. · .. ·: 
. <lo ~Jrolto, , a _presumpção ~- que. llevo co~hccer ;um- :J!.()Uco . . · _ · · 

·, das· letras Jlll'tdicas é' aoellat•. a respousal:itlldade .dos:· meus···.··.- :• 
,...notos nldqterpretacilo · 1l .applieaÇiio:.lltls lois;}Devo dizer ;que . ·.-: ·' ·~ · 

. a ·. resoluoi'io, mesmo autorizntivn; ·. uma.• vQz ·-executada, póde · - ·. ·· '·:.: . I 
· pJ•oduzir damno ao .Interesse. publioo;. póds;- neste--oaso," ferir.·· ... ·. . ": . . . 

· . · ôe frente :preceitos ÇOll&titúoiO~BO.S OU do .lois· f~deratís r 'IJÓdO . . . 
nttentat• . !JDntra ~lrettos•.: do. ou~r,lli.'-Unldades da· F~deracà'o ·e· 

. do propr10 Dlstrioto. A questAo·. nlio -esfM;:em- sabor. si o Pt•lf· 
feito exooutnl1' ou nilo·a_rcsolúçilo; a questAO:c de ordem su~ ·· 
pcrior, de. alta indagação: . consiste,·prévlamente, • em' vorifl..
oar· si. ii. medida autorizativa, niío déso:fót•a nas normas -prohj- -. 
bltivas, traçadas com clarczano•art. 24 da Joi organilla do Dia-' 
trlcto. Federal. . . , . - · 1 ·. · · · · •• • . • · · :· . · .· .. 

· No coso- vm•lonlo, 11 resoluciio .ó .cmitraria á lei federal • 
n .. 5,t60, de 8 de março do t904, ·que ·emanou do Poder· 

. ' ' ' 

_ .Ji1xccutivo da Républlc~. por · delegaçlo . do · Ct1llgresso · Na~ 
·. m~nal, que tom competcnCJa· privativa .para orgllnlzar ·o Dis~· · · " 

-tr1olo Federal, ·consoante o n .. 30, ·do· art. 3J da ConetftulçAo;_ · 
. - . ' <·· > 
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- .. )C_onsoguinto;nonto; . por q_üo ·suscitar-se . s~mpro c~tas 
-_q_uostucs do_ resoluções nnpera~tvas ou do· res·olucocs aulot'IZU'-

_Atvas, ·no Senado? _ -. . - . · .. 
· · · _ ErtLií~,o Jiir~sta devo ~~nt·ur' a ·que~tilÓ p;JI' e~to ·~JH'i.srriá '( 

' Devo·, o sm1adp. ater-se;· _acorre o Lar-se Í1h· Lül'I'OOO do subjccti- . 
. vismo,.·quor dizor, deixar do- tomm•'_oorihecinJculo oú doi•ri•bar, 
.um ·vétr;, ·elll·. to i• no dc.,-uma· auJorizacõo, infringunl,o do ·IJI'c-' __ 
~coito :prohibiLivo; s_ó· porque.:o .Prefeito pódo deixar ilo exe·~ 
ct!!)117a?. Mas, quem uíio ,vu q~w.Aoriu ab8t~rdo· I'OSJ)OIIdc~· pel;t 
afJwmalwu·; ·porquanto si, hoJe, um ·Prcfm!n pód"c consJdcrat' 
inexcqú1Vr.t uma un!o~·izacíio, nestas· condi~ões, Ulilnnhí\ ou-

··tro• __ .pr_ofeito poll\l. consfderal-a -bcncfica c, 'portanto, exe-
cutáveL :· ,-_ ', · · ·- · · · · 

.~- : - Or·à o Smia;lo, ult•àv,)s ·ans 1retos,. .tem ~tr·Ícta ~l.Jt;igacão, 
· ·.· pu!ó art;"2!'Lda Consolirln(jãe, .de· tomar conhecirnctllo de l.odos 

. . ... ··oS'aol.os do Prc!eitci; ·sem Jazer· distincciío onlro· vétos .. iuci
/"'- duntmuobrcJois jm_pcrati.vas e. véto.v incidentes so!Jrri:: leis fa

. · cultativas; Ao. SoandO- compete ,verificar si as resolu~ões do 
,, . ~. çonsolho. -Municipal,~ u~a._ v~z ·• v.é.tadas, · acju· de :.que · n11tu_rcza · , 

· -·'1or _ o. assumpto;· produzrruo, c~ecutadas, golpes" na. Conslllu i~ ... · 
· · . _ciío .ou: leis Jodernes on •clamno~ aojntorcssc publico, jlú o !ir r·e~ · .:- · 

, ·trw~o. a .. Q_!Jalg_uor Estado, .Ir! eiT,J.rt>laciio a este. ou Aqu~llo mu
motpro, -jl); t mulmonto,. "ObJectivando o ,twoprro -Dtslr.tclo Fo-. 

" .. :der;ar.c · ...... · ·- · -· · __ 
·,. 

·-- - '.'·Ora; .s( a Coilsolidaljiío ri. ü.lliO, no nrl. ·2'7, § .Ü", ustabe7 
· leco que· só ao:PI·cfcito compete nomear todos .. os Juncciona-

. · · .. I'ios ·dó -Distrioto :.Federal,·· sojú,:· qunl' fôr_ .n i.Je.pnrturnento pu~ 
blico; ;com; cxuopçiin dos cargo~: r·elutivos ri- 8ecrelut•iu do Con
selho, a iriforoncia, Ú l]UO,·l'llilltegl'lll' um fUilUCÍO!lal'iu illlpOl'• · 

'· ·· . laudo~ ew·t)ráliciir,: em fu2cr•, mú- ert'iJctuar. uma nova -uonwa-
'ciia,. ·niio .tem a- Legislatura tJompel:ouoin pat•a a~1lorizur smne

.· . _:···thaiitc .. acto,: -I:im'qtw· · ninguom ~ póde dolcgur po!)m·: cJuo niio .. 
-. ·. -·-. po~_sue,: :· - -.,;_. -- · · : '· · · · 

. -.:. . . ' . O 811 .. So.lll~s·; JJos' S.IN'l'd~·-·· · flermittn-mc ·V.~ J<llL : esta 
quo~uin -nãc\ -é idontica rlquellu cm que .so 'mandou réinlograt• 
J?oocltlciano·Mar!yt·: o outros? · . . · _ 

.. ' ..•. •'' ! 

·. ; · . : O Sn:. ·Lar>l~l:l: GóNÓATNES :..... 'Não é hlculicÚ. Mas, h1esmo 
.·iiessa;qÍJ'r.Rtüo, qne~1Hímilo ct'ifl'crento· e aL'ttba d'e.s'cr invpcada 
· •por ~V. Ex.Jó ·vt!to foi approvadp .. pc1ó ·Senado,. embora com 

. , ·· · ·. ~pat•ecm•- ·contrario. . · · .. -· . ; ... ._ · · ·. . .. · · . : · 
~ . ' . -, .... ~···::~:<. .,·· · ... · · .. ·' :· .. ~···.·\ .. ,· .... ' 

. · · · o' sn: SoAnE·s nos S.INTOS .. - · Sqb os offeilo~ .ú a mesma 
cousa:; · 
. · · · O SÍI. Lót>~ GoNCAr;v~-:'" - V.· Ex. esfui enganndo, com o 

~·-devida respeito·, c c' vou oxplicitt• este· cnso pnrn qrw não tenha 
,, :-duvidas n re.spcjto. - .. · · · · 

. . ' .... . . . ~ . . . 

... · ·. O Sn .. So .. mEs nos SANTos-.--· Não e" quçslão· dc·diulecticn, 
mas de .faolo; · - ' 

'o sn.: Lo~t~s GoNr;Ar.vr>s _:_· ·Porrcitumonl~ •. a.qüet>l~o.d9 
facto concreto; c, genero~o · ooino ó V. Ex_.,·· mo . pcrtr11 tb ra 
responder-lho. depois do .haver nttondido aos nr~umentos do 
eminente Sanador Car·iocn, · 
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128. . ANNAES. DO SENAOO 

1Sr. Presidente, .o fÍmocio'nar·,io, á q~te se refere a resolução, . 
. vetada, foi ·exonerado cm t8'97. EsCtí: c.oncebida nos/seg~ti.ntes: 
· termos a resolução do Conselhp ~· · ·, 

., ·; .. ·-· .. ... 

., /., . 

<Fie~ o ·Prefeito 'autorijado•a rointogrur -íw cargo · ·.· · · :_ ' J 
·do agimte da ·pr.efeitura .ManoeJ·;.Leouardo·_-Pereit;a, -do· ··:: · ,, 
referido oargo exonerado, sem 'motivo jtistificaycl, por · · ·, 

.. acto_ de 16 -de setembro do 1897 .. ,, ·· · _
4

. · ' • • 

. Já decorreram· 25 a~óos. E, si. 'o irit~ressado rec'orrcs~e.·, · ,·· 
agora,. ao Poder 'Judiciario, como lhe competia, unica via• com- · ' · 
petr.mte; falhando a reparação .do Poder Execgtivo; .•e os te .fez · _· - : ... · 
exoneração. injusta o foi . interpellado ·por mero ·de .Z,eclamacão, · · · · .. 
o·· seu dircito.Jlái estaria·prcscripto, ein_faoií do art.; f.qs,C § iQ, .. __ ., 
do Codigo Civil. Preferiu, .. porém, abroquelar..:se 'em uín, acto .... _· . · . 
illegal ·do, Conselho.·Municipal, · auLori.zando: uma. reintegr.acão, ·. ., ' · 
ou a ·expedição de um no:voJitulo· ae nomeação. _ · ·· · .. > 

. . 1Ném se diga que· à Conseiho..póde, através de. vétos do-_ -
Prefeito, ·relevar presoripções em~ casos siilgulares; revogando, · ·.-

,sob. o ponto de'vista~pessoal, disposicões<do·Codigo Civil','cTar · .: : . 
cousa lhe não·',6: pe·rmittida, porque, sómenfe ·:o ·Poder•'·Judi- · 

.. ~ . oiario, 'in specie, e mediante provàs,:podórá ~xercêr essa fun
ccão. Além· disto,, hão ~erja ,o·. Congresso quem ·oridinàl·~a~ · 
mente relevaria a pres)lrlp'Ção, mas· o :Conselho: Municipal, que ,. · .. · / "-·· 
não tem · competencia para legislar sobre ,dir.ei to ·substantivo. · 

_ ointeressàdo, portãnto; outro caminho. não teria a seguir .. . 
·que o indicado no art. i3·da lei n;-·22i;, .. de'20-'dé-novembro 

dé .1894>, corr.'ple~iva do deçreto· n 848, d~ ,ii de outubro jie 
- '1890, que orgamzou a Just!ca Federal. . . . . ·: · 

.. ·· 

· · : Como seria possível qti ci ·9 Senado. 'pormi tt.isse,. deilcando;,. ' - ' 
- se levar pela argumentácão · generosá:. e. bonevo1a;· mas. sem · .:-_c-: 

. base, do honrado Senador poJo Districto Federal, cujo.:senti~ · · · ) 

.,, 

· mentalismo ninguem põe om duvjda, 'e t.olei•asse;·que o Conse~· '. . _ 
lho· Municipal do· 'Distficto Federal, r.~vogasse, · expressamente; · · . ·. , 

.. com esta i'esolucão, dispositivo ·de clirejto. su'bstântivo, qual o· ..... 
-.do 1Codigo Civil da .Republica? :· ·· · -- .. :1 ' .'-

" . \ ' . ' ·.·- ' ' . - ' -,"- -··.. ' ·. ·. ··-
Seria isso o que 'nós veríamos, si,. porventura; o·,:véto· ·do 

.Prefeito··fosso rejeitado' u··mautida: a ··1·osolucão• .. do·' Conselho 
· Municipal - . · · ' -: · · · : -. .•' · · · · ·· · · 

. ·.'~ou ;~r-~~'dispi.~ic:uo· d[, ~rt .. ir da Ldi• ·út;gaúi~~ LI~· Dis-·:. · 
trictó; .. · · · · · · · ····· · ·. ·· '· · · · · 

~' .I .. !,• ', ;-', ,· ._:·' ~ '·.. ,_.-,:·· 

. . cO Prof0ito suspr.Hul&i·ú (~-detcn·minativÕ) ·us leis e .. 
rt•solu.cões ('não.(a:;distúwçtio enti'BI'e.volu(~uc.v hl1pera.:. · · · , 
Uvas .ou auto1•izativas),. opporido~lhes . ·véto, • sernp·ro que 

. . ... 

as julgar inoonstitucionàes, contrarias tí.s leis federaes; .. 
aos direi Los de outros municípios ou Estados • ou nos· 

. . interesses do Districto~, ',' "- · , ...... ; . ·. .· < . . · , 
. . • ' . 1 . • .• ~' , . 

. Esta resolucão; uão --só :ú contraria ao:~Lêxto ,positivo,· cx-
prosso, do art. 27', ~ o· du Consolidação cl!l-8,_dr.l.'maroo .tlo 100.\, 
como, tambem, offemle o principio cnrd\)al dó art .. .\8, n. 5, 
da Constituição. - · · · ;n: 

• • • . • ' • I 

Esl.n principi1'1· enrdenl foi ndopl.ndn pel_n Loi. Orgnnica~ · I 
no sen ar!.. 27, § ü", ,i1í invooa{]~s. ·. • ' .· 

,. 

·'' 
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O SH. BENJ'A:MIN BARRoso - ?lias -o Conselho Munici!JUl 
não nomeou .. 

O 81~. LoPES :G'ONÇ.\I,VES - AuLoriza ... 
O SR. BENJAMIN BAliiiOSo - Autoriza. 
O SR. LOPES GoNÇALVES - .. , a reintegrar. 
E' ou não fmwr uma nova nomeação? Como se pode11<ú 

investir o funccionario dcmiLtido no cargo que exercia, si ello 
não fôr ti tu lado por uma nova nomeação do l'odcr Executivo'? 

O SR. BENJAMIN BARRoso - Não é fazer uma nova no
meação, porque é continuar o i-ndividuo a preencher as fun
eções que exercia. 

O .SR. LOPES Go.NÇ.\INJlS -. Perdão! Não se póde conti
nuar uma funcção que cessou, que se extinguiu com a retirada 
do seu orgão. 

Assim, o pretendente só pódc voltar .a seu cargo, no caso 
vertente, em <JUe se pretende fazer a reintegração, medianto 
um novo acto do ·Poder Executivo; porquanto não é a legis
tura que nomeia, tanto assim que ella autoriza, .embora in
devidamente, sem competencia, a desejada reintegração. 

0 SR. BENJAMIN BARROSO - 0 Pr.cfeito SÓ fará a rein~ 
logração si julg•ar conveniente. 
. O SR. LoPES GoNÇAJ,VES - Mas, elle ji<b a considerou in~ 
conveniente, ou, melh-or, illcgal, lauto assim que a vetou. 
Agora, Sr. Presidente, vou responder ao aparte do nobro re
presentante do Rio Grande do Sul, a quem muito prezo o 
estimo; pm•que, do vez em quando, esta questão é aqu1 levan
tada. O caso do Sr. Dcocleciano Martyr ó differeuto dos de 
reintegração que aqui tecm surgido. 

0 Sn. SOARES DOS SANTOS - AliÚ·S1 nessa quealiio, O 
Sr: Tobias Monteiro estava com essa doutrina. que V. Ex. 
esbú sustentando. 

·o SR. LoPES GoNÇALVES -O Sr. Deocleciano Martyr era 
:fiscal da freguezia do Santa. Rita. 

No antigo Município Neutro, no tempo da monarohia, de~ 
nominavam-so i'iscaes de 1'reguezia os cidadãos conhecidos 
hoje sob a denominação do agentes municipaes. Quando, em 
1892, se organizou o Districto Federal, que não é rigorosa
mente um município autonomo, daquclles que .se acham de
finidos no art. 68 da Constiluicão, e, sim um municipio sui 
ueneris, centralizado, ficou estabelecido que os fiscaes de fre
guezia seriam aproveitados com a nova denominação de agen~ 
tos da Prefeitura. 

·Que aconteceu com o· Sr. Dcocleciano Martyr? 
']'odoR os fi~caes, de accôrdo com 111. lei, forrr1 nomeados 

agentes da Prefeitura c, por qualquer circumstancia, por es
quecimento ou má vontade, o S1•. Deoclcciano Martyr não re~ 
ccibcu nova investidura. 

O Sn. SOARES Dos .S,\NTos - Em qualquer hypothese, 
pela propria nr!,"ltmentacíio de V. Ex. 'no caso que se debate1 
ollo devia. recorrer a~ Poder Judioiario .. 

.. s~ - :V:ol., UI., ~ 

' ., 

··' 
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O SI\. LDPm; GoNÇALVES -·- Nüo era noeossarJO; · Ct•a ]n·r~
scindivcl semelhante acção; porque não Joi exonerado, mas 
r,roterido, o Sr. Deoclcciano MurLyr não vciu a!legar perante 
o Conselho Municipal e solieitar, rigorosarrient.c; reintegra
cão, mas pedir o reconhecimento do seu. direito, presoripto 
em lei e que se tornasse effcctivo o acto determinad.o .CJ que 
não fôra cumprido até então. Queria· que se cot·ri);isse esse 
esbulho, esse attehtado ao seu direito patrimonial de cidadão. 
E' um caso díJ'ferente. 

Mas não serei eu, Srs. Senadores, quem assuma a respon
sabilidade do approvar um acto do ·Conselho Municipal, au
torizando ou determinando que o Prefeito reintegre funccio
. nari·os dewittidos, por.que, si cu admittisse semelhante prin7 
cipio, co.nsiderar.ia o Conselho Municipal instancia SL!P,Criçr 
ao Poder Execul!vo, quer. d1zer, todo e qualquer funccwnarw 
do Dislricto. Federal, que fosse exonerado, requereria ao Cori
selh·o a sua reintegracào, e este, p01 uma lol, autorizaria ou 
determinaria . que o Prefeito effectuasso a r.ointeg•racão ou 
aimullasse o proprio acto. E, deste modo, verjamos a illimi
tacão de poderes, a eliminação de uma prerogativa do depar
tamento executivo ·por. meio de actos arbitrarias da legisla-
tura .ou do Podér LegiSlativo. · 

Era 1sto o que tinha· a dizer ao Senado, justificando, na 
ausencia do honrado relator, o parecer da Commissão, que 
deve ser approvado, em observancia á nossa Constituicão, á 
Lei Oi'ganica do District.o e aos incontestaveis interes~c~ da 
Fazenda, sem falar nos 'princípios decorrentes do. Codigu Civil 
e da lei n. 22:1,'de .. 1894. (Muito bem; muito bem.) · . 

O Sr. Presidente- Continúa. a discussão. . ' . ' . . . 

o sr: Paulo de Frontin- Peco a palavra .. 

O Sr. Presidente- •rem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, retirei~ mo 
do recinto, não ouvindo mais ao honrado Senador pelo Estado 
~o 4f:l:lazonas, des~e.9UC o moni~nto em ,Que s; Ex. disse, para 
JUStJtlcar suas opm10es qe maglster diXlt, que era formado por 
UI1!~ .faculdade de direito. · · · · · · · · 

· O SR. LoPES Q?NCAI.VES- O que .eu disse foi que podia 
fallar sobre () assumpto, porque conhecia direito. · 

. O SR. PAULO DE FRONTIN-· S~mos. aqul todos Senadores. 
. 0 ~R •. SoARES DOS SANTOS-Apoiado. 
. .o SR. PAULO DE F:nONTIN- Formados em medicina em 

due~to ou em engepl!~rla, t~dos temos aqui i.gual djreito 'para 
mar:ufestar suas opmwes, po1s no correr da discussão é que se 
verifica quem está com a razão. · 
. . Ora, desde o momento em QUi S. Ex. éollocçm a questíio 
no terr~no da c,on:petencia, por possuir Um .. tltulo passado por 
academl8 de direito, só me restava !'azilr: o .·que rfz, porque 

.( *) Não foi revi$to pelo. ofadox .. 
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não tendo competencia ,iuridica para responder nem .apartear 
s; "E~ .• ' er1;1 ~êjripo .perdi dó manter com S. E~, qualquer dia-

. cussuo. . 
Agora sou obrigado a. novamente, pedir a palavra para 

dizer 1\. S. Ex. que h a precedentes, não um, mas um11 serie. 
· '(ApóiadiJ!l.) No Sonaqo já approvamos auto.rização para a re
integráêãó do agentes da Prefeitura, não uma vez, mas uma 
serio de vezes. 

·o SR. LOPES GONÇALVES- Illegalmente. 
O Sn. PAÍ:JLO DE FRONTIN-Illegalmente, não I Volta 

S. Ex·: no seu velho habito de· m.aaister di:rit, querendo sobre
pôr.:. se ao Sen·ado. Uma vez por todas, devo dizer que prefiro 
estar coin o Seriado, a estar com S. Ex. . 

O facto é positivo, pelo que não admitte ·contestacão. ' 
Sr, Presidente, já votamos aqui reintegrações, por· mais 

de uma yez. Recordo~me da do Sr.' major''Euzeliio Martins da 
Hocha, caso inteiramente semelhàrite a e'ste, da do major Dias 
Jacaré, havendo ainda outras qüo não me · óccorrem agora á 
memoria.· · 

S. Ex., dentro. da sua doutrina, não admitte que· o Con
gresso. permitta reintegracõ\)s; mas em .umá das sessões pai!~ 
sadas, com parecer 'da Commissão de Constituição, foi votado, 
em 'primeira discussão, um projecto permittindo uma re-
integração. · · · 

Eis a questão. 
O Senado, tem, incontestavelmente, votado, .não só ·para o 

Pod~i· Executivo Federal, como quando se trata de autoriza
cão pará o Poder Executiyo municipal, questões dessa natureza. 

E' simplesmente para isso que eu chamo a attencão do 
Senado. · 

Não tenho interesse da menor ordem nesta questão. 
Qu~ndo olla veio a plenario, pela primeira v~z. nem conhe
cia pessoalmente a pessoa a quem o lia aprovelta. 

Solicitei que o parecer voltasse· á Commissão para ~er 
melhor estudado o assumpto, · sendo esse meu requerimento 
approvadó pelo Senado: o parecer voltou á Commissiió, · 

Agora, na ausencia dos membros da Commissão . de Con
stituição, os Srs. Marcilio de Lacerda e Antonio Moniz re
solveu a Comrnissão trataç da questão, que exigia estudo de
tido iJ demorado, principalmente tendo-se em vista os pro-
cedentes. .· · · · ·. · · · · 

Para isto é que eu chamo a attencão do Senado. Acho 
que é uma ill,justica que vamos praticar, quando nem os in
teresses do Districto Federal são feridos, nem a Lei Orga
nica. E' uma questão, portanto, identica a outras muitas já 
resolvidas pelo Senado, e por isso peço o seu voto contra o 
'l!éto do Prefeito. (M~tito bem.; m.uito bem.) 

O Sr. Presidente- Continúa a discussão. (!Pausa.) 

Si nenhum Senador .quer mais usar da palavra, encerro a 
diSQl,ISSãO. 

, · . F;s~á encerrada·. Não havendo numero. no recinto, vou 
m~Ma~· Pl,'o.oodcr á cl;lamada. 
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Procedonõo-sc á chamada, ver!fica-sc !1 ausm:~cia do~ 
Srs. Justo Chermont, Indio do Bras1l, An,tonmo Fretre, Jo~u 
Accioly, João Lyra, Manool Borba, . Pcrmra Lobo, Sampato 
Got·rllu, Bucno de Paiva c Alfredo Elhs (H). 

O Sr. Presidente -· Responderam í1 chamada apenas 27 
Srs. Senadores. Não ha numm·o; fica adiada a . votacíio. 

DOCEN'rE DA ESCOl,.'\ NOI\::\{,\L 

Discussão unica 'do véto do Prefeito do Districto Fedet•al 
n. li7, de 1922. á resolucão do Conselho Municipal, autori
zando-o a prover effectivamento no cargo do docente da Escola 
Normal o Dr." Adhemat• Adhcrbal da. Costa, nomeado, regente 
de turma em 19i 7. 

Encerrada o adiada a volacão. 
O Sr. Presidente - Estando exgotadas as materias da · 

ordem do dia, vou lcvantat• a sessão, designando para a de 
amanhã. a s~guinle ordem do dia: 

Votaoão, cm discussão unica, do véto do Prefeito do Dis
tricto b'ederal, .n. :.!4, do 1922,' à rcsolucão do Conselho Mu
nicipal, autorizando a reintogt•a•;ão de Manool Leonardo Pe
reira no cai·go de agente. da Prefeitura, sem direito a vantagens 
atrazadas (com pare·cm· (avoravel da Comn~Úisão de Constitu·i
ção, n • .J7, de 1923); 

· Votacíío, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis~ 
tricto Pcdcral, n. li7, de :1.922, á resolucão do Conselho Mu
nicipal, autorizando-o a prover offectivamente no cargo de do
cente da Escola Normal o Dt•, Adhemat' Adherbal da Gosta, 
nomeado regente do turma em 1917 (com. parecer {avoravel 
da Con11nissão de Constituição c voto ern separado do S1•, Ma1'• 
cilío de Lar:c1·da., n. 78, de 1923); 

Discussão unica da emenda da Camm•a dos Deputados, 
substitutiva do projecto do Senado, n. -i:.!, do 1919, estabele
cendo as condições a que se devem submctter os estrangeiros 
residentes no Brasil para o fim d•l obte1•em naturalização 
·(com pa.recer favrn·avel da Commissão ele lustit1a e Leoíslar.do, 
n. 90, de 1923); • • 

Continuacão da 2' discussão da proposicíío da. Ca.mara 
dos Deputados n. 158, de 1920, diSJJOndo sobro inspec(',ão !le 
saude de funccionarios publicas e•ctando outl'lls .providencias 
(com parecer (a·v01·a·vel da Conl'ln·issão de Justiça e Leytsla!!ÜO, 
tí emenda do Sr. Mendes da Almeida, n. 89, de ·19211), 

Levanta-se a sessão ús 14 hol'as e 50 minutos,, 

4"-' SESS:\.0, EM 18 DE JULHO DE 1923 

111\llS[OENC!A DOS sns. oJ,EOAniO PINTO, ;:!• SECI\ETARIO, . E llST.\C!Ci 
. COI~lllM, PnJ~SJIJ>IlNTil , 

:A's 13 1/2 horas acham-se IJl'CsenLes os Srs. OleÍ;ario 
Pinto, Lopes Gont:alvt~s, Lauro Sodrú, Justo Chermont, Indio 
do IB·l'usil, Jost.l Eusebio, .Aulonino E'l'circ, BenJamin Bar.roso,. 
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José Accioly,· João Lyra, Ferreira .chaves, Antonio i\Inssa, Vc~ 
nancio Neiva, Carneiro da Cunha, l\lanocl B01•ba, Pere11·a 
Lobo, Bernardino Monteiro, Paulo de Frontin, Bucno de PaiY:t, 
Bernardo Monloii'O, Luiz Aunlpho, Jlamos Caiado, llermeno~ 
gildo de 1\loracs, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, Lauru 
"lüHor, Vida! Rumos, Felippo Schmidt, Soares dos Santos o 
Vcspucio de Abrnn (30), · 

O Sr. Presidente - Havendo numero leS'!Ll, está aborta n 
sessão. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (ser'V·inclo de .2• Sccretal'io) pro. 
cede á leitura da acta da sessão anterior, q:ue, posta cm dis· 
cussilo, ó approvada, sem reclama(;"ão. 

,(Ass~nnc a presidencia. o S1•. Estacio Coímb1•a, Pl·.esídcntc.): 

O Sr. 2• Secretario (sCrt•iudo ele .J") dá llonta do scguinLo 

'EXPEDIEN'l'E 
Officios: 

Do Sr. i• Secretario da Camara dos Deputados, rcmot-
Lendo as seguintes . . · 

PnoPOSIÇÕES 

N. 16- 1923 

O Congresso Nacional re$olve: 

Art. 1." Fica o Sr. Presidente da Republica autorizaao 
a abril•, pelo 1\lini~t.erio da Justica c Negocias Interiores, u 

. credito especial de 8:164$258, para o .fim de attender ao paga
mento do accrcscimo de 40 o/o sobre seus vencimentos a que 

· fez jús o juiz federal na secção da Bahia, Dr. Paulo Martini 
Fontes, nos termos do a.rt. 18 do decreto legislativo de 5 du 
dezembro de 1921 e correspondente ao período que vae de ii de 
dezembro de 1921 a 31 de dezembro de 1922 • 

.Art, 2." Revogam-se· as disposições cm contrario, 

'Camara dos Deputados, 16 de julho dei 1923. - Amolfll 
Rod1•iguc.v de Azc'Vclloi Presidente, - Ped1•o da Costa Reuo, 
1" Secretario. - Rau. Capello Barroso, 2• Secretario.-~ 
A! Commissiio de Financas, 

N. 17 ..:.... 1923 

o Congresso J~ ncional decreta : ' 

Art. 1.• Fica. o Presidente da Republica· autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da Justica e Negocies Interiores, o cre
dito especial de 64:200$, para liquidar as despezas feitas, no 
exercioio de 1922, po~ conta d.a consignaciio cProvlsõos de 
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. phiú•macia», da rubrica «HospiLal de S. Sebastião,, da ver-·· 
ba 21' do arL 2• da lei n. L555, de 10 de agosto.de, 1922 • 

. Art. 2." Revog·am-S'Cl as disposições .em c·ontrario. 

Cumara cios Deputados, 16 de ,inlho de 1923. ,....- Â.rnolfo 
liotll'iaues de A.zevedo, Presidente. - Pedro da Costa. Ileoo, · 
1 • Secretario. - ltaul Ca2Jello Bar1'oso, 2' · Secretario, -
A' Commissão ele Finanças, 

N. 18- 1923 

b Congl-ésso Nacional resolve: . . . 
Artigo uiiico. E' considerada ele· utilidade J)ublica ·a Es:.. 

cola de Commercio de Ouro Fino, cm Minas Geraes; revo-
gadas ·as disposições cm contrarfo. . . 

Camara dos Deputados, 16 de julho de 1923. - Arnolfo · 
Rodrigues de .4zc·vedo Presidente. - Ped·ro da Costa .Reoo, 
1' Secretario. - l!au1 Capello Barroso, 2• Se'Cretario. -. 
A'. Commissão de Justiça c L·egislac.ão. 

N. 19-:-- 1923 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. São considerados de t1Lilidade publica a 

Associação Bcnllficcnl.o do Corpo de Sub-OI'ficiacs da Armada, 
a Federação Brasileira das Ligas pelo progresso feminino- e 
a Pró-Mat.re, l.odus com sédc nesta Capital; -revogadas as dis .. 
posições em contrario . 

. Camara do.s Deputados, iü de .iulho ele 1923. -:-- Arnot(o 
Râd'ria)le~ (l~ A. ie~'ec(o, Pr:9.sider\L'e~1,-J'edJ•o. da. Co.~ta . .Jleuo, 
1• se·cr'et'aho. - Jt.au(.. Cape~z·o , oan·oso, 2• Secret.arro. --. 
A' ·cam'inissão ·cto .Tu'st1ça e Legis!'l~:çã:o. · 

N' 2o -'- 1923 

o Congresso· Nnciorui\ decretá: 
Ar.tigo .unico·, . Ficam appTOVados os. decretos do Podet· 

Executivo, ns. 15,922 e 15.923, de 10 de janeiro de 1923. 
·p'ólos 'Quaes. ro\ :determinada, a intervetwiio federal no Estado 
do Rio de Janeit·o· e nomeado interventor o .Dr. Aurelino de 
Araujo L·eai. · 

§ 1.' São nullas as cleioões re'al!Z'nd'ás no m'es\n'ó Es'vaàó, 
a 18 de dezembro de 1921, para Deputados á Assembléa Le
gislativa, bem como todas as eleições reali·zadas para Verea
dores c Prefeitos muni'clp~es, c ·o i\üorvcntor mandará pro
ceder novamente úquellas eleições, devendo ser pela Assem
bléa Legislativa, assim clüita;. npNciada ·e . .iulgada .a elciçà() 
realizada a 9 de julho de 1922, para Presidente e Vice-Pre-
'sidente 'dó. Estado. . · . . . . .. . . . . . 

§ 2.~ O P'oder Executivo Federal; .dentro. de .curto prazp, 
bnixni;á instrucções eleitoraes,. a. serem. cumpridas pelo i'p,
t'erveittor,. p'ara, 'em eleic1les realizadas conjuntamente,. ou êrn 
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õias differenlos, proceder-se á rccomposicilo geral dos org;ão'l 
rcpresent.ativo do Estado c dos municípios, comprehendenclo 
taes instrucções todo o processo eleitoral,. bem como o da 
upuracão das eleições, venl'Jcação de poderes e posse, obser
vados, no que for applioavol, ou conveniente,, os dispositivo,; 
da lei federal n. 3 .. 208, do 27 do rlczemb['o de 1016. · 

§ 3.• As municipalidades, até a constituicíio ,das novas 
Gamaras, serão adminisf.raclas por um prefeito interino no
meado. pelo interventor o demissível acl-nutum, ao qual ser:í 
confiado o Governo local, mantidas, em sua plenitude, todas 
as leis municipaes, naquillo que não contravier a presente le1. 
. . § .4.• Realizada a eleição de Deputados" e expedido~ os x·e
spectivos diplomas, será a Assembléa Legislativa convocada 
extraordinariamente pelo interventor parn o reconhecimentn 

. de poderes de seus membros, e tomar conhecimento das elel
çõe~, reaUzad~s. & 9 de julho do anno -passado, ·para President3 
o V ice-Presidente do Estado, julgàr a vàlidade . óu nullidackt 
de'stos eleições, apurar e verificar os poderes do&. eleitOs. . 

§ 5.• Na eleição dos Deputados c dos Vereadores, cad11 
eleitor votará em tantos nomes quantos forem os represen
tantes a eleger, menos um; em oito para Deputados, e, para 
Vereadores. em 14 · nomes nós municípios. de Nitheroy, d9 
Campos o de Petropolis, e em nove nomes nos demais muni.:. 
cipios do Estado, podendo o éleitor accumular todos .os sett~ 
'\lotos ou parte delles em um candidato, escrevendo o nome 
clest.e tantas vezes quanto os votos qQe lhe quizer dar, obser
vados tarnbern os §§ 1" o z· do art. 6• da lei .federal n. 3.208, 
de 27 dezembro de 19Hl. . . . · . . 

. ~- 6.• O Presidente c Viee-Prcsidentc proclamados ()leitos 
· tornarão posse perante a Assernbléa Legislativa, sendo trans

rnittido. nessa data, pelo interventor, o Governo do ;Estado. 
§ 7." A presente lei entrará· cm vi·gor na mesma data di). 

sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em 
contrario, 

Carnara dos Deputados, 17 de julho de 1923. ~ Arnolfó 
Jlodrioues de Aze1,edo, Presidente. - Pedro ela Costa Reoo, 
1• S'ecretario. -. Ráül Capello Ba'r.roso, · 2• Secretario. -
A's Cornrnissões de Constituição e de Justiça e Legislação. 

Do 81;. Minishó. das Reli!Jçlles Exterior·es, solicitando, pará 
satisfazer· a um pedido dá Hoover War Library, da Univer
sidade de St:mford, feito por intqrrned i o da Embaixada Am~·· 
ricana, urna collecção de actas dos trabalhos do Senado, no 
periodo . da g;uorra européa, 191-1-1919. -· A' Secretaria par:l 
attender. . . 

Dó 'Sr. João Alin'cida Lis'boa, Presidente da Carnara dos 
Dcputadós, de ~tinas Geraes, comrnunicando a instal!nção dos 
i1•abalhos legislativos rla actual sessão c a, o! e i cão da respe
ctiva mesa. - Inteirado. 

· T.~legrnrnnias : 

bo Sr. Graccho ·cnrdoso, Presú:lente do Eslailo de Sergiri~, 
congratulando-se com o Senado pela passagem ela dala dl' 
14 de julho, cornrncrnorativa da queda da Bastilha. - Intei .. 
rndo. · 
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Do Sr. Julio Campos, inlendcmte do Vaccaria, no Rio 
Grande do .Sul. remet.tendo, por cópia, o protesto que enviot.l 
no Governado!• do Estado de Santa Catharina, pelo facto de 
llStarem sendo alliciadas o conccntrathls nos municípios li
mitrophos pelo ISr, Liborio Antonio Rodrigues c ouLl'Os, Jorca9 
;revolucionarias para invadir o 1\io Grande, attentando assim 
contra a autonomia daquollo Estado, - Inteirado, 

O Sr. 3" Secretario (.çm•vindo ele 2") cleclarn que não ha 
pareceres. -

O Sr, Presidente - Continúa a hora do e;.pediente. 'l'om 
v. palavra o Sr. Senador Juslu ·Cbermont, .próviamcnte in
scx:ipto. 

I() Ss. Justo Chermont (•) - Sr. Presidente, o illustro 
Deputado por São Paulo, cm parecer lavrado contra o inop
portuno projecto regulando a liberdade do imprensa disse, 
oom toda a autoridade,· que o estado de sitio tí yoxatorio, per
nicioso, suffocante e inte.rminavel. 

E'· uma verdade, Sr. Presidente, Nada ju'stifica realmen
te a sua manutençi1o, sendo até .humilhante para a po\)ulaíiiiO 
desta Capital. Nada o ,justifica, repito,. e é além do ma1s, con
traproducente, porque gera a desconfiança. 

Perguntando ao gerente do um banco extrangeil.:o porque 
o cambio se conservava tão baixo, olle; depois de algumas con
siderações sobre a valori?:aoão do cat'é, resumiu o seu modo 
<le pensar, dizendo-me: «Querem que o cambio suba? suspe!l
dam o sitio:.. · 

Abi está a prova, Sr. Presidente, de que o sitio gera a 
~csconfianca. 

Mas uão é só. Um diplomata extrangeiro, acreditad·o junto 
ao nosso Governo, encontrando-se commigo, perguntou-me o 
que havia, · 

Respondi-lhe que nada. Ellc rclorquio: cNão é possivel, 
,si não ha nada que justifica então quo pel'mancçam sUspensas 
as garantias constitucionaes? Si o sitio é mantido. Si o. Go
verno não quer abrir miio .dessa morlida é, eom certeza, por-
que a situação politica se apresenta multo difficil., . 

Eis ahi, Sr. Presidente, o resultado da pormanencia do 
sitio, . · . 

O anno passado já soffremos a vergonha do c.ommemorar 
o primeiro centcnario da nossa independencia 110li tica sob o 
estado de sitio, estado de sitio que se prolonga indefinida
mente, apezar de humilhante á população· desta Capital. 

Quanto ao caso juridico, não tenho autoridade para in
:flulr no espirito ponderado do Senado; mas houve uma au
toridade entro nós que doixou pcrfei tnmento elucidada. a 
questiio constitucional, cxtcrnando ,opinião que representa o 
nosso Evangelho republicano. Que!'o referir-mo ao saudosf) 
e eminente Senador 1luy Barbosa. S. Ex., discutindo uma vez 

(') Não foi l'CVislo pelo Ol'ndor, 
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11. proposta do decreLili()iio de estado de sitio, cm uma situacã'J 
quasi identica a actual, assim so oxprimiu: 

eMotivos q11c legitimem o silio, não os conhece a 
Oonstituicão, ah\m dos que clla enumera, taxa o preci
sa. Desse recurso perigoso c tremendo não póde lanctl.r 
mão o Presidente da Republica, nem o Congres~o mes
mo, sinão para acudir a uma agg1·essão extrangeira, ou 
a uma commoçlio intestina, "quando a seguranca da 
Republica o exigir:., c, «não se achando rounido o Con
gresso», só cexerccrá essa att.ribuiçilo o Poder Executi
vo•, c01•rendo a Patria immint!nte pe1·igo. · 

Acaggrcssão extrangeím:t está qualificada pela 
sua natureza. !\Ião é disso, por ora, que se trata. Resta 
a ccommoção in,tcstina» .. !\las, esta se acha definida, com 
maior clareza, _plil~ mesmo texto, o art. 80, da Constit~ti
cão, nas Ol'acoes, ''-quando a scguranc.a da Repubhca 
o exigir» c «correndo a· Patria immincnt.e pel'igo:t. 

Se a "segurança da Republica" não pm•iga, so "a 
P aLria" não "cm•re perigo", c perigo "imminento ", o 
r,roprio Congresso Nacional, quanto. mais o Poder Exe
cutivo, que ahi exerce apenas uma autoridade supplc
mentar, na at1scncia. daquüllo, não póde tocar nessa 
arma formidavcl 1·cservada pelos crcadores do regímen 

· aos llM!os extremos, cm que a agitação poli li c a abalar 
os fundamentos das inslituições, a cxistcncia da socie
dade, ou as bases da sua fórmo. de Governo. Em não 
se verificando essas condições de gravirladc, para arti
cular as quaes a fórmula constitucional se esmerou 
em buscar cnracteristicas mais precisas e solemnes de 
que a linguagem politica era capaz, não ba estado de 
sitio legalmente concebivel: p.orquc não· está cm risco 
a Patria, não p.ereclita n seau.rança da Republica:, não 
occorre a contmoção intestina, só realizavel cm. cor
rendo immincnte perigo a J Patria, ou correndo a Repu
publica imminento perigo.» 

Estas palavras J.apidares do eminente Senador Ruy Rar
bosa podem pcrfeit.amente ser applicadas ao momeill1o aclnnl. 

O estado de sitio, Sr. Presidente, não tom razão do sei·. 
Aproveito o ense,io de estar na tribuna para enviará !\lesa 

uma representaoão que cerca de 800 esturlantcs da Universida
de do Rio dQ Janeiro, por meu intermedio, diris·em respeitosa
mente ao Congresso Nacional, solicitando a suspensão do es
tado de sitio. E cu o faco com.muito·prazer, porque é um con
Rolo nos rep•lllblicanos, ver que essa geração, que, om futuro 
PI'OXimo, irá dirigir o .. paiz, é contraria á politica de arrocho 
e ao cerceamento das nossas liberdades. 

Passo a lêr a representacão dos estudantes da Universi
dade do 1\io de Janeiro, com cerca de &010 assigna.tur{\s. 

Mando ú .Mesa essa representação. (.ltuito bem; muito 
bem .. ), 

Vem ú mesa c (I rcmettida á Commissão de Caustituição, 
o. referida represenlDJç:iio. 

Compsracem mais os Srs. Mendonça ·Martins, Silverio 
Nery:, Pires Rebello, Cunha :hlacha~o, Costa Rodrigues, Rosa. 
.c ·Silva, Eusebio .cJo Andrade, Momz Sodré, Jeronymo Mon-



138 ANNAES DO SENADO 

teit·o, Nilo Pe()anha, Modesto Leal, Miguel d'e Carvalho, Sam-.·. 
paio Corrêa, Irineu Machado, José i\>lurt,inho e Affonso Ca
margo {16). 

Deixam do comparecer, com causa justificada, os Srs.· 
A. Azoredo, Barbosa Lima, Abdias Neves, João 'fhomé, Eloy 
do. Souza, Octacilio de Albuquerque, Araujo· Góee, . Gonçalo 
Rollemborg, Siqueira de Menezes, Antonio ,Moniz, Marcilio 
de Lacerda, Francisco· Salles, A:dolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Alvaro do Carvalho e Carlos Barbosa ( 16) . 

O Sr. Preshtente -·· SI não houver mais quem :queira 
usar da palavra na hora dó expedi'ente, passo á 'ordem do dia. 
(l'atliSa,) • 

ORDEM DO DIA 

:E' aiu1\incíada ·a votação, em discussão unica, do véto 
d)l P~ef~it'o 'do. D~~~ri.ct'o Fed~ral, .n. 2~, .de 19,22, ã resolução 
d~ Cohselhp M.ummpal auto~'JZando .a remtegração de. \\lano~l 

· ~~onardo Pere,Ir,a, no .cargo de agente da PrefOJtura, sem d1- . 
re1to · a vantagens atrazadas. · 

. ~.,b S~. Paulo de Frontin ~ Peço a palavra, para enca
mmnar a votlição . 

. . o Sr .. Pàulo de rrontin ( ') (pa'ra encaminha!' á votação) 
-. Sr, Presidénte, as poucâs iialavras que VOI,l pronunciar di
z'em respeito mâis âó én'câmhihan'1ento da votação do que ao 
parecer dâ 'Cdmmissão de Constituição sobre ó véto do Pre
í'éito do Districto Fêderiil li. 24, de 1922. · · . 

· .. '• o art. 24. da Cons'oÜdnÇão das leis orgânicas do Districto 
Federal estabelece: · 

"O Prefeito suspenderá as leis e , resoluções do 
Co'nsel!ho Municipal do Districto Federal, Ç>ppon,do-lhes 
véto, sempre qU'e as jul,gar inconstitucionaes, contra-: 
ria's ãs leis federaés, aos. direitos de 'outros murii'cipi·os 
ou dos Estados 'o'li aos interesses do mesmo Districto., 

São estas as condições basicas para que possa ser vetada 
uma. resolução do Coil'selho Municipal. . , · 

Na discussão ho'ntem havida, foi levantada a ·questão da 
in'Constituci·onali'dade e; baseando-se nella:, o honrado mem
bro da Cornmissão de Constituição, ·que> 'o'lloupou a tribuna; 
tev·e ·oppottunidade ·de opinar no sentido do 'véto Rer man-
tl.dd. ' ·:.;, 

:Poucos dias são decorridos depois ·d~quelle em que o 
Se,nado,. C!IIÍ.tra a opinião .dd )10nràdo Senador. pelo .Estado do 
Amâr.onas, 'cujo nome peco hcenca para dechnar, o Sr. Lo
pes Gonçalves, julgou constitucional o projecto do Senad'ü, 
n. 09,. de ·l1l22, que estabelece: 

«Fica o Poder Ex:ectltivo 'autorizado a rMntegrar 
no Jogar do agente fiscal do imposto do consumo, no E;;-_ 

~-(.-)-~~o foi 'revisto pelo ·orador, 

• 
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tado de Pernambuco, sem direito •ti percepção dos vcn
cime!ltos atrnzados; o Sr. Antonio· do Si queira Caval
cantJ ,, 

· E' exL.clamente, ipsis liter'is o· caso' do que se trata no 
?Jéto. Trata-se de outra pessoa; mas quer quanto aó paga
mento dos vencimentos atrazados,. quer quanto t\ reintegra
ção, denota que são factos da mesma natureza. 

E' exacto que o. honrado Senador pelo Amazonas, tendo · 
opinião contraria; apresentou voto em separado; mas o Se
~ ado não seguiu a doutrina de S. Ex .. , approvandó o pro.:. 
JeCtO, . . . . , , . 
· . Esse mebmo pro:jecto. acaba de ir á Com missão. de Legis.:. 
lacão, que tan1bem é . de parecer que o mesmo seja adopta
do, e, nas con.vid~randa, âccr~.~·ccnta: «Sem. embàrgo dó voto 
em separado' do 1llustre Senador Sr. Lopes Gonçalves, .que 
considera i h cónstit.ucional o proJecto do Sr. Senador Men
donça Martins, autorizando h Po:der Executivo a 'reinlegràr ó 
fiscal dó hriposto do consumo, Antoilio de Siqüeira Cavai.:. 
canti. · · 
.... 0 ~C,l)a~\),. ,entrçtánto,. apptOYO)l O p_rojecto e!Jl p~imeiro 

turno, dof;'m!11do ass1m e. perfe!làmente sua doutrma. . 
Quanto ao's casos relativos ao Conselho Mllnicipal, já 

tive occasião de citar o dos Srs. Eusebio Martins 'da Rocha, 
Jo'ãô snl!es e oútros . 

. Nãii s'é trata, po'is, de um :caso isolado; existem ,jiá pre.; 
c·e'déntlis. . . · . . .. 

Sãó ·estás ·as p'ondc'raçõM que submetto á sabedo_ria do 
Sénàrlb, e1h l'clação á votaçíi'O deste véto. Trata-se de. U!Ylll 
slinpl'cs aut'ôrizaçãd a'ó Prefeito, abrindo o. inte.~e~sado mão 

do Vencimentos atrazados. Si, porém, es~a· .. autorização .. Pudc;:o 
préjudicnr og interesses do Districto. ainda restará. ao Pr·e
feif,o o recurso de de lia não se servir. · 

Era o quê tin h à á diZ'er. (!ltui~o li em.) 

o Sr. Lopes 'Gonçalves - Peco ·a palavra para encami
nhàr a votação. 

'o s~~ Pi:óside!\te -'- Tem a palavra o nobre Senàdor. 

o sr. Lopes GonÇàives (.pâ1~a. encami?lhm· . a .. votação l -
Sr. Pr~sident.e·, o caso indicado pelo. illustre representante do 
Di'stl'i'CI.ó Fe·deral, rclati:vo á reintegração de um funccionario 
fod'eril.t, n·ã·o póll·e; nbsólut.ament,e, quando fosse procedent~, 
t'é'r âpjllic'açã:o ao qu'e s·e discute·. 

· Trata-se, no dizer de 's. Ex., de um projecto que, airi~a. 
não é lei, e, se .iá tivesse passado crr.. ambas as Casas essa au
t'óriza·oã'o, mm\dando reint.çgrar um agcnt9 i!lteriro r!e. im
po!lto de congumo, -o Prcsiflent() d'a 'R:epnblJCa. no cxcrc.w1o de 
sua faculdade, como collaborador na confecr,.ão das !c1s,. bem 
p'o'dc'rit\ ·oppor-Hh\ v·ét-o, firml'ldo. no art. 48 da Constitniç.ão da 
Rlip\1bli'C'à. . . . . . .. 

CóllA'rgl\intornen\:e-, como argumentar com . um caso que, 
'ài.ndl\, nã'ú 'é l'ci. 'Mm um 'Cn~o qno nindn nitn pnss'o1\ nas :d\1a·s 
Cli:s'ns 'd'ó P'n'rl'nni'ent.o 't'Tu\i ·n)ren'as tem parecer da Commissão 
'de Cnnsüt.ilf/:ão. 'co11t.ra 'o me\1 votl) vencido, ·e parecer da Com
missão de Legislação c .TnsUça, 
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Já se vô que não se póde argumentar com esse caso, tra- . 
Mndo ao Congresso Nacional um precedente, ou como dizem 

. õutros, uma jurisprudoncia que não existe rigorosamente, um 
estatuto legal, uma loi sobre o nssumpto, ninda em I)IUbiWa
oão Ora, srmdo assim, carece de fundamento o argumeulo 
iípresentado por S. Ex., com o devido respeito. 

Além disto como querer argumentar com o que se passa 
no Congresso Nacional, deduzindo principio, praxe ou regra 
para o Districto Federal. que não tem, absolutamente, a au
tonomia do Congresso Nacional, porque é organizado por este, 
conforme o numero 30 do art. 34 da Constituicüo o a Lei Or
ganica do Dislricto Federal, que ó hoje a Consolidação nu
mero 1.160, de 8 de marco de 190~, ó, data· venia, invocar um 
absurdo, autorizar um 'verdadeiro despauterio. 

Todas as leis e resoluções que forem contrarias á Consti., 
tuicão e ás leis federaes, aos interesses de outros Estados, do 
outros municípios, cm summa, aos proprios int.erfl~\~t)Q . do 
Districto Federal, quer sejam imperativas, quer autorizat.ivng, 
deverão ser vetadas, dil-o o arl. 24 da citada Consolidacão. 

Como esta resolução é contraria ao principio basico ou 
cardeal do direito, estabelecido no art. 48 da .const,it.uição Fe
deral, é evidente que devia ser vetada e não póde ser admit
tida pelo Senado. . · 

Attenta, ainda, contra uma lei federal, qual a de n. 221, 
de 1894, lei completiva do decreto 848, de 11 de outubro de 
1890, sobre a organiza(lão da Justica Federa,! porque está cla
ramente determinado nessa lei que só o Poder Judiciaria da 
União tem competencia para a reparação das offensas, atten
tados ou esbulhos aos direitos individuaes, estabelecendo-se 
até a accão summaria, conforme poderão ver ·OS Srs. Sena
dores, e como é sabido por quem, lealmente, procuro ler as 
leis processuaes da Republica. · · 

E, assim,· offende, lambem a resolução e principio limi
tação de poderes estabelecido no art. 79 aa· Const.ituicão, .em 
virtude da qual a funccão publica que exerce um poder de 
soberania não poderá ser exercida por outro, · · 

Ora, entre nós, quem 6 aue rlirime as questões e injuR· 
tiças relativas á exonernl)ão dos funccionarios. a violacão de 
um direito individnal? Será por ventura Legislatura Nacio
nal, ou o Conselho Mnnicipal, como, em instancia superior, ao 
Poder Execntivo do Districto se pretende que este seja? '· · 

Não. li:ntre nós, quem faz essa reparação. mediante pro
vas concludentes dentre as quaes o ,interessado deve trazer a 
de que foi illegalmont.e exonerado, qne .não houve causa para 
a sua exoneraNío, 6 o poder dos poderes que, entre nós, é o 
Poder .Judiciaria. 

O Sa. SoARES nos SANTOS -V .. Ex. não votou a favor da 
reversão do Sr. tenente Linhares? · 

o Sn. r.oPilS GoNÇALVES - Isso ó questão de ordem ad
ministrativa. A reversão sempre foi exercida em todas as le
,:rislaturas para incorporar ao sorvico activo militares que 
delle se tinham retirado por uma reforma voluntaria ou por 
qualquer circnmRtnncia, roconh11cendo a Nação, por esse meio, 
que os seus servícos· siío necessarios. Ora, o Sr. Linhares não 
foi exonerado, reformou-se, 
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O Sn. SoARES nos SANTOS - Mas o projecto manda pro
movei-o contra todos os habilos. 

O SR. LoPES GoNÇAr.VES - O insLituto da cxoneraoão não 
tem o me~mo fundamento que a reforma. nas classes arma
das: são cousas inteiramente distinclas. (Apoiado.) 

Portanto, Sr. Presidente, ainda. se verifica que a reso
lur;ão vetada, com o devido respeito, divergindo da opinião do 
honrado Senador pelo Districto Federal, attenta, offcndo a 
autonomia, uma prorogat.iv"a .• uma attribuir;ão privativa do 
Poder ,JudJCiario, qual a da reparação aos direitos individuae~ 
ot'fcndidos ou que tenham determinado esbulho ou priva~.ão 
llcssos mesmos direitos. · 

Mas, ao deixar a tribuna, não posso prescindir de chamai' 
a ntt.cncão do Senado para· uma CJrcumstancia de ordem su
perior, que é esta: esse ~unccionario foi exonerado cm 1897. 
Diz a lei municipal que ello foi exonerado sem .Justa causa. 
Não ha prova absolutamente disso. Mas, quando a houvesse, 
o seu direito se acha prescripto, em face do art. 178, § 10, 
do Codigo Civil da Republica, . que é lei substantiva, quo não 
não póde ser revogada pelo Conselho Municipal. 

VV ~ l~Ex:. ~nbem que o Congresso, npprovando esta re
solucão, reconhece que, originariamente, o Comclho tem com
potencia para resolver prescripçücs, porque o que ahi está 
autorizado é. implicitamente, uma relevaoão de prescripção, 
que o Conselho Municipal não pódo exercer, porque não póde 
legislar sobre dirflito civil. Quando muito, o Congresso podia 
fazei-o. o que, aliás, sempre contestei, em casos singulares. 

Isto posto, si o Senado ela nepublica. · acecif.ur a resolucão, 
reconhece. virtunlmont.e, qtHJ o Conselho Municipal pódo de
liberar sobro proscrtptibil idade de •accõcs e direitos. 

. Ora, porque ra~ão este funccionario, qufl foi exonerado 
h11. 25 nnnos, não reclamou, ha ma.i3 tempo, contra o que cha
ma .acto in,justo c illcgal, deixando transcOl'!'·Ct· tanto tempo? 
Que significa isto? SiA"nifica que, ultimamente, o Conselho 
Municipal tem tolerado essas reintegraoües, e o Senado alr;:u
ma3 vezes tom condescendido, tem sido tolerant.o, tem s'ido 
benevolente approvando essas resoluções, devido a esforços 
dos interessados e seus protectores. , · 

En, por(lm (não dilfO isto em abono de qualidade!! quo não 
tenho, norque nunca fui ,jurista, nem espero ser jurista; sou, 
npenM, um Senador, que procura desempenhar os sons deve
res, lendo a lei como a lei está escripta), tenho divergido da 
opinião do Scmado cm muitas occasiões identicas o da Com
missão a que pertenoo. apresentando votos em separado, para 
sustentar sã doutrina, que está de accôrdo com n Constitmcão, 
com a Lei Organica •. com as funcções do P.odcr Judiciaria Fe
deral. E est.a. doutrma consulta .• ainda, os interesses do Dis
lricf.o Federal. 

NflSI.nR conrliçõcs, Sr. Presidente, esporo quo· o parecer 
elcyborado pelo mnu ontinf\n\e co!lega rlc Commissão,' Sr. Fer
re mi Chaves, quo subscrevi gostosamente, seja approvado, 
afim de que seja, tambem, approvndo o véto •ln Prefeito. 
(.illttito bcnt. O omdoJ' ri Vi'IJamentc cttrnprimcntaclo.) 

O Sr. Sampaio Corrêa -- Peco a palavra para. encaml·• 
nhar a votar,ão. 
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O Sr. Presidente - 1'em a palavra o IIOQr{l SeJ:\ador. 

O S~. ~aii\Paio Corr@a (•) (1Jal'a encaminl~ar a votação) 
-:- .Sr .. l)re~i~enté, u~~. v~íl cm~ o R~gh~wllto p~rmjtte, vou 
cncammhar a vata1cao, ll\as, smceramente, peêh a. palavra 
para ju~tiJicar o inelÍ voló. E o' justifico . de rriodo fac i! Pára 
mim, 'declarando a V. Ex. e á Casa qu.e prefiro ficar com o 
l::len11do a estar, lio llnso em discussãO, com o honrado Se
nador" Lopes Goncalvos," cujas doutrinas acabo de ouvir mais · 
um;~, vez repetidas. Mas, a verdade, e para ella chamo a at
tenoão. do.s honrados ~enadorcs, é a seguinte: em casos per-

. feitamente analogos a este f[Ue ora se discute, o Seriado tem 
votado em sentido diametralmente oppostó úquello que de .. 
corre das do.utririas sustentadas pelo honrado Senador Lopes 
Gonç,alves. . · · . ·· · · · · 

Prefiro, portallto, continu11r votando com o Senado. 
Querem enveredar agora por um terreno completamente 

novo, que exige uma balança. para medir, para determil\ar o 
peso dos di~ferentetl casos, afim de que· elles .possam ser clas.
~Lficados. 

Para mim, pouco importa ao caso a superioridade d•3 
vantagens de uma hypothese sobre a outra. 

O SR. LOJ?ES GoNçAT,vEs ·- Já vê S. Ex. que não tem 
l'az!io. 

o .sn. PnEsno.EN'rE ...;.... Attenoão. 

. O .SR. SAMPAIO CORRIJ:A - O certo é que, em questões 
;dent1ças a esta gue ora se discute, o 8enado ·não tem concor
dqi:to com as doutrinlls sustentadas, ainda · ha pouco, da tri
buna, pelo Senador Lopes· GonÇalves. · . 

' ' ' ' . . ' ' ' ' ' . 
Portanto, SOl\ obr~gado a votar contra o parecer da Com

. missão, para estar de 1\CCôrdo com o voto· do Senado em caso.s 
t.nalcigàs, antcriormimto · decididos. · · · 

Era a declaração ·que tinha a fazer. (Muito bem; mUlto 
bem.) 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pela ordem. ·. ' . 
'. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o honrado Senil/dor, 
'. . ''.··· ' . 

O Sr. Paulo de Fro~ti':l q~ela ordem) ~ S~. Presidente, 
duas palavras apenas. · · . 

Quando citei o caso relativo á reintegração de um func
cionario federal, não o fiz para mostrar que o caso era dn 
competencin do Conselho ·Municipal, mas para frizar que, 
.tratando-se de um pro,idilto julgado inconstitucinal pelo hon
rado Senador pelo Estado elo ·Amazonas. a mai(lria da Com
missão de que S. Ex. faz parte, mani;fostou-se em sentirlo 
------· . 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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contmrw, julgando-o consLittlcional, approvancto o Senado em 
i" discussão. Mostrei que, sendo c.sto. uma das raz(Jes cm qull 
se estribou o Prefeito para oppór seu véto a essa resolwuc• 
do Uo!WJ!ho, o .::'·enado, nos termo~ do voto anterior, não póde 
deixar de rejeitai-o. · · 

QuanL(l ao 111Uis,. não ha necessidaqu de insistir, porque a 
discus~ão já foi longa. (.'lluito bem; 1rtuito b .. ém•) · · ' 

' ' ' . ' . , ' . 

O Sr. I:rineu M!\Chlldo -:-. Peco a pal~vr11 para ençaqli-
nhar a vota;cão. · . . 

O Sr. P:residente ·- Tem a palavra Çl Sor. l!'incu ~ac\lacliJ. . . . ' ' ' . ' . 

O Sr. Irineu \w.achado ( •) (P~m encarm:nltm• a vot(lÇiiO) 
Sr. Presidente, desejo lembrai~ ao SenadO que, não só~ 

mente diversos· parec'eres da Commissilo de ConstituiÇão tem 
opinado em favor de autorizações para reintegrar fimccio-
11<\I'ios e o Senado tem· assim votado, mas que tambem decidiu 
nos casos citados pelo eminente Senador Sr. Paulo de Frontin, 
e .sobre muitos outros, que eu poderia ainda lembrar. . 

D.esde os primeiros annos da vida da Republica o Senado 
t!'m procedido desta fórma; a começar nos casos de Luiz Gon
çalves de Barros, José Dias Jacaré, Fernando Pinto Corrêa, até 
o do Antonio Siqueira Cavalcanti, que obteve approvacão 
quasi unanime. Recordo-me do· que tomaram par~e no de
bate eminentes Senadores, como o honrado Senador pelo Es
pírito Santo, como o Sr. Sampaio Corrêa, como o honrado 
Presidente da Commissão, etc. · . ' 

O Senado, em um caso e por motivos que não V~Jm a 
pello recordar, votou contra a resolução qQe favorecia uo Sr, 
Deocleciano Martyr, mas o Prefeito de então, dias depois, con
sentiu em que nova resolução fosse approvada pelo Conselho 
e a sanccionou. · · · · 

0 SR. SAMPMO CORRI1\ - 0 mesmo Prefeito .. ' ' . . . ' . . ' ' . 
0 SR. IRINEU MACHADO - 0 mesmo Prefeito que 'havia 

vétado, depois do Senado ter approvado o véto, sanccionou 
umà resolução do Conselho Municipal no mesmo sentido, e 
reintegrou o funccionario. · · 

O Presidente Epitacio Possôa sanccionou projectos do re
integração e reintegrou diversos fiscaos do consumo. 

o SR. LoPES GoNçALVEs - O caso do Sr. Deocleciano 
Martyr, como hontem demonstrei e tenho explicado diversa~ 
vezes, é different.o. Elle não foi exonerado. Quando, em 1892, 
sé organizou o Districto Federal, não foi esse .cidadão apro-
veitado, como mandava a lei. · · 

0 Sn, IRINEU MACHADO - Não il OX!ICI,o. Elle foi exone
rado pelo Pr.efoif.o (apoiados), depois do. attontado de 5 qe no
vembro (apoiados),· na mesma occnsião o pelo mesmo acto 
que f,l~Onerou João Salles. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - E' exacto . 

. (*) Nfio foi revisto pelo orador. 
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O Sn. l!IINEU MACHADo - Esta é a cxprossü.o da verdade. 
(Apoiados.) · · 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Por questão de ordem poli
tica. 

O Sn. ImNEU l\lACHADo -' Em resultado da· mesma sus
peição, o Senado approvou o acto, porque aquelle funccio
nnrio ainda tinha, .aqui, diversos adversarias rancorosos, que 
lhe guardavam rcsentimentos. profundos pelo facto de ter 
servido de testemunha no pt•oeesso então instaurado ·contra 
membros proeminentes do Partido Federal. 

Da tribuna desta Casa investiram contra esse funcciona
rio c conseguiram, por sobrevivencia de paixões politicas, 
denibar a resolução c approvar o véto. Mas apezar· do voto do 
Senado, o Sr. Dr. Carlos Sampaio não se achou inhibido para 
sanccionar, dia~ depois, outra resolução idcntica. 

Alludi ao caso do Presidente Epitacio Pcssôa ter sanccio
nado projecto e reintegrado fiscaes do imposto do consumo 
que tinham mais de cinco annos de serviço e menos de 10, e 
agora devo accrescentar que o anno passado o Senado ap
provou dou~ ou tres casos de autorização para reintegração, 
um que aproveitava ao St•. Oliveira Roxo c ainda de um ou
tro cuja reintegração foi autorizada por uma emenda apre~ 
sentada· pelo Sr. Senador Alvaro de Carvalho, estendendo essa 
autorizacão a outros funcciouarios. 

· ]'ui Relator da Commissúo de Legislação c Justiça. Ac
ceitci a emenda que foi approvada e actualmente cstí1 na· 
outra . Casa do Congresso. 

Agora na ultima reunião a Commissúo c Legislacão e 
.Tustica de~ta Casa deu parecer unanime favoravel á auto
rização que manda i•eintegrar o Sr. Antonio de Siqueira Ca
va1canti no Jogar de funccionario de Fazenda. 

Ora, todos estes, são precedentes que podemos invocar, 
tunto mais quanto nosso dever é guardar uma certa coheren
cia, pois, o unico caso que o Senado decidiu contra o Prefeito 
i'oi s. Ex. mesmo quem modificou sua doutrina· e sua de-
cisão. (Muito bem.) · 

O Sr. Presidente - Os .senhores que approvam o- véto 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela 01•llent) - Requeiro verificac~ll 
da volaciio. 

O Sr. Presidente - O Sr. Ni!'o Pecanha requer verificâ• 
çúo de votaoão. ·. 

Os ~enhm•es que R.pprovom o véto quciram levantar-se e 
conservar-se de pé, para se fazer a contagem. do& votos• 
(Pa·usa.) 

Votaram í1 direita. 11 Srs. Senadores, â esquerda U, to• 
tal 22. · 

Queiram sentar-se os que votaram a. favo~ o levaniaz:-sq 
Q$ que VQtaram c.ontra •. . (P.ausa. ): 
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Vqtaram á direita 9 Srs. Scnadpres, á esquerda !l, lo
t~l :l8. 

Votaram a favor do véto 22 Srs. Senadores, c contra H!. 
O véto foi approvado c vac ser devolvido. ao Sr. Prefeito. 

E' annunciacta a Yolação, cm discussão unica, do véto do 
Prefeito do Distr.iclo :Federal, n. ú7, do 1922, ú resolução do 
Conselho :Municipal nu torizando-o a prover effectivamontc no 
cargo de docente da Escola Normal o Dr. Adhemar Adhorbal 
da Costa, nomeado regente de turma em 19i 7. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente ·- '!'cm a palavra () nobre Senador. 

O Sr.· Paulo de Frontin (pela m·dem) -Sr. Presidente, 
· creip que a digna Conunissão ele Constituição não teve todos 
·os esclarecimentos necessarios a proposito oeste véto, sobro 
o qual ap'rescntou voto em separado o honrado Sr. Scuaclt•r 
llfarcilio de LaccrLla • 

. A di.sposil}ito voLatla pelo . Conselho l\lunicipal é a se
gumtc: 

«Fica o Prcfeit.o autorizatlo a prover effectiva
mcnte no cargo de docente da Escola Normal o Dr. Adhc
mar Adhcrbal da Costa, nomeado em 1 do Janeiro do 
1917, c, actualmente, em reg·cacia ele turma.)) 

Sou informado que o aclual prefeito, em janci·ro proximo 
findo nomeou o Dr. Adherbal da Costa, docente el'fecLivo, que 
esse senhor pagou todos .o~ emolumentos, tomou posse e en
trou em exercício. Esta inforn!acito nüo é official, é officiosa, 
mas creio que é verdadeira. · 

Requeiro, por isto, ao Senado, que consinta na volla do 
parecer á Commissão, porque elo conbrario será completamente 
inuLil approvar esse véto, quando o aclual Prefeito já nomeou 
dQcente effectivo o candidato a que elle se refere. 

Vem á mesa, é lido, arioiauo o posto em discussão, o se
guinte 

Requeiro que o velo n. Gi, de HJ2.2, yollc :i.Commissão do 
;Constituição. 

Sala das sessues, 18 de julho de 1023. - Panlo tle 
F1·ontin. 

O Sr. Lopos Gosçalves - Peço a palavra, pela ordem. 

o Sr. Presidente ~ Tem a palawa pela ordem o nobre 
Senador. 

O Sr, Lopes GonQalvos (tlela. o1•dam) - St•. Prcsiclcnlc, 
a Commissão de Constituição, obedecendo (1. lctJ'a CXPI'N;~:\ <ln 
Consolidaciió das lcis:munici).laes. deu parecer fuvoravel ao 
t•l!tó, ponclCJ•ando quo n UlllOr!Zii(.'üO rlé.IN'mioa que o Pre-J'nilCl 

S. - Vol'. m., lO .. -··. -. 
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nomei<' effectivamente para o Jogar de dorente, um funccio
nario que em 11 de janeiro de 11117 já exercia a regonc1a do 
turma. . ·. . 

Ora, cóino iuibé . o Senado, este ponto já foi deblitido .. Oi 
Conselho Municipal não póde autoi·izar o Prefeito à nomear 
funecionarios, de natureza alguma. Além disso, para a pro
mooão ào cargo de docente de um regente de turma, é pre
ciso que haja antiguidade; merecimento, o isto fica ao crite-
río · dJ Prefeito: . · · · . 

Agora, si de facto; como diz o nobre Senador; e não ponho 
iaso .em duvida, o Prefeito já aproveitou o funccionario obje
ctivàdti· por esta resolução no cargo de· docente; nada soffrerá, 
nada perderá esse funccion::~rio com o facto do Senado appro
var o 'iJét(): O contrario do que diz S. Ex., é que devemo~ 
fazer, porque é dever do Senado continuar a firmar a verda
deira doutrina: da Consolidação n. 5.160, de :s de marco do 
1904; segundo a qual o ·Conselho Municix:al não tem compe
teJj.cia. para fazer nomeações. Si o Con~elho não tem esaa 
compef.encia, como a quer dese,iar·? Nemo dat quod non habet. 

Como o fúnccionario em •Questão não soffl'e. cousa a@iirili, 
por já .~Jstar. ~rovido . no cargo, entendo qu;e por isso mesmo, 
o Senado pód1a tomar, já, conhecimento do véto, pàra firmar 
doutrina • 

. O que o Senado, porém, não póde fazer, em obediencia 
á lei federal... · . . . · . 

O Sa. ImNEU MACilADO - E o Senado póde mandar re-
verter alguem? · · 
· O. SR. LoPES IGIONQALVES - ... é negar ou .recusar o 
cumprimento .. (lxacto. á disposição, que. acabei de.citar, dispo
sioio (ranchant, imperativa e. cathegarica, consagrada .no § . 6•, 
do art. 27, da citada Consolidacão. . . . · 

. Como poderia o Senado. apx:rovàr a reso.hicão sllin atten~ 
fUr contra a Lei Orgaili~a do D!stricto? (Pau~a.) ·. · 
· · · Çertàment~ . que se insurgiria ~ontra os ·preceitos· esta

b~leclilos, e é 1sto que absolutamente, o Senado. não póde nem 
deve :fazer, para ser QOherente como tem sido sempre no 
tocante á. doutrina ou. precedentes firmados. 

. . . ' . . .... · 

Entretanto1 apesar da allegação do nobre representante 
carioca, nada mfluiu no fundo ou merito da questão, decor
rente do véto, devo declarar que, como relator, me não op
P.onho a. quo o mesmo volte· á Commissll.o. (Muito bem; 
muito bém.) , 

O Sr· Presidente -'- Si não ha quem queira usàr da pala-
vra, encerro a discussão. (Pauàa.) . . 

Está eneerrada; Os senhores que ·approvam o requeri-
mento, queiram levantar-se. (P.~usa.) . 

.Foi ii:Pprovado. 

NA~~.iZACÃO DE ESTIW!GEII\08 
--·~'-·-·r 

· : :Disciti.E!s!lo. uilicà da elllel'ld~ ·da Oamara dos · DeputâdOII; 
~lll>Stitutiva do projecto do Senado n. ~2,. de i9'i 9, estabele.:< 
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C91}.PO fl~ .. cQn.dicõ_~ê·. a quç s.e çle~eJll. s~;~~.m~tte,r o~. ~stra~eiros 
resrdcnles nb Brasil para o ·fun de oliterem nlili.ira:JfzaQio, 

_Encerrada. 

E' . apprôvacla a seguinte 
\ - ~--·· .......... ,.,. .. --~-~-- ...... -.. 
11~~~~~~:~? .. ."!'~·-{~~- ,', ..... · .... -·-~ ... • .-... - • : .. 1 ••• : •••• '"·~· •• 

EMENDA ))A GAMARA 

.. . ~. 
Emenda ao projecto do Se-nado que estabelece condições a que 

se devem submette·r os estran{/eiros residentes no Brasil 
para o fim de obterem titulo de naturalisaçilo, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• A prova do nacionalidade adquirida por força 

do disposto no n. 5 do art. 69, da Constituição.da Republica, 
- que considera cidadãos brasileiros os éstrarigeiros· que pos
suírem bens immoveis . no Brasil e forem casados com bra
Silêiras ~u tfveretn: fi! li o~ brasil,eiri>s;. ~om_tarito .. que . r~sidam 

· no Brasil,. salvo se mamfestarem a mtencão de não mudar 
dê nacidnaliilade, _;. será feita por titulo . declàratorici e%,;, 
pedido peld. Mlriisterio . da Justiça e Négoeios Interiores, tne.; 
!liante i·equerimérito tio- interessado ccim a firma réconhecida-, 
ou por procurador legalmente constituído. · 

Art; · 2.• Para. que seja: exj)edido o titulo deciaratorio de· 
verá o estrangeiro provar: · . _ ·. · 

à) que reside rio Brasil lia mais de cinco llnnós; 
b) ·que ·não manifestou intencãô de cdnservàr a sua na"' 

cionalidade; . . . . . . · 
· c) . qtie é casado com brasileira; com quem convive ho
nestamente ou de quem; depois ·dessa convivei:icià está !e.; 
galmente separado; ou que tem filho brasileiro legitimo· ou 
reconhecido; · · . _ · , . · 

d) qüe é legitimo possuidor de bens· immoveis no Brasil 
que se _prest~l!l par.a _ ~~~bitaçãq ou para estabelecimento agri

.cola, commermal ou mdustr1a.l. 
· AtL 3.• Expedido o titulo ueclaratorio, a muda'Iica: da 

. naCionalidade considera-se effeotuàda dosc!e à data: · dà eh.:. 
trada do. requerimento inicial, em termo~ reSiu.lares; no Mi.:. 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores ou na secretaria do 
Governo do Estado, em que tenha o requerente suá resldencia. 

· Art. 4.• Quando, perante os juizos vitalicios da União ou 
dos liMados, fõr considerado brasileiro naturalizado, nos ter
mos elo n. 5,. do referido art. 69·, o estrangeiro que, directa
mente, haja feito a prova dos. requisitos constitucionaes, o 
juJiZ, que reconhecer essa qualidade, é. obrigado, sob pena de 
respqn~abilidade criminal, a fazer, immediatamente; commu-:: 
nicaçüo de .seu despacho a:o miniatro da Justioà e Negocias 
Interiores, .juntando, p·or certidão, o inteiro te·or dos se!uin.:. 
tes documentos : . 

· a) peticão, r~quó'rimêiito ou ijualquér éseripto, em que~ 
o estrangeiro haja solicitadG o reoonheeiiJleJito. d8qlle1Ja, . qua
lfdadé·; . · · · · · . · · . . ·. . .. .. .. · . ...r 
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b) provas, que, da existeneia daguelles requ,isitos, haja 
prorluiido em juizo. 

AJ-t, 15.• Em todos os casos do naturalizações será indi.s
pcns:.~vel a prova do residencia no Brasil. 

Art., ü,• Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados,. 29 de dezembro de 1 02·(}. -
Julio Rucno B1·andão, presidente, - .4.. V. de Andrade J!r:• 
zerl'a, 1• .secretario. -.. Oclacilio de .4lbttqtta1"que, 2" soerotarw •. 

O Sr· Presidente - l<ica pi·ejudicudo o ticguinto 

PROJ J>C'l'O 

, .... ,~,., .. , . . 
C~l!:-'. . . 

O Congresso Nacional decreta: 

Al't, i,• Os estrangeiros residentes no Brasil, que aqui 
~os.stürem bens immoveis c forem casados com brasileiras ou 
tiverem filholl brasileiros, só . podurão ser considerados eida
dãos brasileiros depois de torem J'CQ!UCrido e• de ser-lhe con
cedidiJ o titulo deelaralorio pelo l\1inistcrio da Justiça c Ne
gocias Interiores. 

Al'l • 2.• Para que seja expedido o titulo deelaralorio, o 
estrangeiro provará: 

r, que reside no BrMil ha mais. do cinco annos, não tendo 
·manifestado a intenção de conservar a nacionalidade brasi-
leira; · 

II, que ú easado com brasileira, com quem j:lOnvivo ho· 
nesta mente, ou que tem filhos brasileiros; 

If[, que é legitimo propriotario de um immovcl no Bm
Bil, q.1o se prc~ta a sua hnbitacão 0111 no qual mantém um 
o~tabflle~imcnto agrícola ou conunorcinl ou industrial. 

Art. 3,• Revogam-se as disposições cm contrario. 

Senado Federal, 8 do novembro do 1920. - Manoel da 
Alencar Gutm•arães, Pt•esidente, · interino. - lfe1'!neneuilúo 
Lopes de Moraas, 2• Secretario,· interino. 

O Sr. Presidente ,...... A emenda v ao tt Commissiío de Rc
(]ac~üo. 

. ':. 

i:SSPECÇ?>o J)~ s:\UDJ~ A PU,NCCIOl'AniOS PU!lJ,lCOS 

'I 
Conlinuacüo da 2' discussão da proposicüo cltt Camat•ii 

<los DPputados n. 158, do -1020, dispondQ sobro inspecção do 
saude do funccionarios pn!Jlico~ c dando outras 1~rovitlencias. 

O Sr. Paulo. do Frontin - Peço a. palavra. 

· O Sr. Presl!tente - 'l'Nn a palavra o Sr, Senador Paulo 
de: Frontln. . ... ... . . . ... . __ ..... 

. 
t 
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O Sr· Paulo de Frontin (') - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra para obter uma informar,ilo do illustre Relator da Com-. 
missão, o honrado Senador pelo ESl)il•ito Santo, · 

. O projecto diz quo, na 1'órma elo arL 25 da lei n. 2.083 
ele 30 do junho ele 190!l foram mandados ú inspeccüo de saude 
·li i. versos funccionarios. 

Ora, f.ive opporf.unidacle ele ver, quando desempenhei as 
!'unccões de director da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
rrae. esta lei tinha sido revogada. 

O Sn. JERONY:Mo MoNTEIRo -Nilo, ellanão foi revogada; 
O SR. PAULO DE F!IONTIN - Na Central, varios funcciona

rios não estavam em condicõcs de continuar, sendo que alguns 
.iú se achavam internados no Hospício de Alienados, portanto, 
r-os casos de uão ·mais poderem prestar serviços. . 

Mandando-os á inspeccão de saudc, baseando-me nesse 
clecrcto, tive cornmunicacão official por parte do Sr, Ministro 
r;ue o decreto não estava cm vigor. 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO -'- O projecto ora em discussão 
n a que se refere essa emenda é antigo, mas se refere a dispo
sicão que ainda está em vigor. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Esse é o ponto que CU pediria 
uma explica~.üo a V. Ex. . . 

O S11. Lmz ADOLPHO - E' do dezembro do 1910, E' uma 
lei concernente a todos os funccionarios publicos. 

O Sr.. PAULO. DE FnoNTIN - A lei do dezembro de :1.916 
t'ovogou as disposicõcs cm contrario. Essa consolidou tudo 
l(uo ora relativo a .licen~as c aposentadorias, estabelecendo até 
a dupla inspcccíio, com 90 dias de intet•vallo o com a presença 
do rcproscnt.anlc do Thosouro. · · . · 

o . Sn. JE!\ONYMO MONTEil\0 - 1\las o prójecto em dis
cussão declara que a d isposicão daquella lo i continúa em vigor, 
c então· reproduz essa disposi~ão. Peco a attcncão do V. Ex. 
para este. nonto,. 

0' 811, PAULO DE FRONTIN - 0 projecto diz O seguinte:· . 

"E' o Sr. Presidente da Republica autorizado a 
Ruspender no exercicio do suas funccõos por tempo in
determinado. c som vencimento algum, o funccionario 
publico que na fórma do art. 25, da lei n. 2.083, do 30 
de .iulho de 1909, i'ot• mandado a inspecção de saude c 
a c lia não se submotler." · .. 

Ora, parece-me exactamente que essa disposição de que 
li· ala o projecto está revogada. . · 

O Sn .• T!lnoN\'Mo MoNTEIRO - Perfeitamente; mas a 
omcnda visa reproduzil-a. 

O Sn. ·PAULO DE FnoN'riN - Peco venia a S. Ex., mas a. 
omencla diz apenas o seguinte: "Suspender, depois de processo 
administrativo, o por 15 diaR, perdendo a gratificação, o mais 
como eslá", 

' . ' . . . ' ' 

