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Na sessão de 14 cie junho lê 1922
O Sr. Alfredo Ellis (movimento de attenção) — Sr. Presidente, ainda que tardiamente, resolvi occupar hoje a tribuna para tratar de dois assumptos importantíssimos