( •) Não foi revislo polo orador. 
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· O SR. JEROJ'i'YMO~!JNTEIR() - Estabelecendo o projecto 
1.ma' lifsposlcAi:i' d~!í~'á iiatu'r~~a. ~ã~ · ·~e,ve· P.r~vàlec~r· g· :pro~· 
.lecto actual, a despe1to 'dó se referw á d1sposrcao· que nao estli 
~~~~~~~e ? . . .. 
. · p .~R. :p~p~o DE FIIOr:!TIN .-. Neste p~so ~~~ia revjgox:ar ~ 

diSpUSICilo revogada, e nao d1zcr "~e CQIIÍOr!l'H~Jl.de ... , 'PPf!l!le 
de c.on(m•m:idade• quer dizer viuencta, s·endo· portanto prec1so 
titíe o''pfojecto'rev!gorasse a· disposi'cão. · · · · ·.· · · ·· ·· ·· 

. 
0

: ·1•. ~I , I'·. • )'.!: 1 I' 1 I H • "I,'; r ! · • :! :~o'\ ' 1 ' :1 ' . . 

Si' R,. ljlx. não se oppõe, eu r~q!lllr~rei ~ V()lta dq P,FOje~t() 
á ~~mffi'~êap, p~.f.~ ~m e~~qJe . m~~~ · ~et1~p: · · · 

. Q SR. JERONYMO MONTEIRO- Não me opponho ao alvitre 
·do v•; Ex; 'Entretanto,' devo declarar· que'só·acceitei o que já 
híivlil: sido ad()ptaqo•pela ·com'missão de Justiça· o· anno pas~ 
eaâà/ Esse prílJecto· só·' veio· 'ás·'minhas · inãos 'para ·eu dar •pa
recer sobre a emehdlf apvêsentada;" Sobre· ·ella· foi ·que ·fallei, 
e m~d~a~~ll.i·Jl~~dtll 1P~nt~.;. é. !lHP ç~t~d. ProJect~, ~~r~rinP,q-,se a 
Qma JQposJçao. e e1 •n1erwr A am a"mABffiO que essa IIli. es
tP..i9.' vigente ·tendo ês~a ~Oisiip§(cã'q 's'iil~ 'fncHjjd~ nP 'i!r&J~cto; 
dey1a pr:evalecer no novo proJecto. F01· por 1sso que de1 pa
ri'cér' favora'Vel·'á' emenda:. Entretanto, o alvitre de • V. Ex. núo 
á~Jtfio·-~ .. , ·.~ .. ;., .. '''Ir'"' ·· ·\.... ·~·.,,.. ·· · ... · ·• · 

· .. 0 SI\. PAULO DE FRONTIN - Perfeitamente; a redacção· 
idevei'ia' 'ser 'd'ivârsà'"nesle · cáso, para· eyit~t as· ·duvjdàs ,. sus
citadas,, ' · .. '···: .... · : 1:· U 
· · · Vou, portanto, enviar á Mesa um requerimento, solici

tando a volta ão'"proJeéto á'.Ciíiümissão ·de Just!Çif·e Legisla-
oao:1 .. ; ' ·: ' ' " 
I\~,. I · . . ·~ 

O SR. PRBBIDENTII ..__ Devo informar ao· nobre Senadol' 
}Yelo·'Districto"'Fed·e~al' de' que, já''tendo"volta(lo· uma vez á 
Commiss!io o projecto em debate; o· requerimento" de· S; Ex: 
n!iQ· 11Q~e ~!11\ ~cc(litp p~!a Mes11, pÇ~r ~~ op,p~r !I .isto o ar:tigo 
i~8 do Regim!lnt!l, rma'!lâo 4i~PÕ!l; · · 

' ' ·. '!, . . .. .. 

«E' vedado, na mesma discussão, l'BPf9dJIZir aQill.,. 
mentos, ainda que em termos e para fins differentes.:. 

' ' . '" ". ' • .. • I . ,'' ' . !" '. , . •.' ·~ .. ' .• ', 

Salvo na hYP.othese de, encerrada a discuss!io, V. Ex,. 
o r.eápres·entar.·"'·'' •, ...... , ..... , .. ,, ... ,, · · ·.'. · · · 

1 ....... ', " " 'l'. "f ~. . 

· · O !SI}. fAU~ DE Ff\!lNT!N. ~· Perf!)itamente~ 
'· ' • ·' ' 1\ , ' ,n ' , ' · '" • • 1 !'I I • I• o": I o I'~ I , : 

. Q SR. P!ill!"llllli!>!'I'B -. . Si mais 11ing\.lflm qner. \.\Bar da pa-
lavra, encerro a discussão. (Pau•a:) :' ,, ·. · · · · . 

. Está ~n,c~rr,~~a. .. . ' . 
O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra pela ordem. 
~····..,. '·'"·''•• .... · ·"~p -. .... 1':" • ~ ,, ' .·.r····. ,, ·: · :'\ 

- O Sr. Presidente - Tom a palavra, pela ordem, o nobre 
Senndnr, · . . ·. · . , . i: ; . ctl ~11.·.':1 l'J . •t:r .. ~. I ~ t • ., 

· () ~f.· I1U11P 4~ ·f~Pntln (pe(a o'rdam) · -. . sr. Preijiden .. 
f.e. ped1 a 'J)alnvrn para rflnovnr o requerimento . h a· pouco 
feitq, no sentido de voltar. o projecto ó. Commissiio de Justi-
çn e Legislação. · · • ·· · '·· ,,. .... ·· ·· 

!' 
i 
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Vem á mesa, é lido, apoi·ado e posto em discussão o se-
~~ . . . . 

.RE,QU~MEN'I'O 

Reiiueir~ que volte á Cominiss!ío de Justiça e Legisial}'io 
a pl'oposicão da Camara dos Deputados n; '158, de 1920. ,. 

. . S!\la das. sessões, iS de julho de ~~23. -. Paulo de · 
Frontm. · · . . . , _,.., 

O Sr. Preside~Jte - Os senhores .que IIIPpro:vam o re
querimento queiram levantar-se. (Pausa.) 

'FQi . BPP,fOV!!'4c•· 

Esgotadas as ma teria~ da ordem do dia,. ·vou levántar a 
~essüo, designando para a de amanhA a seguinte · · 

. . . 
O.RDEM DO DIA 

" ,. . .. i I' •• ·' 

Discussão ).!nica do véfo do Prefeito do Districto Fe
deral, n. 103 de 1922,· á resolução' do Conselli'ó" 'Municipill 
Jll!l-ndappq contar . a nr~Il!JBI cjr, f\)lre!l, guarcjíf. ~a. Inspectoria 
~!l M11ttas, Ja~dlns, Caca ll:P:eScJl, Q tetpP<! 4~ ~eryjg,q q!l!l m!ln
~.q~1 S,(~3;'/ o;~w7' faV~rqye~. da Cr?f~mlS~C!O. ~e fJ~rJStH!ffy~O,, 

' . ·' 

Discussãc unica do t'éto do Prefeito do Districto Fe
.deral n. ·114, dé ·i922,· á resolução do Conselho Municipal au
mrir.nndo · a • contagem de· tempo que· menciona, á •adjunta de 
a•· classe' .J), Marlà Em i! ia Pereira Coutinho,, para· todos ·CS 
l.'f.feítos (com pa1•ece1' contrario da CommiRSi.iO' ·de Constj-
tuição; n. ·i!J!, de I 9Jl.~) . · · · 

.· '~ 'l:.íscl.]s'são' tirtir,;t (lq v~tq elo :Pr.ef~if.o . c:lq Pistrictp . :r"
~ ara.! l1· po, M 1 ~~2, ~- ~~~s~lucil.p do G9nselhp ;Mpniclp~l 
que autpnza p l!llXlho nnn)laj ~o 6 :000$ á :IDsçola de Mte~. 
~cieHPias · e P.rpti~~õP~ . ~ii?et~~~ • . Qr~in~ ~.a 'ro~,~co. '{ç~m · 
fffi.ff~'!' {a.vQ_7'flV~~ d!l Camm1B§~o d~ {jofl~f~~!flÇ~!!~ ~· 70,, ~~~· 

· ~ Di~russão unica do parecer da Oommisslio de Mallinha e 
Guerra ·n> '28, 'de 1923, opitiando·•que seja indeferido 9' re
querimento · cm que o maJor graduado, · reformado, d,p Ex
l'rcito, Julio Calheiros Bandeira de Mello, pede que a sua re- . 
.fórma seja na' effcctivídade tio· I!lesmo posto'.·.··· · 

f,cvnnla-~o a ~ess!lo ás 14 !I ora,~ e 30 minuto~. 

45• SESSÃO, EM i!l DE JULHO DE 1923 
L., , , ""': 

PRESID!i.NC!A DO SR. ES'I'ACIO CO!MllR.A, PRESIDENTE 
.·; ,,:! :·• ·. I, ,,,.I_,! ' •·' I d,,.,.• '" ,• 

, A's 1.3 e 1/2 horns !}Chn!l'l-SC presenl.cs f!ê ~rs. Ç)Jegario 
Pmto; Lnnro Sndré. 'J'ustn t:hormont.. Jnt'lln· no Brasil. Cunha 
Machn!'lo, .Tosó Euzebio, Costa Rodrigues, BenJamin· Bàrroso, 



.Toãr• JJyrn, Ferreira Chaves, Carneiro da Cunha, Manoel 

.Horua, Moniz Sodré, Bernardino 1\fonteiro, Nilo Pecanha, 
Paulo de Fr~mtin, Bucno r:lc Paiva, Alvaro de Carvatho, Luiz 
-Adolpho, Ramos Caiado, Hermenegildo do Mornos, Carlos Ca
valcnnti, Generoso Marques, Vidnl Ramos, Fclippe Schmidt 
e So~ros dos Santos (2G). · 

O Sr. Presidente- Estando presentes 26 Srs, Senndorcg, 
abro-se a sessão. 

Vac ser lida a acta da sessão ::mLcrior. 

O Sr. Vida! Ramos (sert•indo de 2' ·Ser.retm•io) procede ti; · 
leitura da act.a da sessão anterior, quo ú posta cm discussão, 

O Sr. Pau!Q de Frontin - Peço a palavra sobre. a acta. 

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

. . O Sr. Paulo de Frontln (.wbre a acta) -Sr. Presidente, 
bem a conLragosto sou ob1•igado a fazer uma observação sobi'e. 
a acta p'ublicada no Dim•io do Cona1·esso de hoje, 

Na discussüo honlmn havida sobre o véto, tomaram parte 
tros oradores: o que esfá na tri·buna, o meu illustre .collega, 
t•cpresent.ante do l).istricto Federal, e um membro da Com
missão de Legislacão, Relator do véto, o Sr. Senador pelo .Es· 
t.ndo do .Amazonas. . 

.\s man ifestacões do Senado foram mais ou menos as 
mesmas para os tres oradores. Entretanto, cu vejo que a im· 
pressüo para o publico e para quem lê o Dim·io do Congresso 
púde ser differenLo do que se passou. 

O discurso do honrado Senador pelo Amazonas terminou 
nestes termos: M1tito bem; o orador é vivamente cumpri
·mentado. Ora, si a todos se fizesse a mesma' observacão, eu 
não teria nada que di?Jer •. E' uma questão de exaggero e, 
. emfim, o ex•aggero estabelec.e uma relatividade. Não me pa
l'oce razoava I. · porém, .. que haja essa declaração no discurso 
do honrado Senador e não ha.ia em rclncão aos outros quo 
tomaram parte do mesmo debat.e. . 

Nestas condi~ões, si V. Ex. quizer consultar as· notas 
tacllygraphioas, verá si quoni tem razão ó o orndor na· re-
clnmacão Que apresenta. -

O Sr. Presidente - As notas . tncllygr,aphicns' serão con· 
sultndas pelo Sr. i • Secretario·. . · _ · · . 

Si não ha mais quem queira u~ar da palavra sobl'O a 
acta, cshí encerrada a discussão. . 

Os senhores que a npprovnm, quoiri1m levantar-se •. 
(Pi!USII,) 

Está npprovadn. 

V ao proceder-se ú leitura rio expediente. 

· O. Sr. 2• Secretario (se1•vindo c/c 1') declnrn qLto nfio hll 
oxpedwntc. · · · · · 

• 
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O Sr. Vidal Ramos (s~,·vindo de 2• Sec1.'clal'io), JWocedc á 
leitura elo~ sogu intcs 

PAI\F.CEHES 

N. o.í - 10:?3 

Tendo em vista «n situação afflictiva dos offlclaes de lnM 
fantariu do Exercito, cuJa mocidade se vae esgotando nos pri· 
moiros postos du sua brilhante profissão, sem accesso,; no 
intuito, portanto, do elevar os quadros de officiaes daquella 
arma, de tal arte facilitando as promoções: propoz a Commls~ 
sfw de 1\larinba c Guerra da Gamara dos Deputado fosse co 
Presidente da Hepublica autorizado a organizar as companhias 

· do mef.ralhadoras crcachts por leis anteriores, podendo, para 
isso, abrir os creditos qne se tornassem necessarios,, 

Ouvida sobre a mat.erin a Commissiio de Finanças da Ca· 
mara, opinou cllu pela approvacão do proJecto elaborado na 
Commisgão de Marinha e Guerra, desde que as despezas de or. 
goani?.ac;ão das novas cnmpa.nhias de metralhadoras corressem 
por conta ~ela taxa de sorteaclos e na proporção da referida 
taxa~. · 

Em justificativa do seu r•arecor, a alludida Commissuo 1e 
Finnn1:a~ da Camar·a dos DeJ)utados ai.Jegou: 

a) que o projecto da Commissão do Marinha e Guerra at. 
londia, embora modestnmenlc, a uma situação anormal d:~ 
no;;so Exercito, com varios cnrpos .sem effcctivo cm pracas n 
com ou lros de offcctivos incompletos; 

· bl que a organização, autorizada pelo proJecto alludldo, 
rlaa 20 companhias de metralhadoras creadas por lois ante· 
riores, llclorrninava um accrescimo de despezas de 772:800$ 
por anuo na parto relativa aos offioiaos, estando o Governo Já 
autorizado ús dospczas referentes no pagamento das pracas; 

c) que, finalmente, «o nugmento de despezas decorrente 
da medida proposta pela Commissúo de Marinha e Guerra•, 
nãn era mn ubicc pnra a Commissiio do Finanças, ante as van· 
tagcms da inslrt1ccüo militar, visto ser a metralhadora arma 
quo exige aprendizagem séria, para me1hor efficiencia,, 

Em face do parecer da sua Commissão do Financas, ap. 
provou a Camurn o projecto elaborado no seio da de Marinha e 
Guerra com a alterucão, proposta pela Commissl'ío de Finan
ças. ele correrem n!'J dcspezas po~ conta da taxa de sorteados. 

· Submeltida a proposicüo da Gamara, de n. ·U9, de t92l, 
no exame da Commissã0 do Marinha c Guerra do ·Senado, 
opinou esta pela sua rc,íciçüo, porque: 

a) t1ão ha necesRidnde do autorizar o Governo a organizar 
ns companhias de metralhadorns, visto como já dispõe o Poder 
Executivo dn necessaria nulori~acão para crear drtns compl!.• 
nhias, quand@l.julgnr possível o conveniente no serviço do 
Exoroilo• . · · · 

b) a' lo.xa de sorteados, a julgar pelo que rendou em 1922, 
....:. menos de 300:000$,- é insufficiento para o fim detormi· 
nado nu proposioão ria Cnmnrn; 

c) a ln:xa do sm·leados .i(t tem destino especial, regulal!ll. 
))elo decreto n. L370, do 1\l do dezembro do 1021 (art. 1• 
§ 30): 

tl) a oricmtuoão do nclunl minisLro da Guerra ú do «dar 
organizncão ao maior numero passivo! de uni·dados, de nc-
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côlllO cqm os preceitos do pecrcto organico .n. 12.2~5. 4~ 31 
de dezembro do anno atrazado, embora com os effect1vos 
fracos compativcis com a no~sa situação financeira, mas sem 
sacrificio da instruccão dos quadros c da tropa:.. 

A' vista do exposto, porque está de accôrdo com o pare
cer ·da Commissão tcchnica do· Senado, a Commissão de Fi
!1anc~~ t~mP~!U acpnselha a rejeicãp da proposiç~o da Ca-
ll}ara dos P~JlU~~Qpê, ~DR n. H!!, qe 192~. · . 

~ala qa~ C~~Timissõe~, eJ'Yl .tà. de j:uJJlo de 192~. - Bu~no 
de P,ai~•q, P!:!!SI~ent~. ~ Sam pato C01;!'êa, Rel!l~or. - La!.fro 
Jlliill~r. -J~qô f.'l!l:q~ - .f'. e~'P. pe Scl·t·W1~t: - . .(usto Çher'f(lo.nt, 
Mon~; Sof{l~f.'; --;(o,~~ ]i;~s~b1p,·- Vesp,uc1o qe A.~rll!l· ·-.Ber. 
'!!!'tifo •l!P.nteirq. 

PARECER DA COMMIBBÃO DE MARINHA E GUERRA N, 38, DE 1923, 
'·' ··". .,. . . "A 'QUE SE REFERE O PARECER' '. · . . ., 

' ~· • ~ ' '•. : .1 ~' , • I • ' 

4: proposic4p q~ Camar~ ~os D~puta~os .n. 149, de 1921, 
autoriza o Governo a orgamzar· as companhias de metralha" 
doras, creadas por leis anteriores, quando a taxa de sorteá.:. 
dos e~tjyer vigprl!ndo e !la proporclio da respectiva rend!!. 

Nmguem poderá affirmar, pelo exame da . proposiçno 
acima, ·que com os ctous unicos preceitos que à formam seja 
ppssí:-.:-~1 r~~ôlver-se ·o pro~l~ina que .ella foca,iza. Principal
mente, . porque toda · a vez que a le1 preacreve regras para 
êrear tal.: ou· qual serviço novo, remodelar tiin dos existentes; 
- emfim, realizar qualquer objec'tivo de alcance soc'ial, 'po~ 
I~tj!lQ ati !!dmi#iátratjY!l ::...., ~ jntiiltivo 'q)le, a'o' mes~o pass!), 
fiO~ ·p Go~~rn~, n~o Sl!llPlesmel}te autorJZaqo,. mas lmperatJ.:. 
V!,lmente' apstr1c~o, I!O cumprimento · qe taes r(Jgras, . salv~ 
qup,hqo ·!? · proprJ~ · t(Jxtq le~al· traz ~l~usula exjlressa, tornan• 
do•o' desqe logo de execução condJCJOnal ou facultativa, ad 
l'bii'tim'aó P~dêr"Executivo':'. Esta'' parece .a boa doutrina. 
Orii,"á'á leis 'à' qtie se, 're(e're' a proppsicão cm apreco 'não COP.
p~~am ~f3ril(Jjplüit(J" clal}~ul.a; logo; ~everiam s~r cumpridas . 
mtegralmente,· tlesi:le' ~e tJVessem SidO preenchidas todas ·as 
· exil!'enc'ias''n~cessai'i!lS á' sua· àuthi:mticidade e vigor. Nãp n'o 
f<irá~; ·~ra~~s if fO:Çto.rÇs' de podero~a· ~a:otuacão,: silf~foien~es 
por·· &1 sõs ·para Justificar· essa' om1ssao; ·'os quaes, dev1do 
mesmo lt"intensi'dai:le 'do ·etféito já produzido; ·certamente não 
poderiajl'lspr aililqlladas · pela méra influencia· da' •faculdade 
ri!dürutante, agora" outorgada ao Presidente da Republicá, no 
proJeoto da Camàra'. ·. ·· · · · · . · · · · · · 

Accresce que a condição supposta capaz de emprestar
lhe viso 'de e;eql)ibilidlide .....! ren~a da taxa de· s0rteados -, 
àlllm' de ntJ:o· ·offeréoer recursos· para 'o sim 'desideratum, visto 
qué;' segundo a· ultima· m·erisagem presidencial, em 1922, n!lo 
attingiu · a· tresentos' ·contos· de ré'is, tem; pelo proprio decref.o 
lt'gislativo que regula sua cobrança (n. ,4'; 370, de 19 de de.; 
zoml.iro ·de ·1921 · art. i•, § a•), o destino' especial de custear 
aR· dlispezas: realizadas com o serviÇo militar;' deduzidos "Uni-
cnrr.cnte os encargos da respectiva arrecadação. · · · · · 

'Em consilquencia; · torna-se evidente que a adopção do 
dito projecto' seria· de efféif.o' contraproducente e nnarchiza
dor, em nossa lngislnção militar; tanto mais quanto, sendo 
n ··orientação ·do actual· Ministro da Guerra dar oroanização ao 
maior numero· pos~ivel du ~~~idades, de accórdo com os pre-
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ceitas do decreto organico n. 12.235, de 31 de dezembro do 
anno' ·~ti'a.~~dD,3W~Ofa C9!ll erfeqtivo~ fracos CPITIPativeis com 
a nossa slti.Iaçao fmance~ra, mas sem sacrifício da· instrucção 
QO~ quadros:·e·da·t.r()pa; ·cstão'"orgallizad~s '~U ~lll Ofg!1,1))7o!jpiio 
as çompanh,1as de _metr~lhadopas pesa~~~ dqs''tr~z~ 'ri)~IJI1~nt:~~ 
de mfantaria~ º nuxt~!l dos vm~~ ~ f!OY~ b[\t~lho!Js . dp cac'!~o
res roa Plliotoe~ · 'd~ me~ralhad~J;a~ l~v~s. ~IJ!l q~iti~e · rell'i!llen
tqs: de· ~avana,rm. mrle'perrdcnte · !l do~ é!J\CP · ~e éavallari~ ~!i
vJsionaria, ·não ''iallt1ndo nas pertencente~ aos batnlhõês .de 
infantaria montada e aos incorporáao·s dos 'regimentos acirria 
m!lnci~nlldos, bem ~g!llo t.s de que s.e acham arniadas· 118 ~s· 
~Jladri~has de aviacao ·e ·a companhia de 'carros" de·· assalto. 
Nàffi.':~{lrfa ppssivel·á alta e brilhante • capacidade technica do 
illustre titular da pasta da Guerra deixar de· cuidar ·com ·o 
preêiso zelo 'patrioLico; elemento materiàl tão formidavel. para 
ol:!ter-se, no • campo ' de· batalha, a preponderancili · da acçlio 
pl!ta potencia· dO' 'foao, mediante o emprego multrplicildo 'dâs 

· armas automaticas, entre as· quaes ella primO:,"'conforme' 'bs 
novos processos de combate que a terrível cxperiencia. da 
s-rand~ g~J:q~ v~il! en~inar ~os ~x~rcjtq~ de bpje. ·· 
· Nes~ps · eondu;pes, a .pommissao de Mal'Ipha. e Guerrl!, 

,julga dever ··aconselhar ao Sil'nàdo ·a rejeiÇão ·da proposjçã() · 
n. 149, de 1921.. E' o seu par~o(lr. 

Sala da Commissão, 29 de· ,iunho de 1923. - Carlos Ca
~(llça.nti, R!'lb· !~t~~, - Lquro Sr.uré. · _:_ ~(Jnjamin B,qrroso. -
z:~r~,r~ f.~ ~. · · 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 149, DE 1921, A jlUI!l 
SF. REFEREM OS PARECERES SUPRA 

O Congré'sso Nacional decreta: 
. Art. L • O ~!lverno é autoriza,do .a org~tn,izar as cgf!1pa

nhia•· ·rte n•l!l.rnllladoras ·creada:s· JlOr ·leis anteriores c nu o or-
. ganizadns até a ~resente data. · " · ·.· · · · " 

Art. 2. o O Govet'DO execularti esta 'lei, quand, estiver: vi~ 
gorando a tàx~. do. sortead~s; e tias J?f!:lposi'cóes ~a 'rerida da r~
ferida taxa, fiCando tambem autorizado a abrir o necessar10 
credito. 

Art. 3." Revogam-so as disposições em contrario. 
C!lmBl'l)- rios Deputa~os, ~o d~ nllvembro dé 1 Q22. ·- Ar

tlolfo ··llodrl(lue.f rie :A:zet•edu, 'l;1re::1dente; -'- Jose Auousto B.e
~P.rra rlP Medeiros~ i o Secretarw. '- C o.! ta 11eyo," 2•· Secre1arJO. 
~A imprimir. · · ' · · '· · · •· · · 

N. 95- 1923 

.ti. flr•1IJO~ic4o :la Ül\IJHll~a, n. 1~, Ol) corref!le ~nno, ~~htl)r:t
lirtn aoJ ·l!xariHl l!a f!mnmi~sao de FITianoas1 c!Jnsta · d~ 'l}l!·~lJ'lZ~-
oão ao Governo p,~r~ a O:b~rt~r~ ~o~ sep-~mtes cre~!~o~: · 

Ar( .. 1. ~ Nn lmporta'Qcia d~ 5 :21>5$950, t1nra ooc~?rre~ nos 
)•afí;l'nhf.oó a ~tt·: 't.fnnj ·d~reit(! t.s ~u!J~tit1-1tqs 'dof J.Ul~Ps de 
~cr.çãô bacharcls Qctavlo Martms ~l)drigu!Js, CQ.est1no Ca~
los' Wandcrlcy'' l.<'~ancisco de· 'Gouvlla · N!Jbr~~a e Sezm~ ~l!r-
tiosa. 'dô"Valle·.! ·· · ·· · '· . · · · · ·' 

A ri.. 2." l\'n imporl.ancia de 1 :250$ para r,n!)'amonto do 
differenca de gratificações adrlicionaes ·a um· ~()qnotor ~~ de-: 
bate~ .- ·· ' · •· , .. · .. · · · · · 
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· Al'i. :J. • Nas importnnc:us de G30S c 5 •554$50(1 para i)agn~ 
lllOnlo de srntil'H·acoes aclclicionnl•.S a' dous bchyg~aphos. 

O c·,•crlito du pri:neu·a importancia nrima mE'ncionatla foi 
solicitado por mensagem do Sr. Presidente da Republica, da
taria do 2!1 de novembt•o J,Jroximo passado, para cumprimento 
do nrt. 18 do decreto legislativo n. 4. 381, de 5 de dezembro 
de 19~ l. c os 1emui~, de~linado> a pagamentlls de funccwna• 
rios da CumaraJ fciJ'am incluídos na proposição por iniciativii 
dnquella Casa u Congres.~o. . . 

O art. i• ·da proposição, que so occupn do credito pedido 
pelo Governo, precisa de duas emendas para ficar de accllrdo 
l'OJr. n wen.ngam~ A ur·imcira, relativa ao bacharel Octavio 
Mnt·tons Tlodrigu,,s, qur a proposicão declara ~et• Juii do Mi
nas Gr.rnes quando· o é da scc~ão "do Rio de Jammo; o a sc
~runda. t'•Jial.ivn & qnnntia devida ao jui~ da Minas GP.raP.~ Se
zino Barbosa do Vallc, a qual ú 'de 1 :064$903 e não do 
1 :(14,,$903, como c·stá nn proposi~ilo. · 

Em vista do exposto, a Commissão é de 't)arcllbr que a 
propcsiçtio da. Cmnnra n. 12, jcsl.c auno, seja npprovada, com· 
ns segu rn tes 

EMENDAS 

Ao art. 1' - depois da palavra - "Rodri~ues", em vez 
de: "Mimis Gemes", dig::~-se: "do Rio do Janetro"; e depois 
das palavra8: "Sezino Btu•bosa do V alio, de Minas Gt.·aes", 
rm vez d•l "i :1144$903". diga-S(>: ":I :064$!!03", ficando o n1aia 
como está. . . 

Sala dr.ts Commissões, 18 de julho de 1!!23. - Bueno de 
T•ai!Ja, Presir.lcntr. - J,J.~é Ji:useb'io, Uc>latoJ•. - Lauro MiUlcr. 
- Joiio Lura. - Vespu!Jio de ,1b1•eu. - Felip;1e Schmídt -
11ernardn .llontei1•o. - Munú Sodré _;. Sampm~o COI'I'Ba. -
Just, Chm·mont 

l'ROPOSI()ÃO DA CAMARA 'OOS DEPUTADOS N. :1.2, DE 1923, A QUJ!l 
SE Ufl~!lng. O PARECEI\' SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.• .Pica o Podei: Executivo autorizado a abrir, pelo 

Minl.sterio da Justicli c Negocias 'Interiores, o credito especial 
õe 5 :255$950, para occorrct• no pn.gamento a que teem direito, 
\;m virtud.e do disposto no art. 18 do decreto n. 4. 381, de 5' 
t:e dezembro dD 1921, os seguintes substitutos dos juizes da 
,;eooão: bachnr·eis .Oclavio Martins Rodrigues, de Minas Geraos, 
877$160; Celestino CaJ•los Wanderley, .cto Rio Orande do Norte, 
i :614$::195; Franciscn de Gouvôa·. Nobregn, da Parahyba, 
1 :699$49BJ o Sczino Barbosa do V alie, de Minas Geraos, 
1 :644$903, pagamento relativo ao período quo vae de H ode 
clczembro de 1921 a 31 do dezembro de 1922. 

Art 2.• E'. igualmcnf.o. autorizado o Poder Executivo a 
n!Jrir o credito especial de i :250$ para pagamento de· diJfc
zocn~a de gratificaoiíes nrldicionaes do 5 o/o Mbrc os venoL
mentos de um redactor de debates d•n·anto trcs mezes de 
rxerolciu do 1920 o os exercicios de 1921 e 1922. 

Art. 3.• Ficam igualmente abertos os eredilos e8peciacs 
de 630$ c 5 :5M~500, para occorrcr no pag·amento de gratifi • 

·I 
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ca~õe~ ad_dicionaes a gue teem direit'? dous .tachygraphos, re. 
ópecllvamente, o de a• classe Amcnco Lruz Leitão o o de 
2" classe Cesar Luiz Leilão. 

Art. 4.• Revogam-se us disposicõGs cm contrario. 
Cumaro. do~ Deputados, 26 de junho de 1923. - A1•nol[v 

'Rod1•ignes da Azevedo, lll'esii.lcnle. - Pedro da Costa !lego 
1" SecJ•etario. -- llaul C1WJ/lo JJarroso, 2• Secretario. ' 

N. !lü-1U23 

Foi pr«::sente á Commiasão do Jl'inancas para emitLir pa
recer, a proposição da Gamara dos Deputados, n. 15, deste 
anno, que modifica o iml)osto do consumo sobre vernize> o 
tintas. 

A modifJCatão dLl imposto de que trata a proposição foi 
solicitada por mensagem r.lo Sr. Presidente da Roptrblica, de~ 
pois de ser ouviclo o Relator deste parecer, que, autorizado 
pelo Presidr.nte ela Commissão ele Financas, declarou não te,• 
sido sua i~:ttencão incluir as tintas de imprensa no novo im
posto de consumo lançado sobre· a rubrica «'I'intas), Com ~ 
mensagem du Governo. se manifestou integralmente de accõrdo 
11 Camara elos Deputados, votando a proposicão que a Com
missão de Finan~us julga merecedora do assentimento elo Se
nado. 

Sala das CCJmmissõcs, i& do julho .de 1923, - Bueno tl~ 
Pafva, Presidente. - Lauro Mtille1•, Relator. - VespttcirJ ae 
Ab1•eu.- Josá Bu.sabio, - .l<'alippe Schmidt. - Be1'11m·do .Mon
teiro. - João Ly1•a, - Jttsto Oha1'1llont. - Sampaio Corréa. 
- Moniz Sotlré. 

PROPOSiç;\.0 DA CAMARo\ DOS DEPUTADOS N, 15, DE 1923, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.• Fica modificado pela fórma seguinte o imposto 

de n. 37, do art. 1" ela lei n. 4.625, de 31 de dezembro d,e 
i922: 

i •, tintas de qualquer côt• ou qualidade, proprlas para 
escrever (classe 10•, n. 173. da tarifa das Alfandegas) toO 
grammas ou fracção, peso bruto, $010; 

2•, tintas preparadas a agua, a oleo ou a esmalto (n. 173 
cítado, da classe 10• da tnrifa), por 125 grammas ou fracção, 
peso bruto, $030; · 

s•, vernizes (ns. 175 da classe 10• o 177 da classe H • da 
tarifa das Alfandegas), por 125 grammas ou fracc1io, veso 
bruto, $060; · 

4" materias ou substanQins de tinturarias ou pintura, 
constantes do n. 150, classe 10", da referida tarifa, por !25 
grammas ou fracção, peso bruto, $025. 

Art. 2.• Ficam sem effcito as demais tribulações con
stantes do cif.ado n. 37 do art. 1• da fel n. 4.025. 

Art. 3.• Revogam-se as disposiç.õcs em contrario. 
Camara dos Deputados, 3 de julho da 1023. - Al'nolfo 

Rodri{Juas de A:avedo, Prcsidonto. - Pedro da Oõ~ta Rc(ló1 1" 
. ~qer,Qtgrlo.!. - fl1rd~ aa.1'1f!Jfr'd, ~· s~~I'dfu~·ro.t 



·' 

156 ANNAJlS DO SENADO 

O Presidente - Está terminada a lelturà do expedionte. 
~' . 

Não ha oradores in:scriptos. 

. . . Si ne~hum Senador quer usar da .palavra, passarei á. or-
·dem do d1a. . . · · 

O Sr: Iridio do llrazil - Peço a palavra. 

O· Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

o Sr. Iridi.o .do Bràzii,.-· Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
quê ccihsulte. o Senado sobre si concede que seja transcripto 
nos Ainiàes do Senado o notavel discurso proferido pelo. Hlus
~re SJ; .. Dr. ,(loulart de. Andrade, por occasião das hQrilena
gens prestadas aos. heróes da batalha do Riachuelo, represen
tad.os na pessoa do bravo e venerando Almirante Darão de 
Téffé. , · · 

· ' ' _ 'I I • ~ •; · '. '• ' . · . · ' , ' 

O .Sr. Presidente ..,... O. Senador Indio do Brazil requer que 
sejàJranscriptó para os Annaes do Senado o discurso pronun
ciaflo pelo Sr .. Dr .. Goulart de Andrade, por occasiiio da com
memorâção . da batalha do Riachuelo •. 

Os senhore5 que approvam o requerimento queiram levan-
tar-se, · (Pausa.) .. · · · · .. · 

Foi approvado. 

dó'mparecein m:!is os Srs. José Aiccioly, Eusebio de An
drade, Jeronymo Monteiro e L::~uro Muller (4). 

Deixáin de éoinpiire'c~i:. com c à. usa Jusüiicàcta, os Srs. 
A. Azeredo, .Mendi:incã Martins, Silverio Nery, Pires Rebello, 
Barbosa Lima, Lo'Pes Gonçalves, Antonino Freire, .. Abdias Ne
ves, João Thomé, Eloy de Souza, Ant.~nio Màssa, Yenancio 
Neiva, Ootacilio de Albuq'.lerque; Rosa e Silva:, Ariiujo · Góes, 

·Pereira Lobd, Gonçalo Rollemberg, Siqueira de Menezes, A:nto..; 
nio Moni:•, Maroilio de Lacerda, Modesto Leal, Mi1guel de· Car..; 
valho,, Sampaio Corrêa, Irine~}\tac~ad(), Bernl).rdQ., Monteiro, 
FrO:nciSCo' Salles, Ad!ilpho. Goroo, Alfredo Ellis, José . Murtt~ 
nho, Affonsd CilmargO', C1irlos B.arbosa. e Vespucio de 
Abreu (32). 

'::. Õ L ' 0' .... ; 

ORDEM DO DIA 
' . .' 

CONTAGEM: DE TEMPO 

msiliissão ii nica do v~ to do · :Prefeito' cio :bistiicto. .Fe~ 
dera!, n. tps, .de 1922, á. .resoluc3.o do Conselho · ~imiolp~l 
maMando contar a MO:noel de Abreu, guarda da Inspectoria. 
de Mattas; Jardins, Caça e Pesca, o' tempo de serviÇO: que 
menciona. 

. ' ' 

Encerrada. 

. o sr. Presidente ,..., .. Nli~ havendo. nu.mero para . as .. vo
i~êi5'es, po~s . s'ó· se · r.ehàm p'riisentea 310 . Srs. S'einadoril'si tioa 
adim!a a ·votacllo. · . , ... , 

t 
'· 
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CON'i'AGEM DE ~i'EMPO 

Discussão uni~a do véto do Prefeito' do Districto . Fc~ 
dera! n. 114. de 1922, á resolução do Conselho Municipal nu~ 
torizando a ilontagem de tempo que menciona, á adjunta de 
3" classe D. Maria Emilia Pereira Coutinho, para todos os 
effeitos. 

Encerrada .o adiada a votação. 

Aux•Lio A uMA esdcitA pao~'issioNAi. 

.. Discussão unica ·do véto do . Prefeitd do Districto . Fe~ 
dera i n. 140.; de· 1922; á reso1ucão Jo ConselhO Municipal 
que autoriza o auxilio annual de 6 :()01()$ ã Escola de Artes, 
Scieilcias e Profissões Liberaes, Orsina da Fonseca. 

Encerradà .e àditiélà a vótaê~o. 

MELilOniA DE REFORMÀ 

Discussão unica .do parecer. da Commlssiío de Marinha e 
Guerra n. 28, de 1923, opmandd que seja indeferido o. re~ 
querimento em que o major graduado, reformado, do Exer-,· 
cit.o, Julio Cal'heiros. Bandeira de Mello, pede que a sua re-
forma seja na effectivldade dd. mesmo posto. . 

Encerrada e adiadà a votac~. 

o Sr. Presidente - Estando esgotadas as matarias dll 
ordem do dia, vou levantar a sessão, designando para a cte 
amanhã a seguinte ordem do dia: · · 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito do Di~ .. 
tricto Frderal, n. :103, de :1922, á resolucão do Conselho Mu~ 
nicipaJ,, mandando contar a Mnnoel de Abreu, guarda .da ln~ 

· spectoria de Mattas, Jardins, .Caça .e Pesca, o tempo de ser
viço que menciona (com parece~• (avoraveZ da Commissão de 
Constituiçlio n. 318, de 1922) ; . . · 

Votacão, em discussão unica, do véto do Prefeito dd Dis; 
tricto Federal,, n .. :1 H, de 1922, á. resolução do Cons!llh.o Mu
nicipal autor.izando a contagem de . tempo que menciona, ·I\ 
ad,iunta de 3• .classe D. Maria .Emilia Jlereira Coutinho, para 
todos .os. effeitos. (cQm pa~ecer contrario da Coinmissão de 
Constituiç4o, n • .lli!, de 1928) ; 

Yotacllo; em discussão uit1ca, do véto do Prefeito do Dis~ 
tricto Federal n. UO, de :1922, á resolução do Conselho M1.t.; 
nicipal que autoriza o auxilio annual de 6 :000$ IÍ Es~olil tltr 
Artes; Sciencias e Profissões Liberaes, Orsina dá . Fonseca· 
(com parecer favoraveZ da Commissão de Constituiçl!o; n. '10; 
de #91!9): · · 

Votnc~o. ein discussíh unioa, do parec~r da ... Cómmisá~o 
de .1tfarinha e.~ue.~~a .n ... 28 •. d.e 1923, .opinapdo. ([ue sa.ia indi'.':' 
fqri~o. o. r.eqtl~:t:iman~.o ,em. oúe, o major ~~:raduado. "reforma!fo, 
do EJ~;_ero;to ... Tulio .C~lheiros .Bandeira de Mello, pede, que .a sua 
!:eforma scjà na effcctividade do mesmo postai ·· .. ,._. _ ... 
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2• discussão da proposição da Camara dos Doputarl(ls 
n. 5, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministcrio da FU·· 
zenda, o credito especial do 8 :7 ~2$770, para occorrcr ao pa
gamento do que é devido ao Dr. Carlos de Andrade. e ouLJ.'O~, 
cm virtude de sentença judicia~·ia (com pa1•ecer (avo1·avel da 
Commissão de Finanças, n. 33, de 1923); 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto J?e~ 
deral n·. 130, de 1922, ú resolução do Conselho Municipal que 
equipara os vencimentos do encarregado do apparelho acreo 
da Directoria do Fazenda aos dos amanuenses da mesma rf,
particão (c01n pm•ecer {avo1•avel da Commissão ele Consti-
tuição, n. 45, de 1923) ; . 

Discussão tmica do vélo do Prefeito do Districlo ;I:'c
deral, n. 132, do 1922, (t rcsolunão do Conselho Municipal 
que regula ·o provimento das vagás e dos Jogares creado.~ d<! 
medicas do Departamento Municipal de Assistencia Pubiii!n. 
(com parecer javoravcl ela Commissão de Constituiçcio, n. ;u;, 
ele 1923); · 

Discussão unica elo v é to do Prefeito do Dblriclo l'o · 
dera!, n. 13ll, de 1922, tí. resolução do Conselho Mu~icipal Q'B 
concede a quantia de 50 :000$ á ·Sociedade Bcno1!centc dos 
Empregados Municipaes, como auxilio para: a. conslruccü~. r~a 
sua séde (com pm•ecer javo!'avcl da Commtssao de Const't•l1.1-
cão, n. 40, de 1923) ; . 

Discussão uni c a do v é lo do Prefeito do Dislt;icto l?e • 
deral, n. 141, de 1922, á resolução do Conselho Munictpnl 
que dá definitiva organização ú Escola Profissional Viscotl'lo 
de Cayrú (i:om parecer {avo1·avel dct Commissão ele Cons<i~ 
tuição, n. 39, de 1923). 

J,cvanta-sc a sessão ús 13 horas c 40 minutos • 

.-
Publicação feita por ordem da Mesa, em virtude de deliber:a· 

. · ção 'do Senado 

Discurso proferido pelo Sr. Goulart d(} Andrade na com~ 
mcmoraoão de 11 de junho: 

«Sr.nhorcs -'Não nos reunimos aqui, á sombra do mo
numento do Y.enccdor, flanqu·cando o snu companheiro de jor~ 
nada, ao toque do triumpho,. para tripudiar sobre o alheio sos
sobro. Nem n'o permitliria a índole cavalheirosa da nossa rar.a, 
nem n'o consentiria a nossa actuação do americrmizantes con
victos, nem n'o soffreria a mentalidade que se vae creando do 
repudio o esquivanoa aos horrores das carnificinas. Pot• ns
Aentimcnto tacito, que é a um tempo prova do pesa1• o de pt•o. 
fundo respeibo, não se profere cm taes ceremonlas o nome do 
heroico lidador contrario; o os lo significativo silencio muito 
bem demonstra qun o n·osso sentimento de honra. não investo 
r.om o í!Spirito r.eligjoso, 9uo condomnn a vingnnca, a ambição 
e a fur1·a snngumar1a, Smgular maneira, na verdade, dn ma~ 
morar facanhas militares n emprezns intrepidas, ·mas que, 
afinal, di~·, perfeitamente, com o gráo de cultura a que chegá
!llOS o com a suavir.Inclc do nosso temncramon~0 galhardo o 
comp~slvo. . . . 
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Louva-se neste dia o sacrifício dos que tombaram no 
cumprimento da missão que lhes foi commettída; exalta-~e 
nesta ephemeridn o desprcndíment•o cios quu se alçaram pela 
energia moral, vencedoras elas priyac;õcs c elos golpes, elas en
fermidades c das injustiças, da fereza arrumettcnbe dos ho-
mens o da insidia temerosa da natureza. · · 

Rend·e-se, portanto, culto aos unimos de ferro e de rocha 
qtlO Se não turbaram ante OS problomas que 11, cada mOOlelltO 
a lucta lhes ia offerecendo para prompta solucão; presta-~e 
llomenaS'em ao soldado da honra, que dominou o proprio in
stincto, subtraindo-s() á viol•encia das loucas víndictas o aos 
esmorecimentos do proprio ~er contingente, para niio perrlol' 
o ro~eito de si mesmo, apoucando-se aos olhos da sua grei. 

iE!ogia-se o varão iliustrc, cuja ex~stcncia é a traduccão 
palpitante daquBlle Tratado dos Officios de Cícero, tanto o 
nortearam oa pr.ccei1.os da justi~a, da temperanoa, da pruden-
cia e da coragem. . 

Assim, a Liga da Defesa Nacionnl bem andou escolhendo 
no Almirante Antonio Lui~ von Hoonholtz, barão de '!'ef!é, 
o .objecto magnifico da sua lição civica no dia d" hoje. 

Bem haja elle, que, baixando do seu socêgo, consentiu 
em se mostrar aos vossos olhos, cedendo aos nossos instante!:! 
reclamos. . 

Eil-o, .aqui está: .examinando-lhe u peito, ondo se acccn
de a viva crmsteilação do merito, vereis quo cada estrella quo 
ali fulgura é bem o. indico do um capitulo de dignidade. 

Mirai-o, demoradamcntc, mocos do .Brasil! Si os muitos 
lustros, de longos o pesados annos, não vergaram o busto· deste 
ancião; si as rudezas do~ desgostos c das desillusões não o 
curvaram ainda, é porquo trás invulncraveis e,ssas qualidades 
moraes que infundorn respeito pela elevaçi1o c grandeza, pos
suindo esse sentimento profundo da consc1encia do seu estado; 
porque contente do seu proceder, segwro está de que ha do se 
1mpôr â veneração a que tem direito. 

. Olhai-o, militares do Brasil! EU.e vesbe ainda aqucll:l 
farda quo é uma invesLidura Racerdotal: foi com essas insí
gnias que clle celebrou o .grande oífioio do Riachuelo, tendo 
como altar a ponto de commando da sua corveta, obediente 
ao sagrado riL'lllal do brio, •O coração em arroubo c o pensa
mento na imagem da Patria. 

Vêde-o! Foi aprumado assilll, éomo o arrogante mastro 
do seu navio, que e!lc enteslou com o pelotão quo baldadamen
te, tentou tolhc·r-lhe a passagem abrindo caminho com as vas
aouradas candentes da metralha; assim, erecto, foi que pas
seou sob as baterias r!J~idora~ das barranca·s; .assim, firme, foi 
que deu CIIIC'a aos tug1t1Vos, ta:tendo que sent1ssem pela nuca, 
durante minutos terríveis, ·O halito ardente dos rodi·zios do 
Araguary; assim, rijo, foi que, no ímpeto do arremesso, se 
apartou sósinho da esquadra para d·cse.obri:r a amouca de no
vos damnos, divisando a locaia das Mercedes; assim inabalavel, 
foi que ficou no seu posto, sem resguardos nem i.rir.oheiras, 
prilhantc .Ponto da mira das margens aggressh:as, so~ as pon
tarias cmdadosas das emboscadas; sereno, ass1m, · fo1 que ac
commotteu o .llfarquez de Olinda, para desaggravo da nossa 
bandeira; perseguiu o Ph•aiJabé al·é deixai-o encravado, des
afiou as iras das- peças do Ilapirú c escarneceu do canhoneio 
das ribanceiras de Cuêvas. 

Emquanto o cavernamc da pequena corveta .cslrcmecia ao 
impccto das balas, esse · coraoüo leal nüo osmor·e~eu um sõ 

if5"" ~ 3:-QI..: m ,, . ~~ 
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momento dentro do seu forte arcabouço, e era c·om o olhar por:.. 
ctwiente de ohGfe qu~ o ,iovm commandanle lobrigava os es
tragos c as mutilaoõcs -da peleja; o casco arrombado, o appa
rclho rolo, os escalcrcs destrUidos, a chaminé varada, as bor
das cm um crivo, porque, é bom se saiba que a jornada ele 
Hiachuclo, iniciada em H de junho, só terminou, para o pri
meiro tenente von Hoonhollz, a 1-i, sem descanso nem tre
guas. 

Mas, si é verdade que nunca pcr•dcu o imporia de si mes
mo, quando affronlava os perigos, um dia foi visl·o· a tt·emcr, 
as lagrimas em fio, a voz balbuciante: f.oi quando mandou 
sete homens da sua guarnicão a certa tarefa, da qual não se 
espe~ava que tornassem. l!]nlão, sim; conheceu o medo, te-
mendo pela sorte dos seus camaradas. · 

E, no c-onvés daqu•elle navio, onde só se O!lviam brados 
de anima:(lão e gritos de violaria, passou-so uma .sccna gran
di•osa c palhelica. . 

. Emquanlo a canOa do guardião Antonio de Souza rumava 
para o desempenho da ·sua arriscada missão, sob o granizo da 
l'u·zilaria, o lvoar das bombas e ·o rugido dos foguetões, cm
quanto o pequenino es-quife desappurecia por trás das colu
mnas de agua c das nuvens de fumo, um silencio ung·ustioso, 
como um toldo de chumbo, caia sobre a coberta do A1·aauary, 
daquelle mesmo atrevido navio . deantc do qual deram as 
pôpas, em desordem, os -remanescentes da frota aggrcssoru; 
daqll!elle vaso, desembaraçado e elegante, que corria. através 
dos meandr·os dos canaes, ladeando bancos, quebrando cadeias, 
c que levava no bojo uma legião de temerarios; 

Sim, senhores, viu-se com espanto que o hcroe vibrava 
então, como ainda agora vibra do commoção, á lembrança do 
feito; notou-se que chorava, o denodado, como ora 1\ visto 
com o .pranto a· lentejar-lhe das palpebras, jorrando da sua 
emotividade; perturbava-se, emfim, o valente, anLe o sacri
fício dos seus homens briosos, dos seus companheiros fieis, 
dos marinheiros do_ Brasil! g, então, aquellus paragens agres
tes assistiram a um espectacul·o inaudito: ouviu-se que, a seu 
mundo, o clarim, do allo do passadiço, enLoava o toque de ora. 
cíl.o, áquella hora convulsa c atormentada, cm sons que já 
eram uma invocação f orvorosa. · 

Imaginai, Srs. genernes de terra e mar; imaginai, solda-
. dos de outras nações; imaginai, marujos e escolares; imaginai 
o que seria tal scena em meio o abrazado passo do Paraná; 
imaginai a visão dnquella equipagem descoberta, os joelhos 

· dohrados, os olhos fitos nos que se ittm immolur. Imaginai 
o que seria esse acto de contriccíto de homens qu•c nunca sen-
tiram o estremec-ão dos sustos. · 

J'ámais prece humana subiu a Deus mais confiante do 
que a desta hora altri bulada I Com que· .. pulavras alvoroçadas 
não escondiam essas almas supplicantes ao Altissimo em fa. 
vor dos que remavam contra a corrente, ·através da metralha, 
cm um baixel frugillimo, vagarosamente; · obstinadamente, 
implacavelmente, .guiando pelo rumo do dever! 
· O acto deste cornmandantc, senhores. que reza cm plena 
rcf1•e.;;u, pela sua gente. quando hvre e distanciado do perigo, 
r\ c! ine bem a tempera do seu caracter, justificando cubalment.r 
o significado de CORAGEM, que é o « coração em acção,. AI~ 
:.:·uism·o divino é este, digno de memoria. . 

Desta f6rma foi que subit1 o Paraná, em t,om de guerra; 
l'csoluto1 sim, mas genrroso. 
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E: se acaso achaes que não é bastante tudo isto para gra
tidão pcrcune do povo, sabei enlã·o que .de outro modo mon
tou ás cabeceiras do Amazonas, internando-se, por tres an
nos, para, como scientista, accrescentar mais terras ao paiz, 
trazendo mais gente á sombra· gasalhosa da nossa bandeira. 

Tendo percorrido as nativas costas, medindo-as c son
dando-as em toda a maravilhosa renda do seu recorte; sul
cando em toda a cxtenswo as aguas atlanticas que conservou 
livres pra nós, mCldianlo o seu esforço; havendo penetrado o 

·sertão bravio pelos rios gigantes que confinam a Nação e quasi 
se encontrani pelas nascentCls, póde dizer-se que elle inscre
veu •O corpo do Brasil' no circulo do seu maior affccto, con
correndo BOm o seu valor e o seu saber, o seu sangue c a sua 
intel!igencia. para a felicidade c o progresso desta grande 
Patria. 

Sr. Barão de Teffé, nós sabemos da vossa existencia ve
neravel. Não acrediteis que é sómente a França que vos re
conhece o merito, nem Julgueis que é sómente a Hespanha 
que dignifica a vossa sabedoria. Tampouco não penseis que 
o outro regímen, ao vos fazer Grande do Imperio, teria sido 
mais grato do que nós, pel•os serviços que bem poucos podem 
prestar ao seu paiz: si a Monarchia vos fez barão, a Republi
ca, ou, melhor, a Nacão Brasileira vos tem como um dos seus 
Varões Exemplares, deante de quem os homens conscientes 
se inclinam com o reconhecimento mais puro. . 

Quanto a vós moços e velhos, civis e militares, tenho a 
dizer-vos que a lição destes 86 annos de vida bem vivida aqui 
termina, p·or hoje.:. 

46' SESSÃO, EM 20 DE JULHO DE 1923 

PRESIDENCIA DO SR. ES'I'ACJO COIMBRA, PRESIDENTE 

A'R 13 1/2 horas, achamwse presentes os Srs. Olegario 
Pinto, Silverio Nery, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justú 
Cherntllnt, Benjamin Barroso, João Lyra, Ferreira Chàves, 
Venanrio Noiva, Carneiro da Cu•nha, Manoel Borba, Rosa o 

· Silva, Pereira Lobo, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Nilo Pe
çanha, Paulo de Frontin, Sampaio Carrila, Bueno de Paiva, 
Bern.ardo Monteiro, Alfredo E!lis, Luiz Adopho, Carlos Cavalw 
cantJ. Generoso Marques, . Soares . dos Santo.s e V espucio de 
Abreu (25) . 

O Sr. Presidente· - Estando presentes 25 Srs. Senado
res abre-se a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão wnterior. 

O Sr. 3" Secretario (servilulo de 2") procede á leitura 
rla acta da sesPão anterior, que, posta em disDu•ssão, é appro
vada sem reclamaoão. 
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O Sr. 2 Secretario (se1·vindo ele 1•) dá. conta do sc
suintt' 

EXPEDIEN'rlji 

Officio do Sr. 11• Secretario da Camara dos Deputados 
cllLS. Paulo, communicando a installaçãCI elos trabalhos dessa 
Caaa lle!l'islativa o a eleição da Me~a que tem de servir no 
corrente anno. - Inteirado. 

HcquerilnentCI do Sr. João José Soarce, 1• sargento, re
formado, do Exercito, SC!licilando melhoria da reforma. -
A' C•jmmissão do Marinha c Guerra c de Finanças. 

O Sr. 3' Secretal'io (se1•v'indo ele 2") proccde .• á leitura 
dos ~cguinlcs 

PARECEI\ES 

N. 9i- 1923 

O iuslituto tlas cuslus judiciaes; re~ullanle da funcção 
cm actos ou processos dp juizo, não póde deixar do ser parta· 
inlegranto das leis relativas ao direito processual da Repu
hlica ou da União, quando referente l\ Justiça Federal. 

Nestas condições, conforme o n. 23 do art. 34 da Consti
tuição, compele ao Congresso Nacional legislar sobro seme
lhante aósumpto. ·· · . 

No caso em apreço é, implicitamente, invocado· o salutal' 
principio do § z• do art. 72 da Constituicão, porquanto, se já 
foi revogado, a favor dos prolores e demais juizes locacs do 
llistricto l!'edcral, o [J'receit.o da cobrança em estampilhas das 
tmstas juclici:nia&·, comoantc as leis ns. 2.024, de 1 de janeiro 
de 1915, c 3.644, de 31 de dezembro do 1916, se ó certo que, · 
na especie, a regra pura. semelhante arrecadação a p1'ol da 
Fazenda, foi, primeiro, estabelecida contra a magistratura 
regional da Capital (lei n. 2.356, do 31 de dezembro de 1910), 
tornando-se, mais tarde, ostensiva, dous annos depois, aos ma~ 
gistrados federaos (lei n. 2.5114, de ·i de .iant>iro de 1 012), se 
prevaleceu a mesma razão para essa criterio, não pór.lo doixat'. 
Ô!) predominar um só o irrovoguvel fundamentá nara elimina.; 
cão do que se achava cstaluido. Do contrario. chegaremos ao 
absurdo e á inconsli tucionalidade da desiaualdode piirante a 
~i . 

. Isto posto, é a Commissão do parecer que o proiecto devo 
~ntrar na ordem dos noosos lrnbalhos. · • . 

Sala das Com missões, ill do julht;~.de 1923. - Bernm·clino 
.U onteiro, Presidente. - J,opes Gonçalves, 11clnlor. - l~Cil·· 
7'Cira Chaves. - Mm·cilio tlc Lacetda. , · · 

l'llNilCTO 1)0 Sim ADO N. 4, UE 1023, A QUE SE 1\lll~EllE 
O 11.\nl!CEI\ SUI'RA 

A lei n. 2.35G, de 31 de dezembro do i910, no seu ar~ 
tigo 3', n. Til, mnnrli)U que as custas dos juizc~ locncr; fossem 
cobradas em estampilhas p'nJ•a n TJnião. rcr;-imcn que foi lam
bem applicado aos juizes federaes pelo nrt. 0' rio. Jc·i nt1mero 
,2. 54~, ele 4 rle janeiro de Hl22. . 
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Püsteriormente a lei n. 2.0211, de 5 de janeiro de 1015, no 
seu n"t. 14, restabeleceu as custas em dinheiro para os.preto~ 
res, sendo essa vantagem estendida. JlCla lei n. 3.M4, de 31 
de dezembro de 1918, 0: todos os magistrados locaes do Distri. 
cto, que ns&im, até hoje, gosam das custas. Os ,juizes federaes 
daqui e dos Estados, porém, continuaram a arrecadai-as em 
sello, do que resulta a instituir,~ãc illogica de um regímen di
verso 11ara as duas justlças, que recebem organização do mes-
mo poder federal, quo é o Congresr>o. · 

Para corrigir tal 
jccto: 

anomalia, apresento o seguinte pro-

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. t.• Fica extensivo aos jui~es fcderacs c seus sub
stitub• e aos juizer> locaes do T·errit.orio do Acre o qispostc 
no ar~ H 9, paragrapho unico, da lei n. 3; 644, de 31 de de·· 
zembro. de 1918. 

Art. 2.• Revogam~se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, cm ·12 de junho de Hl23. - lllanoel 
Borba . ....:: A imprimir. 

N. 98- 1923 

A Commissão elo Constiluicilo examinou attenlamcnLo o 
projecto n. !3, do corrente anuo, apresentado pelos Srs. Se~ 
nadares Olegario Pinto, Hermenegildo de Moraes o Ramos 
Caiado, autot•izando o Poder Execulivo a restabelecer a na
vegacão do rio Araguayn, no Estado de Goyaz, e dando outras 
providencias. 

Como o referido prójcclo não offenda nenhuma das dis~ 
posições da Constituição Federal, é a Commissão do parccct•. 

· gue o Senado o tome na devida consideracão, 

Sala das Commissões, 19 de julho do 1923. - Be1•nm·dino 
Mon.tei1•o, Presidenta o Relator, - Fe1'1•ci.1•ct Cha'Ves. - LOlJCS 
Gon'}alves. · 

l'RO,TECTO DO SENADO, N, 13, DE :1.923, A QUE SFJ REFERE O 
PARECER SUPRA 

O Congro~so Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo auLorizado a l'Cslabelc

cot• a navegação do rio Araguayn, no Estado de Goyaz. 
Art. 2.• Com osso serviço poderá o Governo despender, 

annualmenle, a quantia de duzentos contos de réis. · 
Art. a.• O Poder Executivo abrirá conourroncia para esso 

serviço, devendo as eml)rozns ou companhias, que se propu
zorem tomar a seu cargo a oxecução dessa navegac.ão, adqui
rir, para inicio, dois vapores pequenos, que, no maximo, 
tenham um calado do trinta centímetros. · 

ArL. 4." As viagens terão como lJOUto inicial o povoado do 
Santa Leopoldina (antigo Presidio lllilitar) c como termino 
a cidade de Belém, no Estado elo Pnrt\, c serão em numero de 
duns rcdondns, mensnhncnte. 
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ArL. 5.• Emquanto não forem cffectuadas as obras de me
lhoramentos. necessm'i:ls à essa navegação na fóz do Arm;uaya, 
a emprcza ou companhia que fôr organizada para cose i'im 
poderá fazer transbordo de mercadorias c pa~sageiros pelos 
processos que julgar mais seguros e cconomicos. . 

Art. G." O contracto que fôr feito para es~'' servu::o de 
nnvegaoão durará pelo prazo de vinte annos, ficando a com
panhia obrigada ao cumprimento das clausulah que forem 
estipuladas. 

Paragrapho unico. O Governo poderá declarar caduco o 
contracto que fór firmado, quando verificar que a empreza 
ou companhia não cumpre fielmente o contracto, devendo, 
nesl.e caso, abrir immedialamente concurrencia, de modo a que 
o serviço não soffra interrupção. 

ArL 7." A emprezu ou companhia que tomar a si esse 
serviço, montará as officinas nccessarias aos concertos dos 
seus navios. 

Paragmpho unico. A em preza fica obrigada a cumprir, 
no tocante á garantia da vida de seus passageiros e segurança 
das cargas que transportar, o que a respeito dispõe a legisla
r;ão vigente. 

Art. 8.• Findo o prazo estabelecido no contracto, t~das 
as obras de melhoramentos para a navegação, excluído o ma
terial fluctuanle da cmpreza, re~erterão para a União. 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1923. - O!egario Pinto. 
-He,•mene(Jildo de Moraes. -Ramos Caiãdo. 

l!tsti{icação . 

O decreto n. 1.808, de 20 de agosto de ·1870, autorizou 
o Governo a subvencionar a navegacão a vapor no rio Ara
guaya. 

Usando dessa autori,zação o Governo, por decreto numero 
4. 593, 'de 9 de outubro de 1870, fixou as clausulas do con
tracto com o Dr. José Vieira Couto de Magalhães, para a na
vegação do rio Arag·uaya, devendo os vapores tocar nos portos 
de S. José e Santa Leopoldina. 

O prazo do contracto era de 30 annos e a subvenção de 
40:000$ annuaes, elevada a 82:000$ pelo decreto n. 5. ~65, 
de 12 de novembro de '1873. -

O decreto n. 3. 812, de '17 de outubro de 1900, na clau
sula XXXV, oln~igou a Companhia de .·Viação Ferrea e Flu
vial do Tocantins a Araguaya a estabelecer linha de navegação 
a vaJJor no rio Araguaya, com a· subvcncão annual, por 20 
annos, do 60:000$, mcluida a do affluentc Rio das Mortes, 
sendo a profundidade na estiagem de Om,GO, a largura mínima 
dos canaes de 10m,OO c velocidade maxima da agua de 13 ki
lomctro pbt' hora. Os vapores cmprogados deveriam Ler Om,40 
de calado. -A imprimir. · 

~· 99- 1923 

Continuam, ainda, vinculados ab contracto .parti des
mo'ntc dn morro do Castello, os terrcnós .que iiô rnesinb, na 
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superficLe ou area respectiva, !orem conquistados. Seme
. !banto situac.ão não sofl'rcu a menor alteração e ao inleros

sacto competia provar o contrarw. 

Nestas condições, mantendo o primitivo parecer entende 
a Commissiio seja approvado o véto. ' 

Sala das commissões, cm 19 de Julho de 1923. - Ber
nm•dino 111 onteíro, Presidente. - Lopes Gonçalves, relator,, 
Ferreira Chaves. - Jlarcílio de Lacerda. · 

PARECER IJA I::OMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO N. 126, DE 19·22, A 
QUE SE REFERE O' PARECER S!JPRA 

' 
~eria erime, dadas as explicações do Prefeito orn seu 

1!élo, que clle, de .accôrdo com o ·Conselho, concedesso no Club 
do's Funccionarios Publicas Civis um11 faixa do terreno, con
quistada ao morro do úastcllo, par::~ construcção da séde dessa 
iwcieduue; por·quanto to'da superfície desmontada e ganha ao 
mar Iõra dada cm garantia ao cuntracto para o.rrazarnento 
deHsc morro. . 

Si é verdade . que a Associ:lo!io Brasileira da Imprensa 
obtivera um tracto de terra nessa parle da cidade para le
vantar seu edifício, níio é menos certo que semeihante con
cessão tivera Jogar o.ntes da celebracão do· referido contracto, 
quando não havia vin~ulo de nenhuma espocie. 

Ora, sendo o contracto lei entre as partes. é claro que o 
P1•e!eito, tendo, em rela~j;;o ao morro do Castello estabelecido 
essa n6rma administrativa, por deliberaoãd do Conselho, não 
póde o v é to deixar de ser approvado, por forca do art. · 24 
da Consolidaç!l.o n. 5. 1610~ de 19(\41. 

Sala das coommissões, 3 de ago'sto do 1922. - Be1'11ar
dino Monteiro, Presidente. - Lopes Gonçalves, t•e!ntor. 
El011 de Souza. - llfm•cilio de Lacerda. · 

itAZÕ!lS DO "VÉTO" . 

Srs. Senadores - A prcsenLe resolução concede ao C!ub 
dos .J!'uncCionarios Publicas urna !aíxa de terreno do des
monte da. morro do c~sl.ollo, destinada ao edifi.cio de sua 
séde social. O contro.cto fi-rmado ·para arrazamento do dito 
morro, dando o terrena .ct.esrnonto.do e ganho ao mar como 
•garantia com as unicas excepções estipuladas, me inhibe de 
sanccional-a. 

. Não oolhe o argumento de que !ai feita identica cotlces
s!io 11 ·Associação Brasileira de Imprensa, vislo oomu a lei que 
a tornou .tem data anterior a qualquer contracto que, 
assim, Já en~ontrou essa situao!lo de direito. 

Não fôra csRc ombnmco Io::rO:l o contractual, muito pra
zer teria em r.onr·.oncr de ~!::rum. modo. po.rn bcnoficim• o Club 
dúii Funeeionari~ P1.1JI1eo! C!V!S, assoo1acão que merece to.,. 
do o amparo, dados o's serviço~ incsli:oaveis .que presta 11!. 
classe dos ser\'idores ciVil' do Est.rulo. 

. o Senado, ao qua I envio, v6tnda, n Tlrcsont.e rosolucll.o, 
nprecinrt\ us razões cm que fundamento c resolverá o caso 
como lho pnrecer acertntlo. 

Rio de Janeiro. 1!0 de ,janeiro ode 1 922.-Cm·!os Snmpa·io. 
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RESOT.uç,\o DO CONSELHO MUNIC!PAJ • .', QUE SE REFERE O «VJ~TO; 
::S, 7 4, DE 1922 E O I'AnllCEI\ SUPRA 

O Co'nselho. Municipal resolvo: 
Art. ·1.• Fica concedido ao Club dos Funccionarlos Pu~ 

blicos Civis o uso e goso de uma faixa não excedendo de 20 
. metro's de frente por 40 ·de fundos dos terrenos que forem 
conquistados ao morro do Castelló e situada no prolonga~ 
mento das ruas Barão de S. Goncald ou Azevedo Lima, pro• 
xm1o ao terreno cedido á Associação 'Brasileira de Imprensa, 
afim do servir 'lÍ construccão do edifício destinadd á' 
séde do mesmo club. 

Art. 2.• O edifício a que se refere o artigo antecedente 
sei'il construido de aocOrdo com as regras e ·as exigencias das 
po·sturas municipaes e não poderá ser em hypothese alguma 
alienado, transferido . ou cedido sem ser a Pref-eitura in~ 
demnizada do valor do terreno, segundo a avaliação feita em 
a época em que so operar a · alienação, transferencia o'tl 
cessão. · · 

Art.. a.• O terreno a que se refere o art. i• da presente 
lei e as construccõ•es que nelle forem feitas para séde do 
Club dos Funcoionari"s Publioos . Civis, das asso'ciacões do 
classe a elle filiadas e das cooperativas de consumo por elle 
organizadas e mantidas, terão isenção completa de to'dos os 
imposto's, taxas, emolumentos e· mais contribuições munici
paes, isenção que se estende aos estabelecimentos. e serviço's 
por elle instituídos para uso e goso de seus associados . e 
pessoas de suas famílias. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 5 de janeiro de 1922. - Antonio los~ · 

da Silva Brandii.o, Presidente. - Julio Cesario de Mello, i• 
o Secretario. - Antonio Jo.~é 7'exeira, 2• Sooretario. - A 
imprimir. 

N. 100- 1923 

Deixou· o ,Prefeito do ~nncolonar a rcsolucllo' do Conse· 
lho Municipal, oonsideranrlo .offect.ivos nos seus cargos os 
actuaes feitores co'ntrnctndns, feitores de serviço e capata· 
zcs, inclusive os contractados, da Superintendencia do Servi· 
ço- de Limpeza Publica e Particular, de modo a constituírem 
um quadro especial do empregados, ·que concorrerão' á effe
otividade, · depois de satisfeitas as disposiçlles da lei numero 
:1.. 329, de f de maio de i 919 ~ 

Nas razl!es com qus• fundamenta· seu acto. allega o Pre· 
feito. ·que assim procedeu, tendd :mtcs de tudo em conside
racão o ·dispositivo do nrl.. 8" elo decreto n. 5 .160. de 8 de 
março de i 904, que regula a orgJanizaoão do Districto' Fe
der.al. 

De feito, o· dispositivo citado tl decisivo da incompeten. 
eia do Conselho' para, naque!le momento, ICI~islar sob1•e as
sumpLo estranho aos fins que lhe determinaram a convoca
QIIo extraordinnria. em cujo caracter funocionavo. ao elabo
rar a re~oluciio nií.o sanocionn·àn. O rlispnsitivo é ·concebido 
nestes termos: Nos las reuniões srl delihernrtí sobre o ns
eumpto que tiver mof.ivaclo n conYocacrto. 
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Ora, si d Conselho funccionavo. cm sessão cxlraordina
ri& ·O si .. no~ fins, paro. que fOra convocado, segundo informa 
o Prefeito, nilo se cnq';ladra de mddo algum o objecto da re
solução vetada, é mamfcsto que o Conselho sahiu da orbita 
em que lhe era dado agir, resolvendo sobre materia estra
uha 11i sua competencía, infringmdo, assim expressa disposi
cfio da lei.· Ha .outras razões invocadas pelo Prefeito. Basta, 
porém, a que fica exposta para ju~tificar d cvéto:t, que, pen
sa a Commisslio, merece a approvação do Senado. 

. Sala das oommlssões, 19 de julho .de 1923. - Bernardi
no Monteí1•o, Presidente. - Ferreira Chaves, relator. ,.... Lo
Jits Gonçalves •. 

RAZÕES DO "VJ~TO" 

Senhores Senadores - Para negar, como nego sanccão ao 
present.e projecto; tenho em consideração, antes de tudo, o 
âisposto na parte final do paragrapho unico do art. 8' ~o 
decreto n. 5 .HiO, dn 8 rle marco de 1904, que re~tula a orgam-
zação do Dislrieto Federal. • · 

A convocação extraordinaria do Conselho Municipal, de
terminada pelo decreto n. 1831, de 12 de dezembro de 1922, 
teve, na fo~ma· da lei, o seu fim especial claramente definido 
em rnensagens que tive a honra de dirigir aos Srs. Inten
dentes. Pedi que se discutisse c votasse a viA"ente lei. de or
çamento, e, do mesmo passo, realizando ainda o mesmo pensa
menf.o de acudir a necessidades financeiras do momento, pedi 
que se examinassem e julgassem providencias que me pare
ceu de utilidade suggerir. 

Não figurou entre estas o qtic se contem na resolução de 
que ora trato. Ao contrario, o que sempre se pediu foi re
duecão de despezas relativas a funccionarios, pleiteando fran
camente, embora sem r~sultado, a. diminuição do. augmento 
provisorio de vencimentos. que já lhes fôra concedido. 

Para que eu mo recusasse a sanccionar este projecto bas
taria a flagrante infracção da parto final do paragrapho 
uni c o do art. fi• do decreto n . 5 .160. 

Aceresce, entretanto, que lambem seria ferido o ·art. 28, 
§ 2", porqilo, einbora dissimuladamente, o que se estaria fa
zendo seria um augmento de vencimentos. Ao passarem de. 
f.eil.ores a captazes, os servlintuarios em questão acarretariam, 
individualmente. por mez, uma despeza marcada peta diffe-
renca entre 240$ e 270$000. . 

-Aliás, foi o proprio reA"ulamcnlo da lei de i do maio de 
1919 que dispoz, ntJ seu art; o•, que os Jogares de chefia ou 
flscalizacão de secções, tacs como mestre.. conf,ra-mestre, fei
tor, aJ)Ontador, capataz, etc., seriam considerados de con
fiança dos directores de rcparticão ou do Prefeito. Tem sido, 
por isso, contratados os que voem sendo admittidos do ontão 
parrt m\. Si a resolução pudesse vingar. haver-sc-ia crendo 
esta excepcão odiosa: do todos ·oS serventuarios contractndos, 
apenas os feitores sorinm effecLivndos, com o. circumstancia, 
que se não póde bem comprehender, de terem do concorrer 
depois "á effer.l.ividndo definitiva". 

· Se fossem cffectivados todos, o augmento de despezas se-
ria mn ilo grande. · 

Ahi' estão, senhores Scnadors, varias inconvoniencias da 
resolucão .. 
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Vélo-n, enlrcl.anlo. como disse, por que sobre tal nssum
pto não podia o Cnmclho tomar dcllbcrnoão alguma, nos ter
mos exprossos d:t Lei Organica. . 

Di~Iricto lfodo'rnl, 12 de janeiro de 1023. - Alaor· Prata. 

"\ 'To" RESOT,UÇÃO DO CON::'IEJ"l!O MUNICIPAL A QUE SE Rlll"Eilllllf O 'E 
N, 1, DE 1923, E O PARECER SUPRA 

o· Gon~elho Municipal resolve: 
Art. L" A partir da dnt.n desta lei, são considerados cffe

cUvoB nos seus cargos os acluaes ~citares contratados, felt.o
res de serviço c capatazes, inclusive os contratados da Su
norinl.r.nrlcncia do Serviço do Limpeza Pubhcn e· Parti.cnlar, 
de modo a cpnst.il.uirem um quadro esnecial de empregados, 
que concm•rerão tí effecf.ividndc dAfjnit.ivn, denois de satis
feitas as disposir.ões da lei n 1. 329. de 1 de maio de HlHl. 

Parngrapho 'unico. O Prefeit.c. fio Districlo. F~deró.l fará 
n.post.illar os t.ilulos de nomeação dos cnpntaz':ls .iú titulados 
de accõrdo com a citada lei n. L329, de i de maio de 1919, 
para a categoria de feitores. 

Art .. 2." Revogam-se as disposir;õcs cm contrario. 

Disf.rict.o F-ederal. 6 de janeiro de 1023. - .Teronum.o 
Maximo Noaueira Penido, Presidente. - Alberto Beaumont 
de Abreu, 1" Secretario. - Candido PessfJa, 2" Secretario 
- A imprimir. 

N. 101- 1923 

A presenf.e resolução, vetada pelo Prefeito, fõra 'VOtada 
na sessão extra.ordiharia do Con~elho Municipal, convocada 
pelo decreto executivo n. i .831, de 12 de .éJezombro ultimo. 

Nestas cohdicões, é inadmissível semelhante acto legislativo, 
e:e-vi do paragrapho unico do art. 8• da Lei Organica do Dis
t.ricto. 

O Senado já firmou doutrina; e, assim, é a Commissão 
de parecer que o véto deve ser mantido. · 

Sala das Gommissões, 19 de julho de 1923. - Be1•nardino 
Monteiro, Presidente. - Dopes Gonçalves, Relator. - Fer
reira Chaves. 

RAZÕES DO «VÉTO) . 
; ' fl 

Srs. Senadores - Cumpro muitO penalizado o dever de 
negar suncção á presente resolução. FacoMo porquo o Conse
lho Municipal m'a envi01.i"após grave infracção da Lei Orga
nica (decreto n. 5 .160, de 8 ·de marco de 1904), na ultima 
parte do paragrapho unico do urtigo 8•. Tal assumpto não po
dia ser tratado na sessão extrilordinarin do Conselho. Fell~ .. 
mente póde elle merecer opportunamente a esclarecida at
tenciio do legislador, c todo o meu desejo é que isso acontecn, 
sem que se me crie a situação angustiosa de não poder sanc
oionar a respectiva resoluçii:o; 
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O meu véto representa pois, neste ·caso, antes o acima Je 
ludo, a defesa da lei infringida. Para evitar o arbítrio, não 
trepido em me insurgir contra uma medida de real e indis
cutivel benemerencia. 

Distrieto Federal, 12 de janeiro de 1923. - Ala01• Prata. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REl>EREM 'O «VÉTu) 
N. 4, DE il)23 E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1.• Fica o Prefeito autorizado a entrar em accõrJo 

com a Associação Pro-Matre p::.ra applicaoão de radio no tra
tamento do cancro; empregando a referida associação gratui
tamente esse iraLamento no seu hospital. 

Art. 2.• Para o execução desta lei poderá o Prefeito abrir 
ur\1 credito especial até a .quantia de 80:000$000. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, 9 de janeiro de 1923. -· · · .Te1•onym.o 
M'axirno Noaueira. Penido, Presidente. - Alberto Beaumo."lt 
de Abreu, 1• Secretario. - Candido Pessôa; 2• Secretario. 
-A imprimir. 

N. 102- 1923 · 

O Conse.ao Mllnicipal dG Districto .:Federal, pela resoh1cão 
de 9 de janeiro do cGrrente anno, autorizou o Prefeito a mandar 
contar para todos os effeilos, ao praticante da Directoria &era! 
rla Fazenda Municipal, Ernesto Diniz do Nascimento, o período 
de tempo correspohdent.c a '3 .132 dias, isto é, de /1 de agost.tJ de 
1!J12 a 31 de m:iio de 1921, em que serviu. como capataz, na 
Superintcndencia da Limpeza Publica e Particular. 

A os ta reso'lução oppoz o Sr. Perfeito o véto, sob o funda
mento de •que foi ella approvada em RRRsão oxtraorrlinnrla, 
convocada .para fins determinados, não sendo, em taes sl)ssões, 
pormil.tidn ao Conselho, deliberar sobre as.sumpto extranho 
nos fins da convocacão, ex-vi do paragrapho unico do nrt. 8" 
rio decreto n. 5. tco, do 8 de marco de 19011; e que, alrlrn disBu, 
a contagem_de tempo a esse funccionario, ·viria offeildl'l' direi-
tos adqn iridos do outros. · 

A Commissão de Constituição, estudando o nsslmqJI.o, rc
cnn beco qu:o effectivamehle O paragrapho -!!nico do :u l. s•, do 
decreto n. 5 .160, de 8 de marco de 1904, prescreve que nas 
sessões extraordinnrins o Conselho só pódc clelrberar 8obr•o o 
objecto da convocac-ão; qtie, ti despeito desse rlisposilrv., rl"nro 
das leis organ!cas, o Conselho resolveu cm uma sessão extra
ordinuria autorizai' o Poder ExecuLivG a mandar c::ntM ao 
flmcclonario Ernesto Diniz do Nascimento, para tot!>.~~ os ef• 
feitos, o tempo do serviço jlrestado em cargo extrunho UI}. quã
rlro dos funccionarios, ertt.rc os quaes ora !.rabalha; qur) 1\ van
tagom que se pretellde dar a esse funccionarlo lhe iraria uma 
r.il.uação privilegiada em relação aos deinais, ptejudi~:lndo tii
roitos ollquiridos, com ull.erac:íio dtt collocncãn do outros 
funccionarios, nas respectivas classes; o, finalmente, ql.lti a rtl-
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~olucão do Conselho envolve um dispendio maio~ para ·n Tb'e
souro Municipal, despeza não pedida. pelo Prefe1to, o que vae 
de cnconll·o ao arf.. 28 das Leis Organicas. · 

Por estas razões, é a .Commi~sãG de Constituioílo de pare
cer quli soja approvado o véto. 

Sala das Commissõcs, 19 de ·julho de U23, - i>ernardino. 
Monteiro, Prcsidente-"Relator - ;Ferreira Chaves. """"' LtJpcs 
Gonçalves. 

RAZÕ.EB DO «\'~TO) 

Srs. Senadores - Por infringente da Lei Organica, 1!t!to 
a presente resolução, cuja redacção final foi approvada na. re
cente reunião do Conselho Municipal, cGnvocada noc termos 
expressos da lei, para tratar de assumptGs qu_e .uve a llom·n de 
submettar á sua: apreciação, nas mensagens que lhe dirigi. 

·A disposição do final do paragrapho unicG do arLI:;o S• do 
decreto n. 5.160, de 8 do março de f'904, não admiL•o duvida: 
prohibe que o Conselho delibere sobre · assumptG extranbo aos 
t'ins da sua convocação. 

Além disso, seria de observar que, se o Prefeito se dltlpu
zesse a usar da autorizaçãG, a contagem do tempo, paJ•a todos 
os effeitos, iria offender direitos adquiridos. pois haveria de 
alterar a collocacão do interessado na classe a que pP.!'Lence. 

Districto Federal, :12 do janeirG de 1923. - Ala~ r Prata • 

.À resolução do Conselho M~nlci~al autorizando o Pt~rfeito 
a mandar cGntar, para todos os· effeitos, o tempo de serviço 
municipal prestado pelo s• eecripturario da Directoria Geral 
da Fazenda, Antonio da Costa Braga, e á qual o Perfeito ncgtiu
se sanccão, participa do mesmo vicio de origem da d·~ out.ras, 
que toem sido igual menta !Vetadas: foi adoptada, quando o 
Conselho deliberava em reunião ex:traordinaria; situaclio em 
que. segundo a letra expressa -do art. s• do decreto núme
ro 5.160, de 8 de marco do 190'4, não lhe era perm1t!iilo re
solver. sobro as$umpt0 extranho ao quo motivou a "'la con-
:VIJoCacuo, . 
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O Prefeito informa que entre as providencias sugQ,·eri· 
dab e as medidas solj_cltadas, ao fazer a convoeacãJ extraor
dina.·ia dCI Conselho, não &e depara o objecto da reS•JlUOãiJ 
vetada. Assim, torna-se evidente que bem andou o ?rcfcJto 
oppondo véto á resolução, véto que merece a appro_vacão do 
Senado. 

Sá! a das Commissões, 19 de julho do 1023. - Bernardi
no MontP,il·o, Presidente, - Fcr1•e'i!•a Chaves, Relator, ,...... 
Lopes . Gonçalves. 

MZÕEB DO ·«VÉTO) 

Srs. Senadores - Pam negar sancção. á presente reso· 
Iução do Conselho l\funicipal, como nego, prevalecem as mes· 
mas razões que já' hontem invoquei em defesa da ·Lei Orga-

. nica do Districto Federal, a proposito dos vétos por mim op. 
postos a outras resoluções estranhas aos fins do convocação 
extraordinaria do Conselho, feita. pelo decreto n. 1. 831, de 
12 de dezembro de 1922, conforme disp,osição expressa do de
creto n. 5 .160, da 8 da março de 1904 (art. a•, parte final 
do paragrapho unico), nas reuniões cxtraordinarias as deli
berações do Conselho ficam adstrictas ao asumpto que tiver 
motivado a convocação, c o de qua trata a resolução em 
apreço não foi por mim incluído antre as prõvidencias que 
suggeri e as medidas que tive a llom·a do solicitar, ao fazer 
a convocação extraordinaria do Conselho. 

- Já assignãlei, outrosim, em véto de hontem - e não é 
demais que o repita - que a contagem de tampo de serviço 
para todos os effeitos, modificando a situação do beneficiado 
na classe, offende direitos alheios, por isso qua altera a or. 
dem dé antiguidade existente. 

Districto Federal, tS de janeiro do Hl23. - Alao!' Prata. 

RESOLUÇÃO DO CO:XSELIIO MUNICIPAL A QUE SE J\El'EtiE O PARECER 
· . N, 9, DI~ 1923 ll O PAtiECEI\ SUPJU 

O Conselho l\funicipal resolve: 
Art. t.• Fica o. Prefeito autorizado a mandar contar, 

pa1•a todos os effeitos, ao 3" escripturario da Directoria de 
Fazenda Municipal,. Arnaldo da. Costa Braga, os períodos de 
tempo de serviço municipal, decorridos de 18 de outubro de 
1905 a 16 de janeiro de 1906, que serviu como escrivão, in· 
terino, da Agencia da Prefeitura dQ 24" districto; de 14 de . 
maio a 31 de dezembro de 1906, que serviu como diarista da 
Directoria Geral do Obras o Viação, e de 26 de agosto de 
1907 a 1 de outubro do 1909, como extranumerario da referi. 
tia directoria, tudo no total do dous (2) annos, onze (H) me • 
. zcs o vinte e dotlS (22) dias. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
. Districto Federal, iO do janeiro de 1923. - Jeronymo 

Vaxin•o -Noaueil'a Penido, Presidente. - Alberto· Beaumo~t 
de Ab1·eu, 1• Secrolal'io. - Oandido Pessda, 2" Secretario, 
,.,...A imprimir • 
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N. 104- 1923 

A 2" alínea do paragrapho unico do art. s• da Conso
lidacão 5.160, de 8• de. marco do 1!l04, Lei Organica do Distri
cto .Federal estabelece: 

(Nessas reuniões (referindo-se áts sessões extra• 
ordinarias do Conselho Municipal) se delibera'rá so
bre o assumpto que tiver motivado a convocaç4o., 

Não póde haver dispositivo mais claro; e, dando-lhe in
terpretação, esta Commissão já o invocou em caso recente, a 
respeito do véto a uma resolução que autorizava: a conces
~ão gratuita a H, Villalobos para aar concertos no Theatro 
Municipal, tendo o Senado approvado unanimemente esse pa. 
recer. 

A' vista do exposto, entende a Commissão que, havendo 
lei expressa e precedente da Casa, o presente véto deve ser 
approvado. 

Sala das Commisões, 19 de julho de 1!l23. - Bernardi
no Monteiro, Presidente. - Lopes Gonçalvea, Relator. -
Ferreira Chaves. - .Marcilio de Lacwda. 

RAZÕES DO cVÉTQ) 

Srs. Senadores - A presente resolução não póde mere
cer o meu assentífnento, por.que é manifestamente contraria 

· d lei. Elia constitue uma infracção do art. s•, paragrapho 
unico, do decreto n. 5.160, de 8 de março de 1904, em vir
tude do qual não podia o Conselho Municipal deliberar so
bre nenhum outro assumpto além do que motivou a sua con
vocação oxtraordinaria, feita pelo decreto n. 1. 831, de 12 
de dezembro de 1922. 

Os fins dessa convocação foram claramente indicados 
em mensagem que tive a honra de dirigir ao Conselho, pe
las quaes se verifica· que o assumpto contido na presente re
solução é inteiramonte rstranho aos motivos que determi-
naram a reunião extraordinaria. • 

Opponho, .por isso, â c i ta da resolução o véto que ora 
submetto á superior apreciação do Senado Federal. 

',, 
Districto Federal, 13 de janeirÔ do 1923. - AlaÓr Prata. 
' . ~--

RIIBOT,UOÃO DO OONEIET,HO MUNICIPAT, A QUE SE REFEREM O 11VÉT01
; 

N. 10, DE :1.923 E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 

.'\rt. ~ .. • Fioa o Prefeito autorizado a mand11r contar, para 
todos os effeitos. no Dr. Alherfo Farnni. nR parindo~ dt1 tempo 
dec.orridos de 14 de marco de f!\17 a 31 rl~> ouh1hro do mesmo 
f,nno e de 1 de abril de 1918 a 15 de dezembro do mesmo anr.o, 
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llur~nt.e os quaes exerceu o cargo de regente da cadeira de 
liYB'II~ne ela Escola Normal do Dist.ricto Federal. 

Art. 2.• Revogam-se as rlisposicões em conlrarJO. 

Disll•icto- Federal, 10 de janeiro de 1923. - Jel'onymo 
Ma:vinw Noaueira Penido, presidenta. - Alberto Beaumont 
de A b1•eu, 1• secretario. - Candido Pessóa, 2• secretario. 
-A imprimir. 

N. 105- .1923 

r.ontm a cllsposicüo taxat.iva, consignada no arL. 8', pa
ragrapho unico, do decreto n·. 5. HiO, de 8 de marco de 1904, 
que uá a.1 Conselho Municipal a fnculclarlc de dcÚbcrar nas 
sessõe::: extruordinnrias, sómenl.e sobre os assumptos de sua 
r.onvocaçao, deliberou o Conselho, com a resolucfio de 10 de 
Janeiro do 1923, autorizar o Prefeito a mandar contar ao ev
gclllheiro Syl:vio Machado, auxiliar da Directoria do Obras, 
para todos os effeilos, o tempo de Eervico, prestado como 
auxiliar interino e extraordinario na mesma directot•ia, com
prehendido entre quatro de agosto de 1908 e 1 de janeiro de 
1022. . 

O véto opposto pelo Sr. Prefeito a essa re~olucijo en
contra fur,damento no citado art. s•, paragrapho unico das 
Leis Organicas do Districto; pelo que a Commissão de Consti
tuição ó de parecer seja elle approvado. 

Sala das Commissões, 19 de julho de 1923. - Bernm·
dino Monteiro, Presidente-Relator. - Ferreira- Chaves. 
Lopes Gonçalves. 

RAZÕES 00 11VÉTO" 

Srs. Senadores - Embora se me afigure justa a conta
gem de tempo de servico a que se refere a presente resolu
cão, o respeito á lei impõe-me o dever de negar-lhe meu as-
6entimento, por ser manifestamente offensiva no art. 8', parte 
final do paragrapho unico, do decreto n. 5 .160, de 8 de março 
de 1904. · 

Em virtude do .que expressamente dispõe o at•tigo cit!ldo, 
o Conselho Municipal não podia tratar na sessão extraordma
ria, convocada pelo decreto n. 1. 831, de 12 de dezembro de 
1922, do assumpto contido na resolução em apreco, por _extra
nho aos motivos que determinaram a convocação, razao por 
9.ue opponho o véto que ora submetto Ii sabedoria do Senado 
J< ederal. · 

Districto Federal, 13 de ,janeiro de 1923. - AZao·r Prata. 

" O "V"'TO" REBOLUÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM "' 
N, 11, DE 1923 E O PARECER SUPRA 

O COJtoelho Municipal re~olve: 

At•t. i. • Fica o Prefeito autorizado a mandar contar, Para 
todos os effeitos, ao auxiliar da Directoria de Obras, enr:e
uheiro Sytvio Machado, o t:ompo que sPrvin r,omo attxiliar 
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interino e exLranumerario, na mesma directoria, compreben
aido entre 4 de agosto de ~908 a i de janeiro do corrente anno 
de 1922. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi~ões em contrario. 
Distril'to Ji'cderàl, 10 rle janeiro de '1923. - Jeronymo 

Maa:imo Nogueira Penido, presidente. - Albei'to Beaumont 
de Abreu, 1• secretario. - Oandido Pesada, 2' secretario. 
A imp1•imtr. 

Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Indio do Brasil, 
José Euzebio, Antonio Massa, Bernardino Monteiro, Jeronymo 
Monteiro, Miguel de Carvalho, Irineu Machado, Ramos Caiado, 
Hermenegildo de Moraes, Affonso de Camargo, Lauro Müllcr 
e Felippe Schmidt (13). · 

Deixam de compaPecer, com causa justificada, os Srs. 
Mendonca Martins, Pires Rebello, Barbosa Lim(l., Cunha Ma
chado, Costa Rodrigues, Antonino Freire, Abdir.a Neves, João 
Thomé, José Accioly, Eloy de Souza Venancio Neiva, Octa
cilio de Aljluquerque, Eusebio de Andrade, Araujo Gócs, Gon
calo Rollemberg, Siqueira de Menezes, Marcilio de Lacerda, 
Modesto Leal, Sampaio Corrêa, Francisco Salles, Adolpho Gor-

. do, Alvaro de CarvalhO, José Murtinho, Vida! Ramos c Carlos 
· Barbosa (24) • · . 

AUXILIO Á S. D. DOS EMI'REOADOS IIIUNICIPAES 

Discussão unica do véto do P1•efeito do Districto Fc~ 
dera!, n. 136, de 1922, á resolução do Conselho Municipal que 
concede a quantia de 50:000$ á Sociedade Beneficente dos 
Empregados Municipacs, como auxilio para a construcçüo da 
eua séde. . 

·o Sr. Paulo de Frontin - l>cço a palavra. 

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senado1' Paulo 
de Frontin. · · 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, a rcsolu~üo 
do Conselho Municipal de que trata o véto cm discussão é do 
teõr seguinte: 

· uFica 'o Prefeito. autorizado a auxiliar a Sociedado 
Beneficejl,te dos Empregados Municipaes com a. quantia 
de 50:000$, para o f.im da mesma construil• o edifício 
de sua sé de social., 

Não vejo em quo esta resoluciio prejúdique qualquer di&'· 
posiçãu constitucional, qualquer lei relativa á organização do 
Districto Federal ou qualquer interesso do mesmo Districto. · 
Autorizativa, como é a resolucão, ficará ao criterio do Sr•. Pl'O
feito do Districto :Federal executai-a . immediatamente ou 
aguardar para isto opp•ortunidade outra que não a actual.· 

. A Sociedade Beneficente dos Empregados Municipaes, in~ 
contestavelmente, visa finó' uteis, pelo·. que só merece louvo
res • 

. (•) l'{ão f!>i rcviêl.O pelo prador. 
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Sondo n8illm o Iiectis~itando de uma sédc so.cial, nada .mais 
n.a~ttral elo que recort:e!'• como fez, a~ Conselho Municipal, so
JwJtunclo-Jllo um auxtlto para esse ftm; Aoh11ndo justa 11 so
l,icita\~ão, o Conselho 1\luuicipal pronunciou..,se, concedendo 
n1'.l!J · ilnpct•alivàmenlo, a imporLancia soliclLada, poi·quantri 
qualquet• que seja· a dcspeza, salvo a que· se referir á Sccrc
turitt elo mesnip Conselho, dcp·endc da inidaL!va Pl'évia do 
l 1t•tJl'uil.o. · . · 

Se a rcsolu~~ão veLada fosse taxaLiva, o véto mereceria a 
minha appJ·ovacüo; mas, ~cndo auloriziltlva, Iilio veJo moLivo 
Jl'Um a maioria da Com missão dr. Constituição, conLra dous 
(Jos SOUS d!s[iJ.]elOS Ulelllbl'DS, qué SC pronunciaram de modo 
dlversJ, mantenha cstn maneira de ver, contraria a um fim 
util como ó o da resolução do C.onselho Municipal. 

Os lllustres membros da Oommissão, Srs. Senadores Mar
cilio de J"acerda c Antonio M.on iz dcclarai•am no voto que de
ram, que as. rcso!ucõcs autori~aLivas são postas em pratica só
mente depois que o Ex:ecu ti v o, por um acto esp'ectal1 resolve 
dellas lançar mão. ·· 

Logo, não ha razão pa1·a o vcito em questão, estando per
fCJitamento justificado o voto vencido daquelles dous illustres 
membros da Commissão. 

Tomando cm considct·aeão as opiniões expandidas por 
aquL•!l,r.s Scnaclr.lt'es,· que rcpi·cscntnm quasi que a metade dos 
qv e cpmpõcm a Com missão, o Senado .lerá f.ll'Rticado um acto 
do ,ju$l.ir~a o cnntJ•ibuido pm·a que, .quando o Sr. Prefeito achar 
conv•cnlênto, u Lilizut•-sc da au torizução, pois deste modo o 

. Distt•icto Federal podcná concorrer com o auxi!i.o de 50:000$ 
na con~lrucoão da séde social da Caixa Beneficente dos Fun
ccionarios Municipaes. 

Era o que Linha a dizer. (.1luito be·m.) 

o Sr. Presidente - SI nenhum Senador quer mais usar 
da palavra, encet•ra-se a discussllo. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Vac-se proéeder 4 votação. (Pàúsa.) 

Não ha numero llil recinto. Fica adiada a votaclio •. 

o Sr. Paulo dli Frohtin - Pe\ld a !palavra pela ordem, 

o Sr. Presidente -- Tem a palavra o nobre Silnador. 

o Sr. Pátilo de llrontiit (pela Ol'detn) -. Péoo 11 V. h 
que se digne de mandar proceder á chamada. . 

o Sr. Presidente - V. Ex. v ao ser attendido. 

(Procede-se á cllamada, ú qual1•cspondem 32 Srs. Sena. 
dores.) 

E' approvado o vúto que vac set• devolvido ao St•. Pre. 
feito. ' 

Votação em diecue!So unicil, do véto do ProfeitíJ do Die.; 
tricto Federal n. 103, de 192~, .á resolução do Conselho Mu· 
nicipal mandando contar a Mnnoel do Abreu, gl.!árda da Jn. 

s: - Vol. m., 1:1 
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BJ.lectoria de ~atta_s, Jardins, Caça· e Pesca, o tempo de ser~ 
v1ço que mencwna. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr, Prefeito. 
Votacão, em discussão unica, do ·oéto do Prefeito do Dis~ 

tricto Federal, n. 1:14, de 1922, á resolução .do Conselho Mu
nicipal autorizando a ·conta~em de tempo que menciona, á 
adjunta de 3" classe D. MarlR Emilia Pereira Coutinho, para 
todos os effeitos. 

Rejeitadú; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
E' annunciada a votação, em discussão unica, 'do véto du 

Prefeito do Districto Federal n. UO, de 1922, á resolução do 
Conselho Municipal q:ue autoriza o auxi.lio annual de 6 :000$ á 
Escola de Artes, Sc1encias e Profissões · Liberaes, Orsina da 
Fonseca. · · 

O Sr. Paulo de Frontin ...:... Peco a palavra para encami
nhar a votação. 

O Sr. Presidente _, Tem a .palavra o honrado iSenador 
pelo Districto Federal. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) (para encaminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, o véto opposto pelo Prefeito do Dis'
tricto Federal á resolução do Conselho requer, apezar do pa-· 
recer favoravel da maioria da honrada •Commissão de Consti
tuição, algumas observações. E' o que eu peco venia para 
fazer:. 

A resolução do Cons.elho estabelece o seguinte : 
«Fica o Prefeito autorizado a auxiliar com a quantia de 

1ey contos por anuo a Escola de Artes, .Sciencias ·e Profissõed 
LlberaeH Orsma da l!lonseca, independentemente da subven~t> 
qu1e já recebe.:t. 

A illustre Commissão, no seu parecer, diz: 
<..<\. dotação ·orçamentaria é de 18 contos annuaes, de um 

conto e quinhentos por mez., . . 
Os serviços prestados pela Escola de Sciencias, Artes e 

Profissões. L1bera~ Orsina da Fonseca, são conhecidas da 
pvopria Commissíto que declara ser, incontestavelmente, ~U·· 
per1ormente dirigida á: alludida escola. Nada necessito ac~ 
eresoentar ás palavras do parecer, ou ·fazer quaescJuer outra)J 
considerações, desde que os que silo favoraveis ao ·véto se 
manifestam por esta . fó1•ma ·lisonjeira ao modo pelo qual 
funcciona esta escola e ·aos servioos' que e !la tem pr~stado 
ao ensino., · ' . 

Ha, da parte da illustre Commissl!.o, um pequeno equi~ 
voco, que resulta do seguinte facto : o auxll!o dado, na au
torização concedida ao Prefeito, á Escola Orsina da F<mseca, 
uilo é destinado ao ruu.gmento da subvenção. . 

Si o fosse, pelas condiQões precarias da Prefeitura, ape
zar de' autorizativa a resoluç·ão, talvez nãto devesse o véto 
ser rejeitado, nem o Prefeito usar da autorização. O Senado 
mesmo, estaria de accOrdo com a Commissão. 

( •) Não foi (!;'avisto pel·o orador. 
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1\fas, o que· l'oz o Conselho Muiticipal foi dar uma' verlia 
aspecial para renovar.ão do material. 

Essa escola l'unccionu !Ja 15 annos. O SCLl material e~;
colar, pOI' este mot.ivo, ,i ti não ó moderno. Além disso, o :;eu 
uso fez com que cllc esteja em condiçõos relativamente pre-
onrias, . 
. O Conselho i\l~Nticipal, r·eco~hcccndo est11 siL~açã,o, propoz 
no paragrapho muco da rcsolllçao vetada o :;egumte: 

. «Ess~ auxilio deverá s~r P!lS'O, ele uma só vez, na pl'i
meu·a qumzena do mez de Janct·ro de o111da anuo, dc~tinamlo
s~ á refOI'ma e .substitniçiio do material de aulas e officina~, 
fwand~ o JlrcfeJf.o. sempr!J autorizado a abrir· para osso fim 
o· credtto necessaJ'Jo, caso do orçamento não consLI! a verba 
indispensavcl ao mesmo pagamento.) . 

Vê-se, portanto, a que é destinado o auxilio; t.mta-Hc 
de uma verba n.ecessarla o imp,eri~osa, pela situação em que 
se acha o matortnl das aulas e offiCina~ da Escola Orsina da 
Fonseca. 

Si estas considera~,ões puderem pesar no animo dos Srs, 
Senadores, do modo a ser mantida a autorização dada ao Pre
feito, reJeitando-lhe o. véto, creio que com isto terei prestado 
um relevante serviço á instrucção publicã do Districto Fe
deral. (ilf1lito bem; muito bem,) 

O SR. LOPES GoN()AI.VEs - PeiJ'O a palavra, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE -· Tem a palavra o Sr. Lopes Gon-
calvcs. · 

O Sr. Lopes Gonçalves ·- Sr, Presidente, como Relator 
do caso cm apl'CGo, não me fical'ia lJCm ou não n1c seria li
cit.o silcnci::u', deixar· de. cxpur· ao Senado as 1:azõcs que ·deter
minaram o parecer, assignado por todos o.s membros da Com
missão prr~scntcs {t reunião cm que o mesmo fôra di,;~ulido, 
e, Lambem, dizei' aJg·uma cuusa, com o maximo respeito, :;n
bi'C as considerações apresentadas pelo eminente Senador pelo 
Districto · Pccleral. 

'l'odo o Senado, toda esta cidade, todo o paiz, 1cm summa, 
reconhecem a situação premente, as·apertm·as financcit•a;., em 
que se acha a administração do Dist.ricto Federal. Elia foi 
desenhada, clara c brilhantemente, pelo Prefeito, na sua ultima 
mensagem. o r!esl.a b•ibuna .it't Live occas·ião de m~.'lll'lll' li"~ 
Srs. SenudO!'CS, cnm os dados da mesma m~nsagcm, que a Pro
feitura do Distrioto Federal não pódc arrecadar mais de 90 
mil ennlo~. m·rccndaL;ão problomat.ica e que pode falhar, Só 
para a amm:tização c ,juros da divida iittern:~ l' externa. fun
dada, são necessarios 52 mil contos; fiqando, portanto, .as !nil 
contos pum aLt.ender a todas as dema1s d03(lr:r:ts úl'dmarws, 
d!ldo que a arrecadaçiío att.in,iu aos ditos 90 mil ''nulos. 

AJ'óra isso, a Prefeitmu tem mna divida !'luctrtante cX
L!'aordinuri a, o Sr. Senador Pa)llo de Fronlin, cujo nome peco 
licença pnm declinar. já denunciou no Senado ~ .t Jllaçiio que 
não tem silln Jlo~sivol.' alé ~~sl.o momr:nl.o, pu:~:·t· a gr·nlifieuçüo 
especial oi1 cxtr·twt·dinariu elo trinta ou quarenta por cento, 
ostabclecidn nm útYOt' rins fnnccionarios municipaes. S. Ex. 
tinha rnzfio, quando, ptürioLicamcnLo, assignalava que essa :<i
/.nnaiio ,; tn11itn rlcRaiJ•osn. para a Prefeitura, como, l.nmbPfl1, 
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desvantajosa pam o funocionalism~, que su Yô privado du gTa~ 
tificuoiío determinada pela carestia rt!l. VHl.l, 

Ora, si a situuoíío ó os ta, como óld.m i ttir-,c, na vigencia 
do m·cumeillo de 1023, a cônsignncão da quantia tlo Heis contos 
para augmento da subvenção ele 18 eonLos, .iii ~')necdida ú Es~ 
cola Particttlm: do Artos, Sciencias o PI'Ofissões Orsina da 
Fonseca, firiando a mesma elevada a 2110 contos e por uma 
lei singular1 . 

Não será isso abrir um precedente, animando I•Jdas no 
outras escolas particulares e collegios do Districto Federal a 
pedir ao Conselho majoracão de auxilio, devido á car.estla de 
vida e á necessidade de concertar material e adquirir mobi
liario? Ellas irão; de certo, bater ás por.tas do Conselho e, fn~ 
cilment.c, obterão nova dotação na vigencia deste mesrrio or
cnmento, para que não haja incoherencla ou o criterio dos dous 
pesos e das duas medidas. · 

E, si o Senado. derrubar esse véto, para ser tambem co~ 
herentc, firmará um precedente, a respeito do qual ninguem 
poderá prever onde iremos parar. 

Maa, Sra. Sohadoi·lls, quein já se oppoz, neste pa.iz, ao des. 
envolvimento e ·dil'fusão da instrucoüo publica? 

Não acredito que qua!qt1er sêt• pensante, quo qualquer ho~ 
mom publico, de rcsponsabilirladc, seja capaz de recusar au
xilio ao pão do espírito ou do se oppôr• ao progresso do ensino, 
mesmo das escolas par·LiculaJ•es, fJlle representam esforco e· 
iniciativa individuacs. Em minha vida publica sempre pugnei 
o pugnarei ainda, pelo desenvolvimento ua insl.ruccão, so.ia 
primaria, secundaria ou superior. Mas, a pJ,:esente resolução 
nüo tem os termos restrictos a que allll'diu o honrado repre
sentante do Distrieto Federal, cuja opinião muito considero, 
como brilhante professor, que é. Não se trata de uma con"'
signaciio uníca do seis .contos, accrescída aos 18 contos que a 
dita escola ,já recebe. O Senado vae ver. 

d~ssc auxilio deverá ser pago na primeira quinzena do 
mez de janeiro de cada anno~, diz o paragrapho unico da re· 
solucão. 

Não ó uma .subvencão.dnda de uma só vez, para melhoxar 
o material da Escola, não é um augmento que se extingua. 
no Pl'Oximo exercício, será um augmonto repetido, perpetuo, 
que será pago na primeira quinzena do mez de janeiro de cada 
anno. Por consequencla, não ficarão sendo dezo1to contos, mas 
vinto e ql'latro .contos ef[cctivos, immutaveis .. 

Nostns condições, a Commissão·.de Constituição cumpriu 
o sou dever, embora reconheça que n Escola Orsina da Fon· 
seca ú diri!>idn por uma p1·o1'ossora jubilada competente, com 
largn lil·oomio do magistcrio. A Commissão não pGdia sobr:c
pôr o cor•ação li inf.elli~cncia o ú razão. Não só a Lei Organica 
como a siLLHII}ÜD espccml dos cofres rmmicipacs exigem a ma
llll\cnoão elo véto. Al6m disso, o art. 28, ~n principio, ·da Con
snlrdaç!lo 5.1il0, do 8 .de man;o de 1()04, d1z que nenhuma des~ 
peza poderá'' ser decr.ctada pelo Conselho Municipal sem in:i
claliva, sem proposta do Prefeito, Ora, este augmento .Sii dtN 
som c~;~f,a condição basica, tanto qne o Prefeito vetou a reso
lllçüo, npcznr de ser aul,orizativa. Et!e manifestou,-se logo, 
contra ella, ~uspendendo-n nos tormos do nr.L 24 da Lei Orga~ 
nica do Dlstrlcto Federal, 
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Espero, portanto, que, altendendo ás considerações que 
acabo ele fazer, o Senado approve o pJlrecer que acaba de ser 
di seu tirlci, pois que o neto dn Prefeito foi nobre, ·digno, ele
vado, do grande pcscorUnio nclminiotrnLivo, (Muito bem. Mui
to bem) • 

O Sr, Presidf!nte - Os Srs. que approvam o véto do Pre-
feito, queiram se levantar. (Pausa). , 

Foi approvado. 

O Sr. Paulo de Frontin- Poço a palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Ilrcsidente, r!Jqqpiro a ve-
rificação de votação. · 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo de Frontin re
quor verificação de vcrtacíio~ 

Os Srs. que votaram a favor do vt!to, queiram levantar-se. 
(Pausa). · 

Votaram polo véto iq Sr&, Senadores. 
Os Srs. que votaram contra,· queiram levantar-se. (Pausa).· 

Votaram contra 23 Srs. Senadores. 
O véto foi approvado o vae ser devolvido ao Sr. iP're-

fei~. · 
Votação, em · discussão un ica, do parecer da Commisslio 

r! e Marinha o Guerra n. 28, de 1023, opinando que seja Inde
ferido o requerimento em que o major graduado, reformado, 
do Exercito; Julio Calheiros Bandeira de Mello, pede que 11 
ena reforma seja na effectividadc do mesmo posto. 

Approvaclo. 

CIU~Dl'I'O PAI\A PAGAMllNTO DO Sfl, CAni,OS DE ANDTIADE 

2• discussão clfl ·proposic;ão dn Gamara dos Deputados 
n, 5, de Hl23, que antnrir.n abril'. pelo Ministerio dfl Fa
wncln, o crnclilo l'special ele 8 :712~770, para ocCOI'rer no pa
Aamcnlo do CJtli~ t\ devido no D1•. Carlos elo Amlmdo o outros, 
rm vi l'l.ude de sontcn()fl ,iutliclaJ•ia (com 2J!I.1'Cl'Cl' /'ttvorlll!rl ria 
Cmwlwisstio de F•'nan~n.v, 11. 3.~. de 1!12.1). 

Approvaclo. 
EQUIPAfiAiÇÃO DE VENCIMENTOS 

Discussão unica do véto elo Prefeito do DisLricto Fe
deral n. 130, ele 1922, ú resoluc;ão do Conselho Municipal que 
equipara os vencimentos do encarregado do apparelho aereo 

· da Dircclm~ia de Fnr.oncla nos dos nmunuenses da mesma ro
pnrl.icilo. 

A1)Jlrovndo; vac ser devolvido ao S1•. Prefeito .. 
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LOGARliS DE MEDICOS DA ASSISTENCIA 

Discussão unicn do véto do ·Prefeito do Districto Fe
deral, n. 132, de 1922. á resoluc,ão do Conselho Municipal 
que regula o provimento das vagas o ~dos Jogares creados de 
medicos elo Departamento Municipal de Assistencia Publica 

Ap.provado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

JlSCOI.A VISCONDE DE CAYRU' 

Discussão uníca do véto do ·Prefeito do Districto Fe
deral, n. 141, de 1922, á resolução do. Conselho Municipal 
que dá difinítiva organização á. Escola Profission:ü Visconde 
de Cayrú. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Pre,feito. 

O Sr. Presidente - Estão esgotadas as ma terias da ordem 
elo dia. Achando-se sobre a Mesa o .parecer da Commissão de 
Constituição sobre o decreto do Poder Executivo, nomeando o 
ministro ·do Supremo Tribunal Federal. em substituição ao 
saudoso Sr. Dr. Alfredo Pinto, convoco o Senado, para uma 
sessão Rcm·cta, amanhã, ás 3 horas da tarde, para tomar co-
nhecimento do mesmo parecer. · · 

A ordem do dia para a sessão publica é a seguinte: . 
2• discussão do projecto do Senado n. 14, de 1923, man

dando contar ao engenheiro civil Antonio Carlos de Arruda 
Beltrão, o tempo decorrido de 24 de novem:Bro de 1889 ·a 14 de 
ab1·il de 1903, para os offeitos da aposentadoria (of{erecido 
pela. Gomm.isstio de Justiça e Leoislação, parecer n. 86, _de 
·/2.'Jil) • I · 

2' discussão da proposioão da Camara dos Deputa:dos nu
mero 11$, ele 1923, modificando o imposto de consumo sobre 
t.intas o vernizes (c01n P0.1'1fcer (av·oraveis da Oommissão de 
Finança.v, n. 96, de 1928) • · 

2• discussão da proposição da Ciunara dos Deputados, nu
.morn 149. do 1'0'22, autorizando o Governo 'a organizar as com
panhias de metralhadoras arcadas por leis anteriores e aind:t 
não organizadas (cmn }Jm·eca1·es conil·mios das Oommissões de 
,lJm·inha r Gue1'1'll. e de Finanças, n . .'M, de -1923) . 

Discmsão nnicn elo véto ·do Prefoil.o do Districto Federal, 
n. J 37, rln 1\122, :í r·osolm;ão ·do Conselho Municipal, que man
da incorporar no quadro ·das escolas nocturnas,. a escola no
cl.urna masculina installada om proprio munici·pal na Gavea 
(com 1Jm•eccr· contmrio ela Oommissão de Constituição, n. 6.9, 
de 4 112,1) • 

Lovnntn-so n sessão t\s 14 horas o 10 minutos. 
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47' SESS!O, Ell): Zi DE ,JULHO DE 1923 

PRESI<DENCIA DOS SRS. MENDONÇA :MAR'rl:-IS, 1' SECRETARIO, E 
ESTACIO COIMBRA, PllESIDEN'rE 

A's 13 112 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça 
Mat:t.ins, . Olegayio Pinto, Si!Ycrio· Ncry, Lopes Goncalves 

, Imito do Hr!~SJI, Cu~ha Mnc~ad~, José Eusel.iio, Costa Ítodr\~ 
1 .b'UCS, Antomno Fren·e, BenJnmm Bart•oso, .Toãci Lyra Fer-

. 'reit•a Chaves, Antonio l\!assa, Venancio Neiva, Carnei{·o · da 
Cunha, Eusebio de Andrade, Pereira Lobo, Gonçald Rollem
beJ•g, Antonio 1\loniz, Moniz Sodré, Bernardino Monteiro Je
ronymdr Monteiro, Nilo Peoanha, Paulo de Frontin, Bueno de 
Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Luiz Adolpho Ra
mos Caiado, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Vi
dai Ramos, Felippe Sohmidt, So'ares dos Santos c Vespucio 
de Abreu (3-2) ~ 

O Sr. Presidente - Eslando presentes 32 Srs. Senad(lres, 
ab1·e-se R sessão. · 

Vae siir lida R aol.a da sessão anterior. 

O Sr. 3' Secretario (servi nrlo du 2") procede ú leitura da 
acta da sessão anterior que, tí, sem debate,. approvada. 

O Sr. 2' Secretario (servindo de i') dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. ministro da Fazenda, remettcndo ,\ms dos auto

grapho.;; da resolução legislativa, sanccionada, que autoriza a 
abertura do credito do 4 :399$666, p•ara pagamento de diffe
rença de vencimentos devidos a Sylvio Mendes Limoeiro, na 
qualidade de fiel interino do' thesoureiro da Casa da Mocda.
Archi ve-se um dos autographos o remetta-se o outro 1 Cumara 
doR Deputados. 

O Sr. 1' Secretario do Senado crc Minas Gcracs, commu
nicnndo a insLallação dos trabalhos legisl.ntivos c a eleição da 
reRpectiva mesa. - Inteirado. 

Do Sr. Secretario da Camara Municipal de Rczende, re
mei Lendo, por cópia, o teor da moção de protesto, approvada 
na sessão realizada no dia 10 do corrente, relativamente ao pa
recnr ó!l Gamara d.os Deputados sobre a intervenoão .federal.-
N Commissão de Constituição. . 

Do Sr. Joaquim Pedroso, encarregado dos negocias do 
Pol'lugal, agradecendo em nome rio Governo Portuguez o voto 
de pezar approvado pc lo Senado Brasileiro, por motivo elo pas

. snn ll)ni,o do poeta port.uguez Gtwrrn .Tunquciro. - Inteirada. 
Do Sr. 1' Sccroturio do Senado rio São Paulo, nr,rudccenclo 

a&· clnmonstraçücs de pezm• tomr.daR por occasião do fnlleci
mcntn dos Sr8. Bento Bieudo, Lniz Piza c Galwiel ele Rezencln, 
pelo Senado .Ferlcrnl, conformo u communicaçiio mwiada po1· 
telcgramma. -· Inteirado . 
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Requerimento do Sr. Francisco do Paula Oliveira Veado, 
J)edindo que sejam encarnlnhnrlos á Commissilo de Justiça o 
Legislaciío documentos que aprcsent11 e que devem instruir 
nquollrJ em que solicitou aposentndorta. - A' çomfll!RS!IO ao 
.TusLioa o Legislnr;úo, . · · · · · · · 

Telegramma do Sr. Prefeito de Nova Iguassú, fazendo um 
appello n. o sentido de não ser. approvado. o projecto que ap
P.rova o~ decretos do Executivo intervindq no l!iS~fldo dP }lip a a Jane1ro. - A' CpJ!1missão ele Constituiçiiq. . . . 

O Sr. 3' Seor~*ario (servindo de 2') declara que não 11• . 
pareceres, 

Comparecem mais os Srs. A, Azeredo, Pires flebello, In~ 
· dia do :ara$il, J!laé Acoioly; Manoel Borba, }los·a e Silyn, 1\Iar

cilio de Lacerda, Miguel de Carvalho, lrinau 1\Iacnadq, José 
1\Iurtinho e Affonso do Carmprgo (H). · 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Barbosa Limu, Laura Sodré, Justo. C)lermqnt. Cost11 Hodrigucs, 
Antonino Freire, Abdias Neves, João Thomé, Eloy ~e Souza, 
Antonio Massa, Venancio Neiva, Octacilio de Albuqutlrque, 
Araujo Góeo·, GúnQfllo I\ollomberg, Biqueira de Menezes, Mo
desto Leal, Sampaio Corrêa, Francisco Salles, Adolp'ho Gordo, 
Alvaro d9 Carvalho, Generoso Marques, Laura Muller, Folippe 
Schmidt e Carlos Bp.rbosa (19), · . 

O Sr. Presidente - Contill!ún a hora do expediente. Tem 
a pillàvra o Sr. Senador Lopes Gonçalves. . 
,,-. .. I 

O Sr. Lopes Gonoalves - Sr. Presidente, nestes ultimos 
dias, se tem fallado com certo calor e ent.husiaemo; direi 
moemo, com insistenoia, a respeito da reforma da nossa magna 
Carta, di\ Constituicãci de 24 de fevereiro· de 1.891. 

Alguns jornalistas ou representantes de joi'naca nestB 
Casjl me te em intilrpellado sobr~J o assumpto, A um dolles, 
declarei que, p.or emcruanto, nada poderia responder, ·porque 
precisava l'eflectit• afiin de dar um oplnilio segura e eonscicrt
ciosa; A outro, disso que em theso sempre fui e continuava 
& ser contrario a qualquer acto tendente á reforma da nossa 
magna lei, mas qué, por um pt•ineípiq de evohloíio fatal nll or~ 
dem soeial. as leis não podiam aer immutaveia e cst~YilJU su-
jeitas ú relatividade do meio, tempo e espaço. · · 

Este jornalista, no que parece, ·ni'io ouviu hem as minhas · 
/ palavras e dignoiHe levar no Aeu ,iornnl n Vannunrda n Ro

~uinle nota: 

- Senaclor Lopes Goncalv(ls, qqe me . diz sobre a re
forma? 

- Nada, meu caro. Tenho opini!ío n esse rcspeit.o, pois 
M ?Ubliquei uma obra - A Reforma Constitucional. 

- E nessa obra é admittlda n revisão? 
- Claro. As leis niio sílo, nom podem ser, immut.nvels. 

•rudo osUL su,ieito i\ cvolucão, de accOrdo com o meio, o lompo, 
o espaço... · 
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O que eu disse foi que era, em principio, contra qualquer 
reforma da Const.it.uição, mas que as leis, em geral, estavam 
su,ieitas á mutabilidade, á lei ela evoluofío, conforme qs cir
cumstancias de tempo, meio o espaço. 

Nem eu podcrm dizer outra cousa, porque, realmcnlc, 
nesse meu modesto livro, a que se refer1u o jornalista om 
seu jornal, sou catcgorica e francamente contra os princi
paes pontos que, em nosso paiz, so tem apresentado ou lem
brado, para a reforma da nossa lei basicn, que são cslabelc
cer, em pleno regimen federativo, o parlamentarismo; effe
ctuar a eleição do Chefe da Nação pelo Congresso Nacional; · 
consagrar a unidade da magistratura c a unificação das leis do 
processo ,iudiciaric; desenvolver o pensamento ou as theses, 
explicar, intcrpretr.r ou regulamentar o art.. o·. · · 

Por ctu~ é que .sou contra o parlamentarismo? Porqu~ o 
parlamentarismo é mcompai.Jvel com a Republica Fedcralivq, 
que não póde ser substituída por qualquer outro regímen, 
r. níio ser por meio do revolução ou subversão rla ordem con
stitucional, nos termos do § 4• do art. 90 da Constituição. 

Que o parlnmentarismo está condemnado, entre nós, pelos 
pessimos fructos que produziu na Monarchia, é facto qu c se 
não póde negar; que o regímen parlamentar é contrario ao 
systema presidencial - é outro facto que se não póde con
testar, porque nesse svstema o unico rcsponsavol, p'erante a. 
Nação; pelos actos do Executivo (, o Chefe dp Esl!ldO. Os sotlS 
auxiliares, ql.jc. ainda, se denominam Ministros, nos terino~ 
do urt. 49 da· Constituição, mas qué, rigorosamente, nrlo pas
sam de méros secretarias, são funccionurios ·de sua immediatn 
confiunca, nil.o respondem, peranf.o o Congresso Nacional, ou 
perante o~ 'l'ribunaes pelos conselhos dados ao Presidente da 
Republica. . . · 

O parlamentarismo é contra a . fórma federativa, porque 
só póde coexistir com o reglmen de gabiento ministcrJUI: os 
ministros governam e são os unicos responsuvels, ao passo 
que o Chefe da Nação nãp governa. Os ministros, s_ahindo, em 

· regra. do Parlamento, suo, ao mesmo tempo, orgaos do Po
der Executivo e membros da Legislatura. 

No regímen ferleratlvo presidencial o Secretario de Es
f.ado não pódo ser membro da .Lcgislutum e. uma vez cscoiiJiclo 
r· ara esse cargo um cidadão no ·seio do Congresso Nacional, 
Iom que renunciar ít sua cadeira ele Deputado nu de Scnadot•. 

O J•eglmen J)Urlainentur é compaf,ivel sómente com n I'OPil
blioa unitaria ou centralizada. E, assim, é pruticnrlo r.m Por
fuga! c nu Ft•atu::a. 

Como posso ser pela reforma da Conslit]l.içiío. vi~nndo
sc, por exemplo, a olciçilo do Chofp da Naçiio pelo Congres~o '? 
Qual o Plli?. do regimcn federativo em !JLlCJ so nlogn o C:licfo ria 
Nnoí'ío pelo Cong!'csso? · . 

Nu Ropublicu Argentina, como lorlos sabem, a olcir;ãn ti . 
indirecta. Hn olo!cão p1•imaria, isto é, o oloitorado, cm P.,'Crlll, 
elege um numero elo eleitores prosielonciuos. equ!vulont.e ao 
duplo de Deputados o Senndoros. Nos Estados Unidos, tum
bom, o processo dessa oleio!io não é pelo CongrcsRo Nacional; 
6, ainda. por meio indirecto, part.icipnndo do suffragio uni
versal. Hu oleioões, portanto, do 1• grão, em quo os cidadãos 
americanos inscriptos, como olell.orcs, nos Estados, elegem os 
ohJiloros prosidonciuos, na igttalelnrlo rio numero ele Senadores 
6 do Depuludos. 

· Por consoquencia Yeri flcn-se que nus 1luns republicas fo
dorut.ivus quo, luoontostavolmonl.o, nos serviram elo modelo, n 
oloiQüo do Chol'e tia Nnoflo nfio se I'ealiza poJo Congt•csso Na-
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eional. E si, desse modo, é feita na França e em Portugal, é 
put·que esses paizes síío republicas unitarias ou centralizadas, 
não estão constituídos com unidades autonomus, dominando 
nelles o parlamentarismo. Na propria Suissa, que tem systema 
ele g'Overno especialissimmo, que se não approxíma nem elo 
unitarismo da Franca e de Portugal nem, tampouco, do re
g·imen federativo da Argentina, Estudos Unidos e Brasil_

1 
a 

Assembléa Nacional, c.ompost.a de uma Câmara dos Estauos, 
com 44 Deputados eleitos pelos 22 cantões e de uma Gamara 
Nacional, constituída na proporção de um rcpresentanl.c por 
20.000 habitantes, a autoridade executiva superior da Con
federação é exercida. por um Conselho Federal, composto, não 
de •um, mas de sete membros, eleitos em Gamaras reunidas 
pot• tres annos, subindo desse Conselho o Presidente e o Vicc
President.e ela Tlopublica, cu,io · mandato será apenas de u.m 
anno. 

ü Uruguay, como Lodos sabem, reformou a sua velha Con
stituição de 1829, em 1917. E' um paiz que, dispõe, tambem, 
de uma fórma de governo su.i aenm•is. Creou-se, ahi, ao lado 
do Chefe da ·Naoão, um conselho de administração composto 
do nove membros, quo .absorve, pelas suas attribuições, grande 
part.e elos poderes que tinha o Presidente da Republica. 

Pois bem, quer o Presidente da Republica, quer esse 
Conselho Adminsitrat,ivo, são eleitos rlircct.amente pelo povo 
ur,ull:uayo, conforme se vê nos arl:s. 71 e 82 ele sua Consti
l.mçao. 

No Mcxico a Constiutiçüo quasi secular desse paiz e qne 
tinha uma immensa cauda de emendas praticadaR, quasi todas, 
no governo de lJorfírio Diaz, que, como Lodos sabem, excedeu 
a 30 annos, foi reformada ~m 1917, prevalecendo na Federa
cão o prirwipio da eleição do Chefe da Nação pe_ lo voto di
recto do povo e não peJO Congresso Nacional. 
- Como, pois, Sr. Presidente, reformar-se a Consl.it.uir.üo 
para estabelecer a eleição presidencial pelo Congresso Na- . 
cional, meio muito facil para domínio de caudilhagcm, do 
espírito de facção, do partidarísmo exaggerndo, turbulento_ e 
dictatorial, .. dos P1'0/'ite'U1'S de occasíão, offerecendo á Naoão 
sorpresas, golpes de magica, o expoente dos cambalachos, o 
afastamento da opinião e a genuína voni.ade do povo brasi
leiro? Seria isso um systema liberal, compatível com a vercJa:. 
doira democracia? Supponho que não, absolut.amen!c nilo. 

A unidade da magistratura. O maior· de lodos os absur(lu~. 
A nepubl ica federativa compõe-se do Estados, que são pe
quenas republicas, formando um todo, que so chama a União 
federal, para representar o paiz nas suas-. relações externas, 
para defender a integrídaclo da Pai ria ~m--uma· acção una, ra
pída e positiva para sustentar, em summa;-. a soberania nacio~ 
nal. Isso é que é federação. Todos os membros desse ·corpo 
silo verdadeiras republicas, -entidades aul.onomas, quer se 
chamem províncias, departamentos ou Estudos. Ora, assim, 
como níío pódo haver Estudo confederado, som constif.uicão, 
assim, t.ambem, não póde existir consLituicão sem os l.res po
deres: Legislativo, Executivo e Judiciaria. 

Isso é uma velharia, desde o tempo ele Montesquieu c que 
nunca ninguem procurou reformar. Si alguem puder apresen
tar uma constit.uir.ão, uma lei ·i'urrdumont.ul ele· qualquer pai~. 
om que não haja· esses tres poderes, então, direi quo póclo 
havm· •unü.lado da magistr·atura nas republicas fedoraLivas . 

.Ma~, senhores, quo é a fiepublica brasileira? 11. uma fe
derací\o ele Estudos, que silo aulonomos, quo toem a mais am-



. I 

SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1923 187 

pia. autonomia para· sua administração, para a gestão d("l ne-
go~ws, que lhes forem peculiares. . . 

Coma. po~s, querer estabelecer· a )l•nidade da mag'ir;tratur·a 
on~. nosso pa1z? .Onde é qnc e lia ex1ste, com regime'It ~cme
lhante ao nosso? 

Nem na Arg·entinn, nem nos Estados Unidos. 
E' que houve sempre, e não podia deixar de hav.w,.· de 

accôr:jo com a fórma federativa, uma magistratura federal e 
u~a outra est~;tduaJ·. De outro modo, se caracterizaria P nega-
·çao do nosso mstrumento fundamental. · 

·Nestas condições, como consequencia, o estatuto proces
su.al na magistratura estadual deve ser, tambem, differente rla 
le1 ~o .Process~ federal, !!,fi vista da limitação de oompetencia 
dos JUIZOS, ass1m como nao póde ser o mesmo em todos os Es" 
ta1o:; da Republica. E, neste particular, vou citar um exemplo 
que, neste momento, me vem á memoria. · 

·rodos sabem que, em · muitos Estados, ainda predomina 
a lcttra, o espi.rito e o pensamento do regulamento .n. 737, 
de 1850. um padrão, monumento jurídico, que nos legou a Mo
·nal'<lhia, sendo que cm outras unidades da Republica, que fb.e
ram suas leis processuaes civis e commerciaes, o Jegislndnr 
qna.:;i nada se afastou desse modelo de sabedoria. . 

Pois bem, vejo no art. 321 do Regulamento Commet·r.ial, 
a seguinte exprcs8ão: «o arresto ou embargo preventivo fi
cará sem nenhum effeito se a aocão principal não for proposta 
dc·ntro em 15 dias». E' esta, pois, uma das razões para julgar 
sem effeito o arrosto, decretar sua caducidade, como medida 
prev~ntiva ou assecuratoriu de direitos. 

Como advogado, no Amazonas, sempre me insurgi contra 
esl.u e:<·pi·óssão rígida, granítica do art. 331 do Regulamento 
Cornmercial, applicavel ás jurisdicções do paiz e que, ainda, 
hojl), vigora em quasí todos os Estados, sem levar-se em conta 
a exlen~ão territorial e as difficuldades de communicacão. 
Porqm1, senhores, tendo eu, mui tas vezes, o·ccasião ·de reque
rer ll promover embargos preventivos ou arrestos de mer~!l
dot•ias ou generos, que do interior vinham á capital do Estailo, 
sentia-me na impossibilidade de propôr a accão principal no 
fõro do devedor, quando o era o de outro termo, devido (I 
grande distancia e difficuldades de transporte. 
· . . A unidade de direito substantivo - civil, commercial e 
m·irninal ou · penal - o que representa uma superiorid~do 
no~.sa sobre o constitucionalismo dos Estados Unidos, não m
dt.1Z nem póde induzir unificacão das leis adjectivas ou do 
processo. Com effeito, se seria absurdo facultar aos Estarlo8 
logi~Jar,, •por· exemplo, sobre direito maritimo e nave~acão, 
quando as questões duh i resultantes são da compete~cu~ cta 
jmtiça federal, confcrme o art. 60, let.tra G, da C~nstJtuJc.ão, 
i•nconsf.itucional sez:.á, tambem, cercear a. au.t~no:nta dos ljls
l.ados na organizacao do seu apparelho JUdtcJarJo, defendidO 
pilllls arts. 5• e 63 da Constituição. 

Não póde haver orgão administrativo sem funccão. · 
lst.o posto, se ó irrecusavel aos Estado~ o direito d~ r~gçr

so pc•la Const.ituicão que adoptar. respe1ta~os os ~rmCJPlO~ 
oonstil.ucionnes da União, se lhes é prerogntwa, nttrtbuto es
Henciul, organizar o Reu poder judiciario, seria illogico, in
conseqnente, attentado e esbulho negar-lhes a confeccão das 
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leis, necessarias ao funcc~onamento dos seus juizes, da ~ua 
mnr:risf.rntura, d~s seus Tr1bunaes. E, entro essas 'Jóia, devem 
osta1•, sem duv1da, as relativas ao mechanism() ou proce.~so 
j11dicinrio, ás regras, pfcccitos o formulas imprescindivcis (L 
ciiMfrJbuiçíio da justiça. · . . 

.Será preciso reformar a Constituição por causa do sys~ 
tema !ributario, que alguns consideram insufflciente, despro~ 
vido de recursos e elasticidade para as necessidades da Upillo? 

· Ab~urdo dos a)Jsurdoa I 
NM temos; Srs. Senadores, dous gralndes ramos de trlbu· 

tacão: a importação e a exportaclio. Conforme o art. 7• da 
Consf.Hulcão o imposto de iniportacAo com àlguns outros mai~, 
é priVativo da União: e o da exportaclto, ele immoveis ruraeP 
e urbanos, transmissão de propriedade, Industrias a prof!R~ 
seles do sello, relativo aos actos do seu governo e economia e, 
fh1almente, o decorrente dos seus telegrapboa e correios, con~ 
forme o· art. 9•, são ·pertencentes aos Estados. 

Mns, 110r ter a Constituioão, a favor da União, discrimi~ 
nr1do, qlém do di) f.'I1"Portaç4p, oa impostos <lP entratla, 1ahida e 
CBtadja de 11a'l!ios, qs fll3las de 11el~o, qqanto aos ci~ediente2 !le 
aun ndministrnoão, .contracto$ e actoa oriunclos dns leis I!Ub~ 
~lanLivas e reS'!Jlamantos f!ldernfls o na t:::.os aeus correios e to~ · 
Jpp;rn.PilOS, sague~~a que não PÓd!l a LeS'iijlatqra ordinaria 
cro!lr, ostabelecar e mandar arrecadnr outros e decretar ou· 
tra~ cnntribuicões? . · 

A · quem ous!n' · responclar pala rnegnUva, recomma:ndo 
theoricamimte, no terreno dos pi'i!loipios e do direito Jlspríp!o, 
a leitura apenas do art. 12 dn OPnstltuicão. 

E, praticamente, no terr!lno das reallllaO~es, dos factos, 
· lr!ll'lllmenta, ·consumma!los, ouso, tnmllem p•er8'untllf. 

Xão _se creou o i!lJPo~to de consumo que a Constituição 
nflo prevm, o que, hoJe, representa a maior verba de arreca~ 
dac~(l'! · · · 

Não se oreou, depois, o imposto sobre divic:lendos d·e accões 
d•l banclls, emprezas e companhlns. 11 imposto garal, sqbre a 
rendq affectando o eystema hypotlleoarío e pignoratioio, os 
jnro~ de apollcea o obrigacõ~a sobre empreeti!ll0~1 o impo"to 
sobre lucros commareines, o impostb sobre transporte ou 
lrnnsi to o, nhtda, ultimamento. o impo~~o aobr!l fllcturas do 
conunoroip o sobro o st(Jclc do morcadorins? Con~eguin!r.~ 
mente, não sert\ pr·cciso J'eformar a OonsW.uicíio por causa rio 
J•cgimen triblltnrio; c, pdnsar nisso, é:nm'o.ontJ~nsonso quo niío 
dovo partir de homens do rcspcmsabili~ll~!l. 

neformar n Constl tu leão para ct'enr. trlbu'nac! reglonnes, 
como pcn~a muita gente? Dá vontade de rir sobre este ponto. 
A nnssn ConsL!tuição determinou, no art. 55, que o Congresso 
pódo crear tantos tribulnaes e juizes federaes, quamtos julgar 
nccessarios para a adminlatrncão da .iustioa. A mesma Con3t.i~ 
tui~íic já pfeviu a creacilo desses Trlbunaes, quando, no nr~ 
tigo M~. declara· quo oa m!lsmoá elcgor!lo dCl so~ seiq ps gcut• 
pro~i!lontos. e organl~arüo na aua. a secretaria. s.: quando, no nr-· 
tigo 50, tratando da comP·eton!)ja do Supremo Tribunal, attri• 
bue~lhrl~ n do Jtlllfar os co!lfllctos dos Tripunaes Fodorac~ c, 
em' grúo de recurso, as questõe$ resolvidas pelos ,juizes o •rri
bu1nacd Fodorncs: Quando, no me~T)lo disnositjyo, n. 3, § 2•, do~ 
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':9l'Jr,lnu fl,u~ as justicas .dos Estados consultem a jurispruden
Wl dos lrJbunncs Fedmttes; quando, no art. 60 discrimina 
u compclcncla dos 'l'ribunaes Federues· quaindo fülalmento no 
urt. ~2, prohibo. que a magistratura éstadual 'intervenha 'nas 
quesloc~ submetLtdas aos Tribunaes Federaes. · 

Jtí se vê que, pot• lei ordinaria, como já o foz póde o Con-
!l'l'C'lõú erear 'l'ribunnes rogionaes. · ' 

Mas, sera a debatida o muito fallada qucstilo do alcarlu o 
embut·aco pal'U croaçíid desses Tribunaea? " 
. . Se,r~ preciso, ,mesmo, retormr1r o n. :Z: do art. 59, pura 
IUB,l!tUICUO des.ses Trl~unaes, SÓ porque ahi SO prescreve Q\10 
o i:iuprcmo TrJbu•nal JUlyara, em ardo de recurso, as questões 
1'oJso/'t•idas pelos juizes e Tribunaes Federaes de modo a se 
não) poder descongestionar ou alliviilr a alta Côrte da graritlo 
afflucncia de sorvioo, objectivo principal d~ crel\cào desses 
Tribunaes,. sem atterl'l.çào ou elim!naoào desse dispositivo? 

Mils, senhores, não póde hilvet· justioa, poder judicial, or
. sãos judiciários sem lnstancias ou grãos de jurisdlccão, assim 
como nlio póde haver instancia sem alçada. 

Orit, que tez t1 no~s11 Constitmcão, ad insta1• da americana, 
em 8eu art. 3', sccoão 1"? Creou e previu um Supremo Tri
bunal c twntos ,juizos o tribunaes i'ederaos, distribuídos p0lo 
paiz, quantos o Congresso creasse.. . . . . 

A ordem na enumcracllo i'Ol'l)a a reconhecer que o Su
premo '.rribunal ó a ultima insto;noiil judlc-laria, vinclo abaixo 
os IJ"ibunites· e ,juizes i'cderaes ... 

A instancia, cm ~odos os JlUizlis, li o ilos~o a essa regm 
nã.J escapou, sempre foi detlll'minada ou pela naturilza ou pelo 
valor da causa. Assim, lia demandais ou acções que síio pro
cessadas o julgadas, seja qual for il sua estimativa pecunia-

" ria, por determinado orgão .iudicinrio, como, por óxemplo, cn. 
trc nós, ns causas c confliotos entre a União e os Estados, os 
lil.igios entro nações estrangeiras e a Unilio ou os Estados, 
que são priva ti v as do Supremo Tribunal. H a ou trns, ai nela . 

. cjue chegam a !Segunda instancia, tertdo sido processadas o jul
(l'lldas em primeira e taes· s!!.o, conforme o art. 66 do .decreto 
3. 084, de 5 de novembro de 1908, em sua ultima parte, as quo 
excederem a alçada, seja qriàl for o seu villor. Ha, finalmente, 
outras, c estas em. maior numero, que soben1 ou víio ao juizo 
superior por ultrapassarem á alc·ada de i • instancln, limitada, 
hoje, á quantia do 5 :000$, tendei sido, anteriormente, de 
2 : 000$000. :1' . 

Para regular, portanto, a jurisdicciio dos tribunaes fc
dot·aes, provista cm diversos dispositivos da Constituiçíío, 
nada mais se faz mister, que, creando-os por lei ordinaria, 
fixar-lhos, por esse meio, competencia o all)ada. E nem do 
nutra fórma, como vimo·s, fóra determinada a dos ,juizes fc
rloraos, quando a mesma tom por ob,jecLivo o valor ou cstima
l.iva pccuniaria da causa ou do direito piei toado. Em. nenhum 
l.oxl.o constitucional se encontra a. fixaciio da insLancia pOL' 
osso meio - numeraria ou quantitativo monett:~rio. 

Ao contrario disso, o que vemos ó o legislador cousll
tüirite, estàbeleccmdo 11 alo'ndn ou jut•isdicolio. tia 1' lnsLancin o 
nelln incluindo .iulzes o tribuhaes !adornos, art. 60, citado, Ji
mitnt• ~ua o~pheJ•.n de ncçiio á naLumzà tias cnu~ns. M SI'U ex
clusivo objecto o níio ao seu prece material, 
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Jllus, se assim se tem procedido na Republica, de outra 
fórum não se .procedeu no antigo regimen, como Ro poderá 
ver, entro outras leis ordinarias, no Reg .. Conlllwrcial n. '737, 

.do ·1850 o na lei ela rofoJ•ma judiciaria, de 20 de nnver11bru 
do 1871 e no respectivo Reg. n. -í.82~. 

Ser~ preciso augmentaJ• o uumero do .iuizes elo Supremo 
1'ribunal, LJUll, pelo urt.. 56 da tJonstiLuicão, .fora l'ixado urn 
15? . 

Parece qtie não, porque nos Estados Unidos, com uma 
populacão supe!'ior a HO milhões de habitantes, a Suprema 
Côrte se compõe apenas d, · nove membros e, durante mui to~ 
mmos, contava apenas seis, em.quanto que, na Argentina, ú 

. consLHuida por cinco c um procurad<lr geral, conforme o ar-
tigo 6" da lei de 25 de agosto de 1863. . · 

Não h a duvida, c esse facto. não escapa á observação, que 
al't'lue extraordinario numero de pleitos ao Supremo Tribu-. 
na!. E, a~sim, ninguem contesta que os nossos venerandos 
ministros do Judiciaria se acham .assediados de serviço, su
perior ·ao tempo nccessarir• para estudo, reflexão, descanso e 
repouso. 

Mas, qual o meio para diminuir esse peso moral, desafo
gando a Supr.ema Côrte desse trabalho excessivo? 

Crear e insta!lar tribunaes regionaes, estabelecendo, sy-
neJ"gicamente, alçadas e jurisdicções. . 

Nada mais salutar, 'Sem haver necessidade, como .M. ex~ 
pu~. de reformar a Constituição, . 

Ficaria, assim, mais. desafogada, tornar-se-i a, assim, mais 
facil, menos pesada, a tarefa dos nossr.11 ministl'os do Supre
mo 'l'ribunal Fedem!. Porque nr.s Estados Unidi)S, com a sua 
immensa população e considoravel numero de casos ,iudiciaes, 
a Suprema Côrt.e não se debate com excesso de trabalho? E' 
pol'que alli som expressa denominação const.it.ucional. mas 
em virf.urle do amplo poder, como entre nós, llxistem ent.re 
aquelle allo T1•ibunal e as Cô!'f.es de Districto, a:; Cô!'l.es de. 
Oh·cuito do 1• e 2".instancia, a que, certo, poderão corrcspoR
dcr os nossos .tribunaes regionaes. · 

E, ao lado desse grande apparelho ,iudiciai•io, ha ainda, 
uma Córto de< Appellacão sobre questõM aduaneiras (Co1u•t ol 
Custom,s Appeals) para onde vão todas as controversias sobro 
rlircito alfandegaria, mediante reouraos interpo>:tos· das deci
sões dos inspectores. de lilfandega e das autoridades fiseacs, 
cr·eada em 1909, quando se reformou a lei tarifaria, devido ao 
gran~o .talento, á grande pertinacia e·tLgrandc forca dCl lc.
gicn de; malogrado PreSidente -Mc-Kinley, · ent!o Senador dQ 
Republica · · · · ' 

Exist~, tambem, para alliviar os ,iulzes ordinarios, dns 
t.ribunaes communs, ama Côrt.o de Reclamações (Câw•t o{ 
Claim.s) que recebe todas as rcclnmaçõos, protestos e quob:ns. 
relativas a actos administ.rativO'S, rruo se consideram lesiv(ls 
aos ftmccionarios puhlicos ou aqualquer cidadão. 

Ora, se. n nossa ·const.it.uiçllo, com n clareza com' f!lW sn 
acha redigida, nos termos do nt•t. 5~, pre~:~creva a(l Uongrcssn 
Nacional competoncin pnrn crear tribunaes federnes, por que 
reformar a Constituição, no intuito de augment.ar o numero 
dA MiniAtros do Supremo? 
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Entro as I 9 emendas, aacticcões ou interpretações ao texw 
eonstitucional, da magna \ei dos Estados Unidos, não SI.! en
contra uma só respeitante a creação de Górt.es de .Tustic;.a. 

E' que os executorm; da CIJnsLtLtÜI\ÜO sempre cntendera:11 
alli, que do preceito =lo art. ::1" se hatÍria o principio, que sn 
poderia des~::uvolver, conforme ns oxigene ias do paiz. 

EntJ•o nós, !.leve predominar o mesmo criterio, isto é,. r! ii 
lexto do tu•t. 55, de deve deduúr quanto fôr necessario á OJ'
ganiza~.ão elo Podor·Judiciario é as necessidades do nosso pro-
b'TilSSú 11 áa nossa civilização. . 

Já ·procuramos fazer alguma cousa. Discutimo~ e vota
mos um projecto de lei sobre a installacão de tres TribunaeH 
regionaes, commettendo aos juizes singulares a alcada do 
cinco contos de ré is. . 

O SR. CuNHA MACHADO - Foi approvado e sanccionado, 
portanto, convertido em lei. Mas já foi revogado. 

O SR. LOPES GoNÇALVES - Razão de mais. O bem que 
se havia feito com a passagem desse projecto, que se con
verteu em lei, e conforme acaba de informar o nobre repre
sentante do Maranhão, cujo nome .peço venia para declinar, 
o meu velho amigo Sr. Cunha Machado, cujo aparte muito 
agradeço, já foi revogado. 

De modo que veneeram, talvez, aquelles que su_ppõem 
ser necessaria a reforma d.a Constituição para creacao dos 
Tribunaes regionaes, quando o art. 55 da Constituição diz . 
que a administração da Justiça Federal compete ao !::!upremo 
Tribunal Federal e a tantos tribunaes e juizes quantos o Con
gresso crear, em linguagem crystallina, ao alcance de todas 
as intelligencias. · · 

Quem fez este projecto de Constituição, a Commissão que 
o examinou, o mestre que, depois, rev'iu, limou e apresentou 
para ser discutido perante a Constituinte, todos esses gran
des brasileiros que se occuparam dessa tarefa, prestaram re
levantissimos serviços ú Republica, á Nação brasileira, por 
que ella representa obra perfeita, a mais completa, "no ge
nero, de quantas existam. 

Nos Estados Unidos, cuja Constituição é secular, tendo 
completado em 1887 o seu primeiro seculo, por isso que é de 
17 de setembro de 1787, nunca se reformou a Constituicãv, 
em nenhum dos seus dispositivos. O que della existe são 
emendas interpretativas, actos addilivos da Constituição; 11. 
sua esl.ructura, porém, continün sempre a mesma. Tem ella, 
como já disse, 1 !l emenda.s, sendo a ultima a que o~tqr!Ja 
0 voto feminino, a penu!L1ma a que prescreveu a proh1b1cao 
da venda do alcool como bebida de consumo, a lei secca, The 
Dry Law · a ante-penultima a que determinou a constituicão 
do Senado . Federal pelo voto directo do povo, porque, .até 
então Srs. Senadores, os membros do Senado da Republica, 
nos Estados Unidos, eram eleitos pelas assombléas locaes, 
pelas assembléas dos Estados, ,o .q':!e vem demo.nstrar que, 
neste particular, a nossa Constltmcao, sendo ma1s . moderna, 
tendo tomado por typo o systema desse grande pa1z o o da 
Argentina merece especial referencia, porque consagrou, 
desde logo, principio m1,1ito mais liberal o consenta.neo com as 
conquistas da democracw. A emenda 16' croou o 1mposto. so
bre a renda e foi proclamada, apó§l approvacão das leg1sla-
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turas cstaduaos pelo Secretario de Estado, cm 25 do fcvc
rcü•o do 1013. São estas as mais modernas, sendo dignas do 
nota, entro as mais antigas, a quo aboliu a escravidão . cm 
:1865 (13') o a 14•, de 28 do julho do 1868,· que desenvolveu 
o principio cat;doal do ar~. 4", secção 2•, da Constituicão 
sobre privilcgios individuaes, direitos civis o suas rostriccõos, 
sobre a qual Henry Brannon, juiz da Suprema Córto de Vir
gínia, escreveu uma monographia de 401 paginas, obra monu
mental que deve ser consuUeda· por quantos queiram versar 
assumptos de direito publico o de ordem consLitucional. 

O Sn. A. AzBREDO - Podemos conhecei-a por intermédio 
do honrado Senador .• 

. O SI\. LoPEs GoNÇALVEs - Mas eu não posso, de fórma 
alguma, informar a quem sabe mais do que eu; nem pre
tendo ensinar; estou apenas argumentando. 

O Sn. A. Azeniloo - Mas eu não conhece essa obra. 
O Sn. LoPES GoNÇALVEs - Não acredito, porque estou 

convencido que V .. Ex., meu prezado amigo, sómente por 
modestla assim so expressa; na bibliotheca de V. Ex. esse 
livro deve figurar, porque é uma obra notavel. 

O Sn. A. AzEnEoo - Na minha bibliotheca tenho um li~ 
vrinho de V. Ex. sobro a reforma constitucional. 

O Sn. LOPES GoNÇALVES -Esse meu livrinho, quo o que
rido amigo agasalhou, ó antes um folho Um, quo outra cousa: 
nada valo se não pela amizade. 

Coinô vil V, Ex., Sr. Prcsldonle eu nunca poderia ler 
dito ao jornalista qi.to era favoravcl á reforma .da Constitui
ção; o que disse ó que sou contrario em theso a qualquet• 
reformll, nllo obstanto .as leis estarem sujeitas a evolução, 
sendo que todos os pontos, que se toem levantado e disoutido 
no nosso paiz, para reforma da Constiti.lii;i'lo, como venho di
zendo, não ónlaram, até hOje, em meu espirita, como; 11lndli 
o tamb~m. a alteracllo do art. o•, que muitos consideram o 
cora cão da Republica. 

Porque, no seu entender, data· venia, as theses estabeleci..; 
das nos numeras i e 4 .do art. 6• se explicam com as suas 
proprias palavras. Não ha quem não saiba o que quer dizer 
invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; não .ha quem 
não comprehenda o que seja assegurar a execucll.o das. leis a 
sentencas de juizes e tribunaes federaes.. Os numeras 2 e 3 
bllcana federativa, e o segundo pertinente á ordem· e tran
desse dispositivo, porém, o primeir!) rel~tivo á, tórma repti
quillidade nos Estados, necessitam mdub1tavolmente, de uma 
lei completiva ou de regulamentacllo, para se definir quaes 
os elomentos constitutivos da nossa fót•ma de governo, como 
se pódo attentar contra ella, afim de se preoisilr que a ordem 
o tranquillidade não são perturbadas sómcnto por a(ltos de 
força armada, luta corporal, deposição violenta de autorida
des, mas, tambem, que, para isso, podem concorrer factores 
de ordem moral, anarchlzando a vida jurídica c. normal do 
Estado, como sejam a implantacüo de olygarchias, actos do 
perseguic!lo partidaria, desrespeito âs. leis, esbanjamento~ dos 
dinheiros publlcos, arranjos clandestmos e negociatas mde
corosas . 

. O SR. A. AzllREDO - Qual será o regulamento do nrt. ll" .? 
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O Sn. LoPES GoNç,u.vEs - A nossa douta ConetiLu)cão 
,reeponde, satisfactoriamente, a V. Ex ..• 

Vou lér o seu arL 34, ns. 33 e 34, concebidos nestes 
termos: 

. . "Decretar as leis e resoluQões necessarias ao excr~ 
CICIO dos poderes que pertencem á União. . . · 

Decretar as leis organicas para a execução com~ 
pleta da ConstiLuiclío. " 

-~ ' 
·ora, a Constituição não desce, nem póde descer "a re· 

gul!!-mcntacão"; ella ~stabelece princípios cardeaes, princípios 
bas1cos. Estes, depOIS são desenvolvidos por leis ordinarias, 
que completam, desdobram e esclarecem o pensamento da 
Copstituicão. E como ~in~a não se definiu, até agora, o que 
s~Jam elem~ntos const!tutJvos da fórma republicana federa
tiva, é preciso que haJa uma lei neste sentido, porque o as
sumpto vac, tem que ir á casuística; ó preciso que se saiba, 
com clare~a, evitando o subjectivismo, o modo de ver apai
xonado, o que o legislador determinou e prescreveu, como e 
por que meio se póde attentar contra a fórma republicana :fe
derativo. e quaes as medidas necessarias para manutenção 
dessa fórma de governo. · 

. .. F~-se mister, igualmente, como já disse, examinar, com 
fidelidade, o pensamento, a intenção e a razão de ser, o espí
rito e a extensão objectiva do n. 3 do art. 6", que é uma 
consagração de garantia a legalidade nos Estados, ã sua co
existencia constitucional. 

Quando o legislador autoriza a intervencão nos Estados 
para restabelecer a ordem e tranquillidade, restringindo-a ou 
tornando~a dependente de requisição dos respectivos governos, 
'é claro que exigiu esta condição sómente na vigencia de atten~ 

. tados ao principio de autoridade, ou na hypothese de suble
vação da segurança, paz e garantias constitucionaes .. Care
cendo de elementos para manter a ordem e tranquillidade, é 
.evidente que só o detentor da administração publica, exer~ 
cendo o poder policial, terá, nesses casos, competencia para 
solicitar a interferencia da União. Mas, por outro lado, se a 
perturbação no Estada for motivada, manifestamente, por 
actos do respectivo governador ou presidente, é innegavel que 
o Governo Federal, com documentos c provas irrefuctaveis, 

·deve intervir, independentemente de semelhante requisição. 
Ora, para tudo isto e por isso mesmo, se requer, quando muito, 
uma lei completiva ou de interpretação, sem necessidade de 
reforma constitucional. . · 
· Tenho chegado ao fim das minhas considerações; e o 
que tive em vista com estas palavras, que constituem antes 
uma palestra que um discurso, foi esclarecer que, em these, 
sou infenso á reforma. da nossa Constituioão. Não quer isto 
dizer, porém, que deixe de acceitar ou defender emendas in
terpretativas ou completivas de texto~. constitueiona~s! niio 
nos pontos que desenvolvi, os quaes, dispensando .rev1~ao ~u 
o processo do art. 90, podem ser. tratados por lo1 ordmm'lll, 
conforme se acha previsto. Assim, pois, aguardo o plano das 
emendas, embora as considero inopportuna~, ~evido .ao extre
mado partidarisino no momento, para cm1ttn· a m1!1h~ mo
desta opiniiio, clesvaliosa, sem duvida, mas que sera smccro. 
e desapaixonada, agradecendo aos E)rs. Senadores a benevo-
.. S - Vol~ III., . . . J3 

. ..... --·.. - - .t: 



lencia e generosidade com qué mé ouviram.· '(Muito bem) 
!muito benh .0. o.rad01~ foi cumprimentado por. alguns, Srs. Se.-
.na,do.rcs.). · · 

O Sr. Presidente -'!'em a palavr~ o SJ.', Senador,. :t\{onlz 
SodJ'é,, 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidelllte, pedi a palavra apenas 
·. para enviar á 1\Iesa UJ1.l pro.iecto. O adeantado da horli nã~ 
. permitte qualqllle~ justificação, o que farei em pcca'siãei op•. 
po1•.tuna., , 

Vem á ·l\le.sa é lido e, estalido. apoiadõ pelo: numere; dei 
assignntu1·as, :vae á ~ommissão de Con~ti~uicão, Q .seguint~ 

PROJECTO .. , .. 
I N •. 16- '1923 

o Congressõ Naci.oiial ~esplve :: · ' '. !i . -
' . . ···,'· :; 

. • .r 
,, 

:Art. ·1.• Fica: õ Govêrnci autoriziidó â ãuxi!làr cõni ã i!Ullil• 
tia de 10:000$ (dez contos de riíisf. á Escola d~ Artes, Scien .. 
c ias e Profissões Orsina da Fonseca',, · 

: Pàragraplio unico •. Esse auxilio deverá· ser pago 'de umai 
só ve:t, destinando~se á reforma e substit.nicão do material de 
aulas 6 officinas, ficando aberto, para: esse fim, !:! necessari~ 
r,r:edito.; - . · 

Ar.t'., 2. • Revogam-se ill! l:lisposiçõe$. fini contrário .• : 

· Sal :i das sessões, 2f: d'à julhQ aà .1923 .; ·- IMõni: So'tfri! •I 
- Paulo de Frontin., - Antonio Moniz. - 11•ineu Mach'ado .• 1 
- Je,r:onvmo. Mo?l(eiro., .... Benjam'f~ Bar.r.oso... · 

•-r.·1 
< ... ·.i' 

.ORDEM DO !DI.N •• "~ •" ·• 
·.• . .. _, ., ·c~~· 

!, CONTAGEM DE TEMPO PAIÍÃ APPSENTADÕR!A ; · 

.. · 2• discus.síio do proJecto do Senado n .. 'H, ae 1923, man
dnnd!l contar ao engenheiro ch•il · Antdnio Carlos de Arruda 
Beltr1io, o tempo deco.rrido de .24 de novembro de 1889 J' ~.~ 
de abril de 11903, para o::! effeitqs da aposentado~in.; 
. . ~\ppro:vndo,. , , •!;· , . 

. ''i ,:;•1, ~l ~~-
•• ,o .. .· .. 

~ÍODIFICA{l·~o Dõ IMP6STô SóãRE TINTAS · 1 

.......... ., 
2' 'discussão aa pl'OPOS!çãô í:!a Camnrli aos Deputados 'nú· 

mero 15, do 1923, modificando o imposto de co~s:um() sobr~ 
tintas o ~·crnizes . 

; .. ~. :ApP~.oynda. . I·: 

• 



SllSS.:{ci EM 21 DE JULHO DE 1923 . .. 

·co~Il'Al'HU.\5 DE ME'rRALHADOMS . ' 

2' discussão da proJ~Osioiío da Camara dos Deputados, nu .. 
mero ~49, de 1922, autor1zando o Governo a organizar as com .. 
plinhias de metralhadoras creaclas por leis anteriores e ainda: 

· nilo organizadas. 
Ilcjoitacla; vac ser devolvida á Camara dos Deputados,, 

ESCOLA NOCTURNA D.,( GAVÉA 

Dbcussão unica do véto do Prefeif.o do DisLrictó Fc~ 
<lcral, n •. 137, de 1!l22, t\ resoln1,'ão do Conselho Municipal! 
jC!Ue manda incorporar no quadro das escolas nocturnas a 
"scola nocturna masculina installada em proprio municipal 
na Gavca.. , . . · 

o Sr. Paulo de Fronthl - Peço à palavm .• ~ ;;·; 

' O Sr. Presidente -Tem a palavra o· Sr. Paulo de Frõri~ Un. · · ·. · L 

O Sr. Paulo de Frontin ( *) - Sr. Presidente, é facto raró 
tomar alguem a palavra para defender um véto do Prefeito do 
Districto Federal, porque, em geral, considero que· as resolu~ 
ções do Conselho Municipal são bem fundadas. No caso actual, 
porém, sou obrigado a proceder de modo differente, defen
dendo o véto. e contrariando o parecet• da Commissão de Con
stituição, da qual apenas dous membros assignam a favor, o 
que quer dizer que a Commissiío não se manifestou, cm· 
maioria absoluta, contra o véto. 

'· O caso 'é simples. O Senado vae ver o de. que se trata .. 
O Conselho Municipal no art, 1• da sua resolur.ão, esta~ 

bclecou que a escola nocturna masculina, installada ·em pro
prio municipal no bairro da Gavea, ou com a classificação do 
torceil•a masculina nocturna, do t• districto escolar, fica a· 
contar da data desta lei definitivamente incorporada ao 
quadro das escolas nocturnas. 

O Prefeito do Districto Federal declarou que a resolur.ãci 
iria crenr mais uma escola nocturna o que o estado actual 
das finanças municipaes não pc·rmittia ess.e accrescimo do 
onus, a não ser para casos do absüluta necesstdade para o ser
viço . publico, ]l[anifcstou~sc, portanto, contra a incorpot:ncüo 
desta escola. . - , 

A parto mais interessante, para a qual peco 4 altencüo 
do Senado, é que consta do paragrapho unico •. 

:Vôü. Iili' ·esse paragrapho: 

"J.o actual regente interino ser:í oxpedid<i o titulei 
do cffcctividado, cabcudo~lho os mesmos direitos o de
veres dos demais professot•es, nocturnos a cujo quadrO. 
passa o . mesmo a pertencer. 

---. ( •) Nüo foi revisto pelo o~ador •.. 
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Ora, isso é uma resolução que affecta em absoluto a· com
petencia do Prefeito. Ao :Poder Executivo é que compete a 
nomeação. Quando ella é feita interinamente, é uma nomea
ção provisoria; nomeação effectiva está sujeita a regras e o 
.Prefeito estabeleceu perfeitamente isso quando no seu véto 
.declarou: 

"A nomeação dos professores regentes das escolas 
nocturnas está regulada por uma recente lei do Conse
lho Municipal (dec. n. 2.408, de 6 de agosto de :192:1), 
segundo a qual esses funccionarios devem ser promo
vidos dentre os coadjuvantes de ensino, um terço por 
antiguidade e dous terços por merecimento. " 

Portanto, a promoção de coadjuvante do ensino, que é 
um cargo effectivo, não era permittida sem affectar a lei que 
determina que o regente interino seja nomeado effectivo. 

O SR. lRJNEU MACHADO - Neste ponto V. Ex. está equi
.vocado, como o proprio Prefeito. Essa nomeação não affecta 
nem prejudica o direito de ninguem; elle é o mais antigo, e 
quem se interessou po1; essa effectividade foi a propria So
lliedade dos Professores, foi a propria classe que unanime
. mente pediu essa nomeação. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Perfeitamente. Admittamos 
'que o facto seja esse; isso não impede que a nomeação deva 
ser feita pelo Prefeito, por ser o mais antigo, e não pelo Con
~elho Municipal que não póde fazer essa nomeação. 

I 

O SR. lRJNEU MAcHADO - Mas ha precedente; e V, Bx. 
mesmo esteve de accOrdo quando dos operarios da Directoria 
de .Obras. · 

O SR. PAULO DE FRONTIN -Eu tenho sempre sustentado 
a doutrina das autorizações e votado sempre contra as dis
posições taxativas. Portanto, mesmo que elle fosse effectivo 
.e tivesse de passar de uma para outra categoria, sem ser por 
autorização, eu votaria contra. Mas, no caso actual, não é 
,disso que se trata. Cogita-se de promover um regente inte
. rino a professor de escola nocturna, effectivo, sem ser dentro 
:das cogitações da lei. Elle, porém, não necessita dessas dis
posições· de lei, porque quando houver vaga, e si elle for o 
.numero um, e si essa vaga pertencer ao mais antigo, elle 
13erá promovido, · . 

Nestas -condições, tendo discutido o assumpto, pediria ao 
Senado que mantivesse o véto do Prefeito do Distrioto Fe
:cieral, porquanto a resolução do Conselho Municipal affeota 
a lei e ê contraria aos interesses do Distrioto ~ederal. (!(uito 
:~~m.: Muito .bem.) . · · . 

O Sr. Irineu Machado - Peco· a palavra. 
. -w 
. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irineu Machado.: 

. O Sr. Irineu Machado (*) - Sr. Presidente, é com verda
deiro pezar que discordo da opinião do meu eminente collega 
~e bancada e gloria do Distrlcto F!!deral·,·· -.1 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Muito obrigado a V. Ex, 

~(*) Não .toi r.oviª·~o pelo or.~4or. 
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O Sn. ImNEU MACHADO - Antes do mais, devo dizer que 
não é um precedente irregular, como S. Ex. allude, a nomea
ção de um funccionario interino para a effect.ividade do cargo. 

O Sa. PAur.o DE FRONTIN - Está escripto: "ao actual re-
gente interino". . 

O SR. IRINEU MACHADO -Vou explicar que mais de uma 
vez Lemos decidido neste mesmo sentido. Houve mesmo um 
caso de auxiliares da Directoria de Obras da Prefeitura quo 
nós mandamos aproveitar, em razão da sua interinidade e o 
Senado assim decidiu. Tratava-se de um funccionnrio antigo, 
interino, com longo prazo como est.e, e o Conselho mandou 
que esse funccionario fosse aproveitado effectivamente, no 
mesmo cargo. 

O Sa. PAULO DE FnoNTIN ·- Mas é que se vae crear mais 
uma escola noturna para que seja nomeado. 

O Sa. IRINEU MACHADO -Vetada a resoluoão, veio o véto 
para o Senado e foi mesmo o men eminente collega o campeão 
rontra. o parecer da Commissão, manifestando-se contra o 
v é to e a favor da resolução do Conselqo. 

Eu mantenho invnriavelh1eute as mesmas decit~ões nos 
casos semelhantes. 

O Sa. PAULo DE FaoN1'!N- Os casos não são semelhantes. 
Nesta parte é que en divir,io de y. Ex • 

. O Sn. LOPES GoNQAI.YES - Vejamos. Naquella hypo
these, o Prefeito se oppunha, se bem mo recordo, á effectivi
dado, por dizer que os funccionarios em questão não tinham 
ns condioões technicas, não eram todos titulados para pode-· 
rem ser aproveitados como effectivos. Apezar disso, V. Ex .. 
conseguiu que o parecer voltasse á Comtmssão e a Commissão 
o reformou, o recinto manteve a doutrina do meu eminente 
amigo e collega e assim n resollHJÍIO do conselho se converteu 
em lei. · . · _ 

No caso em questão, o funçcionario tem todos os requisi
tos da lei. Além do mais antigo é o que tem maior mereci-
mento, · 

O Sa. PAULO DE FnoNTIN - Não é o Senado nem o Con
. se lho Municipal, qu(Jm julga os merecimentos. 

O Sa. IuiNEU MACHADO - Eu me11mo me inclinei por esta 
resoluoão do Conselho pela ciroumst.ancia de que recebi tele
gramma officiá da Commissão ela Associação ele Professores 
solicitando a rejeição elo 111:/o. Isto é, a classe inteira, unani
mc dos professores nocturnos informou que esse funcciomrio 
erà o mais competente, o de maior merecimento e o que mais 
,justos titnlos possuía para occupur esse Jogar. 

O Sa. PAur.o DE FaoNTIN- V. Ex. me permit.t.a dizer 
que quem resolve essa questão é o Prefeito. · 

0 SR. TRTNEU MACHADO - A questão apenas consiste 
nisso: ha creação rio uma escola nova ? 

Nilo h a. Ao contrario, si a resolução fosse t'O.i cil.arlu, sup
primir-se-hia uma escola de grnnde ut.ilidaclo pnl'n os opera
rios. 



O Sn. f'Al'I.o DE FnoN'fiN - Não se suppriuw: a escola 
continua na situação urr1 que está. 

O SR. IniNEU JILICHADO - VirLualmcnLc, n escola estaria 
fechada. · · · · 

O Sn. P,\Ur.o Dll l?noNTIN - Nüo ha tal, clln cstti funccio. 
nando.: 

· o Srt.. IniNEU JIJ,u!uAno - A sHuação desse funccionariQ, 
desse professor, rí a de um regente ele uma escola que tem 
grande importancia para n operariado da Gavea; é a unica 
que a !li existe., · 

0 SR, PAULO DE FRONTJN - V.- Ex. me permita: amanhã 
e !I e fallece e a escola funccionaril com outro professor. 

O SR. IRTNEU MACHADO -- Mas nüo é a mesma cousa; <Os 
operarios, alli, estão contentissimos com esse professor; o 
Prefeito se ·e((uivocou nas informacúcs porque se baseiam cm 
elementos crJ'Oneos que lho foram fornecidos. :J~rrou, JlOrqno. 
escreveu que ó uma escola que tem uma frequcneia elo 14 
allumnos por docento, baseando as suas informacuns no reJa • 
.torio elo inspector escolar do 5" districto; 

O parl'Cm' do honrado Relat·or mostrou, com muita ela. 
reza, que a Escola .cm questão não· pertencia ao 5" clisf.rict.o 
c, portanto. a informaciio dada era errada, por ser o infOJ•· 
manto do 5• dislricto. . 

O SR. PAULO DE FnoNTIN - A informação é vcrclacloira, 
porque dá uma média c esta media abrange todas as escolas c 
não um só clistricto. 

O Sn. lniNEU 1\fACHAJJO - Si il. media fosso elo 14 ~ . ·: 
O SR. PAur.o DE FnoNTIN - H é a média g-eral das escolas 

nocturnas do clistricto. . · · 
O Sn. ImNEU MACHADO -Eis a malricnla de ·J50. onde o. 

media é superior a mais da metade da matricula do 5' dist.ri. 
c t-o, com uma frequcncia de core~ de 80 nlumnos. . 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Ha tres mil alumnos nas esr.o. 
la.<; nocturnas c 210 professores, 

O Sll. IRINEU MACHADO ...: Não é justo que se aproveitem 
como professores effectivos os professores nocturnos que ga. 
nham apenas, se me não engano, 400$ ·mcnsaes o os ajudantes 
e auxiliares apenas a metado? _ 

·SIJrá justo que a Prefeitura' explore, por 200 e poucos mil 
ré is mensacs, o trabalho do um professor coin uma· frequencla 
de corca de 80 alumnos operarios? Será justo que nm professor 
n~qiduo, que focciona, c:xhaust.ivamente, cerca de 80 opcrarios, 
um professor por cuja effcct.ividndc e _conservacüo na escola 
M interessa a sua classe inteira e tnmbem o corpo de alumnos, 
os op!!rarios que frequentam a sua escola, soja castigado com 
os vencimentos reduzidos a quasi metade do quo devera. por. 
cnbM, cm virtude de cstnr. de facto, .irí ha longo f.cmpo oxcr· 
cendn a cndoira. Resta saber o seguinte: so realmente a es
cola é nova ou so vae sm• crcnrla agora. Eu vi o livro de frn. 
qtwnr.ia. vi os l!l'nçamcntos feitos alli pelo proprio inspector 
escolar. Essa esoolll já funcciona h a longo tempo e .se abriu 
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. i:lesdc logõ com ~ matricula: ile ce_rca ali 70 alumiios. Hoje, cl~ 
los sobem a cerca de 150, Eu tcrm grande escr•ntmlo em votar 
contra o v_éto, se realmente o aproveitamento desse proressor1 
na effectividade do cargo viesse ferir os direitos de terceiros ·. 
Fui pr~curar a directoria do. :Associação dos Professores e c~tti: 
mo affJrmou que a classe inteira reputava da maior justica · 
a· pretencão consignado. na resolução do Conselho Municipal' e 
considerava um acto de .iustiça a rejeição do 'l)éto. Por que· 
I1avcmos do ser mais realista do que o rei, c, a pretexto de 
ferir direitos de terceiros, que não são feridos, vamos re,ieitar 
uma resolucão do Conselho, para manter .o véto do Prefeito'!, 
Resta-me apenas ponderar ao ·senado que a duvida de ordem 
jurídica, op.posta pelo meu nobre collcga, já está. resolvida 
pelo Senado, em casps onde a justiça era menos evidente c sen~ 
,SiYCI, . 

Pedindo ao meu honrado collcga o amigo, eminente Se~ • 
nador pelo Districto Federal, que me releve p te.r. contrarit\dQ 
1\ .S\111 oraciio,. ••. 

0 .SR, •PAULO DE FRONTIN- Eu tenhO sempre muito prazer, 
~m ouvi l-o, mesmo cm campo contrario.: . 

O Sn. IRINEU MACHADO ....- •• ,. eu appellaría: para S. Ex,, 
para, melhor informado sobre a questão, modificar o seu morlo: 
de ver f!, com as informações que trago, conduzir a sua deci~ão 
para a justiça, senão para a equidade, rejeitando. o véto. em 
favor da resolucíio do Conselho •. (Muito .bem; rnw'to !J.Cm.), 

O Sr. Presidente - Contin!úa a discussão. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra.· 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

· O Sr. Paulo de Frontil1 (*) - Sr. Presidente, eu teria. 
muita satisfnciío em attender ao pedido do meu i\lustre col~ 
legal e digno representante do Districto Federal, mas so ha 
alguem mal informado, não sou eu - c\ S •. Ex. O Senado. 
:vae .y6r., 

'A ·escola nocturna não "é uma escola que funcciona h a 
ann:os" · · 

O SR. IR!iNEU IM:AOHADo - Elia funccionn h a uni anuo ·• 
Desde junho do anno passado., 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - A. escola foi fundada em 2.2 
~ej junho do 19·22. 

. Portanto, não é uma escola cuja frequencia r,ormal ~o 
possa .saber pol'(jue, quando a escola se abre. acontece mu!~ 
tas vezes ciuo a frequencia seja feita cm virtude ele sol!~ 
!)i tacões. 

O SR, IRINEU 1\I.-\iOHADo - En clisse exactamente quo .a 
lrscola se abriu h a um anno. Eu vi os lançamont0s no li~ 
vro de frcqucncia, Esta era do 80 nlur:nno~ c tem stclo cres~ 
cente. 

(*)' NãQ fo.i. revisto pel9 pradq~.· • 
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O Srr. ;p,mLO DE .FRONTIN - Temos a considerar, tam~ 
bem, as férms o este mtorvallo foi, este anno, além de marco, 
do modo que a escola, póde-sc dizer, não possue sois· mezes 
de funccionamento effectivo. • . 

o Sa .. IRINEU MACHADo - Devo informar a v. E:x:. que 
os operarias da Gavea me procuraram, interessando-se pela 
medida. 

O SR. PAuLo DE FnoNTIN ,...... Perfeitamente; da. resolucã'o 
do Senado não resulta a supprossão da escola. Elia conti
nua a funccionar nas condições em que funcciona. Não ha 

.prejuízo de ordem alguma pa~a. o bairro operaria da Gavea. 
O Sn. IniNEU MACHADo - Ha; povqrue ninguem quer ir 

ensinar por duzentos e tantos· mil ré is por mez. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - Ainda ha uma outra infor

macão, em que existe equivoco da parte de S. Ex. A média 
a que se refere o Sr. Prefeito é a média geral, relativa ás 
escolas nocturnas do DistricLo, que possuem 210 professJres 
e coadjuvantes. A frequencia é de 3.000 aluirinos. 

0 SR. IRINEU MACHlliOO - Mas a média ahi não 6 appli
cavel, porque a frequencia é muito maior. 

0 SR. P~ULO DE FRONTIN - ·0 nobre Senador tenha pa
oiencia. S. Ex. disse -que a escola dava 79 alumnos ao pro
fessor. Ha equivoco. E.'Cistem dous docentes. Os 79 alumnos, 
divididos por dous, dão menos de quarenta alumnos para cada 
·Um. E' exactamente devido a esta circumstancia que não sou 
favoravel ·á incorporação immediata da escola. Isto, em pri
meiro Jogar. Segundo; mesmo que a escola fosse incorporada 
ao paragrapho unico, não o devia ser cm virtude do Conselho 
Muniilipal, porque a regenilia interina é questão muitas ve-

. zes feita por solicit,ac•õ·es pessoaes, porque V. IDx:. sabe que 
a situação de interino não crêa direito~, ao passo ·que effe
ctividade crê a. 

o .SR. IRINEU MACHAIDO·-' Ha outros casos, de 50 ou mais, 
já decedidos. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Admitto que S. Ex. tenha 
razão em que se trate do mais anUgo e do de mais. mereci
mento: mas o mais antigo e do mais merecimento só deve 
ser effectivado nas coridic,ões da lei, e quem julga desse. 
merecimento e conhece dessa antiguidade não é o Conselho 
Municipal nem o Senado -· é o Prefeito do Distriçto Fe-
deral. · . . 

Por isso, acredito que, si o Senado approvar o véto cm 
discussão, terá prestado relevante servico nos interesses do 
Districto. (Mttito bem; rmdto bem:.) 

o Sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lopes Gonçal-
ves. 

Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, comcco agrncl~~ 
ccn~lo no nobre representante do Di~Lricto Pcderal n prova dC> 
que nem sempre offcrrço pn1'ecercs favornvois aos vétos tlll 
Prefeito. Honlem, o Senado ll]lprovou um parecer da Comm:s.; 
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'são, rejeitando um véto relaLivo á contagem de tempo dEi 
imxiliar ou coadjuvante de ensino que prestou serviços gratu\
tamonLe. Hoje, vem á discussão ouLro parecer contrario a um 
v é to do Prefeito, o meu illuslre amigo Dr. Alaor Prata, er.a 
cuja competencia recon'heoo d~positar a maxima confiança 
mas que, no entender da maioria da Commissão, sobre este as~ 
sumpto, foi muito mal informado pelo honrado Sr. inspecto·Ii 
escolar do 5• districto. E este facto vem ad rem para mostrar, 
tambem, que, nem sempre 0 eminente Senador, que discutiu 
brilhantemente, combate e oondemna os vetos. 

O SR. PAULo DE FnoN·rrN- Não ha ;regra sem excepção. . . 
O SR. IRINEU M~CHADO (diriUindo.:.se ao Sr. Lopes Go11i

çalves) -. V. Ex. neste caso, pl'Ocedeu perfeitamente, cabe
rente com o seu voto de i 908. 

O SR. LOPES GoNçAr,vEs - Ag1•adeco a gentileza de V. Ex., 
o agradeco, igualmente, a aLt.i'Lude com quo o nobre Senador, 
pelo DistricLo Federal, Sr .. •Paulo de Frontin, veio defender o 
honrado administrador do Districto Federal. Vou, antes de 
entrar na quesLão, apreciando os argúmer.tos de S. Ex., ler 
c. meu parecer. 

0 SR. !RINEU MACHADO- V. Ex., em 1918, já resolveu a 
questão :neste mesmo sentido. Além dos auxiliares technicos da 
Directoria de Obras ha dous casos. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES .......,. O parecer é este: 
cO director geral da Instrucção Publica, no caso em apreço, 

nao informou sul'f'icientemente e devidamente ao honrado ii r,. 
Prefeito. 

Além de haver baseado t>. sua informacão· em um relatorio 
do ·inspector esc·olar do 5• disLricto, quando a escola, na es
pecie do véto, pertence ao primeiro, freguezia da Gavea, a mais 
manufactureira, a que conta o maior numero de fabricas, e 
portanto, a de maior pC\pulação operaria, desLa cidade, não con
sultou o mesmo director a lcgislacão municipal, o archivo de 
suá repartição e a propria lei do areamento. Com effeito, co
meoando pela questão da opportunidade ou desnecessidade de 
uma escola 'lloturna, masculina na Gavea e que se z·esolveria 
pela simples p:rova de que a mesma, documento n. 1, funcciona 
desde 22 de julho do anno proximo passado no proprio, á rua 
Javdim Botanico n. 920, tratando-se, na resolução vétada, ape
nas, de incorporal-a uo maG"isterio, de modo definitivo, regu
lando, ao mesmo tempo, a situação do regente interno, que é 
roadju~ante do ensino, não ha quem ignore existirem nesse 
bairro ·en~re outra~ as seguintes fabr_i5as Cari~c~, O_?rcovad!J, 
S. Felix, Santa Ph!lomcnn, S. Sebastmo, Cotomf1cacao Brasi
leira, \Baptista llereira e ele Barbante,. 

O relator, foi estudar in loco, porque não e:1á pareceres em 
cima de pe!'nà, sobretudo em assumptos relativos ~ .actos de 
Llm administrador que devCI apoiar com lealdade pohtJCa, por
que é um homem de bem, honesto e cumpridor dos seus. de
veres. 

(Continuando a leitu1·a) 
«E' assim dado o caracter p.,.oviso!'io, desta escola, é, de 

rodo er~ todo, JusLificavcl, c.'e grande utilidade, a sua incorpo
mção ou ctcfinitivtt officializaciio . . 
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Em agosto ultimo, a sua matricula, documento n •. 2, !o! a e 136 alumnos, e a fJ•cqucneia media de 70. . 
A instruoçüo dg povo deve sei' sempre um dos maiore~ 

'lleveres dos s·ovcrnos, a mais ~onstanto preoccupacilo (jos po
deres publicos, a maior riqueza 'c.1istribuicla ao cidadão, o, oncl<>. 
houver necessidade dessa luz benefica, não se deve poupar a 
houver ncccssidarle dessa luz benefica, não .se devo poupar a 
professar, disseminar o livro, a .~emente indispensavel no cul-
tivo da intelligencia, · 
. O operaria, pelas suas condicücs do vida, não póde fro

.quentar os cursos diarios ou as escolas .:.'iui·nns, Dahi, nos 
tempos modernos, para conciliar essa situacfio P·essoal, com a 

· clevac1a missão do Estado, a creacão di) ensino nocturno, o 
aprender fóra das horas do J.rabalho, a funcr.ão do maStisterio 
Pl'ímariq o profissi.onal, após o fechamento das fabricas o da'! 
usinas. · 

·Como se de!lrohende c.la argumen.tacão do ·véto, o inspcctoll 
escolar do 5• districto, bai1•ro do Estacio de Sd e imraediaNcs, 
levou o seu raio de accão n1uito longe, inspeccionando, analy
zando e criticando o ensino primaria em toda a capital da . 
Republica. Não ficou ·nos limHcs de sua circumscripcão. 

Da'hi o ·haver inform~r}o que a frequenc.ia nas escolas \tO~ 
cturnas, prqvidas com 70 professores e 1-íO coadjurantes, no 
total de 210, é apenas de trcs mil alumnos, dando, assim, um~ 
média de ilt alumnos por docente. 

.. Quem nomeou es~es professores, Srs, Senadores, nu'o foi .a 
Sr, Alaor ·Prata nem o humi·lde orador, que ora occupa a tri
buna; quem os nomeou foram os profei.tos anteriores o S, E:<e.: 

«Admittido que este calculo seja vprc.'adeiro, não se dev~. 
coneluir pela inopportunidnde da incorporar.ão da oecola no
cturna masculina da Gavea, já creada, <Onde, como jã ~e de~ 
monstrou. a frequencia média é de 79 alumnos, cabendo 40 deS·• 
tr.s a 1 e 39 a'o outro dos dous docentes que a.Jli funccionam. . . 
. «A .iustiça, reconhecida n procedencia desse calcu-lo, nada 

inais teria a fazer que supprimir a escola ou as escolas onde a 
frequencia fosse insignificante ou quasi nulla, após vc,rit'icação 
cuidadosa o meticuloso examo; mas, de fórma alguma, podo~ia 
adoptar semelhante criterio a respei.lio das que tivessem satis
factoriamente ussistencia, correspondente ás exigeucias 'c.'o in
teresse· publico, como, ,por exemplo, a . e.scola de que nO'!! 
occupamos. · · 

·4:Quando o Sennclo em 1918, approvando o parecer. n. Hl, 
desta Commissão, contrario ao veto .sobre a resolucão do 
Conselho Municipal, regulando· a situação· dos professores 
das escolas nocturnas, então existentes, 1'irmou o precedente 
da .effcctividade eml l'elaçílo a esses funccionarios, providos, 
alguns, por concurso, o outros sem essa formalidade, mas 
exercendo como· coadJuvantes, o magisterro por mais dej um 
anuo, quando assim rlclibeJ•ou, teve om .vista evilar as ha
hit.uacs e periodicas substituicõos nas cadeiras do magistc
rio ou do ensino, quasi sempre determinadas pelas injunccões, 
part.idnrias, com prejuízo dos estudiosos. 

Nestas condic;õJes, o S1•. director da Instrucção Publlon 
niio consullou a colleccílo lle leis para informar ao illustre 
Prefeito. . 

Não se trata en'i relacilo an coad.iuvnnt.e designado pnra 
regente da 3' escola noctur:na J}l!ISCU.linll, e a quem se rc~ 
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:rere a l'esolução .vetada, tle uma nomr?a(~úo do Conselho, por~ 
:f!UC1 .se· tal ~c Ltvcsse dado, esse .acto seria re:pcllido; mas,, 
;ve~tftca.-sc hto sómcntc, na cspccw, uma intervenção lcgis~ 
ialtya. para 1'e(Julw• uma, das co_ndicões da investidura. origi~ 
ua.rm desse empregado do ma.gtstorio e que fura proVisoria, 
- ~omeacii'? le_v~da a ci'J'oito pelo 'Prefeito, como orgão cxc~ 
cutivo do Dtstncoo, como se prova com o doe. n, 4. Ha, pois, 
a mais completa harmonia entre! os dous acto;;, na inlllrpre
tacão dos arts, 12, * 4", c 27, § o• da ConsolidacãQ n. 5.100, 
do 8 de mtu•ço de 1 !l04. . 
· Si tivesse examinado n vigente lei orçamentaria, veria 
no capitulo sobre Inst1'1tc(•iio !'1·imm·iol o informante do véto 
que fMa votada verba, não para 170, mas para 72 professo.; 
res de escolas nocturnas,, ele onde se infere que a 3• da Gavêa 
dá. se ac:ha virtualmente no quadro· de ensino definitivo. 
. Regulando de accôrdo com. o que .iú, nesse sentido, cons~ 
tava do areamento de 1 !l22, estabelecendo- o mesmo numero · 
de professores, promulgou o presidente do Conselho ·Muni~ 
oipal, no silencio do Prefeito - art. 26 da Lei Organica, 
.uma resolução mandando incorporar lli escola nocturna mas
culina installada em setembro de 19'21, na povoação de Deo~ 
doro, do 1(J• dislricto, que). com esta, elev.ou a 72 o numero 
de professores (doe. n. 5). · ·· 

Agora vac \1cr d Senado· que a frequericia de julho do 
llnno passado foi de 91 alumnos e, cm agosto do mesino anuo, 
conforme se verifica pelo, !Jornal do Commercio foi de 7!l. 
Por consequcncia a frequencia média não foi de 14 alumnos ,; 

You Jur este trecho: 

~N·ao é _justo, seria, inesmo, tmquo, que uma das escolas 
nas condições da do, que se trata .itl tivesse logrado incor
poraç!lo c que a do ·bairro da Gavêa, eo\iactamentc uma das 
de maior frequencia, porquanto no me11 de julho ultimo re~ 
gistrou· 0'1 alunmos, doe. n. 3, não mereça semelhante be~ 
neficio,. . . 

I 

Agora devo responder ao nobre Senador. o sngulntü: o 
funccionnrio dü que se trata, o S. Ex. o sabe melhor do que 
cu, porque . .itL foi Prefeito do Dis~ricto,, ~ão · ~oi nomcaclp. rc~ 
gente !nlermo com uma nomeacao ortgmarta; ellc foi de~ 
signado para regente como coadjuvante de ensino, que .hí 
o era, sendo. portanto, membro elo magistcrio publico. O ma~ 
g:isterio publico do Districlo Federal se compõe de auxiliares 
de ensino, coad,iuvantes1 regentes de turma,. docentes de l.ur

. ma e ad.iunto~dc ,p, 2• e 3• classes c, na cupola de Ludo isso, 
dos cat.hcdraLicos. · · 

Srs. Senadm·cs o professor em questão i•i era membro do 
rnngisterio, .i{t era coadjuvante do ensino e,' nesta::\ condições, 
t'oi designado para regente daquella escola. A rosolucão nncta 
mais fez do quo regularizar uma situação, do q:uc pe1:miLtir, 
éom justica. que esse cldartão, incorporada a escola ::i mstru
oção 'pubÍica, fique effecLivo na mesma, onde j;í. vr.m. de~ 
.~cmpenhailclo suns funec·ües. . 

.• T::i se- v~ qui\ existe, uma ~ttuncão clara. Jtlra rln toda a 
rluvida; '·' eis porque, nã9 concordan.do, ol'fcreceu ~. Cçm
missiio parecer contra o veto (([} prefcii0, .rl\ll', ~omo ,Jtt ~h.sse 
.ha pouco. merece lodo o ~cu apo1o nr.hmmstratrvo _e politiCo, 
por um principio da lenldo.de do. qual nüo lert\ razuo para so 
afastar •. 



O Prefeito é, incontestavelmente, o ministro da cidade, 
pessôa da confianca do Sr. Presidente da -Republica; e nlio 
seria cu quem iria contrariar um acto legal daquella auto
ridade, sabido, como é que sou solidario com a situaoão fe-
deral do paiz, desde a primeira hora. ·· . 

Era isto o que tinha a dizer ao Senado, em aP.oio· do 
parecer, em nome da lei, e em nome da justiça. (Mmto bem; 
muito bem.) · 

O Sr. Paulo de Frontin- Peço a palavra para uma expli
cação pessoal. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. ' 

O Sr. Paulo de Frontin (para u.ma expUcaçllo peiSoal)' -
A explicaoão pessoal é muito simples, Sr. Presidente: nas es
colas das inspectorias geral do ensino, ha dous Jogares: o de 
regente e o de coadjuvante; o coadjuvante é substituto do re
gente. Havendo uma escola provisoria, o Prefeito escolhe li-

. vremente um coadjuvante ou um regente . para exArcer in
terinamente o Jogar; mas, para a nomeação effectiva e para 
a promocllo do coadjuvante a professor é preciso que esta se 
faca metade por antiguidade e metade por merecimento. 

Ora, a antiguidade e o merecimento não estAo a oriterio 
do Conselho Municipal, estilo a criterio do Prefeito. Era esta 
a explicação que eu queria dar, mostrando que o caso nllo estd, 
absolutamente, nem de accôrdo com a lei, nem com os interes
ses do Districto. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra para uma expu .. 
cacllo pessoal. 

O Sr. Presidente ,;.. Tem a palavra o nobre Senador, 

O Sr. Lopes Gon9alves pronunciou um discurso que será 
publicado depoi_s. 

O Sr. Presidente- Os senhores que appprovam o "véto~ 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Presidente, requeiro • 
V. Ex. verificncíio da votncfio. 

O Sr. Presidente - O S1·. Senador Lopes Goncalves re-
quer vorificncão da .votacíio. . 

Queiram levantar-se os senhores que votaram a favox: 
do véto. (Pausa.) 

Votaram a favor 31 Sra. Senadores. 
Queiram levantar-se os senhores que votaram contra,. 

(Pausa.) 
Votaram contra sete Srs. Senadores. 
O véto foi approvado por 31 votos contra sete e vae ser · 

devolvido ao Sr. Prefeito. .' 
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O Sr. Presidente - Estão esgotadas as matarias da ordem 
do dia. 

Convidq os Srs. S.enadores a permanecerem no recinto 
para a sessao secreta convocada para hoje. 

Para ordem do dia da sessão .de segunda-feira designo : 
. 1• discussão do projecto do Senado n. 13, de 1923, auto

rizando o Governo a mandai' restabelecer a navegação do rio 
Araguaya, no Estado de Goyaz (com pat•ecet· tavoravel da 
Commissão de Constituição, n. 98, de 1!129) ; 

1• discussão do .(li'Ojecto do Senado n. 4, de 1923, tor
nando extensivo aos JUizes federaes e seus substitutos e aos 

· juizes locaes do 'l'erritorio do Acre, o disposto no ait. H9, 
paragrapho unico, da lei n. 3.GU, de 31 de dezembro de 
i918 (com parecet• (avoravel da Commissão de Constituiçlto, 
pt. 97, de 19211) ; 

2• discussão do projecto do Senado n. 90, de 1922, con
siderando de utilidade publica a Escola P1·atica de Contabili
dade "Moraes e Barros', existente em Piracicaba (com pare
cer contrario da Commissão de l'ustiça e Legislação, n 88, de 
f929). 

Levanta-se a sessão. ás 15 horas e 15 minutos. 

-iS• SESS.\.0, BM 23 DE JUIJHO DE 1923. 

PRESIDENCI.\ no SR. ESTACIO COIMBRJI., PRESIDENTE 

.A's 13 1)2 horas rucham-se pres•entes os SI\'!, Mendonça 
1\[arti.ns, Olegnrio Pinto, Silverio Nery, Lauro Sodré, Cunlia 
Macllado, Benjamin Barroso, João Lyra, Ferreira Chaves1 Ve
naneio Nílivn, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Euseb1o de 
Anklrade, Poreira Lobo, Bernardino Monteiro, Paulo de Froo
•tiu," Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alvaro de CIU'Valho,. 
Luiz Adolpho, Ramos Caiado, Hermenegildo de Moraes, .Garlos 
Cavalca.nti, Lauro .Müller, Car!.os Barbosa e Vespuc10 de 
.&bveu ('26) • 

O Sr. Presidente - Estilo presentes 26 Srs, Senadores, 
'.o éstá aberta a sessão. 

lVae ser Hda a acta da sessão anterior. 

· O Sr. · 2• Secreta1·io P,rocede á leitura da allta da sessão ~n
terior, Cl)le,.posba ern dl·scussão, é wpprovlllda, sem re"lamaçuo. 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

, Ofilicio · do Sr. Pref.eito do Districto Federal remettendo 
IIS razões do ve~o que oppoz á l'esoluQiio legislativa municipal 



que concede á Academia BJ·a.sileira de Lettr·as o uso e goso do 
terreno cm que está consLruido, na Avenida das Nnções1 o pa
la.cio que lhe foi doado pelo Governo da F'rança. _, A Oom-
rnissão de GonsULuiçilo, · 

O Sr. 2' Secretario dec.Jara que não h a pareceres •. 

Compareceram mais os Srs. A. Á.zeredo, Antonino Freire, 
,To.sé Accioly e ,Tcronymo Monteiro (4) ,, • 

Deixam ·de comparec•CJ' com causa justificada os Srs., 
Pires Rebello, Barhosa Lima, Lopes Gonçalves, Justo Oher
rmont, Indio do Brasil; José Euzebio, Costa Rodr.igues, Abdías 
Neves, João Thomtl, Eloy de Souza, Antonio Massa,· OctaciHo de 
A!·bulq.ue.nque, ·Rosa e Sill"va, .Arau,j,~ Gócs, . Gonça.Jo Ro]!Jc,~n.b~rg, 
S1quetra de Menezes, Antonw Momz, Momz Sodrú, 1\farctl!o. de 
Lacet•da, Jllodesto Leal, Jlliguel de Carvalho, Sampaio Oorrêa, 
Ir·ineu 1\Iacb.ado, FrancisM Sal'les, Aidol'Pilo GordQ, Alfredo 
El.Jis, José Murtinho, Generoso .Mar.ques, Affonso de Camat'gO, 
:V'idal Ramos, Felippe Sc·hmídt e· Soares dos Santos (32) •. 

ORDEM DO DIA 

i' discussão pro,icdo do ·scnaido n. 13, de !023, autori
zando o Govei'Ilo n mandar -restllbt~lecer a navegação do riO: 
iAraguaya, no Esta:do do Goyaz. 

Enc·erraida e adiada a votação. 

FAVORES :.\.JUIZES· SEGC!ONAES 

i' discussão do projeüto do Senado n. 4. de 1023, tor
nando ·extensiyo nos ,iuizes federaes e seus substitu,los e aos 
juiz;es lo 1caes dó Territorio do Acre, o disposto no art. 11 O, 
vm'aS'raphq unico, da lei n. 3.6H, do 31 de .dezembro de 1!HS. 

En·c·erralda c adin:cla a votação: 

ESCOLA PIÚ'l'JC,\ MORAES E BAHROS 

. 2' discussão do Pl'O,iccf.o do Senado n, !lO, de i 022, con-
siderando de utilirlacle publica a Escola .Pratica de Contabili
dade. «Moraes e Barros,, existente em Pirncicaba. 

· Encerrada o adiada 'n votaoão. 

O· Sr.· Presidente - Estandd ·esgotadas ns rnaterlas ar~ or~ 
cem. do dia, vou levanta~ a. ~essão, designando para a do 
amanhã a seguinte ordem elo dia: . , 

.. Volacão, r.m 1' discussão, rio pJ•o,incf.o elo Senado n. 13, 
do 1!l·23, ·autorizando o Governo a mandar reslnbelcccr a na~ 
yegacão <lo rio Araguaya, no Estado de Goyaz (com pa1''ccer. 
(avp1·ave~ da Cowmissíí.o .. cie. Çpnstituit;úo, n, 98, 'ele: 1923); : ,J 
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. Votação, cm 1' discussão, do projecto do Senado n. -!., de 
19·23, tornando extensivo aos juizes federaes e seus substi
tutos e aos juizes lúcacs do i'erritorio do Acre. o disposto 
no art, 119, paragrapho unico, da lei n .. 3. OH, de 31 de de
~embro do I!J18 (corn parecc1• faVIOI'UVel da Couwtissão da 
~onstilttiçiio, ~· 97, de 1923); ' . · 

Votac1í'o, · em 2• discussão, do projeCto. do Sanadú n. 9(), 
oe 1922, considerando de utilidade publica a[ Escola Pratica 
do Contabilidade «Moraes c Barros~. existente cm Píracicaba 
(com parcc~r contrario da Contr(tissão de Justiça c. Leoislaçíi:o, 
"· 88, de 19.3); . 

Discussão unica do véto do Prefeito do Distl'icto Federal, 
n. 11 do 1923 á resolução do Gonsel'ho '.\lunicipal que manda 
considera!' effectivos os feitores c capatazes! contractados da 
Limpeza Publica o ParLicular ( corn parece1: {aVo!•avel (la 
Çornmissiio de Constituição, n. 100, di!! !923); 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal, 
n .. 9, do W23, á resolução do Conselho Municipal que manda 
contat', para todos: os effeitos, o tempo de ser'liço prestado 
pelo a• escripturario da. Directoria de ,Fazenda, Arnaldo da. 
:Costa Braga (com pw·ecer [avo1·avel da JCommissão del Con-
~titttiçúo, n. I 03, de -1923); . 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal, 
n. :10, de 1923, ú resoluci'ío do Conselho ·Municipal que manda • 
contar, para todos os cffeitos ao Dr, Alberto Farani, os 
períodos rle tempo que menciona (com parecer faVOI'avel da 
Commis.~ão tl~ Constittt.içlio, n, .fo.f, de 192.1), .. 

;Levanta-); e a s·essãõ ás 13 horas c 45 minutos • .' 

"" r-. ~ 
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PRES!DENC!Â DO ·sn ,, lls•rAcrô CO!MBR.~,. PDES!DENTE 

· · A's i3 e ljj horas acham-se pres:entes úS Srs. Mcndonçâ 
Mrirtins, Olegario Pint~, Silverio Nery, Lopes Gonçalves, Lauro 
Sodré, Justo Chcrmont, José Euscbio, João Lyra, Ferreira 
Chaves, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, 
Manoel Borba, Rosa ,c Silva. Euscbio de Andrade, Gonçalo 
Rollemberg, Miguel de Carvtll•ho, Paulo de Frontin, Sampaio 
Corrêa; Buono do Paiva, Luiz A:dol,pho, Hermenegildo de 1\Io
~·aes, Carlos Cava.Jcanti, Generoso Marques, :Viela! Ramos, Fe
~ip.po Schmidt o :vespucio do Abreu (27) , 

. O Sr·~ Presdiente .._ Presentes 2~ Srs. Senadores, estt'i 
liberta a sessão., 

Vae se~ lida â neta du 'scssüó anterior,, 

O Sr, 2• Secretario procede a leitura oa neta da sess1ó 
ll.Illterior, quo, posta em discussão, ó apprqvacla, sem recla
mação,, ., 



ANNAES DO l!llllNADO 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguint& 

EXPEDIENTE 

Telegrammas : 

Do Sr. Antonio Lobo, Presidente da Gamara dos Depu~ 
tados do Estado de S. Paulo, communicando que, por proposta 
do Sr. Julio Prestes, aquella Casa Legislativa resolveu, p·or 
unanimidade de votos, suspender os seus trabalhos como ho- . 
menagem á memoria do Conselheiro Ruy Barbosa e enviar 
ao Senado Federal pezames pelo fallecimento daquelle repre~ 
sentan:te da Bahia. - Inteirado. 

Do Sr. Presidente da Gamara Municipal de Itaperuna, 
Estado do Rio de Janeiro, fazendo um appello ao sentimen
to republicano do Senado no sentido de ser respeitada a au- . 
tonomia dos municípios, contra a qual attenta o projellto da 
Camara dos Deputados 8PJ?rovando a intervenção federal. -
A' Commissão de ConstitUição. 

Do Sr. P11efeito da cidade de Barra Mansa, Estado do Rio 
de Janeiro, fazendo considerações sobre o mesmo assumpto ·• 

.. - A' Commissão de Constituição. 
Do Sr. Presidente da Gamara Municipal de Pirahy, Es

tado do Rio de Janeiro, solicitando que seja respeitada a au
tonomia dos municípios tão rudemente sacrificada pelo pro
jecto approvado pela Gamara, approvando a intervenção fe
deral. -A' Commissão de Constitui9ão. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitu~a do seguinte 

PARECER 

N.i06-1923 

O pro,jeoLo n. 10, de 1922, é constiLuido por uma emenda 
apresentada ao Orçamento da Justiça, no anno passado, que 
foi approvada e destacada em 14 de junho deste anno. 

Está concebida nestes termos: . · 
"Art. Fica reduzido a. vinte ·e cinco annos de serviço 

de effeotivo exercicio o prazo para os magistrados aposen
tarem-se, continuando em vigor as demais exigencias legaes 
relativas á aposentadoria." 

' ' 

Entrando em discussão na sessão de 10 de agosto recebeu · 
)lma emenda: 

"Em vez de 25 annos - diga-se 20 annos de effectivo 
.e:xercioio." . · 

E em virtude do requerimento na mesma data offerecido 
e api!rovado, vae á Commissüo de Justica e Legislação, para 
esta mterpôr o seu parecer, . . -~· .... . . - - . - .. . -·. 



SESS.~O EM 211 Dt .ttlt.HO DE i 923 209 

Por essa ici os funcciouarios publicas, excepciio feita das 
militares, c nestes comprehcndidos os da Policia c Corpo rio 
Bombcil·os desta Capital. que se invalidarem no scrvil;o da 
Nação, ~crão aposéntados com as seguintes vantagens: 

Si conlurcm menos de Zil annos tlc serviço, com tantas 
vigesima~ quintas pal'l.cs do ortlenado quantos !'orem os anno~ 
UC Sl.lrVi\:0; . 

foi i eorilarém :!ti, com o!'denado; 
Si contarem mais de 25 c menos de 35, com ordenado e 

mais :! o/o addieíonacs corrcsvondentes a cada anuo, que· ex~ 
ceder de 25; 

- Si contarem mais de 35, com os vencimentos integraes. 
O projecto reduz o prazo para a aposentadoria dos ma~ 

gislrados, allcrando a lei de i!H5, mas não se refere a van~ 
tagcns, que da reduccão elevam dccqrrer, de accôt·do com a 
tabclla· estabelecida nesta lei, na qual são figuradas diversas 
hypothcscs, subordinadas a pt•azos c vanlas·cns diffet•cntc&. 
Está o pro,ieclo concebido em lermos vagos c impt·ecisos. 

;\cct'escc que a expressão "magistrados", ele que o m:csmu 
usa, tanto se pôde referir aos magistrados fcdcracs - membros 
do Supremo Tribunal Pcderal e· aos do 'fct•retorio do Acre, 
sobre Lodos os quaes cabe -aõ Congresso ~acional legislar. 

Antes da lei n. 2.92~, as condições de a]Joscntadoria não 
eram as mesmas para esses . magistrados. 

Os membros do Supremo 'l'rihunal Fctlcral tl os Juizes 
de sccçiio tinham direito á aposentadoria, após lU annus do 
set·viçus, achando-se cm estado de invalidez, com vencimentos 
))L'O)lor~ionncs no tempo dccort•ídu, c com todos os vencimen
tos npús 20 annos completos, independente de qualquer con~ 
díoão. · :J~s~a ó .a disposioão do arL. 3!1, do decreto do Governo 
I>t•ovisot•iu n. 818, de 11 de outubro de 1870, que organizou 
a Juslica :Federal, confirmada pelo art. 9" do dcm·elo legisla~ 
LÍ\'O u. 117, ele /1 de novembro de 18!12. . 

Os magistrados da Justiça do Qistl'icto l!'edcral, depois 
do decreto n. !1.263, de 28 de dezembro de 1011, pa~saram a. 
ter aposentadoria nas mesmas condições cslabelccidus · para 
os Juízes federaes no art. 39 do decreto n. 8·i8, de 11 de ou~ · 
lubro do 1890, podendo o exame medico para a vcril'icacão da 
invalidez sct• requerido lambem pelo t•cprcseutanlc do ~1iuis~ 
tct·io Publico (arts. 75 c 76) • 

Para a aposentadoria dos magistrados· <lo Tcrrilorio do 
Acl'c vigo1•c1vam as regras estabelecidas nos arts. 13 c HlO do 
decreto n·. 9.831, de 23 de outubro de 1012, expedido nor aulo
!•izacão elo arl. 5" da lei n. 2.544, de .t tio .ianeiro do 111csmo 
anuo, que reproduzem as do art. 12 do regulamento que baixou 
com o decreto n. 6.~01 .. de 26 de marco de 1908, J•em·gauí
zanrlo o mesmo 'fcrrllot•JO, crn exccuciio da lei 1\. 1.::120, de 
J U li c dezembro de 1!107. Pela disposieüo do citado art .. 12, 
nmnl.irla a condi~'iio ele invalidez, a apos(mtadoria só podia SL'l' 
dadtt c um lodus os vencimentos,· si o funceiontl.l'io contasse 
ao annos do set•vi\:o; com o ot•f.lenndo por inteiro, si conlas~e 
;!5 a1mos, c com o oJ•ricnndo propo!•cionnl ao tempo de servico 
a(JÚS 10 annos. de ~!l'l'ectiyu exercício .. Bm qualquct• hypothcse: 
a aposcntmlol'lfi nuo porJm ser concedida no cargo que o l'uuc~ 
cional'iu e~Li\'e~s.~ occupanclo, sem que conlasso 10 nnnos de 
el'l'cdivo excr~ICJo na dala deste ca1•go ou cm outros dentro 
cto 'l'cl'l'ilol'io. ' 

f:/, -· Yol. lU. · ' 14 
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Ainda, por estas considerações, o projecto é imperioso, o 
que. se pódc explicar pela i'órma da emenda ao orçamento da 
JusLi!'.a c Negocias Interiores, que teve em sua origem. 

ô Senado hàvia votado c enviado á Gamara dos Depu
tados, nos ullimos dias de dezembro do anno passado, um 
projecto regulando a aposentadoria do magistrado ou membro 
do ministerio publico federal do Districto Federal e do Mi
nistro do Tribunal de Contas, que se invalidasse no serviço pu
blicos, e dai1do algumas outras providencias. Conhecida e ma
nifestada a opinião elo Senado pela approvacão deste projecto, 
não era de mais que o seu autor procurasse por um processo 
mais rapido, qual o da emenda ao orçamento, ver realizada a 
idéa no. mesmo contida. · 

. Mas o Senado, acceiLando a emenda, mandou deslacei-a 
para constituir projecto separado; Dahi, a existencia do dois 
proj ollLos sobre o mesmo assumpto, ambos do Senado . 

. Não se póde contestar a pret'ercncia do primeiro, que está 
na Gamara dos Deputados, sobre o segundo, que dá Jogar a 
este parecer; aquelle detalha clara e convenientemente as con

. dições para a aposentadoria. . 
.E' assim concenwo o seu art. i •: 

"O magistrado oü membro do ministcrio publico federal 
o ·o· do Districto Federal, e o Ministro do Tribunal de Contas, 
que se invalidar em serviço publico, poderá ser aposentado 
mediante as seguintes condições: 

a) si contar menos de 20 aunos de serviço publico, l.er;i 
direito a tantas vigesimas partes do ordenado quantos forem 
os. annos do dito serviço; 

b) si tiver mais de 20 annos, ser-lhe-a abonado todo o 
ordenado; · 

.c) si o tempo de servi c o exceder de 25 annos, ficará eom 
direito a todos os vencimentos. . . 

Paragrapho unico. Para o effeito do disposto neste ar. 
Ligo, os vencimentos serão os percebidos pelo magistrado ao 
tempo em que requerer a aposentadoria, submeLlendo-se 
apenas a um exame medico para a comprovação da invalide.l." 

Enviado á Commissiio de Constituição e Justiça da Ga
mara, foi elle distribuído e está em estudo, sondo de IJSpomr 
que a outra Casa do Congresso Nacional se manifeste dentro 
em pouco tempo sobre o assumpLo. . . 

Por estas razões, e sómente por ellas, é a Commissão do 
Justica e Legislacão de parecer que o projecto n. 10, de 1922; 
seja 'recusado pelo Senado. · 

. ' . 
Sala das C,ammissões, 23 de .i urino de i 923. - Euzebio. d~ 

.;lndratle, Presidente. -Cunha MacM.do, Relator. Em face da 
situação cm que se acha o assumpto; de que trata o proiellto 
cm discussão, não tenho duvida em subscreve1· o parecer supra, 
-Jeronvmo Monteiro.-. Manoel Bo1·ba. · 

E monda ao projecto do Senado, n. 1 O, de 1922, a que sd 1'e{ere.: 
o parecer su.pra 

Em ve~ do "25 annos". diga-se: 20 annos de cffcctivo. 
cxcrc'iC'io. 

_ Fiala das sessões, 10 de agosto' de 1922. -!rincu M,achafi,!f., 
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Projecto n. IQ, de ·1922, a que 8fJ 1:e{ m·e o parecer s·upra 

O Gong'!'esso Naciuual decreta: 
Artigo uni cu. Fica reduzido a 25 a unos de serviço do ef

fudivo cxercicio o prazo para os magistrados se aposentarem, 
continuando em vigor as demais exigencias legue~ relativas a 
aposentadorias; r•Jvogadas as disposições em contrario. 

~ala das sess•ies, 12 de maio uc 1923. - Jeronumo ,llon
iciro. -.j, imprimir. 

Comparece mais o i:ir. Nilo Pec;anha ( 1). 

Deixam de comparecer, com çausa justificada, os Srs. A. 
Azarado, l)it·es Hcbcllo, Barbosa J"ima, Indio do Brasil, Cunha 
MaclW:do, Cos-ta Jlodrigues, Antonino Freire, Abdias Neves, 
.I oiio 'J'homé,. l3cnjamin Barroso, José Accioly, Eloy de Souza, 
OcLaciliu ele Albuquerque, Araujo Góos, Pereira Lobo, Si
queira du Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Bernardino 
Monteiro, Jcronrmo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Modesto 
.Leal, Irinnu Machado. Bernardo Monteiro, Francisco Sallcs, 
.\rlolpho Got·do, Alfrr!do Ellis, Alvaro de Carvalho, .José 1\Iur
f.inlio, Ramos Cu i ado. A ffonso de Camargo, Laura .Müller, 
:soares dos Santos c Carlos Bai'!Josa (34) • 

O Sr. Presidente - Si não houver quem queira usar da 
palavra, na hora do expediente, passarei {t order.u do dia. 

ORDEM DO !)lA 

O Sr. Presidente-Não havendo numero para se proceder 
ás vola0õcs das mal.erias enceJ•radas, passa-se ús em dis
cussões. 

IWFEC'f!VIDADE DE CON'fRAC'fADOS 

D.iscussíio unira do 1Jrito elo Prefeito do DisLr'icto Federal,· 
n. I, dr. 1923, ;í rcsolucão do Consel:ho •Municipal que manda 
consirlcrnr· cl'fccl.ivos os feitores c capatazes: contrnclados da 
Limpeza Publica c Particular .. 

Enccl'!'ada e adiada a votacão. 

CONTAGEM DE TEMPO 

niscussiio unica elo 1Jétn do P.l'efeit.o rio DisLt•icto Federal, 
n. !), de 1923, ;i r·csolução rl:l Conselho Municipül que manda 
ronf.nt·. pnm lnr.Ins os cffcilos, o tempo de scrvico prestado 
pelo 3• escripluJ"al'io da Dircctol'ia de Fazenda, Arnaldo da 
Costa B1·aga. · 

Encel'J'adn e adiada a votação. 

Di:•cussfio ut1icn do vJto do Prefeito do Districto Pedcral, 
11. 10, de 1 !l23, a resoluciío do Conselho ·Municipal quo manda 
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contar, para todos os el'fcilàs ao Dr. Alberto Farani, os 
pCI:iodos de tcrnpo que menciona. 

Enccr·r·ada c adiada u ';otação. 

O Sr. Presidenie -· Nada mais havendo a Lr:ltt~r, designo 
para a ~essão de amanhã a seguinte ordem. do diu: 

Vota~ão, ·um 1' uiscussão, do vroJceto do Senuuo, n. l:J, 
de 1923, autorizando o Governo a mandar rcstai.Jclcccr a na
.vegacão do rio Araguary, no Estado dü Goyaz (com 1Jarccc~ • 
.favoi'Uvcl da Com1n'issão de Co·mti'luição, n. 98, de ·1928); 

Votac;ão, cm 1' di:>cussüo, do project:l tio Scnauo,·n. 4, de 
1923, tomando extcnKivo aos .i uizes fecleraes e seus substi
tutos c aos juizes locaes do 'fcr:rilo!'io do Acre, o dispo~Lu 
no ar L 1 Hl, paragrapho unico, da lei n. 3 .GH, de 31 üe de
zembro de 1918 (com 11arer.c1· {a·vom.vcl da Commissão de 
.Conslitui('iiu, n. 97, de ·1923); 

Vota~'ão, eni ~" discussão, do proj•JcLo do Senado, n. 110, 
de 1922, considerando d13 utilidu.de publica a Escola Pratica 
:de Contabilidade «.:\loracs c Barros,, cxisl.cnle ·cm Piracicaba 
i(com p11rucer cnntt·m·io da Cornrwiss!io de Just'i(•a e .T.cy'islaçüo, 
11. 88, tlc -1 .92:1) ; 

Vol.ação, C!ú discussão unica, uu ?ui/o rlo Jlrfll'flil.o do Dis
tricto Federal, n. J, de 192:i, á rcsoluc:ão do Conselho )luni
cipal, que manda cnn~iderar· cl'l'eclivos os feitores c capala~c,; 
conlraclados fia Limpe~a Puhlicil l' Parliculni' (com. Jltl.t'cccr 
favomvcl dl! Cmnmisstio de Constitui(""io, n. 100, de 1.923); 

Vol.ução, out ·discussão unica, do 1!1ilo do Pr•d'nil.o do Dis
f.rfcto .Federal, n. 9, de 192:3, á re~olu~ão rio Conselho Muni
cipal,. quo manda conl aJ•, para lodos os cJ'fcil.os. o tempo ele 

·scrvi(.'o prr.~laclo [leio :3" •'scriplururin da Dil·cci.I.H'ia de Fa
zenda. :\rnaldo da Costa Braga (com pa.1•eur•r {aiJo·ravcl cltt 
Cornrniss!"lo dr• Conslit!d(•ão, n . .JO:J, rlc 192:1); · 

Vnl.acão. em discussão unica, do ·iJfito rio P!'fll'oilo do Dis
triclo :Foderal, n. lO. rir lQ23, á r·e8oh.lçüo do Cnnsci!Jo Muni
cipal, que mamla conlar. para todos os erfeilos ao Jk. :\lburl.o 
Farani, o;; pcriodos de Jcmpo que nwncinna (com. 11tll'~cc1· fa
'!.'Oravcl' dn Cnmrnl'w1o dr• Const.Uui~rio, n. 101, dr• /IJ2.~) ;. 

2" cli.,cussãn da fH'DJln;;ieão da Cama!'U. •lo;; DCilULado~. 
n. 9,. de HJ~:J, reconhecendo llo ut.iliclarlnpulllicu n So.ci.cdaac 
de i\Iedicinn. c Cirur:;ia do Rio de .l'an1•iro: (cmn pm•ccm· (avo
l'avel ela Cmmnis~·ao dr! Jus! i(•a. () Li•(fislaçrio, n. 92, tlc Nl23); 

Conl.inuac:ãn ria r!i;;eussãn unitlfl dh ·mito ·do Prel'eil.o do 
D!slricl.o Fr.rlrr·nl. n. 71,, de :102~. (r rr~nlução tio Cun~elhn i"u
nicipal, anlol'iznnrlo u eoncnssão rle um l.erc•t•nn. no nnl.ig·o 
mnrrn dn Caslr.llo. ao Club 'dns Funccionarios P1tblicns Civis, 
pnra servir :'t consll'lrcc;üo da sun St)dr. (cmn 1Jal'l'et?I'C.I' (cn:o
ravds lia. Cnnm1.'l'~·stio rlo Constilu.i(•iio, n. 126, rh: 1M2, r~ n. fi!J, 
ria ·1.9:!.1); • · 

DiHCUS;;iio 1111ica rio 'l?t;lo do PJ•efeilo rlo Dislrido Fecleral, 
n. 5, dr. 1923, :1 resolução do Conselho Municipal, quo' :mln
tiza a contagem., pura lodos os effcilos, do tempo ele scrvir.o 
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presta1Jo pelo praticante i.la DireMoria de Fazenda, Ernesto 
Diniz do Nuscimcnl.o (com Jla!•ecc7' {avm·a1!Cl lia Cmnnrissão iltJ. 
l'•lllsliltuiçúo, 11 . .fl12, de ·19·23); 

Di;;cussão unica do ·vélo rio Prol'cilo do Dislricto Federal, 
.n. 11, ele 1 U23, llrasolu~fio do Conselho Municipal, que manda 
r:ünf.::tJ', para lodos os el'l'cil.os, ao engenheiro ~ylvio 1\:Jnch:ulo, 
nuxilim• da Directoria elo Obras, o tempo do scJ·rir;o que men
cinna (com 2Wrer:cr {flt'VI'at'cl da Crmtmiss1io de Consli'fuif!ãO, 
11. IO!i, tle /,92:1). 

Levanla-sc n ~o;;sno ás 13 horas c 50 minu!os. 

:\CIJ'A ~)A BEUNL:tü,. EM 25 DE .TOLHO DE 19.2·3 I 

PllESTDEl\CJA DO RJI. ESTACTO COJMSilA, PflEfHDEN'l'~ . 
,, 

A';; 1:3 c 1/2 'horas achnm-se presentes os Srs, ·Mcndonoa 
l\farLins, Olegat·io Pinto, Silvorio Ncl'y, Justo Chermont, Cunha 
illacharlo, Costa Rorlrir,mes . .foiio Lyra, Ft'rr·cira Chave~. An
tonio 1\Ia~sa, Carneiro da Cunihn, .Manocl Borba, Bernardino 
·Jlonteiro, Niln Pc;;anha. Paulo de Front.in. Sampaio Corrêa, 
.Jlucno de .Paiva, Luiz Mlolphn, Ramos Caiado r: Carlos Ca
valcanl.i ( Hl) • 

Deixam uo comparecer, com causa ,iusLificada, o~ Srs. A. 
Azercdo, :Pirrs Reb.elln, Ba1·bosa Lima, Lopes Gon~alves, Lauro 
Sodré, Imlio elo .Brasil. .Tosé Euzebio, Antrmino I<rcil'c, Abdias 
:X·oves . .Toão ~l'horn•í, Bon;iamin. Barroso, .Toi\ Aecinly, Eloy da 
Souza, Vcnuncin Neiva, Octncilio de Albuque,·que, Rosa e 
SiiYa, Euscbio dr. AnclradP, Arau,io Góes, .Pnreira Lobo, Gon
r:nlo Rollcmbet·g, Siquoira de }fenezes, Anlonio Moniz, l\loni~ 
Sndrú, .rer<Jnymo Monteiro, Mnreilkl de Lacerda, Moclr..,to Leal, 
:\liguei de_ Carvalho, Il'incu Mnchad~. Bcr!lar.do l)l'Onf.riro, 
Francisco ~alies, Adolpho Gordo, Allt•r.rlo E!IJS, Alvaro de 
Cal'\'alho, J~Jsó M'tlrtinlto, llnmos Caiadn, Hcl'moneg:ilclo · do 
.i\lornc~. Generoso JI:wqur.s. Affonso de Camargn, I.aUl'o ~lüllcr, 
Yidnl Hamn~. FclippL• 8cJhmirlt. Snares rins Santos, Cnl'lns Bar-
ho;:o. c Vc:;;pucin rir. A!Jreu (!t3). . 

O Sr. Presidente - E~ Ião presentes apenas J !l Srs. Se~ 
nadoros. 

Niío ha numei'o para sct' aberta a sessão. 

O Sr. 1• Secretario drclarn qnc não hn cxpedienl.c. 

o Sr. 2" Secretario rler:Im·a quo niío lm pareceres. 

o Sr. Presidente - Designo pal'U ordem ·do clia ela se
guinte: 

Yolaoão, em 1' discussão, do JWO.ieclo do Senado, n. 13, 
de 1923, autorizando o Governo a mandar. restabelecer a na-
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vegàç,ão do rio Araguary, no Estado do Goyaz (com pa1'ecm' 
{rm1·avel da Commissão de constit1dçr1o, n. 98, de 19g.~): 

Votação, cm P discus~ão, do proJecto rio Scr.ado n. 4, rle 
1923, tornando extensivo ao~ juizos federues c seus suhst.i
tutos e aos juizes locaes do 'l'erritorio dn Acro o disposto 
no ar L 119, paragrapho unico, da lei n. 3. 6114. de 3~ de de
zembro (Je 1918 (com pa·1•ccer {a.vornvel da. Commissão rh 
Constituição, n. 97, de 192.~); 

Votação, cm 2• discussão. do proJecto do R'enado, n. 90. 
de 1. 922. considerando de utilidade publica a Escola Pratica 
de Contabilidade «Moraes e Barros". existente em Piracicaba 
(com parece1• r:ontrario da Oommis.vão de Justiça P. Leaislaçl1o, 
n. 88, de 192.1); 

Vot.aoão, em discussão unica, do ?Jéto do Prefeito do Di~
tricto Federal. n. 1, de 19213·. á resolur.ão do Conselho ·Muni
cipal que manda considerar effectivos os feitores o capatazes 
coni.J•act.arlos da Umpoza Publica e Particnlnr (eorn. pa1•ecr.r 
favomvel da Com.miss11o de Constituição, n. 100, de 1923): 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito elo Dis
t.rict.o Federal. n. 9, de 1923. á resolução do Conselho Mnni
cipal, que manda contar para t.odns os cffeitos. o tempo rlr. 
sorvico prest.o.rlo poJo 3• !'lscript.urario ria DirMI:oria do Fo
r.cnda, Arnalrlo ria CoGta Braga r f!Om. riarP.ccr (a1Joravcl da 
Com.missão de Con.~titnição, n. 103, de 1923); 
. Vot.aoão, em di~cussão nnica, rln ?liHo do Prcfeit.o do Dis
t.riet.o Federal. n. 10. de 1923. á resolucão do ConsAlho Muni
r-ipai. rrnr mnnrln contar para f.orlos os cffeitns, no Dr. Alberto 
Fnrani. os pnriodos ri e tom no qnA menciona (com parecer· fa
vora?lr.l da Commis.vl1o rle Constituiçno. n . .f04, de 1923); 

2' rlisr.nssão ria proposicií.o da Camara dos Doput.ad0~. 
n. 9. de 1923. roconhrcPndo dr. 1Jf.ilirlado p11blica a Socirdarlc 
rio Morlicinn fl Cirnr,((if\ rlo Rio rlr. .TnMim IMm J101'f!f'er fm!n
rm!el rla Comm.fssrin de .Tn.~tiça e Df!(Ji.vlru;ão, n. 92, dP. 192a) : 

Cont.inuncão da rli1.cnssão nnica rln' ?léto rio Prefr.it:n rln 
Dist.rict.o FfldP.raJ. n. 74. de 1922, á resolução do Conselho Mu
nicipal, autorizando a concPssiío de nm terreno .. no ant.i,:ro 
morro do .Cnst.ello. ao Clnh flos Funcflionarios Puhlicns C:ivis. 
para sn~vir (i. Mnst.rnrciio rin. sun. sérlr (com r;arPr.rre:v fm!o
ravrd.• rla Comrnissão de Crm.vtituir;1io, n .. 126, de 1.92'!, c n . .9.'J, 
de 19.12) : 

Di~cn~~íio nnic~. rlo 1•étn rio PrcfrHo rlo Di~Lridn Fcdrrn.l. 
n. 5, do 1923. á rnsolucão rlo Conselho Municipal. nu0 ant.o
riza a nnnt.acrem. nnrn toclM n~ effrit.o~. do frmpo rln Rervir.o 
nrc~t.adn pnlo Jwnticanf.r rla Dirrctnrio. dr Faznnrln. Ernc~to 
Dinir. rln NnsoimPntn r f!om '1101'f!r.f11' frmM'rr?.•cl rla Commissiín 
rlc Cnnstitnic.rio, n. 10:!-, rlf' 1.92.1); 

Disrnssiin 11nira rio 1•r'tn rln Pl'rfrit.n rlo Di·Rfricln FNlern.l. 
n. 11. rln 1923. :í ros0lnr.ãn rlo f.!on~clhn Mnnicipal. crnn mnn
dn nontnr. nnra todo~ o~ nffnifn·s. nn 0n,::r.nhriro f;vlvio 1\fn
clmcln. n11xilinr da Dirrctorio rir Obrai", n tempo rir· srrvirn 
q11n mrmcinnn r com. pa.1'f'Cf!1' favo?•avel ela Cmmnisslío de Con
~tituiçúo, n. IOG, de 1928); 
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2' discussão da proposição da Camara dos Deputado:; 
n, 2, de 1923, considerando de uWiciade publica a Caixa Au
xiliadora e Beneficente dos lfunccionarios Publicog do Estado 
do Rio de Janeiro (corn pa1'cce·r favorave~ da Coinm:i.1·slio de 
~ustiça e Lcoislacão, n. GS, de l9ít3)1, 

49' SESSÃO, EM 26 DE JULHO DE .f923 

PRES!DENC!A DO SR. ESTACTO COIMBRA, PRESIDENTE 

: A's 13 e 112 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça 
Gonçalves, Lauro Sodré, Justo Chermont., Cunha Machado, 
José ~usebio, Benjamin .Barr~so, José Accioly, .Toão T"yra. 
Ferrmra Chaves, Venancw Ne1va, Carneiro da Cunha; Mnnoel 
Borba, Rosa e Silva, . Eusebio de Andrade, .Pereira Lobo, Gon
çalo Rollemberg, Siqueira r!e Menezes, Antonio Moniz, Moniz 
Sodr6, Nilo .Peoanha, Paulo de Frontin, Bueno de Paiva, Luiz 
Adolpho, Ramos Caiado, Hermenegildo de Moraes, Carlos Ca
valcanti, Generoso Marques, Affonso de Camargo, Vida! Ra-
mos e Felippe Schmidt (34) . · 

O Sr. Presidente - Presentes 311 Srs. Senadores,. est!\ 
aberta a sesslio; 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 
O Sr. 2• Secretario procede á leitura da acta· tta sessllo 

anterior, que, posta em discussão, é approvada, sem recla-
macão. . . 

E' igualmente lida, posta em discussão e approvada a acta 
da reunião do dia 25 do corrente. 

O Sr. i • Secretario declara que não h a expediente. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes 

PARBOERES 

N. f07 - :1923 

A Commissão de Finanças, tendo tomado· conhocimentó 
(lo requerimento om que .Torgo Anthenór Dillon, tclcgraphisf.a 
auxiliar ·de estação, da Repart.icão Geral dos Telcgrnpi!Os. pndo 
a inclusão nos quadros de funccionarios daquella rcparJ.i,:ilo 
dos auxiliares de cst.aclics que tiverem mais· do 1 O annos de 
et'foctivo servico, independcntemc!)tc rio ~oncurso cxigiQO pelo 
regulamento vigente,. opina pelo mdefer1mento da pet1cão de 
que trata este parecer, visto não encontrar razão que poRsn 
'just.ificnr a providencia mlicilorla. 

Sala das Commissões, 25 do julho de 1923. - B·ttcnn de 
Paiva Presidente. - Sampaio Co1'1'1Jn. Relatot·. - La.uro 
Müllej., - Felippe Schmidt. - h1sto Che!'monf;. - João 
Lvra. -A imprimir. 
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N. 108- 1923 

A Associac;ão dos Adventisl.as do Setimo Dia no Brasil 
requereu isencão, para a Casa Publicadora Brasileira e suns . 
filiaes, das obriglll}ões impostas pelo decreto n. 16.041, 110 
22 de maio de 1923, isto é, da lei das conLas assignndas. 
A.llega a peticionaria que sr. consagra ft diffusão do ensino, não 
visando lucros pessoaes. Igual fundamento. poderiam servir 
dti base á mesma solicitação por parte de muitos outros esta
belecimentos de natureza semelhante á que, por equidade, de
veria ser estendida a· concessão, tornando-se a . providencia 
adoptada sensivelmente modificada antes· de entrar em pleno 
vigor. Considerando ser o precedente estabelecido, caso fosse 
attendida a supplicanto, de consequencias prejudiciaes ao 
'!'besouro, a Commissüo de Finanças ó de parecer que seja 
indeferida a petição. · ' 

Sala das Commissões, 2ti de julho de 1923. - Bueno de 
Paiva, Presidente - João ÜIJ1'a, Relato!'. - Lauro 1\liille·l' •. 
- Felippe Schm·idt. - Ju&t~ C/&ermont •. - Sampaio C01•rea. 
-A impt•imir. · 

N. 109 - 1923 ., 

A Commissiío de Financas não póde aconselhar ao Senad~ 
a approvar.ão do projecto n. H4, de 1921, que auLoriza o Go
verno a céonceder a Alfredo 'l'eixeira Branco n quanlia do 
i80 :000$ pa1a fabrica!)ão elo um carro de um novo systema 
de. vincão ferroa indescarrilaveb, projecto que não está ampa
rado nem por desenho ou descripcão do novo carro, nem por. 
opinião favoravel do qualquer technico. . 

Sala das Commissõcs, 26 de julho do 1923. - Bu.euo de 
Paiva, Presidente. - Sampaio C.01•rBa, Relator. - Lau1•o Mftl
lel'. - Felippe Schmidt ., - J oã~ Ly1•a. ;.... Justo Chrmnont. 

P.RO,TECTO. DO SENADO N. iH, DE 1921, A QUE SE REFERE o PAI\F!
CER SUPRA 

O Cong1•esso Nacional resolve: 
Art~ E' o Governo autorizado a conceder a Alfredo 'Tei

xeira. Branco, a quantia de 180:000$, para a fubricacllo de um 
carro do um novo 'systema de viaciio ferroa indescarrilavel, 
com a lotação para !17 pessoas, destinndo no transporte ra
pido de passageii•os e malas postaes: :e de um trecho de linha · 
de 1. 000 metros, afim) de fazer a experiencia finnl. · 

Ju.~tttr'caçllo 

O inluito nll.nmenl.o hnmnnil.ario rln nmencln dispensa 0 
s~u signnfnrio do oul.rns considernr.õrs. 

Snln daR Commi~sõeA, 27 ;Jr rlrzomhro !111 Hl21, - Irineu 
.llncltarlo. ·-A imprimir. 

N.HO- 102:1. 

O projecto do Senado n. 1 o, de 1923, m,andn dar umn .sub .. 
vençâo de dez contos annuaes á Escola Profissional Orsira da 
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N. i13 -. i'9i23 

Redacção final das emendas do s.enado á ;n·oposiçãu da Ga
mara d'Os Deputados, n . . ~. de ·1923, JJCruiittindo aos can
didatos á matricula nrt Escola Polyteehnica e· estabeleci
mentos ecJU,iparados, em i 923, prestar exame vestibula1·, 
independen.te do certificado de app1·ovação em lat.im. 

Ao art. 1.• Em voz do: «no anno de 1923~ leia-se: «no 
anno de 1!9<2b. 

Ao art. 2." Supprima-.:;e. 
Ao arL 3;" Supprima.-se. 
Ao art. 4•, que passa a. ser art.. 2•, substitua-se assim: 

(São validos para. a. matricula em qualquer estabelecimento 
do ensino superior da Republica. officinl - ·OU equiparado, os 
~xames de. P·reparalorios prestados .perante qualquer destes 
cstabelccimenf;os na vi gene ia do decreto n. 8. 659, de 5 de 
abril do i911, desde que 1.a~s exames sejam de disciplinas 
mcncinnarJ.as no art .. 7•8, lnl.ra a.), do decreto n. H.580, de 1S 
de marc.o do i915. 

Ao a.rt. 5." A_ltere-se a. numeração para art. 3•. 

· Sala ela üommissão do Rcdaccão, 2·1l de .,julho dn i923.
Marcilio de Lacerda, Relator. - José Eusebio. · 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depoiR de publicada no Dinrio do Conm•esso. 

O Sr. Presidente - Continua a hora do e:~~pediente. Tem 
n palavra o Sr. Sono:dor !Sylverio Nery, prévia mente inscrj.pt,o. 

. i 
O Sr. Sylverio Nery - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

~at.isfb.Qo. nr.stc momento, n compromisso que tomei. ha dias, 
de voHar ao assnmpt.o do discurso cm que o Sr. Deputado 
Mcto\lo .Tunior se occupou da minha pessoa, como politico 
amazonense. a pronosilo d:i attit.udc ·que os meus collegas do 
reprnscmtnção do 'Senado c cu tom{tmos na questão do em
presUmo proj cotado pelo actual gov·ernador do meu Estado. 

· No allurlido discmso. aqnollc De·putado, com um ardor 
que ha dP. ter snrprchendido a muitos, investiu contra. a mi
n1ha administrnoiio. nccumulnndo conceitos desairosos. appli
cando-mí' uma adJectivação causticante c revelando pelas cou
sas do Amar.onas um amor c um interesso quo en estava longe 
de ima.:ripar om IS. Ex. :0 ataque ardoroso do illnsf.re Depu
tado nnlo Disfrir.f:o Fcàcrn·l. tem. cnt.rctnnt.o. para mim, um 
aspecto que mo ó grato: foi fci to cm occa.sião quo me ar. h o 
presente, cm que me posso de fcnclcr, no contrario de imm
meros oul.ros que tenho soffrido· na imprensa o no Congresso. 
S. Ex .. rl•í-me. assim. ensejo ele responder. de vez, aos ru~
g-ro!'!sores elo t.odn casta que tcn1ho cncnnt.rndo cm minha .i•á 
longa viela politica. 

Porinitt.a o illnsll'c Dopnl.ndo qu'e. invertendo a ordr.m 
c.hronolog·ica, em al.t.cnção aos sr.ns mcrifos, comeM por S. Ex., 
defendendo-mo perante o Senado c o paiz dns aocusaoõcs con
tidas na sua oração. 
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Fonseca, com s(•Ll'' lll}stu Capital. IJUP. lem pJ·r~larto gJ•anrld!l 
sHvir,o~ ;í '".lm•atãn rla no~sn moei dar! r. F.s;;,•. esl.abelr.eimrmto 
l'if'.:ll'(t, assim, cqu ipnrndo a outros com:r.ncrcs qu11 r;osam de 
favores ident.icos. 

A Cnmmissão dCl Cnnstif.uicüo, exmPinando-o, v cri l'icou e 
r rlc pnrecrr que rllc não fere nenhuma elas rli;;pnsicoir;; cnn
~l.il.neionaes. 

Sala das sessões, 26 ~c julho de 1023. - RCI'IW.I'dinn Mon
fl"irn, l'J·csiclcnl .• ~. -Antonio .1/on'iz. nrlalor.- 'FP.I'I'I'ira Cha
'J)PN. - Mm·cili<i t/1! Lacm·rfa. 

Pnn;mc'I'O DO ~ll!I:ADO N. Hl, DT!: 1923, A Q!Jll 91'. llEI'F.l\1! O P.\RI!CI!R 
SU!'Il;\ 

O Congresso Nacional resolve: 
Arf .. L" Fica o Governo autol'i~ado a :mxiliar com n quan

tia r.ln '10 :000$ (dez contos de réis) u Escola di.' Arl.c~. Rricn
r•fa~ r Prof!Asr.le~ OrA!na rll\ Fonseca. 

Paragr•apho uniw. Esse auxilio deverá ser pago dr uma 
s~ Yez .dcstinando-8e {I reforma e substiluir,iio rln material dtl 
a11la~ c offieinas, ficando aberlo, para rsse l'im, o Ul'ce;:sario 
m·eflilo. 

Ar!.. 2.• nevogam-sn as disposieões cm cnntrra·io. 
Sala das sessõr.s, !'!1 de ,iulho de 1!123. - Moniz Sod;'"· -

Prr.ulo r/e F1·onNn. - Anton-io Mowi:;;. - l'l'incn J[t~chado. 
/C'I'onymo Jlr.nteiJ·n. - Ren.inmi11 Rm·;·nsr •. - A im]wimh•. 

N. til - l 9:2:1 

l1~il11r:r.•io {lnal do f11'ojecto do Senado n. 12, de •I !I I !I, c1rtcn• 
dado pela Carrun•a dos Deputados, estalicleccndo lls con
rli(:ties a. QIW sl1 devem. .mbm'etter os estrn.H(Jf!iro.~ 1·esl~ 
rlrntt:s 110 RJ'asil JlD'I'a ,o. fim dn o/Jtf'rmn naturaU;:n.r.tio. 

O Congl'nsso Nacional dec!'r.fa: 
:\ri.. L" SaiYn o rl isposto no ar I. !,", a ]11'0\'U do nacin

nnlir.lmlo adquirida por foJ•cn rlo rlisposto no .n. 5 do arl. Gü, 
ria Con~liLnioão · r.la J'tepuhlica, - fi! H' considera l)icladiio~ brn~ 
silriJ·os os eslrnng:ciJ•os que possuircm hr.ns immov~is no 
lll'nsil r l'orr.m ca~nclos com hrasilrirns on I ivr.rrm filhos brn
.~ilriJ•os, comtanl.o que. l'CSiclam no Brasil, salvo sr mnnifr.R
I:wr.m a inlrnr.ão rlü não muclnr dn nncionnlidadc,- serrí fri,l[l 
]101' lilulo rleclamlm•io cxnr.rlido prlo l\linislcrio da .Tustir,a r• 
Nrg·or.ios Tnlrriorr~. mr.rlianiP l'NIUI'J'imcnto dn infrrrssudo . 
com a l'il'I!Ul rrconlwcirla, on plil' pJ•nrm·arlm· lrg·n!mrntr. 
ronsl i lu iri'o. · 

:\ri. .. ~." Para qnr sr.in rxprrlif!n n lilnlo drrlnralorio de~ 
\'01';\ n PSfl'an~rir·n 111'0\'nl': 

a) t:Jllf' l'rsirlP no Bmsil ha mnis do ciueo annos; 
b) que nrw manifestou int.enclio de conservar a sun na-

r.:ion!llidnde; · 
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' c) que é casado com bmsileira, com quem convive ou 
de quem, depois dessa convi vencia, está legalmente separado; 
ou que tem filho brasileiro legitimo ou reconlwcirlo; 

d) que é legiLimo possuidor de bens immoveis no Brasil 
que se prestam para habiLaciío ou pura eslabelecimenlo agrí
cola, commercial ou industrial. . 

Art. 3.• Expedido o titulo declaratorio, a mudanca da 
nacionalidade considera-se effectuada desde a data da en
trada do requerimento inicial, em termos regulares, no Mi
nisterio da Justiça e N cgocios Interiores ou na secretaria do 
Governo do Estado, em que tenha o requerente sua residencia. 

Art. 4." Quando, perante o Poder Judiciaria da União ou 
dos Estados, em qualquer processo incidentemente fõr consi
derado brasileiro naturalizado, nos termos do n. 5, do refe
rido art. 69, o estrangeiro que, directamente, ha.ia feito ahi 
a prova dos requisitos constitucionaos, o juiz, que rcconhe
cor essa qualidade, é obrigado, sob pena de responsabilidade 
criminal, a fazer, immcdiatamente, communicação de seu de~
pacho ao ministro da .Tustiça .e Negocios Interiores, juntando 
por certidão o inteiro teór dos seguintes documentos: 

. · a) peticiío, I'equerimento ou qualquer escripto, em que 
o estrangeiro ha)a invocado o reconhecimento daquella qua
lidade; 

b) provas, que, da existencia daquelles requisitos, haja 
produzido em juizo. 

Art. 5.• Jl]m todos os casos de naturalirzaciío será indJs
ponsavel a prova de residencia no Brasil. 

Art. 6.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissiío de Redaccão, em 26 de julho de 1923. 
,_José Eusebio.- Marcilio de Lacerda. 

.. Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois do publicada no Diario do Congresso. 

N. H2- 1923 

Redacção final do projecto do SerUJdo, n. 1, de 1929, reconhe
cendo de utilidade publica a Associação dos Empreaadu.• 
no CommctC'io do Rio de Janeiro 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• E' considerada do utilidade publica a Associnoiio 
dos Empregados no Commorcio do Rio de .Janeiro. 

· Ar L. 2:" Revogam-se as disposicõcs cm contrario. 

Sala da commissilo de redacciío, em 26 de julho <!e 1923. 
- .Marcilio de LaceJ•da, relator; José Eusebio. • 

Fica sobro a mesa para ser discutida na sessão sesi.Jinte, 
·depois de publicadu no Diario do Congresso. . . · 
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S. Ex. n:io foi nri;ginal no iW\1 syil!Pma r.ln aggrrssão; J'Cecli~ 
l.nu apenas um velho c esl.afaçacln proerissn de. aLiJ.•n.J• sobre 001 
me !Is hiJmhrn;; a rrspnn~abílidadn tln I ufln que ncco'rre no 
.-\mazrl!las, Esl.aclo que gonr.nei no qnadriennio elo .1900-UlOl~ 

Do cnlão para e,{,, islo (•, lia ma h; riP I O anno~. todos os 
r•J'I·ns, toclns r,s arfo;; m(ins rias stwcessiva~ · administruçiics 
nmaznnenses ~fio JanGadas pnln;; meus rlt:,;aJ'J'ectos :'t minha 
ennta! Este~ não o~lurlnrn a minha administraçiío, não Cl'il.i
ram ns netos CJUC Pl'al.iquei quando governador, a orientação 
politica quo sogui. o quadt•o das finanças do Estado álquclla 
,;poea; mas insm·g·cm-sc conLra tudo quanto tem occorrido no 
.E~ladc• depois que fui nll i governo. achando que· sú ''xis te um 

· llllico eu I pado - eu l 
Om, .Sr. Prc~idl)tlf.c, depois do meu governo, o Amazonas 

roi dil'igirlo por rlivrli'SOS homens políticos. A alguns desses fi?; 
l'!·anca QIPJ)OSic,:ão; ~m J·elaçilo a outros mantive-me cm uma 
:ülitudn rlc reser•va, rtão intervindo, po1· t'órma alguma, nes
sas administ.rar;ões. Si ató ·ho.ic tenho conservado a cadoira clô 
Sruadot• Jlelo Amawnas, ist.o rlevo '!i. lcalrlade de meus amigos,: 
o não ao rawn· da situação ol'ficial do Estado. 

' •Com o govcnnador, 'Coronel Bil.lencourt, 'pouco depois do 
ln i'cio ria ~ua adm ini;;·l.raeão. man:ifc.~t:ei-mc ílm franca diver
:gr.ncin., e o ScnarlfJ sabe. quanl.o foi. ngil.arla essa t1poca ela po
li! iea amazonense. . · . , 

Do Sr .. ronat.has Pcdrosn, · igualnwnt.c me afastei; pt•oco-
rlcndo rir> modn irlr.nlico ·quanlo ao Sr. Bar.cliar. · 
. O meu [H'orn·io it•nJfío. general Constantino Xerr. rez uma 
ariminist.raeão indl'P"nr.lnntc. Devo recordar ao Senado que 
rlr.sdo a aclminisü.·arfin Bil.t.cncourt. me foi relirado o bastão 
de commando da politica local. Os ,iornar.s qlltl nessa época me 
fizer•am oppo~i•:ãn dão hem a me elida rio que podia. cu valer 
na.~ espheras ofl'iciaes: a sua linguagem, quanto a mim, era 
a mais desabrida: nün houve insuHn pnr mais avilt.antl', que 
)tão me fosse aUr•ado para g-nudio clns qu o 1haviam pla·f1e.iado ~ 
rníiJhn t•uina politica. 

flomo p6rle: pois, Sr. Prcsidenl o.. ~el' responsavel pelos 
ndos dessas .arlministraQões um chefe clecalhiclo do prestigi() 
official?! 

,l\fas. St•.i. 8enadOJ•es. peço a vos;;a bcnevoloncia c algun~· 
momentos do attencão para dizer-vos Rul!cintamenLe o que foi 
a minha aclminish·aeito, sobretudo no· p·onto de vista finan~ 
coiro. De.talhancfo-a faço o quo os meu~ inimigos não toem 
rtuerido fazm·, llOÍR prrrerem baralhar as cousas para· armar 
ao effeil.o o r.mbahir a opinião publica, no dcRignio de com~ 
Jmt.m• o prestigio politico rio que gosa o :Estado c qur nrm a 
llnstilidnrlo .rios i:OWrnnrlores pude ainda abn·lnr. · 

Quando, em 23 de julho, assumi a adminisl.r•nção, cncon
l.rei uma divida fluclunnto de 1!2. 104:820$187 c, nos cofres do 
'l'hesouro, apenas a somma rlc 953$550 ! ! A arrecadação rio 
srnirsl.ro a cobrar prorl:uziu tt irnpor·lnncia rio 0.222:036$037., 

Com rsln quantia, nddicionnda ao t•ldiculo sãldo P.liCOU· 
.fl·nrlo cm dinheiro, não podia eu, por certo, fnzet• J'aco nos 
encargos da administrncf10, que exigia ·normalmente- cerra de 
8. 000 :000$, e muito menos pagar o acervo de diYidas que me 
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foram Jcg·adas. T;m exame rnim10ioso sob't·e essas divida~ evi
denciou que muilo ~c poclct·ia r':cluzir com a annulla1ja.o de 
cumprrm1issos conlrahiclos cm época ele grande li!Jcralidado e 
que linha contra ~i vicio; legae~ .. 

Assin1, r:om a t•es(·.ioGo de coitlraclos, oiJLivc uma t·ccllic\:üo 
nas despcws de J.:J. 798 :!lOU$000. Foi-tuc dada a ~aLi~l':u;ão 
de vet· es~a inicial.!va salulal' sanccionada pelos tribunJe.,, que 

.profet•it·nlll· sempJ•e scnLen~a;; favot·uvois au Eslado, no~ !mm
meros plcilo~ que enlfiD se luvu~tararu. 

O 'sr:. LoPE:; GoNÇ,IJ~VE>i - ls~u cu denwslrei quando 
tive occasiiío de analysa't' a altiludc do Prefeito ern L'l'la~ão 
a esse mouslruoso conl.racl.o· com a Light und .PO\Yl'l'. 

O Sn. SYLVJ>ruo i'íEJtY - Si !Jem me recordo a auminis
tra(;lio nessa tempo .coiüt•acl.ou com o actual SenadO!' pelo 
Amazonas, o Sl'. Lopes Goncalvcs, uma qucsliw qu1: conlt•a 
o 'l'hcsout·oiJ•o :b~sladual tinha sido levantada, no valo!' de .I 0.90U 
contos, S. _gx, teve a J'olieidaclc de: :;;anluu· a que~tlio dc:;dc 
a primeira inslaucia até o Supremo Tribunal. 

O Sn. LiJPES Go;o.;ç.\J,VES - Os annaes ,iudiciario~ c•tfio 
uhi pura dizer a verdade, mais do que as accusaeõcs imlcl.:itati 
ao cUI'tlcler de V. Ex. 

Inaugurando um t·egimen rle sevct·a economia. delomli
nci a susplmsão de todas a~ obras ,dc~nccessarias. e adiaveis, 

.. c, ao findar o primeiro semc.sll·c da minha iueipienle atlnJi
nisl.racão. tenho pago a divida que encontrei · ern al.mzo do 
funccioualismn uo valtw rln ti-Hl: 15i$06ú,. lendo manlido cru 
dia o seu pagmnenl.o J'elal.ivo á minha gesl.fio, fechava o PSI.!t',
cicio com o saldo de H :·I 07$0üS. 

A silua,;.i:io financeira do Esl.a{in I)T'a. cntr·el.mJlo, <lifl'ieil. 
J:í naquolla 1ípocu. r, mercado da ilm·l'acha expet·irnenl.:n·a o~ 
dfeito8 da Misr. Heleva o Rnnaclo di~ct• que. dumnlc Jliinlm 
administrur,rw nur1e.a l!ou\'e alias col.a\:ües, corno ~uccerleu po,- · 
Lel'iormenl.e, quando aqnr.lle IH'órluclo chegou a sm· culado an 
!H'e1.:o f!IJ 10$000 pot· kilog·ra1nn1a, exccd<JJHio-o nwsmu. 
Assim sendo vi-me rot·r;ado a l'CCOJ't'OJ' ao eJ·edilu. Es~a 111,_ 

· cessidade de pat· com a perspectiva ele auJ'eJ•it· vanlag;en, pa1•a 
o l~staclo, como fosse a acqu isiçiio elo material rendoso clo5 SCJ'
vir;os ckclricos, J'ez-me a ceei ta r urna proposta de capita.liola~ 
americanos, em cu.ias miios sn achavam os Sill'Viços rlc llonJ
!Jeamenlo d'agua. luz e forea para a via1;iio publica. A opeJ·a
'.:ün .l'inaucnim que t•ilnlisei teve. poi~. n~ st,guinfe;; iJD'W~: 
J~mi.~~fio de apolief!s ota·o. ao juro. tlc 5 % c praw d,, l.t'inla 
~mnns para eunvr.rsão das anl·.r·J·ioJ•os. apnliel's, papd. d1) ,iUI'II 
de 7 ~.'o e prazo nwnnJ' !'Ir• J•e;;g·att•; lroea da~ apnl ice,; papel 
pela~ npolices, mll'o, com a Hducefio rli.' r,o 'I<· do valoJ• nominal. 
:iômenl.n pelo er.reil.o desta rerhw,;iin A'Cralmcnl.n l.Jcm i!cccila 
poluô pnJ·Iadore~ rle til.ulos, n Estado passou a dispendeJ· Ll'C~ 
mil IHllllus de .iJJr•os n amot·i.iza,;ü.n annuahnenfe. ao •~1wr•z dn~ 
.1. 250 conlos, pois n tanto montava o st,r·vi,~o dos Litul<•s pa
·pol. Com a coll_o~aciio nos non's titulo,; na l)l'ttQn de i\'ovn y,,,.k. · 
n Estado adqLut'JU ns cmp1·ezas que explot•av:urJ o scr\'i(;o da 
viat,fto w·I:wmt, bombeamento d'agua e illumina~iio pu!JEca e 
parf.im.J.Inr, qtJt' pesavam no orçamonl.o coru a suhvillwftt, an
puul elo SOO coutos. O CUI'tlctcr roprodtjcLivo dcssn oilet•n,;ül) 
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manifestou-se desde logo, porquanto, em menos de um anno, 
a renda bruta desses servicos, já pertencentes no Estado, foi 
de 1.697:000$ contra uma'despeza de !!82:000$, o que quer 
dizer, evidenciando o saldo em favor do Estado de 7'15 :000$000. 

Eis ahi, em traços geraes o que foi a operação financeira 
que realizei. Não compromeLti os serviços normaes do Estado, 
!JU.ia vida economica continuou em equilibrio, apezar das cri
ses com que, tive de lutar, pela baixa das cotações da l::orra
chu nem dei como garantia dessa operação as terras do meu 
Estado, das quaes o actual g·overnador pretendeu fazer ccs~ão 
em Uma extensão de 400.000 kilometros quadraLlos. 

O SR. BARBOSA LIMA - V. "Ex. não hypothecou terras 
. do Amazonas situadas nu visinhunça com as fronteira~. 

O SH. LOPES GoNÇALVES - De facto, V. Ex. não hypo
thecou terras do Amazonas, mas fomentou o progresso do Es
tado com muita elevação e largo discortinio. 

o Sn. SYLVERIO NERY - De modo contrario procedi a 
par do allivio que essa operação financeira levou ao Estado 
pela conservação de titules, houve ainda a vantagem de adqui
rir serviços rendosos, que vieram contribuir para augmenta1• 
a receita publica. 

Continuando essa politica financeira de estricta e pc.n
derada economia, já annullando compromissos onero,os, já 
enriquecendo o patrimonio do Estado com a acquisicão de 
uma industria rendosa, já reduzindo creditos de portadores 
do npolices na base de 40 o/o, consegui, ao terminar o governo 
diminuir consideravelmente os encargos do Estado. 

Assim, pag11ei de divida consolidada ...•.. 
E de divida fluctuante . . ............. ·. 

Pat·cellas quo perfazem um total de ..... . 

i0.552:000$000 
6.700:000$000 

17.252:000$000 

Deduzindo, outrosim, da divida que ficou, o custo dos ~er-· 
vi~os electricos, no valor de 9. 971 contos e sendo os cumpro
missas do Estado, no inicio do meu governo, de 42.104 contos, 
chegará o Senado :i conclusão de que devia .o Thesouro ao fin.., 
dar a minha administração apenas a somma de U.88'1 contos; 
Estes algarismos comprovam que quando governei reduzi a 
divida geral do Estado de 27.223 contos 1 

Cumpre dizer que, durante a minha gestão, jámais o fun
ccionalismo ficou em atrazo de um mez, siquer, de seus venci..: 
mentos. •rodo . e!le recebia, indistinctamente, em folhas, não 
tendo ainda sido inaugurado o systema actualmente ali cm 
voga de pagamentos mediante portarias, em beneficio dos 
amigos e parentes do g·overnndor, nem o desenfreado c•>mmer-' 
cio que hoje se faz em mou Estado da compra desses venci
nwntos com a cessão de 80 e 90 o/o em favor dos felizes apá
drinhados ou aparentados da situação .I 

Eis, cm· rapidos traços, Sr. Presidente, servindo-me dos· 
elementos do que pude dispor; longe do meu nrchivo, mas com 
dados que desafiom contestação, por isso que so baseam e~ 
documentos officiaes, o que foi a minha administracão finan ... 
ç~lra.. .,.,,, · · · -
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Passo agora a tratar de outros aspectos do meu gover
no, não menos acremente scnsurados pelo illustre deputado 
pelo Dislricto Federal. Comecarei pela minha apregoada oly
garchia. 

Quem me conhece, deve saber que pertenço a uma das fa
milias mais antigas c mais numerosas do Amazonas c que, pelo 
meu consorcio, me liguei a outra familia não monos antiga e 
numerosa. No cm tanto desafio quem quer ·seja a mencio
nar o nome de um só parente meu que cu tenha chamado para 
qualquer cargo publico quando governador. Limitei-me, neste 
sentido, a nomear mediante concurso, amauuense da secretaria 
do governo, entre outras pessôas, o meu cunhado Raymundo 
Nicoláo da Silva a quem não me et•a licito prejudicar, •lado o 
resultado da prova a quo se. submttera. 

O SR ... LOPES GONÇALVES - E foi uma nomeação acertada, 
porque lto.ie esse fuccionario occu}Ja o Jogar de che!e d~ sec
oão da .secretaria do governo, tem exercido algumas· vezes o 
Jogar de director, e uma vez, exerceu do secretario interino 
durante a administração do -sr. Bacellar. 

O Sn. SYI.VERtO NErtY - 'l'odos os meus parentes ou pre
f.ensos pa1·eni.es da longa lista fornecida ao illustre deputado, 
Sr. Metello Junior, conquistaram os seus cargos, antes ou de-· 
pois dos dias das minha administração, sendo que muitos des. 
ses cargos são federaes e providos mediante coucurso. Natu. 
ralmente o illustre deputado não procurou, -com a t!evida 
atlenção estudar estes assumptos, e na bóa fé aceitou as in
formações capiciosas, que lhe foram fornecidas. 

Quer isto dizer que os informantes de S. Ex. não vacilla
ram em deixai-o .em situação diffit:il e de tal fórma que arro·· 
!ou entre os mesmos parentes os Srs. coronel José da Costu Mon. 
Leiro •rapajós, coronel Castro e Costa e Dr. Sadi 'l'apajó~ doe 
Alencar, pessóas que muito aprecio mas que commigo não 
têm o menor gráo de parentesco. J!'iguram ainda entre oa meus 
parentes, primos em 2' e 3' gráo de minha mulher, contando
s.~ at.é na lista o tenente coronel José Manescal de Vasconce!Jos, 
commandante do 26' batalhão. de Caçadores, que nunca exer. 
ceu cargo algum estadoal e que é apenas irmão do marido de 
uma prima de. minha mulher! 

Apparece lambem na lista um sobrinho afim, o Sr. Carlos 
da Silva Mesquita, que foi nomeado professor da cadeira de 
de· inglez do Gymnasio Amazonense, depois de um concurso 
publico, realizado já na gestão do actual governador, Sr. Dr. 
Regl.l 1\fonteir•o. 

Eis ahi. ·Sr. Presidente c Srs. Senadores, como os meu!\ 
parentes obl!lm cargos publicas no Amazonas. 
. . Vojam~s .agora,_ Sr. Presidente, os auxiliares que Live na 

nunha admtnJS.tl·a~ão. . 
Foi secretai'io do Estado o meu prozado amigo Dr. J>orfi. 

rio Nogueria, sobro sua competencia e operosidade po~lia in· 
vocar o testemunho de dous homens eminentes do po.iz, um 
dos quacs ,it\ fullecido, o inesquecível Ruy Barbosa e outro. 
ainda figurando na rep'l'esentacão desta Casa do Congresso, do. 
sue é um dos mais beJios ornamento!, o sr: Senador M.eredo, 
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S. Ex. poderá dizer do valor inlellccLuul c moral daquolle meu 
pretiado atnigo; quanto a Jluy Barbosa, que a Patria ainda 
.pranteia com u mais viva t.lm·, bu~ta alludir a uma carta sua 
lida na ll'ibuna da Camt•u, cmu cujos dizeres se affirma que 
sem u auxilio util do Dr. Pwl'.irio Nogucit'lt «no gmngcio elos 
docummtlos, infot·mac;ües e clcmc.nt.os de vat·ios gcncros:~> o 
grande ullvogado rlo Amazona:> lllt questão du Acre não poderia 
ler dado aos dü·.cilos daquolle Esl·ad·o, nesse pleilo tnomo:·avcl 
o~ fundamentos solidos que lhe deu, a~senlando-a cm provas 
amplas c completas. · (:-:icssüo da Gamara do 15 de outubro li c 
:1\!15.) . 

Oult•u, auxiliar du meu gu\'erno foi o Dr. Enéas l\lit'rl.!ns 
que cxct•ceu c cargo <.l~ .procurador fi~cal do }~::!Lado, urn vulto 
que s~· tornou mab larr.le eminente na J!Olitica nacional, tendo 
volladiJ ao Con:;rc~~o, apó~ um longo ostracbmo na llOiilica 
da ::lllit !erra, como Deputado ·pelo Amawnas. 'J.'odos nmda ~e 
lembram do papel ~alicntc qu·e esse i!lnsLI'C mario desempe
nhou comu auxi!iut· do e:randc •c:hancc!lcr que foi n harüo do 
Rio Bt'amo. (:\poiar/vs.) , 

Sct'l·iu como um <.los in~pectoreo do 'l'hesouro o l:\1'. co
t'oncl .Jo~quim Sai'rn·.·nto, que fôr•a Senador á' Constituinte, e 
que deixou nesta casa um grande circulo de rcJ.açiics. . 

A J!Olicin est.ei'C a ca:rgo do hcs dczcmbat•gadorQs, aponta
dos como intcgt•os magistrados, . os Drs. Jowquim Lisboa, J<;~
·tevam de Sú c Lui~ Cabral. A iustruccão publica foi dirigida 
pelo Dt'. Joaquim Percit·a 'J.'eixcira, actual Deputado pela JJa
llia, que a remodelou completamente, com g·randc proveito . 
para o ensino. r"-' frente da~ Obt•as l'ublic(l;s esf.ev() o l.t·adiciu
mil t•epublicanu Dr. Candido Mal'iano, que vo"llava de [Oillat· 
parle na campunh·a de Canndos, ondo comma~tclou galhal'da
mcnte a brigada policial do ,\rnazonug. A Uepm'lição de '!'erras 
J'oi conl'iada ao no!avel ltom~m de lc~tras c ·competente eng·c
I!hcil'O Dr. Alberto llangcl. üm dos ~Cl!'Viços de saudo publica, 
n Gabinete de Bacl.niolo:;ia, era dirigido f)Clo Sr. DI'. Jort;il 
de l\loracs, depois Deputado o Scnáclor Federal. A' frente do~ 
set•vi~os clccl.!·i<cos adquiri·dos pelo Estado csti)vc o Dr. Manocl 
Uchóu •Hodri:;ues, que fura Deputado :í. Constituinte, c cuja 
compclt•nCiu prol'issiUlial vinha sendo ai.Lcs.t.ada j)Ol' um longo 
servi no mil ilar. 

~l'iYC C01110 ofl'icial Ue gabinete O Jll'Í'IllOl'O~O jOl'UUlisla ·~ 
distinclo prt)Jes~ot· .Julio Nug:ucim, nomo vantajosamente cu
llhec ido nos meios rluccnlcs c inlcllcctuacs desta cidade. 

Nu le-se que· mem:iono apenas pessoas conhccit.las neste 
g·t•twllc meio, úei.xanrlo 0111 ~ilcncio os .nomes de mtxilia:·cR opc
l'osos e dedic~.dos, qu•! l.iw no Estado, .pessoas. dn lodo alhei·a~ 
rl minha :Camilin 1: cu.íns scrl'iços muito cuult•ibuil·am para o 
}Jom oxil.o de minha adminiotmção~ 

Onde está, ])oi~, "~~a oligarl'hia de randlia? (/'cm.la..) 

:E' l'OIIl')la·r·awl c:s~r qtradr·o .que ahi fica wm o que apl'l'
~unla a polilica tiL•fcnrlicla pelo Se. De-putado Mctello .Junior. 
(l'att~a. ) 

Quhm rxercr, nn mnmcnl.11. n cu!·g·o de secretario do 
1\eg'l.• ~lnnl!!ii'O, aclual :;·overnaclol'? U'ausa.) 
·, Um ~mr l'il'l10 de nome Claudio I 

' .~ (lu cm CXCl'CO o da !lOl i c ia I (Pattsa,) 

Sr. 
' 

.. 
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Um oulro do seus filhos, tlo.uomo Mario! 
· . Quem ú o supet•intendentc ou seja o prefeito da cida<lo? 
(Pausa. i · 

Ainda um seu filho do nome Edgnrdl 
Qual o representante do Estado na Expostcão Nacional? 

(Pausa.) 

O seu filho Casai'! 
Em mãos do quem para o elevado ca:go politico de Pre-

s!d·ente da Assembléa Legislativa? (Puusa,) . 

Nas do sen genro Turino! 
Quom ú poi~ o oligarcha? Eu, ,que chamo para auxiliares 

do meu governo os homens eminentes que mancionei, ou o 
St·. Rego Mon~eiro que rcstt·ing·c a sua administraciio ao am
IJilo estrei.to da.sua família? (P,·olonyuda Jluusa.) · 

S.•.•. Pl'C~identc, não fatigarei a. at.Lenção do Senado reea
pilulando os acLos prineipaes da minha. administt•ução. Desejo, 
entretanto, mostra:· que Ilt'Ocurc'i, quunLo possível, contribuir 

·para o progresso do meu Estado. Finh'o os set•viços que pt•es
tei, mctl!:iono com vel'fladr.irn m•g-nJ.lw a ehnmarla lei de hene-· 
.ficiamento da bol'l'ach·a. Até então os producLos amazonenses 
r:ram •conhecidos nas p~acas cstrangoi!'as ~omo provinicntes do 
Estado do Pará. DctCJ'JÍ1inon a '·nova lei aue fossem desem
barcados, boncl'iciado.s tl cscriptu nos voliimes a declaração 
da ]Jroccdencia amazoncns\!. Essa lei veio desvendar ns regiões 
(lo meu E~tado, até então cotlsidcradus como scrl.ão do Es
tado do Pat'á. l\Iuitas casas exportadorãs e bancal'ia.s tiv·e
rnm do installar-sc em Manáos; fundaram-se fabricas de caixas 
para exportação do nosso principal proi:J,u'Cto c o serviço do 
rorto avultou consideravelmente, resultando di.s.so uma grande 

, movimcntacúo naquella praca. Uma das consequcncias dessa 
nova tlt•a de actividade commcr.cia.l foi a rcalizacão da velha · 
idéa rios melhoramentos do· porto. Aos representantes da em
preza concessionaria das obras o meu Governo prostou o mais· 
dceirlido'·apoia, poinrlo desd'e log-o. á. sua disposicão·o trapiche 
do Esf.adn, e facilitando-lhe tudo que estava ao alcance da 
udministracüo. Acredito que sem a collaboração c pr;eiltigio 
do Est.ado a grande obra federal não teria sido realizada 
com facilidade c presteza que se r,ealizou. 

O Sn. L orEs GoN()Al.VES - Isso cu demonstrei quando 
tive occasião de analysar a altitude do Prefcit.o em ·relação 
a esse monst.ruoso contracto com a Light and Powcr. 

Sn. Syr.vF:nro NEnY - Si bem me recordo a adminis
trncão, nesse tempo cont.ractou com o actual Senador pelo 
Amazona~, o Sr. Lopes Goncnlves, uma questão quo contra 
o 'I'hcsouro Estadoal tinha sido levantada, no valor do 1 O 900 
contos, S. Ex. teve a felicidade de ganhar a questão de!lde 
a primeira instancia até o Supremo Tribunal. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Os annaes judiciarias cc.fiio 
ahi para rizet• a verdade, mais do que as accusacões indebitas 
ao carne ter de V. Ex. 

O Sn. SYLVEnTo NERY - Mcncão 
enso do Territot•io do Acre. 

S, - Yol. III, 

especial merec'~ UllUi o · 

·' 
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Os meus mais implacaveis inimigos poliLicos e paó~oaes 
reconhecem hoje o papel saliente que teve o meu Govrrno 
para o resultado dessa questão fronteirioa, si bem. que na 
ér-oca, não fosso bem comprehendido o alcance das medidas 
energicas que tive de tomar. Não fos~~ a acção pa.tri:)lica .dos 
bravos acreanos, entre os quaes se,Ja-me permttttdo cttar 
apenas os Srs. Rodrigues de Carvalho, GenUI Norberto e 
commandante Antonio Bandeira, acção que sempre auxiliei 
e prestei por todas as fórmas, e. t.er-se-ia creado uma si
tuacão de facto que muito ombaracaria o restiltado feliz das 
negociacões concertadas no Governo do grande hra,;i!ril'O, 
Dt•. Rodrigues Aives, sob a gestão immediata do Barão do 
Rio Branco. 

O SR. LOPES GoNÇALVES - V. Ex." me permitta lemhrar 
a nota que o Ministro boliviano. Sr. Salinas Vega, dirigiu ao 
Chanceller brasileiro, protestando contra a patriotica atfitu

. d11 do governad01•. do Amazonas, que era S. Ex. altitude que 
tinha por fim tornar evidentes os incontestaveis direitos do 
Brasil sobre o territorio que a Bolívia lhe disputa o que 
· o Governo Federal brasileiro, ineptamente disse que era 
. boliviano .. O Sr. Salinas Voga, em nota publica ao Chanceller 
brasileiro, reclamou contra essa attitude nobre de S. Ex., na 

· defesa da integridade da patria. 
O SR. SYr,vEaro .NERY - Muito obrigado a V. Ex. 
' . O SR. LoPES GoNÇA!.VES - Tenho essa nota do. Sr. Sa-

linas Vega em um livro que publiquei. E' preciso que o Se
. nado se recorde do facto. 

O SR. SYI.VERJO NERY - Para dar uma idéa da altitude 
que mantive, quando se fallava ainda com todás as raservas 
dessa delicada questão internacional, transcrevo aqui as pa
hivras finaes. que proferi em uma de minhas primeira8 men
sagens quando bem longe se achava ainda o resultado final 

· do litígio: 
, "E, ao terminar esta exposição, seja~me permittido ren~ 
dér um preito de homenagem áquella porção de bra3ileiros 
que, em zona longinqua, rega com o seu . sagrado sangue a 

· i.déa patriotica de fazer permanecer brasileira a larga faixa 
· de terra ora occupada pelo estrangeiro, ao sul da chamada 
linha. Cunha Gomes, que o Governo vê-se obrigado a respei

. tar por forca de um tratado. 
Por mais illegal que pareça· este proceder. dós insurre

tos, traduz um bello movimento de. patriotismo e os senti
mentos apurados do direito de propriedade, que ao d i·!er de 
Von Yhering" é um prolongamento da.personalidade mesma, 
parte integrante .do individuo, porque é a sua condiçilo de 
coe:r:istencia social. · . · · 
, Homens que, arriscando a vida ·conseguiram construir 
habitação, organizar um lar, fundar uma propriedade em ter
ritorius inexplorados, que possuíam como pedacos da Patria, 
a. cujas leis eram obedientes, não se podem conformar a ver, 
de um momento para outro, perdidos todos os. seus e;for~os 
.intelligentes passando a leis diversas, em estranha Patria. 
l:Ionra a esses bravos I ~Paz. :á memoria dos que . pere~eram". 

Sr. Presidente, ainda em torno, dadjUestlío do Acre, nlío 
}'.D!ljª para reinvi(ficaçáo da SOberani,a 1l!ll)i0Dí\J, mas p<ir!l ge,-

. ' ' 
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fesa da integridade territorial do Estado, tive a feliciuadi! de 
seguir uma orientacão que ainda hoje me parece a mais acer
tada. 

O governo federal, esquecido da politica sábia qua ado
ptára em relacão ao territorio de Missões e Amapá, esquecido 
tambem do que o Amazonas fizera para garantir a hegemonia 
nacional sobre uma granào zona, incorporou ao patrimonio 
da União não só as terras bolivianas adquiridas pelo, tl'atndo 
de Petropolis, como outras que sempre estiveram sob o do
mínio pacifico do Estado. Para reivindicação destas o meu 
governo, sem perda de tempo e como um protesto immediáto 
·em favor da autonomia do Estado, contractou os servicos do 
linlnbrt.al Ruy Barbosa. Si me é grato relembrar esse geoto de 
inergia em defesa da minha terra não menos grato é reco
nhecer que concorri para enriquecer as lettras jurídicas com 
um monumento Imperecível de saber, que é "O direito ·do 
Amazonas ao Acre Septentrional". 

Si tal fOI a minha administração, nos varias aspectos que 
ahi ficam estudados, não resta a menor duvida que a politica 
.que adoptei foi de harmonia, de congraçamento da familia 
·amazonense. E a prova está que os partidos que entã.:~ se de
gladiavam ensarilharam armas. Os Srs. Jonathas Pedrosa, co
ronel .l!,erreira Penna e o coronel Guerreiro Antony, llhefes 

.Prestigiosos da opposicão, entraram em entendimento llOril a 

. minha orientação politica, sendo contemplados, como me
_reciam, nos postos. de eleição, assim como muitos d08 seus 
amigos. 

Mas, peço permissão ao Senado para documentar as mi
'nhas asserções com a autoridade da palavra do saudoao chefe 
da politica nacional, o . grande Pinheiro Machado, cuja fi
gu-ra austera paira ainda no ambito desta Casa, que e!le tanto 
·honrou, como se fosse um orientador supremo que estivesse 
a apontar-nos o caminho do dever. · 

' 
Eis o que elle disse, referindo-se á ,politica de paz que 

· . 'iniciei : · 
"llfas eu peco licença para reatar as considerar,ões 

que vinha fazendo, relativamente aos succeasos do 
Amazonas. 

Nessa occasião, quando havia esse alvoroço contra 
as olygarchias, eu me entendi com o illustre Senador 
Nery que, de passagem, direi, exerceu a chefia politica 
do Amazonas com grande desprendimento e ga~terosi
dade, como em raros Estados da Republica ,-e tPrá 
feito; tanto assim é real, que S. Ex. acolheu em seu 
partido alguns de seus adversarias e com elles esta-
beleceu relações de solidariedade politic!l, . 

Aqui vemos, ao. seu lado, o Senador Pedro·Ja, que 
era o chefe do partido contrario a S. Ex.; na Camara, 
o .Sr .. Penna, e mesmo o Sr. Sá Peixoto, que se dizia 
ser o rival incubado do Sr, Nery. 

S. Ex., rtlconhecendo os seus meritos, deu-lbe o 
concurso de seu prestigio, para que occupasse .uma ca
deira no Senado. Essa foi a politica do Sr. Nery-uma 
politica humana. ·generosa e sábia- porque agremion 
em redor·de si os elementos de ·forca e prestigi..o de sua 
~erra .• 
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Eu me refiro á acção politica do illustro s~nador; 
niío me. refiro á administração do Amazonas, porque 
não tenho dados para julgai-a, mas tenho-os para jul
gar sua acção politica e vós todos os possuis, porque 
tudo se tem passado aos nossos olhos". 

S. Presidente, julgo-me desobrigado do compt•omisso 
quo tomei de responder no ataque insolito de que fui victima 
da parte do nobre Deputado pelo Districto l!'edcrnl. PerdOo a 
S. Ex. esse impulso, cuja origem lltLo quero examinar, mas 
que affirmo não ser o interesse directo do Estado cu.ia poli
tica ceuja situação S. Ex. desconhece .lamcnt.avelmcnte. Que-
1 cndo fazer a: c;znnia no seio da representação amazonense 
no Senado, S. Ex. nega que o nosso eminente. collcp,a ~enadot• 
Barbosa· Lima tenha tido o mesmo gesto que o illustre Se
nador Lopes Gonçalves e eu tivemos indo cum[ll'imentar o 
Sr. llresidcnte da Republica c o St•. l\linistro do Interior pelo 
t.elegramma que evitou a realização da mais indccoro3a ope,;, 
ração financeira que já se tentou effcctuar neste paiz. 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Neste particular devo informat•. 
ao Senado, sem haver nisto a menor contestação, que a \ni
c!ativn dA t.urln is8o 1\ do mninent.e Senarlm· Barbosa J-ima.. Foi 
S. Ex. quem me convidou a visitar o Sr. Presidente da Rf.'pu
hlica c a passar o telegramma que gostosamente assignei, como 
a\nda foi S. Ex. quem mo convidou para ir ao Ministerio do 
Interior visitar o Sr. Ministro da Justi~a, c ainda, ao ?.Unis
tEria do Exterior. 

Conseguintemente, o Sr. Dcpulaclo Metcllo .Tuniot• foi mal · 
informado quando disse que o Br. Senador Barbosa Lima era. 
extranho a esse movimento, aliás patriolico c digno. Não po
oinmos Cl'UZ!\1' OS braf.)OS doante da tentativa do SC hypothecar 
o tort•itorio nma1<:.nense. 

O Sn. SYLvEmo NEltY ~ E' um recurso do politica de al
deia, esse elo lançar a discordio. entre homens do. mesmo erMo 
poliLic.o, recurso pouco habil, pois visa umas das gmndcs men
talidades da Nação. O nobre Deputado quer ainda. oppôr á mi
r•.lm individualidade politica pessoas que hoje militam ~ob a 
mesma bandeira, como sejam os Srs. Guerreiro Antony, An
tonio Bittencourt, Monteiro de Souza, Raposo Camara, Ephi
genio Sallcs, Dmval Porto e tantos outros que nos congt•egá
mos em torno da candidatura do ·sr. Dr. Arlhur ·Bernardes, 
quando no Estado a corrente ofi'icial da politica do Sr, Rego 
?.Ionteiro seguia curso difl'orcnto; Isto prova quanto ora falso 
o terreno que pisava o nobre Deputado carioca, estimulado, 
talve?., por· informaçücs desleacs c capciosas. 

. .Pm·a tcrmim:.t•, direi que júmais no meu governo se exrl'
cct•nm pcrsiguicücs contt•a advct•sarios. Os 'proprios Deputados 
amazonenses, a que 8. JJ;x. se referiu no seu discm·so, com túo 
eqlot•oRas qnanlo juslas palavras de elogio, poderão attestal-o . 
. Posso usSl'f:lll'at· a V. Ex., Sr. Presidente, que durante a mi
nhu achrlini strur;ão o Amazonas teve sempre os braços· abertos 
~t ]let'f'f!l;'Uidlls e !'or~giclos politicas. ele outros Estados, que alli 
1arn tr.r, t:endn mutl.u. vez nprovettudos cm cargos publicas, 
cor..forrrHl a8 suas up~t<lões. Penso, poi·R, que o ·s(lnado rJão 

I 
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terá. motivo do envergonhar-se de ver ainda rn I. r o seus 
membros, a figura modesta do orador quo neste momento 

. cccupa a sua. attcm~.tío. 
Niío quiz deixar sem resposta o violento discurso contra 

mim pronunciado na outra Casa elo Congresso. Esta resposta 
·não visa esclarecer os meus conterrancos, porque estes, ape
r.ar de todo o impelo com quo os meus adversarias continuam 
n uggredir-mc, têm, até aqui, renovado o meu mandato do 
Scnarlor ininterruptamente, desde que deixei de ser governa
dor do minha terra. 

Do que bem agi, como goYerno, prova a manifestação do 
que fui alvo em Londres, manifestação, promovida por emprc
zas bancarias. commerciaes e industriaes, que mo offcrec~ram 
um grande banquete. Voltando ao Estado, novas manifesta
cões me foram feitas pelo grande commcrcio amazonen~l~ pelo 
pr.~soal do fõro c outras classes. Tudo isto me deu tt g-rata 
convicção de que cu governá.rn o Estado com elevação c a con
tento de todas as classes sociaes, que espontaneamente pro
curavam dar publico testemunho do seus applausos. 

·.Justamente, por isso, por ser o unico ex-governador que 
jámais perdeu o prestigio do eleitorado de minha terra, tenho 
sido o· ponto de convergencin de todos os odios, c alvo prefe~ 

. rido de todos os que vêril as aspirações contrariadas; o homem, 
emfim, de quem se precisa cavar a ruina, atirando-lhe bal
dõos, cobrindo-o de insultos, attribuindo-lhe tudo que de mau 
r.c- tem feito na politica o na administraQão amazonense, ne
gando-lbct tudo o que tem feito do bom, ante a impossibili
dade de apreciat• friamente, á luz do raciocinio o do do
cumenl os, a accüo que desenvolveu como adminisLt•ador. 

Mas essa gt•ita dos adversarias que se me apresentam do 
frente, bem como os manejos dos <tue negaceiam pela sombra, 
concertando planos t.raçoeiros até hoje nada conseguiram além 
de evidenciar o quanto podem a inveja e a ambição con.iuga
das. Continuo na mesma orientacão que venho seguindo d!;sdo 
os dias em que encetei a minha carreira politica, o assim 
continuarei, cmquanto não me fall.arem as energias necpssa
rias. tendo apenas c.omo programma supremo os inter~sses do 
meu Estado o os princípios do lealdade politica, cu,jo amparo 
<~onsolador não me tem sido recusado nos dias clifficeis. 

Sr. Presidente, emquanto. persistir a conn'anca que cm 
mim deposita o eleitorado amazoncnst:~; emquanto cu não de
cahir do conceito que muito me honra, dos procéres .:la poli
f.ica nacional, manterei esla mesma posir,ão, trabalhando, na 
medida das minhas forças, em defesa. dos interesses do meu 
E~t~do e dos interossses supremos ela Na!)iio. (Muito bem.; 
mmto bem.) 

O Sr. Presidente- Estí1 terminada a hora do expedlenfu •. 

. O Sr. A. Azeredo - Peco o palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra a V. Ex. vaB 
ser lido um parecer da Commissão de Const.ituicüo, que acaba 
de ser enviado á Mesa. 
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R' lido I! mandadn :1 imprimir o ~egnint.c 

PAnllr.En I· 

N. 114- 1023 

Níío se oppõe ú. disposição alguma da ConsLituicão da 
Republica o project.o do Senador, À. Azercdo c out.ros, auto
rizando o Poder' Execu.tivo a adquirir a casa da rua São Cle
mente em qne residiu nesta cidade o Conselheiro Ruy Bar
bosa com o mobiliarici, a bibliotheca, o archivo, de manuscrl
pt.o e as obras ineditas, pertencentes áquelle eminente brasi
leiro e dando outras providencias. Assim, é de parecer a 
Commissão que o proJecto merece a approvac;ão do Senado 
para ·entrar na ordem dos trabalhos. · 

· · Sala das Commissões, ·26 de julho do· 1923. - Bernardino 

Monteiro; Presidente. ·- Ferreira Chaves, Relator. - Anto
nio Moni:;, -Lopes Gonçalves. - Marcilio de J,acerda. 

PRO,JECTO PO SllNATJO N. 12, Dll 1023, A QUE SE REI'llRE O PARECEU 
' SUPRA . 

O Congres~o Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a odquirir a 

casa da rua S. 'Clemente n. 124, cm que rcsidi•J nesta cidade 
o 8r. Cortsclheirp Rny Barbosa. com o mobiliario, a bib!io
t.heca, o archivo, .os manuscr!nl:os e a,s obras inedif.as, perten-
cent.cs áquolle eminente brasJ!e1ro. · · 

Paragrapho unlco. Realizada a acqu isioãn, o Governo 
destinará· o· edifício e ns installacões actuaes nara servir de 
museu~bih!iot.heca, como homenagem á memoria daquelle ii-
lustro brasileiro. . · 

Art. 2.• O Governo nomeará uma commissúo de tres · 
membros, escoll:)idos dentre os mais l)ofaveis homens de scien..: 
elas ,jurídicas e ~it.terari!ls, ·p11ra .examjnar, catajogar o classi
ficar as obras ex1stentes da refer1dil casa . 
. . . Art. 3.• ÜR mnnuscript.os o obras ineditas, depois de 
classificados pela allndida commissão, serão mandados pnhli
car pelo Governo, pertencendo ao Estado os respectivos direi-
tos au toraes. · · 

Art. 4. • Para a cxecucíío da presente lei, fica o Governo 
autorizado a abrir os creditas que forem necessarios ou a fa
zer as operações de credito precisas. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, .30 de junho de 1923. - .4 .. Aze1•edo. -

Alfredo Ellis. - Mendonoa Martins. -Barbosa Lima. -Lu. ir. 
Adnlpho. · ... 

Comparecem mais os Srs. A. Azerer!o, Bernardino Mon
teiro. ~rarcilio de I.ncerd~. Miguel do Carvai!'JO. Sampaio Cnr
rêa, Irmou Machado, Bernardo Monteiro, Alvaro de Carvall1o, 
José Murt.inho, J.auro Müller (12) • · · · · · · 



SESSÃO EM 26 J)E JULHO DE 1923 23t 

Deixam de comparecer, com causa jusfificada, os Srs. Pi~ 
res lteJ)e!lo, Indio do Bl'Usil,. Costa Rodrigaes, Antomno 
l!,reire, Abdias Neves, João 'l'homé, Eloy de Souza, Octacilio de 
Albuquerque, Araujo Góes, Modesto Leal, Francisco Salles, 
Ado! pilo Gordo, Alfredo Ellis, Soares dos Santos, Carlos Bar~ 
bosa c Vespucio de Abreu (16). · 

' . 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra, (;X..tctameni c •Jura requerer a V. li:x .. :;c <lit);nc con~ 
~u!Lar o Senad0 sobre s( concede urgenc ia, afim de que o pro. · 
,iecto cujo parecer acaba de ser lido, seja discutido e votado 
immediatamente. · . · · 

•O Sr. Presiden~e - O Sr. Senador Azeredo requer ur. 
gcncia para ser immediatamente discutido e votado o pro.ier•..to 
cujo parecer da Commissão de Constituição acaba de ser lido. 

· Os senhores que approvam o requerimento queiram se 
levantar. (Pausa.') · 

Foi 1:\P[lrovado. 
Estó. ein clis~ussão. 

Homenaaens no consetMt1'o Ru11 Barbosa· 

2' discussão do projecto do Senado n.. 12, de 1923; au. 
torizanrlo o Poder Executivo a adquirir a casa da rua S. Cle
Jl1ente n. 124, em que residiu nesta cidade o Sr. conselheiro 
Huy Barbosa, com o molliliario, a bibliotheca, o archivo, os 
manuscriptos e as obras ineditas, pertencentes ó.quelle emi· 
nente brasileiro. 

Approvado. · 
ORDEM DO DIA 

Votaoão, em 1• discus'são, do projecto do Senado, n. 13, 
de 1923, autorizando o Governo a mandar restabelecer a na. 
vegação do rio Araguaya no Estado de Goyaz. 

Approvaào; vae ó. Commissão de Finanças. 
Votação, em 1• discussão, do ·projecto do· St'nado, n. 4, de 

1923, tornando extensivo aos .iuizes fedoraes e seus substi· 
tu tos e aos juizes locaes do Terri to rio do Acre o disposto 
no art. 119, paragrapho unico, da lei n. 3.644, do 31 do de· 
zemhro de 1918. · 

Approvado; vae ás Commissões .de Justiça e Legislação. 
Votacã.o, em 2' cli'scussão, do projecto· do Sen~do, n. · 90, 

de 1922, considerando de utilidade publica a Escola Pratica 
de Contabilidade "Moracs e Barros", existente em Piraoicaba. 

Rejeitado: 
E' annunciada a votação, em discussão unica, do véto do , 

Prefoit.o do Districto Federal, n. 1,· de 1923, a rosolucão do 
Conselho Municipal, que manda considerar effectivos os fei
tores e capatazes contract.ados da Limpeza Publica o Parti. 
cular. · · · · 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra para enoami· 
r.!Jar a votncao. · 

o .Sr. Presidente - 'I'em a palavra o nobre Senador. 
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O 81·. Irineu Machado (para encaminhar a votação) (*)
Sr. Presidente, o parecer da Commissão de Constituição, a 
respeito deste 1Júto c de diversos outros, sustentou que, ha
vendo sido a redacção final das resoluções do Conselho vo
tado:S em sessão extraordinaria, o vt!to deve SOl'. approvado 
pelo fundamento de ·que nessa sessão o Conselho. só podia 
deliberar a respeito dos assumptos que tivessem constituído 
objecto da convocação. 

Por este fundamento, que, infelizmente tem assento na 
Lei Organicn do Districto, na qual so dispõe que o Conselho· 
Municipal, nas sessões extraordinarias, só poderá tomar co
nhecimento· da ma teria quo tiver sido objecto da convocacão, 
sou forcado a· dar o meu voto favoravel no véto. 

Julgo, entretanto, a mnteria de justioa porque é consc
qucncia logicn de uma rcsolucão vetada, cujo vlito foi rejei
tado pelo Sonaclo, c é relativo nos administradores de se

·. gundn clnsRc da Limpeza Publica . 
. Ora, não havendo a Commissão do Senado entrado no 

mcrccimonto da questão, não sendo impugnada a justiça da 
pretensão vetada, como é assumpto de approvação de véto, 
pela . simples preliminar, eu julgo que a pretensão póde mc
rer.er por parte do Conselho Municipal uma solução favora
vcl, desdP. que os interessados renovem alli a sua deelaracão: 

Era o que me cabia dizer para resalvat• a minha atti
f.ude, neste caso. E' c&rt.o que o exaggcro formalista consi
dera a redacção final como um termo essencial da elaboração 
c approvar,ão das leis. ' 

Quando a mate1•ia soffrc impugnação o a emenda evi
dentemente é assim apresentada, dove-se, assim, considerar; 
quando porém, não houver emenda e a redacção final ó sim
ples formalidade, só por um cxaggero .se pódc considerar 
como essencial a formalidade flll approvR(.Ião da redaccão . 
final. 

Como, porém, nós vivemos na terra das formulas, dos 
canacs competentes, das vias ordinarias, do pa.pelorio o da 
buroeraeia, temos que nos inclinar deanto doRso imperativo. 
desse ndvorbio s6, que vedou ao Conselho Municipal votar 
as rodncoões. finaes de resolucües discutidas o votadas cm 
t.odoR os tramites finaos em outras sessões ordinarias. 
(Muito· bem; muito bem.) 

O Sr •. Lopes Gonçalves - Peço a palavra, para oncami· 
nhar a votação. . 

O Sr. Presidente - Tem a palaV'l'a o honrado Senador. 

O Sr. Lopes Gonçalves (para P.n.cam'inhOJ' a votação) -
Como disso o nobre representante do District.o Federal fa
voravcl, aliás, 1í approvacão do véto, ~ Commissão elaborou 
o seu parecer em torno da .preliminar constante da 2• alinca, 
paragrapho unico do art. s•, da I.oi Organica do Districto 
Federal. que declara que o Conselho Municipal, cm sessão 
extraordinaria, po<lerá occupar-sc do assumpt.o ·que motivou 
essa reunião cxtraordinaria. S. Ex. niío tratou da quest!lo 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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de nw·f•itis, aguardando a época . da sessão ordlnaria para, 
por essa occasião, encarar o · mcrito da questão. ' . ' 

Era o que tinha a dizer como relator do parecer. 
]~' . a-pprovado o véto., que vae. ser devolvido ao Sr. Pre

feito. 
Vütacão, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis· 

t~icto Federal, n. 9, de 1923, á resoluoiio do Conselho Muni- . 
mpa~,. que manda contar, para todos os effeitos. o tempo de 
serv1oo prestado pelo a• escripturnrio da Directoria de Fa
zenda, Arnaldo da Costa Braga. 

Approvado; vao sct• devolvido ao Sr. Prefeito. 
Votação, em discussão unica, do 1Jéto do Prefeito do Dis

tricto Federal, n. 10, de 1!123. á resolução do Conselho Muni
cipal, que manda contar, para todos os effeit.os ao Dr. Alberto 
Farani, os poriodps de tempo quo menciona .. 

Approvado; v ao ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

. SOCIEDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO . . . 

2• discussão ela proposição da Gamara dos Deputados, 
n 9. de 1923, reconhecendo de utilidade publica a Sociedade 
do Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. 

~pprovadn. 

CESS.~O DE TERRENO MUNICIPAL 

Continuação da discussã'o unica do véfo do Prefeito do 
Districto. Federal, n. 7 4, de Hl22, á resolução do Conselho Mu
nicipal, autorizando a concessão . de um· terreno, no antigo 
morro do Casf.ello ao Club dos Funccionarios Publicas Civis, 
r ·"R 'servir :\ consLruccão da sua sédc. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador. 

O Sr. .Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, não dis-
cuti, nem pretendo discutir, os outros véto,ç que fazem parte 
da ordem do dia do hoj,e, quer cm volaoao, quer ·em discussão, 
o a razão já foi dada pelo meu illustre collega do bap.cada, 
St•. Senador Irincu Machado, pelo facto do quo a votnçao das 
resoluções do !Conselho Municipal foi feita em sessão cxtra
ordinnria. Nos termos rcstrictos da Consolidação da Lei Or
ganica do Disl.ricLo I•'ederal, ol'l'ecLivament.c, convocado o Con. 
sollto pelo Prc!'ci:to cxclnsivnmcnlo para tratar do o~çamento 
municipal, houve um excesso, embora possa sm· pcrfcJtamenta 

·justificado, considerar qno a vo~uoiio da I'Od·aceão não csM 
\ncluida nesta impossibilidade. 

Mas não foi neste o sentido que opinou a Commissiio de 
Constituição c, desde que esta manteve a interpretação dada 

(*) Não foi revisto poJo orador, 
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uo dispositivo da Lei Or;;anica p'clo Sr. prefeito do Districto 
Ji'ederal,. inutil se torna qualquor eonsidr.i·aoüo sobre esses 
mJtos. Vencedora a preliminar dé ·não poder o Conselho Mu
niCipal volar ·Cm sessões extraordinarins, ainda mesmo sim
ples red'ncçõcs l'inaes, ficou claro que os vétos á l'Csolução as
~im votadas tinham necessariamente de ser approvndos. 

. O mesmo não acontece, porém, com o véto ora em del.l:.te, 
sob n. 7 4, de :1922, ú l'esolucão do Conselho Municipal auto
riz~ndo a conccss~o de !Jm t~rrcno n!J antip-~ .Morro do qas
tello ao Club dos FuncciOnarws Pubhcos CJVJs, para servir á 
•:oJistrucção da sun sédc. · .: ' 

A disposição votada pelo Co.nsclho Municipal concedeu ao. 
· Club dos Funccionarios Fublicos Civis ap•enas o uso e goso 

tle uma faixa não excedente de.20 metros de frente por 40 me
tros de funqos, dos terrenos que 'forem conquistados ao Morro 
tio Caste!lo, indicando o Jogar cm que deve ser localizada a 
séde desse club. Teve o cuidado de estabell'ccr, no art. 2", 'que 
"não poderá o Club dos Funccionarios Publicas Civis, cm hy
pothcse alguma, alienar, ·transferir ou ceder; sem ser a Pre
feitura indemnizada do valor do terreno, segundo a avaliação 
feita na época cm que se .operar a allien·ação, transfcrencia ou 
cessão~. 

Não estou absolutamente de accôrdo com o principio de · 
que, sendo dados certos terrenos, propriedades, valores ou 
quaesquer outros bens, não se po~sa mais nelles tocar, desd-e 
que as condições do emprestimo que clles garantem sejam 
convenientemente satisfeitas nas épocas contractuaes. 

O Governo, quando se deu o {!tndina-loan, por ter con
cedido a garantia das rendas alfandegarias, não ficou impe
dido do se utilizar de lias, e de lias lança mão do facto. Si o Go
verno, porém, não cumpri ssc com as obrigações de juros e 
amortizações, nas datas fixadas, poderiam, então, .agir os re
.rtrcspntantcs dos banqueiros que fizeram o emprestimo, para 
que à garantia fosse cffectivamente executada para o cum
primnto de' serviços .de juros e amortização, · 

No· caso do cmprcstimo feito para o desmonto. do Morro 
do Castello, a mesma circumstancia se rlá: foram dados em ga
rantia geral todas as propriedades c terrenos adquiridos ou 
conquistados pelo arraznmcnto deste morro, sem haver nisto 
a rcstriccão que a digna· Commissão de Constituição quer ver. 
Nada se rc-s.olyeu no contracto sobre o destino que taes terre
nos viriam· ii ter. Poderiam, por exemplo, ser ·transformados 
cm logradouro publico, o que seria um abuso desde que a mu
nicipalidade não pudesse satisfazer nori:nàlmentc as resp'on
sàbilidades que taes 1.crrcnos garantiam; mas, se as satisfaz 
por outras fontes de rendas, poderá transformai-os em um só 
logradouro publico - um grande paraue Não resultaria dahi 
a vendou de propriedade. do terreno adquirido. 

Não me parece. portanto, que seja conveni·cntc e·st.abclücer 
uma doutrina que podl}rii, posteriormente - por circumstan
eias muitas vezes de má rcdaccão de um contracto, não pré
viamentc discutido, mas assign:ado oxclusi\(amente por um 
funccionario munici·pal r. lido, quando lido, c não sómcnto ns
signado de cruz. pelo p'rcfcit.o -trazer sérios inconvenientes. 

'rui intcrpretucão arcaria, até ·certo ponto, uma situação· 
do depcndencin parll a autonomia d.o Districto, em conscqucn
cia, para a soberania nacional, porque o Districto faz parte da. 
Nação. . 
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Seria, porl.an:Lo, muito mais co!lvenicnl.c que se d1;ssc Ullla 
Í\l!.r,r·pretacãó mais ampla; c dada esta intmwetnr;ão ampla, 
não. vçjo razão pn.ra qn~ não seja ~ejcit.udp o véto, t.nn~o. maja 
quanto, o prop'rlo PrefCJto do D1stneto l"•r.d,eral, de ruer'1!ls, d1z 
o mesmo nas ·seguintes palàvra~: · 

«Não fóra esse embaraoo legal c contractual, muito 
p'ra;:pr l.rrja cm concorrer do algum modo para bene
ficiar o Club dos Funccionarios Puhlicos Civis, asso
ci'aQão que merece· todo n amparo,· dados os serviços · 
incstimaveis que presta :t classe' qos servidores civis do 
Estado.» · 

De nwritís, nflo é preciso uccrcsccntar qualquer outro 
argumento cm favor do objectivo. 

O Sn. InrNEJJ MACHADo - A Municipalidade não póde edi-
ficar ali uma escola? · · 

O Sn. :PAU(..o DE FRONTIN - O Governo Federal tom casos 
analogos, como .. p0r exemplo, o contracto do emprestimo feito 
para as obras do porto do Rio de Janeiro, que abranpeu a aber
tura da Avenida Central ·O o arrazamcntà do ·Morro do Se
nado. Nesses tervenos ô Governo fez concessões p·ara uso e 
goso, e, não, por venda. Entre os cedidos nestas condições 
posso citar no Senado 'os destinados ~í Cruz Vermelha· Brasi-
leira e ao Dispcnsario da Irmã Paula, · · 

O Conselho Municipal, votando a concessão -uo Club doa 
Funccionarios Publicas Civis, não fez mais do que attendcr ás 
vantagens que 'advirão cji\ construccão dessa séde 'c' aos ser
vicos que aquella associação presta. Coilt.~a ·a concessão não 
ha, a não ser uma má intcrprctnçilo legal ela p'art.c do Prefeito, Sr. ·carl~ls Sampaio, que, aliás, não é forihaclo dm direito, 
para não se fazer a concessão. · ' · 

' ' ' 

Pediria, por isso, ao Senado, que rej citasse o véto, pcr
mitlindo que· a decisão do Conselho Municipal se torne urna 
realidade util c efficaz aos funccionarios publicas civis doEs
tado. '(Mtt'ito b,cm; muito bem .. ) 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peçà a palavra, 

Q Sr, :Preside11te ·- Tem a palavra o honrarlo Senador. 

O Sr. Lopes Gqnçalves pronunciou um discurso que serli 
publicado depois. . 

. O Sr. Paulo de Frontin- Peço a palavra. . . . ' ' ·' . . 
O Sr. Presidente - Tem :i palavra o Sr. Senador Paulo 

de Frontin. · · 

O Sr, Paulo de Frontin ( •) - Sr. Prcsidonte, todas as 
considerações que acaba do fazer o honrado rolaf.or d~ Com- · 
míssão de Constituição são inteiramente dispen~avets. Não 
conRtam: do parecer; nem S. Ex. as fez no prtme1ro nom no 
sell'undo pare.cer. 

( ') Não foi revisto pelo oraqor. 

'• .. 



A unica questão levantada não 6 a da competencia da 
secr.ão de terrenos nem é relativa aos interesses do Dislricto 
Federal. Limita-se o Sr. Prefeito a inhibir-se do sanccionar 
a resolução por haver um contracto que o impede. 

O Sr. Prefeito diz textualmente: 

"O ·contracto firmado ·para o arrazamcnto do dito 
morro, dando os terrenos desmontados c ganhos ao mar 
como garantia, com as unicas excepções estipuladas, mo 
inhibem de sanccionar." · 

Não fàlou absolutamente cm ferir a lei organica nem aos 
interesses do Districto Federal. Trata-se unicamente do con
tracto celebrado quanto ao arraznmento do morro do Castello. 
]: isto que se dá no segundo parecer lambem se deu no pri
meiro. Portanto, nenhuma das considerações do honrado rela-
tor J){ldc prevalecer. . · 

A Associação Brasileira de Imprensa teve uma. concessão 
votada pelo Conselho Municipal · e sanccioriada pelo Prefeito 
do Dislricto Federal. . · · . 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Mas não pelo voto do Senado •. 
O Sn. PAULo DE .FnóNTIN - O Senado não teve occasiíio 

de pronunciar-se sobre essa resolução do Conselho Municipal,· 
uma vez que foi sanccionada pelo Prefeito, Portanto, neste 
caso não ha objecção alguma. , 

Quanto á Polyclinica de Botafogo o mesmo facto se deu. 
Na Praia da Saudade está sendo construido o edifício dessa 
polyclinica. 
· Síío, portanto, questões erri que a int.erpretação do hon
rado relat.or, podendo ser muito fundamentada, não tem a seu 
favo!' os factos c o modo pelo qual tem sido aJ?plicada a dispo
sição da lei organica a que S. Ex. se referm, Resta unica
mente, quanto ás razões do ·véto e aos fundamentos dos dous 
pareceres, n questão do contracto, · · 

Ora, na questão do coritracto affirmo uma proposição e o 
honrado relator affirma outra. E ha só um meio do Senado 
.te1• conhecimento renl do facto: é ter uma cópia do con
tracto. 

Peco, .JIOrlanto, ao Senado que, ou. consinta no adiamento 
da discussao1 ou, pela fórma regiment.al ou pela que se julgar 
mais convemente - por isso peco audieneia de V. Ex. - seja 
requisitada uma c!lp1a do referido contracto, a fim de que o 
Senado possa decidir com pleno conhecimento da causa. 

· Não insisto ·nas outras razpes, porque já mostrei um tre· 
cho do véto cm que o Sr. Prefeito aprecia de um modo signi
ficativo, melhor do que cu poderia fazei-o, "os servioos inesti
mavcis" do Club dos Funccionarios· Publicos Civis. 

Nessas condicõos, consulto ao Senado, pela fórma que 
V. Ex. entendO!' mais conveniente, si permitte que tenhamos 
a cópia dos contractos afim de podermos resolver com pleno 
conhecimento de causa. o véto em discusslío. (Muito. bem.} 

O Sr. Presidente -Já tendo o véto em discussão soffri
do um adiamento, não póde ser novamente adindo por ser 
contrario á disposição regimental. 
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O Sr. Lopes Gonçalves - Peço a palavra. 

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

O Sr. Lopes Gonçalves pronunciou um discurso que será 
publicado depois. 

O Sr. Presidente ·- ConLinúa· cm discussão. Não haven
do mais quem qucirtt usar da palavra, declaro encerrada a 
discussão. (l'ausa.) 

Está encerrada. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra· pela ordem. 

O Sr. Presidente .......: Tem a palavra pela ordem o Sr. 
Paulo de Frontin. · 

O Sr. Paulo de Fro,ntin - St•. Prc;;idente, creio que ha 
uma dzsposição rcg·iment,al estabelecendo que depois de en
cerrada a discussão, qualquer Senador pódc pedir a volta do 
projecto á Commissão. · 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Já voltou uma vez. 
0 Sn. PAULO DE FRONTIN --' Voltou no período da dis

CUSSãO, quando só é pcrmittido um adiamento. !\las creio 
que lm essa disposição regimental, c si ella existe, como me 
parece, V. Ex. determinará o que for regimental. 

O Sr. Presidente - V. Ex. enviará á Mesa o seu re
querimento por escr1pto. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Vou solicitar ao Senado a 
volta do parecer ít Commisão, como meio de se poder obter 
a cópia do contract,o feito para o arrazamento do Morro ·do· 
Castcllo, o que absolutamente agora não é possivel consegúir, 
nem mesmo que houvesse numero nesta sessão. (Muito bem.) 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra. 

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

O Sr; Irineu Machado - Sr. Presidente, _por iniciativa 
do nosso eminente collega Senador pelo Rio Grande do Norte, 
Sr. João Lyrn c do orador que dirige a pa·la.vra ao Senado 
nes~o momento, voliou a mat.eria ã Commissiío. o volt.ou t:!xa
ctamcnte para este fim: - para verificar .si, anta a lettra do 
en.ntracto, a i-ntcrprctnçiio dada pelo Profeito excluía a po~si
biJ,idaclo do dispot• o Districto Federal do terreno cm questão 
para conceder o respectivo uso e goso uo Club dos Funooiona
l'ios Civis. 

InrJ'.p,J-izmcntc, portím, esse contracto não foi requisitD:rlo, 
esse oontraeto nãn nos foi communicado c a vordndo é que nem 
a Commissão nem o Senado o conhcce.m. Todos sabem que, de
ante de um t.r.xt.o ele !J:i, como denntc do um tcx.t.o do contracto, 
a intel1{lrot.n~ii-n 1í susc~;ptivl11 de erro. A primeira oxigencia .. a 
primeira condição pam quem quer decidir, dean~ do um 
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texto de lei ou de um contro.eLo, é exo.mhi.o.l-o e· transcrevel-CJ 
integralmente. O . 1Jcito faz referencia ao contracto, ma~ não 
transcreve a clausulo. ou as clausulas a que allude. . 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - Mas si V. Ex. contesta a axi
S'Oncia da clausula elo cuntractu provu ao Senado o contrario 
do que diz o Prefeito. . . 
. , .. o SÍ1.. IJ,liNEU MACHADO- Não contesto que exista um con
tracto; não d()~minto o P!'cteito; uigo que elle não transcreveu 
a clausula; e i:l seu dever, tend·o a!Jegado a existeneia de uina 
disposição contractual, era transm·evel-a, porque não era o 
unico jutz dtt rnatoria, não era mesmo o juiz. O Conselho re
solveu do um .. modo; eno enLenci()U de. outro, e a materia foi 
éhtão de<volvida ao Senado, para decidir e julgar o conflicto 
entve a opinião exccu·Liva o a 01pinião legislativa. 
. InfepzmenLe, o Prefeito não transcreveu a disposição, nem 

s1quer Llt•Lou o numere d:J. clausula. que obstava a concessllo. 
Disse mesmo o Prefeito que ha excepções astabelccidas no con~ 
traato, segundo as quaes póde a Municipalid!Uie dispor de pnrt~ 

· dbs terrenos do Castello. Quaes são? O Senado as ignora. Si o 
contracto vedasse de um modo absoluto que o Poder Publico 
Municipal dispuzessc de qualquer parLe ou reservassó para 
si uma parte· da área do anti·go morro arraz11.do, esso contracto 
seria .evidenteme.nte, além de immoral, nullo. 
, .' To'dos sabem .que,. tratando-se de um espa~o a edificar, o 

;llóder Publico tinha direito ás resel'vas que sao d~ doutrma, 
que são da 'Pirei to Administrativo, que são de ordem publica. 

Cabia-lhe a f:xação das áreas reservadas a par.ques, jar
J;Iin.s, ruas e praç.as publ·i·cas; cabia-lhe o direito de fixa·r a 
largur.a e a extensão das ruo.s c das calçadas e de estabelecer 
todas as condi(.lões de edificação, alinhamento, etc., e assim por 
deante., , · . . . . . . . . . · . 
., . Logo, não é propriedade oosolut~> e wtegral do credor toda 
~. área arrazada. Não sei mesmo si é propriedade deli e 011 si 
lhe .'cabe· sóincnte a opção. Não li o contra:cto, mas já tenho 
h~vido dizer que a garantia do credor é apenàs a da op.cão, 
isto é, reserva-se para ello o terl'eno, si por eUe quizer pagar 
os preços offertD;dos por particulares, isto é, si um particular 
dá por determinada parte dessa área, por exemplo, 10 conttls, 
tem ó concessionaria o direito de ficar com ella pelo mesmo·. 
preço. Mas não sei, pelo contracto, si é esse credor quem vendo 
e embols.a os pl'eços das vendas; não sei si ·e!le tem apenas a 
direito de opção: níio sei. por outro la-do, .si é a Municipa
lidade quem vende para, depois, entregar ao credor o respe
ctivo preco; e não sei,. finalmene, se ella transferiu integral e 
immcdiatame·nte ao patrim~mio do credor tõda a área arrazada. 

· · ·A expressão - garantia .,.... é vaga, indeterminada. Infi
nitas· são as modalidades d~ «garantia, ·concebidas pelo direito 
e f!>tabelllcidaR pela legislação ·em beneficio dos credores; e 
pen.:;o que uenhum contracto poderia estabclccr em favor de 
urp particular ou de um credor a propriedade absoluta, jlli
mJtada, plena e .total da área arra:zada, quando esta pertencia á 
11ommuna, e q,uando esso arrazamento se deu a pretoxt.o de 
acudir a. razões ou motivos de ordem ou de interesses publico. 
. E' principio incontestavel de direito que o Poder Pu
blico tem 11 faculdade de reservar para si a parcella, que Jul
gar necessaria, de . terreno destinado ás edificações publicas, 
á~ eclificaeões pr,ojeo~adas e plen~jadas por insti.tuto.s. de pra,-. 
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viiÍencin social, de assistirem publica e social e aos demais 
ca.~os. de neces~idade c utilidade, tanto da União como do 
D1sf.rJCto. . 

Pergunto eu: não pó de nessa superfície a· Mu.nicipalidade 
rP.s~rvar pura si uma parte necessaria a um edifício JlUblico 
nacional ou mc~mo communal? Então a Municipalidade não 
tem, nessa porção de terreno, o direito de esl.abclccer uma 
l'E·partioão, um cntregosto, de construir. um edifício? · 

Alludiu ·o nobre Senador pelo Amazonas aos. precedentes, 
diz.endo que não te em nenhuma appl icaoão ao caso. 
·.. Sinto não cstatf de accõrdo com S. Ex. Tecml E tecm, 
porque S. Ex. invocou a disposição da Lei Organica que veda 
ao Districto dispôr de cousas ou bens do seu patrimoniD e ao 
·conselho Municipal legislar ness~ sentido. 
. . Si a propria disposição da Lei Organicn: não fosse sus
ceptível de interpretação, não fosse susceptivel de intellí
gencia, então sim I Mas nesse caso, se a prohibição é absoluta, 
como poderia o Conselho ter concedido e o Prefeito sanccio
nado as resoluções do Legislativo Municipal que deram o uso 
e goso de teri·enos municipaes li Associação' de Imprensa o á 

. Polyclinica de Botafogo? · · 
Ora, se a prohibição. da lei como pretende o nobre Se

nador. deve ser interpretada dC! um modo absoluto, então o 
Prefeito não poderia ter sanccionado nenhuma resolução! Mas 
>li a dispasição é suscepivel de interpretação e de intelligencia, · 
nesse caso do mesmo modo porque a lei e·st.á sujeita ás re
gras de interprefaçíí.o de accôrdo coin os interesses da com
munhão e nos casos de utilidade publica, o contracto tambem 
ha rle estar su ieifn :1~ mesmas contingcncias de interpretação, 
e dn interesse publico. 

O SR. PAULD DE FRoNTIN - Perfeitamente. 
0 SR. IRINEU MACHADO - Alludiu ainda o noibr·e. Senador 

ao véto relativo li Academia de Letras. 
O SR. LoPES GoNÇALVEs - Cuja resolução .iá foi :vétada 

,peJo novo Prefeito. Neste ponw, estou do inteiro accOrdo 
com V. Ex. 

O SR. lRINEU IvÚCHADO Sr. Presidente, tenho grande 
estima e arlrniracão pelo !.alento, pelo caracter, pela jltObidade 
.do honrado Prefeito dD Districto Pederal, admiracao não só 
·P.élas suas qualidades pessoaes mas ambem pelas suas qua
jidades de ~O!JlC!l1 puillico. :!\las isso n~o quer di~er q)l~ ~u 
deva incondwwnalmentc apoio ao Prefeito, no perwdo mwtal 
de sua administração, para jogar-lhe . pe~rus, i11ais tarde 
quando descumbe no anaso do seu quadricnmo. Devo deçl~rar 
minhas restriccõcs aos seus nct<Js ~ uma dollas tl. posittva
mente, a que diz respeito d Academia de Lettras. 
· o Sn. LoPES GoNÇALVES - O vi! to ainda não chegou aqui. 

o Sn. lniNEU Micfl,~Do . -. Si não che!l'Oll: V. E~ .. ante.
cipou a sua opinião. E como V. Ex. CJUIZ: ImpressiOnar o 
·Senado com és te caso. . . . . 

o SR. LoPES GONÇALVES - Não apoiado. 
o SR. IiiJN.tu MAc:ftAbo -· • . . voú dizer em duas pslavras 

eo;mo e}je é. 
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. A Acudumia N acionnl de Lettrns nada nediu,· nada soli-
cJtou. . 

Coucluido o periodo da EXJposição, de N acioun\ oiTa,ga
mmüe ·transformada cm Intet•nacional, muitas das nações 
ostmugeiras que nos honraram com a sua presença naquelle 
cerLamen, vieram fazer ao nosso Governo onerta dos seus 
pavilhões e palncios. Nem um só dos cdificios, nom um só dos 
pavilhões, nem um só dos palacios offcrccidos ao Governo do 
Hratiil, o . foi sinã-o, <lL'IIJOis de consulta prévia c assentimento 
prévio por parte do Poder Publico Federa..!, com quem se 
t.JiiLcndcram as eri1baixadas c legações estrangeiras. Ainda, 
hoje, li um longo offieiq, do illustre Sr. Ministro das Rela-
l,ões Exteriores, officio cm que S. Ex. agradece ao Me:tico · · 
a. sua dupla gentileza: - a de nos haver doado um monumen-
to, quo Yao, naturalm:ente, occupar uma purto dessa su,per
ficie, pela qual tanto zela o nobre Senador, o a ofl'erta do 
Pavilhão Mexicano, que o nosso Governo accc 1tou. A Ingla
terra, o Japão, a Franç.a e outros :paiZI:lS nos fizeram igual
mente suas offcrtas em homenagem, . 
, O Governo Francez, no caso particular da Academia· de 
Lettras, como demonstração de amizade c cor~ezia interna-:..· 
cionaes ao Brasi·l, offereceu o Petit T1ianon, bello cdificio, 
<!Uoll transporta para o nosso terr itorio as linhas de uma das 
bellas joias da architccLura i'ranceza, a essa illustre corpo- · 
ração. o Gow,rno Brasileiro acceitou a of:fcrtn c commnni-
cou, o.fficialmcnte ao Governo Francez o seu consentimento, · ' 
o seu pmzcr, o seu jubilo com o destino cXIpresso, de que o 
Petit 7'rianon era J.lescrvado á nossa Academia do Lettras, '' 
homenagem assim da inteUectualidade franceza á fina flor do 
espirita e da intellisencia das terras de Santa c~·uz. O Go-
verno Brasileiro t.ransmittiu o pensamento e a vontude do 
governo frnnoez á nossa Aca(]emia, e, respondendo á gentileza 
se congratulou com o governo francez por essa distincção feita á 
mentalidade brasHeira. Mas ha formalida..des que é p).'eci~o 
cumprir, que é preciso satisfazer. Havia a questão do valor 
do. terreno em que a edificação fôra feita. Ha:via, ainda, a 
x·csolvcr sobre a satisfacção dos impostos pela transmissão. 

· Si a Academia de Lettras tivesse sido préviamento con.: 
sultada sobre si, para acccitar o Petit T'l'ianon, queria 11agar 
o valor do terreno e 22 % do imposto de doact;ão, natural
mente não pedet•ia dar o seu assentimento. 

Mas nós não devemos, ao gesto do governo franccz, res
ponder com a grosseria de exigirmos que el!e cfi'ectue o pa
gamento do valor do terreno ·a dos impostos. Tambem não 
é justo que a Municipalidade, em um acto de ,iudaismo ver
gonhoso, vell'ha reclamar o pagamento· do valor da área e dos 
impostos. 

· E' uma questão de . bom senso. de cortezia; de superio-
t•idade nacional e de dignidade brasileit•a o dever em que es
tamos de acceitar essa doação e ccmceder á Academia Bra
sileira de Lettrns todas as isenções e dispensas possivOis. 
· A Academia nada p·ediu, nada solicitou; e, ussim, o dever 
do Conselho Municipai era o de comprehendcr o gesto . da 
T:'rança c concorrer para o revigoramcnto das nossa rela
ções, com lim acto ele cortezia e genti!c,za, quando a doação 
;feita pelo Governo Francez só reverte cm favor. e nroveito 
para a nos•a nncionn:ltdadc.. . 
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· .1\esolva-se, pois, a qucsLii.o; mas no pon!;o de vista desse 
dever c no ponto de vista superior a que está obrigado o 
Senado quando tiver de deliberar sobre o assumpto : -
o de não respondermos com uma inqualificavcl gros
seria ao gesto elegante do esp~rito sempre mwalheresco 
e generoso da;Frant;a gloriosa. (illttito bem.) 

:Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, o se• 
guinte 

, REQUERIMENTO 

Requeiro que o véto do Prefeito n. 74, de i922, 'antes de 
ser votado, volte á Commissão de Constituição. 

Sala das sessões, 26 de julho de i923. - Paulo de 
Frontin. . · 

O Sr. Lopes Gonçalves .- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lopes Gonçalves . 

. o Sr. Lopes ,Gonçalves .,...- Sr. Presidente, a ma teria ver-
sada, brilhantemente .discutida pelo nobre representante do 
Dist.rict.o Federal. foi duas vezes submettida ao exame e es

. · tudo da ,Commissão de Constituição.· Voltou o parecer, :vol
. tou o véto á Commissão de -Constituição, em consequenciá de 

um requerimento de S. Ex ...• 

. o Sn. IR!NEU MACHADO -' Eng-ano de v. Ex. Foi em vir
tude de requerimento do Sr. Senador Lyra e meu. O Sr. Ffon
tin estava- ausente. 

-0 SR. PAULO DE FRON~'IN - Não estava na Casa. 
O SR. LoPES GoNÇAI.vEs - . , .em virtude de requeri

monto de SS. EEx:., os Srs. Senadores Irineu Machado o Lyra 
quer ,da .primeira, quer da segunda vez. a Commissão de Con
tituição, unanimcment.o, opinou pela approvação do véto. 
· Não é licito no Conselho Municipal ceder terrenos, ceder 

· immoveis ou moveis, ceder bens pertencentes ao patrimonio 
municipal, llúra uso o goso de quem quer que seja. O Conse· 
lho 1\f;unicipal, de accôrdo com o § 8', art. i2 da Lei Orga
nic~. . . · 

0 .SR. IR!NEU MACHADO -.Como podia, então, ceder tudo, 
em conjunto ? 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Estou citando a lei e, depois, 
discutir.ei com S. Ex. em qualquer terreno jurídico. 

O Sn. TmNEU MACHADO - Em qualquer terreno, com ca
saca e luvas. (Riso.) 

O Sn. LoPES GoNÇAT.VES -:-' Perfeitament.o, como costu
mo fazer. O argumento apresentado pelo nobre Senador 
Sr. Paulo de Fron!.in, não tem razão do ser, porque o arren-; · 
damenlo de alfandegas ou a garantia de impostos J?llrt:l oll"!-· 
prcsf.imos niio significa a mesma cous~ que ceder. Jmmovoi,'~ 
para uso c goso de quem quer qne seJa, actos, aluís, que -~t'i 

, S .• ~ - :VO:I .• ,Iq, , 16 
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podem ,;c t' pru Ucado:; cm vi t'i.u de ele lei. O Conselho Muni
cipal, conforme o § 1:!" dó art.. l:l da Lei Organica, que c~me
coi a , citv.r, quando fui interrompido, apenas tem competcn
cia para regulat• a administ,ração, arrendamento, 1'óro e al•.l
gucl dos bens moveis .o iinmoveis municipaos. A lei, pot•tan ·· 
to, vedou ao Conselho Municipal ceder gratuitamente, dar c. · 
quem quer que seja, para uso e goso, qualquer immovel.· E'm 
materia de omt~ real, ;ius acl rarn, só' póde estabelecer fdro, 
alugai-os ou arrendai-os. Ora, falar em arrendamento, aJu., 
guel ou fôro é falar em contracto oneroso. Eftão, pois, Im
plicitamente, excluidas as doações de. concessões gratuita~., 
No . caso vertente, o· Conselho Municipal, violando esse texto 
da Lei Organica, cedeu para uso e goso do Club dos Funeclo
narios Publicos Civis quer dizer deu fl7'atuitamente a ess;; 
club um . trecho de terreno conquistado ao Morro do Castello 
ou resultante do desmonte do Morro do Castollo. E, assim, 
como já disse. houve, <!cante da Lei Organica, excesso de 
competencia, da limitação de poder expresso. de preceito de· 
terminativo, cuja inobservancia importa em fazer aquiUo que 
a lei probibiu, porque, absolutamente, não permittiu ., 

iAlém dis~o, quando licito fosse ao Conselho ceder, de 
mão beijada, para ·uso e goso de terceiros, os seus terrenos, 

\os conquistados do morro do Castello, porém, não . poderiam 
sel-o, estavam ·impedidos dessa liberalidade, porque, se me não 
engano, para garantia de dous cmprestimos municipaes, to• 
l'am gravados . o producto de arrendamento e o produ c to da 
vend·a dos mesmos terrenos, como desta tribuna já tive occa
sião de dizer ao Senado, quando, discutindo o monstruoso 
contracto, em litigio, dos telephones, apresentei informações 
Eobre o. situação financeira do Districto Federal. . 

Isto posto, si os contractos para esses emprestimos· nit~ 
$UO dolosos, fraudulentos, si foram feitos .livremente e con
eultam a vontade, não contendo erros substanciaes nem clau
sulas lesivas, constituem lei entre as partes, sendo, pois, evi
dente que o Conselho Municipal não podia autorizar ou <lo· 
terminar ao Prefeito ceder gratuitamente terrenos adquiri
dos ao l'rforro do Castello e que já estavam gravados ou· dados 
em garantia <lesses emprcstimos. 

· O ·SR. .. ImNEU MAtniADO - Mas, ha sempre uma reserva; 
para o Estado, que guarda os terrenos necessario.s aos logra., 
couros publicas, etc. 

o SR.., Lor>Es GoNCALVES - Isso e cousa differente 'IS 
V. íEJx., mestre, como é, bem o .sabe; porquanto nem póde 
se argumentar que a garantia dada aos mutuantes, nos presta· 
mistas, quD são banqueiros, ficaria subrogada no preço do ar .. 
l'endamento, pois não se trata desse direito real, mas de uma 
concessão gratuita, sem remuneração alguma., · 

O Prefeito, Sr. Carlos Sampaio, portant,o, vetou, e vetou 
muito bem a resolução de que so trata e, ainda, ha poucos 
dias o actual Prefeito, o Sr. Dr. Alaor Prata, que vae admi-
nisf.rando com grande competencin ..• •. · 

·O SR .. ImNEU MACHADO - :Vamos ver essa opinião daqLJI 
a quatro annos,, . . . . 

o. Sn., LoPEs GoNC.ALVEs - ., •• repito '(diriqtridO~e ad. 
;sJ.:.,: l'1'!1J.m }.[gql~f!dp)J ll.OPl S't'!!l!d.~ ~Jo!I);)let~!:lcia1 ~v.etpu ~ ~~~ .. 

\ 

\· 
'• .. 
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Iu1~ão que cedia,· do dt•.,mnltln du ~Iurm du Caslello, um largo 
t.t·ecliu do I.•'I'J'Úllll :í :\ewJ,,·,IIIÍlt Je LoLJ·a~. nu !"cal, onde so 
aelm erlificaLlo, na Exposidio do Cenlcnnrio, o 'J.'rianon, ou u. 
pavilhão 1'ranccz. ' · 

O Sn. Jl\l:"llU l\IACJL\Uu _, Pct;u a palavra. 
O Sn •. LoPES Go:-õÇALVEs - Vetou de accõrdo com a Lei 

Organica, demonstrando, tarnbcm, que na· situacão cm quo se 
acha a Prefeitura, em que so encontravam os cofres munici
pacs não é licil.o, dado não houvesse disposi(lão prohibitiva, 
praticar liberalidades .c i'azcr concessões dessa natureza, cm
hora, no meu entender, a situar1ão jurídica dos dous casos 
seja muil.o diJJ'ercnte. • 

O caso do i\forJ•o do Senado, aprc8entado, ainda, como· 
argumento poJo illust.re ScnadoJ' pelo Districto Pederal, Sr. 
l'aulo de :Frontin, cujo nome peço licenÇa para declinar, rí 
I'clativo a concessão de terms feitas pelo Governo Pedcral 
c não pelo Conselho Municipal, á Cruz Vermelha e ao Dispen
saria da Irmã Paula, não havendo, pois analogia ou pari
dade com o caso do que se tmla, que lirnilou, a respeito do:f 
l1cns pat.l'imonios do districto a esphcra de acr;ão dos legisla
dores da cirlaclc. Mas, quando fosse JlOSSÍYCI ojSf.:ibclccer sc
mclhanc;a entre a adrninistrat.:ão federal c do districto, os ter
I·enos do morro do Senado não se achavam onerados, ou gra
vados ·Cm garanLia ele credores, sendo certo, ainda que a Urm: 
VcJ'JlJC!ha, c o Dispensaria da Irmã Paula, são destinados a 
i'íns hu mani !.a !'i us, tão verdadeiras JJeneJ'iccncias ao passo . 
quo a sc!de de uma associação de funccionarios publicas, não 
l.cm o mesmo caracter, lcm ob,iccLivo particular, de natureza. 
restricta. · · 

O Sn. IruNEU MACHADO - Perdão, é uma instituição do 
prcviclcncia. social. · 

O S11. LoPES GoXÇAT-VRS -: Não lm duvida. mas, para 
uma só associar;ão, sem a. Jatilude daqucllas insLituic;ücs, sem 
o intuito o escõpo do generalidade.. · 

Gonscguinl.emcnte, o '1!6/o esl.á nos precisos .termos do 
aJ•t.. 21. que impõe ao Prefeito .o dever· da suspender loclas as 
leis c rcsolur;ücs mnnicipacs que forem contrarias ás lois fc
domes. B essa resolução fero de frente a. lei federal c os pro
prios interesses do Dist.ricl.o, que não podem ser abandonados, 
ofl'endc, em chcin, a fidelidade dos contractos o o instituto 
dos onus c direitos reaes. · 

. O Sn. IniNJm liLICHADo - v: Ex •. consultou o coulrucLo 
elo crnprcsl.imo ? · 

O Srt. .LoPES GoN(:AI.n:s - .Tá fii referencia a dous con
bract.os c Y. Ex. devia !.el-a ouvido, porque burilou apartes 
um t.or·no da mesma, referencia l'cmissfva ao di.:;curso, sa me 
não Cllg'llllO, O RC!\'l!lH:l!). (]li e JH'O I'111,'Í, sorro OS !\'l'Uildes favor•r:s 
outors·aclos, em HCI'VIQO t.eluphonwo, a poderosa companhia 
canuclnnRc, dnnominacla hoje 7'/tc llio de Janeiro antl· S •. Paulo 
.1'ulcpltorll: CoUIJ'IILTI'II· Limilt:d. 

Com est.us mrHl·uslas pal:tvl'as. ru~o ver· ao Senado que a 
resn!IJC:fin dcsc•rJsJwil.a :í Jrd nrganica, que é uma loi federal Q 
tlosaJ.J.cndrJ aus magnos interesses dos· cofres municipaes,. 
:(Mui/o liem; utuilo ln':m.) · · · ·· ' 
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o Sr. Lopes Gonçalves - Sr.. Presidente, o nobre Se
naclut· !JC!o Disl.ricLo Federal enl.ende, que, pelo facto da 
Commi~são não abordar em seu varecer todos ~s pontos que 
possam ser susceptiveis de diRcussão no plena~JO, o seu pro
prio Relator ou qualquer Senador não pódo tevantar outras 
questões, a respeito. PaJ'{)Cc-me que S. Ex. labora em en
gano completo. ·o que o Regimento e a praxe patjame,ntar 
ou congressional reconuilendam é que o orador se nao aiasto 
do assumpto em debate, não ~ impedin~o, porém, de sugge
:cir argumentos,· pontos de vtsta doutrmar!OS em torno do 
mesmo. · 

o ponto principal, para justificação do. ·véto, 6 clar_o, 
está no § R" do art. 12, da Lei Organica do Dtst.rwto,. que nao 
permille ao Conselho legislar sobre o uso e gosp ou cessão 
gratuita dos seus bens. . 

Além dislo, o Prefeito declarou que os terrenos do morro 
do Castello estão vinculados, estão dados em garantia dos 
emprcstimos con't.rahidos para o desmonte desse morro .. Elle 
declarou isso perempl.oriamente, de modo a não deixar a 
menor duvida. Conseguintemente, não se póde pôr cm du
vida a palavra elo Prefeito. Não h a, pois, razão para que o 
véto volte á Commissilo, onde, aliás já esteve para novo 
exame, porque o assurnpto está· esclarecido, sufl'icientemontc· 
desenvolvido, nflo sendo regimental, nem de praxe pr.ovocar, 
com a segunda, volta, novo adiamento. . 

· Agtmrdo, portanto, novos argumen\os do 11onrado Se
nador, que, até este momento, não surgiram, espero que con
tra o véto prodüza brilhantes provas, afim de chegarmos 
ou não a um accórdo, porque, todos sabem, sempre acatei o 
muito respeitei as opimões do nobre Senador. 

O Sn. PAUl-o DE J)'RONTIN -. Muito agmdecido. 
O Sa. LoPES GoNÇALVES - Não posso, porém, pôr em 

duvida a palavra do Prefeito. 
O S11. P.mr.o DE FnoNTIN - Não é a palavrs; é a inter

pretação da clausula. 
O SR. LoPES GoNÇA!.VES - Senhores, si o Prefeito . 

sanccionou urna resolução concedendo terrenos á Associação 
de Imprensa e á Polyolinioa de Botafogo, como diz o nobre 
Senador, osso acto não chegou ao conhecimento do Senado; 
o. o Senado só se póde pronunciar, sobre assumptos muni
ctpaes, atmvés dos vétos. Mas, estou certo,· que, ~e assim pro~ 
c~deu, l'êl-o p~rque. a situação ,iuridica era outra, ou por ter 
stdo a ooncossao f.erta antes dos ditos contractos :le empresti
mo, antes~ dessa~ duas operações de credito, a que me referi, 
q.uando D!!O havia gravamo, quando. esRcs terrenos ainda não 
tmham stdo dados em garantia. (.ilfuUo bern; muito bern) ., 

. O. Sr. Presidente ~ Só quem póde responder a V, Ex •. 
é o Sena~o, approvando ou rejeitando o requerimento. O que 
a Mesa ti.nha a fazer, fez, receb.endo o requerimento, nos ter-. 
mos da segunda parte do art. :188, quo diz:· .. 

« .•• salvo para ser o projecto, antes de vota!lo 
cm 3' discussão, sujeito a exame de alguma das Com
misões, ca.so em que a discussão proseguirá depois do 
parecer,, · · · - · · 
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IE' precisamente o termo da discussão em que o Sr. Se-
nador Paulo de .Frontin acaba de apresentar o seu re·queri~ 
menfp. 

O Sr. Lopes Gonçalves -Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ·ardem o Sr. l,;ó .. 
pes Gonçalves. · · . . . 

O Sr. Lópes Gonçalves (pela ordr.m) - Sr. Presidente, 
quando o Regimento falia em 3• discussão, falia em discussão 
de projectos que tenham de passar por tres turnos. Mas os 
vétos do Prefeito, como os do Presidente· da Republica, estão 
sujeitos a uma unica discussão. A lei que regula o caso é a 
lei organica, que estabelece que os vétos do Prefeito só teem 
uma unica discussão. A Constituição da Republica em relação 
aos vétos do Presidente da Republica declara peremptoriamente · 
que elles serão resolvidos em uma unica discussão. Ora, como 
V. Ex. viu, a 3• discussão a que se refere o art. 188 é rela·
tiva a projectos ou proposições vindas da Camara dos Depu-
. tactos. Mas o caso não é esse, Srs. Senadores: aqui se trata de 
um véto do Prefeito, su,ieito apenas a uma discussão. Por con
seguinte, não tem applicação o art. 188, que vou ler ao Se
nadiJ novamente : 

"E' ·vedado, na. mesma discussão, reproduzir .adia
mentos, ainda que em termos· ou para fins differentes, 
salvo para ser o pro,iecto, antes de votado em a• dis
cussão, sujeito a exame de alguma das Commissões, 
caso em que a discussão proseguirá depois do pa-
recer." . 

Ora, este véto não tem primeira, nem segunda, nem ter
ceira discussão; tem uma unica. 

O SR. JoÃo LYRA- Isso não 6 razão. 
0 SR. LOPES GONQAJ,VES - A Mesa tem sido neste sen

tido inflexivel. Faca parte da Commissão de Constituição ha 
nove annos, e já uma vez ou outra se tem tentado fazer voltar 
pareceres á Commissão c a Mesa sempre se t.em negado a re-
ceber esses rcquerimntos. · 

O Sr. Presidente - Desde que não hq no Regimento 
nenhuma disposição expressa sobre a discussão dos vétos, a 
Mesa applicou po1· analogia, e dando ao Regimento interpretá
cão liberal, a segunda parte do ai'L 188 no ob,iecto cm dchate. 
(Muito bem; muito bem.) · · 

Os senhorGo que npprovam o requerimento do Sr. Paulo 
de Frontin para que o véto do Prefeit.o do Districl.o Federal, 
n. 74, de 1922, volte lÍ Commigsão de 1Constituicão queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvad\). 
CON'l'ACI;M Dll 'l'llMPO 

Di~cnssfín uni cn do ni!tn rln Prefeito r!n Di si r·ir-!.o Ferlrrnl, 
n. 5, de 192::1, (t resnluçfío dn Con~clhn 1\lnnicipnl, que auf.o-
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l'iza .a conlar;cm, para lo'dos os ()[feitos, tio tempo do scrvic•o 
.prcstauo pelo praLicante da Directoria de Fazcn(ia, J~l'llcsto 
J)iniz do Nascimcnlo ,, 

J\pprovado; vno ser devolvido ao Sr., Prefeito. 

. · CONTAGEM DE TEMPO 

Discussão unicn do 1Jéto do Prefeito do Disl.ricLd Federal 
n. 11, do i!J23, :í rcsdlução do Conselho Municipal, que mandá 
.contar, para todos os effeitos, ao engenheiro Sy.lvio Machado, 
auxiliar da Directoria de ObraR, o tempo do scr,viço que men-
1.\!0'III\,, 

Approvado; vao ser devolvido ao Sr •. Pre.fcito. 

CAI~Á DOS FUNCCIONAR!OS Dei E,, DÓ RI!) ~-, 
i •. 

2' discussão da proposição da Cnmarn ·dos Deputados 
n. 2, de 1!J23, consirlorandd de u1.ilidadc publica a Caixa Au
xiliadora c Beneficente dos Funccionarios Pll'blicos do E~tnclo 
do Rio de .Janeiro,, 

Approvada ,, 

O Sr. Presidente - Esf.ãó esgotadas aR mnterias Clft or-. 
(!cm do dia. Designo· para n ordem rio din do amanhã': 

· 8" discussão do projcclo do Senado n. 12, de 1923, aut.o
rizanrlo o Pocle.r Exccnltivo a adquirir a crusa .i:Ja ruo. S. 'Cle
mente n. 124, cm que residiu nesta' cirlado o Sr. Conselheiro 
Ruy Barbosa, com o mobiliario, a bibliotheca; o archivo, os 
mnnuscriptos 10 as obras inedita.s, pertencentes áquello emi
nente brasileiro ( corn parece1· fa?Jomvcl da Cornin-issúo de 
Con,\tilttit~íio n. ·I U, de 19211); 

. s• discussão do projecto do Senado n. H, de 1923, man
rlando conl.ar ao engenhoiro civil 1\Jnlonio' Carlos de :Arruda 
Bcll.rão o tempo decorrido de N do no,,embro do 1!88!) n .1'! 
de abril de 1903•, para: o cffeilo de sua aposentadoria (da Com-
1nisscic de Ju.sti~a e Leaislaç!io, pm·ece1• n. 86, de 19211);. 

" - . ' . . 
l"'i·scussão unica 'elo 1Jéto do Prefeito do Dist.riclo Federal 

n. 00, do 192:1, :í resolução do Conselho Municipal qtNJ isenta, 
duranl.o dous anno.s, do pagamento de taxas, alvar{ts, emolu
me!ntos e domais exigcncias, a.s casas que f-orem construídas 
nos districlos rln zona. rural (com 1lfl1'er.m• fmJm•avcl da Com-

• - f C f 'f • - I' I' d 19"") ?mssao ~e ons 1. mçao n. ;.~o~, e ., •" ; 
Discussão unica do 1J1Jto rio Prefeito· elo Districlo Fedm::.t~l 

n. 41. de :l!J:J2, à rr.solução do Conselho i\!unicipal que mancla 
· incluir, para os cffeitos do pagamento ele gratificação ad'di
cional. o temJlO ele serviço prcsl.ndo pelo Dr. Antonio Tei
xeira da .Silva, nn <Directoria de Saudn .P,nhl ica (com pa!'er.er 
fn.V01'i.t'ocl dn Commisst1o dt! Consl'ilwiçüo n. !U, ele 192.1); 

Discn;:.stlo nnica rio 1JI!lo rio Prel'eilo rlo Disl.r·iclo Ferlernl 
n. :1 I:J: rlo 1022. 1l. l'CSolucão elo Cn:nsr.lho !\funicipnl qllC manda 
contar, para todos os effeitos, a Leodegard Lage Sayão, 4• es-
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c l'ip{ urari o da. IDiJ•cctm•in GcJ•aJ da Fazenda. (com }la1'cciJ1' {a
·voravC'I da Conunissão de Constitni~'ão n. 56, de ·I!J23); 

. 1• discussão do projecto' do 1Senado n. iü, de ;1923 ,auto
rizando o Governo a auxiliar com a quantia de 10:000$, do 
uma o;ó vez o para aoq;u•isição de mobiliario escolar, á. Escola 
d'e Arles, Sciencias e Profissões Liberaes, Orsina da Fonseca :ccdm lla?'cce1: {a1J01'a?Jel ela Commissão de Constituição n. 110, 
de m.1)., • 

Le.,nnta-so a se,gsiio áB i5 boras c 20 minutos" 

GO' SESS.W, EM 27 DE .JULHO DE 1!l23 " ' .... ' 
.... • ...... ~ .. l! 

PRESIDENÍ::IA lllOS SRS, j\'lllNDONÇA MARTINS, 1' SECRETARio; ES• 
TACIO COIMBRA, PRESIDENTE, P.: A. AZEREDO, VICE-PRElSIDENTE 

"&.1 

A's f3, e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça 
llfart.ins, Olcgario l'into, Silvcrio Nery, Justo Chermont, Cunha 
Machado, .Tosú · !Eusebio, Cosia Rodrigues, Benjamin Barroso, 
José Accioly, .Toiio Lyra, Antonio ~Lassa, Vilnancio Neiva, Car
neiro da Cunha, l\!anoel Borba, Rosa e Silva, Gon.~(llo Rol
Jemherg., Biqueira ele .Menezes, Ant()nio Mcmiz, Moniz SodrC.. 
Bernardino Monleiro, Jeronymo Monteiro, Nilo P.eçanha, Paulo 
de Frontin, Sampaio Corrêa, Irineu 1\'Ia:chado, Bneno de P.aiva, 
Francisco Salles, Alvaro do Carvalho, Luiz Adolpho, Ramo.~ 
Caiado, Hermenegildo de . i\Ioraes, Carlos Cavalcanti, VIda! 
Ramos, Felippo Schmidt c Carlos Barbosa (25). 

o Sr. Presidente ,.._ Havendo numero legal, est:í aberta 
i:t sessão. 

Vae sor lidá a neta ela sessão anterior, 

' O Sr. 3' Secretario ·(servindo de .2')' procede {L Ieit.ura da 
acta da sessão anterior, que, post.a cm discussão, Q npprovada, 
sem recJa.maçiio, 

O sr. 2' Secretariô '(ser1Jindo de.{') cl(L conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do Sr. 1• Secretario da Cama r a dos Depu tndos, remet .. 
tendo as seguintes 

PROPOSIÇl!Es 

N •. 21 - 1023 

O Congresso Nacional decreta: 
:Art. 1.• As forcas de terra para o cxcrcicio ele 102-l scrüci 

constitui das: 
a) dos officiaes do Exercito activo const.ant.es dos dii'fC'

):'entes quadros das armas c· serviços, do accOrdo, quanto ao 
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numero, com as exigencins da organizal}ão do mesmo Ex:ercito 
cm tempo de paz c regulamentos dos serviços, ora em vigor; 

11) dos o11ficiaes dos exlinctos corpos de intendentes (de
creto n. 14. 3S5, de 1 de outubro de 1920), de dentistas e pi
cadores (lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1913); , 

c) dos officiasc da primeira classe da reserva da primeira 
linha em serviço no M.inisterio da Guerra, de accôl1do com o 
decre:r.o n. 3.352, de 2 de eutubro de 1917, e mais cinco pri

. meiros ou segundos tenentes de qualquer das reservas para 
commandarem os destacamentos de fronteiras; 

d) dos cYfficiaes da segunda classe da reserva da pri
rneir'á. linha e do Exercito de segunda linha, bem como do~ 
aspirantes a official, em commissão, das mesmas reservas con
vocados. para estw~nos e periodos de instrucção, de accôrdo 
com o regulamento para o corpo de officiaes da reserva (de
cretos ns. 15.179, 15.185 e 15.231, de 15, 21 e 31 de de-
zembro.de 1921); · 

· e)dos aspirantes a .olfficial do Exercito activo; 
. f) ae. 750 alurnnos da Escola Militar, inclusiva os do curso 

preparatorio; . 
o) dos alumnos da escola de sargentos de infantaria, que 

não perf,encam aos corpos de tropa c formações de serviços: 
h) de 586 sargentos dos quadros instructores e de auxi

liares de escripta dos quarteis generaes, repartições e estab!'
leoimentos mi.Jitares, incluídos nesse numero os amanuenses 
que restam do quadro exf.incto pela lei n .. 4. 028, de 10 de 
janeiro de i 920; · .. 

l) de 44.000 praças distribui das pelas unidades de tropa 
e formações de serviços, de accôrdo com os qull!dros de e'f1fe. 
ctivos de paz; . 

.i) de 2. 000 praças destinadas aos servir;os especiaes, es
tados menores e c.ontingentes dos estabelecimentos militares . 
de ensino ou fabris e destacamentos de fronteiras. · 

Art. 2.• O effectivo das forças de terra poderá ser ele-
vado: · 

' 
a) de f5. 000 reservistas de primeira ou de segunda ca" 

tegorias, ·para as manobras de grandes unidades, ou de ter
ceira. para o periodo de instrucção intensiva· nas guarnições 
onde não houver grandes manobras, tudo de accôrdo com o 
reSii.Jlamento do serviço militar, e cabendo no Estado Maior do 
Exercito determinar as regiões, circumscri'(Jções ou zonas ondo 
deve ser feita a convocação; 

b) ao effectivo normal da organização de paz em circum·· 
stancins especiacs, c no de guerra, em caso de mobilização. 

· Arf,. 3.• A praça ou ex-praça que, tendo feito concurso 
para provimento de cargo •.tedoral, ha,ía sido julgada habili
tada t.crtí, em igualdade rlc condições, prefcrencia na nomea
ção. Continuará, porr\m, no sorvico militar até a terminação 
de seu tempo, si estiver na actividade n não for· cnga,iada, fi
cando em condições ident.icns d dos que ,j.á oocupavam cargos 
n.ntes de sorteados. · 

Art. 4.• Os sargentos e cabos engn,iaclns tc~ílo pr~l'erencia 
sobrn os reservistas de qualquer categoria para o prcench I
ment.n do empregaR qur não cxi,jnm o provimento por con
enrso. rlesrlc qur trnlium, pclf'l menos, os 'ulLimos cinco, a os 
ouf.ros oif.o annos clr. sci'viço militar activo. 
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O Governo, pelo Ministerio da Guerra, providenciará para 
ser organizada a relação dos empregos nas condições aeima, 
,em todos os ministerios, com especifica.cão .das babilitactfe~ 
exigidas, estabelecendo a necessaria regulamentação. . 

Art. 5.• O Presidente da Republica, pelo Ministerio da 
Guerra, ·poderá convocar, por occasião· das manobras annuaes, 
o pessoal necessario da segunda linha, a juizo do Estado Maior, 
em todas as . localidades onde seja possível anplicar os oon
vocados nos serviços proprios da mesma linha. 

Art. 6. • Revogam-se as disposições cm contraria, !bem 
como as da lei n. t1.62!l, de 3 de janeiro de 1923, não neva• 
lidadas pela presente. . . 

· Camara dos Deputados, 26 de julho de 1923. - Arnolfo 
ltoclriguc,y de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa Reoo, 
1• Secretario. - Ascendino Cunha, 2• S:ecretario, interino, -
A' Commissilo de Marinha e Guerra. 

N. 22- 1923 

O Congresso Nacional resolve.: 
Art. 1.• E' declarada de utilidade publica a Caixa Bene

ficente dos Funccionarios da Alfandega de Santos. · · 
Art. 2.• Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camara dos Deputados, 26 de julho de 1923. - Arnolfo 

Rod1'Í!J!tes. d~' Aze·vedo, Presidente. - Pedro da. Costa Reoo, 
1• Secretario. - Ascendino Cunha, 2• S'ecret,ario, iuterino, -
A' Commissão de Justiça e Legislação. 

N. 23 - 1923 

O Congresso Nacional resolve: 
AI'L. L~ São considerados validos, para o exercício da 

' profissão om Lorlo o territ.orio da Republicai os diplomas coufe
l'iclos pela Escola de Pharmacia e Odonto ogia do Rio do Ja

·noiJ•o, com séde nesta Capital. 
ArL. 2." O~ diplomas desta e~cola, expedidos. de 1916 a 

J 918, ·ficam sujeitos ;í r,cvalidaçílo nas faculdades officiacs ou 
cqu i.paradas. 

Art. 3," Revogam-se as disposicões em contrario. 
· Gamam dos Deputados, 26 de julho de 1023. - A1•nol(!l 

llocll•i(lues de Azew!do, Presidente. - Ped1'0 da Costa Rcoo, 
1• Secretario. - Ascerutíno Cunha, 2• Secrr.tnrio, inl.erino. -
A' Commissão rle Insi.J·ucoiio Publica . 

• 

N. 24-1923 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Ficá o Poder Executivo autorizado a liquidar as 

despesas realizadas no exercicio dQ 1919 com os servioos 
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de telegrapl!ia, radio-telegraphia e leleplionia, nci EsLai.lo dd 
Amazonas o no 'l'erritorio do Acre, dentro do saldo que fu~ 
veril'icado no credito especial aberto pelo decreto n. 12.9.10, 
de 27 do março do 1918., 

Art., 2.• Revogam-soas disposições em' contrarici .• 1 

Camara dos Deputados, 26 de julho de 1923. -'ArnolfO. 
Rodrigues· de Azevedo, Presidente., - Pedro da Costa I1euo1 
1' Secretario •. - ,\scendino Cunha, 2" secretario, interino •. ,....., 
A'· Commissão de Finanças., 

Do Sr •. Ministro da Fazenda, remettendo dois dos auto"' 
graphos da resolução legislativa que regula a cobrança do 
taxas . sobre garrafas de aguas medicinaes naturaes que se 
destinem ao uso de mesa, por ter decorrido o decennio consti
tucional sem que o Sr. Presidente da Republica a sanccionass~ 
ou vetasse. - A' Secretaria para o expediente da promulgação. 

Do Sr,. Secretario da Associação Commercial do Paraná, 
communicando que na sessão de 14 do corrente foi eleita 1\ 
directoria que tem de servir no corrente anno. -Inteirada., 

Do Sr. Superior da Basilica da Penha dos religiosos ca~ 
puchinhos do Recife, Pernambuco, solicitando um auxilio do 
50:000$, para o fim· de ser empregado nas obras do seu . 
templo catholico.- A' Commissão de Finanças. 

· . Telegrammas dos Srs.: Presidentes da Camara de Nov::i 
Iguassú, Pirahy e Macahé, do Bstado do Rio do Janeiro, fa
zendo um appello no sentido de não ser approvado o pro,iecto 
de fntervençilo no mesmo Estado, com sacrifício da autonomia 
dos municípios. -A' Commissão de Constituição., 

o Sr. a· Secretario (,çervimlo de 2') ·P~Ocede á leitura 
i'los seguintes 

... PARECEREEl 

... N .• 1 :H5-192l\ 

:As Ctlimmissões conjunctas de Constituiçãó· o âo Justic~ 
o Legislação a ·que foi presente a proposição da Camara dos 
Deputados, n. 20, de f!l23, depois de m·ectitado estudo, vêm 
trazer ao Senado o seu parecer a respeito da grave questão 
que constitue objecto da mesma: a intervenção federal no 
l~stado do Rio de Janeiro. De facto, é essa uma das materias 
mais delicadas do nosso systema ·POlitico, e, quiçá, a mais 
controvertida do nosso Direito Constitucional. E a prova 
disso. está na vasta litteratura parlamentar que se tem for
mado em torno do assumpto, constituindo, em pouco mais de 
tres decadas, quinze alentados volumes de annaes., 

. F!)i, poi~, tendo cm vi~ta essas difficuldadcs, que estas · 
comm1ssões Julgaram do seu dever encarar a intervencão sob 
todos os seus aspectos, desde as suas generalidades· até a 
solução do ca.so con,cr.et,o que 'ora oecupa a attenção í:lci Se
naclo. Para 1sso, ciJVJdJrnm ellas o seu trabalho cm varias 
partes que se vão succedmdo, scg·undo a gcnoJ•alizarão clt:
r.rescente dos principias aiJslractos, no !'acto verl.onle. · 
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Poilns essas considcm"ões preliminares, pJ:>>r.mos ao 
exame do mag·no problema" em Jóco, começuncitl 11Ut' ,ju~Li~ 
ficar a corrclaaão que exlslc entro 

Fcdm•açúo c intCI•venç,úo, 

Coube a P. J~aband, notavel .iurisconsull.o ullrmfio, a pl'l~ 
mnzia ele haver delimitado nit.idamente a con{t:rle••it\{ío o a 
tederacúo, de modo a não ser hoje mais passive! ;;c confun~ 
di rem essas rluas entidades polilicas. E, no seu abah~ado yon~ 
ceil.o, «a dil'l'erenr•.a essencial, fundamental, caracl.eri~l.wa » 
entre uma e ut!i.l'a," consiste em que, naquella, «é o poder do 
Esl.arlo particular (Eht:elslaatsaewaU) », c, ncsla, o. « poclçr 
cenl J•al ( Central(fcwalt) que é soberano ». (Le JJrmt l'ublu; 

· de l'Bmpirc Allcmand, vol. 1•, pag. 102). . · · 

· Esl.urlanclo as t•ela(;ões do poder ccnl.ral rle um::t federaçfid 
c dos Estados particulares que a constituem, cnsma aquelle 
eminente professor da Univcrsiclacle ele Strasbourg: 

« ..• Ter!•ilorio r. habHantcs estão precipuamenl.e submet.~ 
tidos ao poder de um J~slarJo subordinado, c este, por sua ve~; 
ao poder· rle um Estado superior a que chamaremos Imperio 
(Reiclt.~ae·malt) . O ob,iecto directo e immediato do.s direitos 
rle soberania dcsig·nados pela cxpressfio·- poder de impel'in 
- 8ão os Estaclos, que, considerados como unidades,. pessOas 
moracs rlc rlircito publico, silo os membros, .os subditos do 
Imperio. Os l.erritorios rios Estados particulares são indirecta~ 
mcnlc l.orritorios 'do irnperio c os cidadãos dcss.cs Estados 
são ínrliJ·rcl.amenLe subdil.os clelle. A natureza dc\lcs consiste 
nn medializaçúo dos Estados, não na oppressão ou rlissolução 
rios mesmos; o Estado parl.icular. Yislo de baixo, é dominador; 
e, encarado de cima, suhdilo». (Op. cil., pag. 104.) 

Esse conceito de federação, seguido, alitís, por quasi 
lodos os publicislas modernos, familiarizados com a entrose 
dessa fórma de Estado, é largamente combatido pela escola 
franccza a cuja frente estão L. Dugui t, e L. I e l!'ur. Para ellcs 
a soberania faz parte ínlegranl.e da noçfio ele Esl.ado, portanto, 
si os membros de uma J'ederacão não têm aquellc altributo, 
nfio poclnm sel' clrnom.inndos Estados, no sentido leclmico elo 
termo. E o primeiro desses aul.orcs leva n seu clog·mal.ismo 
rlnul.rinal'io a pnnlo de não atlmillir a menor rl isl.iric~ão ,ju~ 
ridica entre os membros de um Esl.ndo federado, ,, as prr)~ 
vincias rle um Bsl.nrlo unitario: e o segundo sô chí tiqut:'lles 
essa cltmomina(:iio. na cat·encia de out.t•a mais apropriada, sem 
que isso imporl.r! coni.T'arlicçfío com a sua rlolltrina a rrspcil.o. 

O. Ül'han. cat.hedralico da Universiclatlo rlc Lit•g·e, ex~ 
plica a :l't!dcrar:ii.n. ]n·ocmanrlo um meio !.ermo t'nl.t•o a l.hcoria 
allemfL que admi LI e Esl nrio;, não soberanos, r! a :l't•anceza quo 
s6 os acceila com a sohcrnnia absoluta. Para e!l(', «a so~ 
herania r\ o' sig'nal cnraclt!risl.ico de lodo l!~staclo ~. Ma:3, no 
sr.u enlmtclt~r·, cm conl.raposir;ão iÍ opinifio do muilos, ella niio 
r\ « n!Jsolul.a, nem illimilada, nem indivisivel. E' ])I!PI'eila~ 
monlc susceplivrl rio l'rslric~foes: suhsisl.c ninrla que climi~ 
nu iria~. « Niio lrmns, pois, eoncluc r. II r, n nH•not• l'lllliaral:o 
rm cnn~eJ'YI!L' .a.ns membms tln Jmpet•in allrmfin 111.1 t!P urna 
frclel'!ll:ao srmtlt!H. n norne rln J~slados. qrw lh,n;; convt'm I' 

que r.lles portem e deYf'lll pl'clr.nctcr». (D1•oit Constitutionnel 
ele la ~elgique, vol. 1•, pag. 241). 
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. Essa opinião, comtudo, não c~nsl.ilue novidade em di.reità 
constitucional porquanto, ha ma1s de um secu,Io, Hamilton, 
um dos mais' legitimas evangelizadores do reg1men federa
tivo, nos Estados Unidos, já doutrinava ao povo do Estado de 
Nova Yorlc 

«A Constituição 'proposta, longe de abolir os governos 
dos Estados, torna-os parLes constitutiva~ da .soberania na
cional concedendo-lhes umla representacuo dn·ecta no Se
nado 'e o goso exclusivo de varias attributos, importantes da 
soberania. Isto .está de perfeito accórrlo com a idéa q~e so 
fórma de um governo federai, tomando-s~ essa expressao no 
seu sentido mais razoavel,. \Le Fédérahste, n. IX). 

A controversia l.heorica, suscitada em lorno da denomi
nação a dar-se aos memb1:os de uma feder~cão~ não tem, to-

. davia, a ~enor. nnportanc1a para a detCL:mmaouo rl,o, gráo de 
dependencJa ex1stento entre aquellas enL!dades pol!twas, e o· 
Estado federado de que façam parte. Deem-lhes outro nome, 
ou chamem-lhes Estados, ou Estados-membros ou p.articula
res, afim de, conservanao-lhes a mesma denominacão jurí
dica que tinham os povos. soberanos, antes de se congregar 
para formar as primeiras composições estadicas, modernas, 
não confundil-os com o Estado federado por elles constituído. 
O ·que·~. porém, fóra de duvida é que, si elles não gosam 
das prerogativas da soberania, segundo o conceito classico do 
termo, t.êm, coml.udo, uma somma do poderes polit.icos quo 
não possuem as circumscripoões administrativas de um Es
tado unitario, pot• mais descentralizadas que sejam. Si não 
podem, pois, ser equiparados, para l.odos os effeil.os, a um 
Es~ado, não se conclue dahi 'que valham tanto quanto um 
simples departamento. E a ·rlifferenoa capital entre o membro 
de um Est.ado federado e a província de Est.ado unitario, 
está em que só aquelle, como muito bem 'ilemonstrou G. 
Jellinek, · professor da Universidade de Heidelberg (L'Etat 
ltlodei·ne et son D1•oit), possue a auto-oraani:at:ão, ·isto é o 
poder de se constituir por si mesmo, obedecendo apenas' os 
principias basicos, estabelecidos pelo Estado federado rle que 
ó membro e para cuja soberania corre. 

Os Estados particulares de uma ferleracão, portanto, 
guardam com. o Estado comf!ost.o, J'OJ·mado pot~ cst.a, o gráo 
de dependcnc1a que lhes é Imposto pela respectiva Consti
tuicão federal. E, por c~nseguinte, dentro. dos limites por esta 
traGados, gosam da mais ampla autonomm, e lhes é permil.
t.ido «estabelecer resTas de direi lo ohrigatorio », no dizer de 
J"aband. ( Op. cit., pag. 178.) 

. Do accôrd.o, pois, com esses preceitos reguladores do re
gime,n federaLlYO, l.odos os povos que !l adoptaram, tiveram. 
o CUidado ele s~parar, do um modo ma1s ou menos niLiclo, a 
esphera de acçuo das duas ot·d~ns de poderes concorrentes, 0 
~~ mesmo .t~mpo decretar me~hdas capaz~s de solver os con-
1 h cio~. q.mÇ<I J•csuHan!,cs da mobservancm rios clisposit.ivos 
const!I.UC!On~cs, estatmrlos a respeito. E'. assim· que, ao lado 
ela autonomia out.~~gnrla nos Estados partiCulares, a l.otalidado 
rios estatutos poht1cos que regem as federações reserva aos 
poderes centra~~ n faculdade .do intervirel)1 na vida domestica 
r!os me~mos, a11m d~ cor!1pehl-os a respeitarem os principias 
lcderat.Ivos. E «a VIOla~lao r! esse dever de obedicrncia por um 
Estncto-Il1~m~ro póde levar o Tmperio a coagil-o pela' força, a 
m.an(er I1Clo1Irlado nos deveres fedemos que Jhn impõe n Cnn-
st.ll.u 1çan). (Laband, OJJ. cit., pag. ,180.) · 



SESSÃO EM 27 DE JULHO DE :1.923 

A intervenção dos · poderes centraes, nos n~gocios P~
cu!iares aos Estados particulares~ tem, po1s, por f1m garanL11· 
a cxistoncia da propria federaçao; é, portanto, uma conse
quencia inelucLavel do regimcn fedel'ativo, que, sem esse 
manto protectord perderia a cohesão indispensavel á. persona
lidade politica o Estado. E estão de tal modo ligadas a in
terven(:qo c a federação _que os mais abali~a~os constituciona
listas amda discutem SI aquella é um direito ou um dever 
desta, ou ambas as cousas ao mesmo tempo. 
. ·«A intervenção, ensina o cgrcgio João Barbalho, é a 

· sancção do principio federativo: sem ella a União seria um 
nome vão. ]!] as garantias e vantagens que a federação deve 
proporcionar aos Estados c ao povo se reduziriam a simples 
miragem. 

E' ella. com effeito, que assegura o Jaco federal. Nos 
Estados compostos não póde deixar de existir. Vemol-a inhe-' 
rentes ás Confederacões de Estados, como clausula essencial 
para impôr o cumprimento dos deveres federaesÊ quando es
quecidos ou sophismados, e aos quaes podem os stados Con
federados ser chamados até por meio da forca material. Dahi 
naturalmente· passou para .a organização politica conhecida 
pela denominação de «Estado federativo,, como medida no
cessaria para a efficiencia e conservação do systema, que sem 
ella manteria aos seus fins. ( Commentarios á Co~stituição 
Federal Brasileim, pag. 21 . ) · . 

Referindo-se ao dispositivo da Constituição argentina que 
permitte a intervenção, escreve Perfecto Araya: <O art1go 
sexto não é anjo custodio da vontade caprichosa de povos ou 
governos, é uma garantia do direito dentro das prescriJ;Icões 
constitucionaes e uma garant.ia da integridade territorial e 
politica dos Estados». (Comentarias a la Constituci6n, vol. 1', 
pag. 148.) · -

E Juhan .Barraquero, notavel publicista platino, comba
tendo os anti-intervencionistas systematicos, diz que, no dia. 
em que as suas theorias fossem victoriosas, « teriam des
appa:recido não só a paz e a harmonia entre as províncias 
argentinas, mas tambem os direitos essenciaes do homem». 
(Es:piritu v Practica de la Const. Arg., pag. 175.) 

Em vista, pois, do exposto, não !la razão para a celeurnr.t 
gue se levanta contra a intervenção da União, na vida po
litica dos Estados, uma vez que tudo se faca dentro dos prin- · 
ciP.ios constitucionaes, e nos limites estreitos e int.ransponi
:VBlS dos · 

Casos de intervenção. 

· As Constituições federaes, bem que accórdes · quanto ao 
principio intervencionista, divergem, todavia, em relação aos 
casos de i:ntervonçfio. Ha, porém, alguns que lhes são com
muns·por ISSo que decorrem da propria fórma federativa, taes 
çomo: para a o~eeução de leis !3 decisões federaes, para a de
fesa da ordem mter•nu, o para 1mpôr aos Estados particulares 
uma fórma de governo analoga ú do Estado federado, bem quo 
a Allemanha, ao mesmo tempo que era monarchia tinha no 
seu seio as cidades republicanas de Hambourg, Bremen e 
.Lubeck. · · 

A ConJtituicão de 24 de fevereiro de 1891, sendo a con
substanciação do regimen republicano-federativo proclamado 
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uo Brasil, aos 13 de novembro de 188\J, não podia~ pois, afas
far-:Je ncslc ]Jtldieular, das suas conr:;·encrcs, cnlito cl!l YIS'OL' 
nn velho e 110\'l.l munr.Jo. E, de Jeito, eonsag'J'a de um wudo 
n i lido os pi' incipitJS mais salnlarcs, sobre esse nmgno pro
blema de diJ•eilo constitucional, como se verifica do art. G", 
que esLatue ; 

«O Governo Federal não pode111X intervit~ em negocias pe
.culiares aos Estados, salvo; 

1", para ropellir invasão estrangeiro, ou de um Estado enl 
outro· 
· 2~. para manter a !órma republicana. federativa; 

a•, para restabelecer a ordem c a tranquil!idade nos Es
tados, á requisicão dos respectivos governos; 
.. 4•, para assegurar a execu~.ão elas leis e sentenças fe-
dcracs,) 
. Estudand~-se a genese desse dispositivo, vê-se que ellc 
resultou das 1déas aventadas nos ante-pro,icct-os dos J!lpstrcs 
rcpu'blicanos Americo flrasiliensc (art. 7"), Pestana c Wer
neck (art. 6•) c Magalhães Castro (art. 6'), condensadas por 
clles no art. 6" do projecto que em commissão, elaboraram por 
determinação do Governo Provisorio, para servir de base aos 
trabalhos da Constituinte Republicana. Este artigo, quo foi 
ligeiramente modificado pelo Governo Provisorio, passou quasl 
incolumc atrav,és das discussões da Assembliéa Constituinte, 
pois esta apenas lhe alterou a redacção, como se conclue do 
confronto do texto actual, com o do decreto n. '510, de 22 do 
junho de 1890, art. 5• • 

• 
O primeiro daquclles ante-projectos dizia: 
«0 Governo Fedeml ·não intcJ•Vi1'á nos tcrritorios -dos Es· 

~ados, salvo ; 
. i •, para exercer attribuicões consti tucionaes; 
2", para 1'cpcllir invasões de forcas estrangeiras ou da 

i:JUlros Estados; 
13'•, para oamntir · O regímen interno c mm1ter, crn ~·uai 

funcções, as autoridades legalmente constituídas, quando estas 
o J'cquisitern.» · · · 

O segundo dispunha: 
t:.O poder federal .~ó pódc intc1·vir no governo dos Estados, 

para garantir-lhes a f6rma republicana, a sanação das senten
ças {ede1•ae.i, si i'ôr contrariada pelo mesmo governo, c, eu! 
caso de com:m.oção ·interio1•, 2Jara J•cstabclec'imcnto da o1•dem., 
sob J'cclamar:ão do govaJ•no do Estado. .... Dando-se ·invasão 
estrangeira, o !Governo Federal não carece de prévia reclama-
cão do governo do Estado.~ . · 

. . . 
E .o te1•cciro determinava: , 
«0 Govel'lw J?ede1·al não poderá envolver-se crn assum-' 

lnpl.os ou negocias JlccuUa1'es aos l?stailos, sal'VO havendo r'CCJ!tl· 
,\·içúo tJOI' 1J01'le delles ou wn dc!lcs; o só. t.cl•{t dir•eito do 
intervir, ou para t07'1W1' ef{activo o cltrnPI'i'lnenlo integral das,. 
disposições consignadas na Constilu.ictio Pcdcral a dos Estados, 
ou nos casos da salvação publica, invastio do territm•io, cpidc-
P'!ia ou i'lagcllo,:; · ·· · 
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Da fusão desses preceitos cornmuns em csscnoia, aos rncm
~bros da Coi11missão, e apenas dessemoljiunles quanto á fórma, 
resultou, corr;o evidencia das expressões gryphadas, -o texto 
do projecto primitivo: 

«0 Governo Federal não pode~á intervir cm nog·ocios pc-
culi'ares aos Estados, salvo: 

1•, para repe!lir invasão estrangeira ou de outro Estado; 
2•, para garantir a J'órma republicana; 
3", para restabelecer a ardem e tranquillidade no Estado, 

lli rcquisicão do seu respectivo governo; . 
· .4•, para garantir a execução c cumprimento das sentenças 

federaes .~ 
O Governo provisorio, porém, revendo o tra·balho cta .. rc

fet•ida commissão, afim de adoptai-o c submettel-o, como base 
de estudos, "á .apresentação do paiz", deu a esse artigo a· se
guinte redacção, cujas innovações vão assignaladas por grypho; 

· "O Governo Federal não podená intervir cm negocias pe-
culiares aos Estados, salvo: · 

§ 2•, pa·ra rcpcllir invasão estrangeira, ou de um E8tado 
~.ui outro; 

§ 2•. para mante1· a fórn;a republicana [ede1·ati·va; 
§ s•, para restabelecer a ordem c a tranquillidade nos Es-

~ados, a requisição lios poderes lo_paes; . . . 
§ 4•, para asse(furar a cxecuçao das leis do Con(fresso e o 

cumprimento das sentenças fcdcraes.~ · · 
Nesses termos, foi a questão submcLitda ao Congresso 

constituinte, em cujo seio não despertou o interesse que era · 
de se esperar, dada a sua magnitude e a oircumstanoia. de su 
tratar de um dos pontos mais delicados da futura lei magna, 
,justamente denminado por Campos Salle «coraaão da Repu
blica), c considerado gcralrr;cnte a chave do regímen federa
tivo. Pois apenas algumas emendas e um discurso se refe
rem ao difficil problema, conformo testificam os tres alen-
tados volUihes dos Annaes da Constituinte. . . 

A primeira emenda apresentada é da lavra do Sr. Vir
gílio Damasio, c assim redigida: «Ao n. 3 do art. 5 - Em 

, vez da eX;pressão - dos poderes Jocaes - diga-se - do Go
verno do Estado ou da sua Assembléa \Legislativa». Essa 
emenda l'oi subsLituida pela Commissãa dos «Vinte tJ Um:., 
por esta: «Ao art. 5 e no n. 3, depois da palavra - tran-' 
quillidade - diga-se - nos Estados ít requisicão dos respe
ctivos Governos). «Annaes, vol. 1•, pag. 88;) O ultimo al
vitre foi o acccit·o pela Constituinte c incorporado ao actual 
art. 6• da Constituição., 

. 1Na primeira discsussão, foram offcrccidas as seguintes 
emendas: 

"Substil.uum-sc as palavras - . cm negocias peculiares 
aos Estados - por estas outras - no lerritorio do~ Estados. 

Substitua-se o § .J.o pelo seguinte - ·Para assegurar o 
cumprimento elas leis ela União c a execução das sentenças 
dos Lribunaos federaes. nos termos em que uma lei especial 
regular essa intervenção . 

.Sala das sessões, 13 de dezembro ele 1890 . .:.._ Chaaas Lo-
pato. '! · --· 
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"Ao art. 5• - SubstiLua-se pelo seguinte; 
O Governo federal não intervirá· em caso alsum nos ne

iOOi·os peculiares aos Estai!! os. 

A bem dos interesses da União, porém, cumpre-lhe: 
i•, repellir iuvasão· estrangeira ou de um Estado em 

putro; 
2•, manter a fórma republicana federativa; 
3•, re~stabelecer a ordem e a tranquillidade,, á requi~ 

sioão da respectiva Assembléa Legislativa ou do respectivo Go-' 
verno, quando aquella não estiver funccionando; 

4", assegurar a execução das leis do Congresso ·Nacional 
e o cumprimento das sentenças e de quaesquer outros actos 
federaes. · · 

·sala das sessões, (1'3 de dezembro de 1890. -J. V. Meira 
(le Vasc'oncellos. -João Barbalno. - Be,llarrnino Carneiro,, 

«Ao art. 5" - tSubstitua-se pelo seguinte: 
O Governo federal não pode~á. determinar a intervenção 

da força publica nos Estados, sal:vo: 
. ' 

i•, para repellir a invasão estrangeira ou de um Estado. 
em outro; · 

2•, para assegurar a fiel execução da Constituição e das· 
leis. federaes e o cumprimento das sentenças e decisões dos 
juizes e tribunaes da União; 

3•, para, á requisição dos respectivos Governos, restabe
lecer a ordem e a tranquillidade. - F. Veiga.:. (Annaes, 
:vol. i•, pag. i52.) · 

«Ao art. 6• - Substitun-se pelo seguinte: 
Sem requisição dos respectivos Governos ou Gamaras Le

gislativas, .o Governo federal não poderá intervir err1 nego
cios peculiares aos Estados, salvo: 

1•, para manter a fór~ repuhlicnna federativa;' 
2•, para assegurar a oxocucão das leis do ... Congresso e 

.o cumprimento das sentenças federaes. - Cy~ülo de Le.mos.• 

. (Ann.aes, vol. i• pag ,2i5) . Cumpre observar que esta emen
da figura nos .4.nnaes, como· attinento ao. art. 6•, mas, ·na 
realidade, pertence ao 5", segundo indica o seu assumpto e 
a reolarnacão do seu autor, feita á Mesa e por esta .atten-

. di da. (Annaes, vol. i•, pag. 224,) 
Tendo o Congresso approvado o· texto do projecto, com 

a modificação proposta pela Commissão ·dos «Vinte e Um• 
·o Presidente considerou prejudicadas todas essas err1endas. 
(Annaes, vol. 1•, pag. 301.) Algumas dellas, porém, foram 
reiteradas com ou sem ai Lerlicão, e, outras novas, o!'í"ereoidas 
p.o correr da segunda discussão, como so vê: 

«Ao art. 6• - Modifique-se assim: 
O Governo fedet•al só poderá intervir n6s Estados·: f•, 

2•, 3' e 4• (como está no projecto), · aooresoentando-se o se
guinte: 

Paragrapho uniÓo. Ein caso algum, porém, intervirá o 
me.~mo Gove),'!.IO !la!! questõe§ pO~\l!Ja!:<l.~ doª E!!tat;loª'· .. (P~!g 
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modo pot• que csM redigido o art. G" do projecto, parece que; 
nos caoos nellc previstos, o Governo Federal púúc intervir alt! 
mesmo nas r]llestões peculiares dos Estados, o qnc, penso, não 
lhe deve ser permi L Lido cm hypotheac alguma.,) 

Sala das sessões, 26 de Janeiro do 1891. - Pmncisco 
.Vciya", (.4.nnaes, vol. 2o, pag. 475.) 

«Ao urt.. li". Em vez de -:-- sentenca:s fcderacs, diga-se -
~cnlenr;as c decisões do Tribunal 1Federal de Justiça. 

Sala das Sessões, 26 de janeiro de •1892. - Leoviyitdo 
Filouei1'as:., (Annaes, vol. 2", p~g. ~8·2). 

"Ao art. 6". Na primeira parte desse artigo, cm vez das 
palavras-- não podel\íh intervir, diga-se - niio intervirá. em 
caso algum nos. . . _ 

Supprima-sc a palavra - salv·o. 
Antes do n. J•, accrescentcm-se as palavms seguintes: ,_ 

'A. bem dos interesses da União., po11ém cumpre-lhe: 
Nos ns, 1 c 2 suvprilila-so a palavra - para, 
No n, 3, supprimam-se as palavras - para - e - nos 

Estados, accrcsccntem-sc depois da palavr:c. - governo - as 
seg'Uintes, - ou· das respectivas Assembl·éas Legislativas, 
quando estiverem estas funccionando. · 

No n. 4, supprin·.'a-se a palavra - para - c accresccn
tem-se depois de Congresso, a palavra - Nacional ,_ c de

. pois de scntencas, as _palavras - c de qualque1• outros actos. 
Sala das sessões, 26 de janeiro de 1891. ·- Meira de Vas

concellos:., (Annaes, vol. 2", pag. 493.) . 

«Ao art. u•, § 2° (deve ser 1") Substitua-se a palavra -
estrangeira - pela palavra ....:. estranha, - e supprilnan(-Se as 
palavras que se lhe seguem. · . . 

· § 3•. ISupprimam-se as palavras - nos Estados . 
§ .í•, !.Depois da palavra - scntenr.as, - aecrcscente-se -

c actos. . · · 
·Sala das sessões, 27 de janeiro de 18!11. - Gab1'iel Mcc

oalluies-., (Annaes, v o!. 2~, pag•. 5:YJ.) 
üo art. 5" (deve ser u•) - SubsLi tuam-se as palavras 

;__ om newooios peculiares aos Estados - por estas outras -
no territorio. dos Estados,, ~ 

!Substitua-se o § 4• pólo seguinte - Pura assegurar o 
cumprimento das· leis da União e a execucão das sentoncas 
dos tribunaes federacs, nos Lermos em que mna lei especial 
regular essa intorvencão. 

· Sala das sessões, 13 do dezembro de 1890, - Chayas Lo· 
.bato•, (.4.mwes, Y•Ol. ,2•, pag. lí94.) · 

.SubmcLLiclas d votos, todas essas emendas foram' rcjeita
àns, sem que tivessem sol'fl•ido ·a mais ligeira impugnação, 
como, nli'Ús, ,hi Linha acontecido por occnsião da primeira 
piscussí1o .. (,llmacs, vol. a•, pag, 22. ). _. ... 

S. - Yol .•. II~., 17 
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Eis ludo quanto em si conlém, a respeiLo dessa materia 
tão delicada, o vasto reposil.orio dos l.raballLos da ConsLituinle. 
As r·azões que levaram essa memoravel Asscmbléa a rejeitar 
systerr;aLicamenle todas aquellas modi!'icucões, e a preferir
lhes o texto do projecto primiLivo, não Jiguram alli ou alhures. 
De onde as difficuldades com que vem lutando o exegela para, 
na ausencia quasi absolu la rlo elemento hislorico, restabe
lecer a mens leais que presidiu á e laboração dessa parle da 
nossa Constituição, e daqui a grande controversia qlle se nota 
entre os nossos mais abalisados jurisconsultos, sempre que 
são .chamados a inlerprelar alguns dos dispositivos consLitu
cionaes ele que ora nos occupamos. . 

Mas, si esse material não é sufficicnte para, com elle, 
se reconstilllir o pensamento do legislador constituinte, em 
.toda sua pureza ideogenica, representa incontestavelmente um 
contingente preci·oso para se firmarem as extremas denlro das 
quaes se deve procurar a verdadeira \nterprctacão .daquelles 
preceitos legislativ·os. 

E' assim que, cotejando-se as diversas redacções pro
postas para o art. (i• se verifica diuturnamente que o propo
sito invariavel dos seus autores foi estabelecer, como regra 
geral, o principio .de não ser permittido ao Poder Central in
tervir nos negocios peculim•es aos Estados, e apenas constitui.:. 
os nos casos expressament-e determinados. «0 Govemo Fe
deral não intervirá ... salvo~ (anle-projec~o, A. Brasiliense: 
<W Poder Federal só póde inte1·v'il•» (ante-projecto, Werneck
Pesta.na) ; co Governo Federal não pode1•á. . . salvo» (ante
projecto, M. Castro); «O Governo Federal niio poderá inter
vi!'. . . salvo» (projecto da Commissão) ; «O Governo Federa1 
não poderá intervir ... ~alvo» (projecto do Governo Provisorio); · 
"o Governo Federal não poderá determinar a intervenção . .. 
salvo», co Governo Federal s6 pode1•d ·inte1·vin (emendas F. · 
Veiga); -.:o Governo Federal não poderá ·inte1•vi1· .. . 1 salv'o 
(emenda S. de Lemos). O Sr. Meira de Vasconcellos parecià 
mais radical e, em emenda assignada por elle e pelo egregio 
J. Barba lho, propunha: «0 Governo Federal não intervirá em . 
caso algum»; mas accrescentava que, «a bem dos interessr,s 
da União», e esta cumpria praticar os aolos especificados nas 
alineas do arligo em questão ... E, justificando a sua opinião, 
disse elle da lribuna: , 

«Parece que h a na disposição uma visível contradicção. 
Ninguem dirlál que repellir invasão estrangeira ou 'de um · 
Estado em outro, manter a fórma republicana federal, resta
belecer a ordem e a tranquillidade c assegurar a execuolío das 
leis do ·CongTesso c o cumprimento. ·do senLonna~ federaes, 
constiluc negocias peculiares aos Estados. Todas essas cou
sas são de inleJ·essc geral e por conseguinte da competeneia 
do gover~o federal». (;lnnaes, vol: 1 ", pag. 248 .) 

Infelizmente nü,o podemos concordar com os- illuslros 
signatarios dessa emenda. cuja razão esttí explicada no tre
cho transcrip.to. Pois, a nosso ver, l.odas as hyp·otheses alli 
enumeradas Jmportarn, com excepção ela pt•imeira (repellir · 
invasão oslrnngeira on ele um Esl.ado em ou.tro), qllc, por sua 
nalurezn. pertence n compet.enoin federal, "negocias peculia
res aos Estudos). Porquanto, sendo inherente :\ autonomia 
.dos Estados regerem-se ollos pelas leis que adoptarem (Cons
•tituição Fed., art. 63), a União, impondo-lhes a fórma repu-

I ;"' 
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blicana fcderaLiva, int.erw~m manifestamente cm negocio que 
lhes G peculiar: cabendo-lhes tambem u manulen~ão da or
dem c ela tranqui!lidade rlcntro dos respectivos Lerrilorio~, o 
auxilio que o governo l'cdcral lhes venha prestar. para esse 
fim, redunda incontestavclmcntB na intcrferencia em negocio 
peculiar a elles; cumprindo-lhes finalmente tornar cl'fectiva 
a execução das leis o sentoncas i'edepaos, os actos da União 
neste sentido ·implicam igualmente a pratica de neg·ocio pe
culiar a elles. Exercendo, porta:nto, essas attribuições, bem que 
de «intcrrcsse geral», o Estado ·federado invade a osphera do 
acção dos Estudos particulat•es. E, si assim não fosse, isto é, si 
a pratica desses actos estivesse naturalmente dentro da com
potencia normal c orclinaria dos p-oderes federaes, o legislador 
c.onstituinlc não teria necessidade de commellel-os expres
samente a esses poderes, sob pena de ser redundante; defeito 
esse que se lhe não pódc attribuü·, nem se irrogar uma grave 
injuria (I sua sabedoria, c contrarias o velho preceito de her
meaeutica: lc(Jis, nihil in eis debet esse inutile, ac super[luurn, 
sine minisle1'io al'iquid ope1•ando. · 
· E essa é, aliás, a doutrina sustentada pelo proprio Bar

bulho, nos seus notavois Comrncnta1'ios, quando, rlepois de se 
referir a cada uma das hypothcses em qne a ConsLituioão 
permitle a inte'rvenoão, conclue: · · 

«E ESSES CAsos ·impõem-se evidentemente a ACÇÃO IN
'J'ERVEN'!'ORA, energica C prompta, DOS PODERES FEDERAES, Cil
bendQ a iniciativa ú:quelles desses poderes que as circumstan
cias, o momento e a natureza do negocio indicarem~. (·Pag. 22). 

!.São, por conseguinte, casos t.ypicos de intervencão, re
conhecidos pelos nossos melhores constitucionalistas, consi
gnados na lei fundamental dos Estados Unidos (art. IV, se
C~Ii1o IV), c na Argentina (art. ()•) que serviram do modelo 
á nossa, c acceitos pelos mais conspictios publicistas desses 
dois pair.es. . 

· 'l'endo sido, como ficou demonstrado, o proposi to do legis
lador constituinte só admittir a intervenção federal nos casos 
por ollc expressamente· determinados, a intcrpreta~~ão dos re
spec!.ivos textos deve ser st1·icto scnw, afim de que as ex.., 
ccpcões alli abertas lá regra federativa que manda respeitar a 
autonomia dos Estados, não sejam ampliadas por analogia ou 
paridade, a hypothoses arbitrarias, et·cadas pelas convenien
cias politicas de occasiü·o, e, por isso mesmo, perigosas, sinão 
fi\taes,. :.í estabilidade da proprin federação. Benlana I'CStl•in-
ucnda, odiosa amplianda. · 

Nesses teririos, a acção do Governo Federal deve gyrar 
dentro elos limites estreitos c intransponíveis que sabiamente 
lhe traçou a· nossa lei magna, e constantes das alíneas do 
art. o•: invasão estrangeira ou ele um Estado cm outro, viola
ção ela fórmn republicana federativa, perturbação da ordem 
o da Lrnnquillidncle, para cujo rcslnbcleoimento o Governo do 
Ef:l.aclo int.et•essarlo invoque o auxilio da União, e, finalmente, 
recusa clnR aul.oricladcs cstaduucs de cxecnl.arcm as !ris c us 
sentenças federaes. 
· Deantc desses principias, o hcrmcncul.a chamnclo. a re

solver .iuriclicamente um caso concreto, eleve, cm primeiro Io
gal', csl.uda!• ctJirlarJosnmente ·O· J'aclo que se lho ofl'orcco, o, 
depciis, verificar si cllo se enquadra perl'eil.umentc cm nmn 
clus hypothescs constitucionacs, próviamen te in tcrprctaclus. 
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· Ora, u caso que se nos antolha neste ruomento, f~i caP,i· 
tulado cm o n. !l do ar L._ 6°, conforme a mensagem prcsalemllal 
do 23 dnlezemilro de 1022. Vejamos, poi~, o que so deve en~ 
tender por : 

Fór.11w 1'epublicana {ed~1·at'íva 

. Essa expressão, como ficou demonstrado,. vciu do ante~ 
projecto Wcrneck-Pestana, com um addendo do Governo Pro~ 
visorio, proposto pelo marechal Deodor.o, em reunião por 
este presidida, c em 9u~ se pro~edeu á revisão do pr?je~to. 
elaborado pela Comm1ssao .Especml. (J. C, Gomes R1be1ro 
,\ Genese Histo1•ica da Constituiçio Federal, pag, 228) •. E é 
tudo o que existe nas fontes, a respeito desse dispositivo, cuja 
interpretMão tem suscitado tanta celeuma no Parlamento c 
na. imprensa, sempre que .se cogita da sua applicacão. 

· De feito, definir de um modo preciso aquella locução ver
bal, afim de se poder determinar corr~ exactidão-· quaes as aber~ 
racões ·do conceito por clla traduzido, não. nos parece uma ta
refa de fac i! execução; antes, pelo contrario, as torrentes da 
oloquencia e de tinta que, para isso, se teem despendido, con~ 

· vencem-nos das grandes difficuldade~ da empreza. 

Po.i 1\ladison quem primeiro procurou delimitar o seu. -
tido em que deve ser empregada a expressão - fórrna 1'eptt• 
blü:ana. Na sua epístola ao povo do Estado de New York, dh:ia 
·Clle: · 

" .•• 'definimos uma Repub!Íca, ou aquillo a que se 
pôde dm• esse nome, um Governo que tira todos o~ seus 
poderes directa ou indirectamente da grande mas~a do 
povo, e que é administràdo por pessôas que del,eem as · 
suas funccões a titulo precario, por tempo determina~· 
elo, emquanto bem servirem", E mais ·adeantc: "E' 
bastante, para essa fórma de governo, que as pessõas 
que o cxercnm, sejam nomeadas quer directa, quer in-

. directamente, pelo povo, o obtenham a ,sua nomeação 
por llm dos . modos que acabamos do especificar:· sem 
isso, todo o governo, nos Estados Unidos, ou algures, 
ainda que tenha forma popular, seja bem organi~.ado 
ou executado, não terá o caracter republicano, (Fédé-
raliste, n. XXXIX.) · 

Mas, apczar de adoptada pm• varies publicisLas, a llOCiío 
~" (M'!!ll!, 1'epub!'i~ana, estabelecida pe)o gran_de apostolado das 
msL!Llllçoes pohtwas dos Estados Umdos, nno !'apresenta in
teg!~ahnente a realidade dos factos, porquanto, nas Republicas 
ma1s dern~cratas, com a daquelle pt'oprio paiz, ha autorida.:. 
dcs que nao 1:ecebem a sua investidüi'à do povo e nem por 
tempo dotm•mn~r.do, Cooley chega até admittir a bypotbese 
dü uma Hcpubhc~, monarchica, com um roi hereditario e um 
J>arlamento eleito pelo povo; mas, no seu cntendet' a form·a 
do gove1•no garaptida pela Constituição norte~am~ricana, ú 
n.quella cm que nuo só os representantes do povo fazem as leis 
o os seus as·entcs administram a cxecucão de !las· como tnm
)len~ o. J)O~o directa ou }n~irect.amente elege Ó ·Executivo.; 
. (Prtnc,.pws oeracs !le D.tr!Jt~O. Constitucional trad, de A • . 01'!1Z, pag, ?2.5., ). . ... ... . . .. ' ' 

....... 
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· : . Como se vê, para este constitucionalista o- que caracter i~a 
a fórma republicana, ó a eleição popular da legislatura. E, ·para 
Paschal "a representação é uma das condições cssenciaes des:. 
~a fórma. (La Constitucion de. los Estado,, Unidos, tt·ad. de 
Calvo, paragral)ho 175.) 
• Os publioistas argentinos, bem acccitem cm principio a 
r..oção de forma republicana, dada· pelos norte-americanos, 
i•ostringem, todavia, o sou conceito, fazendo-a dimannt· das 
condições cm QU!.l a Constituição argentina pormitte c garante 
a organizacüo politica das províncias, nos termos do art. 5• : 
. "Cada provincia dictará para si uma· .Constituição ~ob o 
svslema respectivo republicano, de accôrdo com os prin
dpios, declarações e garantias da Constituição Nacional, c que 
assegure a sua administração de ,justiça, c seu regimcn muni
cipal, c a eclncacão pt'imaria. Debaixo dessas condi~õea o Go
verno li'ederal garante a cada JH'ovincia o goso das suas insli-
t . õ , . ut~ es •. 

As seguintes passagens demo.nstt•am plenamente a proce-
'rlencia da sua asserção: · 

"0 art, 6• da ConsliLuiçiío é co'nsecutivo ao 5•, c bi'labe
. Ieee os meiós para se tornar effect.iva a garantia dada ti~ pro
:Vincias"-,. (1\1, ,J. Estrada --.., Cu1•so de Del'ec/w Con,qtitucirmal, 
:vol. s•, pag. 151.) . · ~ . . 

''O art. (6•) prcsuppue a extstencia de um governil unlc
riormente organizado de accôrdo com o art, 5•. que c~tabelccc 
as condições da garantia federal," (Aguslin Veclia - Con.,ti
tucirJn A?>ge.ntina, pag. 54.) 
· "As províncias devem organizar-se politicamcnlc confor
me o art. 5•, o então ao governo, para. que. a sua promesr.a de 
·amparo não seja uma mentira, cumpre servir-se do direito 
de intervenoão que lhe facult.a. o art. t•", (P, Araya, OJl. cit., 
:vol, 1•, pag. 148.) · 

'.' Al6m desses caracteres geraes c hisloricos da fórma re
vublicann, a Constituicão argentina requer, nos governos orga
nizados pelas províncias : 1•, harmonia com o que. clla esta
beleceu para a nação, e 2•, que estejam de accôrclo com os 
seus principias, declarações o gurantias, (,Joaquim Gonzalez, 
~fanual ele la ConstUución A1•ycnt-ina, pag. 722.) 

"E' alguma cousa differente ã. doutrina que surge dos 
textos o rlo espírito da Constituição Nacional. O art. 5'· não 
se limitou como a secção IV rio art. 4• da Constituicão do norte, 
a. offerecer a !rarantia de uma "forma republicana", mas offe
rece-a pat•a o ooso. .e e:iei'Cicio das insl'ituiçõc,, provinciae,q, 
donde resulta, ele prompto, uma differencn. que clcpoi~ com
mcntm•ei. Em primeiro Jogar, as constHuicões devem ser cal
cadas doutro elo systoma representativo-republicano, clr ac
cm·do com os JWincipios, declw·ações e oanintias da Con.;t'itrti
c•'io Nacional e neste ponto é que se nota uma cliffnrcn~a ainda 
mais import.anto.,, 
· Com effeito: eisas declnrn~õcs, principios c g:trantias 
Indicados no art.. 5•, nüo silo tão s6menie os relativos ti liber
dade civil o politica, sinlío tnmbcm os l'elativos {t orgunizncfío 
âo Governo que a Constitui cão tem em vista, is! o (• tio go
verno represenlal.ivo-republicaJlO quo ctla artopl a c 'Hê'gnnrlo 
elln o estabelece (nrt. t•). (Gonzalez Calrlert)n Dcreehr- Pu.-
f!lico Provincial, pag •. ~.64,). . · · · 
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E finalrnenLe Barraqucro, "buscando luz na histor.ia. .r .nà 
i.radicão argentina, no direito comparado e nos prlllC!pJos,, 
geraos da sciencia", clleg!l á conclusão ~e que, s~ o t~xlo d,~s 
constituições norte-amcrwana e argentma si'ío 1denL!co~ o 
seu espirita c seu sentido são diverso". E assim o demon~ 
stra: .: 

upeJo art, 5", impõe-se a cada província a o~ri~açãc. di') 
ndoplar uma constituição concordante com os prmcJp!os ela 
Constituição Nacional, como condição para lhe serem garan
tidos· o goso e o exercicio das suas instituicões. A nosoa Con
sd tuição assignala, f!Ois os cara~te~e_s da fó~ma republican~; 
que protnette garantir. A Const.Jlmçao ameriCana, por6m, h
mita-se dizer: "Os Estados Unidos gararüirão a cada um elos 
Estados da União uma fórma republicana do governo", etc, 

Essa difl'erenca tem umtt imporLancia capital, como re
gra do inlerpretaoão consLHucional,. tratando-se. de interven
ções levadas a cf'feito, em nome dos pricipios e direitos ga
r:mtidos pela Constituição nacional." (Op. cit., pags. 176 a 
188. . 

Ora, a nogsa ConstiLuíoão, sobretudo nesta parte Stl ín•pi
rou na garantia, como · 6 fac i! verificar-se, cotejando-se o 
ante-pJ'Ojecto Wcrneck-Pestana (uriico quo trata da fóJ•ma 
J•cpublicana) com os dispositivos da ConsLiLuicão argenlina.· 
Por abi se vil que o art .. 6" rio anlc-pro,íect.o é lambem, r.omo 
o argentino. um desdobramento do anterior, assim reJig·ido: 

"Carla ]!;gl.arlo govcrnar-se-ha por suas proprins leii> con
stitucionaes c ordinarias, com a resf.ricoão de moldll-&s ao 
systema republicano c de respeitar e fazer jurar e respeíi.ar 
sobre as suas proprias leis, os preceitos da Constif.uir,ão Fe-
deral." · · 

Eis, pois, n norm11 segundo 11 qual os Estados se deviam 
constituir, c, no artigo seguinte, a sanc()Üo cm que inMrro
rJam. caso não a fizessem. Ila entre esses dous dispositivos 
uma relnrfío de depondencin trto intima que uni não póde ser 
interpr•etado sem o ouLro, tal qua.l aoont~coe na argcr-tina, 
conformo n lição rlos esoriplorcs supracitados, todos aocordes 
cm eneonlrar nos dous arUgos mencionados uma perfeita sueM 
cessão do idéas pela qnal se unem e se complet.am. 

E' verdade que os f.ext.os Jll'imitiyos dos nrts. 5" c G", com-· 
quanto mantidos quasí integralmente pela Constituinte, não se 
encontram proximos um do outro em o nosso estatuto Lnsico. 
E' que a Com missão nomeada paio Governo. Provisor lo ado
ptando o pensamento do anle-pro,jecto Wcrrieck-Pestan~l, en
t.cndou, todavia, J?assar a mntorin do nrl .. 5" para o titulo se-: 
gunclo do seu pro,]ecto, quo so inscrevo·- Do Estado- o onde 
sob o n. 71, tom a seguinte rcdaccão: ' 

·~ Ca~a Esl.ado s:ovo~na-se-ha pelas suas propria~ leis 
con~l JIUC!Onaes ~ ordmar1as, com a condi cão de amoldul-M ao 
J·cg·Jmen repubhcauo o nos principias J'unclamontae;; couslM 
r,naclos nesta Consl.ituicão," . · 

. . Como se v~. poJo anle-pro,jecto, os Eslndos eram sómr.l'te· 
Ohl'Jgndos a AM:OWAn as suag leis ao ~ustcm.a 7'cpublicano o a 
HllSPJ~I'rA!L os 1l7'eo?·itos ila ConsNtu.içtín Federal.: ao pnsso 'que,· 
Pülo lll'O,Jecl o, rlwwm mnoldnl-fls I n mhom nos 1n•incipios (un
rlrmwntaes ela Constitwiclio J'odel'al. A lei bnsioa ela Hepublicn 
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deixará, assim, de sc·r um objecto de respeito, apenas pura 
SEI'vir de modelo ás organizações JlOliticas esladuaes, So:t.re 
ella, portanto, deviam ser calcadas as Conslituicões dos mem
bot•s ela Fecleracão Brasileira. 

O Governo Provisorio, no decreto n. 510, de 22 de ,iunhó 
de 1890, conservando o dispositivo çlo art. 7_1 do projecto, 
deu-lhe, contudo, sob o n. 63, a seguinte redaccao: 

"Cada Estado reger-sc-ha pela constiLuicíio e pelas leis 
que adoptar, comtanto quo se m·aanizem sob a (61·ma re2Ju
blicana, 'llÚO cont1•ariem o.~ pl'incipios constitucionaP-s da 
União, re.gpeil.em os direitos que esta Constituição aõ;;egura, 
c observem us seguintes regras: 

1•, os Poderes. Executivo, Legislativo e ,Judiciaria serão 
rliscriminados c independentes; · 

2•, os governos e os membros da legislatura locaey ~er1io 
electivos; · 

a•, não será electiva a magistratura; 
· /1•, os magistrados não serão clemissiveis sinão por sen

tença; 
5•, o ensino será leigo o I ivre em todos os gráos, e gra~ 

t.uito no primaria.". 
O "regímen republicano" foi suhstituirlo por "fórma repu~ 

blicana", e a obrigaoão dos Estados tomarem por modeltl das 
suas ConsLitnições os principias funclamenlaes da. Federal, mu
dou-se 11ara o dever ele não contral'im•em elles esse~ prin
cipias; c impoz-sc-lhcs a observancin daquellas regras, que 
deviam ser cousa differcnLe ela fórma ?:epnblicana e dos p1'in
cipios constitucionaes, a que se refere o corpo do artigo. 

Suhmett.ido o pro,iecto ao Cons·rcsso Constituinte, a Com~ 
missão elos "Vinte e Um" propoz a suppressão daquellas re
gras. E o 'St•. Nina Ribeiro offcrecen-lho uma emenda assim 
.iust,ificada da tribuna: · 

"Estabelecem-se nesse art.igo condiçõe's ·e regras para a 
cont.iLuição dos. Estados, que além ele sttpe!•(luas e d::~meces
sm•ias, importam uma restricoão ;\ soberania que não lhes 
pt\de ser conLest.acla. . 

A emenda substituLiva que Lemos a honra de submetter 
ri consideração elo C::ongresso, consagra o princ1pio da soberania 
dos Estnclos, reconhecendo-lhes o· direito de se regerem pela 
Const.if.uiçfio e pelas leis que adoptarem, 'sem outra re8t.rtcção 
que niio o J'cspeif.o ao~ principias const.itucionnes dn União. 
(Annacs, vai. U, pag. 162.) 

Eis a emenàa: 
"Cada Estudo rcger-se-ha pela Constituição e pelas lois que 

acloplar, respci tarlos os prhH1ipios comi itucioriaes dn União. 
- Lau1'n Sorlrâ o out.ros." 

Orn. o C:ong·rc~so, nppt•ovnnrlo essa emenda, COI'COJ'clou 
com o snu rlrl'<'llSilJ', isto <1, f!tlC ellu, na l'Onlidacle, eonrlm~~ava, 
sem cnnr.liçõrs e reg'l'US "SUJlcrflua~ c desneccssnrins", lod0 o 
Ul'fi~·o ilo ]ll'O,ieclo. E, portanto, alli clcYom nsl.nr incluiclJ1S não 
~ó nqnrl!as reg-ras, mns l.nmhem n "J'óJ•mn republicana", qJJc 
ilrsnpp~l'ri!CII iln lc•xln para sn inrnl'pOI'!\1' nns '']Winripios rnn
sliltwionnrs iln Unifío". 
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Inca desse modo JH'OI"adu q1.1e o actual al'i. ti3 da COI\~ 
8tilui~flo é, em cssencia, o G" do ante-projecto-Wnl'ncck-J>cs
tana, c, por· ~onscgui~Jtc, que, ·entro ~qu~lle c o ü" actual, h~ 
uma correlacuo de iclens que os une !ll(hssoluvclmcntc opczar 

. ele collocados em capiLulos diversos. . 
· De fcilo o art .. 63 estabelece .o paradigma dentro do qual 
os Estados se devem constituir, e o 6• indica o meio :lo se 
tornar effeotiva aquella condição, Essa é tamhcm a opinião do 
;insigne Barbalho. (Op. cit., pag, 268) . 

.Do confronto desses dous ar!Jgos, conclue-se que a "l'óJ•ma 
republicana", garantida pelo n. 2 do 6• não é uma cousa 
.vaga, abstracta, ali i empregada para significar apenas quo se 
'üxige os Estados não adoptem a monarcbia, segundo a opi11ião 
de Madison, deduzida, aliás, muito logicamente. dos to1;nws ge
nericos da Conslituicão do Estados Unidos. O nosso Jegisla
àor, ao contrario dÓ norl.e-americano, delimitou, individuou, 
ccnorctizou a j'órma republicana que impoz aos EstadoJ, tra
'cando-lhc as extremas nos "princípios · const'itucionaes da 
União", em que •elle a incluiu, como demonstramos. E c~so 
'proposito ainda se torna mais paten~e coln a. aggrog~ção elo 
fldjectivo- "federativo", ú expressão- fórma republicana
de que se serviram as ConsUtui~õos que nós tomamos \)Ora 
modelo; · · . 

Como é sabido, a palavra - federativo - segundo ensi
.nam os lexiéologistas; significa: dn ferleracão, ou prctoncentc 
a c lia. E, portanto, "fórrna rApublicana federativa" quel' dizei' 
íórma republicana da federação, isto é, adoptada por olla o con
substanciada nos seus princípios consUI.ucionae~, a que os Es
,fados se devem submctler, sob pena clr. incort•cr na sancoão 
da alínea 2' do art. G?. · · 
· Não ú esta a primeim. vez que se procura inl.et'j)rct.ar o 
n:t. O~ com ~ auxilio do 63. Jtí cm 1802, n Commissão Espe
Cial, mcumbrda pela Camat•a dos. Deputados, de examinar .a 
organização dos Estados, dizia, no seu brilhanl.c pat.•eéer: 

"Corroboramos ainda a intcrprelacão quo ,iul•gamos vm·~ 
dadeira, confrontando a disposição do dito § 2" do al'l .. 6", com 
r, .do art .. 63, pela qual os Estados reger-se-hão pelas Comti
,Jt~.icõo:s e leis que .~doplarem, 1:espeitados o.! pl'Úicipios con
.11ttucwnae.~ da Un:lf(O, Quem poc em effectiVJdade esse res
pe.ito ? O Governo Fede!'al, por -meio. do poder CX.!)licil.o de 
mante·l' l! (!)?•ma ?'epublicana federati·va", (Documentos· Par
lam~tltare.~. - lntervenf)_!io no~ Estados, vol. I, pag, -120). 
. .Aquel!e at•t1 .. 63 6 a r~zão de Jer do art. G• e· do Jll'O.iecto 

em dtscu~sao, cu,Jn ex~cuçao suppue conhecidos os princípios 
oons~,ituc.ronnes da .Umão r, Jl!lis, Yale a examinar quacs são 
olles , disse da tribuna do ~enado o notavel jut•isconsu](o 
conselheiro Coelho RodJ'igucs. (Does. Parls op · c1't· \'Ol r· 

~ ''0) ., . - .. , ' ' :pag, 1~ , . 

. Tambem da tribuna do Sr.nadu, doulrinnva no ~esmo sen· 
ftdo o gJ•andc Barba lho : · · 

• "A Conslil.uit;i1o }'edernl nã,o impoz aos Estados a· cbt•i
~nc:w dr. pt·cscrer·ercm. nonc~sal'l,amente este pt·incipio no seu 
Ie~t.mon; n,o ~~·~. G3 drz .unrcamenl.c que ·cada :E:stndo t•,;:poi
lni a os :pruJCIJ)lllS conslllneionnr.·~ rln' Uniüe, c i~.~o nn ponto 
de C[l~fl traiamos, reduz-se a l),lilnl.et• n fôt•mn ?'eJlllbh'cana j'e
do•atlva·. (Does, Parls., op, c1t., vol. II, pag, /1!3), 
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·• lia, po1·érn, alguns illuslr•!ó exc•gela~ da nos~a lei J'unda
hwnlal que, levados pela idcnUdado lexica, existente cnlre a 
expressão - fórma republicana federativa - empregada no 
arL. 6', n. 2, c a que se enconl.ra no art.. !lO, § ·i', entendem que 
a intervenção federal, autorizada por aquclle dispositivo, s6 
elevo verificar-se no Estado que pretender sahit• da fcdet•aoão 
rJ tornar-se independente. Essa interpretação, porém, r·ão nos 
parece. procedente, porqunnl.o, a nosso ver, pat•tc de um pre
rsuppost.o falso, qual o da se suppor que aquclla axtH·es>iio 

. tenha o mesmo sentido crri ambos os artigos. 
No ar·t. !lO, o lcg·isladm·. prohibimlo que as l'ufur·n~ ra

formas constil.ucionacs a bolisscm a ''fôrma J.'IJpulilieana fe
derativa", leve cm mente imperlir que o Br·nsil deixasse rle ser 
uma republiea fcderat.iva, islo 6, 1m1 Estaclo federado, con
sf.ituido, portanto, de Eslados autonomos, ou, mn outros ler
mos, uma ferlcrac.ão de Estados su,ieila an reginwn rr.pu!Jli
c.ano. Teria cllc, quando; uo inciso 2• do arl, ü", autorizou 
a int.mwencão "para mánlcr a f<lrma republicana J'rrlcrativa ", 
usado dessa expressão naquclle mesmo sentido, admil.l indo que 
·cada l~stado ria União cnnstiluissc uma rcpubliqueta J'r.dera
tiva, islo 1\, ·um pequeno Eslado federado, formado, portanto, 
de Eslaclinhos aulonomos, suhmei.Lidos ao regímen republi
cano ? Não nos parece que alguem so,ia capaz de responder 
affirmat.ivamentc. Logo, a axprassito foi empregada em @en
t.idos differentcs, em um c cm oul.ro arl.igo, o que, aliús, ,j 
i'requenle, mormente l.t·atando-se de palawas. . 

Mas admiltamos para argumentar, que . o disp;,sil.ivn cm 
qucstiio s<l permiUa a inl.ervon(~iío na hypol.hese de um do~ 
l<~stados pJ•ci.cnder separar-se ria União. Ül'a, a separação 
tanto pode srr material, como ,jurídica, isto •í, um Esl.ado 
nwmbro de uma i'ederaoão pode sahit· dclla. niío s6 desintc
g·rnndo o. sou l.errilorio, mns lambem deixando dn respeitar as 
leis fedeJ•ar.s; 110r isto o'u por aquillõ, rllc· rompe o~ la~os 
:fNicralivos, e torna-se por conseguinte, independente. Logo, 
ainda por cssa 1 heOJ'ia. a inobservancia do;; "princípios con
st.ilucionar.s da União" importa viola(:iío da l'i'n·rna republi
cana federal.iva, r. dá log·nr a intcrYcnt;ão federal. 

Consislinrlo, pois, nessa fürni.à, como .hl ficou dilo, o. re
g·imen polil.ico, insl.iluiclo pela Consliluiçiio de 24 de. feYc
J•r.ii•o, é illflubilavr.l que o· Estado que, na organizarão ou na 
npplicacüo <lo sen mecanismo govr.rnam•mlal, se afastat• dos 
r.rincipios cons.tilucionacs {la Unirto, isto é, dos preceitos fun
dam_entues, r.sscnciacs clcslu; que, r.m summa. eontraviPt' es
lnl.ica ou dynamicamcnte eom os preceilos hasilarrs do go
verno que ndoplanJOs, viola a fôrma rcpuhlicnna que o arf .. 
63 manda respeitar. r; pot· consr.guiJüP, incoi'J'e na snnct;iio do 
art. .ll•, n. 2 .. 

ll!ult.iplas e polymorphicas, porlanto, si'io as mnrlalidades 
que 'essa inl'raccüo conslilncional porle as>umiL·, como, com 
muil.o Jn•ilho j{t rlissc o ahalizado o illuslro nwmln·n desta · 
Commissão, St' .. Lopes Gonr.nlvr.s: "Com cft'cito, não ha quem 
dcsconheca quo por diversos modos o differcntes pPocessoM, 
se pódc al.tcnlar contra a {úl'll/11 1'tJJl!tblicana ferlcrari'i'a. Não 
hn, porlanlo, quem ignol'c qllf' mu!Liplo~. siio os l'lenwnln~ 
constil.ulivo~ rlt's.,a J'•ír'ma rio g-overno". (1/l!(orm.a Consti/11-
cirmfll, pag;. 17) • · 

Srnrln n~sim, rlnrla a emergencia dr nm faclo ou acto po
litico, nponlado como perturbador ela "fórma rcpulllicann !'c
!le~ativa", cumpre verificar si realmente elllb viola um .dos 
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principias constitucionacs da União, islo é, um dos d_ogm!IS· 
jurídicos que sorvem de alicerce 1ís instituições republicanas, 
'consubstanciadas em a nossa lei fundamental. 

,Interpretado desse modo o texto em questão, ve,iamos 
agora qual · 

O poder com1Jefcnte Jla?'a intcrvi1• 

Como se sabe o arL G", princ. autoriza o ."Governo 
Federal'' a intervir' nos Estados, sem declarar, todavia, a qual 
dos 1.res ramos em que se clevide n poder publico compete essa 
missão. Isso deu Jogar á disputada controversia entro o~ nos
sos mais abalisndos publicistas, querendo uns que a palavra.-" 
governo - a IIi empregada, tivesse sido I ornada no se.n! l.do 
restricto cle·JJOde1· execntivo e entend.enclo outros que. o ,e!P~
lado l.ivesse usado deli a na accepQão ampla .. Essa ultima opi
nião acabou, todavia, por vencer, e hoje é ponto pacifico r.m 
nossa hermenoutica constitucional que a expressão - "Go
vei'IlO Federal" - foi usada no sentido rigorosamente tc..:hnico, 
comprehendendo o con,iuncto dos Ires poderes estadicos. 

Os publicistas modernos estão de accôrdo em considerar. 
o E.çtado, como constituído de Ires elementos essenciaes: na
ção, ter1•itm•io e aoverno. A este ultimo elemento Bluntschli 
chamou "a opposição dos governantes e dos governados". 
(Th.l!orie de /.'E'tat, pag. 13). Duguit., "n vontade dos governan
tes" (T1•ité de D1•oit Constitntionnel, vol. 1•, pag. 85). Orban. 
"dualidade entre governantes e governados" (Op. cit. vol. 1• 
pag. 145). E G. Jcllinek, "o poder cstadico" (Op. cit. •to!. 2•, 
pag. 61). 'Todos, porém, são nccordes em lhe attribuir uma ac
ç~o directora. coactora e coordenadora dn nacão, o cm distri
buir as suas funccõ.cs por vnrios orgãos, segundo os cn~ina
mcntos de Montesquieu, sobre a divisão de poderes. E outra 
não é a velha li cão de Bentham, assim exposta: "Supponde um 
cGrto numero ele pessoas (a que se pode chamar subclito;;) es
teja no habito de obedecer a um cidadão ou n um grupo de ci
dadãos conhecido' e detcrminnrlos (a que se póde denominar 
am;erno), - o con,iuncto desses cidadãos reunidos (subditos 
e .yovm•1Jo) di r-so-á em estado do ·eocjedade polit.ien." (F'1·a
aments sl/.1' lc aonvernement cap. I, § 10). 

E não foi sóm~nt.e nesse passo que· a nossa lei fundamen
tal empregou a palavra - governo - no sentido amplo, como 
dr:monstra o egregio Barbalho: 

"O emprego dos mesmas palavras em outros nrt.igos da 
Cons~,il.ui~Jío, para e,~Pri~ir o CO!J,i\thcto dos podere,ç f~lieraes 
ou a TJmao Federal (e nno reslriCtament.e o Poder Excculivo), 

· como nos nrts. 8, 24, 5.\, n. 2, o 66, ~ 2•, bom como no art. 6" 
ultima parto rias Di.qposições Transitm·ias : e o emprego da~ 
palavras "Poder Execut,ivo", qunndo n esto, independent.oJmento 
rlos out.ros poderes. quer so J'efei'Íl' a Const.ituição, nrl.s. 23, 29, 
:H§~?·e21,37pr. c§3,30 H,60h,71 §2•b) c 80 ~ t•.· 
(02'· r.11:. pag. 20). 

Ademais, outro ni:ío poclin sm· o pensamento nos ~.nlores 
rio, nogs~ r~s~'\Lul.o hns!co, clarln a fonlo cm que se inspil'Um -

· a C~onslit.\110110 Argunl.mn, que, ao contrario cln nm•l.r-amel'ir.nna 
ou,) o nrl. IV sec. IV, emprega a expressão -- Esl.ndos Unidos,. 
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m.a das palavras "governo feder~!.':._ com a signific~cão d~ con- · 
juncto de poderea, segundo a opmmo dos seus mats abu!Hados 
interpretes que assim se manifestam: 

"O governo federal como poder interventor, ó con~tituido 
do poder Executivo, Legisl!l!Liv.o e Judiciaria, sendo que r.nda. 
um delles inLel'vem de modos differentes. · 

A faculdade paro. intervir, dado. pela Constituição ao go
Yill;ho federal, não é privativa de nenhum clellcs, isoladamente" •. 
(Araya- op. cit. vol. 1", pag. 152). 

"Dissemos que as intervenções em geral, segundo a sua 
natureza e seus fins, c quando importam excepções 0\1 res
t.ricçõcs ti soberania local, são exercidas pelos tres pode~es da 
Nação". (J. Gonzalez - 011. cit. § 731.) . 

FiJ:maclo, pois C\sse criterio interpretativo da expressão 
constitucional, a faculdade elo problema da intervençãtl con
sisl·c apenas cm determinar n compotencia de ~ada um dos 
tres ramos rlo poder federal, na solucão pratica dos casos ver
t.cnlc!s, A essa respeito, as opiniões divergem aqui c na Argen
tina, mórmcntc no tocante á mantenca da fórma republicana, 
bem que a conento mais ponderavel seja a que admit.t.~. nE'sSa 
hypoi.!Jese, a competencia comulaliva do legiclativo c do cxe1 
cutivo, com ::t exclusão absoluta do judiciaria, por se tl•a!ar de 
uma questão eminentemente politica. 

•)uçamos a respeito os constüuoionalistas platmos comc
ç~.nclo por Gonzalez CaldcPon que ensina: "Com relação aos po
deres legislativo e executivo, a intervenção, como rí s~bido, 
nos dous primcil'os cnsos do art .. 6•- "para garantir a :fórma 
rcpublic~na ele governo ou rcpelliP invasGcs exteriores" - é 
um direito c em certo sentido um deve1·, sendo este ultimo tão 
sómonle, nos outros dons casos, -. "a requisição das autori
dades constiluidns das províncias para sus~ent.al-as ou restabe
lr;ccl-as, si tivessem sido depostas pela sedição ou por invasão 
ele outra província'~, ( Op. cit. paJl'. 88.) 

J. Gonzalez opina a respeito: "Esse (o poder politico) foi 
cont'inclo ao "Governo Federal", nos diversos casos em qur. c·stá 

. r·cforido. Nilo obstante como a maior som ma c essencia •.!c po
do r politico se acha depositada no Congresso ou na Assembléa 
do povo nacional e das Províncias, estabeleceu-se que "a in
tervenção nacional cm todos os casos em que a Const.Huir.üo 
a permitte o J)l'esc.rove é um acto politico por sua nalur~za, 
cu.ia vorificaçiío pertence exclusivamente aos poderes politi
cas .dn Nação: c estes são o Congresso e o Poder Ex~•cutivo, 
sem nenhuma parlicipnoão do Judiciaria" (as palavra,; cnt.re 
aspas pertencem a um accordão da Suprema Côrte de .Tu~l ica 
Nacional) . ( Op. cit., pag. 738.) · · 

Essa r\ tambrm a doutrina norte-americana, scgunr'o pon
l,;ficam .T. B!'yce (/'.,ri République Amt:h·ica·ine, 1• vol., pago, !lO) 
o Paschal (01l. cit., n. 233). E o proprio Poder Judiciaria dos 
Estados Unidos, desde o célebre accordi'io relatado. por T[mey, 
sobro o caso de Rhode-Tslancl, decretou a sua incompetoncia. 
para scntenc ia.r a respeito. . 

. Ent.rc os nossos publicistus dtl nomeada apenas At•islidos 
Mllfon defende a compotencin rio .Tucliciario paJ•a julgnt• da 
violncão ela mal.cri:t do n. ::? elo nrl. o•. (Does. Paris .. •JP cit., 
vol. 1 ", png·. 203) . 
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A maioria siniío .a unanimidade dos cscripl.orcs que aUI'iJ 
]Jucm os rlous poderes polil.icos por cxcc!lcncia· a l'aculclallo 
do inlcryit• nos Estados, para a manutcnçiio da fórmtt repu
blicana, é de opiniiío que ao Legislativo caho a primazia, o 
que, stl m1 ausencia deste, o Execul.ivo, dada ~ urgencia do 
umla aeçiío immcdiill n e acautoladora · do.s altos mi crc~s.~s na
cionacs, póclc intervir si t)t in quantum ató que o orgao cc.m
pclenln se manifcslo e rlelcrminc ns medidas que lho par<'ce
rem nccessnr.ias ao porfeilo reslahelcoimenlo da (ôl'ml! 7'PJHt
blicaua,ohlitoracla. Eis a cloul.r.ina: 

Vr.rl!A: "A ,iurisprullencina americana estabeleceu igual
mente que· o rcconlwciment.o rla l~galirladc ele um governo cln 
Esl.arlo ó nm nclo fie nal.nt·rza politica, o pertence, por·lauto, 
ao departamento politico. isto é, ao Congresso. Incumbe as
sim a este poder rlizcr, supposl.a uma dualidade, qual' é 1.• vet·
!ladoiro goYcrno cstahelcciclo cm um Estado, si é repnbliCIIno 
ou não, e si é opportuna a garantia a que se .rol'cre a Consl.iJ 

tuiçün. A decisão elo Congl'esso sor:í ohrigatoria para cada 
um dos domais dcpar·tamentos elo governo c não poclot•tí ser 
impugnada ante nllnhum frihunal. O Podct• .Tudiciario ser:\. 
nesse caso. obrigado a acalar a scnlonção do dcparlamcnlo 
politico." E mais adcantc: 

"Srnclo, como sftO, ftmdamcntalmcnlc' irlcnticas, as clau
sulas ria ConsUI.ui()ão americana o da Argentina, neste ponto, 
as reg1·as da primch·a são igualmente applicavois aqui c toem 
sido com errcito invocadas em casos bastanle ft•equontes sohrrJ 
questõll~ ele fórma republicana de algum governo do provin-

. cia." (Op. cit., pag. 55.) 

.T. GoN~Ar.F.z: I; O poclot• de inl.ürvit•, sob as duns fór.mas do 
arf .. fi", tem sido implicil.a e .primariamenl.o conferido ao Con
gresso. A CRI. e corpo correspondem todas as faculdaclcs creadas 
para mantt•t· e·reger·as relações das províncias entre si c com 
.a Nal)uo, na sua capacidad() polil.ica do Estados confederado~, 
clle deve decidir que gcnero dê governo é o que se estabeleceu 
um Estado; si é republicano ou nuo, segundo a Constitui
ção ... Em ·relação ao caso de sedição, o Congresso púdc an•
J•iguar c .iulgar si a Iórma republicana cstll ou não allcrarln, 
indicar nu rlispfir• os meios nrcr.ssarios para rcstahell~ecl-ri nu 
gnrnnlil-a lt província." (Op. cit., n. 732.) 

AnA YA: "E', pofs, indubílavcl quo o ar L (\" ria Consf.itu i
çiío, quando diz: ·•o Govemo Federal intervem no terril.orio 
das provincia·s. etc.", falia dos Ires poderes publicos, e quo. 
si primariam_onlú l.odos reconhecem quo ao. Cong·resso so con
cedeu a i'aculãadc do inl.cri'Jr, lambem concm•re ao cxcrcicici 
dessa faculdade o Podct' Executh·o, além rio no seu cm·actcr 
de coilr.gislador: 1 ", "como chefe supremo ria Nacão, encar
regado do J'azet' cumpl'ir n Oonsl.itui1)ão e as leis; 2", como 
commandanfe om chefe elo Exerci! o c Armada; a•, no uso dos 
.~cus poderes incidentes para declarar o estado de sitio, cm 
c.nso de ataque cx(crior, com appi•ovaoiio elo Senado" (Joaquin 
(,onzaloz) c, em· todo.1 os casos ·que 1Jcrtençarn ao Con(JI'r:ssn, 
min r.standu r.s/r: 1·eunido". E em nota, ajtmta: St'Jlltt•amo-no.~ 
vosla paPte da.;; opiniões elo Dr· .. Toaquin Gonzulc~. po1•qnc 
pcn.samc~~. qu~ .. ncsl a ~ituacuo, as all.ri!Ju ições rio Poder Exr.
c~llwo. suo ma1s extensas elo quo el'u esse autorjzado consw.u:. 
Clonahsta." (Op cit., pag·. 153 o n. 4.) 
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B.\HI\.\QUEimo: ",\. Constilu i1;ãu Nacional confere ao Pouet• 
:Feueral a faculdade de inlervit• uo torritorio das Provim:ias, 
para os e~feitos que ella mesma indica, mas não determina a 
qual dos poderes compete dizer si é chegado o momento do 
intervir. Entro nós não ha jurispl'Udencia estabelecida. Uns 
teem acreditado que é uma funccão meramente executiva, 
outros tecm sustentado, c a nosso juizo, com razões fundadas, 
CJUO é ao Congresso que cabe decidir por meio de uma lei, 
cm eadà caso occurrente, si se deve ou não levar a interven
ção a uma província." E, cm outro passo, ajunta esse escri
ptor: ;;Essa faculdade que, por sua natureza, compete ao Con
gresso, tem sido .exercida exclusivamente pelo Poder Executivo 
que, interessado na composição dos goverJ1oS provinciaes, tem 
espezinhado a autonomia das províncias o as tem· envolvido na 
anarohia c na guerra civil," (Op. cit., pàgs. 19ü c 197.) 

Não é diversa da argentina· a lição dos nossos constitu
cionalistas, como se vae ver, a partir do maior· delles, RuY 
BARBOSA, que, por meio de um projecto, provoca o Podet• Le
·gislativo a resolver sobre a obliteração da fórma republicana, 
neSLf.lS termos: "Considerando que, por essas .anomalias, incon
ciliaveis com a substancia do nosso systema de governo, assim 
como pela situação de arbítrio o desordem que aJii reina, se 
verifica a eventualidade; prevista na Constituicão da Repu
blica, art. ü", n. 2, de intervir o Governo Federa1 para ·manter · 
a fórma republicana federativa: o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." O Governo Federal intervirá no Estado do Amazonas 
para preservar naquelle Estado as instituições esscnciaes ela 
fúrma rc]lublicana federativa, ot•a alli subvertida, mantendo 
a sua justiça, o seu Poder Legislativo e a sua Constituição." 
.(Does, Parl., op. cit., vol. 12, pag. 1.20.) 

BARBALHO: "Entretanto, si a compctencia para a inter- · 
venção é primariamente do Poder Legislativo, que é o poder 
politico vor exceJicncia, nem por isso ficarão sem acoão os 
outros poderes. Aquello é o reguladO!' elo caso: o ExccuL\vo 
cumprirá ou fará· cumprir o que fôt·, para esse caso ou pot· 
determinat;üo geral, legislado pelo Congresso Nacional c terá 
mesmo a iniciativa· da intervenção (subordinadas ail clolibera
tlões do Congresso) si urgente fôr intervir pelo perigo da 

:ordem publica e tornar-se neccssario o immediato emprego da 
i'Ol'CR armada," ( Op. cit., pag. 24.) 

PEDRO L ESSA: "l\Ias a lJypotheso do n. 2, tio arf, ü", tem 
uma feição completamente diversa. Acima da neoessidade da 
intervencão, quo não é tüo m·gentc, está a de garimtit• a auto- . 
uomia dos Estados contra as usurpações c abusos do Governo 
.l•'ederal. 
. Delcrminat• o que é a J'órma republicana J'ederatint é as
immpf.o sujeito a controversias, como se ve uos cscriplorcs 
not•le-americanos o argentinos. Confiar esse caso de inter
.venciío ao Executivo é abrir a port·a a possíveis ou l.alvcr.l pro
vavcis abusos. Jlor isso os constitucionalistas norto-amorica
nos e argentinos, interpretando disposições semelhantes {ts 
nossas doutrinas quo ao Congresso compele a intcrvençiw,· 
possa hypolhese. (lli:L·c. do .Sup. J.'riú., vul. 1", 1" parle, pug. 533.) 

CARLOS l\IAXIl\íiLJ,\No: "Holova advertir CJUe a compolencia 
~o pongres~o para rç~olve1~ .p~ casos .c)ó at'h ,u·, n, F• !IÍÍO. Mva. 
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ser entendida de um modo absoluto sobretudo se lt·alando de 
dualidade de governadores ou de a~sembléas ·locaes. 

Desde que haja desordem c seja a inlervcnoão impelradn, 
não póde o Presidente da Republica ficar impassível até que 
as camaras fcderaes se reunam n deliberem após as obsl.ruc
cões em voga sempre que se debatem questões politicas." 
(Commentm•ios á Constituição Brasileira, n. U3.) 
· VIvEmos DE CASTRO: "Eu, porém, penso que a faculdade 

de intervir pertence aos dois podet•es essencialmente politicas 
-o Legislativo e. o Executivo- visto se tratar de uma 
funcoão que tambem é de caracter privativamente politico." 

"A iniciativa deve ser do poder que, no momento, póde 
agir na esphera das suas attribuil:;ões. 

Ora, achando-se o Congresso funccionando, si pela inter
venção se trata da susflensão de uma lei, como neste caso re
cusar-lhe a iniciativa ? 

" 
Ausente o Congresso, si a intervenção se impuzer como 

necessidade de ordem publica, por que não fazei-a o Poder 
Executivo, como no estado de sitio, ad referendum do Con
gresso ?" (Estudos ele Di1•eito Publico, pag. /16i.) . 

AnAu.Jo CASTRO: "Na Argentina, a iniciativa da interven
ção cabe, em todos os casos, ao Congresso, ficando a acção do 
Executivo delimitada ao período dos intervallos das sessões". 
(Manual da Const'ituiciio Brasileira, pag. 39; Manual Cívico, 

· pag. 35.) 

No mesmo sentido, manifestam-se AMPHILOPIUO DE CAR
VAT.I-IO, COS'l'A llARrtADAS e A. CAVALOANTI. (Does. Parl., op. 
cit., vol. f", pags. 221-223 e 561.) 

. Até aqui fallaram os autores cujas opiniões se modem pela 
capacidade individual de quem as emitte, oucamos agora a 
voz do co!Jendo Supremo Tribunal Federal, através da sua 
respeitlwel j'urisprudencia, firmada pela capacidade collcctiva 
dos seus eminentes membros, nos seguintes .accórdüos: . 

-" ... considerando que essa dualidade de legislatura im
porta portul'bacão da fórrna republicana federativa, o, por
tanto, autoriza, para restabelecer a normalidade dcsLa, nos 
termos do art. 6", § 2•, da Constituição Federal, a int.ervencão 

federal, que, conforme a ·melhor doutrina, cabe, na especie · 
vertente, ao Congresso Nacional, c, cm sua ausencia, quando 
haja urgencia, ao Poder Executivo da União provisoriamente, 
excluído de tal competencia o Poder Judiciaria, pm• ser o caso 
de natureza essencialmente política."· (Acc. n. 3.347, de 16 de 
abril de 1913.) · ·· · · 

" ... Considerando que essa dualidade de legislatura im
porta perturbação da fórma republicana federativa, o, ·por
tanto, autoriza para restabelecer esta, nos termos do art. o• 
n. 2, da Constituição Federal, a intervenção federal que, se~ 
gundo a melhor doutrina, cabe, na cspecie vertente, ao Con
gresso Nacional, e cm sua ausonciil, quando haja urgoncia, ao 
Poder Executivo da União, provisoriamente, excluído de tal 
comjlof.cncia o Poder Judiciaria, por ser o caso de natureza 
essencialmente política." · (Acc. n. 3. 348, de Hi de abril do 
,1913.) 

~Ao Congresso Nacional compete primariamente a inter
:venoao ~o caso do art. 6•, n. 2; emergencías, com tudo, podem ·. 

• 
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surgir, que .iustifiquem, como no caso de necessidade de irn
mediala declaração de guerra, ou de estado de silío, a acção 
isolada do Executivo, ainda que subordinada á deliberação do 
Congresso, cm sua primeira reunião." (EmAnta do acc. nu
mero 3. 513, de 1 de abril do 1914.) 

"A intervenção da União l!'ederal nos Estados é um acto 
essencialmente politico : por isso fallece competencia ao Poder 
Judiciaria para coú.heccr dos motivos que determinaram esse 
acto, ou das consequencias de natureza politica delle decor
rentes, sendo absolutamente indebita a sua ingerencia nessa. 
materia." (Ementa do acc. n. 3.545, de 16 de maio de 1914, 
;rei. Pedro Mibielli,) • 

"Mas, si no pt•üneiro, no terceiro c no quarto caso do· 
intervinção do art. 6" da Constituicão, ao Executivo cumpre 
dar logo as riecessarias providencias, impostas pelas cir
cumstancias, no segundo caso de intervenção, isto é, quando 
se trata do manter a fórma .republicana federativa, ao Con
gresso é que incumbe principalmente intervir." (Aoc. numero 
.3. 548, de 25 ·de maio de 1914, rel. L essa.) · . . 

"Considerando que, quando se dá, em um Estado, a dua- · 
!idade de assembléas legislativas, ao Congresso compete re
solver a questão,. sendo facultado ao Presidente da Republica · 
intervir, unicamente quando ha perturbação da ordem, o que 
exige promptas providencias. Esta é a doutrina verdadeira, 
a unica admissivel em face do art. 6' da Constituição; que véda 
a . intervenoão nos negocies peculiares aos Estados, exceptua
dos os quatro casos alli .indicados." (Acc .. n. 3. 688, de 12 de 
dezembro de 1914, rei. Les&a.) 

Considerando que o Poder Judiciaria tem a sua activi
dade restricta aos direitos individuaes, e que os direitos po~ 

· líticos sómente se tornam individuaes depois de preenchidas 
as condições de investidura e exercício; considerando que o 
Congresso Nacional, cuja competencia para resolver defini ti-· 
vamente a duplicata ou conflicto politico, occorrido ·no Ama
zonas, foi sempre reconhecida por este Tribunal." (Acc. nu-
mero 4.238, de 18 de abril de 1917.) . 

. . 
"Considerando que, tendo havido uma dualidade de go

verno no Estado do 4mazonas, já o Congresso Nacional, o 
poder competente pat'D. o caso, resolveu a contenda; o Supremo · 
•rribunal Federal não conhece do pedido, por não ser caso de · 
ltabeas-corpus." (Acc. de 29 de setembro de 1917, rei. Lessa;) 

· Mas, não são só a doutrina c a .jurisprudencia, os juristas 
e os juizes que proclamam a competencia do Poder Legisla
tivo para solucionar os casos de violação da fórma republi-

. cana fedel'ativa, o proprio legislador constituinte deu-lhe essa 
attribuioão, quando determinou no art. 2' das. DisposiçlJes 
transitm·ias, quo •;o Estado que até o fim do anno de 1892 não 
houver decretado a sua Constituição, será submettido, por 
acto do Congt•esso, t\ de um dos outros, que mais conveniente 
a essa adaptaçüo parecer, até que o Estado sujeito a esse t·e
gimen a reforme, pelo processo nella determinado". Dos· tres 
podere~. pois, foi asso o que lhe pareceu apto para julgar da 
organização politica dos Estados o fcirçal-os u entrar no re- . 
gimen conslitucional, conhecendo das conveniencias de cada . 
um o impondo-lhes uma Constituição adequada. 
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Do exposto,- portanto, dt'vernos cone-luir com um pere
grino cspirilo: "1'odos os autores sustentam que csln c~mpe
icncia é do Poder Legislativo, c alguns delles icem doulrl!la\lo, 
e entre nós isso se tem admii.Lido pelos usos do nosso dn•ctlo 
constitucional, que, na ausencia do Legislativo, para pul' 
termo á anarchia e evitar que a fórma federativa dcsapparc~a, 
o Executivo lance mão do rcmedio estabelecido pelo art. ü", 
n. 2, da Constituil}ão, intervindo. provisoriament~, nun~a. c.le
finitivamcnte, c devolvendo, entregando a solucuo defmtltva 
do caso ao Congí·csso Nacional." 

Resolvido assim qual a autoridade competente, vejamoS. 
agora 

O processo da inte~venção . 

A nossa Constituição, segundo, aliás, o exemplo not•tc
americano e argentino, limitou-se a autorizar a intervenção, 
sem dizer, todavia, o 'modo de se proceder á ella. Cabe, pois, 

ao legislador ordinario estabelecer o processo rcspeclivo. Para 
isso, tom elle dais caminho§ a tomar: votar uma lei geral, 
regulamentando todas as hypothcses possíveis, ou decretar 
u·ma norma para cada caso vertente. A primeira solução, 

pot•ém, ainda não logrou plena acolhida não só cnt.re nós, como 
na Argentina, c dahi a dispat•idade que se observa nas varias 
applícacões que se teem feito do dispositivo constitucional. 
llei'crindo-se ao seu paiz, disse um notavcl constitucionalista 
portenho o que podíamos, com a mesma verdade, dizct' do 
nosso: "A jurisprudencia parlamentar ou administrativa não 
existe; cada caso tem sido resolvido sempre com critct•io po
liLico, mas não de politica constitucional, sinão daquclla outra 
que tanto se repete o correspondo ús conveniencias pessoaes 
e parti darias." (Çlonzalez Calderón, op. cit., · pag, 88). E quem 
percorrer os Amwes dos dois Parlamentos visinhos, terá disso 
a certeza absoluta, . · 

Em vista disso, é escusado recorrer-se aos antecedentes, 
na esperança de se encontrar algum que possa servir de mo
delo a resoluções í'utums. Assim, pois, só os principias geraes 
que regem a materia, podem ot'ferecet• elementos para a dc
terminacão de um paradigma capaz de dar uma orientação se
gura á applicacão do preceito constitucional, aos casos concretos. 

Constituindo o instituto da intervencíio uma excepção á 
t•cgra .que consagra a auton·omia dos Est.ados, o emprego desse 
l'~mcdio constilucional deve, portanto, verificar-se sómenlc 
nos casos expressamente determinados, e nos limites cstri
ctamcnte nccessarios,. o quantum saiis para a oxtit•paciío do 
mal que se tem cm vista snuar; ó preciso quo o doente uiio 
morra da cura, c, por conscg·uinte, .Que n intervenção não mato 
a fcdol'açüo. A acoüo federal, pois, deve cil'cumscrcvet'-se 1í 
parto afi'cctada dos negocios peculiares aos Estados respci- · 
tando-lhes n leg!slacã,o o as p1•oprias nutorid~des, dÔsdc que 
tl!,llU c. ~utrus nuo seJam a causa· mesma da mtervoncão, ou 
nuo r;st(;Jnm por ell~ cont.~mina,qas c niio devam, por isso, ser 
.subsltLlll.das, c~mo !uz o cn•m•guto que poupa _o mui~ possível 
o or~allJsmo sao, tn•ando dcllc apenas a· porçuo indtspensnvcl 
a ov!lar a propagação do mal, e substituindo uns orgãos pOl' 
~~s. . - . . . 
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Essa é l.ambem a opinião de Barmquero: "A Intervenção 
do Poder Federal nas províncias é delicadíssima: ella niío 
importa absorver a porsonalicladc c as funcr;õcs ele lodos os 
poderes constitucionaes da ·província intervinda; o poder in
terveutot· nüo deve ir investido sinão daqucllas faculdades in
clispensaveis ao fim da inLcrvcnção, c cessar simultaneameulc 

, com o dcsapparccimcuto do facto ou causa que a dctcrminqu. 
, '1 Procedendo assim, as illlcrvctH;ões consultarão a autono

mia c dignicladc rl<1s províncias c, ao mesmo tempo, os inte
resses c deveres ela Nar;iio." (Op. cit., pus·. l!JG .') 

Esse é ainda o parecer de Barba lho. (Op. cit., pag. 25.) 
Occort·enclo, llortanto, cm um Estado, um facto qualquer 

·que possa dar Jogar ii applicaoiio do art. 6", o poder federal, 
competente conforme a hypolhcse, para tomar conhecimento, 
deverá, caso o ,iulguc procedente, decretar a inte1•venção, de
limitando expressamente a extensão della o estabeleccndQ o 
modo de tornai-a cffectiva. 

Trataiulo da accão do Poder Legislativo, escreveu J. Gon
zalez estas palavras magislraes, que não podemos furtar-nos 
1.10 devot• de transcrever: · 

· "De todas as doptrinas expostas, disse o emêi·ito consti
tucional is! a platino, da natureza c do caracter pratico do Go-: 
vcrno, rledm-se que o Cons·rcsso, quando exerce . essa facul
dade, pór:le clispôr de todos os meios neccssarios e pJ•oprios para 
tornat· exeqllivel o poder conferido com o proposilo de rcsla
belecer·nas províncias intervindas a fórma republicana, ou as 
autoridades estabelecidas pelas suas proprias ConstiLuir;ões. 
Assim, as leis que ollc diclar para cumprir esta clausula, po
derão ser: 
~. 0 t I O O I O f 0 I 0 I t I f I 0 0 f f t 1 t'f 0 0 O I 0 0 0 0 I 0 f 0 f 0 0 O I I I I f I 

0
1 f t t f f f I I • 

2. l!lspeciaes o determinadas, quando do estudo ou aua
lysc dos factos quo constituem a perLurba~ão ou a violencia 
na ordem governativa provincial, seja possível fixar cm 
fórn1a clara, certa c ·nominativa, os fins da intervenção, quo1• 
se Lrale ·de restituir ao povo ou ao Governo algum dos po
deres ou funecões essonciacs a uma fórma republicana, quct• 
de sustentar ou r9staheleccr, conforme a hypothcsc, alguma 
das "autoridades constituídas", ameaoada ou submeltida pela 
i'orc;a a outra fórma inconstitucional. · 

· a. Assim, , tam:bem, as leis conterão as demais medidas 
aulorizalivas ou impcml.ivas que so ,julgarem necessarias para 
·realizar os seus propositos. , • " ( Op. cit., pag, 733.} . 

. Decretada a intervenr:ão, o Presidente da Republica, a 
quem, em ultima analyse, compele exccutal-n, quer aja em 
virtude elo determinação do Congresso, quer ex auctoritate 
pro)JI'úr, nomeat•tí uma pessoa de sua confianc-n, para, cm seu 
necer nessas func~ües, alú 'Que a normulidacle volto ti vida po
nome, exercer os actos decot•t•enles da inlorvcncão, c pet•ma-
Ji li cu do Estado. · 

llcfcrinclu-so a esse aspecto da questão, tlissc uma gl'Undu 
autoridade: -

",\ Conslitnit•üo Federal não disso como o Governo contrai 
cleYo intervir; rlissc apenas quando, taxou as hypothcses rle 
inl.et·ycncão, mas deixou ao criterio elos poderes i'oderaos 
'.(conformo .as circumstancias), o modo, o melo pratico, a cs .. 

S. - Vol, III. IS 
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colha do orgão para preencher a fttncção da a!La policia po
lil.ica, quo, decorre, ,P!ra a União1 da sua soberama em con. 
fronlo com as relat1vas autonomias estaduaes. 

·Casos ha em que o Poder Executiv_? póde effectuar ~i
rectamente a intervenc;ão; em outros, uao, e to~·na-~c, eutao, 
indisponsavel incumbir esse servi~'o ~ um em1ssarw, a um 
funccionario da sua confiança, a um mlerventor, até mesmo 
a uma commissão de delegados." · 

Varias tecm sido as denomina~ões propostas para u re
presentante do Poder Executivo: aaente, deleaado, detentor, 
em·issario intc1·vento1·, etc.· .Preferimos, porém, esta ui Lima, 
por ser Úm substant.ivo derivado :vernaculamcnte do verbo 
inte1•vi1·, c significar - o que intervem, isto é, a pessoa. in
cumbida de exercer aquella acção. E, além disso, é um termo 
consagrado pelo constitucionalismo argentino, em cujas fontes 
o nosso legislador abeberou. . . 

A respeito do caracter desse agente do Poder Executivo, 
escreveu J . Gonzalez, transcrevendo trechos de accórdãos da 
Suprema ·côrte de Justiça Nacional: "Não é passivei, 
salvo o caso de guerra externa ou civil, cm que o Presidente 
da Hepublica queim collocar-se á frente das forcas mili~ 
tares, como "commandantc cm c.hefe" clcllas, que elle em 
pessoa execute as leis. Por isso, faz-se representar por agentes 
uu commissarios, que podem ser os seus proprios ministro~ 
ou um funccionario especial. Esl.e tem o nome ele ütlc1"Vcnto1'. 
E' um méro representante directo do Presidente da Republica, 
que exerce uma funccão nacional, em cumprimento de este 
Congresso, sujeitando-se ás instrucções que receber daquelle ». 
Seja qual fôr a extensão das faculdades que o Presidente lhe 
outor~ue, serão ellas sempre desempenhadas em nome e por 

· autondade ·do Governo Federal. Esse funccionario não t:epre
senta, portanto, a Provincia, nem se identifica com o seu go
verno, porque apenas exerce poderes nacionaes, expressos e 
transitarias, de garantia e reconstrucçí'io do regimen local, 
alterado ou subvertido. <A sua nomeação nãci se funda em 
disposição alguma :r.rovincial, e os seus actos não estão SU·· 
jeitos ás responsabilidades nem ás acções que as leis Iocaes 
estabelecem em ·relação aos seuS' proprios· governantes, mas 
áB que lhe imponha o poder nacional em cujo nome func
cionu. (Op. cit., n. 737; no mesmo sentido Araya,.op. cit., 
·.vol. r, pag. 171.) . 

Acerca da figura do interventor, suscitou-se nesta Casa 
uma pol emic;1, verdadeiramente no lavei, entre os Senadores 
Ruy Barbosa e João Luiz Alves. O primeiro sustentava a ne
c~sSiQade da creação legislativa do. cargo, por meio de auto
l'lzagao expressa ao Poder ExecutiVo, ·para a nomeação da
que.JI.a. autoridade, o que lhe dava. um caracter eminentemente 
pohtiy~· E o segundo comba~eu essa entidade nos termos em 
quo 101 collocada pelo cgreg10 representante da Bahia por
que, no seu entender, < interventor, o Governo Federal p6do 
~çr s~mprc, nos termos_ da CO!JS~itl,lição, por prepostos seus, 
.ln. e~Js_tcnles, com funcçues delimitadas pot' essa propria Con
sL!Lu tçao ». (Does. Paris., op. cit., v o!. 12, pag. 12li.) 

Ora. segul)do a passagem que acabamos de transct•ever 
de um do~ ma1s reputados publicistas plal.inos o interventor' 
na At:g·en tma, o pa1z classico das intervcneúcs' é. consirleradÓ m;l ~llnples funccio~nrio administrativo, mandataria fiel do 
Pr.c~Jdenl.c da Republica, como acertadamente opinava o aclua~ 
~hm~trp da Justiça, .. . ... . . 
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E, ainda nesse sentido, empregou a mesma palavra o 
Deputado Fausto Cardoso, cujo talento masculo alliava ao 
poder penetrante do ar;o, as 'scintillacões · mirificas do dia
mante: «Quem ó aqucllc que intervem ~ E' interventor. Ora, 
a intervencão faz-se directamente ou por dolegnr;ão. Sim, o· 
Pt·csidcnte ·da. Hepublica póde intervir ou por si mesmo ou 
por meio de agente, conforme permiLtum a situação e as 
condições das cousas. Logo, este agente ou este interventor, 
por delcgar;ão não ó figura contr·aria ao uosso Dirtlito Consti
tucional. :1!:' um corollario Jogico e jurídico da. obrigação do 
Governo Federal intervir nos Estados; nasce na indole da 
uossa Jingua, de affirmacões categoricas e positivas do uosso 
Pacto Fundamental. Leia-se o art. 48, n. 15, deste: «Compete 
privativamente ao Presidente da Hepublica declarar por si ou 
seus aacntes 1•esponsavcis o estado de sitio cm qualquer ponto. 
do territorio nacional». E o art. 311, u. 21: «Compete ao 
Congresso approvar ou suspender o sitio que houver sido de
clarado pelo Poder Executivo ou seus ayenles 1·esponsaveis > ,, 
Qual é esse agente responsavel, por meio do qual o Presidente 
póde declarar o sitio em qualquer parte do paiz ? E' aquella 
que por delegação do Governo Federal intervem. E' o inter
ventor. O interventor é o orgão norim.:J da intervenção do 
Governo Federal nos Estados, nos diversos casos cm que as 
forr;as sociaes em conflicto solicitam. a influencia do prin
cipio cooperador da coacção». (Does. Paris., op. cit., vol. 6, 
pag, 278.) · r 

A pratica de intervenções na Argentina, segundo o teste-· 
munho autorizado de J. Gonzalez, «desde 1860 até 1906 tem 
sido sempre» pela concessão dellas c em termos mais ou menos 
gcraes, quanto á amplitude dos poderes conferidos ao Exe
cutivo~. (Op. cit., n. 736.) 

Entre nós, poucas teem sido as intervenções levadas a 
cfl'oito, cm virtude de resoluções legislativas, e os projectos 
apresentados a respeito, ora se cifram em decretar ·a medida, 
mencionando apenas o seu objecto, ora autorizam o Executivo 
a i'azol-o, sob determinadas condições, e om finalmente, de
claram a intervenção e estabelecem o processo para a sua 
reali:.r.acão. Esta ultima fórma foi a preferida poJo egregio a 
saudoso Senador bahiano, no caso do Amazonas. E parece-nos 
que esse é o melhor alvitre. porquanto, competindo ao Con
g'l'esso a solução do caso, lhe cumJ)l'e ta,mbem .indicar circum
stanciadamen.te o caminho que o Executivo deve seguir para. 
lo~nar .effec~1va a sua resolução, estabelecendo para isso pre
ceitos espec1aes, ou mandando applicar a legislação federal, 
si a local fõr viciosa ou inadequada á emcrgencia. · · 

r .... 
O caso fluminense 

Em mensagem de 23 do dezembro do anuo passado, o hon-'· 
!'ado Sr. Presidente da ·Republica submettcu li deliberação do 
Congresso Nacional as representações que recebem dos Srs · 
Horucio Magalhães Gomes, Oscar Pcnna Fonl.onclle e Edga~ 
Hall arei, e .do Sr. Feliciano Pires do Abreu Sodré, nas quaes 
nÇiuel!cs, dizendo-se presidente e secrctnrios ela Asscmbléa Le
gtslatJYa, e este, presidente eleito o reconhccidú do Estado do 
Hio de .Janeiro, re~lumavam providencias contra 'os Srs. Arthur 
L~t!nclro de .Al'IIUJO Costa c Raul Fernandes que tambcm se 
tltztam prestdente da mesma Assembléa o presidente eleito 
o l'econhecido do me~mo Estado, respectivamente. Tratava-~e4 
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pois, do uma dualidade de leg!slatur~ e possivelmente de p~e
sidencia do Estado, E, em vista .diSSÇJ, o Pode~ Exoçu,tiVO 
•Federal aUcudendo a que ao Legislativo competm dccidii-a, 
aguardava a manifestação deste para os fins de giruilo. 

Em 30 do inesmo mez, o illustre Chefe da Naoao, cm nova 
:mensagem, communico-q ao Congresso que o Supremo 'fribunal 
]!'odorai havia concedido uma ordem de habeas-cor:pus ~os 
Srs Raul Fernandes e Arthur Leandro da Costa AraUJO, allm 
do que os mesnlOS pudessem, livres de todo. o qualquey cons
trangimento, tomar posso dos cargos de presidente o- vi ce-pre
sidenta do Estado do Rio de Janeiro, e exercer as funcoões a 
elles inherentes. E accrescentava S. Ex. que, comquanto con
t.inuasse a considerar o Legislativo o poder competente para 
solucionar a questão, iria dar cumprimento á decisão ,judi
ciaria, si ct ·in quantum, até que o Congresso se manifestasse 
,a, respeito. . . . , 
· Em vista dessa attJtude do Poder Executivo, aquella tmJ

ôade da Federação passou a ter dois presidentes que entraram 
a governar, o, como era natural, d1sso resultou tão grande 
anarchia CJUÓ o honrado Presidente da Republica se viu na 
corítingencm do intervir immediatamente no Estado, afastando 
do poder os dois presidentes e assumindo a gestão dos ne
gocias csladuaes .por intermedio de um· delegado de sua con
fianca (decreto n. '15.922, de '10 de ,janeiro de Hl23). 

Eis, em synthese, o caso concreto cuja solução pendo 
agora da deliberação do Senado. 

Ora, segundo ficou exuberantemente demonstrado, «a clua
:Jidade de legislatura, como a dualidade de governos, imporla 
necessariamente em offensa ao nosso regimen politico, com
promette a f6rma republicana fcdet•ativa, perturba a vida 
social o politica do Estado e lesa os direitos dos cidadãos. 
Cumpre, pois, aos poderes politicos fedoracs intervir Ul'gcnlo 
·e efficazmente, com o fim de restaurar a normalidade consU-
1.ucional dó Estado, restabelecer a sua ordem politica alterada 
o garanti i• a paZ». E ao Congt•esso cabe conhecer da cspcci c, 
e resolvei-a definitivamente, de pret'ercncia a qualquer dos 
outros poderes federaes. 

Deante, porém, da dec-isão do Supremo Tribunal Federal, 
COnCedendo habeas-CO!'pus a Um dOS grupos litigantes, CCSSa a 
competeucia . do Pode~ Legislativo para dizer em' ultima 1'a
tione, sobre a contenda ? E, conhecendo della, está adstricto a 
'obedecer o decreto judiciaria, ou póde dar ao feito solucão 
differente dessa ? E' o que va.mos estudar o resolvet· em fÚce 
dos principias juridicos que regem a cspccie, sem outra pre
.occupação siuüo de acertar c bem informar o Senado, 

A Constituição Federal, consagrando no art. 15 a vetusta 
theoria formulada pelo immortal autor da obra genial, inti
tulada com muito acerto Esp1•it rles lois, sobro a divisão dos 
poderes, declarou-os « hn11monicos e independentes entre si), 
o traçou-lhes, na parte relativa ús attribuições de cada um 
uma ~sphera elo acção .. perfeitamente delimitada, da qual ne~ 
nhum clelles póde s~lm• sem at.tentar contra a inclcpcndcncia 
dos ,outros, e dcslrmr a harmoma que lhes ó imposta. Os actos 
pl'Jlt!Cados ·por um dolles, dentro da sua propria compotoncia, 
dovcn: ser acatados pelos outt·os; ao passo que os que de!ln 
oxorl)Jlam, não merecem respeito por inconstitucionnes c 
portanto, nu li os. Esses principias applicam-so indislincta
mc!1tç a !JS ltcs poderes, bem que algum já n l'J'i l'masse quo o 
Judwial'IO nao está su,icilo a regras do conipetcncia, so limita 
q si me~mo ll cxtonclo, PO\ conseguinte, n sun ucçlío ntó onde 
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p6de clícgar a sua vontade I ! ! Admittir essa hypothesc cqui~ 
vale a proclamnt· a rlictadura judiciaria, indiscutivelmente a 
mais perigosa de todas... · 

Ora. a incompctencia do Poder Jurliciar·io !lUJ'a. solucionar 
a questão vertente, já ficou irretorquivelmcntc demonstrada 
em face da doutrina, da pratica do outros paiY.es de regímen 
politico igual ao nosso, e da propria .iurispl'udencia do Su~ 
pl'emo Tribunal, manifesl.ada nos varias nccórr.Iãos citados, 
sobre feitos idcnticos a este, dos quaes não tomou conheci~ 
monto por escaparem á sua compotencia. E, além, disso, o 
habcas-cm•pu.s foi sempre po1• elle considct·aclo um meio in~ 
rdoneo pum garantir direitos litigiosos, como era a prcsidencia 
elo Estado do Rio, disputada por dois cirladãos que se Julga-
vam com ·direito a. ella. · . 

Neste sentido, pontificava o illuslrC\ c saudoso Ministrõ 
P'cch'o Lcssa, o primus 'inte1· pares: « Mas, desde que o paciente 
quer exercer funcções que lhe são contestadas, que o .iuiz a 
quem se i mpet.ra o habeas-corpus não sabe si realmente lhe 
competem; desde que h a questões, contendas, duvidas sobre a 
regularidade ela investidura do cargo, nüo pódo ser dada a 
ordem de habeas-cOJ•pus porquanto o ltabeas-coi'2JUs, meio ju
dicial do rito brevíssimo, sem fórma e nem figura ele juizo, 
processo cm quo não se garante a exhibição de allegações 
nem de provas, nito póde ser applicado para a resolução de 
questões, que só se dirimem razoave'imentc pelos meios con~ 
tcneiosos ». E mais adeantc: 

« O que temos deanto dos olhos nestes autos é uma 
questão de dualidade de presidentes em um Estado. O Senado!.' 
Nilo Peoanha nllega que receia constrangimento {t sua I iber
rladc pessoal porque, pretendo tomar posse do cargo de pre~ 

. sidente do Estado c sabe que o actual .presidente do Estado, 
eleito por cllo com tanto esJ'orco c carinho, e investido. nas 
funcções do carg·o em meio de um rnm•e maanum do habeas
cm•pus desrespeitados, lhe nega a qualidade de Presidente 
eleito. Sem julgarmos primeiramente que o paciente é o pre~ 
sirlonte legal, nitO podemos conceder a ordem impctrada, ,, 
(Rev. elo Sttll. Tr., vol. 3', pags. 111 e 113.) 

Ao nccót•dão quo traduziu a decisão, desse modo com~ 
batida, o mesmo Ministro oppôz o voto vencido em gue se 
encontram estes pc1•iodos magistraos: «Parece :í pr1meira 
vista qno o nccórdão ncceita estas icléas que temos resumida
monte lembrado; pois, quer que o paciente exhiba uma prova 
Í'lmnerliata, livre r/{) duvida.~ serias, liquida, do seu direito. 
Mas, v no decidir esta espocic, acceita como liquido o que ó 
muito rluvidoso, não sabendo ninguem no Tribunal, nem po
dendo saber pelos nulos, quem 1\ o presidente rcnlml'ntc eleito 
do Estado à o Rio do .Janeiro». E ajunla: 

. «Averiguando que o direito-escopo ó qucsl.ionnvol, in~ 
certo, no .iuiz é vedado dirimir a questão relativa a esse di
reito no processo elo /wbeas-cOl'2l!tS, som l'órmn nem figura do 
,iuizo, sem ns garantias ,indiciarias quo offereco o processo 
contencioso). (Rev. do Sup. T1•., vol. 4', pags. Hi o 18. ) 

E o eminente 1\Iinist.ro Guimarães Natal, justificando ô . 
sou voto favomvcl á mesma decisão, escreveu om seguida ú. 
sua assig·nntura: «Ora t~ndo sirln o impotranto o cunclidulo 
proclamado, pela Assrmblrn. l.c.galmento consLituida por func~ 
cionar snh n direcção da mesa legal o com o qu.m·um. consti~ 
tucionnl, liCJnirla ora a situação juriclicu fJUC invocava perante 
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0 Tribunal para reclamar as garantias á liberdade de loco~ 
mocüo nec'essarias ao cxcrcicio dos direitos decorronl:cs qa 
tal "situnciío, liberdade ameaçada, como demons!rou, do Jnl!Ul
nento constrangimento iilcgnl. Por essas ·rn~ocs,_ concçd1 .a 
.ardem impetrada, niío obstante ser dos que nao clao ao mstl
tuto do habeas-co1·pus a amplitude que I h c dá o relator do 
'accórdiio, ·mas dos que, com o Sr. Ministro Pedro Less~. que 
com tanta felicidade synthetizou a doutrina a respollo, o 
mantem dentro dos limites que lhe teem traç.ndo a .iurispru
dencia do Supremo Tribunal por uma .iá longa serio de de
cisões,. (Rev. do Sup. Tr., v o!. /1 •, pag. 20.) 

E .o egregio Ministro Pedro Mihielli, discordando tamb~m 
oa conc~usão do tal accórdão, ,iust.ificou o seu voto venCiflO 
nos seguintes t.erm'os: «O habeas-corpus, no conceito com
muro, que ó aquelle de que se serviu a nossa Constitu.icfío 
ao art. 72. § 22, é exclusivamente destinado a assegurar a 
liberdade individual, do cujo nso c goso dependem virt.ual
ment.e o exercicio de outros direitos e a satisfaciio dç 'ele
veres de ordem moral ... » (mais acleante): "Com ellc c por. 
olle, se investem funccionarios publicas no .oxercicio r!as suas 
func11ões: Ro conferem funcções politicas c olect.ivas ... » (e 
accrc"scenf.a) : « .•. O que- é cort.o e está consagrado pela uni
forme e const.aríf.e .iurisprudencia deste Supremo Tribunal, ó 
que as qnosf.ões de natureza politica escapam á competcncia 
do Judiciaria, e nada ha t.iio profundamente politico, quo 
entenda com a vida politica ele um Estado on da Uniiio, ·como 
a organização das mesas das suas assembléas Jcgislaf.ivas o 
a investidura do chefe do Executivo. Intervir o Judiciaria 
na organização e funccionamento dos outros orgãos do nppa
relho governamental: quaesqucr quo se,iam a fórma .iudic(al 
empregada e os mof.1vos que provocarem a sua interferenCJa, 
é a subversão do regímen que assenta sobretudo na indopen
!:fencia e harmonia dos rlenomínados poderes poJít.icos; é a 
dictadura (1•ia ilo Judiciaria, que, a titulo de ha1Jer proferido 
.uma. decisão, di? .ma natu1•e:n. politica, investe contra a autt?
nomla dos Estadas, f!1'1'oaando-sc cnmpetencia que a .Constt
tuição lhe não contirm, e u.mrpondo funcçties privativas dos 
outros podm·cs ». ( Rev. dn Sup. T1· .. v o!. 4". pags, 25 e 27. ) 

O preclaro Minisf.ro HormonogiJdo do Barros, assignanrlo 
o acc. ü.OOS, rio 7 rlr. .iunho de 1920, que negou /wllea.s-cm·mM 
em um .caso de dnalirlade, declarou que acompanhava o Tri
bunal por não callor na espeoic OfJUOIJc recurso, e por ser 
uma questão politica. 

Dada, asRim. a opiniü.o individua 1 de cnda um doR mom
brog mai~ conspícuos da nossa Alta Côrte rle .TustiM, cif.nmos 
os accórrlãos que a corroboram: " 

. . Acc. JUR4, rlp 14 de .inneiro do 1!11 4. - M. M!tl'tinlto, 
Vwr.-ProR!~ent.e. - Canuto Sarai 1m, Relator. - Enéas Galvt1n. 
- Sel)astwo T,ru.'f!1'rla. - A.mam Crwalcanti. - Pcrlrn Lessa .
Perl1'n Jlfilliclli. - Gu.imnl'rir.s Natal,. - Coelho f! Campos: 
acc .. .'UínR, rlr .''11 de .irmo iro r! e 1 !lU. - H. E.~pi1•ito Sa.nto, 
PresJdenf.e. - Guimart1c.~ Natal, Rrlator. - M. Mwoflnlw. -
A mm:n Camlr.anh'.- Pcrlrn Milliclli .- Ped1•n T..r.ssa..- En.fa.~ 
Gal~>an. - Canu.to Sm•ail!n. -· Snl!astilio Lacerda.: acc. 3. (!fl!i, 
~o 9 rln rlm.rmhro ile Hl14, -H. TiJspi·rito Santn, Prcsirlnnt.c .
PNirn l .. es.<n. R r> ln t 01'.-A morn Cr11!n.lcrmli.-Oli?wirn Rilwiro. 
r-CociJio r. Cammos. - J,r.nni namos. - Cnnu.to Sn.mi'IJ(t.
Sebastwo Laccrdn. - Andr6 Cavalcanti. - Guimarães Natal.: 
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ncc. 4.309, de H> de out.ubro de 1917. -H,., Espírito Santo, 
Presidente. -Sebastião Lacerda, Relator. - Pires e Albn
qucrque.-Pedt·o Lessa. -Pedro M-iiJielli. -Pedro Mendes. 
- Leon·i Ramos.-· Edmundo Lins. - Viveiros de Castro .. :__ 
C. e Campos. - Godojredo Cunha. - André Cavalcanti. -
Canttto Saraiva. - Guimarães Natal; acc. 4.477, de 30 de 
Janeiro de 1918. - André Cavalcanti, Vicc-Prcsidcnte. -Se
bastião Lacm•da, Relator. - João Mendes. - Pedro Lessa.
Viveiros de Castro .. - Godofredo Cunha. - Pires e Albn
·querquc. - Canuto Saraiva. - Leoni Ramos. - Edmttndo 
Lin.ç. - Coelho e Ca·m.pos. - Gu.imarães Natal; acc. 4. 511, 
de 20 de abril de 1918. -H. Espirita Santo, Presidente.'
Edmundo Lins, Relator. -.João .ilfendes. -Coelho e Campos. 
- Godofredo Cunha. - Pit·es e Albuquerque. - Guimarães 
Natal. - Leoni Ramos. -André Cavalcanti. -Pedro Lessn. 
-Sebastião Lacerda. - Viveiros de Casit·o; acc. 4. 090, de 
27 de setembro de 1916; acc. 4.4311, de 17 de novembro de 
1917; acc. 4.668, de 30 de outubro de 1918; acc. 11.6!l8, de 
H de dezembro de 1918; acc. 4. 723, de 15 de ,janeiro de 1919; 
acc. 5.075, de 1 de julho de 1919;· acc. 5.443, de 22 de 
novembro de 1919; acc. 5.451, de 14 de novembro de 1919; 
acc. 5.515, de 3 de janeiro de 1920; acc. 5.554, de 24 de 
janeiro de 1920; acc. 5.570, de 31·dtl janeiro do 1920; acc. 
5. OÜ'6, de 28 de abril de. 1920; acc. 5; 613, de i 7 de alll'il 
de 1920; acc. 5.865. de 12 de maio de 1920; acc .. 6.358, do 
6 de setembro de 1920; acc. 6.367, de 13 de setembro de 1920: 
acc. 6.538, ·de 23 de outubro de 1920; acc. 6.613, de /1 rle 
dezembro de 1920; acc. 6.080, de 22 de janeiro de 1921; 
acc. 0.756, rio 11 de abril de 1921; acc. 6.816, de 25 de 
abril de 1921: acc. 6.820, de 25 de abril de 1921; acc. 6.856, 
do 18 de abril de 1921; acc. 6. 992, de 29 de janeiro de 1921; 
acc. 7.121, de 3 de junho de 1921; acc. 7.554, de 12 de se
tembro de 1921.. (Virle Rev. rio Swp. Tr.) .. 

Por essa longa série de trinta tres accórdãos, colhida 
em rn.pida incursão através ela ,iurisprurlencia do Supremo 
Tribunal Federal, de 1914 a 1.021, esta veneranda corporação, 
nimine discrepante, considerou reiteradamente o habeas- · 
cm•pus, meio inapto para assegurar direitos que não fossem 
« Jiquidos, certos o incontcstaveis ». Só uma decisão parece (t 
primeira vista, aberrar dessa regra indiscut.ivel: é a que con
cedo hniJeas-corptts ao i1l ustre Senado r Nilo Pe~an hn. para, 
em 1!H4, tomar posse da presidoncia do mesmó Estudo do 
Rio. Mas, pelo detiate que so t.ravon no seio rio Tribunal na 
oocasião rlo .iulgamento desse rccnrso, c pelos fundamentos 
do proprio ncc. 3. 697, de Hi de rlczembro daquelle anno, ve
rifica-se que niío constitue nlla uma excapoão, porquanto, os 
juizos que lhe foram favoravcis, entendiam que o direito por 
clle garantido, ora liquido, certo e .incont.cstavcl. visto como 
decorria do rcconhccimcnt.o de poderes do presidente do Es
tado, feito por uma Asscmhléa que o mesmo Tribunal .i:í 
havia julgado lngit.imn. 

Para o hn.lwns-r.m•pu..~ - 8. SOO, porém, nem esse pre
texto houve. O Egregio Trilmnal, rompendo duplamente com 
a sna jurisp1•udciwia uniformr, .iul~·nú-se competente para 
tomar conhr.cimcnto de uma rluplicat.a rio lcg·islat.uras, vel'i
ficml, ele plano, os poderes dos membros rlclln, considcJ•ou 
uma Ycr-rlarlrif·a. o mandou summariamcnto empossar nos 
cargns rlc ppcsirlcnt.e o viee-presirlenl.c cln Estado, os candi
datos rcconhocidos por ella. 
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Ora, assim procedendo, o collenc!o Tribunal sahiu. da su~ 
csphcra de acção, «arrogando-se competcncia que a Consti· 
tuirfio lhe não confiou, c usurpando i'uncçiícs privativas rios 
outros poderes,, como muito bem disse o Sl'. Ministro lll i-. 
hielli, cm hypothese semelhante ú actual. A sua incompc. 
tonei a é «clara, evidente e inconteslavel », como exige Carlos 
Maximiliano (op. cit., pag. 252, nota 2~). E, nesse caso alé 
o Poder Executivo, con1o ensina Cooley (ojJ. cit., 185, Con
sl'ituc'ional Limitations, pag. 65) o Fostes (ap_ud C. Maximi· 
li ano, op. cit.), póde negar cumprimento ás decisões dos tri
bunaes, 

"Usurpando n compelencia dos porlcrcs politico~. ex
põem-se os ,juizes a não ver cumprido o seu vc1•edictu.m., con
forme succedcu varias vezes no Brasil c nos Estados Unidos, 
com applauso do;; publicisl.as», escreveu C. Maximiliano (OJJ, 
cit., J)ag. GOl) • 

· O Congresso, portanto, dada a sua I)Ompclcncia para I o
mar conhecimento da cspecic cm apreco, não estú, adst.ricl o 
a obedecer o ltabeas-cm•pus; ao contr.ario, cumpre-lhe fazer 
clclle ta.bla 1•asa c julgar a questão 1wima face, con·;o si outra 
autoridade se não tivesse interposto lá> sua. . 

'l'omemos , pois, o caso vert.~·nte tal qual nol-o arwescnla 
a mensagem da presid(lncia de 23' de dt'7.flmbro citaria c solu
cionemos a dualidade de assembMas, de qne resullou a de 
presidentes do Estado. ·Para isso. ve,iamos fJ\lal rlcllas ·é a 
verdadeira dépositaria da vontade popular, manifestada de 
accôrdo com os preceitos Jcgars fJllll regem a mat.cria, dentro 

· do territorio fluminense. · 
·A douta Commissão de Consl.iLuição e Juslica ela Carr.'ara 

dos Deputados, cotejando a lei eleitoral estadual com a re
spectiva Constituição, encontrou pontos de rlivcrgencia entre 
uma e outra, c, cm vista disso, julgou a primeira inconstitu
cional e, por conseguinte, nullos os actos praticados de con
formidade c~om ella, e contrarios t\: segunda. Levantou-se, 
porém, a respeito desse modo de decidir a objecção de quo 
só ao Poder Judiciaria compete julgar da constitucionalidade 
das leis. Não parece, todavia, procedente essa impugnacão. 

A nosso ver, qualquer dos tres ramos do poder JJUblicà, 
chamado a applicar a lei a um caso concreto, submcttido tí. 
sua rleliberac1ío, tem o direito de interpretai-a, c o dever de 
lhe negar validade, sempre que, no sou ()ntendr.r elln collidir, 
com a loi magna; porquanto, no confliclo das duns, deve pre· 
valecer esta, segundo determina um preceito comezinho de 
elireit.o const.itucional. 

A Conslituici'ío FedC'rnl, longe ele allribuit• essn missão 
exclusivamente ao Poder Judiciario, dispõe no arL 35 n. 1:: 
.«incumbe, outrosim, ao Congresso, mas .não privativamente, 
velar nn ·guarda da Constituição e elas lei ... » A r11o, pois, 
~umpro t.ambem, no r.xcrcicio das suas allribu icõcs, clr.J'enclcr 
n inlnng·ibilidnde da lei suprema; o, pm·u f.an~o. 6 preciso que 
l.enha a faculdade ele declarar a nullidaclo de iodos o~ actos 
cnntrarios a olla, rios quaes lho cOJr,'pelir tomar conhccimei1to, 
no desempenho de "funcoõcs que lhe são proprias. 
. "São intorprcl.es ela Constiluicüo, diz C. l\Inximiliano,' os 

tr·r.s poderes r.m que sr. divide o Governo Fcrlrl'Ul». E mais 
adcunle nccre~cr.nla: · 

«A conducta do CongrcsRo o do Execulivo ,; muito diffc-. 
rente da que se prescreve para o Judiciar lo: aquellos, na du-

• 
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vida se pronunciam pela inconstilnciC~naliclarlc. este prla cori· 
sUt.ncionalicladr rlc um aclo .• -\s;dm é que pódn o Snpr~mn 
Tribunal niio o .inlgar r~m rlr.:;aecürdo com n e~tatutn Jmsico 
o posLceiormcnte o Legislativo opinar de rnnrJo rJiYorsn." (0Jl. 
cil., pag·s. Jl!í e 118.) .. ·. 

Eviclnnciada assim essa r.rronia que, ú força elo srr muil.n 
l'P.JWI.irla, van udquit·indo fcít•os rJn axioma r:nnsl.il.ucinnal, pas
Sf'!llOS a estudar os vícios cncnnlra1los JlPln rlltLJ'a Casa na 
lei n. 1.723, rln :3 do nnvembrn de 1!121, CJIW rcgn!a as r.Jcieür.s 
O.o Estado elo Rio. · 

DG .feito, cm rJni;; pontos essa lei í,nfringc a Constitu iefín 
J~sLndual: qt;ando dispõe sobre a ot•ganizarão da ,i unta apura
dora clns cleiçcics de clcput.aclos, c quamln rslahelece a fórma 
rln voto. 

O estatuto politico do Estado determina no arl. 75: «Os 
magisl.rados não poderão ser nomeados para cargo, rmpregn 
nu ·Commissão que não lhes compelir por accessn na magis· 
lratnra». Dcanl.e, pois, desse di;;posiliyo clal'O n f.nxaLiYo, n;; 
,juizes fluminenses só podem exercer fnncr,ücs que lhes c.sl.e
,inm reservadas pela lei de organizarão judiciaria.· r, por
lanlo toda n. nomcnoão para cnrgn, cmpregn ou commissao 
que nlli não csl.ivrr especificada, ó inconst.ituci.onnl. No em
/noto, o art. 95 da lei elcit.oral manda que a apuração das 
(•leiçüe;; de dcpulaclos sc.ia fciLa por uma junta composla rlo 
cinco .iJJiz.es de rlireit.o, designados ·pelo Presir.lcnlc. do Estado, 
quinze rlias depois rla cleicãn. R' isso dG uma inconslitucio~ 
nnlirladc tão fl:lgt•anl.c que ns defensores rla lei orrlinnrin so 
servem llc simp!c;; jogo rlc palavras, cl izcndo quc os membro;; 
da junta não cx:cJ•com uma crnnmisstío, mns uma (nncçtio, não 
são no·merrrlos, c sim dcsianrrrlos, como se os actos pnhlicn~ pu
dr.sscm perder n seu eaructel', conforme aR llrnnminaciil's mais 
oú mr.nos capciosas que so lhes dcrm. · 

A outra inconstHucionalicladr. nfi.o r! monns evidr.ntr., corr1Q 
se vao vor. 

O arl. 103 da. Constil.n ição Estadual d ispõo que "a fúrmn 
do vol,o sot•:í a determinada para as eleições fcdornes)). Intrr· 
pro/ando esse .dispositivo, a maioria da illustrarla Commis>ão 
rle Jusl.iça ela Camnra entende que a expressão - fórma do 
voto - quer dizer «O modo pelo qual o eleitor deye distribuir 
pcl.os dii'fcront.cs candidatos, os voto;; rio que clisp.:íc». Ei, 
nesse caso, n lei eleitnral. mandando, nos nrls. :?li r 20, cumu
lar volos para 'Deputados c Vcorr.uclorrs, ele mnnrira divct>.~a 
da presrripta prln lei qnc actualmente regula as rlciçõc.~ para 
ns cnrgns frdcrae.~, violou clnramrnl c a Con;;l.i/uiciio rlo Es~ 
ln elo. 

O n!Jnlizndo Dr.pulado Prudcnlr de Moracs, JlOrém, r!i
vrr:::indn elos seus r.nllegas rlc Commissão, utleilmo IÍ[]nclla 
rxpl•cssão, outro srnlidn. Parn S. Ex., clln signil'ira «ns so~ 
lcmniclarlc rx/rinsr.caR qnr drvr.m crJ•car o vnlo~. iRlo iJ, sr:~ 
f'l'rln nu drsrlobeJ'/n. E, n;;Rim Rrnrlo, a rrfr.ricla !I' i nnrla tem 
r! c incnnR/.it.nrionnl. 

1:'-lão Ar nos afigprn, /nclavia, q11o o l.nlrnloso rf'prr.~en
lnniCl rlr R. ·Pnnlo tenha ra~ãn. qunnrln. inl.r!'proln;mlo ·dO 
mnrlo rlii'J'el'rnl.r o cliRJJnsilh·o ronsl.ilneionnl, cnnelnr prln COJ1-
J'ormt•irlncle rnlt•e a lri rlrilornl r. n funrlnmenlnl rlu E~lnclo. 
Acccitomos, porüm, Jlfil'll nJ·g·nmrnlm•, n sna rlel'inie~n ele «fór
ma do voto~ do que 1'allu u Comliluiçüo Esl.urluul, c veja!l11)S si 
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n lei que regula as eleições nnqncllc Estndo, respeitou nessa 
parte a sna C·ongencrc ferlnJ'al. 

A lei n. 3'.203, de 27 do rlezemilro rio H OG, que reg-ula as 
clcir;õcs fcdcracs, dispõe no art. 4", fJLW "a eleição sr.r:í por 
cscrntinio secreto, scnciQ pcrmittido ao eleitor volar a desco
licl'lo somente no caso previsto no art. -JS. E este por sua 
vez rlctcrm i na que: «No caso ele não haver eleição cm qual
que i' .~eCf}ÚO eleitoml DA SI~DI> DOR 1\TUNICIPIOS, , , poderão OS 
clGiLores da referida secção vola1' PEI\,\N'L'" A MlcSA m sgcç,\o 
mais pro:âma ua mencionada s.éde, sondo nrlmit1.idos a votar 
depois que o ultimo eleitor da secção houver vutado, fawndo
se de I. urJo menção na acta. Os v o Los destes eleitores serão 1'C
cebirlos c apurados pela mesa cm separado. 

Si a secção eleitm•al que nfio funccionou POR SITUADA FÓRA 
DA SÉDE Dos ·l\1UNJCIPIOS, poderão os cloiborcs da referida se
cção voLar na spcção ·mais proxima, on requerer • .. que sejam 
tomados os sr:us votos EM CAll'I'omo PEl-O 'l'AilELLl.~o _que fl)r 
designado. 

üefcric!a a petição, ser.á lavmdo o termo no livro de notas, 
INDICANDO OS ELEl'f•ORES SJCUS CA;NDIDA1'0S," 

Como se vü do t.exl.o transcripto, duas são as hypotheses 
cstabolocidas para n cffectivação do voto od eleitor,. ou,ía 
secção se não rcnniu. Si essn esLá situada na séde do mu
nicipio, os seus eleil.orcs só .pódcrr1 votar perante a mesa da 
secção mais proxima, dcntr·o da mencionada sócio. Si, porém, 
a secç~o que .se não reuniu, está situada [ó1•a da .véde elo mu
nicipio, os seus eleitores podem ir votar na secção mais pro
xima, ou requerer sejam os seus votos tomados em cm•to1"iu. 
Em face da lei fedéral, pois, só os eleitores elas sec~\Õ~S ~iLua
das fóra da séde dos municípios, pódem votar em carLorio, ·e, 
como só o voto cm cartorio póde ser descoberto, seguo-::>e que 
sómente a osl.es eleitores é pormiltida esta fórma de voto. 

O legislador fluminense teria obedecido ostrictamonte iÍ 
lei federal nesta parto, como prcceituúa a sua Conslitnil}ão'! 
Não, como é fac i! demonstrar-se. 

O art. 77 pr. e o § 2" da lei n. 1. 723, do 3 de no
vembro do 1021, quo regula as eleições no Estudo do Rio, es
tabelece que «quando nenhuma MESA oo DISTRICTO, sllnJ; DO 
MUNJC!PIO, ou ele qualquer outro se reunir, os elcito1·es nello, 
respectivamente, comprchcndidos 1Jodcrão. . . requerer NA 
SÉDE ao jui: de di1•cito ou municipal. . . que so,iam tomados os 
seu.s votos perante alies em cm·tor'io. :P 

«Deferido o requerimento, será lavrado o termo no livro 
do notas, /NDlCANDO OS elcil01'CS OS seUS CANDIDATOS.:P 

.como se vó clummonto nosso toxl.o, a lei estadual facull.n 
tambem aos eleitores das secções da .~éde dos nw.nicipios n 
votação ern cm·lD1'io, isto ó, o voto desco1Je1·to, quando a lei fo
doral, como virr:os, só o pcrmil.te aos de [óra' da sédc, Creon 
aquella, pios, mais uma hyp·ol.hose dessa espccie do vol.o, cs
f.ondendo-so a eleitores que, por cst.n, estariam rlcllc privados. 
E, sendo assim, ó inclíscul.ivol que a legislação esturlnal se 
afastou da federal, c violou n Constituição do Estado. 

IDomonstrarla desse modo t.ão insophismavel a inconsl.il.u
eionalidade da lei eleitoral, conclue-se. que são nullas as clci
cões realizadas nu vig·oncia dclla, porquanto, sendo a i'órma 
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'do voto o rcvcstimcnl.o do acto rio votar, e sendo nulla o neto 
· que affectar Jórma diversa ria cxpro:;samenl.o prcscripl.a )101' 
lei, a maniJ'cstoeão rla vonlarle elo eleiiM que se não revestiu 

·da fórma legal, (, nulla, o nullos são, pois, alrin'ilio a Lodos os 
pleitos eivados desse vicio. 

Compete ao Poder Executivo Federal mandar proceder a 
,, , novas elr.ioõos, observando para is~o a Jcr;islaoão estadual, 

cHmbinada ci:fm a fcclcral, ele accôrdo com os preccilos esta
tu i elos pelo Congt·esso, para este caso. 

Empossada a fn Lura AsscmlJJ;Ia Legislativa, estar:í vir
tualmente resolvida a dualidade rlc presidentes e finda a 
missão elo Governo Federal, com a invostirlma do que fôr por 
c lia reconhecido para aC]ucllc cat•go, E rcinl.ogrnclo assim o 

' • -Estaria do Rio do .Tanciro na ordem constitupional. 

~ ... 

' I 

Isto posto, as C o mm i s.,õcs con.i u netas, consi dcran rio que 
.a.proposiçiio ria Camara dos Deputados eslú. denlro 1los prin
cipias que alias vôm rlc dcf'cnrl~r. submcU.cm-n'a ü approva
. ção do Senado, aguardando, todavia, as suggestõcs que, no ·rlc
·iJatc, possam apparecct· e melhor solucionar a qtwstiio, cujo 
cst.urlo lhes foi confiad·o, . . 

.Sala rias Com missões, 2G clr ,julho r! e 1 !l23o - Euzcbin de 
And1•arlr., 'Prc.~identc, - Mm·cilin rle Ln cm'!/ a, Relator o - Ber-
rumliuo Jlonluiro o - Fr.rm•im Chaves o - [,OJlCs Gonçal'Vcs. 
•- Antnnio Moniz, vencido quanto ú doutrina c Íl conclusão 
.- !llanocl. Borba, vencido. -Cunha Machado. - A{(onso·Ca
marao. - .Te1·onurnn Jl ontcll'o, vonc ido. 

1\!l::NSMJEI\! A Qll~ S~ ntlPEnll 'Ü PAnllCllf\ 

Srs. membros do Congresso 1Nacional - Tenho a honra 
de su'bmot.l.cr ao vosso conhecimrnl.o r. esclnrecirla dcci~ão as 

·inclusas roprescnl.a_r.cics c documentos que as instruem. Em 
uma dollas. os cirlarlãos Hnracio rlc Magalhães Gnmos, Oscar 
Ponha Fontoen~llc c Edgard Ballarrl, allogandn a sua qnalirlncln 
de Presirlenl.ll c Secrct.nrios rla Assr.rnblr\a Lr.gislal.iva do Es
, tado elo R. i o de .Tnneiro. podem pt•ovidcncins para o sen func
. cionamento, sem coacção por parte rl·o Governo do mesmo. 
Esl.ado. que dizem amparar n perturbação causada pela con

. st.il.nição de outra Assembléa Legislativa, prcsirlicla pelo ei
dadão Art.hur· Leandro ele Araujo C0sla, e cuja organiznci'ío 

reputam inconstitucional e illcgal. 
Em ouf.ra, o major Feliciano ·Pires ele Abron Soclré. h1-

vooando a sna qualidade do presirlcnl.e do Estado, lcgil.ima
mcntc eleito o rcconhccicln pela As~cmbléa prosirlicla pelo 

·Dr. Horacio de Magalhães, reclama conlra a pert.urbnção ria 
sna po~so c cxercicio, poJa posse rlo ont.ro cidadão qno o par
.tirlo sil.imcionisla inl.enla colinear nn governo. 

Véril'ica-so, pois, 1Jllla cllwl irlurln ele asgcmhmlóas lcgisla
f.ivns, respccl.ivament.c, prc.~iclirlas pelos Srs. Horncio Mag-a

.Jhfícs o Araujo Costa o dr. prosidenl.os rlo Estado - n.~ Srs, Fe
liciano S.nrJn,í o Raul Fo!'nanelcs. eomo ri puhlicn e notorio, 
cnso om que a decisno. sogunclo n nxeg·csc pnrccirla rio nossa 
Constil.uicno, compoln nn Porlcr Legislalivo, nfio porlcnclo re
solver o Exccul.ivo, p.arquanto sô a uuscncia elo Congresso 
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Nacional sor-lhe-ha licito proviclcneiar, subnwll.l)ndo os seus 
ac.to,, uo j nlgamen Lo do mesmo Congresso. 

Agnru·do, poi.;;, a .vossa clclihcl'liiJãll J)Ul'U o;; J'ins de di·reito., 
!li o do Janeiro, 28 de dezembro de 1022, l Oil" da Indo~ 

ponrlcncia c 3·í" da Hcpublica. - ill'llmr Hcrncmtos. 

A' Comiss~n r.IP Conslilui~lío l' .TusLi1:a. 

Sr. ·l' Sceretario da .Gamara elos Deputados - Tonllo a 
honra de LrnnsmiLLir-vos, para o destino cmwcnicutc, a men-· 
sagem r.m quo o Sr. Presidente da Rrpublica cmnmunica que 
o Supremo Tribunal Federal cO.nccdr.u habeas-cn1'1llls aos Sro. 
R:llll Fernandes e Araujo Cosl.a, para que pos;;am tomat• posso 
r. exercel' os ca!•gos de Presidcnlu c Vice-Presiclentc do Es
tado do Rio de Janeiro. 

Aproveito o ensejo para renovar~vos os protestos da mi ... 
nlla elevada estima c clisLincta consitlrrur:ão. 

n i o de .Taneiro, 30 de dezembro de '1 !l:!2. - .Torío Lu i;, 
Alvcg, Ministro da .rnslir.a r. do Interior. 

- Asscmbléa LegislaLim elo Esl.arlo do flio ele .Tanch•o: 
Exmo. Sr. Dr. Arl.hur ela Silva Bernardes, Presidente 

dn llcpU'lll icn. · 
A Asscmblén Legislativa do Esl.aclo do Jli.o de .Tancire! 

podo liccnoa pnrn trazer ao a\Lo rcco·nhecimcnto dr, V. Ex., 
como supremo rcsponsavel pela ordem constitucional do paiz 
no que respeita 110l'l11nlidade de sua virln federativa, os factos. 
que passa a expor c que co1J.ocam o EsJ:ndo do Rio na immi
ncncia ele uma grave c desastrosa desordem jurirlica e poliLica, 
nffrclando, cm sua csscncia, a fórma republicana rctn'cscnla-
tiva. · 

Pt•climinnrmcnl.e c para boa inlclligencia ·elos succcssos 
que viio occorrendo ·no Estado, ú nccessnrio informar o go
vopno do V. lDx. quanto aos ant.cccdcnl8s politieos da questão 
crcacla, no Estado do nio, pela inconLinencia dos processos 
parlidario;; postos cm pratica pelo situacionismo, vencido na 
opinião publica fluminense e nos comicios cleil.ornes pela op.., 
posiç~o, cm nvnioria nesta Asscmbléa. 

Qnnndo, cm 1!121, a campanha para escolha c fixarão eloS: 
nomr.s 1í succcssfto presidencial da Hepublica sublevou as pai
xões c o.> an imos parl.idnrios, duns forcas poliUco-elcitorans se 
rlefrontaram no Eslado elo nio: - o situacionismo cont.rnrio tís 
canelidat.m•as snhidn;; rla C:onvenoão de 8 elo ,junho o a opposi
cão, no principio dispersa cm vn1•ios· nuclcos, o, mais La:relo, 
Hllit'icnda em· IOI'Iln rln candidato, hn,io ~ilpl't:nw :ll.t~;islpalo r.la 
nepublicn. . 

Esse combinado polilico, que teve como opgão ele acção 
pnrl.iclarin a Commissão Opposicionista Fluminense, concorreu 
tí eleição de 1 de marco o, feita no\ln a ·stw primeira e magni
fica clemonsll'nçiio ele prr.stigio, preparou-se para participnl' 
rla reconstituição da Asscmhlén r! o Estado. O :;ilunci·onismo 
porccbcu· que a lula ora mneaouclorn pnra o seu rlespotico clo
miniü 1\ ar,oiarlo Clll mr,dirla;; elo gOVI~l''10, que lho c•~llli'U C: csl.t'í. 
cnti•cguc, entrou a pmlicnt• n comprcssüo, r.m l.odus as suas 
varias fórmns, afim de impr.dir o surto eleitoral c politico da 
opposir;ão. Aprcscnl.ou, ns;,im, para n A~;semhlón u)lla chapa. 
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·~om oito nomes cm nove p:wa cada dislricto, ordenando a pra
tica immoral elo rodízio, com o intuilo ele arranjar, mesmo 
:sem maioria de votos, uma as~embl1la una·nin·le. · 

A opposivão, por sua vez, organizou sua chapa, deixando 
ao partido adverso a possibilidade do eleger alg·uns rcpJ•oscn
.tantcs, 

O pleito lmmcOJ'l'CU mais ou menos rcg·tt!urmentc, ven
cidas, pel.o. denodo c.ivico .da opinião opposi.cionisla, u~ medi
das o atttludcs de YJolcncia postaH cm pratica para a!'l'cdal-a 
do pleito e das urnas e a opposicüo Lriumphou. 

O situacionismo urmlára, entretanto, contra a vcrduclc tios 
suJ'J'l'agios uma manobJ'a que suppunha invencível : - sub
stituir as cinco juntas ele apuração geral, constituídas que 
eram, cm cada districl.o, da tolalicladc dos respectivos wagb
trarlos, convocado,; auloma'licamenle pela lei, por uma · sú 
junta composta sómontc elo cinco juizes escolhidos arhilrariu
.mcnle pelo ·Presidente elo Estado, para, assim, ter cm suas 

·.mãos dc:;poticas o processo da fo!'mação do Poder 'Legislativo 
~ conseguir pul-o á sua feição particlm•ia. 

A opposic;ílo, segura de que essa junta composta de tal 
modo, era inconsliltlci·O!tal (ficforma Conslilucional, arl. 7\i) 
c attcntutoria do prj.ncipio Constitucional da União c elo Es
.tado, scgullllo o qual os poderes devem ser indcponclcnlcs, sem 
que na constituicão elo Legislativo possa inl'lnit· qualquer ou-
tro, impugnou a r~ferida .i.nnta. . 

Em verdade, Sl o reg1men representativo, funLlamonlul 
pat·a a fórma J'üpublicana adoptada pela União c os Estados, 
que!' dizer a sohcrani~ popular exercida por meio ele represen
tação ou delegados, o facto do chefe do Exccuti\'o nometu• 
LI sua escolha os juizes da apuraççiio do plcit.o para compor o 
l'orlcr Legislativo, frauda esse principio basilar que, na opi
nião de todos o~ constitucionalistas, pútlo ser illudido, não 
apenas na ors·anização estructural elo srstcma de governo, mas 
no cxcrcicio do seus poderes organicos o na pratica c jogo 
dati inslitui·çõcs. 

Um notavel conslil.ucionalista, cmoril·o JH'OI'os~or de di
reito publico, o Dr. J. l\lanocl Estrada escreveu:-<;.\. Na~'üu 
garante não sómentc a fôrma republicana, senão o cxct·cicio 
~·cgulnt• das instituições.» 
· «Si o despotismo se constituiu Oir.' um Eslaclo, diz Slory, 

a Fcdcraçf!O csltt affccl.acla, arruinada.» 
,f.oüo BarJmlho, cm notavel discurso na Cnmara, Jll'ccei

,tuou: - «A fórma 1'epuúlicana núo designa simplesmente o 
apparelho formal da flcpuhlica, não comprohonclc uuicamcntl) 
a cxislcncia do mccan i~mo, ela cng·renagcrn, qu;l con;;l i ltw o 
syslema rcpu'blicano, mas cm·olvc implicilamcnle tair;l.Jem o 
seu funccionamonto regular, a sua pratica cfJ'cctiYa c a rca
liliudc Lias garunlins que este systcma oslahelccc .~ 

No dia em que essa junta se I'f't.ll1iL1, os candidalus oppo
sicitmi,;tas comparccc!'am; apresentando prolc!sto contra 11 ma
neira elo sna composição, por eineo juizos .escolhidos Jlclo Pre
siclcnto do Bslaclo. bso eontt·a a lei magna tio Estaria c t1.111tm 

. :U legisla~fío e a pt·axo de Ioda a sua Yicla ropu!Jiicun•l, 
Esse proleslo (docmncnl.o n. !) não foi accoito eontt•a o 

'disposto no nrl. on riu Jlropria lei cm virtude da CJital funccio~ 
}luva u Junta. Dcant c disso, os ppposioionisLas se clirigiraru 
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ao .Juizo Federal, onde fizeram um protesto (documento n. 2)~ 
que l'oi tomado p~r lcrn?o· . . _ . 
. ·Chegado o clm designado pela ConstJtmçao o pelo llegi

mento ela Assembléa para sua primeira sessiio PI'Ileparatoria, 
oomparcceram os candidatos opposicionistas ao eclil'icio dessa 
Asscmbléa c ahi foram, mantt-ndlitm·i, impc(!idos ele entrar, 
Esse impedimento lhes J'oi communicado pelo tenente J·oviLa 
das Chagas, ·official da For1)a Policial do Estado, que a Lodos 
declarou estar cutnpl'Ínclo o1·Llcns directas do Chefe de Policia. 
Essa autoridade ordcnára CJUe empregasse mesmo a violencia. 
pum obstar a entrada elos que não fossem diplomados do Go- . 
vc·mo 

Era uma arbHrarieclade inaudita. Entre os candidatos 
opposiciomstas estavam ex-depul.aclos csluduaes c ex-deputados 
l'edcraes e presumidamente outros que pretendiam apresentar 
lJUllteslUI)ÕeS. . 

A todos a orUem arbitraria alLiug·iu o quando, no exer
cido do seu direito, alg·uns candidatos - precisamente lres 
ex-deputado~ esl.auuaes, subiam as escadas, cJs soldaclus, dQ 
armas desembainhadas, lhes oppuzerarn resislencia, amea
<:;ando-os ele accão materiaL 

Occorrido t'Sse facto, tJLW l'oi publico, amplament.c noti
ciado e testemunhado por mais de íJUínhenlas pessoas, escor
rucados a sabre pela polícia do Estado, foram ao .Juizo .Fe
deral om/e fizeram um protesto e acceitaram o abrigo que lhes 
foi dado no eclil'icio da Gamara Municipal elo Nictheroy e ahi, 
dentro das pt•escripc-5cs dn ncgimunlo, fizeram o reconheci
mento de poderes, que terminou pela constituição da Assem" 
lJI1ia I.egislaLiva. 

O fac lo do não serem os canli ida los opposicionislas por
lacloreB de diplomas, não porlrria autot·izat· o fll'OCI~ditnmllo da 
policia do Estado. Na vcrílarlc, nem os .lll'OPl'ios candidatos. 
g·overnislas possuíam diploma, porque não é tal um documento 
expedido pot• Junta inconsl.ilucional. A rel'orma Consl.ilucio
nal rlel.orminadamente cslabeleceu: "Os mag·ístruclos não po
rleriio set· nomeados para cargo, emprego ou commissão que 
não lhes competir por accesso na magislmlura". 

Esse artig·o se conJuga ao 10H da 'mesma !lcl'omm, quo 
preceitua: "Uma lei especial rcgulart't o processo e a8 incom
patibilitlados clcitoracs, de accurllo com o disposto nesta 
Couslitui,üo." 

Não se eompl'ollcnde, além disso, o l)t•csidenLe de um Es.: 
lado nomeando escolhidamcnte as pessoas que devam apurar 
elci(!ões de de!mludos, isso seria inconstitucional e immoral. 

De resto, o situacionismo do Estado, dirigido pelo Senador 
Nilo Pe~anha, não tem autoridade politica e moral para firmar 
a doutrina riu que, sem diploma, não póclc !aguem pleitear rc
conhecimenlo ou a simples entrada no edificio do poder ve.., 
rificaclor e prcsen1:a tis suas sessões. 
. Em 1911! cliplouta de deputado nada valia para esse par

l.ldo. A prova esl.á nos A:nnaes da Assembléa Fluminense. Do 
J'aclo, cm 1911!, a Asscmbléu que acompanhava o Sr. Nilo Pe
<:anha (Asscmhléa, alitls, em rlualicladc), cm sessão rle 10 dó 
.innllo, ncon/wcen o ael.ual dcpulado federal, SI'. Domingos 
Mu!'ianno, que havia sido clel'l'olarlo a 12 elo mesmo mcz, isto 
•l, 7 cli~s antes. Succcdeu · nló que quando a Junta Apuradora 
(essa 81111, lcg·ai ü incontesto) se reuniu no prazo ela lei, di..; 
plomou o outro candidato, o cloito, Sr. Joüo Werneck, o qua& 
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não foi reconhecido pela assembléa solidaria com o Sr. Nilo 
P~çanha, asscmbléa que nem tomou conhecimento desse 
diploma ! . · 

Tambem, cm. 1805, como deputado federal, o Sr. N}IO ~c
~anha, em votação nominal, lcgiLimou a Assembléa LegJslaLiva 
de Ser·gipe, constHuida por cidadãos não diplomados, e votou 
contra a outra assemhléa, constituída por candidatos i~do~ 
diplomados. O preceito vindo elo Senado, legitimava precisa
mente a asscmhléa dos diplomados, mas a Camara, cm sessfto 
de 29 de outubro, depois de lar·go debate, o re,icitou cm vo
iar.ão nominal. por 91 contra 48. No numero dos 91 votaram 
os Srs. Ni·lo Peçanha, .José Bevilaqua, Tavares de J"yra, Tor
quato Moreira, Bueno de Andrade, Dino Bueno, Padua Saile~. 
Glyccl'iO, Laura Müiler c muil.os outros de grande evidencia 
politica, no momento c depois. 

O proprio Congresso Nacional sabe bem qual o valor .dos 
diplomas quando se referem a candidatos vindos de piei tos 
cm Estados iyrannizados pelo arbítrio c ainda no ultimo caso 
flurninensé de J'cconhccimcnlo de poderes, para precnchJ
men lo do uma vaga na represcnlacão do Estado, a C amara. 
deunl.o de um diploma que dava quatro mil e tantos votos a um 
candidato c mil e tantos a outro, annullou o diploma e re~ 
conheceu o outro cand idaLo, por ter· vcriJicado as irregulari-, 
dados e fraudes do plcil.o. 

Continuemos, enLretanlo, a cxposicjão dos factos. · , 
Eleil.a a Mesa Provisoria da Assembléa opposicionista e 

realizadas as sessões nccc~sarias, foi feito o reconhecimento 
regular do poderes do~ deputados, insl.allou-sc nu época legal 
a Assembléa J"egíslai.iva que elegeu a Mesa definitiva, c func
oionou normalmente rJ m•anLe os l.rcs mczcs do prazo consti
tucional. No decurso desla sessfto ordinuria, votou, entro 
outras, a lei de for(:a c o orçamento c apurou as eleições para 
succcssão presidencial do Estado, reconhecendo c proclamando 
eleitos para pt•esidenLc c vicc-presidente, respecUvamcnte, os 
Srs. Feliciano Pires de Abreu ~odré c Paulino Josti Soares de 
Souza, aos quaes o({iciúu nos termos do art. 200 do Regimento 
Interno. , 

A 31 de outubro, terminada sua ta!'efa annua, encerrou 
seus trabalhos. · 

. O situacionismo, entretanto, for,jou uma duplica la. Livre 
dos candidatos cuja presença o incommoclava e que o governo 
do J~;;l.aclo impedir·a de exercerem seus direitos politícos, o 

· IJUI'lído dominante simulou um rcconhecímenlo de poclcres • 
. deu !lO!' installada urna pretensa Asscmbléa sob a presidencia 

elo Sr, At·thur Leandro de Araujo Costa, a qual votou rcsolu
t;tjes que. o Presidente elo Estado sanccionou, lendo igual
IJJCJÜc noticiado haver reconhcciclo, para a succcssão govcrna
lllenlal elo Estado, os Srs. fiaul Fernandes c ArLhur Leandro 

·de Arau.io Cosi. a, presidcnlu ela mesma Assembléa. Por seu 
1.!;!1'110, e no.cumprimcnlo do dever que lhe impõe a Consl.itui
';ao, o presidente tia Assemllléa Legislativa, abaixo ussignado, 
IJI.~omulgou as leis votadas c que, remetticlns ao Poder Exe~ 
curivo, uão livorum sunceão ou Vt!to. 

EsU1, assim, produzida a desordem Juriclica c conslitucio
wtl no J~sl.arlu. .Turiclicu, porque ha leis emanadas de duas 
eut·pm·ut;ocs que se presumem Asscmhléus Legislativas, o que 
esl.ahcleco pam o publico c os interesses pl'ivados uma si., 
.tuaoão d.o 9uvid!\ e Ç\o alarma que pód,e oompr:ometter !l.~ri,q ... 
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mcnl.c seus direi tns. Consli tu c ionnl. ]lDt'CJUC onclc, em vez ele 
um l'or.IPt' Leg·islal iYo, dois prctcnclcm ter cxislcneia, ti como 
si de Jacto nenhum existisse. 

No :>eu ptu·ucct·, J'econhr.cc!lllo ,:a! ido ó guvet·nu tlo 
St·, Ncslut• Gomes, 110 J~staclo do Bspirilo Santo, c;;crcrcu o 
Sr. Afranio tlc Mello Ft·atwo: - ".\ 01·dem de que falia o 
tcxlo do n. 3 (do arl. ü" da ConsLiluieão Fedct'al) não pútlc 
ser sómenle a ordem malcl'ial, ·mas lambem c principalmente, 
a OJ.•clem C(lflSl itucional u ,i miei ica. Aquclla - a ot:tlcm ma
terial - JHítle existir muitas v,!zcs com a pcrLul'lm~ão da 
ordem consl.ituciunal do J~stado - easus em. que, a nosso Yet·, 
a itll.m•vencão p(irJc realizar-se para o rcsLubclecimmf o tle~la 
ullima, desde que ha,ia a ncccssaria requisicão. Nos casos rio 
duplicata ele orgão dos JlOclercs Jlllhlicos locaes, qualquer do::; 
que se al.l.t•ibucm a Jcgi!.imirlallc t\mcciunal pôde rcquisilm· a 
i ui erven,;ão - porque anles da decisão l'eclcral não se sabe 
qual ::;e,ia o ot·gão leg·itimo c o fim da intervenção é justa
mente llcclaJ•at· essa IPgil.imidactc." (Mrauio. de l\Icllo Fmnco, 
Parecer n. 28, 1920, pag. 3.) · 

Pot• oulro lado, r.1 l'aclo de t'unct:ionat• ao ludo de Asscm
Lli'u leg·il.imu, um agrupamento que se quet• lambem far.cr de 
Assemliléa, eonsl ituc nil.idarucnte uma d<:formatão elo regi
mmí l'CPt'esentativo, tal comu estabelecemos entre nó::;. 

De facto, taulu quanto não pôde a União consentir quo 
um Estado se organize politicamente com exclusão de urn dos 
1.res Podet·cs soberanos, islu é, tanto quanto não pódc a União 
Peclcral tolCI.'t\1' que um Estado se constitua sem um Poder 
J,cgislali\'O regular, sem um Poclot· .Tudicitu•io c sem um Potler 
Exeeul ivo, lambem não prlde consenl ir que vil'a um Estudo 
com dois Poderes. J~egislaLivos, que a Janto cot•rcsponllc a 
oxislcncia ele duas ,\sscmbléas. O que consUluc a fl\t•ma re
publicana representativa, tal como a alloplou o Brasil, .é o 
1'aclu precisamente da harmonia dos lt·es poderes, fazendo-se 
reciprOt:US Jimila~ÕCS, . . , 

JTI ainda mais, o que o Estado repu!Jlicano, no sentido g·e
ltericu da r.xpressü~1, asscg·ura ao povo, pela ut•ganizar•ão tl•!
mnemlica C jlCia Slructuração elo GOVCl'BO, . apoiado lÍOS tres 
]Judercs cquipotenlcs, é indicar-lhe, de modo absoluto e pre
ciso: num caso, qual é o Poder .Iudiciario, isto é, quaes são 
as auloridacles que devem zelar c r.loi'ender as suas rcilll;õc's 
juricli~as; o, noutro caso ainclíl, qual é o Poder J_,r.g'islativo, 
isto é, aquelle Poder competente pura ·fazet• as leis. Essa ú 
uma tias mais l'unclamentaes garanlias do rcg·imcn, que assim 
asscgm·a ao citlmliícl que ha um potlct• que adminislt•a c esse 
ú o Executivo; - tal outro que ]Jrolcgc u seu tlireilo - (' 
cssn ri o Leg·islal ivo. Ül'a. se num l~sludo se dá a situação tlc 
tlois agt•upamcnlus se ·.iulgarcm Assembléa leg.ilima, falhou 
alti, cviclcnlomcnle, o oll,il'CI.iYo do rcgimon, islo t\ não eslú 
ahi, do modo pl'ecüu. intlicuclo qual u Podct· cncat·t•eg·adn da 
pt•utluc~ün das leis. O puvo p1\clu vacillar quunlo (t Jegil i mi
dado clt> um ou tle outro du~ lloíH agrupamentos, a lei tlcixa 
tlc let• o 'alio c indisculivcl prestigio iJUC ti' a sua fot'l'll, o a 
anarclda conslilucionul domina a \'ida desse Estudo. • 
·- Tal •\ Exnlil. :-\t•. Pl'esirlcnte cln Hopublica, a siluae.üo <lo 
franca anol'malidmlo em que se cncnnlt•u o l~sl.ado do Jlio do 
Jilnciro, ~i nfio o amparo n Poder Fccleral, parn rcstv.bclecc!• 

:~ OL'dcm re)lublicuna entre os seus orgüos poliLicQs, . · .. , . 
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Dentro do Estado não ha solução para o caso, ·que ir
rompeu precisamente de uma lucta, que envolve o seu pro
prio Poder Executivo, réu de franca e insolita parc.i. .. i!dacle 
om l'lwo!·· do partido, que tum a::; suas g·raças c que, por sua; 
medidas do arbitriu, ::;u q.uer perpetuar no dominio politico, 

A Assembléa Legislativa do Estado tlo Rio de J ane1ro, 
vem por isso solicitar ao Governo de V. Ex. que, no de~
empenho de seu alto mandato constiLucional. adoptt- as me
didas e providencias necessarias para garantit· o sou funccio
namento, o exercício tranquillo u pacifico de suas funcçõcs, 
ameaçada pelo despotismo do governo P.stadoal e a execucão 
dos actos emanados de sua regular actividade, quer como 
Poder Legislativo, na feitura de varias leis, quer como Poder · 
Verificador da eleição para presidente e vice-pi'esidento do· 
Estado, no pro:x:imo quatriennio, o qual expediu diploma aos 
·candidatos que os comícios .eleitoraes elegeram· e que estão 
reconhecidos e proclamados. . 

Nictheroy H de dezembro de 1922. -Horacio Magalhá(ls 
Gomes, Presidente. -Oscar Penna Fontenelle, 1• Secretario. 
-Edgard Ballard, 1• supplente, servindo de 2• secretario. 

Exmo. Sr. Dr. Arthur da Silva Bernardes, Presidente 
da Republica. - Candidato á successão governamental do 
Estado do Rio de J a.neiro por indicação de todos os ele
mentos opposicionista.s colligados, que nesse Estado, se re
uniram em torno dos nomes escolhidos na convenção de 8 de · 
junho,. á successão presidencial da Republica, tive a hoilra de 
receber o alto e dignificante mandato de P.residente para. o 
qua.triennio de 1922 a 1926. 

Esses votos,· resultantes de um pleito em que a pujança 
·das forcas eleitoraes opposioionistas pôde levar de vencida 
todas as artimanhas e -manobras postas em praticas pelos 
manda.ta.rios do governo estadual, foram apurados regular
mente pela Assembléa Legislativa do Estado que, em conse
quencia dessa. apuração e do reconhecimento a que prooedeu, 

· proclamou o meu nome como Presidente. eleito para o pro
ximo período governamental1 conforme a communicação re
gimental constante do offimo que junto tenho a honra. de 
enviar a V. Ex. 

Acontece, porém, que, no proposito crimino&o de perpe
tuar-se nas posições de governo, o partido situacionista pre
para uma situação de facto que lhe permitta, contra a ordem 
oonstitucional do Estado, contra a decisão soberana de sua 
Assembléa. Legislativa e contra a opinião publica, empossar 
seu candidato, derrotado nas urnas, embaraçando a posse do 
legitimamente eleito o l'econhecido e perturbando a norma
lidade de seu exercício. 

Nssas condioões o para resguardo de minha autol'idade 
c da ordem jurídica, politica e constitucional do Estudo do 
!tio de Janeiro, tenho a honra de solicitar da suprema auto
ridade de V. Ex., as precisas e indispensaveis providencias 
e medidas de governo que me assegurem, a 31 do col'rilnto, a 
posse do cnrg·o pura que fui eleito e o tranquillo c nOJ·mal 
excrcicio das funccões politicas e administrativas que me 
cabem, amcncadas uma e outro, pelas determinações o actos 
do situacionismo. · 

Do fncl.o, apoiado na solidariedade que lhe dá o actual 
governo do Estado, esse situacionismo está praticando actos 

S. ·:-·\'ui. III. 19 
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que lhe consintam, no dia 3i do corrente; impedir violenta
monte a minha posse e o exercício do mandato que a oleiclio 
de 9 de junho me outorgou e a Assembléa do Estado le
gitimou •. 

Ao conhecimento de V. Ex., como o mais ai to repre
sentante da autoridade poli tioa da Unilio e responsavel pela 
ordem constitucional e politica do paiz, no conlunoto dos 
Estados que ·compilem a familia federativa. trago essas occm·~ 
renolas, seguro de que não me faltará, como presidente eleito 
e reconhecido do Estado do Rio de Janeiro, o amparo do que 
necessito do Podec Federal para empossar-me a 3:1 de de-

. zembro corrente. · . 

· Niotheroy, U. d edezembro de :1922 ........ Feliciano Pires de 
Abreu 8odr4. · . 

·- · Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -
Nictheroy, em 5 de setembro de 1922, . 

r·.:: lUXtllo. Sr. Feliciano Pires de Abreu Sodré. - Tenho á 
honra de communicàr a V. Ex., nos termos do art. 200 
do Regimento . Interno desta Asaembléa, que em sessão · do 
bojo, . ~eJ2ois de appro:va~o por votação nominal o parecer da 
comm1ssao eapeolàl ele1ta ~e accôr<lo com o art. :193 do 
mesmo regimento, toram V. Ex. e o D1•. Paulino ,Tosé Soà1•os 
de Souza próélamàdos Presidente o Vice-P.i'esidehte do Es
tado pa:ra o quatrionnio de :1922 a 1926. 

Prevalooendo....me da opportunidade para congratular-mo 
com o Estado do Rio de Janeiro pela eleição de V. Ex., 
para t(io elev~do . carg(), tenho a .bonra de apresentar-I bo, por 
motivo de seu reconhecimento os meus. respeitosos cumpri-· 
mentos. -Horacio Magalhães Gomes, Presidente. 

. Juizo Federal da Seecão do Rio de Janeiro - Escrivão, 
J; F. da Ma\ta- Protesto-Dl'. Homero Brasiliense Soares 
de Pinho e outros, supplleantes; Juizo Federal desta secção, 
supp!ieado. . 

Aos dezesete dias do mez de janeiro de mil novecentos e 
vinte e dois, na cidade de Nictheroy, em meu oartorio, autuo 
a petição e protesto que .adiante seguem. - O escrivão do 
ju1zo, João Franciscl) â11 Mattos. 

Exmo. · Sr. Dr. Juiz Federal- Homero Brasililinse· Soares 
de Pinho, Americo Valentim. Peixoto, Oustodio de Ari1u.io 
Padilha, Hot·aoio Magalhães e Oscar Penna :b,ontenello pro
testam nos termos inclusos contra a apuração das oroicõos 
estaduaes feitas por nossa junta :Presidida polo Exmo. Sr, 
desembarga~or Proc~rador Gorai; do Estado o composta. do 
juizes de dn•elto designados . pelo chefe do Poder Execut1vo, 
com os fundamentos ahi deduzidos. Pedem a V. Ex. quo, 
tomada por termo o protêsto, o intimado dollo o Sr. desem
bargados Bittenoourt Sampaio, procurador geral do Estado, 
se,jam os autos entreç-ues aos supplioantes para o fim de di
reito, visto ter o pres1dento da junta se escusado a consignai-o 
na acta dos trabalhos. E. deferimento. . 

Nictheroy, :17 de janeiro de 1922. -Homero Brasiliense 
Soares de ·Pinlto. - Americo Valentim Peizoto. -· Custodio 
de Araujo Paàillta. - Horacio Maoalhães. - Oscar Penna 
Fontenelle. 
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PROTESTO 

· Os candidatos a Deputados á Asseinbléa LegisiaUva do 
Estado. do Rio de Janeiro, que esta súbSereveiD, vem protestar 
contra a apuração géral do pleito de 18 de dezembro pro
ximo findo,· P.or. esta juntá,. fundados na incohstituoionallâadc 
de sua organ1zaoão. . . 

'a) -A Reforma Constitucional de 15 de npvembro go 
· :1.920, !é i n, Ul70, àrt .... 75; de_ clara que os mag1stradqs 11no 
poderão ser nomeados ,llara cal'gO, em,l)regu ou cornmt&sao que 
não U1e8 competir po1· aécesso na magistratura,, A disposioão 
conetitucional é imperativa: c os magistrados JIIA.O podert.lu 
ser nomuados :. • 
· Trata-se no caso, e evidéiltemente, de uma commissllo,. e 
ooin·missão x·emunerada (lei ii. ·1. 723, àrt. 95, § 5"), estranha 
por completo ás qu:e ,lli.~_s. _óoiiipé~em por acoe_sso ~à magistra-

. tura. Os cargos de JUizes de direito, dentre CUJOs membros 
são. commissionados os juizes da Junta Apuradora, só bal por 
aocesso na magistratura, os de desembargadores da Re aoão· 
,(Ref. Const. art. 70). . · . . .. · 
· b) -Nas attribuigões conferidas ao Podér Jud1ciario não 

se enoon~ra à de apufâr eleicõés. O reglmen adoptado no Es
tado, de iici:Oi'do éoin os pi'inliipios liOnstl tuilionaes dil. · Uilião, 
é o de poderes .politicos independentes, discriminados e bar
~onióos · (àrt. 1 da R.éf. Const.)~ Ora, a untoa attribuioão 
conferida ão Poder Judlélarlo pela Re! •. Cbnst., em ma teria 
eleitoral, é a de . pecidir o •rribunal da R~hicão, em gráo dli 
r,ectif~ó, da Va_!idado. OÜ lilyálidBde daS. llilliçt5es intiniclpaes, 
em caso do contestaclio. (Ref. Const., art. 84, n. 12.) 

·. ·. Nem. se no~ opponba que. tal o_()mmis~ã91 . d~- apüriir o i;e
suJI.ado das ele1ções para D~putados, ~o _possa mscrever entre 
as que se comprehendem .nos chamados poderes implicitol, 
não s.ó porque a respeito . d~lla se. enooilt~a .a próbilii~~liiiri:
perabva do texto a que ac1ma ~os referimos,- como em 
por não Ser daquellas que se devam considerar ésLrictiiinente 
neoessarias ao exercício e pratica doà· poderes expressos o 
enumerados, · 

· c) - E'. ainda inconstitucional a organização da junta 
porque na organizacão do Poder Legislativo a unica attri
buição dada ao Presidente do Estado pela Reforma Oonstitu
clonal, é a de c manclar proceder á etetção para oa cargos 
'fJ'ectivos ao Estado) (Ret; Oonst.; art, 66, n; 12). Essa 
attribuioiío, alliás, ello só. tem ensejo de exercer no preenchi
mento de vagas; P,Ois a eleição para ~eno~acãq do mandato de 
Deputados, tem dia prefixado em le1 ord1ttar1a. 

· . Sendo a . independencia dos podares um dos principloê 
cardeaea do regímen consagrado na Oonatitulollo dé 24 de fe• 
vereiro (art. 167), peln qual se hão de modelar as org_ilnlza.:; 
oões estaduaes (Oonst, Fed.í art. 64; Rer. Const, do Estado, 
art. 1~9), não se. ~omprehenda essa in~erferenc1a do Podar 
Exe_out1vo na organ!lti!OIIo do Poder LegislatiVo, ao qual In• 
cumbe apur~r a ele1çao e verificar os poderes do .Presidente 
eleito; autoriZar a aoousacão, nos orimea commtms, do Presi
de!lte do Estado; e, nos de resp!lnsabllidade, processai-o, sendo 
o JUlgamento feito por .um TribUnal, composto de Dêj:mtados 
e desembarB"adores,. em numêro legal. Tão importantes . são 
estas funcooes, que; auto~izando . t1 aoousaoão ou declarando-a 
procedente, a assembléa tp6o tacto suspende o Presldénte do 
Estado do exercício de suas funccões. 
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A Assembléa Constituinte de :1920 encontrou ~orno !lrgãos 
de apuração geral das eleições para Deputados, cmco JU.ntas, 
correspondentes aos cinco districtos em que p~~;r~~; esse f1~ . a 
Constituição dividira o Estado, compostas dos JUizes mumcl
paes e de direito dos respectivos termos e comarcas . 

. Não lhe convindo, por motivos . qu~ só. hqnram a ~a
gistratura do Estado, uma ~ai orgamzaça~, mteuamente Im
pessoal o legislador flummense, esquecido de que, em, Jim 
regímen de poderes discriminados, não commetter~ !lXP,liCJt.a, 
nem implicitamente tal a~tr.ibuicão !lo Poder Jud. JCJat'IO; de 
que prohtbira mesmo aos JUizes acce1tar qualquer cargo, em
prego ou commissão, que· não fosse de .accesso; de que~ em 
mataria eleitoral só conferirira ao Presidente do Estaao a 
faculdade de marcar dia para a eleição; creou uma Junt.a. 
Apuradora composta de juizes. designados :pelo Pres.id~nte do 
Estado, presidida por pessôa da sua immedJata. conf1auca ! Os 
mais elementares princípios de moral repubhcana repellem 
um tal absurdo. 

E' pois, inconstitucionlil a Junta Apuradora instiuida 
pela lei n. 1. 723, de. 3 de novembro de :192:1, pelos funda
mentos seguintes: 

:t.•, a Reforma Constitucional de f920 não commetteu ao's 
juizes de direito a attribuicão de apurar eleições para Depu
tados; 

2•, a reforma oitada prohibiu aos magistrados acceitar 
commissão, cargo ou emprego que lhes não competir· por ao-
cesso na magistratura; · 

· a•, fallece ao Poder Executivo competencia para designar 
a· junta que deve expedir os diplomas para a constituição do 
Poder Legislativo. . . · 

Da inconstitucionalidade da junta, decorre a nullidade 
dos diplomas que ella venha a expedir,. e em consequencia, 
tambem a nullidade das !.eis, actos e Tesolucões do ajunta
mento que com o título de· Assembléa Legislativa, re~ultar 
da reunião dos detentores de taes diplomas. Entre os actos 

. e leis assim inq_uinados visceral mente de nullidade, estão ll 
apuração da ele1ção e verificação de pod'eres do Presidente 
qUe eleito fôr _para o futuro quatriennio e a lei do areamento 
da Receita e Despesa para o exercício seguinte. 

Considerando-se legitimamente eleitos Deputados, os 
abaixo assignados farão valer seus direitos pelos meios que 
a Constituição e as leis da Republica e do Estado co.nsagram 
e requerem seja este protesto incluído em acta dos trabalhos.• 

Nicthero}', 17 de janeiro de 1922. - Homero .Brasiliense 
Soares de Pmlw. -'-Dr. Geraldo do Valle Filho. -Dr. Al-. 

. (redo Rangel. -Dr. Eduardo Portella. -Dr. Eugenio Cor
deiro. - Gumercindo Portugal Loreti. - Arnaldo Tavares,, 
-Alberto Frederico de Moraes Lamego.-Americo Valentim. 
P!Ji:coto. -Feliciano Pires de Abreu Sodré.- Fidelis Liqua
rmga Art!as. -José de Souza Lima. - Thiers Cardoso .. -
Carlos de Faria Souto.- Custodio de Araujo Padilha.-José 
Antoniq de ~graes. - Joaquim Sobrinho Nogueira da Gama. 
-Mano Lettao Cunha. -Mozart Lago. -Sadi Costa Vieira 
-Antonio Joaquim de Mello. - Alberto Soares de Souza ~ 
Mello. - Edgard Valladão. -Mauricio Napoleão Gomes.
João ,Maria da Rocha Almeida. -Sylvío Leitão da Cunha.
Pauhno I. Soares de Souza Netto. -Antop{o Braz de·Moraes 
Barbosa. - Oscar Penna Fontenelle. - Oswaldo Duarte. -
PS~ldro Rodovalho Leite Ribeiro. - Manoel de Mattos Duarte 

t va.. · · · 
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Reconheco as firmas retro de Homero Braziliense Soares 
de Pinho, Dr. Galdino. do Valle Filho, Dr. Alfredo Rangel, 
Dr. Eduardo Porte lia, Dr. Eugenio Cordeiro, Gumercinco 
Portugal Loreti, Arnaldo Tavares, Alberto Frederico de Moraes 
Lamego. A merico Valentim Peixoto, Feliciano Pires de Abreu 
Sodré, Fidelis Sigmaringa Seixas, José qe Souza Li~a, T~iers 
Cardoso, Carlos de Faria Souto, Custodro de ArauJO PadJlha, 
José Antonio de Moraes, bem como as supra de Joaquim So
brinho Nogueira da Gama, Mario Leitão de Cunha, S. Mozart 
Lago, Sadi Costa Vieira, Antonio Joaquim de Mello, Alberto 
Soares de Souza e Mel!o, Edgard Ballard, Horacio Magalhães 
Gomes,João Maria da Rocha Werneck, Sylvío Leitão da Cunha, 
Paulino .T. Soares de Souza Netto. Antonio Braz de Moraes 
Barbosa; Oscar Penna Fontenelle. Oswaldo Duarte, Pedro Ro
dovalho Leite Ribeiro e Manoel de Mattos Duarte Silva. 

Em testemunho de verdade (signal publico), 17 de ja
neiro de 1922. -Pedro de Alvarenga Thomaz. 

TE.RMO DE PROTESTO NA FÓRMA ABAIXO 

Aos dezesete dias do mez de janeiro de mil novecentos 
e vinte e dois, nesta cidade de Nict.heroy, capital do Estado 
do Rio de Janeiro, em cartorio1 compareceram os doutores 
Homero Braziliense Soares de Pmho, Americo Valentim Pei
xoto, Horacio Magalhães Gomes e Oscar . Penna Fontenel!e e 
o coronel Custodio de Araujo Padilha e requereram ao M. M. 
,iuiz federal, segundo a peticão que offereceram, foss·e tomado 
por termo o protesto que com esta mesma petição e na 
qualidade de candidatos eleitos Deputados á Assembléa Le
gislativa do Estado· do Rio de Janeiro, formularam contra a 
Jtinta Apuradora das eleições realizadas para aquelles cargos 
em dezoito de dezembro de mil novecentos e vinte e um, em 
virtude de ser a msma junta '['eputada inconstit.ucional. Dis
seram mais que fariam valer os seus direitos pelo modo por 
que legalmente lhes forem os mesmos assegurados e pediram 
que dest.Q termo 'fizesse parte integrante o protesto que com 
a petição · offereceram, conforme ficou acima referido. E de 
como assim o disseram fiz lavrar o presente que, lido e . 
achado conforme, assignam. Eu, Oscar Julio de Carvalho, es
crevente juramentado, o escrevi. · E eu, João F·rancisco da 
Matta, escrivão, o subscrevo e assigno. -Homero· Braziliense 
Soares de Pinho. - Americo Valentim Peixoto. - Custodio 
de Arau.io Padílha. - Horacio Magalhlies Gomes. - Oscar 
Penna Fontenelle. · 

Certifico e dou fé que, nesta data ~ em cartor' o, intimei 
o. procurador geral do Estado do Rio de Janeiro, excellentis
srmo senhor desembargador doutor Francisco Leite de Bit
t.encourt Sampaio Junior, em sua· propria pessoa, por todo· o 
contct\d~ da petícão, protesto e termo; ficando. bem sciente. 

Njctheroy, em 20 de .ianeiro de 1922.- O escrivão, João 
Franctsco de Mattos. . 

Nictheroy, 6 de abril de 1922 (6-4-22) .-João Francisco 
de Mattos. 
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ENTRJIGA 

E faço entrega dos J)resente· autos aos suppJicantes na 
pessOa do doutor Homero Brasiliense Soares de Pmho. e lavro 
r.sf.e termo, E eu, João Francisco de Mattos, eaorivíio, o 
subscrevo, Entregues em 6 de abril de 1922 • 

• Tuizo Federal da Seocão do Rio de Janeiro - Escrivão, 
.r. F. da Motta - Justlfloaçlio - Dr. Horaoio Magalhíies 
Gomes e outros, .. supplicantes: o Juiz. o. Federal desta seoollo, 
sunplicado. Aos dezoito dias do mez de 1lanelro de mil nove
centos e vinte e dois, na cidade de Niotheroy, em meu CB'I'
t.orio, autuo a potlcllo que adeante segue. -O escrivão do 
Juizo, Jo~o Francisco de Mattos. 

Exmo Sr. Dr. ,fulz federal-- Horaclo Magalhães Gomes 
o Homflro Brazlliense Soares de Pinho precisam justificar os 
seguintes factos: · 

· t•. que em o dia t7 do oorronte mez, em ci edifício da Ca
marn Municipal rle Nlctheroy, reuniram-se. os juizes de direito 
da s• Vara de Nictherov, das comarcas de S.· Goncalo, Nova 
T1!'11a~eú. MaA-é. Nova Friburllo, sob a prAsidencia do desembar
J!'Ador procnrarlor geral do Estado do Rio de Janeiro, para o 
fim de. const.ltuidos em <Junta anuradoru, atiurar - P ex
pP.dlr rlinlnmas - as eleieões realizarias em tB de dP.zemhro. 
do annn proximo passado par,. a renovacíio da Assembléa Lc
glslMiva do Estado; 

2•.- ane essa reunião effectuou-se ás 15 horas do men-
clonlldo 41a; · · · · · 
· s•, aue as actas authenticas das eleiclles mencionadas e 

nR de npuracão narcial nlio se encnnf.raram em poder do pre
. sident.e da c.tuntu e só a esta presente foram ·ás i5 horas 

do !iia intflcBI!o, poraue estavam ellns no cofre da Thesou
. rarfa do Estado, que funcoinna no edifício da Secretaria Geral 

do Estado, com o tbesoureiro respeotivo; 
4•. aue pelo presidente da « ,iuntu foram essas netas re

cruisif,adas, por offlclo, á Secre~arla Geral do Estado; 
li•. aue I oito em sell'uidn d inRt.allaclio da « ,junt.u pediu 

a nalavra o Dr. Horaélo MagalMes Gomes e offereceu um 
nrofA~fo asNilmnrfo por trinta e dois deputados eleitoR d 
A NRAmhl~A T"ell'lslat.iva due leu o re.quereu constasse da «ao ta 
dos trabalhos da juntu; --a•. auc o nresidente da ,iunf.a nellou-sc a deferir o re-
querimento do Dr. Horacio Magalhíics Gomes o mais ainda do 
snhmAft.er no conhecimento dos demais membros da .funtn o 
rcferfdo protesto, acto que praticou violontn 'b dosattenciosa
mcnt.o, e de mencinonl-o na acta; 

7•, que assim ·OS protostnntcs vieram a esto .Tulzo Socoio
nal, no n1osmn momento, c requereram fosso tomado por termo 
o citado protesto, o quo facto so fez. 

' ' . 

Por isso requerem os supplicnntes s0 diJ<"nc V. Ex. do or
denar so.inm des!gnnrlos dln c hora. com n intimncno elo Dr. 
procurador seccionnl, cm que possam ser Julgadas ns teste-
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munha.s abaixo arroladas, e julgada por sentenca seja en
tregue a presento aos Rupp!icantes, independente de traslado. 
Dá-se a esta o val·or de 20$000 .. ~rNmos cm que 

·P. deferimento. - Hm·acio Magalhães Gomes. Nictberoy, · 
· 18 de janeiro do 1922. -IIome1•o Braziliensc Soares da Pinho. 
- Rol: - Giordano Bruno Pinto. - Adamastor Verguair'o da 
Ot•u:s. - Hm•acio Guimari!es Bnlt'icnse. - Eugenio Faustino 
Machado. - Altevo do Valla Silva. - Francisco Maria Es· 
taves. · 

S •. como requer. 
Nithel'oy, 18 de janeiro de '1922. - Roussoulim·es, 
Designo o dia 24 do corrente, âs ii horas, em cartorlo. 
Nitheroy, 18 de janeiro do 1~22. - O escrivão, J. F. 

Mattos. . · 
Certifico que, em virtude dn presente petlcão e seu respei

tavel despacho, intimei ao senhor doutor Plinio de Freitas 
Travassos na qualidade de procurador da Republica nesta se
cção, e as testemunhas Giordano Bruno. Porto, Adamastor Ver- · 
guoiro da Cruz, Horacio de Guimarães Bahiense. Eügenlo 
Faustino Machado, Altcvo do Vallo Silva e Francisco Maria 
Estovos,por todo o conteúdo dest.a mesma petição e designac!io 
do dia e hora para o fim requerid·o. Recusaram contra-fé. 
Dou fé. Nictheroy, 18 de janeiro de i922. - O offícinl do 
juizo, A1•thur Dut!•a ele Andrade 

Assentada - Aos vinte e quatro dias do mez de janeiro 
de mil novecentos e vinte e dois, nesta oidnclo do Nictheroy, ca~ 
pita! do Estado do Rio de Janeiro o em sala das nudiGncias 
deste .iulzo, onde se ncava o M. 1\f. ,iuiz federal, senhor doutor 
Leon 'Rousselieres, commigo escrivão de seu cargo, ahi pre
sentes as partes por seus procuradores doutores Homero Bra
siliense de Pinho Junior e Plinio de Freitas Travassos, pro
curador da Republica, foram inquiridas as testemunhas como 
segue, Eu, Oscar Julio de Carvalho, escrevente juramentado, 
escrevi .. E ou, João Francisco de Mattos, escrivão, subscrevi. 

· P testemunha - Horacio Guimarães Bahiense, brasileiro, 
residente nesta cidade, á rua Visconde do Rio Br•anco, quatro
r.rmtos e cinco, com vinte c cinco nnnos de idade, rlacf.ylographo, 
solteil'o, sabendo ler o escrever. Ao~ costumes disse· nnda. 
Prestou affirmnQão Joga! e sendo inquirido sobre a petioão de 
folhas duas,.quo lhe foi lida, rlisse: Que estando prrsenf.e, as
sistiu em o din der..csote do corrente me?., no edifício da Cama-
1'11, Municipal dosfa cirladil n J'rtmiíin ahi effcclundn, o soh u. 
prr.sldciloin do dcscmbnrgador Bit.toncourt Sarr.'paio, procura
dor geral do Estado, com os ,iuizcs do direito da Terceira Vara 
de iNiof.heroy, das oomarcns.do S. Goncalo, Nova Iguasstí, Magé, 
Nova Friburgo, para, com o fim rio, constituídos crn Junta 
Apuradora, apurar as eleições realizadas em dezoito de dezem
bro do anno proximo passado para renovação da Assembléa 
Legislativa estadual; que estando marcada ossa reuni!io para 
ns doze horas do dia mencionado, sómento teve Inicio ontre as 
quatorze o quinze horas do mesmo dia; qnc os livt•os ou actas · 
referentes ás oleicões suprncilaclas, níio se encontravam orr.' 
poder da mesma junta, lendo a tcslemunhn ouvido commen-
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Lurios no recinto da Camara Municipal a respeito de estarem 
us mesmos livros na Lhesourariu elo Esludo do Rio de Jan01ro 
que J'uncciona no mesmo edifício da Secretaria Geral do Es
tado; que Lambem se sabia entre os assistentes da reunião ter 
o presidente da mesma requisitado os ditos livros .á Secretaria .. 
Geral, por is&o que não foram iniciados os trabalhos da junta 
"· hora regulamentar; qne Jogo em seguida .á· insta!lação dof' 
t,o;])a!hos ·da junta, pediu a palavra o doutor Hm·acio Maga.· 
lhães Gomes, que leu úm prote.sto ussignado por trinta e dous 
candidatos a deputados estaduaes c reqnereu fosse o mesmo 
consignado na acta dos trabalhos da jnnLa; que pelo presi
d'ente da junta foi dito ao doutor HoJ•ncio Magalhães Gomes, 
nfí.o tomaria conhecimento do mesmo· protesl.o, nem o fari11 
consignar em acta c a despeito de requerido não o daria á 
decisão dos dem'ais membros da ,junta; que depois ouviu di
zer, não o sabendo, porém, si o fiz.eram, que os protestantes 
;riam requerer em ,iuizo fosse o mesmo protesto tomado por 
.t,.,..mo. Reinquerida pel odoutOI' procurador da Republica 
disse: Que não viu as actas authentieas das eleições mencio
nadas e as de apuração parcial na sala onde se reunia a refe
rida ,iunta, senão depois de se haver propalado que o~ livros 
tinham sido •buscados no edifício da Secretaria Geral, não sa
hendo de sciencia propria onde clla~ se achavam antes dr. ou
vir o boato referi@; que, de sciencia propria. tambem ig-nora 
si o presidentn da junta requisitou por officio a sactas allu
rlidas a 'Rccrotaria Geral do Estado, t.nndo, porém, ouvido di.7.rr 
no recinto .que tal cousa não havia sido feita; que não viu ·O 
rloutor Horacio Magalhães Gomes ler o protesto j~\· mencionado. 
mas, apenas, fazer entrega do mesmo ao presidente da ,iunta; 
que n teste-munha póde nffirmar tudo que acabou de referir, 
por .estar presente, por méra curiosidade, como eleitor qile é 
deste município, no recinto onde se reunia a .junta nlludida, 
tendo sido no mesmo local convidado pelos just.ifir.antes 
doutores Homero Brasiliense Soares rk Pinho para testemu
nhar os factos que assistira, r.m tempo opportuno. Nada mais 
disse e nem lhe foi pergun Larlo, sendo encerrado o dep-oimento 
quo, lido e achado conforme, nssif.na com o MM. jui:r. r: partes, 
:mu, Oscar Julio de Carvalho, cserevente .juramentado, escrevi . 
. Eu, Joã.o Francisco de Mat.t.os, csr.rivfi.n. subscrevi. - Leon. 
Rou.s.ionli.éres, - Hnracio Gui11W1'áes Bah.iense. - Hom.ern 
B1•asil'ii'I'ISP Sorn•es r/e Pinho. - PNnio dr F'·reltns T1'fl1)(/,çsns. 

t2". t.~st.enmnhn - Fl'nnr•.isr.o . Mnl'in Est.evrs. pMtugue:r.. 
nnl.urnli?.ndn, rrsidrnt11 :í J'lln r.nrnnel Guimarft.rs, sessent.n r 
cinco, '.nnt.igo. nosl.a cidadr, com qunrenl.n n l.res :mnos rln 
irlnrle, proprint.nrio. casado, sahr.nrlo. ler e escrr.vcr. Aos cos- . 
l.timcs disso narla. Prest.m1 affirmnçiio legal e sendo inquiri
rio sobro n petioão de :rolhas duas, que lhe foi !iria. disse: 
- Qufl 110 rlin drz,eMte rio r.orrent.c mez. na so.ln rins sessões 
ria Camara Municipal de Niotheroy, renniram-sc ns .Tnizes rln 
Dii'cil.o da Terceira Vara de Nict.horoy. os cln com:l\'cn do Sün 
r:onçnlo, Novn Igunss1í, Novn: Frihnrgo c Mngé. pnm o fim 
r!c, consl.il.uidoR cm' .Tunta Apnradora, apurarem as cloições 
l'ra!i?.arlas nm rlezoito rln dnzemhro rln nnno proximo pnssndn 
pnm rnnovnoiio ria Asscmhlén Lcgislntiva, nxpcrlindo diplo
mas r ln Deput.n.dos; - qn r, nmhorn r.onvocadn essa l'Ctm Hín 
para ns rlor.e hm·as dnquclln clin, sômcnlr l.cvn inicio enl.i'e UR 
quatorze e quinze horas; - que as actas authenticas das 
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eleições mencionadas c aquclla~ rir. npuraoiio parcial, não ~c 
encontravam cm pqdcr rio Prcsiclcn Le lla mesma junta, c isbo 
porque o depoente sabe do sciencia propria, como tambem sa
be que ellas foram buscadas a algum Jogar pefo Dr. :Oesi
derio de. Oliveira, que não era membro ou p:wl e da junta c 
que as trouxe em o carro do Secretario Geral do Estado, o 
que tudo a tesLcmunha presenciou c atLentou, sem saber po
J1ém, tivessem sido as mesmas actas requisitadas por officio 
á Secrcl;aria; - que, log.o cm seguida á instaii,H;ão c tmbn
lhos da mesma junta, pediu a palavra o Dr. Horacio Maga
lhães Gomes, e, tendo lido um protesto ass'ignado por trinta 
e dois candidatos a Deputados considerados eleitos, J•eque
reu cqnstasse o mesmo da acta daqu elles trabalhos; - que 
pelo Presidente da Junta foi indeferido esse requerimento,. não 
permittindo lambem que se manifestassem os demais mem
bros da junta sobre o protesto, que devolveu ao protestante; 
- que, assim, soube a testemunha, vieram esses ao Juizo 
Federal onde requereram fosse o mesmo tomado por termo; 
- que a testemunha foi ter áquella reunião simplesmente 
por curiosidade c sem interesse de ordem alguma. Reinquiri
da pelo Dr, procurador da Republica, disse: - Que disse sa
ber de sciencia propria que as acta~ cm questão não estavam 
cm poder do Presidente da Junta, por t.er visto o desembar
gador Procurador Geral do Estado chamar o funccion&rio do 
Tribunal da Relaoão de nomr. Maximo c diz:er-lhe qualqur.r 
cousa que a testemunha não ouviu, tendo sabido depois por 
Maximo que a Jnn ta só se inst.allaria depois que cllc' cl;!egas
se, pois ia buscar os livros; - que snppõc que os livros le
vados para a ,junta pelo Dr. Desiderio fossem os das actas,· 
por ter visto o mesmo doutor entregai-os ao referid·o desem
bargador; que não viu o Dr: Horacio Magalhães Gomes ler 
o protesto referido, mas apenas entregai-o. ao desemharg!lldor 
Bitt.enoourt, que recusou recebei-o. Nada mais diRse e nem 
lhe foi pergt\ntadlo; sendo e;ncernado seu depoimento que, 
lido e achado conforme, assig>na com o MM. .Juiz. c !'arte. 
Eu, Oscar Julio de Carvalho, escrevente juramentado, escre
vi. E eu, João Francisco do Malrolc, escrivão, o subscrevo. -
Luiz Roomhi. :_ Francisco ilfaria Esteves. - Homm•o R?·n
siliense Soares de •Pinho .- Plínio de Freitas Travassos 

3' testemunha - Giordano Bruno Pinto, brasileiro, resi
dente nesta cidade, á rua Visconde do Rio Branco, quatrocen
tos e cinco, corr.' trinta e tres annos de idade, &olicitador, sol
t.eiro, sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada, 
Prestou affirm·acão legal e sendo adquirido SO'bre a ·peticãn 
de folhas duas que lhe foi lida disse: - Q:1e em o dia deze
sete do corrente mez, na sala das sessões da Camara Muni
cipal de 1Niotheroy, sob a presidencia do desembargador Bit
t.encourt 'Sampaio, os Juizes de [)ireito rla Terceira Vara de 
Nict.heroy, os das comarcas de São Goncnlo, ,Nova Iguassu, 
Nova Friburgo e Magé, designados pé!o ·Presidente' do Estado 
para ·.constituidos em ·.Junta Apurad·ora, apurar n.s oleições 
para DAputados Estadnaes, expedindo os respncl.ivos diplo
mas: qu c es.sa r•euniiio, ombora marcndn para as clozo h oraR 
só se realizou ont.re as quatorze e quim.e horus; - que as 
uctas authcnt.icnR das flllli()õos e de apumcão pm•cinl niio se 
encontravam em poder do Presidente da .Tu n tn, -o que era 
muito commentado, facto do qual se certificou a testemunha 
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porque lhe foi narrado pelo doutor Oct11vio Mafra, membro 
da junta, que disse .à testemunhas terem sido onviaclos esses 
livl'OS á Secretaria do EstadO\ porque ficavam hi melhor 
guardados; - que ouviu dizer que tinham sido requisitados 
ossos livros ao Secretario Geral, não sabendo de sciencia pro
.Pria o que se ainda não haviam chegado t:í Gamara Munici
pal, ora porque, estando ellos no cofre da thesourarin, a 
chavo desse cofre estava co!P o thesoureiro quo nesse mo
mento não estava na Reparti'ção; - que Jogo em seguida á 
installacão da junta, pediu a palavra o doutor Horaoio Mal!'R
Jbães Gomes que, tendo lido um protesto, requereu fosse o 
mesmo consignado na neta dos tra.balhos; que pelo Presi
dente da Junta foi indilferido esse requerimento e mais o 
que em seguida requereu de submetter ao conhecimento dos 
demais membros da Junta· o seu protesto; que assim soube 
a testemunha, por ter visto, vieram os protestantes a este 
que requereram fosse tomado por termo o protesto; que a 
testemunha assistiu aos trabalhos daquella junta sem inte
resse e por méra ouriosldade, Reinquerido pelo doutor Pro
curador da Republica, disse: - Que a testemunha não es
teve presento no recinto onde a referida junta se reuniu, 
durante todo o tempo de seus trabalhos, podendo, porém, 
affirmal' que na ocoasi!io em que o doutor Horacio Magàlhães 
Gomes leu o já mencionado protesto, a testemunha estava 
presente, u por isso póde ainda asseverar que, Jogo em se
guida, o mesmo doutor Horaoio requereu ao Procurador Ge
ral do. Estado consultasse· a Junta s-obre o indeferirr.•tmto, que 
este fizera em mandar consisnar em nota .o mesmo protesto . 
.....;. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, sendo encer
rado o depoimento que, lido e achado cnforme, assigna com 
o M. M. Juiz o .partes. Eu, Oscar Julio de Cl\rvalho, escre
vonte juramentado, escrevi. E eu, Jo!lo Franeisco Milttos, 
osorivAo o su'bsorevi. - Oscar Rombi. ·- Giorda'IIO Bruno 
Pinto. - Homéro Brllltlien8e Soares Pinho. - Plinio ~ 
Frettas Travas soa. 

· -1• tealmnunha - Adamastor Vergnoiro da Ct•m. bra•i- . 
leiro, residente nesta cidade, á rua de S. Pedro, noventa e 
seis, com vinte e seis an·nos de idade, proprietario, casado, 
sabendo ler· e escrever. Aos costumes disse nada. Prestou 
affirmaollo na fórma da lei, e inqucrido sobro n potiç!lo do 
folha! clnns. quo lho foi lida, rlisso: Qua no rlin •lúW~.cf.rJ rio 
corrente mez, em o odificio da Camarn Municipal de Ni
ctheroy, foi effeotuada entro as quator1.1e o qu lnzo horas a 
ronnilio da .Junta Apuradora rins olelçiles de deputados, sob 
n presidenoia do desembargador Bi tt.encourt. Snmpai<l, t~ndo 
como membros os ,lttiv.eA de direito dn Tcrcoh•a Vara de Ni
ctheroy, dns coroareM de Nova Iguassü,. Nova Friburg•o, Siío 
GonQalo e Magó; que os livros do aotas oloitoraes niio esta
vam em poder do presidente da Ju.nta Apuradora, tendo sido 
POl' osf.e pcoldos á Secretat'ia rio E~tndo, suppõo u to.;tomu
nha, por intermedlo do Dr. Deslderlo do Oliveira, nfi,o sa
bendo si esse pedido foi feito por oftioio no secretario geral 
do Estado; que, logo em seguida á instnllncllo e os trabalhos 
da junta, pelo Dr. Horacio Magnlhlles ·Gomes foi requerido 
ficaa.~~ consignado o ·mncf.ll nm rrot.e~to quo IIJU, londo. pr.lo 
presidente dltl. .junta, sido indeferido esse requerimento e 
mnls ainda ~e nllgado a fazei-o constar. da neta, ai 1m de nllo 
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permilf.ir aos demais membros da junta tomas lC1l1 conlwci~ 
menlo dll mesmo protesto; que assim o protestante e outras 
pessoas se dirigiram a este Juizo, -onde requereram fosse to~ 
mado .por termo o supracitado protesto; que a testemunha 
assistiu a esses factos sem que a tal fosse movido por qual~ 
qu_er in_teresse. Reinquerida pelo Dr. procurador da Repu~ 
~hca, disse:. que não tem relações com nonhuma das pessoas 
wlerossadas em que fosse tomado por termo o protesto feito 
pelo Dr. _Ho!-'aoio Magalhães Gomes, e .iá referido; que, por 
mera Clll'!OS!dade, achava-se no recinto onde se reuniu a 
j11n1.a •.Jiudidn o aincla por mera curiosirlad·e allumpanh.m o 
ntesll~o.• Dr. Huracio a corrcligionarios deste a 3st,.J ,Tu izr., 
presenciando a entreg•a feita pelo dito Dr. Horacio ao cs~ 
oriviio deste Juizo do protesto allludido; que não viu este pro~ 
tcsL<), hl'm sabe quues as pessoas que o assigmH'atn, lllndo, 
no em tanto, ouvido ·o Dr. Horaolo ler o dito protesto perante 
a Junta Apuradora, conforme jl.í· referiu, acredi~a.ndo, por 
isso, que l!ll1 dos protestantes fosse .o mesmo Dr. Horacio; 
que póde affirmar que a,s actas authonticas o as de apuração 
parcial, já referidas, não só por não tel-as visto .no recinto, 
como por ter visto o desembargador procurador g·~ral di) Es
tado mandnr buscai-as por um conLinuo úo 'l'ribunal da Re~ 
lação, sem que, no emtanto, tivesse ouvido o mesmo desem~ 
bargudor indicm• o local onde ollas doviam sor liiiS~aílas; iJllO 
não viu nenhum oi'ficio do Pt'esidcnte da junLa requisil.ando 
as actas referidas á Secretaria do Estado; que as ·cleclaraoões 
que acaba do prestar são a expressão da verdadl), tendo a 
testemunha aqui comparecido a ·pedido do justificante. Dr. 
Homero Brasiliense Soares de Pinho. Nada mais disse o nem 
lhe foi perguntado, sendo encerrado o depoi!r;ento que, !Ido 
e achado conforme, assigna com o M-M. juiz e partes. Eu, 
Oscar Julio de Carvalho. escrevente juramentado, escrevi. 
E eu,· João Francisco da Maia Junior, escrivão, o escrevi. -
Leon Roussoulieres. 

Niotheroy, 20 de janeiro de 1922. - João Francisco da 
Maia JuniOI' . 

Conclusão - .\os cinco de abril de 1922, faco ostcs ·au~ 
tos .conclusos ao MiM. juiz federal, Dr. Leon Roussoulieres, e 
lavro este termo. E eu, João Francisco de Maia .Tunlor, es~ 
orivlio, subscrevo. - . · 

Data - Aos G de abril do 192,2, me f-oram dados estes 
autos com o despacho supra. E eu, .Toão Francisco de Mata 
Jun i o r, escrivão, subscrevo. · · 

Yist.a - Aos fi do abril de 1 fr22, faço esl.os 1\Utos com 
vista ao procurador dn Republica, Dr. .Plinio F. ~rravassos. 
E eu, João Francisco elo Mnia .Tunior, oscrivão, suhscrovo. 
INicthe!'oy, G li e abril de 1 !12~. - P/iniu F. :L'J•a·uas,>os. . 

Data - Aos G de nbril do 1922, me foram dados estes 
autos com o despacho supra. E ctl, João Francisco da Maia 

· Junior, escrivão, escrevi. 
Juntada -Aos 6 de abril de '1022, ,junto a ostcs nulos a 

guia da taxa que adiante se segue. E eu, .Toão Francisco da 
Maia Junior, escrivão, subscrci'O, 

.Tuizo Federal dn Socçl!o do Estncln do Ri·O do .Taneiro -
i' via ,_..., Guia. 
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O Dr. Horacio Magalhães Gomos e outro vão á Colle
ctoria Federal desta cidade pagar sobre a importancia de 
200$ a quantia de 500 réis dr) litXrr ,iudioiarirr da acção '!c 
,iusl.ificação que os mesmos movem, por este .Tuiw. 

Nictheroy, 6 de abril ele i 922. - O escrivão, João Fran-
cisco da Maia Junior. · · 

N. 137 - Ré is $500 - Pagou a quantia de quinhentos 
réis de sello da taxa judiciaria constante desta guia. 

·Collectoria Federal de Niotheroy, 6 de abril ele 1922. -
O escrivão, Estanisláo S. F. Mallo. 

Oonclu.são - Aos 6 de abril de 1922, faço estes autos 
conclusos ao MM. juiz federal, Dr. Leon Roussoulieres, e 
lavro este terrr1o. E eu , João Francisco da Maia Junior, es
crivão, subscrevo. 

Julgo por sentença a presente ,justificação para que a 
mesma produza seus Iegaes e devidos cffeitos de direito. En
tregue-se ao interessado, sem traslado, pagas !1s custas. 

Nictheróy, 7 de abril de 192,2, - Leon Rou.ssolil~res. 

Data - Aos sete de abril de 1922 me foram dados estes 
autos com o despacho supra. E eu, .João Francisco da Maia 
Junior, escrivão, subcrevo. 

Entrega - E faco entrega dos presentes autos aos ,jus
tificantes, Dr. Horacio Magalhãc.s Gomes c oni.l'O, c lavro 
este termo. Eu, João Francisco da Maia Junim', escrivão, 
subscrevo. Entreg·nes em 7 dr a•bril dr I 022. 

Representação do advo(lado Theodoro F~(Jueira de Al'meida 
sobre a du.alidadc da. Assern.IJII!a LeoislaNva no Estado do 
Rio de .Taneiro. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deput.ados -. 
Fundado no art. 712, § 9• da Constituição Federal, o advogado 
Theodoro Figueira de Almeida vem representar ao ·~ongrcsso 
Nacional, por intermedio da honrada Camara dos Srs. Depu
tados. no sentido de ser assegurado, na solução do caso poli
tico do Estado do Rio de Janeiro, o principio fundamental do 
regimen federativo; de que as questõe.~ politicas locaes são 
resolvidas pelos poderes locaes, respeitados os p1'incipios con
stitucionaes da União. 

O abaixo assignado preparava-se para renovar, nos de
vidos termos, o appello dirigido no Supremo Tribunal Fe
deral ·em defesa das prerogativas const.itucionaes do presi
dente do Tribunal ela Relação do ·mst.aelo do Rio de Janoiro, 
amea~adas pela intérvencão indebita do Governo Federal nas 
questões interiores da soberania do povo fluminense, quando 
o chefe do Poder Exeoutivo Federal, em mensagem no Con
gresso .Nacional, subtrahiu o julgamento da crise local, da 
competencia do Judiciaria Federal, - emquar.to circumscri-
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pta ás ameacas de perlurbaoão por parte das autoridades fe
deraes, - para as deliberações finaes dos poderes politieos 
da União. . 

Sob este novo aspeeto l.uJ•uuct-se inei'Jieaz e inad~quado 
o recurso ao Judieiario Federal, desde que o easo, crn'bora 
l'evestido de u1n aspecto jul'idieo, ,j maniJustamcnte politico 
na sua iil'is·"nl, Lanto quunl" nu sua finalidade, e;tiJendo, pois, 
ao Congresso Nacional, orgão politico fJOr excellencia da se
berania nacional, maiOL' sonmm ele poderes para applicar-lhe 
as soluções constHucionaeo. . 

Dada a angustia do tempo, ve-~e o abaixo assignado im
possillili tarJo elo desenvolvei· ne~la ropresentacão a demons
tração eabal e irretorquivd do que a inexistencia do Poder 
Legislativo n dos orgãos oleeLivos do IJodet· Executivo, rio 
Estado uo lliu de Janeiro, em 31 do corrente, data i'ixada 
para a tl'ansm is são rio- Governo, creou a razão de jure da in
vestidura do presidente do Tribunal da Relação daquelle Es
tado na ehei'ia provisoria do Poder Executivo, até que, resta
ilelcoicla a ordem publica,. seja entregue o Governo aos legí
timos mandatarias do povo fluminense, nos termos da ·Con
stituição do Estado, modelados nos principias constilucio
nacs da União . 

.!'ara preencher esta lacuna, que envolve, exactamente, a 
questão fundamental, st. ... nettida á decisão elo ConG1'esso Na
eional, o abaixo assignado incorpora a esta repre.sentacão o 
proprio texto da petição de habeas-corpu.ç, que apresentou 
em 8 do cor!'enle ao Egregio Tribunal, e na dnal se rmlen
t.cia, inquestionavelmente, a unica solução constltncion·al r1ue 
a crise politica fluminense ainda comporta. 

Subme.ttendo estas razões de ordem juridica, inspiradas 
na moral repnblicana e nos interosses i'undamenl.acs da so
ciedadr., ú consideração do Congresso Nacional, por int.crme
dio da honrada Camnra dos Srs. Deputados, re,quer o abaixo 
assig;nado seja publicada esta representação nos Annaes do 
Congresso e· encaminhada ·~s Cnmmissões respectivas, com o 
appcllo cívico que faz ao Congresso Nacional, para que au
torize o Presidente da Republica, a assegurar, em 31 do cor
rente. no 'Est.ado do Rio de Janeiro, em obediencia ao princi
pio fundamental da autonomia dos Estados, a posse do pre
Ridente do Tribunal da Rela~ão no cargo de chefe provisorio 
do Poder Executivo. ol'ferecendo-lhc, nos termos do art. 6•, 
11. ·3, da Constituição Federal. todas ns garantias neccssnrias 
ao exercício de sua autoridade, até que, restabelecida a or
dem po1Hicn no Est.ado, se:itt o governo transmittido aos le
gítimos mandatarias do po,~o flummense. 

Rio de Janeiro. 25 dl' dozembro de 1922. - Theodoro 
Ji'igu.eira de Alme1'da. 

F.xmo. S1•. Presidente do Supremo Tribunal Federal-. 
O ndvogacló Theodm•o Figueira de Almeida, vem requerer, 
H a fórmn da I r. i, ao Egregio Tribunal, uma ordem de habe.p~
~o1•pus preventivo, cm defesa das prerogativas constitucio
nnes do JH'csidentc do Tribunal da Relaoão do Estado do Rio 
r! e Janeiro; amencndas pela intervell()iio indébita do Governo· 
Ferleral nus qncstões interiores da economia do povo flumi
nense, confórme pussn 0 impctrante a demonstrar .na exposi
ção em que pede venia para justificar o preaente requeri
mento. 
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OS DADOs' DA LBtJISf,AÇÁO NA ESPJlOIIl 

A Constitui cão Federal dispõe: 
No art, (l•: 

. «0 Governo J."cdcral Úão poderá intcrv it· em nego-
(: i os peculiares· ~os Estados, salvo: · . 

t•, para repeli ir invasão estrangeira1 ou de um 
Estado cm outro; · . 

2•, para mantér a fórma republicana rederativa; 
a•, para restabelecer a ordem e a tranquillidade 

nos Estados, á requislcão dos respectivos governos: 
4", para assegurar a execução elas leis e sentença~ 

federaes •• · 
No art. 41: 

§ 2.• «No impedimanto, ou falla do Vlce-Presi
dcnlCJ, serão successivamente chamados á presidencia o 
Vicc-Presidontc do Senado, o Presidente da Camara e 
do Supremo 'l'ribunal Federal», . 

No nr·l. ~3: 

§ 2." «0 Presidente deixará o exercw10 de sua~ 
furwc;õcs improrogavolmcnto no mesmo dia em que ter
minar o seu período presidencial, succodendo-lho logo 
o rocem-eleito. 
. § 3.' Si osto se achar impedido, ou faltar, a substi-

tuição f.nr-se-'hB nos termos do art. 41 §§ i • e 2• ·• 
No· art. 63: 

«Cada Estado reger-se-ha pela Constiluioão e pelas 
:eis que adoptar, respeitados· os princípios constltu
cionaes da União•. 

No. art. 72: 1 

§ 22. «Dar-se-ha o habeas-Có1'pus SB111pre que o indi
viduo soffrer ou se achar em imminente perigo de ·Sof
i'rar violencla, ou coacção, por illcgalidade, ou abusoJ 
de poder;. · , , . -· 

·No art. 78: · · ; 
~A especificação das garantias o direitos expressos 

mt ConsLituição não excluo outras garantias c direitos 
1Hió chumorndos, mns resultantes da fórma de governo 
f}uo elln cstnbelc~o e dos prinólpios que éonsigna,, · 

A Constiluioilo do Estndb do ·Rio do Janeiro, de 1020, 
dispõe: 

No nrt. t•: 

«O Eetado do Rio de Janeiro, pnrte integrante da 
Rcpilbllc!i elos Estàdos Unidos do Brasil, orgnnisado sob 
o regimen democratioo e. representativo, exerce livre-
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mente a sua autonomia, nos termos da Constitulcão 
Federal, Lendo por orgíios os Poderes Legislativo, Exe
cutivo o .Tutliciai•io, Independentes, discriminados ·e 
harmonicos., 

No nrt. 38: 

«No easo do impedimento ou vaga durante o pa
rindo prcsidmicial sot·ú o Pl'esidonte .oubSLituido pelo 
V iec-P l'csidcnlo. 

§ 1.• No .impedimento do Vioe-P('esidente assu
rnid o Governo: 

I. O Prosi~ente da Ass~mbléa Legislativa. 
II. O Presidente do Tribunal da Rolaollo:t. 

No art. 46: 
«0 Presidente deixar.á o cargo no ultimo dia do 

quadriennio, succedendo-lhe immedíatainente o reoem-
elelto. · . 
. .Paragmpho unico. Si este ullimo nüo se apresen

Lat·, será substituído nos termos do art, 38.:. 
No ar~. 75: 

10s magblrados não poderão ser nomeados para 
cát't:''• cmprc~:ro ou ,comli'l issiio, que não lhos competir 
IJI.IL' uecessn na magJsl.ral.üra,) . 

Nn ar!.. I O!l: 

«l~:;La Cnusl.itui~'ãn reconhece, além dos dirEiitos e 
gm·anl i:ts afflr·madas pela Constiluicllo Féderal, os di~ 
reitus rcsultante.s da t'órma de Governo que ella esta
!Jolecll e elos princípios qur. consagra.:. 

RAZÕES PREf,JMJNARES 

. . · A ngiüv;iio politica, occasionada, no Estado do Rio de Ja
neiro, pelas ambicões partídarias, em tornq da suocessllo pre
sidencial, nppt;oxlmi:l~se do sou termo deciSório, presagiando-so 
o seu desfecho por duas solucOes oppostas, não sómente 
<jüant.o aos interesses partidarlos cm liUglo, mas, tambem, na 
impo~ir;iio cldslc dilomma: mt a victoria do partido A. com o 
sacl'ificio das liberdades politicas locaes, ou a victoria do par
tido B, cnm o sacrifício da autonomia flumincnso. 

:\s duas forças,· que ulli so degladlam, cm torno. do pro
lil!.ima il:t sucecssãn prcsldcnclâl puzenm-se, com efteito, em 
enua~iin, llesrle a ll'ama inicial dnquclla oporacão, nestes ter
mos J•!got·o:=:amcntc exactos o precisos: - que ambas as ra.:. 
ccõe~, fct1dn nsurpado as ~lmccõcs do Po'dor Legislativo, fazem. 
drpond'lt' as snas pmlcnçoes dos elementos de compressão de 
quo di~p(ícm, uma, confiada no apoio das autoridades locaes, 
outl'a. nu ampa!'o· dns autoridades federn&s. . 

Nestes termos, v'lrlfica-se que a primeira daquellas solu~ 
çõcs importaria cm uma vlctorla da forca; .seria o tripúdio 
rins libCJ'dadcs locars pelos· detentores do poder, valendo pela 
continüação do . prodoíninio. das êorrentes politicas responsa
vcis pela nnnnllnçlio dn prestigio dnqnelle Estlidó nó systéma 
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federa li vu e CJlW :J. um acervo de tremenda~ responsabilidades 
nas ·questões intedorcR da economia fluminense, teem, ainda, 
a· recusar-lhes a consideração elos homens dignos a pagina 
llC!gr:t de /.i'ahicãn, de opprobrio c de descrei.liLo das suas ulti
mas J'a~:anhas na scena politica. Ao passo que a segunda da
qncllas soluções, isto é, a victoria da facção amparada pelas 
aulm·idacles fecleraes, sendo obtida por proces·sos tão . e r i mi
nosns ou mais criminosos do que aquclles, importaria em uma 
viohr!ãO gravissin1a do systema federativo, convertendo a 
que~Lfio local em uma questão nacional, que as circumstuncias 
ucl.uncs elo pniz estão muito longe de supporLar impunemente, 
mas que ainda mosmo circumscripta ao sacrifício da auLo
nnmia l'lnmincnse não saberia compensar esse vicio origina
rio COIII as garantias da renova~.ão saudavel do ambiente poli
Liun rln Estado, conhecidos os elementos que viriam, enLão, a 
predominar c em nenhum dos quaes se J cconhece uma snm
bea, ao menos, dos 1:equisitos, fundamentaes de legitimidade 
da •Slipremacia politica. 

Transportando-nos á contemplação dos· acontecirnenLus, 
nu gTáo mais elevado da agitacão partidaria, que terá attin
giclo :t sua phasc agúrla nos 11ltimos dias deste mez de dezem-. 
b1·n, pm· SCl' a 3I que se deverá realizar a successão governa

. JJ!Oillal, ~enl.iremus a que estado ele «confüsão» Lerá chegado 
a (\riso .volitiea Jlnmimmse e, eonseguintement.e, a precarie
dade a 4ue esse estado de confusão e agitação te!'á reduzido 
a :Luloridade dos dons ,pretcmlentes ao Governo . do Estado, 
I'Ujos poderes, mutuamente contestados, teriam, de ante-mão, 
que re:;ist.ir, so de facto triumphantes, aos choques de uma 
~egunrla o prolongada campanha part.idaria, para implir, ás 
eo1Tentes ~ubjugadn•s, o respeito á autoridade dos detentores 
ll n Governo. . · · . 

Esse estado de agil.ação e confusão, terá, então, legitimado 
o recUI'SO constitucional a uma terceira solução, que se apre
sentará na scena politica revestida de uma ·superioridade es .. 
magadora sobre as soluções por qne se batem os parttdos em 
luta. · 

Aos t itulos contestados dos Presidentes que se dizem elei~ 
· t.os, t.itulos ·esses emanados dos dous grupos antagonicos, que ' 
alli usurparam as funcr;ões legislativas, o Presidente do Tri
hHnal da Relação oppor{t a legitimidade, certeza fl liquide?. 
tlo Litulo que lhe confere a Constituição fluminense e que o 
habilita a re.clamar a invostidura rle Chefe pt•ovisorio do Po
dor Executivo nos casos rle fnlt.a ou impedimento dos seus 
orgãos electivos. · 

Mandaria, então, :i bôa logica jurídica, como prolonga
mento do bom senso vulgar, que se aguardasse esse momento 
agúdo da tormenta, om que a··situa()ão de anormalidade poli
l.ica clq Estado estivesse plenamente caracterisada, para se 
levantar, entre as duas hostes em conflicto, nesse embate das 
ambições vulgares, sem ideal c sem nobreza, em torno dos 
appet.itcs do poder, a formula Jurídica, a solução precisa
monlc constitucional, dnquella crise social c politica. 

Cot'I'oborando o determinismo da logica juridica, que ~ó · 
so satisfaz quando as applicações da lei são chamadas a inter
vir para corrigir as violações actuaes. da ordem jurídica, uma 
circumstanoia apparentemente relevante estaria tambem 11 
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indicai' nao ser este, ainda, o mumento da apresentacão peln 
1mpetrante da formula jurídica que propõe para a solução ela 
el'ise politica fluminense. 

O mandato do aclnal Presidente do Tribunal da Relar;ão 
daquelle Estado está presles a findar, c só nos ultimas dia·; 
do, corrente mez se procederá á eleição do novo Presidente, 
t3ntre cujas prerogaf.i vas constiLucionaes avultará a missfJ.o, 
imposta pelos acontecimentos, de restabelecer a ordem poli~ 
tica po Estado, preservando as· liberdades do povo fluminenst~, 
confiscadas pelos poderes locaes, e a autonomia do Est.adu, 
ameaçada pela intervenção federal. . 

A eleição do Presidente daqueltc 'l'L'ibunal; que sú se rht1·:·, 
nas vesperas dos graves acontecimentos, a que estará IJOrt~ 
demnado aquelle Estado, por occasião da successão presitlen
cial, a verificar~se em 31 do corrente mez - se uma medida 
salvadora não atalhar, em tempo, os planos de subversão d:t 
legalidade, premeditados pelos partidos em luta _ aquella 
eleição recairá, segundo consta, no desembargador .que 
actualmente preside aquelle Tribunal, o integro magis~ 
tt·ado Dr. Eloy Teixeira, ou no honrado dezemba.rgador Auto
nino Neves, se fOr verdadeira a r•raxe ,que se diz convencia~ 
nada entre os membros daqueHe Tribunal de renovarem con
stantemente a direcção dos seus trabalhos; de fúrma que ella 
possa competir a todos eUes, successivamente, na ordem da 
antiguidade. . . · 

Seria, pois, de desejar que este habeas~corpu.s só fosse re~ 
qucl'ido ·depois que o Tribunal da llehwiio houvesse ,escolhido 
o &eu futuro Presidcnl.e, por.que ~;.í então poderia o ünpetran~ 
t·~ habilitar-se de um mandato imperativo p:ti'a reivindicar 
nominalmente as prervg·ativas .elo Ghe.fe provieorio do govcr~ 
no fluminense, uo quadriennio a inieiar--se em :H do corrente, 
prerogativas essas impostas pelos neontecimentos ao Presi
dente do Tribunal da Relação e amr.açadas por acl.os iileg-n,os c 
pPepotentes do Governo Federa!. 

Embora a ausencia dessas cire.um~t.ancias nfio altere, snh~ 
6t:tncialmente, o aspecto ,iuridico du ctucstiio, - pnrque a 
Constituir)íio não trata de pessOas, mas de fttne!;ões. nas mã~s 
cm que. estiverem, quando declara que o Presidente do ~t·:~ 
hunal da Relação é o Che:tle provisorio do Poder E~ecuhvo. 
nos ca,sos de falta ou impedimento dris seus or·gãos rlectivo~, 
- o a prova directa da coacção, actual ou imnlinente, no in~ 
stituto do habeas~cm·pus, prima a fnrmaiidade do mandatt,, 
- seria i.ncontest,avel o alto relevo que 1 aes formalidades ern~ 
prestarmm ao presente requerimento. 

Razõe,s po~erosissimas terão, então, forçado a. apresenta-. 
ção desbe pedtdo com o nbandoM, pot· parte do Impetrante. 
das vanta,josas circumstancias, QLle· elle proprio reconnecc lha 
seriam asseguradas numa opportunidade mais propici~: . 
aquella em que a crise politica fluminense 'houvesse at.tmgtd'J 
á sua phase aguda, postas as duas purcialidacles no!iticas do 
Estado, frente a frente, eni ordem de 1Hünlha, chefiaclns pel·lS 
S'eus respectivos candidatos e prestes a reso !ver pelas arma;; 
o quE' não puderam resolver pelos meios legaes; momento csa~ 
cm que o President.e do Tribunal da lllnQão, ,ití então c!·ei:.0 
para servir no novo período, se crg.tlcr·ia entre o~ clnus cam
po~ rivaes, e, recor,dando~lhes os devores da honnt c cln ri·· 
vismo, na crise dolorosa CflW pc•H:t. snhrc n ]:sl.arln, reivinrl!-

H. - Vol. m. 20 
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caria; com a Constituição nas mãos, a legitimidade de sua pro
pna investidura nas funcções de Chefe provisorio do Poder 
J!!xecutivo e, se a essa formula consLituclOnaJ, honrosa e digna 
t1ll eolução da crise local, sa pretonacHse oppor a solução a.pil.
drinhadll. pelo Governo Federal1 então, o J:lresidente do Tri
bunal da !lelacão requereria ao Supremo '.rribunal .Federal a 
preservação do seu direito, da tmtonomia !lummense e o.ia 
Uonstlluição Federal, contra as ll.mençns ·de violação por parte 
das autoridades fédtlra.e~. . · 

. Circum~tancia absolutamértle imperiosa1 veio1 entretanw, 
reclamar a apresentação immediata1 IÍ ~abedoria e ao patrio
tismo do Egregio TribUtlàl; da unica ~oiUção pacifica e lGgal, 
que a cris-e politica flUminense ainda comporta. E' o caso, que 
um dos preténdentes ao Governo dáquelle Estado, o precla
ro fluminense Dr, Raul Fernandes, sentindo-se enfraquecid·J 
p!u·:t confiar o exi ttl d·é stil:l pretenção ao apoio exclusivo das 
autoridades locaes; a que os seus ndvar~al'ios opporão elemen
tos de acçãc maiS poderosos, ministrados pelas autoridades 
!edei'aes, · esbá. .pres!Jes a requerm.• · urna ordem de habeas
corptls ao Egregio Tribunal· para que lhe ~oja assegurado. n 
investidura de Presitteilte daquellé E~tatlo no proximo qua
di•iertrtlo. 

Num Estado, .ortd!e o poder rec•J!lhecedor da. legitimi
dade dos diplomas do Chef·e do Poder Executivo se constituía 
tlitnilltuariamente, a .Ponto de existirem duas AesembléaB L&
Sislativas, que reconheceram os seus respectivos candidato'i; 
imm Estado, orttlé o Poder Legislativo se acha, pois, reduzido 
a um ~imulacro, e o.s pretendidos orgãos do Poder Executivo, :no 
futurl' quadriennio, além do vicio origirtario de uma e~eiçlo 
manifestamente nulla, ·por se ter verificado num ambiente ca
racteristicamente revolucionaria, de tão profunda anorma
lidade, que ínfrirtgio, nos seus proprios fundamentos, o dogma 
constitucional da liberdade do sul'fragio, têm, ainda, a ful
iul~tal•os de insanavel nullidade a ill~galidade manifesta do 
podei• reconhecedor, apresentil.ndó-se, dest'arte, a toda luz de 
mM deploravel evldimcià, como o produeto da mais vergon•ho-

. sa mystificaQII.b l\e que ha memo1 ia. nos annaes da terato
logia politica; num Estado, onde taes :;c1mas se puderam rea.
liznr. as. parcialidades em lucta acabaram por transferir a :fa
culdade do reconhecimento da legitimidade dos poderes lo.o 
cae~, que é da exclusiva competencia. do~ poderes loca,es, uma, 
para o Executivo Federal, exploranclo itn.patriotlcamente a 
sit1.1ação politica federal, em antagonismo com os situacionis
tlls do Estado, outra, para o Judiciaria Federal, explorand•1, 
rom r, m:esmo espirita de .impatriotismo e politicagem o na~ 
tuul pendor dos orgão~ da JustiQa. por a.mparar os opprimi
dos éontra os desmandos da força e a prepotencia dos go
vernos. 

Desde que os poderes federaes sl!.n, assim, chamados a in
tervir· nas questões interiores da· soberania do povo flumi
nense, e que um dos pretendentes no Governo do Estado vae 
requerer, ao Judiciaria F·ederal o arnpat'o de suas pretenQOes 
contra ns pretenções do seu competido!', que l!e diz amp9.
rado pelo Executivo Federal, torna-se forçoso e absolutamen
te inudinV'el apresentar no Egregio ·Tribunal todo& os dados da . 
qur.stã•J, para habilitai-o a solucionar, r.om a mais rigorosa 
"[li'éCI>ão jurídica", aquella cri .se, constitucional. 



SES.!!ÃO EM 27 DE JULHO DE 1923 301 

E' lie primeira e elementarlssima evidencia que, em face 
da. resolução anmmciada - de um do.9 preliendentes ao Go
verno fluminense se ·estar habilitando, para. requerer, em seu 
favor, uma ordom ·de habeas-corpua. ao Supremo Tribunal 
para Q·nrnn!il• a sua pretençllo ó.quella mvestldura - a for
mula. final, unica pacifica e legal daquella crise oonstituoio· 
nai; tcr!l quo eor apresentada urgentethente, a tempo de im-
!lódll' uma !iif uaçlio Irreparável. . 

Certo, essB ll.a1, ~as-cm·pus, que j4 se diz na forja mestra 
do um pc!'ito, para ser tequet'ido em lavor do candl(!ato Raul 
Fornmictr.s, terá que ser indeferido pelo Egreglo. Tribunal, nll.o 
porquA ertvolVa Ii11ilel'lil !JOiititl!, ~tUe ó Egreglo Tribunal t! 
ooinpetilntc pllt'à. decidir, ct.nf•. trne o dS))ecto el'tl que o clso 
sa apl'esBntc, mais pot' lhe ft&lt9.i'em prebfsamente os oaraote
risticos, às córtdiÇõeá éáséhéllles do aspeeto juridlco, sob o 
qual e unicamente ê n1nn 1ft·~ ta r. competenDia do Poder Judi
ci.nrio para apresentar e ~f!01·í'!!t t.~o~ ltUastões de ttalúl:'eza po. 
litiôa, · 

Numà untca hypotb.ese seria hcito no :l!lgl:'egio T·ribunal 
conceder um kt;~beas-corpus impetradó j)Dí' um cldadl1o, que se 
d.iz cl eif.o Presidente de um dós Estado~ da Federação e nllo 
'obstante ameaçado de vêr sacrific:tdc o seu direito pela in
terv~nçllo indébita do Executivo Federal em favor de um ou
tr•J prctend11nte: - se o peeiente se apresentaase ao· Egregio 
'l'rihunul munido de UIJI titulo absolutamente inoontettavel, 
liquido .e certo, do seu diraito ameaçado .. Ora, dados os ante
cedentes r:a crise politica fluminense, Já Dilo pertence 1!. ord&m 
4as cousn~ humanas o privilegio de habilitar o candidato Raul 
Fernandes de um titulo nessas condiç~es, e conceder a garan
tia de um direito, ql.tc se não exprime por um titulo oerto, 
liquido e inr.ontesmvel, ·não seria da nloada do Poder Ju •. 
d1oiarw, porque nãci s~ trallrift, jâ, de amparar um direito ·· 
nmaaçado, mas de inLfJ·fenr nw criação desse direito, o que 
envolveria duas mc·r..•tl'•léJ~ 1dnd;·~: - a da pretendida orla
çiltl de um dlrélto inextstcnta ("horrendi eiirmíni1.'' do Poder 
JUdicià.I'll1), ll· a de repmt•ntar n liypothese uma violaoll.o dil 
autonomia dos E~tados, vir·lação qu1: só não se daria .na hypo
thcse de se tratar do amparo jt;djc!ario a um direito liquido, 
certo e lhconte~tavel, ..... hypothoRe etiPa, que é da essêno;:• 
mesm:1 rlo regirnen fcdcratLvll, · t.ome!!"uintemente, o habetu. 
cu1·pus Raul F.ernandes terli que ser forçcsamente Indeferido, 
Mas, admitta-se, qtte. apcznr .dn tt•do, ellt• fosse concedido. 
E~5n 1\ypnthe~ti, tlhStlrda, !IIII~ sf'tnjJ!'I! pos6ivel, dentro das 
oontingencillS •:mmanas a que estl\o: tnml:iem, subordinados Od 
Egrogios M~mbl'·lS da Suprema COrhl, a qtit> 3e deveria attriM 
bUlr ? St•m duvida - entre outrtl8 cnu~111:1 -· lló facto de nllo 
ter ~ido hWanta:in, em 1.ompn, pl?rnnte o Egreglo Tribunal, 
.ésta terceira solu~ão, que ~ a soluçno r•lnF.Utucio1lal da orlso 
Íll11it !•!:j flt\mlnen~e: e. rlepols Jnquelle hatii#U-co1'fJUB oo!l
ceilido. e.:lta solu~il.n constitucional e~Hltltl pr~judiéada ..• 

Assim. pois, se a loglca jurtdiéa teria aoonl!élhlldo em 
oLrcumstanci!IS diversas, que . se ngua1•dasse umn opporiunl
dado mais earacteristiea da subversllo da legalidade no Estaao 
do Rio, para se apresentar, plenamente motivada, a formula 
juridicn de soluçlio daquellà.. criso politiea. essa mesma logica, 
reconhecendo a gravidade d·e urrt faeto lntereorrente arras
tou o impetrante a modificar o plano primitivo, para inter-
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vir, urgentemente, com a apresentação deste habeas-corpua, a 
tempo de evitar uma situação irreparavel. 

Não sendo essencial que este pedido seja feito, nominal
mente, em favor do desembargador, a quem deverá caber n 
presidencia do Tribunal da Relação em 31 do corrente mez, 
porque, como já vimos, a Constituição não trata de pessoas, 
mas de func9ões, nas mãos em que estiverem, quando declara 
que ao pres1dente do Tribunal da Relação compete a inves
tidura de chefe provisorio do Poder Executivo, nos casos de 
falta ou impod~mento dos seus orgãos electivos, e sendo for
coso preservar as prerogativas do mais graduado orgão da 
magistratu~a fluminense contra um facto exce.ncional 
magnitude, que ameaça prejudicai-as, antes que se conheça, 
individualmente, o novo presidente do Tribunal da Relação, 
- que, de ·outro modo, ao entrar na posse do seu cargo, ja 
encontraria ·Prejudicada a principal de suas prerogativas 
a soluç.ão mas simples, verdadeiro covo de Colombo:.; do 
problema em fóco, é fazer-se, ·aqui, a,bstraccão do orgAo oc
casional daquella magistratura, para que este habeas-corpus 
·seja requerido, pura e simplesmente, em favor do presidente 
do Tribunal da Relação. 

Não se sabe, ainda, qual será esse presidente e isso pou
co importa. O que importava saber é justamente o que. 
se sabe: -1que a Constituição confere exprer,•samente ao pre
sidente do 'fribunal da Relação, qualquer· ·Que seja o orgão 
occasional (circumstancia elementar, em face da grandev.n 
do principio constitucional), as funccões de chefe pr·oviso- _ 
r10 do Poder Executivo, nos casos de falta ou impedimento 
dos seus orgãos electivos •. 

Cumpre, p·ois, que uma vez verificada a falta desses or
S1ãos, 'electivos do Poder Executivo sejam asseguradas as prero
gativas do p.residente do Tribunal da Relação, qlie, nesse caso 
estará armado do titulo certo, liquido e mcontestavel que a 
Constituição 'lhe confere e cuja presewacão se impõe pelo ha
beas-corpus . 

Vejamos, então, si, por occasiii.o da successâo governa
mental naquelle Estado existirão os orgãos electivos do Po· 
der Executivo, em condições de assumir legi.timamente a i-n-
vestidura. . 

Causas de i~ttllidade que viciam a organização do Poaer Le
gislativo. 

No •quadro dynamico das enfemüdaides, que viciam a 
ordem politica no Estado do Rio de Janeiro, avulta um phe
nomeno dos mai•s int•eressantes, que, attentamente observado, 
em sua fatal periodicidade, põe de manifesto o fóco parasi
taria daquel!as enfermidades. 

ConsJate esse phenomeno nas .precauções. especiaes de 
que se cerca o situacion•ismo fluminense, fortificando os pon
tos vulneraveis da machina politica, nas vesperas dos pro
nunoiamentos eleitoraes ...• 

Vejamos a intermitencia do phenomeno nos ultimas as
p.ectos daquelle quadro dynamico. Em fins de i9i7, avi
Zl'nhando-se o ple1to do. successão presidencial (,julho de i9i8) 
procedeu:osc, ali i, a uma refo1•ma da lei eleitoral, converti
da na lei n. i.lt36, de 14 de novembro de i917; e, logo um 
anno depois, como se estivesse nas :vesperas da renovação da 
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assembléa J.egislaticva (dezembro de 1918), procedeu-se a ou
tra reforma da lei eleitoral, convertida na lei n. 1. 561, de 
3 do dezembro de 1918, que começou por adiar as eleições 
-para a renovação ela Assembléa Legislativa e das camarns 
municipaes, .do ultimo domingo desse mesmo mel: de · dezem
bro, para o ultimo domingo de janeiro ... 

Poig bem, preci'samcnl.o tres annos depois cle.sl.a ult.ima 
reforma, nova reforma, convertida na lei n. 1. 723, de 3 de 
nocvembro de 1921, vinha regular ·n processo das eleições de 
deputados á A.ssmnbléa Leuislativa, que se realizariam no rnez 
seaninto, r: de Presidente e Vice-Prcsidente roo Estado, marca
das pm•a 9 ae julho seguinte .. 

O situacionismo fluminense, ao emprehender esta ultima 
reforma ela lei eleito~al, estava jogando u"rría cartada de vida 
e morte na politica federal, e precisava garantir-se contra as 
vicissitudes da sorte, cnnnr.n f.randn nas mãos todos os meios 
de defesa e salvação dos perigos que correria - si o fracas
so de sua politica federal deixasse ao povo fluminense a op
portunidade de manifestar-se, livremente, garantido por uma 
situação politica federal adversa ao situacionismo local. . 

Fortificar, então, os pontos vulneraveis da machina po
litica, era para o situacionismo local uma questão de vida 
e morte, que se resolveria pelo confisco das liberdades po
liticas do povo fluminense, mediante 1:1ma reforma do pro
cesso eleitoral, que oollocasse sob o «contrOle, do presidente 
do Estado a soberania do vo.to popular. · 

Dahi as monstruosas disposições da ultima reforma 
eleitoral, convertida na lei n. 1. 723, de 3 de novembro de 
1921, alterando o mecanismo das juntas apuradoras, - chave 
do processo eleitoral, com a revisão geral dos seus trabalhos 
por uma junta apuradora constituída de cincõl juizes de di
reito (art. 95), .de nomeação arbitraria do presidente do Es
tado (art. 95, § 2•), com direito a remuneração pecuniaria 
(art. 95, § 5°)' e dispondo ,de poderes para rever as apura
ções das juntas parciaes dos municípios (art. 96, paragrapho 
unico), conjunto de disposicões, oppressivas e regalistas , 
com que se teria assegurado o. objectivo dos situaoionistas 
fluminenses: - a garantia dos diplomas dos candidatos go
vernistas, uma assembléa legislativa nas mãos do Executivo, 
a. successão governamental assegurada aos &ituacionistas ! 
Tars os effoif.os milagrosos do algumas «poucàs lettras», en
xertadas, na reforma do processo eleitora~. nas vesperas das 

. eleições I ... 
Si, sob o aspecto moral, essas disposições constituem um 

desafio .á honra e á dignidade do povo fluminense, cynica
mente ludibriado aos olhos da Federação, - a que se apre
senta com o prtvilegio de uma rara avis in terris, para o mu
seu da lerat.nlogia politica, - do ponto de vista juridico -
constitucional ellas se reduzem á innocuidade dos textos mor
tos da legislação, com que a cegueira qos legisladores se 
compraz cm accumular ·ns attestados da sua radical incom-
pet.cncia para as funccões que desempenham. · 

Violando, de frente, os princípios cardeaes do regiml;ln, 
oouclonsados no nrt. 78 da Uonstituioiio Federal e impostos 
:'t soberania dos I~stados pel·D arL. 63 elo estatuto fundamcnt.nl, 
- que lhes traçou a órbita de acção no systcma federativo, 



......., essas dispq~iQp!JS, irritas e nullas, ficam reduzidas â fun
~~~o d13 Iettr11 morta ~~ lei eleitoral, 911de foram introduzi-
~a.. . 
· .. O art. 7:8 ·da Constituição Federal é a pedra de toque 

das insti tuicões, Si o art, 6•, na expre~são :rigorosa e bella, 
do egregio Campos Salles, é o cooracllo da Repqbllca•, o ar ... 
tigo 78 é a propria alma dn regímen, porqqe · é nelle que · a 
Constituição condensa e revigora os principias republica
nos •que a inspiram: -. resultantes da f(jrma de governo que 
ella estabeleee. 

Além !los principio~ que condona, na expressllo material 
do texto, a Constituição ahi synthtltisa o espirita do regímen, 
os principias fundamentaes, cuja enümeracllo julgou desne
OAS~DT'ia para fazel ... a derivar da "~:fórma dfl governo que <>lia 
estabelece,. 

Assim, emquanto que o principio da divisão dos potre· 
res, da independenoia e dignidade da magistratura. como tan ... 
t:>s out.ros, se acham, alll, ·expressamente enumerados, oa 
principias geraes da democracia, - a fonte· do principio ele. 
!l"ltimi~tat 'no regímen republi~ano ....,.. como tantos outros 
nT"incipioR fundament.aes. eneonfram a sua definioão generloa 
na synthese organlca do art. 78. 

f. reforma constituoional. v1gente, do Estado do Rio de 
.Janeiro, fni talhada, escrupulos11menta, nos moldes da Con~ 
stit.l.licl'ío Federal. Asaim é qup a Const.it.uici\o fluminense, 
logo no art. i R, reconhece os limit~a impostos 1\ soberania 
dos Estados pelo 11rt. 63 <la Oonstitnicão Federal, declaran~ 
do que: - 40 Est11do exerce a sua n1.1tonnmia .nos termos da 
Constif.uicão Federai:., e no· art. i09 reprodu~, quasi qlle no~ 

· mesmos terq10s, o art. 78 do estat.nto fqndamentRI da UniAo, 
Confieln1intemente, as disposioões da lei ~. i. 7~3, de 3 

de novembro de i921, - que regula o processo ele1toral no 
Estado do Rio de .Janeiro - violaram, ao mesmn tempo, 11 
OnnAtitnicão do Esta!lo e da União ,entregando ao presiden., 
te do Estndo n faclJldade <!e intervir no processa eleitoral 
com a nomeação arbitraria ·de mna junta apuradora de sua 
oonfianca, que aluiria nos seus proprios fundllmentos oa 
principias geraes da democracia e da qlvisllo dps poderes, 
nollooandp li aoborania do yoto ppputar e 11 llonstituiçAo do 
Poder Legi~lativo sob o 4oontrO!e, do chefe do Pod·e.r Exe-
cutivo, . . 

Aqqelles diApositivos constituem uma innovacllo aubver.
siva dos princípios const.itucionaes do Estado e da Unl11o. e 
não pnde11ão, pois, subsistir. Oãem, com o fragor pe!)ulfar dos 
oorpps mortos, sob e~tn r~entenoa elo oon~titucionallst.a Carlos 
Ma1rimiliano ao commental' o nrt. '7S ·ela Constituicão Fecteral; · 

«Ncnhnmn innovnQão se tolera. em antagonismo 
onm a índole do regimen, nem com os principio:>s fir
mados pelo Codigo ~qpremo,, 

1\fas lut. ninda, um t.nxt.o da Const.ituioüo do Estado, qui) 
nm1olleR rliRpnsit.ivn~ violaram. E' o art. 75, qne nrohibe, 
r.x-prçAAament.e. a nnmeao!to do~ mem!JroR da magist.ratnr!l 
flnmmenBn para «qllAiquor commi~Si!O) do r.onfianca do Go~ 
v orno. E por nquelles dlspositiyos, q chefe do Pnder Exe~ 
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cutivo nomêa o.s membros da magistratura par~ QOIIJmissões 
de confilmçn,, em que terão djre1 to· a remuneração . pecunia
ria I 

No reg·imen dqs lois antpriorcs as .iuntf\S apuradoras 
eram constiluidfls, t.an. 1bpm, de coilabo.ru. ~Q com a magis
tratura, mas sem q intervenção do Poder :mxecutivo. As jun
tas se constituíam, aulomaLicamenle, ria~ séi:les dós districtos 
eleitoraes do Estado, segunllo o methodo expressamente defi-
nido na lei eleitoral. · · · · · 

Pois não é evidente que a alteracão dessll regímen .per
feitamente toleravel dentro dos p~incipios ·comitituclonaes 
do Estado e da União, visou, unic!lwente, ass!lgurar nos situa., 
cionistas fluminenses .a sua permanéncia no pocjer? 

Vejamos, entretanto, como as cousas so passaram no 
Estaclo elo Rio de Jqneiro e como toi, !IIli, !lnnullado o pro

. cesso eleitoral da renovação qo mandato da assembléa legis.,. 
lativa pelas dispa~icões inconstitllclanaes da lei n. 1. 723, 

Limitnr-nos-emas a · um!l simPles . resenha das IICOnteci., 
• mentos, para documentação, apenas, á lu~ dos princípios con

stitucionaes expostas, das causas ·ae nullidade, que tornaram, 
alli, inexistente o Poder Legisl~tiva, · 

O sitU!Ieionismo fluminense, confiado na efficiencia. de 
uma legislação, que s1.1ppunha impenetraval, apresentou-se 
ás (lleicões do 18 de dezembro de 192t, para a r!lnovacãa da 
Assembléa Legislativa, com chapas completas em todos os 
districtos. Os opposicionistas, por sua v e~. tirando partido da 
illegalidade em que irill incorrer o processo el!litoral e pre" 
paranqo-ae, desde logo, para a formMão da dualiclade do Po
der Legislativo, disvutRram as çlcicõlls com chapas tambem 
completas. . · 

A 17 de janeiro realizava-se na capital da Estado a in.,. 
stallação da junta apuradora da eleição de 18 d!l dez~Jmbrp, · 
nomeada pelo Presidente do Estacjo. Não tendo sida aoceito 
pelo presidente da .iunt!l. o protesto apresentado contra a su~ 
legaliçlade, pelos candidatos opposicionista~. estes se qirigiram 
ao Juizo ;Fedel'a), perante o qual lavraram o seu protç~to. 
(Doe. n. 1, "para o qual o impetrante solicita q. attenção do 
Egregio Tribunal. ) . · 

A 17 de julho ultimo, data fixada para o inicio dos tra
balhos preparatorios da Assembléa Legislativa, os candidatos 
governistas, cjiplomados pela junta apuraclorn. nomeaf}ll pelp 
Presidente do Estado, nssenhorearllm-se da edifício da Assem
bléa Legislativa, ao passa que as candidatos appasicianistas 
eram reohlloados, da!li, a ponta de baioneta, por 1.1ma força 
policifll dirigida, pessoalmente, pelp chefe de Policia. Contra, 
ossaa vialencias as apposicionist.as fluminenses formularajll 
nova protesto perante a Juizo Faderal. (Iloc. n. 2.) 

Passaram, então,. os candidatos governistas a preparar, 
silenciosamente, sem fisculizaciio e sem contraste, a ~nsc~pa
cão regimental da constituição da Assembléa Leg1slatJva. 
Entre as documentos dessa cnsccnação, constantes das public~t
cões officiaes da orgão da Assemblén governista (does. ns. 3, 
4 e 5), verá o Egregio Tripunal a acta geral da .i unta apu
radora, nomeada pelo Presidente do Estado (doe. n. 5), que 
serviu de .base á constituição da mesa da Assembléa govor,. 
nista. á organizaoiía da "commissãa ctos cinco" e á classifica-
cão das candidatos diplomadas. . 

Emquanto a~ candidatos governistas se empenhavam, 
assim, inutilmente, na usurpacãa da Poder Legislativa, pre-
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tendendo ingenuamente consumai-a com o tripúdio dos prin
cípios fundamentaes do regímen, os candidatos opposicionis
tas, abrigados, generosamente, pela Camara Municipal de Ni-· 
f.heroy, se esforçavam, por seu lado, em arrebatar, aos seus 
competidores, o pennacho da legitimidade do Poder Legis
lativo. Os does. ns. 6 e 7, originaes das publicações do orgão 
ofJ'icial da Assembléa opposicionist.a, provam, porém, a inu-
tilidade desses esforços. · · 

Não obstante as suas falhas de argumentacão ,iuridica, o 
parecer da. "commissão dos cinco", da Assembléa opposicio
nista (doe. n. 7), confiado :í pennn de nmestJ·adn pcriodist.a, 
demonstrou as causas de nullidade da Assembléa governista, 
mas deixou, tambem, fóra de duvida, a in.sanavel millidade da 
Assembléa opposicionista. . 

.Nilo bastaria provar a illeg·alidadc da Assembléa gover
nista para se ter demonstrado a legalidade da assembléa op
posicionist.a, em uma. relação de causa e e !'feito. Provado, 
como ficou, que aquella se constituit!' illegalmente, era mistér 
que se oppozesse á' documentacão daquellc facto a da legali
dade (]a constituicão da outra Assembléa. 

Ora, o ,juizo mais benevolo, que se poderá fazer da As-
. sembléa opposicionista, "\ dizer-se, resumindo o facto publico 
e notorio, aliás confessado pelo doe. n. 7, della emanado, que 
essa Assembléa se const.ituiu tumulf.uariamente, "sem fórma, 
nem figura de processo". Seus membros elegeram-se e re
nheceram-se a si mesmos, sem votos, sem diploma, sem o 
preenchimento de qualquer das formalidades essenciaes da lei 
1•eguladora do processo eleitoral - que, sendo inconstitucio-

. na!, cm alguns dos seus disposHivos (clous artigos, ao todo, e 
alguns paragraphos), ó perfeii.amente constitucional e terá 
que ser obedecida em todas as demais formalidades do pro-

, cesso eleitoral que estabelece. · . 
A conclusilo vem a ser, portanto, .que, na luta entre os 

partidos, no le1"rcno dos far:t:os, as duas Assembléas estio 
apostando, pelo sysLema do "perde-ganha", qual dellas é a 
menos illeg·al; mas no conceito geral da critica imparcial, no 
terreno juridico, são ambas igualmente nullas, porque em ma
teria de nullidade não ha hierarchia: O = O. 

A .~ituação de illegalidade dos pretendidos orgãos tlo Poder 
· E:cecutivo 

As causas de nullidade, que acabamos de apontar na or
ganizacão do Poder Legislativo. contaminariam, em qualquer 
caso, desse vieio originaria, suhst.ancial, incorrigivcl. perom
pt.orio, os acl os nmanados desse podnr tumultuariarnontc or

, ganizado, com a infraccã.o dos princípios l'undamentaes om que 
repousa a sua exist.encin. eonsLitucional, a sua propL•ia orig·em, 
a sua raziio de set• c o sen desl.inn. Assim. os actos das As
semlll•las Legislativas do Estado do Rio de Janeil•o, em dupli
cata, que reconheeeram o proclamaram eleitos os seus respe
ctivos candidatos ao governo fluminense, no proximo qua
clriennio, imprimiram a laes diplomas· aquelle vicio origi-
naria de insanavel nullidade. · ·· . · 

Mas esse vicio, de contaminaoão inevitavel no mecanismo 
comtiLucional, transmittido de 11m poder ao out.ro, no termo 
do processo eleitoral - a apuraciío da eleição Pl'Csicleneial 
pela A~sembléa - .iú vinha precedido ele oul.t·os e~l.ip;nws, que 
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já por. si an~ullaria~ e tornariam inviaveis os actos por elles 
a~tmg1dos, Sl a mag1stratura encarregada de julgai-os não es
tivesse por sua vez eivada de outros tantos vícios insanaveis 
e notoriamente compromettida com os interesses em litígio. 

Com. effeito, si o poder verificador da eleição presidencial 
de. 9 de .Julho, no Estado do Rio, estivesse legalmente consti-· 
tUJdo e houvesse de applicar-se com exaccão e probidade ao 
desempenho do seu papel politico, uma unica solução lhe 
t•estaria, em face das circumstancias: - a annullacão daquellc 
pleito e a: convocação de novos comícios para a eleição do Pre
sidente e seu substituto eventual. · .. 
· O pleito de 9 de julho ·realizou-se quando a Capita:I da · · 
Republica ainda se achava sob a pressão dos gravíssimos acon
t~cimentos iniciados quatro dias antes. O estado de sitio tinha 
s1do decretado para o Districl.o ~ederal e cidade de Nitheroy, 
com a faculdade concedida ao Governo de extendei-o a todos 
os pontos do territorio nacional onde essa medida, a seu juizo, 
se tornasse necessaria. O est.ado de insegurança geral alar
mava a sociedade. Os espíritos, assaltados pela gravidade dos 
acontecimentos, que se diziam generalizados por diversos Es
tados da União, estando, effectivamente, em armas, a região 
militar de Matto Grosso, sob o commando de um general, 
exaggeravam os perigos do momento, ante os poderes discre
cionarios de que fôra investido o Governo J!'ederal, que. a 
cada momento, sob o pretexto de repressão, estaria habili
tado a praticar todos os actos de violencia em qualquer ponto 
do territorio nacional. 

No Estado do Rio, esse ambiente, caracteristicamente re
volucionaria, se carregava de mais temerosas nuvens, dados 
os antecedentes da questão militar, que fil!avam os situacio
nistas fluminenses ao movimento sedicioso. Natural, pois, 
seria - e. tal era a impressão do povo fluminense -, que as 
autoridades federaes se prevaler:essem das circumst.ancias para 
intervir no pleito presidencial, Jazendo pesar com mão de ferro 
os seus elementos de compressão em favor do candidato soli
daria com a politica federal. 

A eventualidade dessa intervenção aggravava, ainda mais, 
a situação dos espíritos, porque seria então de recear-se o 
· cboque das forcas federaes com os elementos de forca das 
autoridades locaes, vivamente empenhadas na luta eleitoral 
pela victoria do candidato official. 

Prescindimos, aqui, das provas materiaes da compressão, 
de facto exercida, tanto pelas autoridades federaes, como pelas 
autoridades locaes, para nos cingirmos a essa definioão. geral 
das condicões do anormalidade em que se realizou aquellc 
pleito e que comprovam a sua nullidade. Até mesmo porque, 
para a prova dessa nullidade, não era essencial que se ti
vessem veri'ficado facos matoriaes de compressão pelos meios 
usuaos. Bastava esse estado do terror, de excitação geral dos 
espíritos, que a. simples reminiscencia . dos ·acontecimentos 

· evidencia, para se ter caracterizado, definido c provado a si
t.uacão de insegurança e do oppressão em que se realizou 
aquelle pleito, que é, assim, visceralmen~e nullo. 

As liberdades politicas do povo fluminense estavam suf-
1\,cadas, siniio materialmente, por falta de garantias. Não 
concorriam ao pleito, que se ia realizar. como de facto não 
ooncorrcram, sinão os elementos que se sentiam sui'ficienLe
monto amparados pela :!'orca. O eleitorado independente. 
constituído dos elementos sãos ela sociedade, vondo-se privado 



dns condiCÕllS. de gn. r!lAtia e liperq!I!Jf'l, e~~ll'!IP.i!\~~ ~~.o exercicio 
do& seus direitos polit1cos, nfto se eli;poru~ ~os !!Zares de uma 
situac~o. que ameqQ&,va convertei' o !JOmicj.o ele .. n.or!ll em um 

. cnmpo do bntll.llla. 'E b11stn consider11r o peso esnw,s:!l~Or dos 
elementos, que se abstiver~m de votar, sallidos, qu~s1 tod_os, 
das classes llonservactoras - qutl, em um Estado agr1cola, m
duati'ilíl e Ja)Jorio~o, superllm todas ~~ del!la!s classes soci~es 
,.,., para se vêr que as condições 1\1\0rmahssimas do pleito 
afastaram delle poderosos elementos, que lhe teriam !j.lterado 
profundamente os resultados, · · · · · · 

Fica, '{lOis, exuberantemente demonstrada a nullidade do 
' pleito. presiqenc.i!ll de 9 qe ,iull'lp np :mstà~o do. Rio de ;raneiro. 

A prpchnnacão ·dess11 nulll!tade seria o votp de um poder 
reconhecepor rl)gul!lrmenta organizado, Mas no Estado do Rio 
não existe uma Assembléll ~eglsl~tlva legitimamente epnst!
tuida;. o Ql.le cxiste são àous 11grupameptos que ll~aram a sua 
propr1a sorte a dos !JBI.lB rcspect!vos can·~idat~s. Nilo· existe, 
p0is, ali, 11 preoccup~ção !la .legalidade, QUil foi reJegada para 
um plano secun!lariQ, A preoçcupaçllo primordmf ~ a. da 
posse do poder, 

· O poder :reconheéf)dor, 011s !lu11s parcialidades, convert!lu
se em parte e i ui~· da causa l)m julgam~Jnto. Apurando, cada 
qual, sem fisca.Úzncão a sem contraste, resultados phantastipos 
qa. eleição. . presidf:lncillh as du'as assembléas eetão iA'tlalmente 
interessadqs em reconnecer como ·legitimo um pleitó m~jli
fastap1ent.e nullo, para proclamar eleitos os S!lUS respectwos 
candidatos l . · 

Pondo remate a este capitulo, seja-nos permnUdo obser
var que, noste terre~o, os ()pposicipil!Stll~. fluminenses lev~m 
vantagem aos govermstas, ao menos em pollerencia de logwa 
maohia'!'e!ica, . . Pr.oçlarmmdo, ost!lns!vamentl), a. legalidl\cle dll. 
iqt~rvencão dos membro~ do poaer r~Jcppqec!llfór. no pr~çf:lsso 
llil!ltoral, .que elles ter.jio ~e julgar em· ulUma. mstapma, os 
opposiQjoni~tas fluminans~a !l~o oocultarn o qua.l!smci · ll.ql ql.le 
se . encon~ram, do partes a JQI~es n& !JU!lstão pre~ldencl!l!: o 
seu candidato é no mesmo tempo candidato á presidencia e 
membro da assembléll que o sustenta, qria o es.Poll!eti candi
dato, qpo o amp~J.rou ~a~ J.lrn!ls e que .o pi'!lç!amou e!eito, 1\9 
T-U'Issg que os. goverm~tas, E~rnl,lor~ oo!lpca4<!S )UI. mesma RI
tuacuo, nã~ tiveram a coragem d11s .SJ.II\S 11tmudes e !)ggr~
''!-ram a. vwl~ção da. sua. maJ!'iSti'atqrq, nQ iúlgllmento dll !li~I-
91111 pres,qjlnCI!Il com o simqlacro gp seu alheamento das com
~inllc1ias Inipiaes da. e~colh!l' do CJindiq~tP., quàn4o li .v~rdoo)e 
1:1 qJ1e 11ctuaram .np~s!J. espolija, foram bii)J.Jarte/3 da e!eicao por 
COITIJ')i'essã(l l!OS munlclpios e a!li. e~~~ci 11rvoradqs effi juil.tl~ 
de SI mesmos l 

lilntretan~o, (.JS gov~rnistas fluminep.ses . já Jl esse ter11po 
estavam ~ 1'r.en~a d~SS!l CPfllT,tnnha. decorq~a com Q~ ~t1!h1•!1111,s 
da, R.f!~ccag Jlopnbh~ana, cu~o artigo Pe f(í era. o tlom)lnlc á 
mysLJfiCIIQIIO cto rpg1meq, pa ~ reintegr!lçll.o do povo t1P.'i seus 
direitol! soporapos, assae-ur11 a~ !l S\.111 iqioia~iva e Q.ffip)o. ü-
be!'dacte na e~colll!l do sllll Governo. .· 

Be!lo pror:;ramm11, sem <l~victa, para 0~ partid!lriqs dq. d!'l
maPrncHI I Como, ppróm, Qonqllillr esse proll'!'!!!llrna pom o ~s
necf.acqlo qqe offe~eqem os !l_ue so propu.nllllrn a r!)go1u:·ar a 
nppqiJI!on, IJSCil!lQII)!SIIJlao Q. J'íiiC~P COIT) as, mais feias n \ncqlns 
do bystema fo<lerativQ, de que tflm ll primn~in o Est.ado sn!J
mottido, qcspe 11 fiHI!:lacão no regímen, !lP prodominio de~sps 
apostolas dq rpgen11rno~o? Como nog~r no Estndo do Ri9 a 
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Stlbvursilo, já no periodo chronico e J:lOrmal, daquelles princí
pios fundamentaes do regime#? 'Corpo contestar um facto de 
1rrecusavel evidonciíl, do estar, alli, tnmbcm, o poder reco
nhecedor converticjo em part.e c ~uiz do pleito presidencial, 
mas iá ent.ão em cir!lumstancills ainda rnals. graves, porque 
revestidas de m;~ior dóse de astucia para illudtr a realidade, 
em uma simulacão bem calculada. que denuncia a fi~ura penal 
do cstelionato? Como ne~ar , del\nte qas provas mat.eviaes do 
racto, que as liberdades pohhcílB do povo flumlp.ense se acharn 
confiscad!ls J;Jela presslío do po.cj(lr rpr.onhec. edor roancommu-. 
nado com o Poder ]])x:ecutjvo, est.l\nd.o a sobevanill do voto po
Pular soh o contrdle de um!\ j\.lnt!l. !lptlracjova d!l nomenç.ão do 
~·residonte do Estado~ 

Que ,iuizo fazem esses po)iticos da mentalidade .dos SfilllS 
contemporaneos? F,lstarenios, !!caso, em um palz de cretinos,· 
onde a opinião ppblica possa ser, assim, tltcl grossairamente 
mystificada? · · 

t1. situação de lcgqli'dade qo Presid!!nte qo Trilnma! ela R~lação 
para roi vindicar a investiq~ra ·de chefe provisorio do 
Poder liJ:xecutivQ, · 

· A prova, exuberantemente çlernon~trnda, nos capítulos 
nrecedent.es, r.las nullidades insnnaveis, qúé viciam o Poder 
I,egislativo e r.la iller:mlirlar.le ela si~tH\ci'io e!U que so encontram 
oq pretendidos orgãos · elo Poder ExecutiVo, prirneiro, pelas 
condições em que se l'f1alisou o pleito· presidencial, incompa
tivel com a liberr.l!lc:lo e se~nmmcl\ elo voto popular, qqe é ma
nifeRtamente m11lo ao Pxercido, como o fôra nesse caso, sem 
n~ 11ondir.Res de s0gur!lnca e livre arbítrio, que ~ão a essencia 
mesma do rcr:rimen ·de!"loCrnP!lo; sli~úndo. pelos vícios insn
nnveis do pocjer reconb!1rod.()f. rr.present,ndn por dous ~tr.upo~. 
que usurpavam as flrfl~·cões do Poder Legislnt.ivo; as provas, 
diziarnos. dos ca.ni~tllos rirer~dentes. 'levam a reconhecr.r ·unia 
'lituaeão d~ facto· i•nilllldivej; doante da qnal cessam o arbi

t.rio da~ paixões poltticll:s, a f!lculdaqe opinativa dos clilletanl.i 
e a perplexidade dos juristas: n inexistencia dos orgãos ele

ctivos do Poder Exllflntivo, 'iuJ. cl!J.tíl fixqda para a t.ransmissúo 
f]n Governo: .n falta dr nm "!.nulo certo, liquido e incontost.a
v<>l ", emanadO da SObllrania popular _;_ QUe SÓ CRSC poderia 
asser:rnrar, a quem o npresent.nsse, a legitimidade daquclla in
Vf.lst.idurn - creou a razão rle .1w•e dli rojvindicacão rJaquelle 
poRt.o nelo Presidente do Tribunal da Rclao!io do Estado, qno 
nollt1 deverá ser empnsAado, nos tevmos da Const.ituiQilo. 

E para qnc insi~tir na demonstraoão da sit.uuoãn da lc
A'alidade do Presidonl e daquelle Trihunal. pnm ''eivindicar. cm 
face das cil'cumst.nncias, o seu direito úqnella inycsUdura, 
se elle onpõe a i'nr,apos do panei o seu titulo. o seu diploma 
mngest,atico, quo é n proprin Oonstituioiio do Estado? 

• 
SllJierim•ldacle politica c ra.nral da formula jltl'lclica de sohtçiio 

da crise fluminense · 

Si, do ponto dA vista da legalidade do titnlo invocado. 
nrnhnm rios PT'etondontos actnaos no caNto. do Presidente do 
F.Rt.nrlo nnrlor;1 disntJ!.ar afl Presidente do Tribunal da Relacão. 
en1 31 de dezomhro JH'Oximo, a sit.ua0ão de lcr:ral<idude cm CfllC 
ellA so achnr•í TJ!II•n roivindionv rtCftlOIIoQ. inve~t.ictura, cnnfo1;me 
nqll i "l rlemonst!'flU po1• n11gumcn !.os i rro9ponclivei~, do ponto 
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dn visl.a da s~perioridade politica c moral, dos interesses -da 
col!ectividadc, nenhum dos pretendentes poderá igualmentCl 
competir com as aptidões do Presidente do Tribunal .clu Rela
c;fw para restabelecer a ordem politica no Estado e prescrynr, 
m:gim, os interesses vitaes do povo fluminense. 

• Si n posse de um seria o fructo da violaoão da uuLonu-
111ia Jluminense; com o seu cortejo de calamitosas consequl'!n
cias, a do outro. importaria na consagraoão dos processos rl•' 
rnystificaoiio utilisados para illudir, burlar e supprimir us 
I i herdades politicas locaes, violadas nos principias i'unda
ment.aes c!'t liberdade e garantia do suffragio popular; pro
long.!mdo-se, dest'arte, indefinidamente, em um caso como em 
antro, o .estado de agitaoão e inseguranoa, ruinoso aos intc
r(•sses da collect.ividade. Ao passo que a presidencia provi
soria do. Presidente do Tribunal da Relacao, preservando a 
autonomia fluminense1. para solucão da crise local dada pelos 
fJOderos locaes, restaoeleceria a· ordem politica. no Estado, 
ussng-nrando os interesses vitaes da collectividade. 

Nenhum dos. pret.endentes ao Governo do Estado. que 
vinsRo a prevalecer, conseguiria impor-se ao respeito dos vr.n·
cidoR. Qualquer que elle fosse, faltar-lhe-iam os requisit.og 
pnra nma obra impessoal o benemerita de pacificaçU.o .do~ 
espíritos c arrefecimento das paixões, que nenhum rleHe~ 
lo~mria dominar sinão a custa de uma vergonhosa applicação 
rln immoral doutrina do facto consummado, ganhando o par~ 
tido triumphante as adhesões dos sens adversarias mn un'a 
obra lenta de enfraquecimento, de corrupção e de suborno. 
QLHl ainda mais concorreria para o amortecimento do civismn 
l'lnminense. "· ··• I 

Vencesse quem vencesse. o statu-quo continuaria inalte
r·avcl, entregue aquelle Estado aos desatinos e ás miserias da 
roliticagem desbragada. tendo dous dos seus poderes usurpa
dos e essa rusurpa.ção servindo de pretexto ás agitações cala
mitosas des partidos, com que por sua vez se justificam a 
inercia e a esterilidade do Governo. Ao passo que a presiden
cin provisoria d'o Presidente do Tribunal da Relacão remn· 
veria todas as causas de perturbaoão e intranquillidarle na 
ordem social e politica, hasteando um programma de pacifi
r,nr)ão uos espíritos para a inauguraoão de uma phaso. gran-
rJiosa na vida politica do Estado. 

Apoiado na legalidade do seu titulo :\quolla investtlluJ•a 
e tendo, ainda, sobre os pretendentes actuaes ao Governo flu~ 
rPinonsc o privilegio das suas Jlptidões peculiares de elemento 
r:oordenndor das forcas em conflicto;. unico capaz de assegu-· 
rar e promover os interesses vitaes da collectividade, o Pi·c
sidepto d,o Tribunal da ReJ.ac~o comple~aria a ~ua. obra bene
mcrlla tirando todo o partido das mrcumstancias do mo
noento para renovar "de fond en cambie" a ordem politica no 
Estado, armando-o das mais seguras garantias contra o mr.
r.>op_olio do. poder pelas organizações fundadas na systornuti
zuouo dos mteresses pessoaes contra os interesses collecl.ivns 

. ~ubordinan~o toda a sua. acc!io a esse alto. pensnmenL:, 
poli tlco ,o Presidente provtsorw do Estado, depms de nomear 
ng ~eu.s auxiliares, dissolveria o~ dous. agrupamentos que nlli
sc mtllulam de Asscmb!Ãas Legislativas, e declarando inexJ~1-
!.entes .o Poder Legislativo e os orgãos electivos do Poder 
Execut!Vo. convocaria uma Constituint.e para restabelece!' cm 
novos moldes a ordem politica no Estado, isto é, conyerterla 
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a solução dos problemas politicos do momento em urna J'l'
i'orma llo systema politico e admimstrativo, completando os 
obsLaculos da nova constituição ás explorações e aos desman
dos da politicas-em com a elaboração de um "Codigo de Ú!'lja
nizacão Admimstrativa das Municipa:lidades" e inauguranao, 
assim, urna phasc verdadeiramente promissora na vida !lO
lítica do Estado. 

As realizacões deste programma, que nentmm dos pre
lcndentcs actuaes ao Governo do Estado poderia levar para 
o Govcrnu, além ae outras razões, pelos compromissos parti
darias, que annullariam às suas melhores intenções, tornan: 
elo-o, realmente, um prisioneiro da politicagem do Ingá, :;o 
o advento de um Governo provisorio, chefiado, nos termos 
da Constituição, pelo Presidente do Tribunal da Relação, 
suria capaz de proporcionar áquella torra, que só assim esta
ria habilitada a reatar as suas antigas tradições, readquirindo, 
no systema federativo, o papel predominante que lhe coube 
outr'ora entre as Províncias do Jmperio. 

A terra dos .varões plutarchicos, .padrões nacionaes da 
honra e do civismo, da sabedoria e da bravura, da acoão e. da 
eloquencia; borco fecundo dos maiores estadistas do Imperio, 
dos collaboradores da Independencia, dos. paladinos da Abo
lição, dos fundadores da Hepublica; a terra de Gonçalves LMo, 
Evaristo da Veiga, Salles Torres Homem, Francisco Octaviano, 
Caxias, Euzebio de Queiroz, Uruguay, Itaborahy, Andrade Fi
gueira. Saldanha da Gama, Miguel Lemos, Benjamin Constant 
- o fundador da Republica; Pereira Passos - o emulo do 
Visconde de Mauá no espírito de organização e no genio 
uaministrat.ivo do .Brasil; não .poderá jazer entregue por mais 
tempo á dominação bastarda dos corrilhos partidar10s, sub
missa, a antiga potestade, a dominadora altiva e ·sem rival 
do genio tutelar do Imperio e da Republica. ao ignobil senho
rio de uma caravana recrutada nas sargtltas das ambições 
vulgares, cujas renovações se vão fazendo intermittentementc 
ú conta dos "serviços" allegados nas agitações periodicas da · 
disputa do poder, que 1í to~a a ·r-olitica a que se reduziu a 

f.erra opulenta de tão. hellas tradições, "rainha outr'orv. em 
l!lpanar tornada". 

- Non donna di p1·ov·incie, ma bo1'dello. 
Si as circumstancias esr:eciaes do momento são· as mais 

favoraveis ao advento de uma ordem politica, em condições 
de reatar as gloriosas tràdições da terra fluminense, os pri• 
meiros passos na realização desta jornada estão dependendo 
do energico civismo do Egrcgio 1~ribunal na solução deste 
l!abeas-corpus. . , 

Assegurando as P!'erogativas consMtucionaes do Presi
dente do Tribunal da Relação claquelle Estado, o EgTcgio 
'rribunal terá adquirido os mais justos titulas ;i gratidão do 
povo fluminense c firmado, solcmnementc, perante a Fn
doração, num momento do anciosa especlativa, o principio 
fundamental do regímen federativo: .- «as questões poUti
cas locaes são ?'csolvi~ pelos pode·rcs locacs, respeitados o~ 
princlp·i.{Js constitucionaes da União.» · 

De mcrUis 

A comprovac;ão elo mm•ito r.Ja cnusa csl.ú noLnl'clnicntc 
simplificada, no caso em apreQo, poJa ma leria dos capi lu lo~ 
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precedentes de onde e)la del'lúo naturalmente numa relaçã() 
de causas deJ'inidns c. cffeiLos incvitaveis. 

Prpvado que .os antecedenles da questão presidencial, no 
Es•Lado do Hio, não permittom a apresentacão, no dia fixado 
para a transmissão do Governo,. do um pretendente reveotido 
de um titulo certo, liquido e incontestavel, quo assegure . o 
seu direito .. áquella investidura, a Constituição do Estado, · 
provendo a hyJ>'Othese, canfore ao· Presidente do Tribunal da 
Relação as attribuicões de Chefe provisorio do Poder Exe- · 
cutlvu; aLti que se· proced.a. a nova eleição presidencial e, 
reõtàbelecida a ordem pohtwa no Estado seJa entregue o 
Governo aos lcglLimos mandatal'ios do povo :fluminer:so. 

A solução jm•idica lia crise politica local, apoiada. na 
ConsUtuicão do Estado, longe de ser uma inhovaçto a:con
selhnda pelas peculiaridades locaes aos constituintes flumi

. nenses, é a emanrucão directa dos principias, fundamentaes 
da Cónstituiclí.o Federal. A Carte. de 24 de fevereiro confere 
no Presidente do Supremo Tribunal Federal, no art·. U, § 2", 
a investidura de Chefe provisorio do Poder IQ.ecutivo, nos 
casos de falta ou impedimento dos ·seus· orgão11 electivos, em
quanto que no art. 63 os limites da soberania dos Estados, 
sãp assim expressamente definidos: 

-. <~:Cada Estado . regm•-se:-á pela Constituição e 
J.,'elas leis que adoptar, 1'aspeitadós os principias con
stitucionaes da União.:~~ ' 

A solução da crio·e politica flumir.ense será dada, então, 
pelos poderes locaes, nos termos da Constitui9iio do Estado; 
e ao Governo Federal incumbe respeitai-a e assegurai-a, des
de que elJa se opera nos termos da Constituição Federal, eli
minando todas ao· hypotheses em que seria permittida a in
tervenpílo federal sem a violação do dogma feder!lltivo da 
autonomia dos Estados, 

En'tretanto, um dos pretendentes ao Governo fluminen
.se, no quadriennio a iniciar-se em 31 do corrente mez, annun,.. 
oia, pelos seus mais autorizados orgãos, que aseumirá o Go
verno do E!ilado garantido pelas autoridades federaes 1 

Em face de taes declarações; as· prerogativas do Presi
dente do Tribunal da Relaoão, achaado-se ameaçadas de 
cviolencia ou ooacglo, por illegalidade e abuso de poder>, 
por parte das autoridades federaes, encontram no instituto do 
llabeus-corpus o seu unico recurso de defesa; a fórma le
sai de amparo o t:rotecçíio ao ~·cu direito ameacado, 

O impetrante solicita a attenção do Egregio Tribunal 
para a . prova esmagadora que . apresento. da ameaça de co
acção. om que se encontram as prorogr.tivas do Presidente do 
Tribunal do. Relação do Estado do Rio de Janeiro por po.rtc· 
das autoridadus federaes. . . 
. . Indicias v~hementissimos, do do.minio publico,; Oí!tão a 
mdJCar, de var10s modos, os· prepnratrvos do scenario jlara a 
intervenção federal no Esfado do Rio,· com a intenção preme
ditada de dar, alli, ganho de causa ao. candidato á presidencia 
notol'iumentc solidaria com a politica federal e por clla presti
giado. Os brados de afflicção daquelle povo já vão repercutin
do em todos os angulos da Federação, denunciando a machinil-
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ção do plano sinistro, !J:>ra a conjugação de esforços na defesa 
dos communs direiLôs da sobct'anlll. elos Estados. · 

A saturaçüo do ambiente nacional pelos clamores dessa 
agitação j(L terá levado os écos da tormenta as regiões s·ere
nas, de ünde o Egregio Trib•ltlllll estende peln amplidiio da Pa
tria ns vistas protectoras da. JustlQn, no meticuroso afan rio 
pr.oscruta,r, na scena social de cada dia, as c~tusas ·O relações dRs 
cousas, para bem disccrnil-as o julgai-ás: - 1•crum cormos-
cere causas . . 

be fórma qüc lt documentnção do facto articulado, vem, · 
aqui, apenas, preencher uma formalidade do process{), incluin
do nos atltos uma prova do facto publico e no~or.io. Que el1a 
seja, pois, a mais sigiiif.icativa e n m:Us 1.1c~ento, para caracte
rizar.~ far.to actUá! ei:n to{io o .seu relevo .. Adoptemos, de prc
ferenma, a prova testemunhal, que a natureza do agente con
verteu em confissão, pllii'qUil, !iro vélldade: - «lt.abemús conf'i
tcntem reum:~>. 

Em banquP.te politico em qüe se acharam reunidos os op .. 
pcsieionistas fluminense-s. qu~ so lnctililam Deputados l'L As
SL'mblr:t Legislativa do Estado, achandà-se ptlesent() o séu 
~anclklato ií Prcsi:i:lenc.iá, ma

1
iór Felldatl.O Pires de Abreu Sodrtl 

,IUW{!l', o leader i:la RSs·eiúblea, SI'. l'danoel buarte, agrade(\~rtdo 
ao:! Hus cor•religionariós n.s homenagens qu,e lhe rJram tl'lbu
tadas, julgou azado o tnôment.b pilrà. prOduzir declarações de
finitivas {]Ue levassem a certota ó li sê~ttt'ançn da victoria. uos 
opposicionisLa; fluminenses. Esso obJectiv·O .ellc · propr\o ) ac
ccntuou, nesta passagem de seu dls~ul'AO :-cNo momento em 
om que vo,~ falo sinto que téllho, antes de tudo, a obl'igar,ikl do 
do :ser verdade.iro e leil:l. Pois que a mim, .sem t.itu.los para tan
ta honra, me dignif-ioastc·s, eleg-endo-me o orgrío do vosso pen
samento na assemblea c o d·cpositnrio de vossa confiança, hei 
de merecei-a sem falhas moraes~ .. 
. E depois de se hav:er, as·sim, compromettido a communirar . 
aos seus correligion:li•ios a réâlidadc da situação, dizendo-lhes 
a verda<le, lea.lmente, sem falhas thoraes, o autorizado orgão do 
pensamento pol:itico da assembléa opposicionista exclamou, 
perante os convivas: .,.-- «A( firmo-vos que a victoria é nossa, 
quNo di~er, é da .lei, do dir.eito, da verdade, da liberdade~. 

· Affirmaçiio tão positivá, certamen~e baseada .em garantia 
fided.igna, para ser proferida pelo orgão autorizado do pensa
mento .po.J.itico de um P.M'lido, eom a solemnldade de uma Pio
quente invocação á veroade e á lealdade, não era, a.penas, desti-· 
nada á orientação dos convivas: "- deveria ser levada a toda 
a oommunldade politica parn ac~tlmar a stia justa. aneledlde. 
Dahi a commovida cxhortaçAo com que o autorizado leader da 
u.ssembJ.éa passou a p·ero,ràr: «Podeis ir dizet' a vo·ssos conl13r
raneos que, desta vez, h a ia o qu1l houver, triumpham a verdade 
e o direito. Sinto-me verdadeiramente enurandecido rym poder, 
neste momrnto de despedidas, fazer taes aflirmaçiJas'b, 

Guat'dadas aa. convcnionclas, o decOro o a diso~IM.ilo, de 
uma tão detieai:la investidura., dltrlcl!m.entc o leacl•:r rle tlm 
pà·rtido porlel'in ehr~ar.· nlóm desses limites. O ponto csscucml 
foi ahi :J.tl h~gido. O Qrg::ío diligente de um partido set>.ti11-sc 
l'lng.ran.l,Jci:la pr:1· nffl,rnün· solcmnerrtente nos ~l}'lE corrt\ilgir
narios .que a victoria estd plenamente assegurada. 

Mas nesse mesmo disllurso, (Doe. n .. Sl clle· se refere aos 
~esp·in(Jm•dai1•os policiàe.~. commandados pclo,q l'eprcsentantas 
do Governo para lhes roubar, a elte c lt aos seus cotlegas, o tli- . 
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!'eito de .. ~:rP.1'M1'em o seu. rnanda.to na assembléa, e, até mesmo, 
ns .nws Jli'OJlrias vidas. (Os factos a que o orador allude 
nt:hrim-sr. descriptosno documento n. 2, que tambem C()mprc
llcndo o protesto feito pelos opposícionisrtas fluminenses no 
.i uizo federa 1 contl'a as v,iol.encias de que foram vi.ctma.s por 
pnrto do Governo do Estado). 

Com t.aes ,ianizaros pela Xrente, com o Governo do Estado 
do guela aberta para os tragar, como se 4J:tplica aquella segu
l'a.nça da victoria, snlemnemente afiançada aos opposieionistas 

· ~·luminen~es pelo seu habilissimo patrono junto aos dirige·ntes 
da poJi,t.ka f.ederal? · 

O contraste da.s duas aff:irmações vale por uma prova e~
rnagadora d.c que aqueHas garantias fora:m d!lidas aos opp:o~I
r: i onistas :flummcns·es pelo Governo Federal, que, em luta 
nhorta com o .situacionismo local, •!l!gumda o momento de vin
g·rui' as lllffrontas da :recoote campanha rpolitica, sepultando o 
AituaciOiüsmo f,luminoose sob os ,escombros da Co:nsti.tuição c 
da dignidade poJi.tica do Estado. · 

Ora, si os antecedentes da questão presidencial, no 
Est·ado do Rio de Janeiro, não comportam, conforme de
monstramos, outra solução legal que não seja a in
vestidura do Presidente do T,ribunal da Relação na · 
chefia provisoria do Pod•er Executivo,. até que se pro
ceda á nova eleição presidencial e seja o Governo eonflado 
aos legitimas mandadtario.s do 1povo fiuminemlle; si o diii'eito 
do Pres·idente do 1.'ribunaJ <la Relação áquoeUa investidura ema
na de um ti tu lo certo, Ji.quid·o o inco:ntesta"el, fundado na pro
prüt Oo:nsti.tuição do Es·tado e nos principias cons.ti.tucionaes 
fia União; c si as declwrnQães soJ.emnemente pvoduzidll!s pelo 
1nade1• dos op:posioionistas fluminenses denunciam, por parLe 
Jus ant.oridades federaes, o propos·Ho deliberado de colloear no 

Governo daquelle Estado, com o apoio da ~orça tied.eral, o 
candidato de suas pref.erencias. a oonelu•são inevi.tavel é qne 
ha .em causa um direito individual ameacado, e, mais ainda. 
que a autonomia de um Estado está na inimineneia de soffrm· 
um gmvissimo nttentndo, calcUJiad~J;ment.e premecli·tado pelo 
nnverno Fcderll!l.· · 

Po,s,ta nestes termos a questão, é incontestaVle,J que o Po
rlrw .Tudiciario tí o competente para apreciai-a e resolve,J-a, 
sendo o «babeis-corpus, o meio halli.J de provocar a sua inter- · 
venr)ão na .ct.efesa de U!D direito ameaçado. 

O caso em apreço, eminentemente ,poUtico na sua origem, 
f.aiJl·to quanto na sua finalidade, acha-se revestido de um as
pecto caracteristicamente ,iuridico, sob o Ql.!al as quesUies de 
naf.nreza politica decaem de sua feição predominante para S•e 
Mwna.r.cm mais que tudo jtidiciariai. 

Reduzida, assim, aos termos de '.uma .proposi·olio axioma
fica a questão fundamental, da competencia do P'lder Jnctt
ciario para intervir - em :face das circumstancias, art.iculada··, 
sob o imperio da razão juridiea -·na solução constitucional 
da crise· politica fluminense, tornando effectiva a victoria d() 
direito pela effieacia do remedia legal, num caso typico oie 

. <>habens-corpus,, as questões processuaes, de espher-a e bie
rarchia do Poder Judiciaria, competente para conhllt·cr dest:·· 
pedido, se acham resolvidas nos proprios termos da petição. 

Medida destinada a assegurar a ei'!ectividade de um di
reito, ameacado de «Violencia ou coa~ão, por illegalidade e 
abuRo de poder», por parte das autorirJM.e.~ (ederaes, s6 o Ju-
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diciarlo Federal ô competente parn conceder este ltabcru-
cm•pus, que, sendo requerido cm garanti;;. das prerogativas dil 
Presidenta do um Tribunal .Tudiciario, de mais elevada hie
rarch ia, bem que cm csphcras diversas, do que a dó ,lulzo Fe
deral da respectiva SCCCÜO, SÓ poderia ser propod!O ori-rinH-
l'iamenLc ao Supremo 'l'ribunal Fcdt>tal. . · 

Não se. comprchcndcria. que, cm se I ralando de gRranth 
ns prcrogattvns do Prcsldcnlo do um 'l'rlbunal Jttdioiarh\ 
cujos netos só são revistos, o, assim rru:::mo, em rnrfsslmno 
e){ccpcõcs, pelo Supremo 'l'ribtmal F'edcu1! c, cm cn~o aigunt. 
pelos Juizes scccionncs, a proteeclio legal de um dit cito amea. 
~ado Iiouvc3H· de ser solicitada pelo Presidente de um Trlbu
ilal de ultima instancia a um juiz do lnstanciia iuferlOI', 
quando a :-ar.üo jurldica o os motivos, thcorlcoP c pratico!, 
do· splucão immcdiata de ma leria relevante, estilo a. lnrliOdr 
.a compctoncia do Egrcgi~ ,'fribunnl para conhecer originaria .. 
mcnt3 da questão. As flhb"''anaa das lois proccssuaes, aln<!11 
mais · olcmontnrcs, .porque só encontrariam fund:tllllllllO em 
rxamcs de omlssiío, isto ó, no facto de nllo se encontrar a h~
pothcse entre os casos de compctcncia originaria, figuradoa 
r.ns leis processnncs, nfto poderlnm prevalecer c ni\o prova'P.· 
corão. sem •Juvida, perante o Egrcgio 'l'ribunal, sobr·o os dictr •• 
mcs d:l razão jurídica c ns franquias sem limites da doutrin'l 
conslitucional. A Constituição I•'cdcrnl, que é a Lr.l Suprem:;, 
nenhuma rcstrice.úo impôz no l!~!ll·cgio 1.'ribunal na applicaç~o 
da franquia tutelar, qtic, na letra c no espírito da Lei Magn,l, 
se reveste de uma outorga mag·cstatica, - o mais bello flol•ilo 
da Suprcm:l Côrte. . . 

Demais, este ~habcns-corpus, visa asscgürnr a cffecLivi
tiudo d(J um direito contra as violal)õcs do que llllc se vê 
amoacaclo o que só se poderão verificar sa apoiadas realmente 

·pelo Prcsitlcntc . da R!lpublicn, cujas demasias c excessos dt! 
r.•odcr só o Supremo Tribunal, que o tem sob a sua. jurisdi· 
·coão, ó competente para refrear c cohibir, no jogo dos poder~! · 
da sobernma nacional. :E, sob este aspecto, a compclencm 
originaria do Egrcgio 'fribunal, para conhccct• do caso cu; 
nprcco, além dos fundamentos invocados da douh•ina consU
tucional, em que se tem inspirado fielmente a jurisprúdencH\ 
do Egrcgio Tribunal, Ó· expressamente sanccionada no nrt.. ~a 
da lei n. 221 do 20 de novembro. do i894,. c no a•.•L. 16 § 2• 
n. f c o Regimento Interno do S. T •. F. · 

Da aprcc-ia~ão rlo mertlo da causa resulta, pois. lnquc~
lionavclmonto, que o oa!o é do «babcas-corpus, c da compe• 
tcnci.:l originaria do Egregio Tribunal. · 

· Ag · amcacas do coacoão às J}\'OL'OSntivns do PresiLlcnfc d.o 
'l'!'illUllUI da nela~ão do Estado do Rio, POl' flai'IC das otttOI'L
dadas locncs, cscnpnm l't compcltmcia do ,Tudiciario Fmlc~'l\1. 

. por tl'aduzirem ~,henomc11os locnos, do dom.inib exclusivo clc,s 
poderes locacs. 
. Aquclla~ nulm•idadcs lambem tôm o seu cnndiünlo ao Gn

·vnr!Hl do Eslndo, ~. npczar da illegnlidndo manifesta dos titu
lo~ com que Pile se apresenta, prclendcrüo, prov:~vclmonl e, 
collocal-o, il forca, no Governo. 

'S. -Yol.III. 21 
• 
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Fazemos, porém, justica ao alto crilerio, á elevação mo
Ia!· c civica, ào preclaro fluminense, que as injunllcões poli
ticas obrigaro,m as ag"J.·uras de ·,1ma siluação, incompativc'l 
com a ~ua intclligencia e o seu caracter, para não suppol-o 
oapaz de se prestar a esse papel. . · 

Delle não serão de recear acções violentas de desacato e 
relJeldia á solução constitucional da criso politica do Estado. 

Mas o· situacionismo fluminense, em desespero do causa, 
poderia 1~ecorrer ao substituto eventual daquelle candidato, 
Jii·etcridendo collocal-o no Governo com o apoio dos elementos 
de compressão de que dispõe. . . 

A essa pretenção, .o Presidente do ·Tribunal da H.elaçiio, 
no ·exercício provisorio do Poder Executivo, oppori!r os re
cursos locaes e os meios do acção ao seu alcance. Cercado <.lo 
prestigio da opinião publica, que lhe terá attribuido a salvação 
da autonomia do Estado, contra a ameaça da intcrvençfw J'o
um·al, · o Chefe do. governo proYisorio estaria habilitado a re
. prmiir e castigar os: bandos armados, que, . porventura, so 
opuzessem ao restabelecimento da ordl:lm politiCa no Estado 
e, se a sua. autoridade perigasse, por insufficiencia dos re
cursos locaes,. para a manutenção da ordem e da legalidade 
perturbadas, requereria a intervenc;iío federal, que não lhe 
P.Oderia ser negada nos Lermos da Constituição Federal (ar-
tigo a·, n. 3). . 

Nestes termos, requer o advogado abaixo assignado, ao 
Supremo Tribunal Federal, ,uma ordem de ltabeas~co·,·Jms pre
ventivo em favor do Presidente do Tribunal ela Re ai;ãn !lo 
·Estado do Rio de Janeiro, para que lhe se~ a assegurada, em 3i 
do corrente mez, nos termos da Constituição do Estudo, - ~ 
derivados dos principias constitucionaes da União, - a in
vestidura de Chefe provis0rio do Poder Executivo do Estado, 
na falta dos seus orgãos electivos, contra toda e qualquer in- · 
terferencia das autoridades fcderaes no~ negocias interiores 
da soberania do povo fluminense, dando-se conhecimento da 
medida ao Presidente ·da Republica, na f6rma do ar!., 1 iü, § 4" 
do Regimento .Interno do Supremo Tribunal Federal, para que 
ella se cumpra, em toda a sua plenitude, nos seus ,iuridicos o 
naturaes effeitos. · . 

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1922. - Tlworlo1'o Fi-
gueira de ~lmelda. · 

Em! aditamento 

1" - Completando a significação do Doe. . 8, a que 
se rr l'ere o capitulo: - "De Meritis", demonstração da "vio
lencia ou coac~ão" de que se voem ameaçadas n:1 11rerog·ativns 
constif.ucionaes. do Presidente do Tribunal da Relnçno do Es
tado do Rio de .Janeiro, por parte do Governo Forloral, .iunla 
G impetrante dous exemplares das noticias osl.amparlnR no 
Dim·'lo Officinl e Jornal do CommeJ•cio (doeumenlos ns. !lo :10), 
cm que são nssignalados os repfll.idos entendimentos rio Pru
Ridonle da RcpubliCIJ. com· o major Feliciano Piras rio Alwou 
Sodré .Tunior, candiliat.o da opposiçlío fluminense t\. f1J'CSiclen
cia rio Estado e Mnnoel Dual'f.e, leade1' da assembléa opposicio-

. njsl.a, nt.llOJ.' das dec.larações de fls .. · • · 
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2" - São os ~eguiutc~ -· tcxtuulmonto .-.. os dispositivos 
incousLHullionuos clu lei eleitoral do Estado do Rio do Janeiro 
(lei u. 1.723, ele ::l ele novembro de 1!J2i), a que se refere 
estu petioão: 

,~rt.. 95: ",\ junta u(luradora das elcd!!õus do Deputad<?S 
~tJrú cousLituida, por· cirwo juizes do direito sob a presidcncJa 
elo Pr·ocuraclor Ueral do Estaclo, lendo como sectetar·io o pro-
uwtor· publico da capital. · 

Art. !J5, ~ 2": "Pal'll cumpL'imenl.o do que dispõe o p~- · 
paragmpho anterior, o Governo llo li-stado, dentro da JH'r-

. mcint quinzena, npôs a eleição por acto sou, desig·narú. os jui
zes de direito que Livel'em de constituir a junta upurudot·a das 
uleicões de Deputados; 

Art. 95, § 5": "A cada um dos membros da junta apura
dora das eleições de Dt;putados será abonada uma ajucla de 
custo de 500$000. 

Art. 90: "A junta apuradora das eleições do Deputados, 
competirá tfLo sómente sommar os votos constantes das. actas 
das apurncõcs municipaes. 

Ar L. !Jü. paragrapho unico: "Si, porém, algum candidato 
{Jrotestar contra a decisão proferida por qualquer junta mu
nicipal e I·equercr nova apuração das respectivas eleições, a 
,junta apumdora das eleições de Depttl.ados não poderá, então, 
deixar '·' fazel-a decidindo n rospeilo por· maioria de votos. 

Bio de Janeiro, 25 ele· dezembro· ele 1!l22 (2G-12-!l22) 
(25-12-922). - 1'/wodo1'o b'iauai7'a da Almeida . 

. Art. !l6, parugrapho unico: « Si, porém, algum candidato 
protestar contra a decisão proferida por qualquer junta mu
nicipal e requerei' nova apuração das respectiVas eleições, a 
junta· apuradora das eleições du Deputados não poderá, então, 
deixar de fazei-a, decidindo a respeito po.t: maioria de votos. 

Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1922 (25-12-922) ,...., 
Theodoró Figueira de Almeida~ 

PROPOSIÇ.~O DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 20, DE 1923, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congi'esso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficam appro~ados os decretos do Poder 

Executivo, n. 15.922 e· 15.923, de 10 de janeiro de 1923, 
pelos quaes foi determinada a int.ervencão federal no Estado 
do Rio de Janeiro e nomeado interventor ·O Dr. Aurelino do 
Araujo Leal. _ 

·- ···~.-....~~ 

§ 1." São nullas as eleições realizádas no mesmo Estado', 
a 18 do dezembro de 1921, para Deputados á Assembléa Le
g'islat.iva, bem como todas as eleições realizadas para Verea
dores e Pt•efoitos municipacs, o o interventor mandará pro
ceder novamente áquellas eloicões, devendo ser pela Assem
blén. Legislativa, assim eleil.a, apreciada e ,julgada a eleição 
r~n!Jzacln a !l de julho do 1922, para Presidente e Vice-Pre
Sidento do Estudo. 

, § ~··. O Potlr.r Executivo Federal dentro rio curto prazo, 
hurxara mstrucções eleitoraes, a serem cumpridas pelo in
t~rvcn!0!'· pura, em eleições realizadas con,iunctamente, on em 
clms ci ill erc.ntos, proceder-se á recomposição geral dos· Ol'!l'ÜOS 
ropro~onl.atJVos do Estado e dos municipros, comprehendendo 
.Laes .mstrucções todo .o processo· eleitoral, bem como o · d.!\ " 



~puracão das eleições, ycrificacão de poderes o po~se, obser~ 
vados no que fô~ apphcavel, ou conveniente, os dispositivoti 
da lei federal n. 3 .208, de 27 de dezembro de i!H6, · 

. § a.• As. n1unici.P~lidades, até a constitu.ir;ão. da~ novas 
Camaras serao admm1stradas por um prefc1to mtcrmo no
meado p'elo interventor e demissivcl . ad-ntttttrn ari qual será 
confiado o Govorno loca), mantidas, cm sua plenitude, todas 
as leis municipaes; naquillo que não contravier a pt:escnle lei. 

§ 4 • Realizada a eleição de Deputados, c expedidos os 
respectivos diplomas, será a Assembléa Legislativa convocada 
extraordinariamente pelo interventor para o reconhecimento 
do poderes de ·seus membros, c tomar conhecimento das 
eleições realizadas a \J de julho do anno passado, para Pl'c
sidente c Vice-Presidente do 'Estado, .iulgaJ• a validade ou 
nullidnde destas eleições, apurar c verifica!' os 1J!lderes dos 
eleitos. · 

.. § 5.• Na eleição dos Deputados e dos Vereadores, cada 
eleitor votará em tantos nomes quantos forem os represen~ 
tantes a eleger, menos um: em mto para Deputados, c, para 
Vereadores, cm U nomes nos munic1pios de Nicthcroy, do 
Campos e de Petropolis, e em nove nomes nos demais mu~ 
nicipios do Estado, podendo. o ·eleitor accumular todos os 
seus votos ou parte delles em um candidato, escrevendo o 
nome deste tantas vezes quantos os votos que lhe quizcr dilr, 
Observados lambem OS § § 1" e 2° do art, 6" da lei j'edel'Ul 
n, 3.208, de 27 do dezembro de 1916. 

§ 11.• O Presidente e Vioc-Presidenlc proclamados eleit.os 
tomarão posse perante a Assembléa Legislativa, sendo trans
mittido, nessa data, pelo interventor, o Governo do Estado. 

§ 7.• A presente lei entrará em. vigor na mesma data da 
. sua publicação, ficando revogadas todas as disposições cm 
contrario, · 

Caniara dos Deputados, 17 de julho de 1923. - Atnolfo 
Rodriuues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa Reyo, 
.i • Sc.cr~tario. - Huuo. Cal'neiro, 2• Secretario interino, - A 
~mppm1r,: · 

Decretos executivos citados: 
Decreto n, 15.922 -De 10 de janeiro de 1923 - De

creta a intervencão do Goyerno Federal no Estado do Rio de 
Janeiro: 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil : 
Consideranqo que o Estado- do Rio do Janeiro conta 

actualmçnte 401s governos, _gada qual so julgando legitimn
n~cnte _mvostJdo das funcçoes que dizem respeito á admi" 
nJstracao do Estado; 

Considerando que, devidamente informado dossa situaç<1o 
o Poder Executivo da União dirigju, em data de 23 de cl1~~ 
:.~ombro de 1922, ao Cqngresso Nao10nal uma mensagem. pura 
que resolvesse a respeito; 

Considerando. quo, a despeito do ter.· sido o caso arfccto· 
ao Congrc~so Na~10nnl, um dos suppostos presidentes do Es
tado do RIO P.cdm c obteve do Supremo' Tribunal, J)or seis 
,votos contra cmco, un~a ordem do l!abeas-coi'P!!S !>ara c livl'o 
do~ qu~lquc!' constJ•angJmento tomar posso e exerce!' as fun~ 
pçocij mJ1e~en~es ». 11.0. cargo ·de preêidente; -
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Considerando que ci Poder Executivo féderal, em 'obe• 
rliencia á rlecisão judicial, satisfez. a requisicão ·da forca fe~ 
dera! precisa para empossar o impetranto, gnrnntindo~lhe o_ 
cxorcicio do cat•go, tendo sido. o ltabeas~cor)Ju.q cumprido, 
conforme communicação official do juiz federal ela seccão do 
Rio do Janeh·o; . . 

Considerando, por outJ'o lado, que o outro presidenta 
Lambem se empossou do respectivo cargo perante a assembléa 
que o reconhecera; 

· Considerando que dessa situaoão, fazendo ambos os ci~ 
dadãcis nomcacões do autoridades policiaes e outras, te-m re
sultado um estado permanente de desordem nnquella unidade 
da Feclcrar.ão, havondo deposições de autoridades municipacs 
o r.xaltacõos partidarias que augmcnl.am a todo instante, e 
que, além do porem em perigo a sociedade, estão reper
cutindo na osphora da União, numerosos de .cujos colleclorcs, 
ngonl.c~ do Co1•roio e outras autoridades reclamam imtanl.c
mento providencias do Governo Federal para . serem gnran~ 
tidos no exercício de suas funccõcs; · · 

Considerando que esse estado de desordem culminou na 
att.it.urlc de insubmissão da Força Policial do Estado, que so 
.recusa obedecer n qualquer dos presidentes, que não n podem 
ut.iliznr para restabelecimento o manuten~.ão da orde111· IJU· 
hlica; 

Considerando que o Poder Executivo Federal, quandd 
dil'igiu as me11sag(\ns de 23 e 30 de dezembro de 1922 ao. 
C:ongresso NaciOnal, nstava deanto de uma dcturpacíio da 
fót•ma republicana federativa (art. 6• n. 2 da Constituir.iio) e 
nossos casos tem-se entendido que ,a intervençiio federal 83 
opet•a nos Estados por deliberacão do Poder J"cgislativo; 

Considerando, porém, que o ·Congresso Nacional não 
poude tratar da situação do Estado do fiio; 

r.onsidcrando que é absurdo suppôr que não soffre ex~ 
copções a ,iurisprudencin que tem consagraria o principio de 
que nos casos do deformacão ou subversão da fórma. republi
cana forleraliva é ao Congresso Nacional que cabe resolver, 
porquanto, tal intel'Jlretação levaria a deixar a dita fórma 
Yiolada, nos seus funâament.os constitucionaes, quando o Con
gresso niío estivesse reunido; 

Considerando, por isso, que nada impede o Poder Exe~ 
cutiyo Federal de intpt•vir em qualquer Estado da União para 
garantir-lho a fórma republicana de governo, até que ·o Con
grüs~o resolva definitivamente n respeito; 

Consitleramlo que isso mesmo _.já foi decidido pelo Su~. 
prrmo Tribunal Federal, no accórdao de 1 de abril de 1!lH: 
·'m•ole\'u notnr que si no Congresso compete primariamente n 
intorvcnção .no caso do art. 6•, § 2•, cmcl'(lcnc'ias, com.t!Ulo, 
wulcm .mroir que :iust-i{'icam como no caso do necessidade do 
immediata rleclaracão do guerra ou de estado de .1itio, a acrão 
isolada do Executivo, ainda que subordinado á deliberação· do 

. Congresso na sua primeira reunião>, e no accórdão de 23 de 
maio do mesmo unno. ncccilando a doutrina do João Barba
I h o: « rnt.rctanlo, si n competcncip para a intervenção é pri
mat'inmcnt.o rio ·Poder Legislativo, que é o poder polit.ico por 
nxcollencin, nem por isso ficarão sem acção os dois po
rlnrcs, . , n E.w:cutivo terá m.csmo cr. iniciativa de i.ntervenr.lio 
(subm•dilwda âs del-i/J1!1'ar.!ies do Cong1•esso) si uraentc (dr 
intcr1.•h• wlo pr.J•iyn dn 01:dem ]mblica c tm'1Ja1'~sc necnssn1'io 

. o. ímmcrfíalo C11l1J1'caç da (orça armada'; 
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Consirlcr;mcio, por outro lado, que o n. 3 do proprio 
nrt. (J" dn Con~tit.uiçün confrrr no Gnvcl'no Federal n attri

. lmir'fin r! c intervir rios Estados da União «para rcstnhelcccr 
a oi:tlcm c n t.ranquillidade elos Estados, :\ requiP.içfio rios rrs-
:rwrl i vos governos; · 

Cnnsirlernnrlo que n incxistcncia ele govcmn 110 Estnrlo 
rio nio, pois cm tanto impor·ta não ha\•cr alli nenhum lcg·i
timn. torna impossivel que n intervenção se realizo « ú rc
qu is i çiin do respectivo governo~; . 

_ Considerando, porém, que si essa 1'Cqnisiçfio não se pódc 
dar po1· inoxistencia elo p;overno local. :í TJnifio ca]H\ r•.n1ntml·1 
n dcvrl' de rcsf.ahclecer a orrlr.m alteraria no rlito Estnrlo; 

Considerando que :a citada rlisposiçtto constitncional, 
usando da 1'cst.ricçuo ~ á requisição rios resncclivns r;ovrwnns », 
cruíz im]lcclir a acr,.fio espontunrn rla Unifio Ro!Jrn os governo~ 
esfaduaes. regularmente organizados; . 

ConsHlerando, porém, que nfin Jm net.ualm~t!f.c nnnhum 
governo regularmenl.c organiz:~rlo nn ·Estado elo Rio. c n cles
nrclrm n a anarchia crescem rle insf.nnl.r, n instanl n no srm 
t.r,rriforio, chcg·anrlo a umcarnr os propríos funccionarins rla 
União· " 

Considerando que o esl.arlo dR rlua!iclarlc dr, governos cst:í 
prorluzindo essa rlesorrlom em t.ndos os mnni~i.PiilS tlo E~tado 
rio Rio, sr.m rtun qualqum• rloB pretensos presirlrnl.r.~ nogsa 
:rnzer valer a sua rmf.oridnrlo, o qnc r.xigc a aenfio ria UJ!ii'ío 
paJ•a oonsrg1rir a paz c a f.ranquillidaclc pnbiiéaB; · 

Considerando que n propria ,iuri~m·ucltmcHl rlo Surn·cmo 
Tribuna.! tem f'econhecirln rmc a int.rrrnn~n.o 1í 11111 neto po
Jit.ico ria compel.rncin elos 'Pnc!Prr,;: Legislativo o ExcelJf.ivo 
(Acc. rir. :I ele abril rlc 1914; 16 de main dn !DH; 1 rle ahril 
rJr, Hl15) : . 

Rnsolvn inf.nrvil·, nn fórmn rio aTI. G", n. a. crnnhimflo 
eom n n. 2 rlo mesmo :wt.ir:;o rla Cnnst.it.n içfin da J1,'J1Uhl icn. no 
:Rst.arlo rio nín rlc .Tanf'iro, nomeando int.rJ•vrnf.ol' por pnrt.n 
do Goyerno da TJnifio n Dr. Am•eJin0 rlc Arnu,io Leal. o quaJ· 
nssummí o governo do Est.arln r o exercer:\. nos torn111ri elas 
Inst.ruc.çõos que lhe serão cxpcdidns por rlccrr.to do flodor 
Executivo. · 

· ~io rln .Janeiro, .10 rle .innAiro ele 1923. 102" da Indepen
dencw n 35• cln ncpnhlica.. -i\?·thw· da S'ilvrr Bernardes.-
.l 01io Lu i: Alves . · 

. Drr2·eto n. lri.!l2:l; dr lfJ rln ,ianniro rlc 1!l2:l- Expcdn 
Jnstrnceors no int.nrwnlor nn Est.nrln rlo Rio rir .Tanriro: 

O Presirlr.nl o da Rnnnhlica dos Eslarlos TTnidos elo nrnsil 
tendo cm _viRia o dccrol o n. 1 r;. !l22, rlnst.n rlatn. rr,solvn ap
prova.r as mstrncçiíf'.q flllr sn Sf'A'Uf\111, assiA'nnrlns pelo Ministro 
rio :Rstn,rlo r)n .Tnsl.i~a ". Nrgnci0s Tntri'Ím'ns. 110lns qnnl's se 
regulara n mfnJ•vcnlor lrrlm•nl nn Eqfnrlo rlo nw rln .Tnnciro, 
nos formos rln rlrcrrt.n ncimn rf\ferirlo. 

~.i o rir. .Tanri1·n, 1 o rln .innni1'n rln 192!'!. 1 02• rln Tnrlnpon
fle~cw r. 3i>• ria nnpuhlicn: -A rl/w.?' rln Silva Bm•nnrclo.~. -
.Tn11n Lu.1:: AlVt)S, 

Rio 

Tnst.rncçõns nos termos rln clecrrt.o acima: 
A 1·1 · 1.•. O interventor assumirá o g-overno rio Esl.arlo no 
ele .Tnncu·o, nomeando os seus auxiliares do Govomo do 
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·nccôr·do com aR leis do Estado, para n que escolherá pessoas 
estranhas aos partidos cm Iuc ta. : 

Art.. 2.• Nos termos rio nrt.. 63 da Constit.uicão Federal 
·o .governo e administ.rnçfi.o do Estado serão regulados pelas 
lcrs do mesmo Estado, 

Paragrapho uni c o, Qnnndn ns dit.as leis forem omissas, 
·n interventor federal, p0r mrin rle decreto seu, proverá IJ. 
rcsprito, expedindo os neccssarios reg·ulamentos e instrucções. 

· Art, 3.• Fica enf.endido que o int.nrvcntor applicará só
mente as leis rio Estado sanccionadas ou promulgada até 1921, 
inclusivn, em consequcncia ela dualidade de assemblé~s Jocacs. 

Paragrnpho unico, No exerci cio de 1923 será posto em 
\•igor o nrQamento rlc 192·1, na parte l'elativa n. receHa e :í. 
rlespesn, nbservando-se os eontract.os realizados, não sendo, 
porém, util izndas as disposiçõr.s de caracter exlraordinarin 
r. t.rnnsif.nrio, entre as quaes não sr. contarão as referentes ft 
J'r.ccitn cxlraordinnrin, qun continuartí · n ser nrrccndada. 

Art.. 4 .• O interventor subsist.irá em tudo o Governo 
normal do Estado, podendo: 

N, i, preencher, . nos termos das leis Jocaes, os cargos 
que vagarem; 

N. 2, afastar. si não lhe merecerem confianca, quaesquer 
funccionarios do Estado, dos rcspect.ivos cargos, determinando 
que outros os substituam, podendo, para isso. mas em ambos 
os casos em commissão, recorrer a pessoas estranhas ao func~ 
cionalismo local; 

N. 3, adoptar nrovirlencias rigorosas no tocante á arrecn-
daçãn dns rr.ndas rln Estado; · 

N, 4. 11rnvr.r :'is despesas publicas rle accôrdó com o or
eamr.nt.o estadual: 

N. !í, exercer suprema inspecção,- por intcrmedio do. chefe 
rlr Policia qur. nomear. sobre a seguranca publica dO' Estado, 
rlrm it.t.inclo c nomeando livremente as aut.oridarles pol iciacs; 

N. ·6, nomear I ivremrmtr rm commissão. commnndnnte 
para a Forca Policial elo Eslado n ontros quaesquer officiar.s 
auxiliares. rlrntrn n officialirladc do Exercito: 

N. 7. 11tiliznr ·a r! i ta forr,a no serviço policial elo Estaria 
011 rlrsarmal-n, si assim cnf.rnder neccssnrio; 

N. R ntilizar, no servico rle se~urnnca geral.' n forç,l 
fNlernl rlr I rrra r mar que 'fôr posta n. Rua rlisposir,ão nu 
rrqnisifal-n rm maior numern r. rfficioncia no Governo Fr
rlrrnl; 

~. fl. arlnptar ns mrrlidns nrrrssnrins para a g-arantia •I~ 
fnrln~ os rlirritos inrlivirlnnrR. 

:\ rt. !í." 0 inf r!'vllnfM r.mnnr·irn ont.rns inst.rucr,.õns q11o 
wnlmm a Rl'r expcrlirlns pr•ln mr.smn fi\r'ma rlcstas . 

.'\1'1. fi." Srrfín ::rnrarílirlns tnrloR ns fnnrrionnrios ''ilnlicin.~. 

A1•f.. 7." T.og-o nuc n.~snmir o cxrl'cicio rlo scn r.ar::ro. o 
interventor fcdornl far(t halunccar o Thcsouro elo Estudo. 
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. Al't. a.• O intcrverllOJ' não pod.er:i J'Cnliznr contractos nem 
~ssnmil· olll'igacõcs que excedam o tempo ela iut.ervcneão. 1 
, Ar·t. !J.• O intcrvetúor gosnr·:i de ft•nnquia JlOSI.:Il c I el<J-
graphicn. . · 
! At•t. 10. Ao terminar a intervencíio, o inlorvonlor fo~ 
der·nl apresentará no Presidente da Republica, por intct·
mcdio do 'ministr.o da Justioa, um rolatorio cir•ctm1stanciadCI 
do~ actos da intet'\'CDf]lio. 

ltío de Janeiro, 10 do janeiro de 1923.- João Lui:. Mves • 
. NOTA-O decreto legislativo n. 3.208, de 27 de do- . 

zembro dJJ 1916, quo regula o processo eleitoral, deixa de ser 
lranscJ•ipto, por constar o mesmo do ,l/anual elo Deputado, 
crlieilo fle i!l21, pags.- 613 c seglJintcs. 

N. 116 - 1923 

A C o mm is são do Policia, de accôrdo com o nrt. 220 do 
Rr.gimenlo, rí do parecer que o Senado nomeio o St'. Benedi
cl.o Mnthias Alves para preencher a vaga de servente nhorta 
com o fallecimento do Sr. Paulo Custodio. · 

Snla das Hessões, cm 2i de julho de 1923. - J. Azel'e!lo, 
Presidente. - Mendonça Jllm•tins, 1" Secretario. - Oleow·io 
Pinto, 2• Secretario. - Silverio Nci'Y, 3° Secrclnrio. - A· 
imprimir. 

O Sr. Presidente - Estâ tr.rminndn a leitura do f.lxpn. 
diente. · " 

Tem a palavra o Sr. Olegario Pinlo. 

O Sr. Oleaario Pinto- St•, Pt•csidentc, o nosso eminen
te collega, Sr. Senador Soares ·dos Santos, pediu-mo para com
municat• a V. Ex, . e no Senado que, •!}O!' se achat• enfermo, 
Iom rteixado de .comparecer ás sessões e que ainda pelo mesmo 
moti\·o, niío pod'erú oomparecet• a algumas das proximas. 

O Sr. Presidente .,..-! A Casa fica inteirada. 

Tem a palavra o Sr. Paulo dr. Front.in. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, na sessão 
de honlem solicitei do Senado a voHa de um véto ti Commis· 
~ão de Constiluiçi'io pela circumstancia de que não estava de
Tidamente e·sc,lnrccido o assumpto quanto á obrigacão legal ou 
contractual que d izinm não llermitle no Pt'efcito e ao Conse
lho l\lunicit1nl dat• .para uso o goso de uma sociedade, como é 
o Club dos · Funccionnrios Publicas, tert•cnos resultantes do 
111 J•asamento· do Morro do Cn-slr.Ho 0 u do aterro da arca con
rluistarla no mnr. 

Na discussão honlem hnvicla foi clechll'aclo que cs~cs t.rw
rc,nos estão ·hy[)oUh•ccadoa no em[)resLimo feito, consl i lu indo 
n>sim um:r. saranlla :\ operação, rnziio por í)uo n Prefeitura 
t· o Consolho ni'io podom rlcllc8 clispôr. 

• I • • 

J.t.~ -'·· : I 
(•). Não fui revisto pelq orador, 
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. N:uta respondia quanto a csLa t)arlc porque desconhecin 
n confracl.o realizado o anno passado. Do;:conhr.cenrlo-o, Linha 
r~solvido roqnct'CI' bojo que uo S1', D1•, Prr.fr.ilo J'ossl', prJL' 
in Lrwmedio do. Mesa, solicilada a remessa dc . .;sc clucnmen to. 
. Com o ~im de san•hm· lemt~o1 antes de para aqui me d!ri· 

~·1r, procut'CI sahor se na Prc'lcilaura havia excmr}lat•os un· 
prcssos desse contracto. Fui bem inspirado, pm·CJutJ, f.t>ndo res. 
posl.a aflirmativa, oi.Jtivc um desses exemplares, ficando dis
pensado de apresentar o rr.qucrimcnlo a que cm pl·incit)io mo 
J·llferi. 

O Senado vac vur, como, npezar do leonino, o contracto 
cir! emprcstimos não llódC ser intort>rclado do modo por qno 
o foi. Bssa interpretação podia ser rlarla p,eJa Pi•cfr.itura, ·vi· 
saneio assim nttcnuar clausulas 11or demais for! c~. como ~ão 
as que constituem o conLract;o, raziio pela. qual c,hamci do 
lronino; mas releva pondel'Ul' que a Prefeitura não p6dc o 
niio dovo constituir-se em procural.!ora dos banqueiros, dan· 
do-Johcs garantias suporiores úquellas .que resultam das clnu. 
sulns do contracfo . 

.O Senado v ao vê1• o que 'i' o i dado cm ga.ranf ia para r.sse 
~mpreslimo. Na pari. e quarta do ar L -t• está dito o seguinte: 

«Sem inluiLo do limitar ou restringir as o·briS'ncõcs as· 
sumidas pelo mutuario constantes das apoliccs ou de quacs· 

' quer termos do ·presente contracto, o mutuario declara ex
pressamente que as suas. obrigacões, por forca deste instru· 
monto, serão o constituirão a todo o tellliP·o o primeiro grava
me especial. ·sobre a receita arrecadada pelo mutuario. pelo 
imposto sobre vc·hieulos, taxa sanitaria e imposto de Jaudcmio, 
ncl~tlal ou futuramente existentes, colmido Jlclo rimtuario ou 
110r sua ordem c declara expressamenf,c que o prorlucto clcsto 
imposf.o do Iaudemio e todos o .quanscruor imp.o~f.0s pelo con
f.rncf.o lavrado cm substituição dnquollc ou do qualquer fla· 
quellcs nu de suas obrigaoõcs, cmquanlo 0 muf.uario não hou. 
vr.r cumprido todas as suas obrigações assumidas por fol'r,n 
desse instrumento ou elas apollces, serão cspccialmcnfr J'r.scr
vndos o empregados no cumprimento dns obt•igacões do mn· 
fuario por foiiCQ desta instrumenf.o, a nüo serão usados e nem 
rle;;tinados n outro fim qualquer. O nmtnario cxpressamenf.o 
declara ainda que. do mesmo modo, as nhrigacües assumidas 
por forca do presente instrumento c das apolices r mil f.irJaq 
em virtude dcst.o consliLuirão g·ravamn especial sobre os im
Jlo;;tos do licenca de gndo e de transmissão rio· Jl!'Oprir.dnrlo, 
nra oxisf.enlos ~u .que possam exisl.ir fuf.lll'amenl.e. cohradM 
pelo mutunrio ou por sua ot•dem, o ilr.clarem expi·essamenló · 
qno o Pl'Oducf o desses i m.p·osf.ns rl1! VAhiculos, I nxr. sanitariu r. 
imposto de lnudemios e todos e qtH\CSrJucr imJ)oslos c coniJ•i
huie;:ics ereadns rm. substituição dnrf!Jelles on de qualqw:r 
rl·'llr.s ou suas modifiencõos, r.mcrnanfo o mul.uario nlío hnm·•~~· 
cunnwiclo Iodas as suas obriga(;õcs a~sum idas por for~a rl0r.:;o 
in~ll'llmr.nlo o das apolices serão ospocialmenl.c l'tJRt~rvnrl,ls c 
rm]WNmctos no cumprimento elas ohrignçõr.s elo muf.unrin llO\' 
rnl'(:n rlr~sr insf.rumenlo e das UJlOlicrs (pl'o-mta c sem diseri
rninneiín r!t~ CJUlllquer fif.uln rlc apoliccs cmillidni! nor força 
rlnsM• insll'lii110'0fnl L' niío sr!l'iío usnr!oR 1H'I11 rlrslinnrlos a ')ll-
1!•,., fim qualquer.»· 

Gnnclue-M dnqni rftW, so MI ivt'~somo;; ~m ronrlir,i'ícs M~~ 
maes de cambio d9 12, precisnrinmos aponns dn importaneu\ 
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·da 3G mil cont.os para fazer fnco a esse émprestimo de 10 ml
lhõe~ 'do dollares; mn~, como o cambio não está a esta taxa, 
!H'PeisamoB de qnanl.ia muig rlr·l'nda, islo ri, ele 00 mil eontos. 

Ma.~. convém accentunr que, assim mesmo, para o servico 
ele .iul'o~ rJ nn"'r·li~a~iio CJUO nl.t.ingir•:í oilo ou novo mil con
tos, lern-se uma série do impostos que r~ndem hoje muito 
mais do que i;;so, Ines eomn os rle vclliculos, as taxas sanita
ria~. os do lauclcmios, os de gado o o de transmissii.o, sendo 
que psf.o ultimo é um dos mais importantes dos percebidos 
pela PJ·efeitura, 

Di~ mai;; o conlracto: 
:0 mutuaria OXJWessamcnto declara ainda que, do mesmr) 

modo. ns obrigações assumidas por forca· do presente in.;tru· 
mcnln e das apo!rccs cm!Wdas em virtude deste constituirão 
gravnmc especial eobro os imrosf.os de licencns, de gado nu 
U·J !J•an~míssiio de P•ropricdades ora existentes ou que possam 
oxisUr elo futuro, oobrudos pelo mutuaria ou por sua orde!'l 
(r.oln l't.!sorva de c subsidiariamentc a todos os onus ora cx!~
t.r.nles\ e rlec!aJ•n expressamente que o producto desses im
pPsl.n:; ser:í do mesmo modo espccialmimte .reservado e empre
gado ne cumprimcnl.o das obrigações do mutuaria, então exi~-
1 r.ntc no r forca deste instrumento c das apo!ices (pro-rata o 
~cm rliscriminncão de qualquer f,itulo de apolices emHtidas por 
forca deste inst.rumcnl.o) c não serão usados nem destina!!.\'! 
a outro fim qualquer.». 

Nn ·parto !i' 1~-se: 
/ 

.rti - E como g-aJ'nnlia arldJClonal o mul.uario declara ex
pressnrnenlc rtne suas obrigncõcs assumidas por forca desso 
in!'lrnment.o e das npoliccs serão c constituirão a todo o tempo 
prirrll.'íro gravame especial sobre toda a receita, renda o ren
dimrmfo rosnHant.es do matadouro a construir pelo mutnnrio 
on da sua part.o (para pagamento de ou,ja construcção se pro
põe empregar p-arte !lo prnduct.o"desRe omprostimo) quer P.Rna 
rnceita, ronda r. rendimentos resultem da oxplorMi'lo do mata
douro pelo mnt,narir), quer do seu arrendamento ou o do con· 
trnc.to.-. 

Aa:ora o Senado vao oonhcce.r cousa mais interessanf.o. 
Dor,ois de fnrlns nssns p-nrnnt.ins, vem ainda mais uma, csf.n 6 
ar!dieíonnl o di?. n sor,n.1ínf.o: · 

«Pnr!o 5 do n1·1.. 2": Fica ,ius't.o o contrnct.ndo nu c pn1•to do 
prnrlur.ln deste nmnrcsf.ímo será empregada na demolição do 
morrr r:ln Cnst.ello c nos melhoramentos da área disso rll~ul-

. tanlt1 r f11111 rlepoiR dessa dcmoli~ãc., os terrenos disoonivPis 
(excepto ns ;\roas rtue forem effectivam~nt.e u!ilizadas pelo 

Tllntuario 011 prlos Esl.aclns !JnJclos do DrnsJ!) sorno offorcctd·as 
r, venrlfl pnlo mul.nnrio r• n~ hnnqnciros cnopernrfio classe pro
grnmmn rlc venda, O mutuaria declara expressamente IJ'lC •1 
prndnr.l o dessa venda on vendas ou da alianacão !lesses torre
nos pnr qunlcp1er ontra fórma, logo flUO fór recebido, ~ert\ pngo 
pclr1 mnfnario nos banqueiros e·m Nova York e será emprn
gaclo pelos banqtJcíros na cnmprn das apolicos crendns prlo 
pr(•~cnlr. instrnmnnto do modo c nos prcoos que const.nm 4a. 
parte 3 deste artigO,) 
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ComproiJCnrle-se, poJ•Uml.o. (!IJC alóm de todas as garantias 
que .iá · cnnumcrci, ainda ficam as -som mas que resultam da 
venda do terrenos do morro do Castello. 

A importanciu da venda dessas áreas oscillarão entre 50 
a .60 mil contos, devendo a parto conquistada ao mar, embora 
com mais lcnl.idão, produzir somma superior áquella, 

Quer ist.o dizer que, se não fosse a questão do cambio, só 
i;;~o daria para pagar o emprestimo de 10 milhões de dollares 
e que com o cambio aclual, produzirá Lalvez mais de 50· o/o~ 
Os banqueil•os, pois, nsLão mais que s·arantidos. 

Gomo, se assim -é, ai nela se quer restringir. o contracto a 
uma interprelac.ão que não é cm absoluto hY'pothetica? 

Não h a no contracto clausula nenhuma que se opponhn á 
resolução vetada. Cogita ella de uso e goso de uma utilizacão, 
plirque na propria resolução está cscripto 'que, se o terreno 
vier a tlll' destino differcnte, isto implicará na compra elo tcr
re'M e a imporlancia proveniente dessa· venda é que terá de 
ser entregue nos banqueiros. ·E' o mesmo que se dti. com a 
Academia de Letf.ras que, sendo o edifício a el!a doado não 
está construido. na zona conquistada, nem na zona nrraznda, 
mas na zona que .iá existia. nada tendo que ver com esse con-
tracto rle emprestimo. · · 

Mas, ainda que se quizesse extender, ·por estar proximd 
a úrca arrazada, não haveria abBolut.amente duvida em· porler 
Ror concedida. nem o contracto· permit.te qualquér duvida· a 
respeito, porque foi recebido pelos Estados Unidos do Bra~il 
c destinado á Academia de Leltras; está perfeitamente contido 
nu excep~ão. - · 

~ão estas as informações que Julgo dever dar ao Senado 
e {t honrada. Com missão de Constituição, defendendo assim os 
interesses do Districto Federal, que .iá ·se acha acorrentado a 
este cnnt.racf:o abusivo c leonino e que não póde, ·por uma in
t.erprelaçãó lata, ficar cscravisado aos banqueiros dos Estados 
Unidos. (Muito bem: mttito bem.) 

(O S1•. Presidente passa a presirlencia ao Sr. Vice-Pres·i-
dcnte.) 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem o. palavra o Sr. Irlneu Machado. 

O Sr. Irineu Machado ( *) - Sr. Presidente, venho dnr 
cumprimento á minha nfrirmacfio, rr.nntidn.s vozes frita nc~ta 
tri,buna. dr. que nclla procederia :\. lrif.nrn rlr. todos· os do
cumentos nuo fossem rnvindos e cnja pnhlicni)ão a censurn. 
houvesse obstado nn pmlesso ohsfnr, n preJcxto de cstndo de 
sitio. · 

Nest.n lrihnna. nllnrli ú prisão rlc rliver~os opcrarios. Li 
carias qnc cnmpnnhcirn!' do~ rlnt.idos mo hmrinm dirigido. 
Novos documentos me cllogam agora ás mãos. Vou commu
nicnl-ns no Rcnndo, lendo-os, para qur. s~:~.iam inchiirlos nn mou 
discurso. rlellc fazcnrln, pnrlanl.n, pnrf.c inf.e.gTantc. Tenho cm 
mãos esta carta: 

· «Tem cst.n por fim I rvnr no· con'hccimcnto do nobre pala
. rlino, rp1r é V. F,x .. mri fnr.f.o g·1·avr, q1~c crnin que n itlustro Se-

~·) Não foi revisto pelo orador. 
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nado!', l1o,je como ·honlem, Rempre ao lado elo· povo, nãõ d·e~ 
xaní ]lassar sem um p1·ntesto, vi~l.o qno o signal.nro o não 
p6do fazer, devido :í maldirtn censura. Eis em linhas geracs 

· o facto: acha-s~ hn mais rlc 15 dias preso, sem nota de culpa, 
na Policia Cr.ntrnl, o cidadão l'l•dt'O ;~laurini, (larr.on pro
fissional, ,iov~m culto, de üMas sociaes alg·o avanc)adns. ,São 
commottou crime nlg·ui'ii, salvo ,,e professar icltlas do alia jus
t.ica o do idcnes elevados consl ituc critiw. Porém, o mais im
porlnnt.c é que foi rJ signalario dest.a liontr.m informado, pol' 
pessoa que t.ra•bal:ha na Policia Central, ele que Pedro Maurini 
foi miseravelmente aggl'ccliclo, estando por isso cm c;;tado ,;:ra
·vi~simo. Tudo i~l.o gracas :í liberalidade do g'cnerul chefe do 
I) I' . o JCta. 

E' o caso de perguntar ao chefe de Policia: Onde esLamos? 

São factos ·que revoltam o mais int.imo do individuo . e 
dispensam commentarios, excepto os de V. Ex. 

Som mais, ele V. Eoo. admirador, etc,, 
A carta estú. assignada, mas não conheço o seu signa

tario. Não mencionarei o seu nome, para arrebatar á vin
ganca das autoridades policiaes o cidadão que me dirigiu as 
linhas que acabo de lêr ao Senado. . · 

.Outra longa missiva me foi enviada, a t•espeilo de prisões 
proiDng::ulas e de violcncias. t'epetidas contra operarias ou 
leaderR operários, qu(l a paliem retem nos .carceres, uns ha 
mais de um mcz,· outros. até :ba mais de dous mezcs. · 

A caria é do teôr seguinte: 
, . I 

«Rio, 1 de julho de 1923 - Illustre Senador Irineu Ma· 
eh ado -· Antes de tudo, foliei to-o pelo seu grande gesto no 
Senado, amparando. os proJetarias pcrsr.guidos e presos poJa 
policia, pelo crime· do lerem idéas, em um pniz em que as 
idéas se mcden1 pela bitola .governamental. · . 

Em adclitamcnte ao que lestes da tribuna, tenho a ac~ 
crescenlar os sognintes factos: o tenente maohinist~ Fran~ 
cisco Lucas Gomes Paulino cslll preso :ha mais de um mczt no 
Quartel General da Policia, por ser suspeito dc1 idéas avan
çadas. Tresentm marinheiros estão presos, constando que 
quarenta dellcs foram c:vt1•aviados, Everarcloi Dias, operaria 
CH!to, alma de e;;col, contr~ o qual d0 quando em vez se assa
nham as ir·as üos governos, foi preso nas officinas cm que 
trabalha, do camisa ele meia c tamancos, e levado brutalmente· 
por um agente gorclalhudo, loirD · cln o cu los, que o empurrava 
rios gritos: - vamos, seu burro! Na Central da Policia foi 
atirado no meio ele cnl'teng e. ladrilres soffrendo as mordid~las 
rios pr.rccve,ios que all i fazem morada, além do frio que o cas
tigava, pois fora recolhido com a roupa de l.rabal:Jw. Solto um 
dia, foi proso novamente, assim como a operaria Theresn Es
cobar, o novamente solto. Octavio Brnndãn, pharmaceutico, 
moco rle talento e cnltura, escripi:Ol' consagrado nos meios pro
lel.aT·ios, rsteve preso tln Ce.nl.ral. clurnnto süle clia·s, soffrcndo 
consecutivos intot'l'Ogatorios, scmlo mcsmn ronrrontnrlo com 
um celcbi'C agente provocador do nomo :Euclydes de Figuci~ 
redo1 posto nn 1\fnrinha, para provocar· revo!Lns c denuncia!! 
ns vJcl.fmns elo ~eu n1·dil criminoso. O crime de Octuvio Brnn
dQq 6 per autor rlc clivet•sos livros, consag-rados poJa arlt.icn. 
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Sele opcrul'ios que foram pre~os e tio cu,ios nomes lllD não L'e~ 
eDrdo c.omcsuiram evadir-se, c novamente seguros foram 
posltJs nas gelarlciL'a>i da Central, durante dias consecutivos. 
Antonio de Olivnira, Lypogl'!tpho c rcgilimo brasileiro, nascido 
cm Nitheroy, foi pre''-' c utó ho.ic está no meio de punguistas 
e laclrúcs, e arneacaclo rlc expulsão do tcrritorio nacional. Con~ 
seguim a. sua lilJerdudc e .iá descia as escadas da Policia Cen~ 
trai, quando foi novamente chamado c ainda Já está, com a 
saudo ·combali tia, enl'raquecidu J)t!los máos tratos c má ali
mentação .. Luiz Peres é a outra vi clima destinada ao Acre, 
territorio qu() os nossos homens de go.vcrno procuram con-
vcPtcr na Sihcria brasileira. · 

Além destas, no1·as viclimn~ e~tãq :;etulo e:;colhiuas pcluti 
mastins policines, c entro ellu~. a<lvogad.os ·c outras pessoas, 
ct1jo unico crime ,1 o dr, defenderem as viotimas da violcncia 
desenfreada d'a p'olicia, .sem temores nem vacillaçúes. 

l'ara resumir a ·cegueka ·c o espirito de reaccão ck quo 
está possuída a policia, basta a seguinte narrativa·. 

EsLava p1·eso Octavio BPandão. Entm rcpenti.namento no 
carccr<i um tal Pereira, ag·cnte encanega't.lo ôp que na poli
cia se chama - a seyitrança JlOliciat, isto 6, social. 

Sacudindo um jomal gritava, berrava que aquillo é quu 
não permiLtia, que •por esóas e outras é que a policia devia 
usar da maxima cncrs·ia. 

Saiba o. Sr. Senador que a La! noticia ·era a convocação 
de operarips para ussisLii·em á eonfcrcncja que ia fazer mn 
companheiro sobi·c - Gio.rtlano Bruno na Id:adc Média c no 
Ronascimonto! 

· Nas ultimas bu·5cas cff•éctuadas pela policia ·cm casas de 
opcrar'ios fo! ~pp'!•eh(}ndida t~m~ pctir.ão de houeos-coi'JlUS 4UO 
o Dr, 1\laurww de Lacerda 1a 1mpotrar ,para alguns dos· JH'C
sos a um cartão dü'quellc ex-parlamentar aprcscntnmlo a ope~ 
l'arin Therczh Escobar ao Dr. Pcrnantlo l\Iagalbiics! 

Isto baston Ilara que Lam]J()m o Dr. Mauricio :;c tornasso 
SUSP<'HQ á ilOlicia. 

Este, 'cm reõumo, além do .Que l'tJi dilo, o que so 11u~~ou 
na: actual governançR. . 

Desde que a morrluça do si Li o, que pesa sobre lodos, c 
especialmente sobre eis Jl!'Oiclarios, ·que gqsan1, nesta dermo
craciu, das delicia-s d..c um estado do sitio constante, mcL'cc dn 
lei Gol'dl:l;.não no5· pcrmilto qualquer desabafo, que~· p'Cla' im
prensa, quer cn) reuniões do classe, .pois a policia \'Olla 11 
meia fecha sédes 9perarias, appcll.anws para .a figura cum
bati\'a do musofl•c senador, afim. do tornar publicas ao pai r. 
cs·Las miserias, que dr~ outra fúJ•mt\ ficariam su!Hnci·sas, c 
ignorn·dns. · 

Assim sendo. Y. Ex. prcsLnrtt um grande sci·viço tí ~aui!tl 
proJetaria c clcsmascarni'Ít os propositos· cln:quellcs que se en~ 
fcitam de amigos elo opo);llriado para a conquisüt do p'o;;içõcs 
poJi.ticns, incluindo cm suas plalal'oJ·mos· conquisln·s e di
rei·tos, c mn.J se pilham no podm• ll'alam de pl'nLical', ainua cm 
maim• ·c&cala, ·U rr.·acç.iio de tor:J:os vs tempos. 

B' precis.o que os Ht!Si'OS homens publicns tenham br.m 
gra\'ad'as aquellas pnluv1·as ·tJo neppoporL: «Nus contli~õc.; 
actuaos, a prisão tS a nnlc-camara elo poder, c o Jl'oc!er é a 
antc-camara ela prisão~. 

Com as saudações rle quem, pnr·n evitar maiOl'CS ameaças 
!11.) quo as que jà ·s!)ffrc, se subsct•evc. ~ • ~ 
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«P. S. - H a a accrescontm· que a policia V!llrejou a ty~ 
pograpll ia mw;onica o upprelwndcu grande quantidade de li
vr.os·, entro o·s quaes um que i•a ser pn!Jl:icaclo sobre São Paulo 
c a lei da 'impl'ensa, por Ivan Snl.Jiroff. E parr. mos.trar maia 
a má fô e a leviandade dos que de~cem as redeas do poder, basta 
dizm· que o Sr. Soei-o C ou linho fez dliversas propostas aos 
op·erat~ios typograph.os do S. Paulo, que aqui vieram para o 
congras·samcnto da classe, cm nome do Presidente dà n:epu~ 
!Jlica, assegurando que o Governo l!'edcral susten~ará aõ' per-. 
seguições do gove·rno paul isolrt contra o proletariadn, afim rlc 
conquis·tar o apoio ·de S. Paulo pa·ra a sua politica. 

Não .obst&nto isto, e deante ela incred:ulidado de prole
tal'ios, as perseguiçõe.s se vcrimcam aqui mosm.o, na ~;'éde dCI 
g·overno ccnLral, e terão um complemento em S. Paulo e OU·· 
tros EstadDs.) 

Deixo de ler igualmenlo a •US·signatura. 
Recebi de .Tuiz de lróra um off"icio no qual se me commu~ 

nica a prisão de dous LI·abailhUJd.oves. Seu portador o seu au~ 
tor são pe&soas que igualmente não conheço. Entr.egartdo-me 
o por~adnr o offício, declarou-me que .ctous d.os operarias de~ 
tidos em Minas{) pa·ra aqui rcmcWdos, um dollcs já havia sido 
solto, o de nome Uermenegildü 'ri!Jurtino, continuand•o· p'rcso 
o outro, de nome José Mamili o. · 

Dados estes üscl'arecimentos, pas·so a ler o officio, que é 
elo teor seguinte: · 

«Juiz de l!"óra, 2 de julho de :1923. - Exmo. Sr. Dr, 
Irineu Machad·o - Senado l!'orleral. · · 

Exmo. senhor. A p t•epoo/enCia g'Ovornamcn tal rcprcsen~ 
tada pelos .agcil't,r~s rla polieia carioca, acaba de estender-se atrí 
;is a-lterosas, ::ürí ·á Ülrra l,iwc do Minas Ge.racs. Completando 
a &erie de pcrRogttiçúfls denunciadas por V. Ex. da .tribuna do 
Senadü, dons trabalhadores· mineiros (.José Marcilio c Hermo~ 
negildo Tibud.ino) ncnlmm ·doe ~cr Yiolcnl.ament.a pt·csos, nesta 
cidade, .sob a a'llcgaçiio es•tulta de qun são dados á leihma de 
livros liberlarios. Ambos conheeidíssimm> aqui, os dous tra~ 
balhadores em questão oQJlcontram-s•o, no momento rim que 
escrevemos, dotidos na cadeia local. e. á hora· nm qno esta 
estiver sob as vossa& yiSof,a.s, j;í rlrw·erão estar ahi nas mas
morras do general Fontom·a! ... 

Appellamos pat·n V. Ex., clerradeil·o· baluart.o da: idéa de 
liberdade!. . . . 

Intercedei pelos nossos compnnheirofl, o o que p'or elltJs 
. , fizerdica, fareis por um grupo do homens que ainda nesl.on hora 

r!fl compt'I'Ssõrs tci•rivei::;, nito sabem abdicnr do direito do 
pensar o dA ltttnr pela incl'flpondcncia do rlircito do t,rabalha
dor dentro elo Universo! ... 

Salve I Rcna·dor lt•inon Macltarlo!. .. l> 

Guardo ccimmigo as a.ssignaturas respectivas. 
Sr. Prcsi denta, passo ag·OJI!l a conmmnicar ao SPnndo ns 

Cill'lns c GS i/fJCll'lllf'JliOS rliri-g·idns j-.r!IO cidadi'ío nc,is Cal'vnlho. 
Tonrlu ett dc:r•larnrlu divPt'iiHs vczrs cln l.t•ihuna quo, pura: 

minorat·, /nnt.n qunnlo ''111 minhas forçns. coubessem, a fn~ 
nesLu, a dcsohtdot·n siluar;ún em que so encontra o paiz, om 
.oonscqncnciu do estado do sitio, decretado a. prorogado com 
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um curaclct· trrais'·ou menus viLali!Jio, recebi do illustro fun
cdonal·io dt! J'nzcndn, St·. Jlois Carvalho, uma cart.u em que fa~ 
ulll tcppr•ll11 aus l.ll~Jtli\ compromissos assumidos com Lodo o 
[Httz liu rlat· )IU'IJ!JCidade, desta tribuna, aos documentos que 
111~> fus$1!111 LiiriJ:?·ilJIJs IJ que a suspensão de garantias não pllr
JlltlLtJ que su Lltvudguc•, 

ileecld du :;l1·. llrJi;; Cut·vallw a scg·uinl.e cm'La: 
dlio de .JanniriJ, 21 de Cesar de 135 (13 de maio de HJ2:J) 

:-:lt·. St•wulot· 1t·ill!'l1 Mauliado -. Saudações. 

Quur;:·qu:Jt' quD $C,iam as divergcncias theoricas c pratic:t~ 
.tJLIU n11s ~cpnrrm1, 1!-llle gt•atn reco.nhccer que upplaudi cm vós 

11111 exl.t•r•n1u pn!aclino tia librmlarle espiritual, quando 1'oi rJa 
ea.w-rmulta sem lrcguas que sustantastes no Se.na:do contra a 
lJI!.l'anclu f.l'lli.P·lil'a fie ~u tlllHJrclar;ur a imprcrtSlt sob o pr·u
tcxl.tJ de rep1·imit· o~ alJUsos - como si esl.es já não tivessem 
cOJ'I't.,eLivo na Cnn:ililuirfLU da Itt•publicu, prohihinclo o annn~:
mai.IJ, c o Codi;;t1 Ponal, punindo us crimes de calumniu. de 
iujut·ia cunnnelLidns por meio dos jornaes. 

J<:is pOl't]Jrr TiiC au.imo ag-llra a vos soliciLat· ajuda em prol 
Lia obsel'vantia des~a liberdade em relaQão a um escripto meu. 

l'a•t·a scJ· publ i·cadn depois do sitio, qt\6 devia fin~>lisar l:"lll 
30 de u'bl'il ultimo, csqrevi um aj)pello, sug·gerindo· aos meus 
concidadãos por meio da imprensa, e como medida de justiça 
HOcial, o .iulg·nmenlo P''l'Untu mn l.t•ihunnl populat· do homnm 
que mawlou a Clll'tll •presidencial elo Bl'asil no ultimo 
Ll'iennio, 

lnl'l.tl.izntt'lll.c•, foi mais uma Y8Z prorogado o estado de. 
sitio· o me vo,io assim impossi!Jilitaclo de tornar pulllico o meu 
ap.pello. 

E' verclarli! que ncst.o se não é!ncotllra a mínima critica aos 
ael.os du Gni'Ol'!lll adua.J o llliJilo menos inümli.ivo á rebe.Jliõcs, 
mas, com11 a censura .i:i u1·i'l..on que fo;;so pnblicaclo na intrgl'i1 
om .4. \'UJI!Jilarda, um arl.ig11 meu sobL'C o cx-occupante ela pt·e
sirlencia da lll'puhlica, e não consentiu Lambem fossem pu
blicados em o O Jm·nal dous oulros arlig·os - um dos quaes 
vut·unwnl.e li<lll tt·inario, de todo isento do rel'ercncius pcssoaes 

· a quaiql\CI' cidadão !Jrusilciro, c outro, onde as referencias ao 
Gt,rnrno vig·enl.e consistem apenas ·cm sug·gestõcs e conselhos,· 
alrí cm a.pplnu:ill s (a.pplausos a mcnsag·em de 30 do novembro 
cio anno passado, em que n Prcsidenciu Ar~lmr Remardes re
vela o dcscn:lai.H'o rinnnccil·o do paiz, provocado sobref.udo .ílela. 
}JJ·esiclcncia Epil.ncio - penso tct·ia o appello a mesma sorto, 
SI) <Suhmet.Licln :1 cc:nsura. 

Pnt• isso rc,em·t·n a vó,;, esperando que ela tribuna do Se~ 
na·dn n comnmniqueis uo publico. 

Agmrl,.cPndn a rnnsiclcrar•ãn quo dispensar ao meu pedir!,), 
i;n!JSCJ'evo-mc aJl,~nciosunwnt~): vosso concidadão - lleis Ca·r
·valh.n.» 

'J'endo lido essB artigo cm qLw havia. l'ealmenl.e, tl'es pl}
riodos onrlr. a linguag-em vchemento rndcrin pr·ovocur clrt purLe 
da Mesa qunosquel' mccliclns rcgimrnt1tes no scnlidn do impPdir 
a >'lllt Jllllilit:ar;iLII, ln1·ei o rlncumenlo ao eminente St·. Prsei
denLe do Sr.nado, afim de CJIII) S. Ex. o lüssc. 

O St·. PJ•rJsidi'Jtlc do Sr.nt~clo rleclnt·ou-mc nessa occusiiíu 
.que, no documento que eu lho ac11bava de mostrar, desde los:Q 
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ro~alla w uis·uns período~ iuj ul'io:;o~ au ox~P !'c:;idnctc da._ !lc!· 
·vuulica e, pO!' e,;:;a razão, uma vez lidu o documento, S. .Ex. 
mandaria I:cmctLel:o ao ~e!J.I:fU·bineLc, vara cxaminal-:o cuida-. 
\looamcnlo, t'. cntuo dcc.Jdmu subrc s1 t'J'll nccessal'IO cortar 
a-lguns par·iollo~ ou vedar comp·lctameutc .ma. pu·blicação, llc
:;cJ•vuva-so pal'a maiúl' o mais euidadosu exumo, afim do uo~ 
·ciclir coilll SCJ'Cnidadc, cm face do Hcs·iJncnto, soiJrc essa pu- . 
IJ!icaçao. Então ponderei uo bf.'ncmc'l'ito Prcs!dnolc desta Casa · 
•tJUC, nesse: caso, dcixal'ia de· procedo!' ú sua Hctul·a, para cr.nn
municar o occorrido M proprio interessado, al'im de ver si c;Jlo 
concol'dava cm modil'i~lll' u·qucllcs pcl'iodos, per.mittir~do as~im 
u. sua publicielad~, sem muHiaçõc~, ou modificações. l!'eitu 
esta. comunicaçü·o ao Sr. Jlc.is Carvalho, S. S •. proocdcu-á-ro
visão do seu trabalho, SUJ}prinündo os períodos qui), dcsdtJ 
los·o, haviam sido impugnados; c ma enviou o documento C{Utl 
~Ja:;so a ler ao .Scmado: 

•o J ULUA~lE!Iõ'J'O DO llX·Ot;CUP,u"'rB DA l'llEI:IlllENCIA l>A IUll'UiJI,l!i\ 
EJ.>l1';\CIO DA SILVA l'ESSÔ.\ PEI\ANTE Ul\I 'l'RIBUNAL l'OPULAIL 

. O cidadão que occupou a Pl·esidcncia da Re,pu!Jtictt uo 
ulti111o t!'Íenuio, uão· deve ficar impune,. . 

Quando outros crimes não tivesse commeLLidu, busta
l·ium os que pt•af icou durante o tempo cm que etitcvc ua prc
llidoncia d!.l Brasil, para SOl' processado, julgado o oondcumado. 

· !\Ias é ele crer que a justiça officinl não se pronuncie a 
l'Cspcilo ,. 

·O Congresso Nacional, que é o juiz elos crimes presidcn
deeiacs, não os julgou cm f.cmpo c agor•a, t.lepois que o .réu 
clesoccupou o cargo, esl.ú inhibiclo de o fazer, ú vi~Ln da lei 
do rcsponsabilide quo to'l·na incsponsavel o Presidente dcsdo 
qu'c deixa o exerci cio da Presidencia. · . 

Do sorte que o tyranncte passar<í incolunmc, si não 1'01' su-
jeito ao julgamento de mn tribunal popular. . 

E'. essa. idén que venho sugg,erir aos meus concic.luuãos po1~ · 
meio tli::stc n.ppeHo dirigido ú imprensa, a gual .pela maioi·ia 
dos seus Ol'giíos, se bateu conll'a o inqualifmavol desgoverno 
do ilwalido juiz,. · · 

Parece-me que o Tribunal Por)ular t.lovcrú ·ser consli!uido 
do 11es~oas roconheoidumentc ido·neas, a·lbeias de facto á poli
Uca partidaria, e animadas por cspirilo verdadeiramente re
publicano, isto é -. que defendam a Hepublica como o regí
men da incorporaçãG ~ocial dO . .Povo mediante garunLias uc ot·
Llcm o de liberdade; que .níio admittom a Jiber;dade sem o1·dem, 
11Uas t.ambcm não toleram a ordem sem Jiherdad.e; que conside
i·nm tão sediciosos os tyrannos como os demagogos; que achain 
mesmo, como S. 1'homaz d'A{Juino, mais sedicçüo .na tyru.n
nia que nu revolta; que não J'nzom da ncpublicn. apenas um 
pscudonymo com quo se i·otuln uma monarchia sem t.ly
nastia. 

ncpublicunos desta estit'IHl; serão oplimos jui~cs. . • 
Escolhnm-so imlre cllcs os mcmbJ•os do Tribunal PopuluJ·. 

Para organizar essa COrte ue Justiça 11 impren~a. a quo 
me dirijo, indicará 22 nomes - numero esse roprcsentativo 
uns dh,ersns unidades da fedei'nção inclush'O o Districto F·C
dcrnl c ·o territorio do Ac1·e ·- e mais um 23°, que será o 
px:c5id~n te. .--
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Serão esses nomes submclUdos a juizo do publico, .que 
se manifestará por cartas, teicgl'ammas, artigos, ou outrps 
meios scmcNJanl.es de publicidade, duranl·o lrcs mezes, accci
tanclo ou rc.i·eilando os i.ndicados. 

Terminado cs-sll prazo, os jornaes mais antigos da' capi
tal de, cada Est:rdo, do Districto Federal e do Tcrritorio do 
Acre -·, entre os que tivm•em tomado a iniciativa da con
stituição elo 'I'rihunal Popular - darão os nomes dos que ,jul-
garem mais idoneos. . 

Em1'in1. os t.res ,iornaes mai5 antigo's ela Capital l?·edoral, 
que tiverem combatido pela organização daqueJ.I.e '!'J•ibunal, 
escolherão definitivamenlc, ·entre todos os indicados pela fórma 
acima, os 23 jui~es. 

Apuradas as accusações, mediante J.rovas ao alcance do 
todos, a p'ena a impor - qufl. será, ,•,orne não pódc deixar de 
ser, - de natureza puramcnl.ü moi·al, rpois o Tribunal Popu
lar \Será apenas um tribu.nal de . opinião - Clonsislirá em 
aponta1· o réo á e.recração publica. . 

Si for condemnaloria, a res.pectiva sentença ser{t publi
c.ada cm porLuguoz, francez, hospanhol, italinno e ingloz e pe
riodicamente reproduzido pela imprensa de tros cm tres mc
zcs, ati) 1í morte do conde:mnado. 

Si do processo resultarem nrovas cn.pazos de responsabi
lizar o réo po1· crimes rle direito commum, perante o· Poder 
Judiciaria da União, os juizos do Tribunal Popular farão con
star do UC'córdão e.ssa circumstancia, afim de que soja inten
t;~da ,pelos meios J:egaes a competente acçã::o criminal. 
. Antes de proferir a sentença o 1.'ribunal ouvirá o ac-

cusado. . 
E' preciso que a defesa sc,ia a mais ampla possível, afim 

de que se não argua de parcial o julgado. 
N;J.turalm•cnte um prazo nunca sup•orior a- dous mezes, 

ser-lhe-1m marcado para esse d'im. Si nada allegar, correrá o 
processo á revelia. -

As se.s\Sões do Tribuna-l devem s2r publicas c durarão o 
prazo maximo de lros mczcs a contar do inicio da causa ali} 
final d!!cisã-n, exclusivo os dous mczes de·stinados á apresen
tação ria defesa do réo. · 

Todas as despezas se farão mediante os recursos obtidos 
por subscri,pção por.ular aborta pela impren·sn. 
· ·A juizo do Tribunal Popular, serão lambem julgadOs os 

co-réos ou cumplices activos c passivos do tyrannote ,. 
Eis ahi, em substancia, o que mo p'areco ut.il c ncc·~s

sario. " 
"Entretanto, o·s mt'us ,concidadãos, Os ,iorn;~és a quem me 

dirijo, farão o que melhor •bes parecer ·para concrcf.izarcm a; 
idéa e.ssoncial: um. Tribunal Popular qw: p1·oces11a e julout: o· 
ex-occupante da Prcsidencia da Republica - Epitacio da Silva 
Pr;ss(ia. · . 

Agora ·não pense o leitor •qne rt minha sugestão, o mru 
alvi!J•e ;a minha proposta seja um revido á covarde aggrcssão 
que soffri do rcgulote.. · 

Ao contrario, o acln rir. Epíl.acio (ao qual só obedeci por 
julgai-o no momonl.o, lr:rtal embora bnrnoral) mandando sr.r
vir a minha fnnc~ão af!unnrirn em ·1\Ianáo·s, é que foi rcviclc, 
1'f!Jn'r!sa.lia, dcs(orra nos juizos que delle. ~·cmpre fiz, 'CJUando 

e. - Vol. III. 22 



me appareccu embaixada!' oermanophüo do Brasil alliado e 
1J!'esidentc ilwleoivel da Hepublica. 

Em varios artigos e >e.m mocões da LiC'a Bra.sileira pelos 
Alliados de cujo conselho director fiz pa.rte, desde o inicio at.é 
a dissolução della, de i 7 de marco de 19Hi a 25 de julho de 
f019, co'mbati a escolha de Epitacio para representante do 
Brasil no Congresso de Versailles; proteslei contra as honras 
que nccebeu na Belgica e na Halia corno ·presidente eleito, 
quando o Congresso ·Nacional ainda se não tinha manifestado 
e o competidor do !homenageado era o Se.nadQr tRu~ Barbosa, 
presidente da I.iga; sustentei a ine!egi·bilidade de Epitacio e 
condemnei vehemente.mente o seu desgoverno de oppressiio 
e concussão. ' . 

·Por i-sso mesmo costumo dizer aos que se mostram hoje 
admirados dos actos inqualificaveis, pratloados pelo tyran
ne~e na presidencia do :Brasil: - não me ad111.iro dos crimes 
que Epitàcio commetteu, espanto-me de os ntfo ter commet-
tido mais e ma·iores. · 

Quem rquizer orientar-se bem a respeito da figura antl~ 
s-ocial d'e Epitacio, além do qu•e já souber directa ou indire
ctamente, leia, entl'e. outras publicacões as duas seguintes, 
firmadas por cidadãos de responsabilidade, na :politica, na ad
ministração e na imprensa - o fallecido Dr. •Coelho Li'sMa, 
.ex-Senador da Republica e antigo . professo!' 'do 10ollegio Pe
dro H, e o capitão de eorveta Alvaro.•Rodri.gues de Vasconcel
los, director do ro Imparcial e Deputado á A5'Bembléa Legis~ 
Iativa do Ceará: · 

1 
. 

i•) Denuncia cont1•a o marechal Herm~a Rodrigues 
da Fonseca, Presidente dos Estados Unidos do Brasil, 
por. J. Coelho Lisb(Ja, em o Diario do ·congresso de. 24 
de setembro de 19!2, pags. 2.5!.2/2.532. 

2') Ajuste de contas com Epitacio Pesada, o Rei 
rlo8 Collares, por A. ·R. de VasconeellGS, 2' ed., Buenos 
.:-'\ires, Typ. •Albane, Calle 1\layo, H8. 

A e.stas publicacões devem Juntar-se duas outras, de ca.: 
racter official e d.e 1onte insuspeitissima, .pois se originam 
da •Presidencia actual .da IRiepubliea. e do Congresso -NBGional, 
que todos eram ou pareci111rn ser sustentacuios· do regulote. 

Hefil'o-me. a estes documentos: 
1') Mensagem. do ·Presidente Arthur Bernardes. de 

30 de novembro do 1922, publicada. no Diario Of(icial 
de i de dezembro do mesmo anho, pags. 23.H3/23.H6; 

2') Acta da sessão da· Commissão de Finanças do 
•Se,nado, de 22 <ie dezembro de i922, publicada no Diario 
do Congresso de ·23 do mesmo rnez, pags. 8.127/S.tSO .. 

Na mensagem h a este topico: 
«Basta recordar que nestes armos ma.is 'pro:cimos os 

emprehendimentos novos e avultados, de differe.ntes 
ordens, consumiram além da.s renda~ oroamentarias, 
mais de dotts milhões de ·contos de réis, em diversos 
emprest.itnos .externo~ e internos, com responsabilidn-

. dos de tqda especi•e, OJlouma's insolitamente aravosas. 
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C:Enfelizmente, todos esses recursos exlram·dinal'·ios 
(o1·arn aastos, 11tio havendo mais remanescente aluurn 
paro. aocudir ú :premcncia das responsabilidades do mo
mento, decorrentes do deficit, .quo vae ser considoravcl 
no corrente exe.roioio:t. 

Na Acta h a este outro: 
" 

«0 SR. PRE81DEN'l'E - (SeRador Alfredo :Elllis) 
Elles (os membros do governo passado) praticaram Cl'i-

. mea coril1'a a Nação, como estamos vendo agora pelas 
actos do governo actual, que constituem cen.sura clara, 
am1ullando actos profundamente lesivos e até escanda
losos de (ilhotilmo, proteccionismo a ·individttos e so
ciedadet que, nat·uratmente, se locupletaram á custa do 
governo passado. · . 

!Fiquem ·essas oonsideracões, •quando nada, como 
demonstração do nosso protesto contra essa politi-ca de 
prOdigalidade. que encaminhou o paiz para o· abysmo, 
sciente e conscientemente, de olhos wbertos, sem pres
tar a menoi· homenagem aos outros poderes da Repu
IJ!ica, usando e abusando âo apoio dos que, -como eu, 
astavam certo>' do .que havia profunda honestidade na 
·administração publica. 
. Fique a consulta feltà, poJ.Iquc eu iria até á 1·es:. 
ponsabtlidade . criminal, senão para obrigar a restitui
cão, ao . menos para deixar demon:strado que n Nação 
não está morta. . . ' ' 

0 SR. JUSTO CHERMONT: 

A responsabiUdadc criminal, isto é .que seria logíco. 

O Sa. PnEsiDilNTE : . 

. . . e -que reage contra a ignomínia dos que agiram 
se não houvesse opinião publica ne11te paiz, transfor~ 
mando-a em um capaoho, um. ente som brio ... :t> 

' . 
Depois dessas palavras, que não podem :ser arguidas do 

SLI~peitas, é. impossível a todo o ~.spirito recto, deixar de x·e
petir o conceito com: que abri esse appollo: 

O cidadão que occupou a pi•esidencia da Rcpubl·ica 
nesse ultimo triennio, não deve ficar impune. 

R:io de Jane.iro, 2·5 de marco de 1923 ,, · 

Sr .. Presidente, li sem commentario algum o documento 
que mo foi communico.do pelo Sr. Rei:s •Carvalho. 
. Passo, agora; a ler; a carta· com ello mo enviou o seu 
trabalho, modifi.caLlo nos termos já oxposlos: 

"Rio de Janeiro, 18 ·de Carlos Magno de 135 - 5 de julho 
de 1923 .• 

Sr. Scnadm• Irineu Machado - Saudacões. 
Como o principal objectivo do artigo, cuja leitura, em 

par~a de 13 de. maio ulHmo, vos. pedi fize~sels da triJ!una 4o 
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Senado, seja a organizacão de um tribunal popula,, para julgar. 
os crimes do governo passado - desde que ha carencia de 
justica official para julgai-o - não hesitei em fazer modifi
cações na linguagem desse artigo, afim de que o Sr. V ice
Presidente da Republica e Presidente do Senado, Dr •. Estaciq 
Coimbra, lhes permitta a publicacão pela imprensa., 

· Assim modificado, ora vol-o devolvo. · 
Entretanto, não posso deixar sem reparo a extranha atti

tude do Presidente do Senado. 
Dadas as · immunidades parlamentares, não sei como o 

Vice-Presidente da Republica - que não é i:íenador e não 
tem essas immunidades - cerceou a liberdade de um Senador, 
não consentindo se publique o que o Senador entende deva 
ser publicado como parte. integrante do seu discurso e que 
nada encerra de offensivo á moral publica. 
. Demais, a pessoa a que me refiro no artigo, rião exerce 
hoje a miníma funccão official. Deve até ser suspeita ás au
toridades constituídas, pois dizem que pretende chefiar um 
movimento· parti dar i o contra os actuaes detentores do poder., 
De sorte que é de todo infundada a resolução do Presidente 
do Senado, não permittindo se qualifique como deve ser qua
lificado o homem que governou o Brasil no ultimo triennio., 
Só encontra apoio na persistencia da ignominiosa situação que 
o ·Brasil atravessa, desde que o cidadão Epitacio foi guindado 
á Presidencia da Republica. . · 

· Emfim. • • podia ser peior .•• , · 

Agradecendo mais uma vez a consideração que dispensar
des ao meu pedido, subscrevo-me attenciosamente. - Vosso 
concidadão, Reis Carvalho~ - 486, rua S •. Clemente (Bota-

.ifogo).'' . 

Sr.. Presidente, é sempre dos · meus habitos e sempre os 
mantive inalteraveis e inalterados, jámais atacar os que lá se 
foram. Assim procedi sempre com todos os governos ·que com
bati. Tanto mais ardorosa a luta quanto mais novo o governo., 

No ultimo anno de governo, eu, que nos primeiros tem
pos sempre me . encontro quasi isolado, costumo encontrar 
muitos companheiros ·que veem, de animo alegre, collaborar 
na batalha. Findando os períodos presidenciaes, o grupo 
crescia c se tornava legião. . 

E' bem claro que as minhas affirmações não teem a me
nor applicacão ao Sr. Reis Carvalho, a cuja nobreza de cara
cter e a cuja honestidade pessoal e publica, rendo homenagens. 
Mas não posso deixar de accentuar que sempre foi para mim 
uma regra de ethica politica combater os governos emquanto 
governam, c findos os seus períodos deixar que a Historia se 
pronuncie sobre os governos que combati, julgando a ·um tem
po a autoridade que exerceu o poder o o parlamentar que o 
combateu., Ainda é, neste momento, o mesmo o ·meu ponto 
de vista. · · 
· Não podia, ontref.anto, ap"ezar desse procedimento, desse 
habito meu, doixar de trazer ao conhecimento do paiz o do-
cumento que acabo de ler ao Senado. . · 

O reclamante articula que tres dos seus trabalhos· nlio 
puderam ser publicados durante o estado de sitio em conse
qucncia dos abusos com que a censura boçalmente, habituada 
a cortar a torto c a direito, vae impedindo, muitas vezes, a 
publicacão de documentos que não podem affectar ou alterar 
a ordem publica.,. · . ' . ' . . 
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•:· · Cumpro, igualmente, o meu programma, entregando ao 
conhecimento do Senado, para que as minhas immunidades 
cubram a voz o a opinião que não póde ser suffocada pela 
per~anencia do um estado de sitio muito mais criminoso do 
nue os crimes que Jlretende evitar, muito mais odioso do que 
llS odiosas aggressoes que possam perturbar. a evolução do 
nosso paiz, estado de sitio que reputo não só uma affronta aos 
direitos dos meus patrícios, dos cariocas amordacados por uma 
interminavel noite de suppressão de liberdade, como uma in
liuria ás nossas . tradições, um . insulto á nossa cultura, uma 
:vilania contra uma populacão inteira educada cm tradicões 
.de honra e liberdade. (Muito bem.) 

· Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, ·Indio do Brasil, 
!t\nto'nino Freire, Miguel de Carvalho, Bernardo Monteiro, José 
IMurtinho, Generoso :Marques e Affonso de Camargo (8) •; 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs ., 
!Pires Rebello, Barbosa Lima, Lopes Gonçalves, Laurd Sodré, 
:Abdias Neves, João Thomé. Eloy de Souza, Ferreira Chaves, 
Ootaeilio de Albuquerque, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, 
•Pereira Lobd, Marcilío de Lacerda, Modesto Leal, Adolpho 
Gordo, Alfredo Ellís, Lauro 1\lu\ler, So'ares elos Santos e Ves-
pucio de Abreu .(19) .• , · · 

• 
;ORDEM DO DIA . 

... i HOMENAGEM: AO. DR. RUY BARBOSA << ,,, 

s• discussão dd pro,iecto do Senado n .. 12, de 1923, auto
rizando o Poder' Executivo a adquirir a casa da rua S .. Cle
mente n .. 124, em que residiu nesta cidade o Sr. Senador 
Ruy Barbosa, com o mobiliario, a bibliotheca, d archivo, os 
manuscriptos e as obras ineditas, pertencentes áquelle em!· · 
nente brasileiro. · 
r 

O Sr. Irlneu Machado - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Irineu 
!Machado., . · 

O Sr. Irlneu Machado ( *) - Sr. Pre~idente, o projecto 
ora om debate, que é da autoria do eminente c querido collega, 
Sr •. Senador Azercelo, merc·co ele minba parte alguns reparos,, 

Quando o Sr. Fclix Pacheco, então membro .desta Casa, 
:formulou a sua -preposta de concessão de um premio, ele um 
vencimento mens.al além do subsidio a que tinha diroif.o, para 
galwrdoar os inest.i:maveis serviços do immortal Senador Ruy 
Barbosa, eu ~azendo ponderacões sobro a ·inconveniencia . da
quella iniciativa, oppuz-lhe formal resist.cncia o os aconteci
mentos vieram demonstrar que elo meu lado estava a razão. 

Si tivcssemos, então, ·adoptado a proposta final, substi tu
tiva do honrado Sr .. Senador Azereclo ela concessão de uma só 
:vez, de um p·~emio ele mil a:poJi.ces da divida publica, teríamos 

.(*) NiíCI foi revist~ pel~ 9r;td01~ •• ' ....... , ......... . 

• 
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agora de eJ'fccLuar 11ova dcspcza. c essa com a acqui~i~ão pre
ciosa da bíblíothccu e dos autographos do immortal Senador 
bahiano. · 

Penso; realmente, Sr. Presi~ento, !J!Ie, hoje, mqito diversa 
é a situaçiio c que a Pl'OPO$la !I e V. llllt,, com modi.ficooões; 
ó acceitp,vel . Eu desejar-ia, cntrot.anto, fazer 1\ Qasa algwnaf! 
considerações no· sentido de mo~trar como é de absoluta llll"' 
cessidade rc(.ocarmos o proJecto, restri'QI!'indo-o, 

A bibliotnecn do Senador Ruy Barbosa· é da cerca de 
30.000 volumes, ao qt1e so me tem dito, E é, certamente, das bl
blíothccas pnrticularo~, a mais importante de tod·a11 as que l'tl~ 
unem volumes sobre os dive~sos ramos dos conhecimentos 
jurídicos. Gomo bibliotheca jurídica possuida por particular, 
certamente c !la ó,. na Amorica do Sul, a mais rica, a mais es
colhida, a mais preciosa. Seria, portanto, prejU(Jioial aos in~ 
torasses publicas que tamanho csfoq;o do urn collocionador, de 
um .classifi>cador da ordem do S'eni·al Senador bahlano fosse 
j)erdiclo o que $\JUS livros so dispe·rsassem, Por outro lado, 
fleixar reumdos todos esses livros em uma a6 casa, constituin
do. uma ~ó bibliothc!Ca é crear dés.peza excessiva com biblio
thec~ríos, zeladores, guardas de muzeu, etc, , , E' meu deaeJo, 
meu anhelo que esse~ livros todos, reunidos, viessem enrlque~ 
cor as collccçõcs parlamentares, a bibHothc<Hl da Gamara, ou a 
do Senado; on fo~scm guardados pelo proprio Senado, onde 
clle foi, durante toda a nossa ,vida parlamentar, o mais notavel 
dos seus membros. 

Po·r outro lado, destinar a sua c•asa exclusivamente a u'm 
museu, póde não ser a fórma mais convêniente de cultuar a 
memoria do grande brasi!iliro, . . . , 

E' corto que as Crlsas, por exemplo, a de Mitre e a de Sar-
, miento, na ArgonLina, a tle Augusto Comte; em. Paris, foram 

guru~daclas e conservadas coma museus, Mas, s1 ellas toram 
guardadas o conservadas como museus, em outros paizl)s, em 
outros povos, as casas em que bai:litlliram os homens que per
tencem ao oscrinio dns tradições nacionaes, foram multas ve
zes utilizadas do modo diverso de commemoração e homena
gens, muito mais fruduosas. Melhor a;proV'eitadas sQo essas 
casas quando, po~ exemplo, passam a constituir escolas e 
cursos, que relembram os homens diante {!ujas memorias as 
r!?spectiva~ nações se inclinam para celebrar as glorias e os 
serviços por elles prestados. · · 

Dispõr, portanto, rijamente, em um •texto de lei, que essas 
c.l'tsas só podem sor guardadas como museus, quanf:lo podem 
ser uLi!i?.adns para outros fins de não menos. condlgn!l utiJi. 
7.1U}iío. e com mnior proveito para o proprio culto dos homans 
que desappareceram, é certamente restringir muito, é certa
mente por limites ús proprias convenlenoias publicas. 

Dahi a emenda que formulei, e que dispõe que poderá o 
Governo uWizllir c dar outros fins que julgar conveniente ás 
proprías ínstnllncões da casa de Ruy Barbosa. , 

Por outro lado·, temos sempre combatido systematioam(lnte 
todas as . proposições cm que se autorizam despezns ou ope
rnoõcs de credito sem limites. Autorizar ·a abertura de um cre
dito ou a realízaoão do operacões de credito sem Jimi,t.ncfio, é 
corf.amcntc desordenar a cont.nbilidade . publica, é cert.amonto 
pl)ri.urhar ns nossas financas, o rleixar o Eost.udo Rem a possip 
bi lidacle, si quer, de prover (t sua dospeza. · 
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Os orçamentos não .são sinão a previsão da receita e da 
despeza, e os creditas illimíitados silo a completa desol•ganiza
ção da previsão da despeza, Entretanto, valendo realmente o 
immovel e a bibliotheca do immortal Senador bahiano avultada 
quantia, e sendo vultuoso, sem duvida, o preço de direit.os au
·toraes, '1. eu acredito que essa despeza ni'ío seja excedida de 
1. 500 a 2 mil contos de réis. 

Acho, pois, que podemos resolver a questão auto~izando 
essa despeza com abertura de um credito até o maxüno que 
lúmbro. · 

Póde-se objectar, sem duvida, que os al'bitros e !ls peri
.tos nomeados, na fórma <lo projecto, venham a dar um valor 
muito maior para o immovel, para as colleccões e para os di
reitos autoraes. ,Isto é certo. Mas si !Ião fr;n;-mos os prüueiros 
a pormos nós proprios limites e fixarmos os proprios marcos, 
teremos feito um incitamento, isso é, um convitE! aos arbitras· 
para ultrapassarem, e quando se tem de julgar o valor dos li
Vl'OS, dos qireitos awto11aes ou do immovel em que hllbilou o 
maior dos cidadãos do nosso tempo, naturalmente os nossos 
espíritos se il'lclinam a todas as adaptações e a todas a~ con
cepções. 

Ora, Sr. Presidente, a illimitação já é, por si, um C(lrivite 
'á largueza 'dos habitos; emquanto que a reatricção, o limite, 
é um convite á moderação. E' esse o dilemma que estllPf!!eco ,, 

·Mias, Sr. Presidente, ainda o art. 1o do projecto fala no ti
tulo de conselheiro 'do Sr. Ruy Barbosa. 

E' certo que o illustre morto foi conselhei·ro da Cor•óa e 
prestou serviços ao Imperio; mas o facto é que se torl!Ou o 
maior dos brasileiros e certamente será o menos esquet~ido de 
todos os que vão cessar de viver na terra brasileira. 

. ' 

Foi com certeza graças ao serviço que mais o recommenda 
á gratidão e a memoria dos posteros; aquelle que extinguiu 
os títulos de nobreza. · · 

Parece-me, entretanto, que a simples redacção tio pro .. 
j€cto poderá e não deve deixar de corrigir este equivoco, mór
mente quando ainda o anno passado foi formulada uma emen
da nesse sentido que a propria Commissiío de Constituição ac-
ceitou. · · 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, envio, com um gran
de constrangimento, á Mesa, as minhas emendas, que, não 

. silo, por certo, uma irreverencia á memoria do grande m~stre, 
mas antes, um serviço a elle mosmo prestado. 

· Quantas vozes. seu nome o seu serviço ni'ío foram explo
rados quando ainda vivia I Porque não evH.ar que depois da 
mort.e· rlo grande sol quo se aturou no nccaso, que mergulhou no 
horizonte ela morto, n memoria das suas glorias c a r·e,~orda
()ãn doR seus louros immarccssivcis, venham ainda n s~r .um 
incentivo c a provocação a novnR abusos?! 

Era o que l.inhn a rlizcr. (Mu'ito b!lm; 1111tito bem.) 
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EMENDAS 

Ao art. f•, paragra.pbo unico - Accrescente-se no final:: 
"ou a dar o destino que julgar mais conveniente)•, 

Sala das sessões, 27 de julho de 1923. - Irinett Mllclwdo, 

Ao artigo 4 - Em vez de: - abrir os creditas qur fo
rem nece.ssarios ou a fazer as operações de credito prêcJsas, 
-diga-se: - a abrir um credito até a quantia de 2. 000 :000$ •. 

SaJ.a das sessões, 27 de julho de 1923, - lrineu Machado 

O Sr. José Eusehio _, Peco a palavra •. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 
O Sr. José Eusebio- (•)- Sr. P.residente, peço a V. Ex. 

~o digne mandar trazer-me as emendas que a.cabam dfJ sor 
npresentadas ,. · ' 

.(O orador íJ satisfeito) 

Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado sabem que o pro,iecto · 
·em debate não foi examinado pela Commissão de Financas, 
em virtude da urgencia requerida e approvada: Como, param, 
eu. tivesse tido o aviso prévio de que seria srm relator caso 
.fosse submett.ido á Comtmissão de FinanÇas, peço permis~üo 
ao Senado para communicar a opinião da maioria dessa Com
missão a respeito do assumpto. 

A Commissüo de Finanças acceiLaria o pro,jecto tal qüal 
foi apresentado pelo eminente Sena:dor por l\latto Grosso. Isso 
foi resolvido entre diversos me.mhros dessa Commissão, cu,ia 
(lpinião tive occasião de ouvir. Entretanto, a emenda, quo 
:ncnba de ser apresentada ao paragrapho un ico do art.ig·o i •, 
que diz: "Accreseente-sc no :final "ou a dar o rlr.sl.ino, que 
~julgar conveniente", parece~me que póde ser acccita pelo 
·Senado. · 
. - Incont.estavolmente, o Illustre ·senador pelo Dist.rict.o Fe
deral justificou-a de modo completo. Quando, porém, :í se
gunda emenda, a relativa ;í fixacão do maximo do credito n 
ser aberlo pelo Governo, devo dizer, Sr. Presidente, que :í 
Commissão de Finanoas 'não dispõe absolutamente de elcmen-
1 os para poder informar á Casa qual o valor pccuniario da hi
bliot.hecn, predio, direito~ autoracs, etc. 

Póde acontecer que os pcrHos nomear! os pam rxam inm· 
b·S ob.iecl.os n serem adquiridos apresentem um !ando pouco 
superior ao mnximo, assim ficar:\ a resolueão inexequível, rlci
xando-se de praticar uma medida por todos apoiada. 

Nosl.as condiciíes, í'r. Prcsirlcnl.c, rlccla{,o que :~ Commis
são não nslá habilitaria com nados convenientes, pnr.·a dnr 
seu assentamento a csl a seg;uncla emenrln, que por is3o nüo 
pódo ser npprovada. (Jluito bem; muito bem). 

( *) Não foi revisto pelo orador, 
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O Sr. Presidente - Conl.inúa a rliscussfio. (Pausa .• ) 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, dou a 
~liscussão por encerrada. (l'ausu.) 

Está encerrada., 

, Nos termos do Regimento, VOll llÔl' a votos, em ;Jr.'meirQ 
Jogar, as emendas. 

E' · approvada & seguinte 

EMENDA 

Ao ar i.. 1•, paragrapho unico. Accrescente-se no final:. 
bu dar o destino que julgar mais conveniente. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1923. - Irinmt Machado. 

E' regeit.ada a seguinte 

EMENDA 

Ao art .. 4.• Em Jogar de - abrir os c.reditos que forem 
neccssarios ou . a fazer as operacões de credito prcci~·as. -
diga-se: "a abrir um credito a quantia de 2.000 :000$000" •. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1923. -. ll•inctt ltlacltado •. 

O Sr. Irineu Machado- Peco a palavra pela ordem., 

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

O Sr. Irineu Machado - Sr, Presidente, requeiro WI'ifi~ 
cacftO de votação. Desejo sabei: quantos votaram pela emenda. 

O Sr. Presidente -· O Sr. Senadot• Irineu Machado reauer 
verificação de votação. Queiram levantar-se, conservar-do-se 
de pé, os Senadores, que votaram contra a emenda. (Pausa.) 

Votaram contra a emenda 22 Srs. Senadores. 
Queiram levantar-se os senhores que votaram a ·favor. 

:(Pausa. ) · 

Votaram a favor seis senhores Senadores. 'rotai: 28 Srs •. 
Sen'ac!oros. Não ha numero. Vao proceder-se ít chamada. 

Procedendo-se íwhnmada, verifica-se· a auscncia dos Srs. 
Qlegui·io Pinto, Imlio do Brasil, Cumeiro ela Cunha, Munocl 
Borba, Rosa e Silva, Anl.otlio Moniz, Moniz Sodt•é, Bern:!Nlino 
!\~outeiro, .Jcronyrno Monteiro, Nilo Pecunlm, Mig'licl fie Car
valho, Paulo do ·Fronlin, Sanwaio Corrêa, Fclippe Schmidt. o 
Carlos Barbosa (15). 

O Sr. Presidente - Ho~ponclornm :i chnmucla apenas 28 
Srs. Snnariorcs. 
. Não h a numero; fica adiada a votação da emenda e do 
projecto. 



CONTAGl:M DE TEMPO PARA APÓSENTÃDÕI\IA 

3• discussão do projecto do Senado n. 14, de 1923, man
dando contar ao engenheiro civil Antonio Carlos de Arruda 
Beltrão o tempo decol'rido do 24 de. novembro de 1880 íi 14 
de abril de 1903, para o effeit.o de sua aposentadoria. 

Encerrada e adiada a votação. 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PARA A CONSTRUCÇÃO DI! CASAS 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal 
n. GO, de 1921, á resolução do Conselho Municipal que i~enta, 
durante dous annos, do pagamento de taxas, alv)lrás, er.1olu
mentos e demais exigencias, as casas que forem constl'Uidas 
nos districtos da zona rural. 

Encerrada e adiada a votação. 

CON'rAOEM DE TEMPO PARA EFFEITO DE GRATIFICAÇ!ÁU 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto · Fedel'al 
n. 41, de 1922, á resolução do Conselho Municipal que manda 
incluil', para os effeitos do pagamento de gratificação ~ddi
cional, o tempo de serviço prestado pelo Dr. Antonio Tei-

. xeira da Silva, na Directoria de ·saude Publica. 
Encerrada e adiada a votação. . . . 

CONTAGEM OE TEMPO PARA· EFFEITOS GEI\AES 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Fo1()ral 
n. 112, de 1922, á resolução do Conselho Municipal qua manda 
contar, para todos os offeitos, a Leodegard Lago Sayão, 4• es
cripturario da Directoria Geral da Fezenda 

Encerrada e adiada a votação., 

AUXILIO Á ESCOLA ORSINA DA FONSECA 

i• discussão do projecto do Senado n. 16, de :1923, auto
rizando o Governo· a auxiliar com a quantia de .10:000$, de 
uma só vez e para acquisioão de mobiliario escolar, á Escola 
d~ Art.cs, Sciencias e Profissões Liberaes Orsina ela- Fon JCca. 

Encerrada e adiada a vot.aoão. 

O Sr. Presidente - Estão esgotadas as mnt,orias da or
dem d~ dm. Designo para a ordem do dia de segunda-feira 
o segumte: . 

Votacão, em a• discussão, do projecto do Senado numero 
12, do 1923, autorizando o Poder Executiv'o a adquirir a 
cnsa da rua S. Clemente n. 124, cm que residiu nesta cidade 
o Sr. ~enador Ruy Barbosa, com o mobiliario, a hibliothcca 
o archJVo, os manuscriplos e as obras inedit.as, por.lonc • .mtmÍ 
tíq~Jel}o eminente bmsiloiro, (corn pm·ece1• {mJm•avel d,r. Com.
. •musao de ConstUttição n . .f .f.1, de .f!l2.~, e enwndas do Sr. hi
neu Machado); 
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Votacão, em a• discussão, do projecto do Senado numerei 
i4, de 11!23, mandando contar ao engenheiro civil Antonio 
Carlos de Arruda Beltrão o tempo decorrido de 24 do novem
bro de 1889 a U de abril de 1903, para o effeito de sua apo
sentadoria (da Com missão · de Justiça e Legislação, ·parecer 

. n. 86, de 1923); 
Votacão, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis..; 

tricto Federal, n, 60, de 1921, á resolucão do Conselllo. Mu
nicipal que isenta, durante dous annos, do pagamento dr. ta- · 
xas, alvarás, emolumentos e demais exigencias, as caaas que 
forem construídas nos districtos da ;~ona rural (com perecer, 
{avol·avel da Commissáo de Constituição, n. 55, d_e 192:11 ; 

Votacão, em discussão unica, do vtito do Prefeilo do Dis
tricto Federal n. U, de 1922, á resolucão do Conselho Mu~ 
nicipal, que manda incluir, para os effeitos do pagamllnl.o de 
graL.ificação !lddicional, o tempo de serviço prestado pelo 
Dr. .Antonio 'l'eixeira da Silva, na Directoria de Saude. Pu
blica (com parece.r (avoravel da Commissão de Constituição 
n. 54, de 1923); 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis
tricto l!'ederal n. H2, de 1922, á resolução do Conselho Muni
cipal, que manda. contar; para todos os effeitos, a Leode
gard Lage Sayão, 4 • escripturario da .Directoria Geral da Fa
zenda (com rmrecer {avOl·avel da Commissão de Constituirão, 
n. 56, de 1293); · 

Votação, em i' discussão, do projecto do Senado numero 
16, de 1923, autor.izando o Governo a auxiliar com a quantia 
de 10:000$, de uma só vez, e para a acquisição de mobiliario 
escolar, á Escola de Artes, Sciencias e Profissões Liberaes, 
Orsina da :b'cinseca (com pa1•ecer favoravel da Commissão de 
Constituição, n. 110, de 1928); ' · 

3' discussão da proposição da Camarn dos Depu I P.dos, 
n. 15,. de 1923, que modifica o imposto de consumo sobre 
tintas e vernizes (com parecer favoravel da Commissão de 
Finanças, n. 96, de 1923); · 

Continuaç!l.o da 3" discussão da proposição da Camara 
dos Deputados n. 64, de 11!13, autorizando a fazer l'everter 
ao quadro dos funccionarios dos Correios o ex-primeiro of
cial, Manoel Nina Ribeiro (com parece~· da Commisstio do 
Finanças, (avoravel á emenda apresentada, n. 3f:l, de 1921): 

2' discussão do projecto do Senado n. 144, de 1921, au~ 
torizando n conceder um auxilio de 180:000$ a Alfeno Tei
xeira Branco, para a consLruccilo de um carro-ferroo :ndes
ca.rrilavel (com parecer cont1•ario da Commissão de Finançaa, 
n. tle /92.~) . ' 

Lovan!a-se n sessão ás 15 ho~as c 15 minutos. 

51" SEJSS,\0, EM 30 DE JULHO DE 1923 

PRESDI)ENO!A DO Sf\, EBT.\010 COIMBRA, PRESIDENTI> 

A's 13. c '1/2 hora "i n.rJhnm-sc presentes os Srs. Olcgario 
Pinto, Silvcrio •Ncr~· •. Lope~ Goncalvo~. Lnurq Sodré, Cunha 
Mnchado, Benjamin Barroso, .Toão Lyra, l~errotra Chaves, Vo~ 
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nancio ~eivu, Carneiro da Cunha, .Pet·eira Lolw, Goneulo Hol
lemborg, ~iquei r·a do l\lenczes, Antonio Monh, !~lonir. Sncfrú, 
]~et·nardíno.i\Ionlciro, Modesto. Leal, Paulo de l•'rontin, Sampaio 
·Cm·rêa, Hueno de Paiva, :Francisco Sallcs, Alvaro de Carvalho, 
Luiz Acfolpho, llamos Caiado, Hermenegildo de Moracs, .Carlos . 
Cavalcanti, Vida! Ramos c Vcspucio de Abreu (28). 

· · O Sr. Presidonte - Presentes 28 Srs. Senadores, está aber-
ta a sessão.. · · 

V ao ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. 3' Secretario. (servindo de 2") procede á leitura lla 
acta da sessão anterior, que, posta em discussão, ó approvada: 
sem reclamação., · 

O Sr. 2" Secretario (servindo de 1') .. dá cont:a do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offioios: 
Do Sr. 1• Secretario da. Camara dos Depu tactos reme.t

~ido a seguinte 
PROl'OSIC.:iO 

N. 25 -· 1923 

O Congri'~so Nacional derreta-; 

Art. L• A f-orça naval para o anuo de 1!!24, constar:t: 
§ 1." Dos ot:ficiaes rlo Corpo da Armada e das cla.s.ses an

nexas. eonsl.a,nLes. dos rcspecti'Vos quadros. 
§2." Dos suh-officiaes o assemelhados, de accõrdo com os 

respecth;os quadros. 
~ 3." Dn 100 alumnos, no maximo, .para a Escola Naval. 
§ 4. • De 5.500 praças do Corpo de Marinhch•os Nacionaes, 

disf,ri•buidas pelas diversas classes, do accôrdo com as neces
sidades do serviço. inclui~do in:feriores e cll!bos. ' 

§ 5." De 2.000 J'oguistas. marinheiros do Corpo de Mari
nheiros Nacionnes. distr.i,buidos pelas diversas classes, do ac
cõrdo. cl)m as necessidades do serviço, incluindo infet~iorc.~ t1 
ca~L . 

§ li." De 300 foguisl.ns contractados, incluindo cabos, 
§ 7." De 1.200 nlumnos das Escolas do Aprendizes e 300 

da de Grumetes. 
. § 8." De 1.100 praças do Batalhão Naval, incluindo inre-
riol·üs o cabos . 

. Art. 2." Em tempo do. guorra a força naval compor-se-!la 
dn opesHoal que fôr necessario. . 

Ar! .. 3. • O tempo de scr\"iço na Armada scrt1: 
n) rlc dons annos de inst,rucção para os sorteados; 
b) dr. tres anuas para .os engajados, ·reengnjaclos e vo!un~ 

tnrios; . 
c) de nove annns para os procedentes das Escolas Oi3 

Aprendizes ou di! Grumetes, contados da data do assentament-o 
do praça no .Corpo de 1\'Iarinheiros Nacionaes, 
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_ Art. 4.• (~s claros que se alwit•cm 110 pessoal da Armacla 
serao preenC'hidos pela J<:scola Jliaval, pelas de Aprendizes Ma
rinheiros. ou de Grumetes, pelo voluntariado sem premio, c, 
na falta dcstt\, pelo sorteio geral para a Armada, na fórmn rla. 
organizavão c t·cgulamentação QtlO 1 h c for dada, para o que 
fica o Poder Executivo autorizado a providenciar, do accôt•d'J 
com o art. 87, § .t•, da Constitui~ão Federal. 

· ~\rt. 5," .o\s ·praças do Corpo de Mar·inheiros· Naeicinue~ e 
~o Batalo!Jão Naval que, findo_ o tempo de ·serviço, se reenr;n
Jarcm por Lr·es annos, reccberao soldo c meio, c aqucna~ que, 
concluído esse prazo, se reeng·ajarem por mais tres annos, rc-

. eeberão solcln dobrado. · 
. Art. 6.• As praças do Corpo de Mar-inheiros NacionaeR e 

do Batalhão Naval que complel-ar·eim tres annos de serviço com 
exemplar comportamento terão uma gratificacão igual á me
tade do soldo simples da classe em que estiverem. sem prr.· 
juizo uas demais gratiJ'.icaçõr.s a que tiverem direito. 

Ar L. 7." As pra~ns do Corpo de Marinh-eiros Naciona~~ e 
do Batal·hâo Naval que se engajarem ou se reengajarem tct'fLO 
direito em cada eng-ajamento ao valor Clm dinheiro das peea~ 
de fardamento gratn i lamento dlstribu idas por occnsião de \·~
rificarcm a primeira. praça. 

Arl. 8." As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaeil e 
do BalaH1ão Naval approvadas nos cursos das diversas espe
cia.Jidades o as que exercerem cargos definidos no de!ll't:lo 
n. 7.300, de H de maio de 1.009, e as que se acharem incluídas 
eÚ1 outras disposições cm vigor, lerão direito ás respecUva~ 
grati-f-icações especia·cs, além das demais vantagens que lhes 
competirem. 

ArL. o.• A Armada se subdivide em: 
a) Marinha de guerra; 
b) ncscrvas. 
A Marinha de Guerra compõe-se do pessoal a que se rc• 

r~re o art. l ". 
As rcsNvus compõem-se das de 1', 2' c 3' cate.gorhs 

constituídas de acc!kdo ·com o regulamento do sorLe·io. 
Art.. 10. O Poder Executivo proporcionat'iÍ a instrucçãG 

t.eC'hn.lca o pratica adequada á obtenção de caderneta por parte 
dos reservistas. 

Art. H. Conliníta cm vigor a autorização contida no ar
ti-go 13 uo clccrcf.o n. !,,01'5, elo !l de ,janeiro ele 1020 .. · 

Art.. J:~ • .Pum o preenchime.nto das vagas abertas àté. 31' 
do dezembro de Hl24. ficam dispcnsadas as cxigencias de dias 
de viagem c as de l.t:lmpo de commando cm navio promplo a 
navegar no oceano, nos tc11mos da r~ci de Promoções ora cm 
v.igor. · 

ArL ·1<1. llodcrflo ser cxcluidos da relação elo sorteio para 
composicão dos Conselhos ele .Justiça MiliLat• os nUiciaes que. 
a ,juiz-o r!O ~linistro _ela Marinha, não devam ser afastados das 
commissoes quo es!.rvcrcm desempenhando. 

ArL. :1-1. Serão considerados cômo de embarque cm ·na· 
vias d cgucr·r~, p~1ra os cffcil.os -de pro.mocão, os serViC;OS prc
st.ndos na Avtaçao Naval, sendo os eiras llc vAo consrdcrarlo~ 
como dia~ ele viagem ~m nnvio de guerra. 

Art. Hí. Fica 11 .Poclct' Exccutivo autorizado a rrVl'r ll 

!lOtual 40guia» pura o abono rio gt·atif·ica~.õos a praças do .Cor-
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;po de Marinheil'os Nacionacs, uniformizando as actuae! gra
tificações e estrubeJ.ecendo as qUe julgar necessar.!as. 

Art. 16. Fica reduddo a seis mezes consocutivos o tempo 
fóra da séde mdgido pelo nrt. '9•, lettra d, dei decreto nuJmero 
4. 018, de 9 de janeiro de 1!}20. 

Art. 17 . R:evogam-se as disposicões em contrario. 
· Cnmara dos Deputados, 27 de julho de 1923. - Arnolfo 
Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa Reoo, 
~· Sooretar.io. - A.Ycendino Cunha, 2• .Secretario. - A' O!Jm
missão de Marinha e GueiTa. 

Do Sr. Dr. Araujo Cost.a, Presidente da Assernbléa Le
. gislal.iva do Rio de Jwnelro, communicando ter feito, no Juizo 
Federal, . um protesto conrta o acto do interventor federal que 
impediu o funccionamento da mesma Assembléa. - A's Com
missõe!l de Constitulclio e de Justiça e Legislacllo. 

O Sr. a• Secretario (servindo de J•) doolara que nlio ha 
pareceree. 

Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Mendonca Mar
tins, Jndio do Brasil, José Euzebio, Costa Rodrigues, Anf.onino 
Freire, José Accioly, Manoel Borba, Ro&a e Silva, Eusebio de 
Andrade, Jeronymo Monteiro, Irineu Machado, Bern,111rdo Mon
teiro, Alvaro de Carvalho, José Murtinho, Affonso de Qamargo; 
e La~ro Muller (17). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Pires Rebello, Justo Chermont, Abdias Neves, João Thomé, 
Eloy de Souza, Antonio Massa, . Octacilio de Albuquerque, 
Araujo Góes, Marcilio de Lacerda,· Nilo Peçanha, Miguel. de 
Carvalho, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Generoso Marques, 
;Felippe 'Schmidt, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (17). 

Siio novamente lidas, postas em discussllo e, sem debate, 
approvadas as seguintes redaccões finaes : · . 

Do projecto do ·Senado n. 42, de f9i9, emendado pela 
Camara dos Dr!p•Itados, estabelecendo as condições a que se 
devem submctter os estrangeiros residentes no Brasil,· P!Al'à 
o fim do obterem naturalizacão; . 

Do projecto do Senado n. 1, de 1923, reconhecendo de 
utilidade 'Publica a Associaciio dos Empregados no Commcrcio 
do Rio do Janeiro; . · · 

Das emendas· do Senado li proposiclio da CB:!Dara dos 
Depul.ados n. 3, de 1923, permittindo aos candidatos li matri
cula na Eseola Polytcchnica e estabelecimentos equipar&o!'n.!, 
em Hl23, prestar exame veJtibular, independente ilo cerhfi
cado de approvaoiio em latim; 

o Sr. Luiz Adolpho - Sr. Presidente, na sesslio ·de 15 de 
agosto do anno passado, tive opport.unidade de occupar a at.
tcncão do Senado para commentar uma convenciio ,Q~e so 
dizia haver sido celebrada em La Pnz, capital qo Bohvl8, en
tre os governos bolivianos o argentino, a respeito do prolon
gamento do Forro Carril Norte Central Argentino, do Ja-
cJ.lbYba a Santa Cruz de !.a S!erra .. .. · . · 
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Não apresentei. Sr. Presidente, naquella occasião, um 
pedido de informação ao Governo, porque o níío julgava op
Jlortuno. O paiz acabava de ser sacudido por um movimento 
sedicioso, com repercussão . em alguns Estados da União, e 
não me· parecia occasião asada formular tal requerimento, 
sempre havido, a meu ver, ·como medida de opposição ao 
.Governo. 

Outra razão havia para que eu não apresentasse esse pc-. 
dido. Os termos da convenção, que se dizia celebrada em La 
Paz, eram de tal modo extraordinarios e extranhos, que du
videi da sua authenticidade .. Entretanto, as duvidas 9,11e eu 
tinha a respeito dess~:~ documento, bem depressa se elimina
ram, com a leitura de um trabalho intitulado Ferro Carril 
dei Estado, publicado no ,jornal La Nacion, no numero de 7 
de setembro, como contribuiçllo commemorativa do oente

nario da nossa independencia. Nesse importante numero, 
que é um . das mais valiosas contribuições para o nosso cen
tenario, no qual o.ppareceram diversos trabalhos de muitos 
bomens politlcos - Seno.dores e Deputados - a respeito dos, · 
Estados da União, e onde a nossa vida social e politica se 
acha registrada pot memorias . de nota veis homens do nosso 
escól polit.ica, social e litterario; nesse numero de La Nacion, 
como disse, doparei com um artigo intHulado "Ferro-Carriles 
Dei Estado", publicacão official, que menciona com estrada 
de ferro do governo Argentino, o prolongamento de Jacuhyba, 
na fronteira boliviana, até Santa Cruz de la Sierra, . 

Tratando-se de uma estrada de ferro, inteiramente 
construída em territorio boliviano, parece que nada tinhatnos 
que ver com .a sua· construcção, Nada ha de notavel nem r!e 
extranhar .em que o governo Argentino procure drenar para 
as suas estradas de ferro o movimento commercial dos paizcs 
visinhos; está em seu pleno direito. Entretanto, as clausulas 
da- Convenção, relativas á construct;llo dessa estrada de ferro 
concedida pela Bolivia, dizem de perto com o tratado ceie~ 
brado entre os governos boliviano e brasileiro. 

Pelo art. 3•, do l'ratado de PetroP.olis, o governo boli
viano recebeu dous milhões esterlinos· •para oonstruccão de 
estradas de ferro ou outras obras tendentes a melhorar as 
communicacões e a desenvolver o commerció entre os dous 
paizes". Para .bem se avaliar o quanto o governo da Bolivia 
procura fugir ao cumprimento do disposto neste artigo, basta 
ver que elle, . por uma das clausulas da convenção, torna de
pendente a const.rucc!to da estrada de ferro de Santa Cruz a 
.Corumbá ou Porto Suare?., da preferencia . concedida ao go-
:verno argentino. · . 

. Ora. o governo argentino, construindo a estrada de ferro 
de Santa Cruz, de la Sierra a Jacuhyba, tenciona ligar c~te 
ponto a Formosa, porto do rio Paraguay, de ondç parte a es
t.rada de ferro com aquelle destino, havendo já construido 207 
kilometros. 'Não se comprehende, portanto, que o governo bo
yiviano torne dependente do governo argentino a constru
ccllo de uma estrada de ferro a que estava mais ou meno~ 
obrigado pelo Tratado de Petropolis, 

Para verificai' ·quanto o governo da Bolivia mudou de 
politica de alguns annos a esta parte, basta lembrar,. que, de
pois da guerra do Pacifico, em que a Bolivia perdeu os de
partamentos de Atacama e de Cobija, procurou seinpre tér 
~ahi!!a parª o Mlantico, pelo!! 1-:ÍOf:! A.mazól1a!J. ~ :P.~~ê!!'llat ., 
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Nessa conform~d~ge, o governo boliviano obteve do brasileiro, 
segundo as opmwos de Tavares Bastos c ele Pimenta Bueno 
o uso commum das lagóa8 Bahia Negra, Caceres, :Mandim·é' 
Gahiba c Uberaba, pelo tratado de 1867. Pelo Tratado de 
Pctropolis, a linha de limites deslocou-se de alguns kilometros 
apenas nesta zona, de maneira a conceder á Bolivia um ponto 
de accesso no rio Paraguay. De facto, e lia procurou obter 
alguns pontos no rio Paraguay, muito antes do Tratado de 
Petropolís. Já tinha Puerto Suarez na Bahia de Cáceres. Não 
contente com esse, occupou Puerto Pacheco, junto á Bahia 
Negra, de onde foí desaloJada pelos paraguayos. . 

Depois dessa tentativa, surge, em 1896, um accórdo nctre o 
ministro Carlos de Carvalho e l!'rederico Dias Medina, cedendo 
o logar do Tamar•indeiro, na Bahia de Cáceres, para nelle se 
construir uma alfandega boliviana. Essa concessão, já com-· 
binada com o governo boliviano, não tevo andamento. Appa
r•ecendo na Gamara o projecto n. 62. que a consignava, apre
sentei um projecto substitutivo expondo ao governo a incon
veniencia de ceder-se uma zona, que era quasi um arrabalde 
,da cidade de Corumbá, para nelle se estabelecer a alfan
dga. Indiquei que se fizesse a concessão á Bolivia de um 
entreposto na Alfandega de Corumbá, á · semelhanca do que 
se fez no Pará com as republicas Jimitrophes do Amazonas., 

O projecto não teve andamento, porque, voltou á Com.:. 
missão, e lá ficou sepultado. · . 

Vê-se, portanto, que toda a politica da Bolivia para com
municar o sudeste de sua região, sempT.'e foi de accôrdo com 
o Governo brasileiro pela parte do Paraguay pertencente ao 
Brasil. Nem se comprehende, Sr. Presidente, que esses in
teresses, que eram, não só os nossos interesses mas os da 
Bolívia, possam ser compnradlos aos da concessão que â Re-
publica Argentina offerece á Bolivia. ... 

De facto, aqui está o projecto das duas linhas. ·(Mos
tmndo um mappa.) De um lado indica o mappa a linha de 
Santa Cruz de la Si erra á Corumbá c outra ao porto do Santos; 
do outro lado o projecto da linha argentina que sahc de Santa 
Cruz de la Sierra com destino a Jacuhyba; em um percurso 
de 700 kilometros; e outro, de Jacuhyba a Formoza, cm um 
percurso de 800 ldlometros. E' portanto, uma linha com 
1.500 kilometros de extensão, quando a linha de Santa Cruz 
do la Si erra a Corumbá tem apenas 700 kilometros. 

E' preciso notar que a cidade de Formoza; para a qual 
tende a linha argentina, está a poucas horas distante rle As
sump~ão o a quatro ou cinco dias do Montevidõo e Buenos 
Aires, não havendo, portanto, vantagem alguma para o com
m<lrcio boliviano cm preferir a uma linha de 700 kilomctros; 
outra de 1. 500 kilomctros, que não vae a porto de mar e sim 
a um posto interno do rio Paraguay. · 

A politica do Governo brasileiro cm relacão ás commu
nicarões com a Bolivia, .iú tem custado ao nosso Thcsouro 
grandes sacrificios. Assim, pelo Tratado de Pet.ropolis, tive
mos de consh·uir a Estrada de Ferro Madcira-Mamoró. Essa 
estrada cRLú avaliada, até ao ultimo a,iusto do contas, em mais 
rlo 60 mil contos. Ni'ío se lhe pódc, .portanto, dar um valor. 
inferior a quntro milhões cslcrlmos. · 

Antes do Traindo do Petropolís, tivemos rlc pagar {t "Boli~ 
vian Syndicat.c", como indemnização por uma concessão })o
liviana,. que o Governo brasileiro J1i'ío convinha manter, 1.1~ 
TQil libt:as ~~t~rllnll.! •: .. , .. 
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Como indemnização pelo •rraladu do Petropolis, no art. 3" 

á Bolivia, tivemos que despender dous milhões de libras. 
Além disso· para pagamento das reclamar;:ões bolivianas, 

foram cmiLtidas apolimcH no valor cie 1.ü2!l contos. Tudo isto, 
calculado ao cambio da Caixa de Conversão, ascende a perto 
de 100 mil contos. . 

Ora, o governo boliviano fazendo essas concessões ao go
verno ,.argentino, esqueceu-se da clausula 3' do Tratado de 
Petropolis, c, evidentemente, dos sacrificiú t impostos ao 
Brasil com a construcção de uma estrada de ferro que bene
ficia mais o commercio boliviano do que as <Oscassas popula
ções de Matto Grosso, das margens do rio Guaporé. 

Uma simples inspecção do mappa daquella região mostra 
que a Estrada de Ferro Madeira-111amoré serve mais aos interes
ses da Bol1via do que aos do Bmsil. Do facto, os rios navegaveis 
da Bolivia, Madre de Dios, Bcni e Mamoré que correm de norte 
a sul, affluentes do Madeira, são os escoadouros naturaes da
quella vasta região e só aproveitam á producção boliviana, 
não tendo a Bolivia sahida para o Pacifitlo desde ·a guerra de 
1880 em que n.erdeu o porto de Cobija. Ficou obrigada a ser
vir-se do vallc do rio Paraguay ou dos rios do vallu do Ama
zonas, isto é, do i:io Madeiras c outros. 

Não se comprehenrlc que ella deséonhecenrlo seus in
tct•esses vtí ceder a uma nação visinha esse privilégio, con
trariando, mutilando o tratado, de modo tão notorw c obri
gando-nus a assistir a esse desprezo por uma clausula contra-
ctual, de um tratado internacional. · 

Nestas condições; mando o pedido de inl'brmavões, a que· 
fui obrigado, por que embora lenha procurado nos ·documen
tos officiaes qualquer inl'ormar;ão, não consegui obter uma · 
oxplicação. 

O Sn. PAULO 01:: :é'noX'l'IX -· Veio publil!uda officiillmcnle; 
O Stt. Lurz AuoLPHo - O que li facto é que não conhc,;o 

nenhuma publicação neste sentido. · 
O Sn. PAULo DE FnoNTIN - E att.i ha cousa muito mais 

grave: uma clausula dando prefcrencia á Argentina para a 
construcvão do ramal de Santa Cruz a porto. 

O Sn. Lurz ADoLPHo - Essa é a linha principal. No en-· 
tanto ha a linha brasileira de Santos á :barranca do Paraguay, 
que vac sm· uma linha internacional. 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Permitia-me V. Ex. dizer
lhe que o objectivo da Bolivia não é t.runsformar F(lrmôsa 
cm porto; ó a communicação directa a Buenos Aires, \1orque 
Jacuhyba já está ligada por estrada de ferro a Buenos Aires. 

O Sn. LUiz ADoLPHo - Ainda não está toda. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - Quasi toda. 
O Sn. Lurz AnoLPI·IO - Ha uma parte até Embarcacion 

com 103 kilometros em construccão. 
Não se tratn do uma via comm!crcial. De Santa Crl~t de 

la Si erra a Buenos Aires o percurso sertí de 3. 000 kilome .ros. 
Não hn mercadorias qno supportem o frete cot·rcs]lonclen ) a 
essa distancia. -'''· 

· ~. -- Vol ... m., ~a 
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0 SR. PAULO DE l!'RONTIN- 0 da CalifÓrnia t.em 4.500 ki
!ometros c as 'fructas c o trigo da Cal Üornia' vão para toda a 
parte~ O mesmo facto se dá CO!l1 à cslráda de ferro que pai-t.e 
de Mo11Lreaj c vac a Vancouver, servindo a todo -o Canadq, ele 
lesto a oeste. · · 

0 SR. LUIZ ADOLPHO - Sr. Presidente, VOU enviar á i\Ic:~::t 
o meu requerimento. (Muito bem; muito bem.) . 

Vem á mesl}, ,é lido, .apoiado, posto em discussão c, sem 
debate, approvaáo o segumte 

REQUEIUMEN'fO 

N ') 1".''3 ' ..... - iJ• 

. Requeiro que o Poder Executivo, pelo Ministeric das Re-
lações Exteriores, p.reste as seg'liintes inform~~;ções: . 

1.• Tem o Govr.rno conhecimento da convencão celob~acta 
em La Paz, a 6 de janeiro 'de 1922; entre os governos bolivia
no e arg'entino sobre o prolongamento do Ferro Carril Central 
Argentino de Var.uiba a Santa Cruz de .la Si erra? 

· · 2. • Tem o goyerno conhecimento da applicacão dada pelo 
governo da Republica da Bolívia aos dous milhões esterlinos 
rec•ebidbs do Go:vemo brasileiro em virtude do art. 3• do Tra.,. 
tado de Petropolis para os fins indicados no mesmo tratado, 
1sto. é, para a construÇão de caminhos· de ferr'o oú em outras 
obras tendentes a melhorar as commimic&cões e desenvolver o 
comVlercio entre os dous paizes? · · · ' 

Sala das sessões, SO de JUlho de 1923. -. L~tiz Adolpho. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Lopes 
GonoalV'es. · · 

. · O Sr. Lopes Gonoalves - Sr. Presidente ha poucos dias 
a Light & Power, a que se acha filiada a Companhia 'l'elepho
nica, ·fez publicar, em diversos .iornaés def!f.a cidade, a sua 
opulenta contestação ao esbulho premeditado, ó. extorsão, que 
apparelhou e levou a effeito contra irrecusaveis direitos -pa
trimoniaes, os inconfundíveis interesses da população· e da 
ramilia carioca. . . 

Antes, porém, de abordar alguns aspectos dessa longa 
peca forense e que pertence, tambem, aos munícipes, ao povo 
soffredor, acorrentado tí ganancia desmedida e · incommensu
ravel desse polvo gigantesco, qu~::, atravessando mares, estende, 
flntre nós, as suas articulações em todos os angulos o recan
tos urbanos e suburbanos. examinemos, ainda, uma quüsf.iio rc-. 
levante, de grande import.ancia para validade .iuridica do 

contracto. · · · 
Consiste em verificar ei, executando, como o fez, a auto

l'izacão le11:islativa, a manifestação da vontade do Prcl'eiLo 
11íio se acha inquinada do vicio insanavel, de erro substancial 
na aprac.iação dós factos, que deviam concorrer para forma
ção das rolacões contract.uacs ·entre a Fnzcnda c a outra· 
parte; ou, em outras palavras, si o desdobramento da liber~ 
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dad,e para ~orüract11r, . oul.orga~a a e§Sa 11utoridade, podia ir 

. ao exq·emo. de renunciar u~a situacao exc~ll~\).te e· vantajo~a 
para a ont.Idade moral, que representa, acceita11do outra · s1..: 
tuáção qcsyantajosa," jllais ·onerosa, ·inferiór e" prejudicial. · 

·• ' \ . . " ' . ' . ,. ' .. ,. ' 

Collocada a qu~stão ne~l.~s t(lrmos, é o mcsll!o que inda
gai' ou peJ•gJ.mtar SI o Prefeito, a bem .do Di~t.r!Cto· .Federal, 
devia. cxe.cutar ·u~a reso!Ução, quet n~o · selldo imperativa, ·mas 
autorumt.rva ou 1acultatiVa; substll.um e alterava, entre ou
tras, a beneficio de terceiros, ou da fortuna· particular, a clau,.. 
suJa· 14' do' contracto, então vigente, de 17 de jarieiro de 1889, 
asseguradora do direito' de adquirir a P.refeftura em 1829 
todo o serviço t.elephonico, mediante· o razoavel pagamento de 
rJ5 % e de 33 o/o dos immoveis, respectivament.e; • e isto, ~ntão, 
será o mesmo que examinar se essa clausula expressa podia 
ser substituida, apenas, por esta outt•a, da · autoríza()ão nu-
mero 3. 560, de 29 de dezembro de 1921: · 

"A contractante obríga-se a não suppri!!lir, du
rante o prazo do seu contracto, estação als·uma do cen
t.ro do serviço telephonico, sem o consentimento da 
Prefeitura.". · · · · · · · . · · · 

Deste modo, chegaremos, ainda, (1Í interrogação - si ao 
Prefeito, na plem.·t.ud_e_ de suas. facul_.~'!a·. des_ mentaes, no livr.e 
exercicio de sua vontade,. compenetra b dos ·seus d~~eres, de
fensor legal das prerogativas da Faze ~a, das condicoes a seu 
favor, seria ·licito, seria permitt'ido alebrar um novo con
tracto, eliminador daquclle direito, 'em espectativa, da refe
rida vantagem, a ser solucionada em prazo breve,· para esti
pular, na clausula 27' do contracto novo, que esse mesmo di
reito só se poderá realizar em 1990 e mediante indemnizacão 
do valor integral desses bens'?! E, finalmcnt.e, si, tendo, assim, 
procedido, será ·a Prefeitura ou o poder publico municipal 
obrigado a cumprir semelhante clausula, semelhante colüracto. 

Ha, evidentemente, erro. essencial, erro, de, facto e d~ di
reito, no contracto telephonwo, celebrado ·em 22 de set!lrnbro 
do anno proxi mo passado. · · 

Antes ~o mais, ninguem ignora que, se.ndo 9 pistricto fe
deral, em-v1 do art.. 14, parte geral, do Cod1go CIVIl, pessoa JU
rídica do direito publico, nos actos praticados em seu nonie, 
nos contra()t.os celebrados em seu interesse e da cóllectividade, 
despidos sempre de intuito particularista, a expressão da von~ 
tade do seu· rept'escntanto não póde ter a mesma amplitude 
qui.i nos · assumptos tratados; exclusivamente, entre pessoas 
physicas ou de · existencia natural. · · · · 

· Assim, pois, toda vez que o impulso de quem responde 
Pela cousa nublica ou gestão suprema dos destinos da comniu
xihão, pelo ·acervo ou patrimomo sagrado do povo, pelos· iria
lienaveis c · patrioticos ·elementos de progresso o engrandeci
mento da cidade e da Patria, sae da orbitn legal, desafora 
dos fins para que t'ôra investido, abrindo mão de seus direitos 
assegurados, em proveito de all;(uem, causando evidente damno 
collectivo, offendlmdo prerogatiVas da soberania representada, 
desde que as~im procedeu, a exteriorização dl' sua vontade, 
trazendo vi c! J · ori~rinario, não póde obrigar·; f.or effeit.o, pro
duzir vincuh se,ia qual fr)r a ~it.uação do t.erc.eiro b'rn~ficiado. 
· ·· pesgracado, arrastado pela corrente de descredlto e 'da 

desmoralizaci'io. cabilda de aventureiros seria o paiz em que o 
gcst.o, a attitudc, a acção de seus representantes, contrarios ao 
direilo, á' justi~.a o á moral,· infensqs ao se11 i.:>!ltrimonio;"ao 8eu 
'·--·~~··""' \· \ ... ~ .. , ·' ............. ,., .. ~ .... "' ......... ' ,. ",• 



conforto e ao seu bem estar, prevalecessem, crcassem obriga
ções, abarrotando a bolsa e os cofres dos particulares, entre o 
sacrificio da fazenda publica e os soffrimentos, as angustias o 
os gemidos do povo opprimido, espoliado, · roubado c sa~ 
queado. 

Poderá prevalecer a vonl.ade de um mandatar i o, quando, 
mesmo de boa fé, vem produzir semelhantes resultados ? 

Poderá ser mantido o acto que essa vontade positivou, 
quando esse acto traduz, sem contestacão séria, prejuizo1 des
tespeito tí ordem jurídica, renuncia a uma situacão do direito, 
salutar e benefica, a cuja sombra estavam as raizes da acqui-

. sicil.o . vantajosa de uma propriedade ? . · 
Que me respondam os grandes jurisconsultos, os mestres 

das letras jurídicas e sociaes, os doutos da jurisprudene~a. 
Seria absm•do sustentar que, por ser lei entre as partes, 

possa subsistir um contracto em tacs condições I . 

O nosso Codigo Civil, cm seu. art. 87, considera Cl'i'O su·fJ- · 
itancial: . . 

a) o que interessa a natureza do acto; 
b) o objecto principal .da declaração; 
c) ou alguma das qualidades a clle essenciaes. . 
Ista posto, qual a natureza do acto celebrado entre o Pt•e

feito e a Brasilianishe ElektricUat.1 Gescllschaft? 
Um contracto publico para montagem de· apparelhos, ma

chinismos, utensilios, destinados a transmissão da palavra pela 
telephonia, ou mais propriamente, na llhase actual, a proro
gacão de uma concessão, para. esse Jim, uso e gozo desse ser
viço, com .privileg-io durante longo prazo. 

Nestas condicões, pela natureza do assumpto, al6m da in
fracção, repetidamente demonstrada, do art. 15 da Lei Orga
nica do Distt•icto, que exige conctt·1•rcncia para todo e qualquer 
servico de valor excedente á dou.s mil contos, a certeza do que 
esse acto deveria tet· um cunho elo tal rclevancia que nelle não 
poderia ser esquecido ou desprezado o direito. reconhecido á 
Fazenda Municipal de incorporar em 1929, ao seu acervo, me
diante indemnizacão modica,. todos os bens da outra pa1•te 
contractanto. · 

Si o contracto tivesse sido t•ealizado ont.re o cidadão que 
exercia as i'uncuões ele administ1·ador da cidade, girando om 
torno de sua fortuna particular, e a Companhia Telephomca, 
corto que ninguem ou nenhuma lei llOderia impcdil-o de l'C
nunciar seus direitos, JlOl' tratar-se, ncslo caso1 (lo acto do 
nature:a. pri'Vada; mas, tendo-o sido com o Prefeito do Dist.ri
flto, autoridade constituída legalmente para gerir,· adminis
t.rar U .J:i'azenda l\1unic1pal, IÍ bem dé Ver que SÓ por fOI'Oa de 
erro essencial podet•ia ser abandonado aquelle direito expresso, 
escripto, pactuado, inconl.roverso, do grande vulto para o llOVo 
c jlal'a o erario e~n!lObt:ecido, depauperado da CarJital da ltcpu
bhca. 

E' impossivel, pois, deixar tlc rcconllecct' quo para chegar 
a seus fins, a cmpt'cza dos tolephones ou Ligltt anrJ. Power não 
tivesse usado de lló/.o, manobt·as, astucias, o artifícios, ddlo 
determ'ilwnte .da vontade do Prel'oilo, surprcltcndido em sua 
lloa fé, na plenitude de sua intes·ridadc, da sut1 honestidado 
civica. , 

· Era isso que .iii os romanos, pela voz de Labco, denomina· 
~·an1 DJ~f1!.C.1~ c_alidita_tcyn, fsrHr;,,ei_a_rrr, ?!lC!Cl~i1J.ati9,7!e.1n, a!J. P.~·rq_!!_11Jl 
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vcnienflum lallendum, decipicmlum alterum, adhibilam, defi~ 
niciio .acceita por Ulpiano c por todos os civilistas antigos Cl 
modernos. 

Deste modo, o contracto, que venho debatendo, para de
fender os crediLos da administraoiio do Districto, levantar a 
confiança deprimida da populacão carioca em melhores dias, 
assigualando e proclamando que nem tudo está perdido, que 
Deus e os .sacerdotes Lemporarios da lei, a justiça divina ll 
humana deram pela civilização, pela homa, pela existencia e 
pela dignidade do povo brasileiro, é doloso, immoral, repu~ 
gnante, extorsivo, calamidade publica1 que se faz mister eli~ 
minar c extinguir por todos os mei08 compatíveis com os 
nossos brios e com a nossa cultura. 

Ficarei, hoje, nestas palavras; mas proseguirci na cam~ 
panha até vencer ou sct• vencido, juntando a estas obscuras 
considerações, para fazm• Jlarte dos Annaes tlo Cong1·esso, a 
luminosa petiçflO inicial, publicada na A Noite de 11! da junho 
ultimo, da acoão proposta pela Prefeitura contra a nossa 
violenta opprcssora mais poderosa, segundo se diz, que a ma~ 
ll'estade do infinito nos ·arcanos da eternidade. (Muito bem; 
il!lti,to bem. O m·adol' foi 11Jitito cump1•imentado.) 

Documento a fJIIC se referiu o Sr. Lopes Goll!;nlves: 

?\0 ü<\.1\HNHO DA MORALIZAÇÃO - o ESCAXDALOSO .CON'l'RA· 
CTO DOS 'l'JlLI~PHONES !~A INSTAURACÃO DO PROCESSO. CONTM 
A LIOHT - /rl'e{utat•c'is os tenno~ da petir;tio inicial drJ 
lJI', Mil•ancla Valwn·dc · 

E' uma impressão do desaJ'o:.;o a que vac experimentar 
~ opinião publica, c ()Specialmonte o nosso povo, sempre sa~ 
trificado pela falta de escrupulos da Lighf; na elevação de 
seus preços il processos de contar com a lciLura, que abaixo 
mtcgralmentc proporcionamo~. c de primeira mão, da peticiio 
inicial do ~·· procurador do~ Feitos da Fazenda Municipal, 

· que acaba de entrar cm ,juizo. · 
Não podemos occultar as g1•anc!es esperancas, nossas e do 

povo, q.ue nos estão a sorrir nesse instrumento do Dr. \ii~ 
randa Yalverdc, calcado todo nos moldes da .mais serena jus~ 
tica, o enriquecido de uma arg'Umentacão irrespondivel, e tãG 
cont:inun com a crucliçã.o que o encaminha. Entra assim es~tJ . 
negocio alarmante do eontracto de tclepbnnes na sua segunda 
phaso decisiva, que a primeira se deve :'1 patriotica boa von
tade do Sr. Alnor Prata, incansave! atti ·aqui no proposito de 
resguardar da furia rapace da 'felcphonica .os cofres muni~ 
cipaes, e de defender as minguadas nl,g;ibciras dl\ um sem 
numero do assignanf.es, que, só (t custa do mil o um sacri~ 
!Cicios eonscguem pagar i1 Light um servil.)o indispensavel em 
qualanor cicladc civilizada, 

Tanto batalhamos nós. pela annullacüo ·do vergonhoso 
contracto, assi.gnaclo em. uma hora t.ot•va ele negociatas, que 

. não vale a pena insistir na sua monsLt•twsidadc, diremos 
me:m10 na sua innominavel at.roc·icladc, tanto commove a Iom~ 
branra elo nm povo como o nosso sac1•ificado pela carga es
maç::~clm•a de impost.os ele I o da nàtnreza, ó forcado ainda a 
recolher suns ultimas energias pam cust.cnr um contracto es~ 
rnndaloso. lllll'a dispô!' de um serviço a q110 cllo julgava ter 
direito, como todos, por 11111 preoo modico, uccessivol. 



35S ANNAES l)O SENADO 

Felizmente o Sr. Prefeito soube o.uscult.ar os desejos da 
opinião publica, medir ós seus o.nceios pela moraliz.ação desse 
aspecto calamitoso da administração municipal, e não esmo
·l·eceu !lO SOll inluilo dn l'Opara~.ãn, porfiando sempre, contra 
t.orlas as insinuações dos cmissarios disfarçados da Li•Alll. c 
planos da sua advocacia. Agora, a peUção inicial do Sr. 2" 
procurador dos Feitos da l?azenda Municipal, vem deixar & 
nosso povo melhor inteirado da extensão dn. armáclil!ui qu::l 
lhe preparou a situacãO passada, e, ao mes\110 tempo, . ao 
Sr~ Alvares B'orgerth. 3• procurador, parccerqu'o publicamo& 
nãó há muit.o. e onde foram convenient:cmente feridas todas 
as desvant3.gens e todos os .'esca'ndalos do cóntritcto, sem qLÍ6 
o outro PrM'eito, firme no seu máo proposito, se irripressio
nilssé por cousa algnrna. 

E' esta a petiçãO do Dr. Miranda Valverde, autoridade 
de direito, á qual o publico já deve aqüelle famoso parecer, 
secundado cm juizo cOntra a. duplicidade do escripta da ma-
nhosá Light : ' 

c Jllmo. e JÚ:mo. Sr. Dr. juiz dos Feitos da Fa•z.encla Mu
nicipal. 

r. A lei municipal n. 2 .. 560. de 29 de dezembro de i92i, 
deu no art.. 1• autorizarão ao Prefeito para r'es(latm• o ser
?,iço telephonico a cpre se l'efer'e o. cónf.J•àctci de 17 do inneiro 
ide {899, e nó art. 2" estipulou que. não .itilganclo ci Prefeito 
conveniente o ros.tmf.e. poderia «modificar n ?'e ferido contra
cto de 17 de .ianeiro de 1 R99 pnTo. f6rm.a '~> dnterminadn. neste 
mesmo nrt .. 2• e nos suhsequentes. isto é. taes ,são os prr.
écifo's da lei. como adcántc se vern. ficou o Prefeito nntori· 
zndo n óill.org-ar nma no1•a. cn?i~essão á emnrezn coritrahente. 

II. () re.l(fàt'e, à qne alludia ·a l·ni rlci C:cinselho. tinha de 
Rer n'os termos e pela fórina da clausilln. 11)~ elo cnnt.racto en
t.if.o vi!!ehte, olausnla esf.a otfe disnn'nha; "D0Mrrirlns o~ dtiz. 
primeiros annos da r.onccssiio, mrrli~nt.r. aiit.ori?.ariío do Poilcr 
tegislí\f.ivl) munir.ii:mtl. poâorá a Prrfeit.ura resi:at.itr esse ser-

. viço. ·Nesta hypothese, os criht.ract.antrs. t.eriiri o clirr.it.o a iJ.m 
P&i:amento ~m moeda cnrrent.c. det,ermiria.rlo . nela rnndâ li-

. quida do ultimo triimnio. m1~ TC\Pl'e~ent.ar:l 110 "'o dn im
portancia; o .capital r.nrrespnnrlont.e. aUi:lll'P.ntnrln rln, valor rins 
trnbnlhns fe!,tM rns dous :1H.irilns nn11:os. represrntnr11. o preço 
do res~n.te. . Quando. nms, fnltnva.m menns rln ~r. ln annns 
parit qhil n. 1\l:nnicinalidnde nnrles~c ndniíjrir tncln n nc"J:vh 
da Compàrihin. Te•le.p.hnni;ca. mndinntc n inrlnmnizn0fin. (ln. ~O% 
~ohrc o valor rlns edifícios. tBrrcnos o ê~tncües. c elo 33 o/o 
Sóbr.e O valor dns ápnàrelhos, rl\de transmis~nra n mai~ ~~ch
sorios (b!áiJsnlas Un. 25' e ::12• do ~nnt.r1wfn rln 17 rle ,ia
neil'o de 1A99), era n Prrrfnito ouiorl~zado erri lni rln Conse
lho n i'P.(Iu.Tar o snrvicri tclophonicn · nns l;r.rmos o poln fórma 
chi clausula 16' do cnnt.rnct.o nntíio vi~·Bnlr.. n. qun qnnr di?.er 
!ldll'l ó avnlt.nnn pntra•ment.o nm moedn. r.orront.n do um cn.ili
tal determ.iriado peTa r~nda. Tiquida do 1•ll·imo h·l~imin. hnvirla 

. 'essa riiêflrr,til ronrlá liquirln eomo a rln fi "'o fln rlil.o cri.nit.nl. crim 
() nh~mnht.n liirida do Vri.lor dos traba.lhds fr.it.os nos rlous til
t.imos nnrios. 

Afiistndb, assim, e desde logo, como imprdf.icn.vel G rcs
oate aut.ôr!z:ido, a léi n; 2.5tl01 de 29 de de?.r..Tiihro do 1921; 
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r'oi ~m summa c t.ão somente a rle uma autorização para, nos 
termos o na fórma, que a propria lei determinou, subst.i
t.n ir-Sfl a antiga concesstio, prestes a í'indar, por uma nova 
r:oncesstio, erí1 que ·os Jegit.imos direilos c interesses da 1\lu
nicipalidadc e elos munícipes não se acwutclamm, mas cm quo 
Bom van'i.ngem para o Hsco e para o publico, antes e cvi
donl.emcntc com prejuízo do publico c do fisco, foi quasi sem 
limitcR t.er a munii'iccncia legal cm [ll'Ól da cmpreza con
ccss ionaria. 

iii. O art. 2°, da ·citada lei municipaJ n. 2. 560, de 29 
de dezeinhro de 1921, diz textualmente no sim principio: 

"No ca"so de niio ju)gar conveniente o resgate a que se 
r11i'erc o artig·o precedente, poderá o Prefeito modific.a1' o re
ferido conkacto de 17 de ,janeiro de 1899, pe'la f6!•ma se
{J!Íintc . .. " 

•rainbem no contracto de 11 de .setembro do ·a.nno passado 
cliss(}ram as pa·rtes contractantes: 

". . . firmar o presente contracto de modifica(:úo do de 
17 de .iarieiro de 1899 ... " · 

A realidade é, porém, que, no tocarite ás vantaaens da 
empreza concessionaria, ficou cxtincta a antiga eoncessão e 
se creou uma nova, o que cm direito caracteriza a novação 
(Di'. Làcerda do Almeida. Obrgs., 2" ·ecl., § 85, pago. 337). E' 
certo qu·e, t.ant-o na !e i, como no contracto, a iwva concessão 
é dita uma modificação do anti;o contracto, isso, entretanto, 
cm nada importa, porque o caracter jurídico das convenções 
deve dcprchender.-se da sua essencia, não .dàs palavras com 
que forarri impropriamente designadas, ou por erro, ou para 
encobrir a verdadeira natureza· elo acto. ( Cbd. Civ., art. 85; 
Dr. Ed. Espinola. Annots. ao Cocl. Civ. Br., vol. 1°, n. 133, 
pgs. 230"1. l . . . . . 

Ora, ex:..v'l Cio ar!.. ~ 5 do decreto federal n. 5..160, de 8 
de março de 1904, e que é a reproducção dei art.. g• da lei 
tambem federal n. 939, de 29 dé dezembro de 1902: 

«Os contract.os, para 'fornecimentos, cxccuçtio de ~.erviços 
municipaes e obras, que não forem realizados por admini~
tracão, serão sempre feitos por concurrcncia publi'Ca, quando· 
excedam de. 2:000$000 .> , . 

;\_vultosa concessão de .11 de setembro do anno findo, o 
do que o valor dado .pelas mesmas partes contract~.ntes e ve
rificacão na sua ulterior transfnrencia :í Rio clll Janeiro and 
S. Paulo Telcphone Company. I.imit.erl, !\ rle milhares de con
tos rló réis, não teve a solemnidode leool. da concnrrcncia pu
blica, flUO po1• motivos rie ordem. pnbUca é exiJ:ida de um 
modo ·im.per•ativo na lei federal. A pr•et.erir,ão de. tal soJen;ni
dado importa cm haver-se r.omo nullo o contmcto ef.fcctundo 
Cod. Civ .. art .. 145, ns. TV c V: Comt.. Fcd .. nrt .. 59, ~ 1•, 
loi.J•a h: Dr, Clovis Bcvilaqua, Cod. Civ. Comm., vol. I, 2" cd., 
pag. !tOO. V) . 

TV: Rrnuncinnclo, como renuncion, no contracf.o da nova 
cn11c(lssfin :í !'~verslio, tal f!nnl ora re~·ularln no nnti~-":n cont.ra
cfn rle 17 r! e ,inncirn rle 1 R99 ( clnusnla 1 lt") .' a Mnnicinnlidnrle 
nl'ienou. mn ~ru direito nrlq!!.i1'irln ~nhrll n~ bens imm.mwis do 
.~C1'1Jiço telcphonic.o (Cod. Civ:, art. 123), e que const.ituinrri 
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para a emprcza concessionaria apenas uma p1'0P1'iedade i·e
soluvr.l (C. de Carvalho, Nova Cons., art. 381 paragrapho 
uuico; Cod. Civ., art. ü<\7; !J.CC. do Sup. Trib. Fcd., de f/1 de 
setembro de 1895, nn Jurisprudencin, pag. 179). 

Ora, se os bens immoveis do município não podem ser, ou 
vendidos, ou trocados, sinão cumpridas as formalidades esta
i.uidas no arf, 1.188, lettra a do citado decreto federal. nu
mero 5160, do 8 do marl}o do 1904, clm·o é a alienação oro.
eiosa, sem nenhuma justa compensação, ou para o fisco, ou 
para o publico, constante. da nov·a coneess.üo do 11 de setem
bro de 1922, ha d11 ser tida como infringente rlaquelle pre
ceito legal .c, portanto, nulla, na conformidade. dos funda
mentos do direito .iú. acima allegados (numero III) • 

V. A 1wva concessão, como autm·i::ada 'na lei do Conse
lho; c cffccLivamentc outorgada no contracto do anuo passado 
(H do setembro), não providenciou de maneira alguma so
bre qualquer relevante melhoramento no se1•viço 2JUblico d~J 
tclepho11Cs, que ficou, a bem dizer, como dantes era. 

Elia não teve, de faclo. outro objecto sinão o de, em de
trimento dos interesses publicos c do fi~co municipal, au
,;menlar fóra do toda a medida os .ití avnllados favores c be
neficias da em preza concessionaria, 

. São do interessA exclusivo da emprcza concessionaria, 
accrcsccndo-Ihc oxtraordinariamentc as. vantagens na cxplo
rnoão do servico tclephonico, as clausulas seguintes: 

a) a ll', pela qual foi a companhia dispensada de con
servar gratuitamente para o Corpo de Bombeiros as linha~ 
mais altas de seus postos, como lhe cmr.pria pela· clausula i' 

. do antigo contracto; . · 
b) a 11', que supprimin, findo o prazo do contracto, a 

obrigncão cm que estava a ompreza conce.~sionarin de entre· 
· ,qnr á Prefeitura. cm perfeito estado de conserva~ão, tanto os 
bens moveis como os immr.veis, apparclhos, rêclcs tclephoni
cns c o mai~ mediante a indemnizar,1io de liO 'i'o sobre· o valor 
dos erlificio~. terrenos c eslnr,ões, c de 33 o/a sobre o valor dos 
apparelhos, rMo transmissora e mais nccessorins do ~yst.ema 
emprc,::'ado na estarão telcphonica, feita a. avaliarão por nu
mero i~unl rle nrbitros nomeados pelas partr.s cnnt.rahcntcs, 
c cm caso de divergoncia e.~cnlhido por aquellc~ o desempa
tador (clan~nla 1 ,,. do antig-o contrncl.o); · · 

c) a 13', onde se restringiu o·llxercicio TICia Municipali
dade da ampla facmldade aue pela clausula 16' do contracto· 
anterior tinha para o rc~gnte da concessão, findos os seus dez 
pr1meiros anuas; 

cl) ·a 17'. que encareceu em proporrões oxCP.RsivM, com 
prejuízo manifesto para o publico Cl para a Municipalidade o 
servico dos t.eleph11nes: . . · 

e) a 22•, restringindo as pcnalidurlcs a qur., pela clausula 
27•, ·do anl.igo conl.racto. eslava sn,ieita a contrahente; 

.fl a 26'. nx-vi da qual i'icnu annullnrla aunlcrucr po~sivel 
fiscali?nrfin rln Pt•ofoiltn•a annnfn :'t oxnr.nr.iio elo r.t~nt.,nct.n; 

(I) n 27•, quo prnrnC'nU alo\ :H rlo rlczcmhrn rle Hl!>O o di
rAiln rx·r.lnRivo rnnr.rrlirlo :í rnmpnnhia nnl'U a exnlorarfii" do 
scrvico tr.lPphonieo, suhsisi,indn, pnrrm, a conccssito sem di· 
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reiLo cx·cl.usivo, até 31 de dezembro de 1090 e assitn desno
jo~J a Municipalidade sem co?nJwnsa(:ão alÓunw, do 'seu -di
rollo n, om 5 do novembro dn 1 !?28, adquirir o acervo da com
Jlll!'l}!i~l, moei ianle a indom~iznção ele 50 •1• sobre o valor O•JS 
uclnwws, tc!'renos o csl.uçuc:;, c do 33 •1• sobrL' o valor diJs 
t:r:;•ut·eiüos,. rilde transmissora o mais nccesso!'ios, sendo tal 
:li!CI'\'11 avaliado, o anno pa~sado, cm 7 .-DOO. 0.0·0 da olnllat•s; 

h) a 29', clausula cslu que Ll'aduziu os casos de cadu
crrlado prcvislt'B na 'ciausula 84" do contracLo an~crior· 

i) a 3'1", ]lO!' cujo pt•cccito a transfercnciu da c'oncessão 
indcpcndc do pagamento ele joia, ou elo qualquer contribuição 
ou imposto municipal; · . · 

j) a 33" quo attribu iu á companhia l.clepllonica a pre
i'orencin, findo o prazo ela conccssiio, para, em igualdade de 
''oneli(}úes, .continuar a explorar o serviço cont.ractado; 

k) a 35", pela qual a Prefeitura, mcdiant.e solicitação da 
companhia, requisitará isenção ou reducção de direitos adua
nei r·ns, sempre quo a legislar.ão federal outorgai' o favor; 

l) a 3'7". que, supprinelo aliás uma inexplicavel la:cuna 
da lei, r.stabclcccu um apenas - 85 - o numero de telepho
nes gt·al.uitos, sem vantagens maiores para a Prefeitura das 
já consignadas no antigo contra:cto (clausula 12"), tanto mais 
quanto a vantagem a que alludta a clausula 1.3• desse mesmo 
oontracto anterior não foi do nenhum modo compensada p~lo 
que ·dispõe o actual contracto na sua clausula 14", I, d, e 
II, b; . 

m) · a 38', qno estabel·óceu uma contribuição annual do 
3ô0 :000$ em favor da Municipalidade, sem que do mane1rn 
alguma possa semelhante contribuição representar de longe 
sequer o resarcimento a que o craJ•io publico tinha d1re1to 
pela renuncia ao que lho estava nsscguraelo nas clausulas 14• 
rJ 20• do antigo contracto. isto é, a acquisicão, em :l.928, de 
todo o necrvo [Ja companhia, com o pag-amento acima indicado, 
c a .participação annunl do 10 "I" sobre os lucros liquidas da 
em preza. 

Orn. nos actos admú!islPatit•os, c. port.anLo, nas concessõea 
ouf.O!'garlas pelos poderes puhlicos, acha-se pt•ecstabelecido o 

· ob.ier.tivo a que se dil•igc a declaração ele vontade, isto é, sa
tisfazrr a uma necessidade ou a uma aspirar,.ão ela collecti· 
vidadc (Dr. E.d. Espjnola. parecf1r na Re1Jisfa Jurirlica, volume 
;)(i, ]la~. 58; Arnaldo de Valles. ~Ln valid:'t drgli Atti Amminis· 
t.r·a!.ivi, png; 161; Trenl.ini, «L'o.tto Ammiuist.rat.ivn~. piiS'. t93), 
p.clo qun. segm\do couclne o emincnt.c Dr. Eld. Espinola (cit., 
nev., vol., 26 pagina 50) : . 

«Si cm voz. (]c sal isfawr a nmn uc~cssi·rlnrlo rlil comrnu. 
nhão. ,dr. promover o h cm pn bl ico. o ar, Lo om•rcinrlo em seu 
conl.m'tr~o. se elcst.inn anl cs ao brmeficio rio dcf.erminnda pessoa, 
cm det.rimcnto elo inlm·cssc collcclivo, deixará do ser por ollo 
víncnlncln n pessoa .iurirlica, cm· cujo nomo se fizera a de-
rlaraeão r!f1 vontade.» · 

" 
Afnsfarlns as hy.poi.IJescs. qnanfo á concessionaria, di\ 

ronrrtin c rio rlnln a nrimcira por inveJ•ocimil. a ~cv.nnr1a ntP. 
prln imnn~~ihilirlnr!c rln nrovn. !l, presumida como rle dirmto 
a boa r,: nn nclminislrnrüo publica, é fóra do duvida rmo, no 
cnso Wl'fcnl.r, ~i o cnnt'racto do 11 elo setembro elo 1!l22, foi 
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effcetuado c assignado pela 1\!unicipalidade, não obstante 
!tclle ~esc\1ri1r-sc intcil·amenló do se1·v·içu pu.blico o prover-s!i 
exclusJvam1;n lc. sobl'C os p1•oventus c os interesses. da em
prúza concessionaria, ussignou-o o efl'ectuou-o . a Municipali
dade. viciada, :i munifl.'slal··ão da sua vontade peJ.o erro sttú-
~tané'inl .. (Codigo Civil, ai•(, SG.) · · 

I , ,, . ' . ' 

Consoante a t.lcfillieãô de· Saleilles (' Do la Déclaration de . 
Volonté. pag. 12): ~=P"crréui· implique le dófaut de concor
danc·c . critre la . volhri.té vraie, àonc la volonté intime, el Ia 
volohlé declarée». E é substancial o erro, quando interessa "u 
objecto principal •da dcclaraoãu, ou alguma das qualid!lldes a 
cllc csseri.ciiws~. (Codigo Civil, arl. 87.) 

No seu com!nentario ao cli~positivo do Codigo Civil, escre
ve o illustro Dr. Clovis Bev1!acqua (Cod. Civ. Comm., vol. 1, 
2' tid., pag. 324): 

, ~ii:a .erro sobl'e o !lbjec,t•Lpriricipal da declar!il,;iio (in ipsa 
co1'pore rei), <LUanda a cousa directamente visada peio acto 
iirt'o é à qhe estava ria iritimção do agente. Exemplo; declaro 
\•etider a ,casa A, cjua!ldo P·Jnso vender à casa. B. . 

. Ha erro sob1•e qualida\ies esscncia~;Js do objecto,· quanao 
estes sãà de orderri li influir na dct.crminaciio da vcint.ade e so 
~up\:ni:n:ha\h l:rxist(lntcs. Exemrilo: com.p·ro um relogio do prata 
dourada; acrP.'ditaiido comprar um de ouro.), . 
. . Observam os .civilistas que o erro em direito rnlnvantc 

dev11 ser excusavel, e como tal se entende «quando nãçi pro,·a
do Oe negligencia gT•OSSCira (J impérdoave], de modo que UÍÍJ 

· se teria po.(lido Qvi.t.àl-o, empregando-se ns cuidados conve
nientes" (Ribà~; Dir .. Civ. Br. 2" ed., voL 2, pag·. 358; Dr. 
Clovis Bévilàcqua, obr. cit.., v o!. ·J, pag. 324) • A doutriná Cl
vilistica rlãci é; ·rmtrctanto, de acccitar-se nàquellés contractos, 
que ântes reievam dó direi~o publico, como as concessões ela 
~specie de que ora se ti·ata ( Olt.o 1\Iaycr, L e Droit Adm., AI!., 
t,J•acl. fr., vol. 3, § 39, pag. 2ft7), pois, segundo bem pundora 
Arnaldo de Valler (obr. CJt .• , pags. 168-9) :. . 
. . «Non mi sembra cstondersi al diritto publico la distin
zione, cho ii diritto ,p.rivato fa tra errare sensabile ed in es·· 
cusabilé; come nota gi uslamente il Cammco (I vizi di erra1·e, 
c i! .. ; pag. :J 17), «la dotrina privalist.ica h a il suo tondamento 
ncl.tJoncet.to di st.imolare IR diligenza dell'e persone i'isiche, in 
quello di tutelare gli interessi dclla parte. a mi rlanno si rivor
serj:lbbe la invnliditá dcll'alto per riguardo . a!le esigenze d1 
scambio; insomina di rost.it.nire la responsabilitú. alia vera v·o
iontá, J?er tener !'ermo !'alto. In diritto administrativo. questc 
piirticolil.ri condizii:mi non ~i veri!'icnno; e ]'interesse pubblico, 
elio é leso egunliuent.e da un alto viziato dell'errnrc, sta questo 
gehi;abili i:Jd mosihsnbif.o csêlltde che l'aii.O ]lOSSa mRi esser 
valido.'. 

· Alit\s, dada n. complexidade do assuinpto pouco adminis
trativamente versado de qu~ se occupa o contracto de 11 de 
setembro. do anno i'indo, essa é ra~ão mais quo dosculp·avel e 
atll ,iust.iJ'icavnl para o erro um que incidiu a administração 
püblica, e ·C1'>'o incvitavcl, assim, não obstante todos os cuida
çlos convcnientrs que no nc!;0cio dedicasse quem quer que 
fosse de orclihnria atlenç.üu ~ coi11mum intelligcnciu: 
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E' ainda cci·Lo, segundo os principiOs geraos de direito, 
que a parte qur. «alle:;a erro, deve prová l-o.». Aconterc::. porém, 
que, no presente c~so, o coni.J·u.cto qucsüoriado tem em .seu 
mesmo corit,ilúdo. a prova dn r.rro acima ai legado, e, não tido 
c,nrf\D Vici~do pe!Ó erJ•o1 t.cr-se-!J.ia ,de . h.aver cómc, illicito, 
pelo. que, mcapn~ de por elle se . adqUlru·cm, resguardarem, 
t.ransferirem, môrliJ';carem, ou extinguih~m direitos . (Codigo 
Civ., art. Rl). Ji:, c~nnl'orine observa o eminente Gablia (Nuove 
Ollestioni 'di Dir. Civ ., vol. I, p::\f!~. 31-2), a prooositó do que 
elle chama erra· incidens (t;o qual se compreheride o de que 
ora se trata) : . , . . 

.. "Chi .lo allega. non ha ptire a provárc alt.ro ••he ii difct.fo 
dell'elemento dell'atto o dei negoz!o .g-iuridico, che eg'li im
pugna. Inipervechi,. data codest.a prov.a, é naturnle ii supp·ro
vrc eh o la. impu~mata dichiarazione di. volontá, o ii consenso, 
furono dat.i per errare. Alia. parte ~ontrarin spetterá ,p,rovare 
o ~he existe l'olemento asseri to. mancare per esempio, l'ideri~ 
ti tá della persona, .la qualitá essenziaJ,e di una persona o di 
una cosa,. oprpure che ii stipposto errante era invcce in cogni-
zioni.J dei,Ja causa di ntillitá che vorrr;bbe far vaJ.ere... . 

Isto posto, tendo o contracto do 11 de setembro de 1922, 
o vicio resultante dó im•ó substàncial, o relevante por rl i
rei to, cm que incidiu a administração publica, é elle arinul
lavel (Cod. Civ., arts. 86 e 147, n. II). c, assim, d1wc a stia 
nnllidadc ser juLgada por sentença (Cod. Civ .; art. 152). 

VI. A clausula. 17", do mésrrio contracto é contraria, com 
pre,ili,izo para ô publico e nàra a Murlici.palidadc, ao art. 2•, 
J1,· XV, da lei m., cit.. ri. 2.560, de 20 de dezembro. de 1921, 
quan~lo: 

a) na rMe geral, e para o cambio de 14 dinheiros, ouro, 
por mil réis, estabelece, em relação aos tclcp,hones de resi
dcncia, a assignatura deveria ser de 385$714; 

· b) ainda na rêdc geral, fixa, para os telephones de es
cripl.orios, o nstabelccimontos commerciaes ou industriaes, 
rc~p.ect.ivam.imte ·'ao cambio de 14 o de 13, as assign~turas 
S()mpro annuacs de 220$ . e .de 240$, sendo que a lei fixa 
r.m tacs casos os preços ri c 2<14$285 ·e de 230$769. . . 
. . c) estabelece, tambem nn rêd~ geral, com o cambio a 
13, por tclepbonemn (eomprchendido nos primeiros dons 
mil), o preço de 180 réis, sendo c. lega.! o de '173,07, réis, e, 
como os ·cabios de 14 c de 13, J;Or t.clephonema (comprehen
dido nos execdenf.,es de dous mil), os prrrcs de 110 c de 120 
réis superiores aos ela lei, que são respeclivamente de 107,'14 e 
de 115,38 ré is; · 

d) !'L xa, nas ri\des Jocaes, c quanto aos telephones cm es
tnbclcciincntos commcrciaes ou iridustriacs c repart.ições pu
blicas, wmo nssigmiturii arinual. com o cambio de 14 c o de 
12, os p.reços i;cs,pect.ivii.ineril.e de 700$ e 350$, qüe por .Jei são 
do 284$P42 o de 343$750; . 

e) dispõe no .parngrapho unico do n. III, que não está 
do accôr.do com o ar.t .. 2°, XVII, parag·rapho unico, da Ic!: 

() determina sob!'e as oscillaçõcs do cambio, no u!Ltmo 
periodo da Jetlrn a, do n III, do modo evidontcmont.c con
trario tí lei, c em todo c qualquer caso de uma maneira pre
,iudicial ao ussignanto c no . publico,. pois. que. terã(). ~cmprc 
de pagar; na vigcncin de taxas ele. cambio fraccwnartas; os 
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preços correspondentes ás taxas do cnml"io inferior, como fo
ram indicadas no contracto. 

Verificada, assim, c-om prc,iuizo para o publi,co c a Mu..: 
nicipalidade, a diverg·cncia entre as determ.ina.çücs leuaes e 
a referida clau.cula contmcta.nte, esta ultima, nos pontos in
dicados, não póde prevalecer c (,em conseguintemente de ser 
annullada. (Arnado de Valles, obr. cit., pog. 174; acc. do 
Sup. Trib. Fed., ele 27 de agosto de 1922, na Rcv. do Supr. 
Tt'ib. Fec(., voi. 48, pag. 154.) 

VII. Cedido o transfet•ido no Lermo de 13 de nov·embro · 
do anno findo pela Brasilianisehe Elcctricitat-Ges3elschaft .á 
Hio de Janeiro and S. Paulo Telephone Company, Limited, 
o contracto de 11 de setembro do dito anno, a Municipalidade 
de:sto Districto Federal pede a V. Ex. mande citar as mes
mas compall'hias nas p·essoas ·que legitimamente as represen
tam, para, na primeira audi·e·ncia, a,pós a citação, sob as penas 
legaes, inclusive as de lançamento a revelia, verem-se-lhes 
pt•o)Jlõr a presente accão ordinaria e assignar o prazo legal 
para a contestação, seguindo os demais termos do· processo 
para, ,julgadas em sentença as nullidades acima allegadas, e 
o.nnullado o contracto de U de setembro de 1922, subsistir 
mn inteiro vig·or o anterior de 17 de janeiro de 1899. (Cod. 
Civ., arls. 15,2 c 158), condemnadas tambem as supp!icadas 
nas custas. • 

P. P. N. N. especiahn~nte pelo depoimento pessoal de 
cada uma das supplicadas, aos arts. 1° a oo desta inicial, 
carta de inquirição para dentro c fóra da terra, exames no:! 
lhTos e. documentos da,s mesmas supplic!J,das, exames e vis~ 
I.OI•ias, com ou sem arbitramento, inclusive cm todo o. acer..; 
v o da cmprcza telcphonica, etc." 

ORDEM DO DIA 

Votação, em 3' discussão, do proiecto âo Senado nume
ro 12, de 1923, aut.orizando o Poder Executivo a adquirir a 
casa da rua S. Clemente n. 12.1. em que residiu nesta cidade 
o Sr. Senador Iluy Barbosa, com o mobiliario, a bibliothec11, 
o archivo, 011 manuscriptos e as obras ineditas, pertencente! 
MitJClle emincnl.a brasileiro. 

!E' rr,jeitada a scguinf.e 

' Ao arl. ,,. - Em log·ar· de « abril• os creditas que forem 
nPccssarios ou a J'azcr as operações de credito precisas>, 
diga-se: «a abrir um credito até a quantia de 2.000:000$000 >. 

Sala das sessões, 2i rlc ,iulho r\ c 1923. - Irincn ilfacllado, 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra pel-a ordem . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrado Senador, 

O Sr. Irineu Machado -- Rcqur.iro verificn,çiio rla vo
lacão, 
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O Sr, Presidente - O Sr. lrineu Machado requer verifi
caçüo da vol~Gfio. 

Queiram luYanlur-81J ú~ sonhorcs qutl volum pela emenda. 
(Pausa.) . . 

Votaram 10 Sr~. Senadores. 
i Queiram levanlat•-se os senhores que votam contra. 

(Pausa.) 

Votaram 27 Sr·s. Scnaclor·cti, 
A emenda foi rejeitada. 
E' approvado o projecto, que vao á Commissíio de Re

dacção. 
Votacüo, em 3• discussiio, do proJecto do Senarlo nume. 

ro 14, dê 1928, mand~ndo cont.ar ao engenheiro civil Anto
nio Carlos de Arruda P.ellrão o t,empo' decorrido de 24 de no
vembro de 1889 e 14 de abril de .1903, para o cffeílo de :ma 
aposentadoria. 

Approvaclo, v ao t"~ Commissão de Rcd.accão. 
Votacão. r.m discussão unica, do véto do Prefeito do DJs-

. tricto Feueral. n. GO, de 1921, á' resolução elo Conselho Mu
nicipl que isenta, rluranle d0t1S annos, do pagamento de ta
'!:as, alvarás; emolumentos e demais. exigencias, as casas que 
forem construídas nos disttictoil da zona rural. 

Approvado; v ar. ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
Votação, em discussão unica. do véto do Prefeito do Dis

tricto Federal n. 41, de '1922, á resolução do Conselho Mu
nicipal. que manda incluil•, para os effeitos do pagamento de 
gratificação addicional, o tempo de serviço prestado pelo 
Dr. Antonio •reixeira da' Silva, na Directoria de Saudo Pu· 
blica. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Pmfeito. 
Votação, em discussão unir.a. do m!to do Prefeito do Dis

tricto Fcdei•al n. 112, rle 1922, á resolução do Conselho Mu
mcipal. que manda contar, para todos os offeitos, a Leode
gard Lage Sayiio, 4• cscripturario da Directoria Geral da Fn• 
zenda. . 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
Votação, em 1" di'scussão, do pro,iecto do Senado nume

ro 16, de 1923, autorizando o Governo a auxiliar com a quan
tia de .10 :000$ de uma só vez. e nam acquisição de mobília
rio llscolar, á. Escola de Art,es, Sciencias e Profissões Libe-
rac~ Orsina ela Fonseca. . 

Appr·ovado; vac ú Commissão ele Financas. 

D [POSTO 'SOBIIE 'I'INTAS E VERNIZES 

3• discussão da propnAiçiio da Camara dos Deputado3 
n. 15 de 1923, CJUc modiliea o imposlo de consumo sobro , ' tiutnH e vermzcs. 

t\pprova:da; v ao ü sanccão. 



1lEVI~RSÃO AO SERVIÇO ACTIVO 

Continuação da 3" discussão da proposiçao da Camara 
dos Deputados n. · 1)4, de·1013, autorizando a fazer reverter 
.ao quadro dos fun!lcionarios dos Correios o ex-primeiro offi
cial Manoel Vieira Nina. 

Enr.errada. 
E' approvada a seguinte 

EMENDA 

«Em VPZ ele «far.cr reverter~ diga-se cmandar contar o 
tempo .em qÚe QStevc afastado do servico, para O cffeito da 
aposentadoria.» 

··. Rala d~s SEHões, 8 de onLubro de 1920. - Mendes de 
A~meida. - José f:uzebio: - Costa Rodrigues. 

E' approvada a proposlcão, que vae á ·commissão de Re-
dacção. · . 

CONSTRUCÇÃO DE UM CARRO-FEMEO 
. ' . 

· 2• discussão do projecto do Senado n. 144, de 1921, au
torizando a·· conceder um auxilio de 1·80 :000$ a· Alfena Tili
:o'lieira Branco, parà a construcção de um c!Lrro-ferreo· indes-
c!Lrrilavel. · 

Re.ieita~o. 

O Sr. P.residente - Nada mais havendo. a tratar, d~
siç-no para a: sessãô de amanhã ~ se_guinte ord!3m do ~i~: ·· 

3• discussão da pro.posicão da Carnara dos Deputados 
n. 2, do 1923. considerando ele utilidade publica a Caixa Au
xiliadora e Benenccnte do~ Funccionarios Publicas do Estado 
do Rio de Janeiro (com parecP.r tavoravel da Comntissão de 
~~~tiçàP. Le~i~fação n. 69, de/923); ·· · ' . 

a• discu~~ão da propnsir,ão da Camara dos Deputados 
n. 108, de 1922. considerando ·de utilidade publica a Associa
cão dos Chronistas Spor'tivos, de S. Paulo r com parecer (a
voravel da Commisséi.o de Jttstir;a e Leaislação n. 938, de 1922). 

· Levanta-se a sessão ás 14 horas e 25 minutos. . . 

52' SESSÃO, EM 31 DE JULHO DE 1923 

PI\I!:SIDENCIA DO Sn. MgNDONÇA MARTINI'l, 1" SECRETAR10 
'•' I ' ' I' ' ' ' ' - ' 

1 0 

A's 13 1!'2 horas aclh!lim-sc p.rese11tes os Srs. Mcn~onc.a 
Martins, Olegario Pinto, Silverio Nery, Laura S<Ydrá, ·· Jnsto 

' . 



I 
) 

~gssJi.o EM ili DE ,JUU!O DE i!J2:J 

Chcrmonl, Cunlta ~Iaclw.do, Joaú Eitscbio Costa Rodt•ig·ue:;, 
~nlon.inü Freire, Bcn,jan.lin Barroso, José 'Accioly, João Lym, 
J.'crremt Chaves, AnLOIIIO Massa, Vcnn,ncio · Neiva Manocl 
Borba. Hosa ~ Si!Ya, Euscbio de Andl'ade. Araujo 'GóBs Pe
reira Lobo, Gonr;alo Itollemberg, Siqueira de Mcn~zes, Antonil) 
Moniz, Moniz Sodré, Nilo PC(IDnha, Modesto Leal, Paulo de 
Frontin, Sa!!tPUio Cnrrôu .• Buen'J de Paiva, Bm·nnrdo Monteiro, 
Al,frcdo Ellis, Homwn~;:pldo de Moracs, Carlos Cavalcanti, Af
ifonso de Gamargo, V:Ida! Hamos, Carlos Barbosa c Vespucio 
de Abreu (35). 

O St. Presidente - Havendo numero, está aberta a sessão. 
Vrw ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario (se1·vindo du 2") procede ú leij.ura da 
neta a:t .;c~l'!t. anterior, que, posta em discussão, é ri;p.[lrovada 
sem reclamaçiio. · · · · .... 

O Sr. 2• Secretario (servindo de J•) dá conta do ~o~~:uinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputados remet

ter.du as seguintes 
J>ROPO SIÇÕES 

N. 26 -1923 

E'menda ria Gamara dos Deputados ao proje~to do Se
n~dc., autorizando a constmcçiío de uma estrada de rodagem, 
adaptada para a.utomoveis, entro Porto Nàcional, Goya.z e Bar
reiras, Ballia. 

A:o arL t•: Onde se diz: 
~o Poder Exe.cutivo mandará construin, dlga-se: cFl~a 

11 Pouc:r Executiyo autoriz~do a mandar cor,struir~. etc. 
Gamara dns Deputados, 27 do julhn de 1923. - Al'n'Jlfn 

Iludri0iws rlc .4.:.c?•edp! Presidente. - Pedro .da Jinstf} Reoo, 1: 
Secretario. -- .4scendmo Cunha, 2' Secretario 111terwo. "- A 
Cp\ilmlsstt:o de Finança~. · · · · · 

N. 27- 1923 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica n Presidente da Republica autol'izado a 

albrir pelo Ministerio da Justiça o Negocias Interiores, o cre
dito ~spobinl de 9 :793$760. para indemnizar o Banco do. ~rn<Hl 
das quantias quo desembolsou, cm 1920, com a cxpedtçao de 
cumbiaes, pn.ra pn-grum~nt.o a ~romber(l' . & Comp., de _ Ham
burgo, d~ uma prensa a~Itomnt.Jca .at:Iqumda para a ontao Jn-
spCctoria de ·Dr,mographm Samtv.rt~. . 

Art. 2.~ p.jca ig-unlrmento nutomndo n a<hrtr. p~lo. me&mo 
minlsterio, o cr~dit.o d~ ! : ooo~. para pn.g-amento da aJuda tJo 



cusLo que compete ao DcpuLaJo pelo Eslado do !lia Gl'anc!c do 
Sul, Ildefonso Simões J.opes, rclu.Uva ao anno de Hl22. 

At·l .. 3." llcvogurn-se us disposi1;úc,; em eonLt·m·io. 
Camat·a dos Dc•pulat!os, ~i do ,julho tlo W23. - ,11·nol{o 

Rodl'Í(JUCI! tiu A:::cvedo, Pt,esítll'nlc. - Pedro dct Costa J/eoo, i" 
Secretario, --- !l.~r:,mliiuo l'u11ha, 2" Secretario inlet•mo. ·- A' 
Commissiio ele FinuLH;ns. 

Do mesmo Sr. Seet•oLtwio com111unicando ter acloptado as 
Cir1endas do Senado :í proposil,,ii.o que releva ela prcscripniio 
nm que cahiram os saWoa Lia~ ~u!Jvensõcs Yolatlas em HHil e 
Wit!, para n l!'aculctaae r.tu l>a•cito Cio Itcci:fo, a quaCi'oi .en
viada á sancção. - Inloirndo, 

Do St·; miniilll•o ela Fazenda soliciLamlo a devolução dos . 
documentos que mst1·uiram à requerimento de .Tosé Lnpcs 
Martins o outros, solicitando o pagamento ela quantia d.o 
57 :~~2.'1!, ~Jn virtude a~ sent.~nça judt·cmria. - A' sc·crotaria 
para attondnr. 

Do St•. Pl'cfcil.o do Dis·Lricto Pedcrul, romettcndo as ra
zõe~ do veto que uppoz ú resolução do ConsoJ.llo Municipal au
torizando-o a ceclct• a funccionarios publicas predios pert~n
contos á Municipa-lidade c que niio tenham applicação ·aos seus 
~urvi9os, bem assim tnrJ•.cnos não construidos, mecliante dc
termmada~ condLçõcs. - A' Commissão do Constituir-ão. 

Do Sr· .. hesi-cíl)nf.c da Gu,mara Mnnicipu!lio Ca;mbuey, fa
zendo um ap,pello no son ii do d() ser excluído da proposição -IUO 
:llJ?p,·ova a inlorverwão no Estado do Rio do .Tanoiro o pt•inoi
PiO ela, autonomia !1:iunic.ipnl. - A' Com missão ele Constituição. 

O Sr. 3' Secretario (S07·uimlo de 2") procede ú. lcitur_a dos 
l>Cgumtcs 

P.\ltEGEilES 

N. 117- 1923 

'J'cm -por' princip:Ú fundamento o véto que o Prefoite 
nppoz ú resolução do Conselho Municipal, equiparando, para 
tndr,b ns effeitos, os vencimentos dos serventes extranumera
rios da Escola N ot•mal do Districto Federal aos dos funccw- . 
nat·ios de igual categoria do ·quadro ordinat•io do referido es
ta'toell!cimcnto, o i'aclo de haver sido a mesma resolução 
aduJIIada. quando o Conselho funccionava em sessão extraor
dinaria, na qual não lhe era permittido, em face do cxprllSSa 
di~1.osição de lei, r·esolver sobre assumptos outros que niío o~ 
indicadllS nas mensagens do Prefeito, e entre esses assumptos 
nã.J r;gura o de que trata a mesma resolucão. · 

nc accõrdo com o pensamento já externado a respeito 
d!l anteriores casos identicos, ó a Commissii.o de_ parecer quB 
o vétt seja approvado. 

~ala das Commissõcs, 30 de julho do 1923 • .:.__, Bernardi11o 
Monteiro, Presidente. - Ferrcil'a 0/wvcs, Relator. - Antonio 
~Ion'iz . ....., Lopes Gonçalves. 
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·,. · .. · :, . , '. Srs. ·Senadores ·__. Por· ter coristltuido objecto ds delibe• 
· .:; •' · . racão .. •dq, Con~lho. ·Municipal,. iii!.. sua recente .. reunião,. convó· . 

.. - ..,: 

. 369, -

. . ~-. ·: ·. ca.da· P~ll.' tratar:de asslimptoscds todo 'em 'todo <lifferentes. 
/ .:: . . ; .) nes:'\ ~~1:1o9ão .. á . prese~t:fl rllsphicão. : .:· ·.<,. · · · · .... · . · : .• · -
: .. .. '\t! ·.·•.· ;~. '.··~·aÇ~~o,_'Ji:orqué:às.·.minhB~:respOJ\Í!ail!Íidades não· COtieen~ ,·· . ;,c .. : tem ''1\113. e-u:;~olla~~re n.o.:pos.terg!1-oão da· Lel ;Organica, impon~ · 

j,>. .. . :· .do-me,,ao·cqntt'lir!O;:o dever de a defender .. - · > ·. ·.: -
: > . .·:. > , · · .·Se .. ri~o:-J?astt!~ae(Q:-que dis.Põe/na· pàrte final tlo par;:Lgra.; " 
.·::r: · · • pho .um.co; ·o, art:.•.tl? do 4ecreto·n~•5'.i6Q, de .8 .de". marco dB ... 

· 190'6;· $eria eu levado' ao ;exérciéio .dó véto. por duas .outra& ·- ·.· 
'... :· ! ruanifestas:iniracoões da' .. mesmá Tei; < ·.: . d,/ ·: . • .. , : 

/ · ,.._ .: . · . . -, .'\:~ :Eq'-!1 p'~ràndõ; . pat~ Jgdo1( os effeitos, -venêiiJ!:ento·( dé. ser-.: .·. · . 
. ';,',:.'·':' , ven~uar1os.ext~ap.um.erar1os aos'.do~~;se~entuar1os .do. q~adro,; · . 
. ·•; .. · ,._, ·'or:dmarlo, ·prat1cam-so, ·ao' mesmo.tempo,:augmento de· :vonc1-· · · ·,.::, .... < .. .- ·mento é ox:eação .de· log!ires:, 'Unia ·é· outra ·cousas· só'-.podem· · 
>..'-:.· ~;.~·:· '···ter 1ogar ppr iniciatiya. dei ·p,refelto, ·.segundo .o. que ::orecéitúa,· · 

. :-,:;:.;:.;,\' :em',:text.o orystalino, ;o.'§ 3~dó-a~t.<28.: \: · . . :: · .. · :: , · 
·' ·;C:,:/,'{ ~:.~ .. :, ' : .. ·.:nig~~~e· ;é!ri~Jorai-!que,. âperia!l ése. eqqipara!iJ:', vencimf,lnto~. . . < ,rc,_;').:.•~::::,"é facto. llllilU~lVel· que .. terá-·~ido •OS :seus ;)Velioim!lnto&.au.~{ln-:; 
.. ·:.·.< :::;·:·:>·•.· ':,ta~ps ·que~,. yingando. a .reàOl)l~ão,p~ssar a. recel:ler,. m.1us; .. : :.':~ · ·.. · 
',, .. :.•·.··•\ .. ·,..,·· .... ,.· ... . .-. , ... " .. ~ .... ,.---.· .. - .. ~ .. ···~··-"' ,_ . •'.,· .. :-~.- .... ~ •" . :~~t::;s~:)·:.' ::~'•o;sirrcto .. ~ederal;::15 .d~ .. ia~~u.~· âe:: ill2ir; .. :.;:. :.{iaO~ i~à't~.: 
. i~~!~f::~L:~:•.· :. : \:~:·:. 0:: . . :- < . •:;:,::_, ·.:. ' · .. ; -,:· <i, , ~-•· ·.:· <~.<~:· .. ·•... .. ··.·.· .. > ·· .... -. . :,-···· .. :L :. 

<:••';.,: •,;·. · .. nEsot.uc.t\o 110 coNsEL~o. M.UNICIPÃr.>X·ous·siNIEPEREM o :"viWo'' 
:--.•;: ... ; • ·• ·•·· · :· .. : • · ,. •· '' ·N 12···os·- :1:~23 'E''é)' P-UIEOEII:··suPM · ·. · · ·•. · · ' ' ', >?:·;:~':.-.,:'\\•~', ·:'',,•<'.,;: ":~:·.-·:;,.:;• ,•·;,/"< ','·,:.< ~,:1·::!>_,·:-,,..·~:',{;'•1 i<·· /~':'w:,--/•',11' ·~· '1 

.· ~ :;.~-, ;-; ·- :. : ... ',: o. co'ris~lÍlo .Municipal' iiêsoiv~-= .·. ·>>· .... , : :. :I . : • • • 
," ,' ~' ;, ,' }'· ,• '' • • • I ,; ' • • ' •, • ?I ' ' ' • ·: •}• •<: ' ~ I ' ' I oll ' · ··>· : : .. · · .. · . , .:AJ:C'.t;• · Fioain': da~aata. desta lei em·1:_deanLe, ~equiparados, 

~ 
:::~-.:,; :, : . ',para .. todos -os:·effeilos,~ ~s vencimento~ dos:.s.erventes extra_nu
,. -:-~:·· .· . .' merarlos· .. -da ·:Escola 'í·Normal·_ do Dlstricto~'Ffld&ral, aos d(ls 

.:~':: ::: · : ·tun~cionarios·: ~e :igual .oàtegoria do.:quàdw-ordina~io .do refe-: 
· ''-"·''L~f :r.ldo .9s.t~ele~in,ientu~''4é<ensino,. fioàn~~ O:·Prefeito aut!'r!zaddo. . .. 

. '.. ·,: · ..• -':··.·a~abr,~r.:·os.'.'creéb(os·.·que forem·.necess'"'lo&:para a .. e(feotlvllla e 
" : : .. · . · · 'destli ~e~oluólo no :yigente .. é~rcioi~· .' • . · ·: · · ~, . · ·.. · · · · ·· 

\. 

: . ... ·.:" ---: : '.cAJot;' ·2;•~-Revogam-se as·'disposlclles em oontrarlo/ · . ·.·· · ... 
·,:··:(';:;:::;.::-:~ .. · .·: :"';. ~~-Di~t~i~tô .-::Fecierâl;·.·~Ín:·'t~'· de 'ja~étl'o ;:d«i;).92s~:.·:)~ ··BJêrlr~ · ·· 
_}:~;··i'.'':~ ,:·'niJIIIO':'M~mo Noguetra·,&,~tdo; Pres!d~nt.~.>~ AZ~er,to ea't~ . · 
>"· -~?:: ... ·m..~.t·:·~e, A;bre~(i~ s.e.oretarl~.'·'-.. .Ca~f4o P~s~cla,.;~·. s.eore . .tn .. ·., .. ·.s 
, , ·~ .. , · .. :rlo .. , :-:··~ ~mpr1m1r. .... . . . ....... \:. 1 ••••• ; • • . . •• . . • .• _ 

.;,.' ,' ,' ,. . :·- . .-~·. . "' ' ... . ... . . . . ' .. . '·' ... '· .. 
::-:,:.;.__,,, ... '. ::>, ':. ' N. :Hs;_.:, i92S:. · ; .. .. 
:.~~:.:-~~-.. --~;.:··. ,:· • •• --: ·:,- .\ •• \,· • 1 :·.>. -,, -< .. · _.- -~- ' - .. ··- .... -. ·--:-
·:: .. :, ·. ·.'. ·Por éontravit\ o ·preceito· imperaUvo do ·par!lgrap~o 'bm~,~o, . 
· .. · •·,· · · · 2•· alinea, do art ." .s•.:d~ ··Lei prgo.nioa dQ .. Dist~l~to, .a om~ . 

·. i,/. . 1ni.s~lto de .parecei: q)le,o véto·. seja. approvadq.; ·<: .. -, 
.· : <!·:. · · . . · ' : ·Sala· das. q9mmis~Õ~s.~ 'eii{ ao·. _de :,Julho .. de .; 023. ·..;,-·,Per~.· .. · ' 

· · /. < · ··~ .• nardlno .Montc1ro, Presidente ......... :Lopes.· Gonçalves, .Ret~tor . 
. ·' ·: : ;.:..;. .. Ferreira Chave.~.'...;;.,. Antonio Monil.· : . ,· • . · · · 

' , .. •·· .. · ... s''·- Vol n~. · ·· · ······ · · ·' ·•. 24 ..... 
\· .. ,- ·_,.. 
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'. I . 

. 1 • .. ·• -~ 1'' ··,: •. . .-··· ' ' . \ 
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' . 371!J . · ANNAES, DO SENAJ)o · . .., . . · ~ 
.. '.-'!'' ·. '\ -·-· ..• ,'.I,' 

. , · ·· · · nAZÕBs DO ;~vtro" · · · ; ' 
. . ' . . _··. · __ · ' ' . ·.• .: ' ·... ~... . ': ~·-· ... : ·. ;_ ·":- ·.:·· .. .-__ :_··.-:,· ,:·· ... , .. • 

. ·. Sra. Senadores -· 'Como sabeis, fo~-rne neoessarTo convP-:. :, · ··.· , .. 
. . car.o Conselho' Municipal ,e, fazendl)-:-0 a 12 de,d!lzembro·td-· .. · .•. _:. '': 

. · umo'tive:dedeolararos•fms.dessaconvocacAo•;:. ...... ·.~··· ·-.-., ':·:·:-,· 
· · .. · · . · Sobre•· nenhum outro · aseuinptd · po~eria : elle · de,llberar; -. · · ,. : . ;-:~· 
. _ porque. lh'~vedavam ·as disposicõe§··cathegoricas: dó.decre_to · : ···: · ..... 

n. 5.160,' de 8 de.marco de-:!904,·na parte:flnaldo,par~grJ1pho_·~ (.: , ( 

unic~~~ 11~~o:;bl~fio .hii~ :foi/~Iltr~tarito. :res~'ett~d~:: ~~m~t~ de- >: ... j .I 
monstra, enl.re ;outras, :.a presente .'resolllCilO~:->C1,1j&,._.: rf:!dllQCilo . , .. 
final -foi 'entil.o discutida Er·.:votacta. >: .· < · . ·. ;: ;_:";;,:..'~;· ? .. · . , .. · .; -~ ~ .. I 
. . .Nilo se trata de ttma ~lmples·rornmlidàde:·:ppJJ;tar s_obre a. : · ._· .. 

· redaccllo:!_.il!al.:.\1· um_lrdeliber.a_cA_o:ltU_ e .. e_n:v:_o_Ive_ .... ___ o __ s,:-J:OO_ ._ ls.al~os ._._ .:_:.:•: .·,_ 1 
interesses ;·Assln,, sem flagrante .offens& .â le1, · b.,P~J~cto de . <. , : 
q~e ora me :oc.cupo não póde ser ~onverti~~ em)ei; ., . · : . . . . · ~ .. : · .. 

. _... Nego-lhe·.sanccllo, por-Isso.· ... ,·.·, . .,:. · ·· ·. ·. ·-~·. , .. ' ;., ' ... 
::·· :· .. Demals,·_precis~m ter.:JJ!aradeiro··,··.essas·: con~essiS .. es·,:cp~&ra.;· .. : .. · ·:·.::·•·.'.· 
contag.em.·' de' te111po; ;.~o.~. lv .. ~<de: cons .. t .. an~s :. iri.l. u. sti. o.as .. -.e.·.' ::·a.l_é .•. IJI.,. ·.·:.''.: ..•... ·· {.·: disso ·de sérh>s· prejUJzos para .o. erario·múnfclpat;c:: ··. • .. ' ·:.,;·•';. : ' · .· :: :'·:· 

....•.. · Á'mellos qu~ :se. ~rate de.oaS,os :tAo:excepcionaes qtie;i,;P.ori:• •, .:·:~ ;; • 
. sua· vez, nossam.~;JUStlflcar· .leis, .exoepoionaes; .;nllo:·.é. razoavel . ::. :·.".;". 

, que. 'o ,p!strlcto.~edera.l:<recorilRellse co.m'<vant.agen. s·. mai~-;.ou-.. '.''.'· •.:··,.;,:·:·'.\!;,, 
: . :menos: 1rnrnediatas; o •tempo•·gastõ •em. serviços ·quà<lhe. nll!>''fo~,:~; "': ):'': 

m Prestados . . ' . " .. '". ' ' ' ' •, . ... ... •' '• 
.-.~~- ·-:~·;· ~a .. ·· ·. , · .... · ·~·- .... ·' . :. ·,, · ·-- ;, J ... :-..,~,-: ...... ·1 .. ~~-' · 

· . "Na espec1t;-' accresce'-que·se permJtti-a:fosse':> -serventuar10 !·,. · .. ·. 
oc. · · favorecido 'com·duph>·contagém de. tempo,··desdobrando.:õ·em,. .: < · ·~~;~·. 
·.·-:.' . ,que; por forca do regulamento da Inspector!& ·de ·Mo.ttas,:,pr'es._ .. ~···~z ~ ;:~ ( 

'• 

·.··. · tou serviços dlurnos.e·nocturnos;·· .:-:•·-' .. i:·::·.:·· <. '::.· .. ··:.,/!:,,· •::" ·>·•:·: 
... •'• '-. ''!_·.,'·•.•· ,·., I'·-~,'.'' '_-'~··.,.·, .. ·.--,,.. ,; ·.,'J'. ''.- .,-;,,,· .(• • .... ·.,·· .. _.· ",;_.jl •• 

.. ., ·. / · · Distrlcto Federa1;J5:de.:janelrô:de t923\:.,.,...11lcéQr, Prata~.::: •<, •: 
··· ·. · .. ·. ····. ,· ":· . .::··(: .. (:.,:::t;:·~::.',;·~:~ .. (z·_:~ . .- .. ·-:)-~··~;:: .. :;..t;·/_::.·). :i!·i:~·· 

RB!!OLUOÃO 'DO' CONSELH:O ~ICIPAL A<Q'!]B,'BB •IIEFIIliiw~o' ~VÉTO'!. • :.: ·. '.>.:.: 
·•· . ·. · • · ·-N. ·.fs 'nE·f9~3 •E·o i>ARBc~·supM'•·· .... ,.-, •• , ... , ;•' .····: .. ·-··-~_-.,!:':r·.:·:,_· .. ,~·-,\ r:. ,. ··,.· .:.:'• ·,-. ·," <,·~;:,-_:·'·,\.-:::; ... ·· ·'.·.:~~:-~~': 

· · .. : o Consei~~::Munlcip~l resoly~ :· .... ~ }r<~-:·.-~· .' .,·.·:.: ... · '·.,:;.-:· .,··,:: ,. .. _··.>. · ·" 
. ·,. 4-r.t~' I.• Fica c1- Pr._efelto. autorilado ·a· máhdar··:oo.nt~_r.; ,;para;. ·':·.~ ~ · . . ' 

, todos os· effeitos, ao bacharel Adolpbo Hollanda•Cttnha,-1zelador ·· · ··,,,,, ;' 
.. da Inspecto ri~ de Mattas.;.Jardins;: ea~a 'e.·;p~~cj(:!;:~•)~!l:t:l.odoa de.·, '/'';.! ;, · .. · 

· · tempo .decomdos: de.16. de.:.malo~~ 1894 -.a_;22, de::.noV.el!lbr.o .. : .; .. 
. :de 18~9;:de~Si ·· d:~ Jutubro;'de · .191S.·,a. 17 :de ·novemb~o.··<(e' .. illf4,'::· - :;_,c . 

· ·.. 'de;4 .d~ Jtlnho 1lt.•1.5.d_e d!)zembr<i de:i915:·e.cle 2.2 .. dil'.f!)y'e~eiro.,: ::;·;;: · 1 

. de · .. i 91-t.a :··. 30 . de_. :setembro ;.de 192,0, dllJlante· os : quaes .servi o ._. ·. • :-,:: ; 
. success1vamen_te;'·.:ao ··ExerCito Namonal : a·:Polhiia •Civil·:.-e'·· á•.:, ~ ·:.'• : .. 

--~~unicipalidàde: do : Dlstrjcto Feder~l;::;:eJíllllo: ~ate. :ultilllo:'p~;; ·. ·::: .: 3: ··· 
r1odo :em .servico···nocturno. concer.nente",ao,.•cargo • .que •·::-':ol'a. ·· :.,.<:: ' . 

'· '-

-~exergrrt: .. 2.~R~~~kaht-s~ as:disposl~~~:~-e~ ~~k~i·io.' :, .... -- ':, ;~/:i; .. ,·.r: . 
. ·_.· · ·.· pist~icto··~~deràl, ;fO ·.de janelrQt:· ~e:.'fif?a:· :~. ·J~Jrôn~;n:o .'.' ::-. ·:} 
· Maanmo .Nog11e1ra·. Pemdo;· Presidente·.· .. -.· ,Alberto 'Beàumont:. · · · "'' . 

1, 

.. .' .· . de :4-bre!l,' ,1" Sectetarlo> .-· · Oandido·.:'fe8sl1a, ·2• 'Secretario;,\:·:> · ·'< ·; :,· 
~ . . · ·A· .1mpr1mtr. ·:: .-:. · ··. --.: .. . ·· · , -.. _ .. _.-. f • \ , ..... , • •• -_-.,_, •• • ,. .. • • ·-·· •• ........ , • ,·,··.·.: ••• •• ·•• .... 

,. ..... . . ' '··' ... , .'' ., 

~-.-- •.. ·. . : . ·.·N,··H9;,;,.; f923 ·,_ :·. < · ·: · · • ,. '•· 
-...... : . ._ .. ·.--.· ·.· .. ··_-,_ ·.:·_· ·: .... · ......... · .. :·. : .. :·.r>!·::·:· .. --~: ... ~·._.__..·.·>·· .. · ... ·< . .:_ .. ·_,·.··,. 

. ·. . Tendo sido a :presente rescilucllo .votada. em· sosiillo eXtra-·· . . . · ~:\ 
' ordinaria do Conselho. MunloipaiJ é. improcedente .e .lnadmfs.; · 

' . ' . . . ' . . . . ' . . '• 
' ·.: .. ' ' 
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' ' ' ·. SESSÃO EM 3i. DE JULHO. Dlll :1923 37Í 

,. ' ' ',, sivel, e.x-v(do art. s•, paragrapho unico, 2' alinea,' do deoretõ 
:·:·· :· ·:.5.160, de s~M,maroo de .i904 .. .':: ., ·. · ·· >._ · 

·.· •. · ·. · ·.~ , ·Nestas condicões; entende a C.ommtssiío que o vdto deve 
·,. : .~er ·approva_~o •.. ·. . . _ , ' · , 

'!' ~: ·.: ··- .' Sida· dás Coínm.issões, 30 de julho de i923 . .:.-Bernardino 
·· . ': .•. M~nteiro~\P~;esidente •. -;-::-· Lop~s Gonçalves, R.~lator. - .Fer-

·.rc,ra ChOIIJeB_~ -:- ~ntomo Mom:. . . . · · · 

;:··--:; · ,: "' .. ·· -.-,u~&~s-~mn:;;, · -. · · .. 
'. :. / . .·..;..: -·~, .'. ,' :;._. _::.· :'···>. . _ ..... _· ... :_: ........ --~ ' . ·.· .. ---~ : ., ._:: '·. :' >·-.. .; ,' . ·, :'" ... ' ' .. 

. · : •_,·:_;, :. Srs .. : SénaÍlores _,;_;;_. A-··preseilte resolucrt:o ·contem, . indubi· 
.- ~r.:.:··:tavelmenté,' mateda: da mais accen.tuada importancia. E!!!-: , , 

, ; • • .. ·< •• ·: · .occasiAo :~pportuna; te~;ei :gran~e sati~f~clio em. dar ao. seu !!S· · . 
. - :. ··._·tudo .. · a mlnba'.mais .sympathtca. ·attenc~o; certo de·· que,._ em 

~ · .... · . ·.· --;substancia; riella ·se 'encontrá ·um. meio -pelo qual a.\adJrilnls.~ 
,:;:::" .· ' traclio J:ltibli~a· pdd'e .e _deve distribuir aos ~uncoionarlos. favo- ' 
, _ :-.-:: .·· .· res; do .86 .raz_oavels,_ comoJamb.~m. ,de, verdade, ~tels a ettes .. ·, 
. -: .· >:' ·e ás suas respe'c~lvas :famillas. - ·-•· . · .. · . : c · ... ·-: , . 
·,::.·,' '-'•·}',';•1,.~, ,;.,. ' :··'." :-·-,.,'',."··>"''~ ·;.~ ." . .". • • ···~. . " ,' '' I.".·'·~-
• <·-.' ... ; . · .<· - Véto~a; p'Oréíri, porque com. a·votac!lo da: sua,redacc!lo·· fi• . 
); :,;., .- . :·. \_ilat ·:a: te! Orgànkí~ .i'of .. violada; ·Nos· tenr.ôS. ·do · ~rt. :s• .do : dB-"' 
'!·:\~;~;;·_:.i ~;creto n .. : 5,..i60;' de .8 de março de. i90~, parte fmatdr:r'para- .. 
'. ::·• , .. grapbo· . .umco, :o Coneelho sd podia deliberar,. na sua .. recente · · 
• · · · · .slissrto ·. extraordinária,, sobr.e a~sumpt'D que se contivesse nos· . 

'_;_:.::_ ..• ·.:.-··- .<,·fins declarados da sua êónvocacliõ;. . ·' .. > . ·- · · ··· · : 
• '- -: ' l"f . • • ••• -.~ ;· : ~-,1 , ~ • ., • .. • • . ' ' . . ~ . 

· ,',:: - :·,;.DJstricto Fedéral,' t6 de janeiro de !923-. - A'laor-·Prata. 
>.r.:·:··,;::.,._::·:··:_'~-~---~.- ... :;-,_,_.·.o:,,_::·;.~·-.·_:·~- ... ~_·::;·., .. _;.:.>-. __ .,:._;·-~-~:.::·.:· .. : .. :_\·., .: .. _. -~·_.:: .. ~. ', .·\. ·': .:·,..-··. 
· .:· >/ . -· . : RESoLu(iÃo oo ooNsm.H:o:,:.MuNic!PAI. A QUE sF: nEFEIIEM o cvm-o, ·::·--···:··· : ·.: '·. :·.::<' N .. ~5,,om::to2S, E ci,·PA'I!Jl:OER SUPRA . · ~ •. :.··. . • 
.... ._.-.: ... _.· :· .. .-::.~:·~·_:·,.\...-::·;-_'_',·>r:..·.: .. ~;.:,;·:~·?· .. •.· .\·.- .·.·.:.· .. :)::···:...-· .. ~·;· ,.: :.•·- ' ::. 

. ~·- . 

' . 

'• 

.. •· 

·.;; :;;~,: . · . · .. o 'Conselho MúriliíipáLresolvê: . < · , :~ > ·. . .· .· . ; _ 
.. ,,, ; . ~:: ;·· l1-t,;· :f;~: Fiea o 'P,refelto D.utórizailô__.a; ·em igualdade 'de ·' 

·· · ·· _: 'oondiclles;• .. vénàer. •em, hasta publica aos funcclonarlos muni-. · ... -
\; :' .; .. · ''·clp!aeli"-qtie·.o''remiererero . os ·terrimos •e sobras de predios e 
:.,~, ·;· ·• : .'•~ de: terrétio!f'.lnlR.ádoS: né~eesârios ··ao . servico ':da. Mmilcinall'" 
~.-: : . ' ·. :{jade:.medlant,e ::ôai!'limento. em miotàs •.mmfsaes; .. -accrescldas ,· 
~- ' . . rios .iur'ci~. ~ll"S' ~'e calculadas~ de ·m·aneira crrié; :no maxtmo, 
• :<,,_•.::;.,:._,:· .· · ·. em::deli'''(fO) annos esteJa:.Jiquidaão' o compromisso: assumido 
.. . . · · pelá; funccloriáT!o. desde que essa quota rnlinsO:J, . desoontiula ' · 
.:·:,:;r.:::. : ,11m::s~u8 vel)eimentos,-·sej_a ·inferior a· i/5 desses: inesmos ven-. . . 
:· ... ·· .... -cimentos;·.· · .. _.' ;- .. · . :-· •· · ...... l ·_ .. _..,.,~,n .. 

':·: .. ' · · :Art:-2.• Revogam~se M disposicões em contrario. . , · ,· 
. ~ ':~-: ·:·. '· _.: ·. Di.strlcf,o Federal:. ti dA Janeiro de I923 .• - 1ero'n!i1ii'ó· 
:: ',; ... - .. '.Jf(l:l]lm.o NoQif:f!ira · .. Penido; · PreAiderif."' .- -· . Alberto Eeaumont 

•. :.:~a Abreu. 1• Secretario. ~Candido.Pcss,a, 2• Secretario. 
· ·: 'f:- A i_mprlmir;,- . . . . : .: · 1 . ·. . .. , . · 

', · . ... : .. : · ~; .· ··•·. '· :.. · . ·N· 12·0. -::.923 . . '.--~---- ·• .. , .... ·'·• ........ .:.:a. - 1 

J .·:: .... -:::_..-~<::·::.-.---·-.!·_.:·_:.·:';,.<:~.(·::~- .. ~~~- .-· ---~ '-,~.: .. : .... -;,~--~~ ' .. 
\· .. ·: • · .· ··· '-~- l'esoluçAo:.do:-Coríselho; autorizando o Prefeito· a mandar'· 

' . contar,' para 'todos os effe!tos,' tem\piO de servi c o ao actual .... 

. . . ' 

· · c~oripttirnrio' : 'da Dlrectorln , .Geral de . F1azenda Muniolpal, · 
Moldo Manóol Na·bor. do Rego, e á qual. o Prof·eito ripp0z 111fto, 

foi '•adoptada; quando ao Conselho,. funccionnndo ··em · sessl!o · 
r-xtraoNlinarin; nlio ora pcrmiftido; cx-~,i. do pnl'agra'Pho .·uni-.. 
co, do art. s•, do decreto n. 1;.160, de 8 de marco de i90J, 

;., .. : . _., .. 

.. :•' 

. ·, '! 



' ' ANNAES DO SE~ADÓ : . ' . ·. 

! ' '• • • ,· " ' •• • • ' .... ',, • ' ' • .'' • • ' ' • 

ocoupar-se de. assumpto, cama-· o .de .QUe se trata; extranno aos<- . • · 
.·fins que determinaram sua'<oonyaoacllo;·. ,,_ ,_. · - · · · ... 'J . . ; 

.. · .. \·r· · · N1e1te sentido, ·il pelo mesmo Jundalnento;"'já tein a. Com~ .: 
' missão opinado pela approvaciio de . .vetos· identicos: ·. -· • -·· · . 

': . 
''•· '.' 

:• I· 

'· ... 

-', 

" .... 

-.. ' 

. · E' este, no caso, o seu p-arecer; , .· .. _ . . . . , . ._ .· 
Sala ·.das· Cornríli~sões, ~so de j~!Ít~ -de· f 923. ~ -B~r~rdino : / ·. ·;·; 

Monteiro1 Presidente •. -. ·. Fe1•reira Chaves, Relator .• ~- Anto.;._ . · · .. : __ · · 
rtio M onu - Lopes Gonçalves; .. -·· · • . . · 

. ··~. ' . .. '·~ ' ' .. '• . . . - ' ·' •. '·.·· · .. r. , , • . . . : .. · .. ·. ·. . . ··· ... -· . , .. · . \. ' ! • 

_ ....... · • , .... d .ÚZÕES-,DO,"VÉTO', ;·, .,·,·,:_.-_ '/··: \ ·, :.··· 
.. . .. . '.Ao Senado Fe era! :· · - _ ._. · · · · . · · . , ... _ . _· , , . -; ,, 

· · · . .··. Srs. Senailoriis'~ '•NAri·'saii!J~iÓn~ à resÕlÚcll~àiue' :_ teôhó:''"' · 
.presente .. O assurnpto1 :que eUa•·versa; de nenhum·. modo foi . ·· 
iudicsdo;'ll!ls. mensagens qu~ :tive a .horira: de: _dir,igi_r;. ~o ... Oon_.;.1 ._ · ·. · 

• selho Mumc1pal, ·quando, em ·cumprimento, da lei, tive de pre~ .• -. , . . . 
cis·ar o : obJectivo, da:·.· sua. recente :bonvociicllo. ;.'·· . : :<:.: : ;·· · ;-, :,:. 

>A disposicfi(da Ol\l'tftmaFdo paragr~pho 'unié.ô, do artigo, · _ <. • 
ll_', do ·decreto n._.5.f60,,de 8 de rnarço_.,:de;·i~04,fol flag:ant«l .... - .:,•.· 
montehd~sobedeCJdéat. Apeza( det se· !.ratar ;de .. urnad·aut_t11r.JzdaecçA11~; · . .-_ .. :,._:·_~,:·.· 

· oppon o.o meu v _o ao prwee o, porque-o·-meu· ever n _,. 
-uavel·é defender a·-Jei,' sempre ,que à -souber:·:violada. · ·-~- : 'i.· . . ·•.c". :;! 
· · : · Dislricto' ·ir'ederái, ia:._dli~iarieiro <ie<i:9t23>+. ~Aláo~ :praia.·.· 
.. ' ..... ' . '/ -- .' .. - ......... ···,··: ·.:~· '- :·'.,-:.-;·' ·: _~-·".- :.:.-~r.~:.~ 

. ·. · .. _: _:.:./ _.· . ·:··_·: _· ....... ::·.:---_.::·.-:.; .. >-/'.:~:-.:··..-::;_ .. : .. _;:: '.-::··-· :: .. -,·'··. 
RÉSOLUÇÃO· Dei CONSELHO :MUNlCÍPAL' . A .. QUE : SE REFcERBH ,O 
. . . . --. ~VI~TO" N. J6, DE' 1923, E o· -PAliÍliCER _sppi\A : :, .· . ·1 · ', :;í 

· .. '· . ::-· ·.' ,- .. :.-· ·.:·; ; .. ;/.-.-~· .. _ ... _' ·-·:·- . --~.--' ' .... _.···_;_,. --~-- ,'. . . ·--~- ~ 
·o óonsollió'':Municipafrêsolv'e: ... ··, ... <-·.-.. c •.. :>'-.·.-.· ... ·· •_ ·. · • .;·, • 

,. 
' ' 

.. -' 

•, i ; ~-- .• •.:.: ··."~.'! ~.:·· ';';J',·,;_·::J.·_-<·,.' ....... t:: .• ,:~·.:;:;;·~-----~-~-:_:Á·:::->. :"..:~ '.·:··.-:. ..... : · .. ~ :'~-::,··,'-~,:· .:·:,..,._:·'•·· 
-,· · .. , Art. t··~1ca o;P,re~e1to autorJ~â~.à,:-a.~_ân~ar:c~n.tar,.PBra. .. ·, .... 

, .. tcdos. os effe1tos; :ao··actual . ,,. escrl•!lof.urario :/da .. Directoria;. ··,,; -· 

. ) 

~·.-

. . :Geral de .Fazenda· .. Municipld, Aroldo MànoeLNabor: do Rego, o' . • ·• 
período. de. ternpo•de. serviço ·decOrrido dei_i·de. Janeiro :'de;. : 
:!894 a 3L<:Je· de?-!JIÍlbr.ci de •t9f8,. €cdessâ, ;.pat(a '3l de Julho~- · · ::· . 

. . de 1922), ern:,que.servni,respectlvam·entc,,:!Jórno .gu'arda.e.oon-· .. ,·• '.·'/.; 
. .f t · .:.. I t · d · g •4 .· · • • • # · " · • • · · : • ·-· • · .... · , · . cren o .uo. rnpos o o~ a14o. · ,.. .. :,·>'!. , · .. ·. .· .... , •:-.. :· ._. · · ).:t' 

· ·. ·. · · Art. •2;~:,Revogam~se• a~ drsposlcões eni<'contral>io-; .::• :; ····' .•,_<:,;,,,_ . '. '' ' ,_ .. _·-·-- .. : - _..,_ ' . ·.'' •"·, . ",, '--·:' ... · ·:_ .. ·.· --.·::·--•., •.. ' ·'·.' ... \. ~ ·:.;·tJ.,..-. 
· ··.: . :Dfstrlcto Fetleral, ü.'.de.,janeiro,- de 1923. ~-'-!.~:Jeronumo · ,· .. ,_.<·:•. · 

.· ·.· Miucimo: Nogueira Penido;· .Presidente. · _:_ 'Alberto' Beaumont : •-- . •, • 
. . t·j!~~irf i Secretario. ~. Oa!Ídidlp P,es~oa, z• ,Secre~r.io .. :. · · .. · .. , .. 

~ · · ·. < · . , :.· · · . \N'. :i2f·~-f92_._a_· .. ·. t.' · . . · _ .. , .-:,-· :· ·,·· 
~ ·,·:: '·' 

' · .· i> preseritc!p~o.iccto' i>ropõe que> se.ià considô'rado do: líú-· • · ··· 1 · ·· .:. · · li.rladC:- Jlllblica a Cai;:-<n Rur_al dó · N oV,a·:,'Friburgq,: COI'!! sedo na·,· , 
. · c1dade dcsto . .nome, ·no: Estado do .Rio' de ··Janmro; ·•·: • . · 

1 
. 

· · .. ·Tratando-sr:; .de um. ins't.ituto\de.>·eredito~ com existeneia. · · .. · --
. legal o_· quo vom _pr·est.ando -·bons. o. i•oaes .serviços ,á .lavoura,· · · ' ,-
·. facilil.undo aos agricult.orcs o capilaJ.!lecessRrio ·.pai·.a:.o. descn- · .. _ 

... :volvirncnto; da sua -produccüo;. é· u· .Couunissão de .• r.ustica e ~e-
. g-islacão de parecer que· o níes'mo projecto seja tornado ·em 

·: ;considcracão pelo Senado . . ·: · .: ... ·· ·:.:.. ..-. .-. . . . . 
•, I' • . I•• ·•' ' ' - , ", : •: · ~ • , . . • 1'' . , .-' · ·, 

.'· · · Sala das, Conimissões; 30 de ,julho dé 1'923. -· Eusebio de 

.A.ndrade, Presidente. '-7'. Alfonso Oamaroo,, Rel!ltor, ·- Jel·o-
1l·VmO ·Monteiro. - Manoel Borba. -Cunha Machado. 

' . ' ' ' 

/ 
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·· sa~~o Ji:M 31 J>B ·JuLHo nm 1923 .·37S 

· IIMIIlNDAB . , 
·.· -:· 

· Ao projecto n. 71; · dé fli22 : · · ' . 
' '·· \ . - . ' ·' . . . . 

118- Ao a~k- f~ """;; Opáe....._se diz ... E' considerada"·-. diga~se: 
... ··' ·.·,, . ao~1ons1 el'a as •.. '''<· ... ··.. _ ... ,- .'./·· 

.:\~---~- · , , .. Abmesmo arligo_-. ·Depois dàs'palavras: ·Rio de'Jarieiro", 
1 a~rcescente-'se: "e. a:, União.· Artis~ica_ Operaria Eleitoral·. Ca

., · · ·· ... ;.-.:x~enS~(C~m séde:na .()Idade. de Caxias, Estado do Maranhão. . 1 
:. :., ·>:-, -·· --~ ' .··. . '.' ' . :· ,·.. ' : .-· ... : . ' ' . . '· 

·. ··. ·. ,... ·'-'<Sala das Commissões,· 30 de julho de 1923. ·_·. Eusebio de 
: ·, .. .-, ,. ,· ,!1ndrade, ·Pr~sidente. ~Afftfnso :oamargo, Relátor .. - .. Jero-

.- '·.·· · nymo Monte~ro.- ·- .Manoe Borba:·-· Cunha Machado. · .. , ', .·. I . . . ' 
: ·.·' .;.;. .,. •. -· '.: '. -, •·' \· ·. ' .. ~ . '.i,. \: ·.: 

'·· . ·.' ,; · -. PROJIIlCTO DO SENADO N; 71, DE 1922, A QUE BK REFERE O PARECER .. 
. ' ,: " . . r ' . 1 . • SUPRA . · . . . 

. --~ ._:-... _ ....... ,.'····.~·· .. ,.- ._,' ·\·:::' .. .~. 
··: . ··' ., .. ·-·' ' . ··:. . . 

', .',.·..;_' •,, .... _' ~ . , .-. :,r,', 1'... o1 ·:·· , • .- ., • . 

.-., . · .. ·,.·O Congresso.Naci~n_al,resolve:· .. ' · 1 · .. ··· · 

······.:·· Art. l;' E',-cciri·sid~ada'.'deutilidade publica a CaixaRu-
. .; · 'i·al de No~a. FribUr~~; com· ~éde: na cidade deste- nome, no Es-

,. ; '·•tado·.do,Rw de· Janeiro. : ,'; · . · . ·. · · . · · . . . 
,:;::_. ·: -: : . 'Art. 2. • Revogám~sé as disposições· em contrário. . : . 
... ·.: "< . ·• , .... ';.sala .das .sessões, .... • .de .novembro de 1922 . .....: Jerónvmo·: . ' " . 'M. t. . '... . ·.-- . . " ., . . I . . ' . . •' . ... •· ·· · . c. on cu•o. . · · - · · · -. . . . · · . . . . . . -
•. ' • '.•.:> . •. · .• < ·, " 

·-~:.. .;; ., -~ -
':.'·?··~·.:.:'···\~ase instituto :d~ ~redito ':ruridado,'ha ··anrios, llo EsÚido 

' ~ : . .: do :Rio:·· tem ·prosJ)erado .enormemente e espargido• largos be
::> . . . ·. . neficios entre os lavradores ·da região, sem que .lhe cheguem · · 
. .. :·.·:;.·auxilias .dos .Governos; .. •caloado ,·e~.prh,toipios sãos .e firmes, 
• . ) , 1 .'· •~gorido por ·homens .. de.'.hónestidade·.proyada, modelár; encon-
:, \,; · · · t.rou. no 'inicio .algumas··difficuldades; proprias dos ·estabele~ 

, '· .-. , · .~ cimentos • dessa natureza, _quando se installou; entretanto, em 
·· .. : · .. ::~ :pou~o · te~po, pciude vence~-as. e . se impor.· á. · confia!lca -de 

. :-.. : > . .· .. todos,-.-colhma~do· o seu obJeO~Ivo qu.e era. e· ,é. servir aos •la
' , :,,, .> : .•.. VJ:'àdores; .. ·fornecendo-lhes. cap1tald. a ·Juros-:· modtcos e ad praé~o 
• · · · ·razoaveJ; · Tendo.: um. moVImento e dezenas. de .contos e. r 1s· 

· nos . seus pr!meiros ~nnos ~e existenoia, registra presente.:. 
.. . 'mente.:df'lPOSitO!! · ·®nSid.eravei~ em· seus. co.fres ··e transacções 

· ... ;::- :.: . ·.··. '·avultadas,-•.em·valor md Ulbto·mf~Iqr de
1
·dous mil'cobn1~os pora11no. · 

. -.·E;;· .pois; uma casa: e ene lC,!OS · argos ao pu IC!) ·.e ~erece 
... ···. ·.··.· .. ·. :"a p~quena e modesta o~ncessao,que ~e lhe fafno. pr?Jecto. 

·., -~ .. ·~ _.:. ... ··.·· · • · ·. Sal
1
a 'd!"s sessões,. era ut supra. -· Jeronvmo Monte~ro. 

. • ..... tmll rmtr.. . .. - · · 
. . ~ -.~: . . ' o · N. 122 :- f923 . 

. '· '' • .:.' ·, ... J.":'.-• ......__ ' . • . .. • . • .' ' ·'' 

·. · ,:. . . ' · A Commissão de Justiça e Legislação, ~epois de haver· 
--- '· :·.·examinado ó assumpt,o de .que.-Lra:tn o pro.iecto n. f66, .vindo :·'> <• · -: · da Cáinarn dos Srs. Deputados; ·declarando de uLilidade. pu-. 

· .· ··.·' blica .li Asscoiaciio das Senhoras Brasileiras, é de parecer que 
, · · · ' seja approvado poJo'. S~nado yisto à~ ref~rir 1!- uma in~tituiolio 

_. . _que >presta mn dos m!!-IS ·ut~ts servtç.os a s~1edade, qual .o de .. . ',',• 

' 
, I 

amparar as senhoras, mstru1l-as e as encammhar· honestamen-
, te na luta' pela ·existencia: · · .· .· · · 

Sala das sess~es, 30 de julho de -f923. ·...:. Etisebio de An
. tlrade, :Presidente. -·Jeronumo Monteiro, ·Relator; .:._ Ou11ha 
· }tlachadq.- Affonso-Oamarao.- Manocl Borba. 
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. P~OPO~ICÃO DA CAMARA DOS DEPllTADOB N. <i66, ~Ê ill22i ~ QUB 
· ·. · . \ BE 1\I!P'IIRif O PARECER SUPRA, · . . · · . ' · 

-,• 

. I , 

· :o co®esso NiwiÍnial\resólve: ' ' >, •-· ~. . 
··.Artigo unico. E'. eónsiderada:iíe utilidade :J)ublic!' a As;. '·: > ; :-

sociacil.o das ·Senhoras· Brasileiras, .com séde na Capital Fe• · . . '· 'I 
dera!; revogadas as disposielles em._ contrario • . · · ' . " · · · · . J ., · 1 

1 ·_ ·• CamáJ;a dosDepuiádos, 4 d~'dézemlÍro'de.ÜI22.' .....:ArnoE(o ·- '> -
. Rodrigues de. AzevedO; Presidente. - lo.•é Autituto · Be:er,ra ,_ 
de .Medeiros, .i•. -Seoretatio .. _ _,.,. Qolta .. Rego;·_2' Secretario •. • =; '"':,,. 

_1 • A implrmlr.-.: :,, .. ' .. :, :· '·. ·· ;.-·- .. · · - ··· · · , .i· 
'•,, ' . ' . . ' . ., { ~· . \ . . ,;:::·.':: . 

· N', i23- i923 · • _··· --· .·,. -~ · .. -·.· 
. . ': ·._ . -.~- .. ··_ .. · . .' __ ·._ . .' \. ·.:.~·- : ..... :·· -. ,_,,._ .. -.;";· ..... ...:~ _,._.-;.: · .. ,:.\ . 

. . ___ . Apro.posicil.ó da oilmara dos Sra.. .'óeputadós:iión8iderando>: ··· , 
:da utilidade publica _.a Liga Jnternaliional de Assistencia aos . : :,> ;' ·, · · ,, 

· . Animaes merece ·a approvaclló do Senaqo. · • _ : ·· · ; ' .· > . ' <- , , 
· .· --. _- C~nte~pla com .esse favor uma ~I!Otedade b~nef1cente. aos:.. ___ ,_ . 

se~es mferto);'es .e .sem.:proteccll~, e~os.tos;.,por_ 18801\a posai~ .: • ... <·: 
:vets.máos.tratos e até.,a pe""ersuJ~des .. •, __ ·< <"~, --. ·.·. '_., _,.,_· -' · :" · :./· ·::· -,:. _. 

·: E' justo e nobre prestar apo~o á ass_ootaoAo que:busq11e.O:-.:'.:·:.< 
.... ev1tar as. expansões pêrversas•contra.os· anlmaes e amda, a. pro-· , · : · . .::· ;· 

.tegel-os contra as niolestias ... · ... •·· .·.· .. ,· , : · .. : .. ·:,.•. · . ..:.,· 
, ·· . A Co~lssllo de Justiça é Leglslaclló 'aoonaelba''a; aua·:' , '-~· 

. · approvaclio. · · .• .... · · .. · . . . . ·:·/ .- -, ,:·•:• .. ,.::., · ... 
' ' . ~ ' • ,I ' ' ,·, ' 

I ',.,-' .. Sala 'das Commisslles, 30 de julho de i923. -· Euaebio dti.: ··.:. . ' 
.:Afldrade; Presidente.- Jeronvmo ·Monteiro, ·Relator;-~:,_·,.,-·.· 
Cu~ha Macha/lo .• "':":' A(fomo Cam4f'tlo; ~ J{~el Bor~!J;• , .;< ... ~~~ · .. 

' . '' "·. :, • ' , ... ',, • - ···-. ' .:: . .I '. ·. ,· .. ~ :· __ ·, ':;;-. :_ ·-. ':•'' - '·' -.~ .-·:---~---'-.-:::·:·}-\.__, ·:-i:_:·-'.:.·: .. :··.:;-_,·: .. : ___ :·; .. _- .. ,.-_ ..... ' .. ·· 
'PROPOBIQ~O. ,DA ,ÔAM~ DOS DBPÓ'Í'ADOB. N. f.82,' DI( 1~~2 •. Â: Qi!l: ·.·.•:, ,·. . .•. - ., 

. . ·. · . ·'. "BII'RUBRB O PARBCER' SUPRA ''·' ·': · · -:-· · · ·. \·' ·•·· 
•• 1, .,, • ::· :'-.:·:.- ,.:, -~::.- ~- ..... -: • • • '~- .-. ··-.:~-- ·.·;·_· •• .:'' _·.- • .'·: ~--·-:::·::-~ :r'~;:.··>_,·,_;_~:~._·--·:-.:..·.:,·;·.:'-.··-:' 
O Cvngressó Naclànalresolve: ". . . · . : · ' :- ; •:.· .< - -- : •.• . 

• • •••. '' --' - ' ' '~ '. ..-. • I' 

• · Artigo unico ';'~Considera. de utilldáde publica .a Liga Inter- ·_.~: · , . ·· · 
nacional de Assistenoia aos.Animaes, Mm-séde:no·Rto.de·.ra.;. _.,-... -· 

· : · neiro; revogadas as disposielles em contrario:' -.' ' ·: , -.. · · ·- ': '-: · 
: .. ·· ·:~ ~ : · .. : cainara ·iios·D~Ilutadó~;.Is iJ~ deztll!'lh~o_'d~ ios2:>i. . .{~~ .. · :<: 

··. -.: nolfo Rodrigues de A:evedó, PresJdente .. ..;....:.fosé Aª'~to_:Be.:.,• .... 
. . :erra;rle:Med!Jiros, i•,secretario.·--:-:' Costa Rego,·2~Se,c~~arlo/ · · ' 

.• ,•1-- " •.r. 
·' 

·· .---:A.tm~rimtr. · . · ·_ ... ··. , _: . ,. :.·. · .. · ,·i''l;•:·,·•--·-'::.-· · ··>·· :N; i2-i._:_'f92s ·::.: .:- ;-,, ~,~_:•<'':· 
-- . ' '' ' ' ' ' " .. -· .. _.·:· .··;·:' . 

" 4 ,.,' .. ·.' 

- A Oommisslio de Justiça 'e Legislaclo é de oplnlllo qJUtl :: . , • 
se,ja tomado ·na .devido consideração do Senado' a praposlelo::-
da .Gamara dos Deputados, considerando de utilidade· publica.' : · ·: 
a Associaclio Beneficente do Corpo de Sub-Off.ielaes da Ar- ' :, . 
'mada, ··a Federaclin 'Birasileirà., das> Ligas. pelo . Progrêsso' F.e~ ·' · ; · • : ~
mini no e a Pró-Matre,: cGni · séde . nesta oidlide ..:.. e isso. por;;, . : ·· · .. , . 
que todas essas associaç/Ses veem preenchendo nobremente. os.· . ' , . 
seus fins, . principalmente no que .diz. respeito, â benflceneia .-. · : : , :, ,. 
-e instrucclio', com· o .. cárinhQ:. que 1é ·, poouUar- a .. j,nsti.tulç&s . · · · · 
dr.ssa natureza; · · · · · · · · · _ . ,: .. 
·. Sala dhs Cpmmissões, 30 de Julho·.de. i923, _:_ :lt!~Úbio · ·.·. , 
f!e And1·ada, Prcf!idente.- A:(fonso Cama.ruo, Relator. -- Je-
!'Onyrno Monteiro. - Ma.noel Borba. - Cunha Machado. 
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SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1923 . ' ' . : . . ., ' 

... ·:·: 

.. PROPOSIÇÃO DA. CAMARA DÓS DEP!J:rADOS N. 19, DE 1·923, A Qlõ!l ' 

···, 

.,·· 

. . 
. .. ... .... ' 

' 'l. 

· SE REFERE O PARECEI\. SUPRA . 

. O Congresso Nacional décreta: 
' 

. Arti·go único. São consideradas de utilidade publica · :, 
: Associação ~enoficente: do· Corpo dB Sub-Orriciaes' da Armada, 

· • . a Federação Brasileira das, Ligas pelo Progresso Feminiuo_ e 
. a Pró-Matre, todas eom · séde nesta Capital; revogadas as dts • 

. , , . . . posições; em contrario>. . ·. · · · , · 

· · < .. " .cttirlara dos rieptltad~s; 16 ~e julho de 1Íl23.-. · Arnolfo . 
Rodrigues· de Azevedo, Presidente ·-'" .Pedro d11. Costa Rego, . 

· f• Secretario, ·-~ Raul Capello ·narroao, 2•. Secretario. · 
. imprimir .. ·• · . . . . ; : . · · . . · . · .. 

,. . ' 
·-:··.· . 

';' '·~ .· .. ' 

. ;~ -· ~ . 
' . 

.• 1'{.- 125 -··· :!923 . 
. ., 

\ ~ . ~. . ,· 

: .. · .. . · ·· . A Comm1ssb.o de JustiÇa e LegislacãO, ·tendo examinado a. . 
... · proposição da' Cariuira. dos Srs; Deputados,' .que considera de / 
'·. · /utilidade ·publica· a Escol!( de· Commercio 'de Ouro Fino e ve- . 

~ ··. · .. · ·. •' · riflcad·o· tratar~se ·na. hypothese de úni instituto de ensino ut;l . 
( •' · :· .. á· sociedade ·onde tem a sua séde, é .d,e. parecer que seja a 

·. :•.:>· · ·mesma _;approvada pelo Senado: · · 
\: _.:_·:.:: ,· . ·,: ,-.:·.· . 

. -.' •,'. I . ·:. , ' , ' . I , , .: . ' i : - •, ··, , • ' 

.·.'}J:<;,·.', ... ·.··:.sal" das Commissões,·ao de julho de'1923i'~ ilf:usebio. 
de .Andrlideb·· Pr~sidente .. - .Jeronvmrl Monteiro; Relator. -

/:+tanoel Bor a:• ~ A(fonso. C amargo, - Cunl~a · Macltado •.. .. . ... _ ~ ... 
. . ·, ·~.' ' . ~ ' . ' ' -- . ' ~ : -... ' 

•' . . '~ 
'- ' ' - .... ,· - -"':-' ~ . ' ' ~ •" '' .-· ' . ' 

J>ROPOSIÇÃO DA CAMAR.-1: DÓS DEPuTADOS N. 18í ·DE 1923, A QUE 
·. :· . :'; ·:. ' ' :··.sE 'REii'ERE O PAREÇER · ',. . 

•• ·-! 

.. 
·, •, 

·'• · . 
. , ' ·: .· · ..... ·. :· :, . . :.: . . ; 

O Congresso: Nacional .resolve: -, · •.. ,·.' 
•• , , • J • ,:• ,." ·' • • I ... :· : • •. ' ,., . .' ' , '. :·.; ' . 

~ .. ., . .. ·.• 'Arti•S;o -~mico. E' considerada. de utilidade· publica n Es· 
·. · .· ·. cola. do •Go~?m~~cio :de· Ouro Fino; em ·Minas. 'Geraes; rcvo~ 

· · ·gadas~ as· dJsposJcõos em >contrario;· .. · · . 

·· · · .. " . · c~m~rrdos ··Depu'tâCI~s~ 1~~de j'ulho de ·19~3~ ~ A;rnolfo . 
·, ':Rodriques ·de: Azct•etlo; Presidente -·Pedro .dà,.Costa Reg11, · 

.: ' · r.··. ·1 •· Secretario; .-- Raul Oapallo Barroso, 2' Secretario. 

.... 

·· ~ · ·. . imprimir. ·. . :. · ·. ·. · · 
' ~ ' . ' ' . ' ' ' ' I 

I 
. 

. :' . i . 

. ' 

N,. 126 -· 1923: · . ' ' . ' . . 

.. ·.-.-· .. . ,:. :: . :- : 

'/ -. . ' ·.· \. . _, . . .. 

. . · .. ·· A' O~Jl!mlssão de Justiça e Legislàçlio, .tendo examinado 
·a propos1çao .da Camara dos··Dep,utados, n. 22, de 1923, que 
·decl.aro de .utilidade publica à Caixa Beneficente dos Funccio-

. ·mmos. da. Alfandega. de· Santos, é de parecer que ·ella merece 
11 approvação d~ .Senado. . · . : .· · .. · · · . . · · ./ 

.·. .·· Sala das Com1 :issõés: 3Ó ~e julho c. o 1923. - Euseriio 
de Andrade, ,Presidente e· Relator. - Jeronvmo Monteiro . 
Manoel Borba. - Cunlta ·Macltado . . - Affon.vo Camargo. . . . 

' : ~. 

., 
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PROPOSIÇÃO DÁ' CAMARA DOS D&PUTADOS N. 22, D& 1923;· A QU& ' .. 
''REFERE. O PAREC&R SUPRA . . · · .. ' , .. ·,· 

' .. 
O Congresso . N aclonàl resolve: . . . 

' . ; 

·· .. · ArL .. i~~: E' de,cl·ara?a·de uÜlid~e:Publi~~ a ,àaiJ.~.Bene"
flcente do,s Funcc1onarJOs da • :Alfandega de. Santós .... · . .. ,' · .·_.· · .. -. 

.. \.li 
., __ 

· · Ar~. 2.0 Revogam-se as, 'disposiçõeil.~mt ,contraTio;, . . ·"i' .• ; . 
·. . :· ·. · .. ~- '>.- ... -· .. ·-:.·_;·>."··.·:.··~--·:-.;"·:_·,:·,· .. :.,.-;:·' ,,.,· 
.. . çamara dos. Deputados, .26.•de ju)ho.de. 1923; -'-. Arno,lfo' . 
. Rodrluues . de. Azeveâo; Presidente; -'-:Pedro. d~ Costa •Re(Jo, · ... ·• 
i o Secretarhl, .. -· . Ascendino. Cunha;. 2o Secretario,' .. intêrind.• ·: _ · 

·-A imprhrtir: .. · · ~ · · · · :. 1 · · · · . • • · · · 
' .; • ", _. '. / <' ._, •• 

.. ., .;_',: . ,, 

N .. 1Z7 ;__' 1.923 /' ; . ·; ··> c · ... 
' · ... - ·, ·: . _, ': ' . :. : :, '. :· ~ .. ' ' ' 

. ,'' 
' .·_ . 

' • • : ,' • '' :,;.,:I ~ ,.-~. ' '•' 
. ' ,. ''i . - ..... · .. :·, ,' ' • J. . . ', .. , ,,_·- • • ' ' 

'Redacção final;dá;imojecto 'dó Se~.: i2/de' #928, autori~· · ·.·· · ' 
- · .' "zando o Gooe~, ,!J fazer. a acquis.ição: da '·casa que· per~ , ·· .. 

· ' . · · · tenceu ao. Se1ioi:lor .Ruv Barbosa;· co1n :o ,mobiliario, biblio,.' ,. :· ."'.· ·· · 
' the'ca,.archivo e os'1nanuácriptaa,e'obràs. ineditas tki:tllf.ltu ' - . 

por aqueU.e brasileiro. · .. · . · ·, : . . · ._ · :· , .. - ·· ·· .. · 
""-.1 .--.. -.-.\·:1., .··-.··, '"·~:-' .. :.· ·' -----_.:.:-- ·.,·,._.:-·, •. : 

. \ .. '·. . ,'---;·, 

·., :o. CongressÔ-·Nãcion~l.-resolve: .··· · -- . , . ··.·.. · .. • 
. ' . ... . . . : . '-~. .' " . ·-~. : . .->·. ~ ,: ; ·. ; . :· ' . . . .: .. ·. :> ·_:· ' ', . .-: ~- . ~ - . : __ ·., ·_.' ': -~ ' . '·. ·.·. ', ' _;_ :. /_.:-.·' ·. ;.·.: .-... ~. ~-

" .··•·· ;·:'··':!'' 

. . Art; 1~· FlCâ o Poder Executivó .auf.ódzàdo a adquirir ·a, ;:. ,< 

·- · cilsada·:rUas; Cieniànte, n, i34;êm:que.residiu·nestr.'cidáde· •. :,. (, .. 
. o Sr., Senador :Ruy B"rbosa,. oom o mobiUario, a 'bibViotheca; . . . · · · 

·.· .• . . . o arcaiivo,. os manuscriptos .e .as-obl"as:.ineditas;':pertenéentes ... v ' 
\ , · 'áqU'elle eminente 'brasileiro. ·. · ,·, · .~ ·-;:, ,. ·,. ···•· ; .. · ~: · :-· 

r. • · .: · Pár~p&i' uni~ o/ Realizadà a · O:DqÍlisi~lio; · o • Go'v'erno: _. . . ,. ' .· · 
. . . - . destinar~ o. edif.i!)ip. e .as ·installaÇõ~' ~tllaes. para'· sérvir .. ~e, ... '.. ' :, 

-

.. museu;.bibhotheca,:•como. homenagem á .. memor1a daquelle !1-·. ··• · ·. 
· · .. lústre.brasileiro;.·ou•·~a• dat o destino:que•.jillgar inais.'cotive"::. · . </· 4· 

. ni:e~te .. :· . ·. >.~ -·:--_.·-_. :-.;_;'/ : .. ·~- -·~-:~ ~::_ ·, .· __ :_· .: -~ :.~ :.·- ;'' ' <. ·'.?.:: '--_ .. -:-,·?. '::·:}'._:: .. ?:~:.-:.,:.: :.·_~: .. :<~:,7 · .. ' ... :-.. :~r,-:·_--~:~.·': __ .~-- ::·. -', . 
. :. Art.,2.~ o Governo nomearâ:uma comrirtesl[o' de· tres ··: < ·· ~- • 

. . . .membro·s, eSilOlhidos dentre oá mais notavei!Lho!Deii~ .de seien-:: .·.·· 
· .. ,, ciasjuridicas: e l~tterarias,_·para· e:canlinar; .. _catail~r'tJ~olas~i-:, · :·. ·· .. • ... · 
··' ficar·a.s_·obras ex1stentes na .r.ef~1da casa. · . :·, ·:· 1.' · • , . 

..: ··.· .. Ar.t; · ,g;n Os' manuscript'os. e obras· 'ilieditas, ··depois' de .· · ·' 
.. · classiiicados pela ~Iludida commissão,· serão mandados publi- · . · · ,.. · 

; .:· car pelo Govtl~o, :p&rteneendo ao Estado os re~pe,ctivl)'s d~rei-':' ;'. -; · " ·_·. · .. · 
· · · · · tos autoraes; . ' · · ·. · · · · · · · . ·· . .· · · ·. ·.. . . . • . · . 

'··~ .-

.. 

> · 'Art; .to Para a execução. do. .presentê lei,-fica ·ó GOVerno·· .. 
liÚtorizàâo o.llibrir os credites que forem .necessarios ou a .fa:., 

':ter as' operacões de .·credito precisas. ·• ' . . : .. ·. ·· . · 
· . Art. 5.~ 'Revogam:.,se ns 'disposições em contrario· .. ·, ' · 

, · · ·: . Sala d~ .. Co~~-~sno. •d!( Red~cçã~, à i·. Ú julho ~~. i 9~;·,:~' " . · 
Arauio Góes, .Presidente.· . ..;.;; ,MarciZio de Lacerda,. Rela.tol';· .__, 
José J!Jusebio · ·. . · · · · · · · · -· ;. ·· ·· · · · ' ::· ·· · .. ·· 

• ·. , , '. ' . , • . , . , , . .l- . '.' • I ; ·, . , ' '; •. ' '' : • '~ ' ' • -~ 

· i . ·. Fica sobre a mesa· para. ser. discutida na· sessão seguinte, 
depois de .publicadO: 'no D~ar~o do CMI(Jf'esso. · . · . . .. ·· ·. · 

·'' 

., 1' .. 

/, 
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N. 128 -. 1923 

Redacção final do projecto do Senado n. 14, dr; ·1/J~IJ quo 
manda conta1· ao engenheiro Antonio Carlos de Arruda 
Beltrão, tempo de serviço que menciona, para o~ t:J feitos 
da aposentadoria. 

O CongTesso Nacional decreta: 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte 
dopois de publicada no lJiario do Congresso. ' 

Arlig·o unico. E' contado ao engenheiro civil Antonio 
Carlos de Arruda Beltrão o tempo decorrido de M de no
vembro de 1889 a 14 de abril de 1903, para o effeito da 
sua aposentadoria; revogadas as disposições em contrario. 

Sala da Ccmunissão de Hedacção, 31 de julhCl dE> 1923.
Araujo Gúes, Presidente. - Matcilio de Lacerda, Heiator. -
José Eusel.iiu. 

N. 129 - :l923 

nedacção final da emenda do Senado, á proposição da Gamara 
· dos Deputados n. 64rde ·19-13, ql{e autoriza a reversão ao 

q-uadro dos {uncciona1·ios rios {!o1Teios do e:c-primeiro 
o{{ici>al .Man,oel Vieira Nina, sem direito a vantagens atra
:adas 

«Em vez de «fazer reverter», diga-se "mandar contar o 
f.e.mpo em que esteve afas lado do serviço, para o effeito da 
aposentadoria,, 

Sala ela Commissão de Redacção, 31 de julho de 1932. 
- .1raujo G6es, Presidente. - Jlla1'cilio de L.acerda, Helator. 
-José Eusebio. · 

Fica sobre a mesa, pat•a ser discutida na sessão seguinte, 
depoi;; de publicada no Dlario do Conuresso. 

Comparecem mais os Srs. A. Azcredo, Pires Rebello, Lo
pes Goncalve~. Indio do Brasil, Carneiro da Cunha, Manoel 
Borba, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, Miguel de 
Carvalho, Alval'O de Carvalho, José Murtinho, Luiz Adolpho, 
Ramos Caiado, Generoso Marques, Laura Müller c Felippc 
Schmidt (16). 

. Doixnm de comparecer, com causa just.if'ícnda. os Srs. ll,ar
bosa Lima, Abel ias Neves, João 'fhomé, Eloy de Souza, I• er. 
roira Chaves, Ocl.acilio de Albuquerque, Mnrcilio do Lacerda, 
Irineu Machado. Francisco Salles, A:dolpho Gordo e Soares 
c! os San tos ( 11 ) . 
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378 · ANNAES DO SENADO 

OllDE~I DO DIA 

CAIXA DOS FUNCCIONA.!\108 DO RIO Dll JA!~IIIRO · 

". :.'·• #' 

a· diSllUSSÚO da proposicão da Camara .dos . Deputados, 
.n_. . 2, de 192a, co~siderando de utilidade. publica a Caixa Au
.x:thadora e Benefwente dos FunJcionarios Publicas do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Approvada; vae á sam:cão. 

ASSOGIAÇÃO DE C. SPORT!VOS 

a• discus!ão da proposição da Camara dos Dcputajos, 
n. 108, de 1922, considerando de utilidade publica a Associa" · 

.. · . ção. dos Chronistas Sportivos, de S. Paulo. 
: Approvada; vae á sancção. 

·. O Sr. Presidente - Nada mais havendo· a tratar, vou le-
vantar a sessão. , . 

Designo para ordem do dia dá sessão de ainanhii: 
Discussão unica do parecer da Commissão de Policia nu

mero 116, de 1923, propcmdo que seja nomeado servente da 
Secretaria do Senado Federal, na vaga existente, o Sr. Bene
dicto 1\lathias Alves; 

Discussão uni c a do· v"éto do Prefeito do Districto Federal 
n. 4, de 192a, á resolução do Conselho Municipal que autori2a 

·entrar em accõrdo com a Associação Pro-Matre, para o fim do 
ser, no hospital dessa Associação,· applicado gratuitamente o 
radio'no tratamento do cancro (com parecer favoravel da 

·. commissão de Constituição, n. 101, ·de 1928); · 

a• discussão da proposição da Cnmara' dos Deputados nu
mero .5, de 1923, que abro, pelo Ministerio. da · Fazenda, um 

. credito na importancia de . 8:742$770, para pagamento ao 
Dr. Alvaro Carlos de Andrade e outros, em virtude .de"sen

. tenca judiCiaria (com parecer (avoravel da Commissão de Fi-
. nanças, ·n. 88,· de 1928); · · · ·· 

Discussão unica do -parecer da Commissi'io de .. FinanÇas 
opinando que seja indeferido· o requerimento em- que .Jorge 
Antenor Dillon, tclégraphista-auxiliar de estac1ío soliCita· a 

· · Inclusão da sua classe no quadro dos funccionarios da Repar
_. tacão Geral dos Telegraphos (n. 107, de 192a). 

Levanta-se a sessão t\s· 13 horas e 45 minutos. 

FIM DO TERCEIRO VOLUME 

Rlo do Jo.nelro- Imprensa. No.ciona.i'-1926 
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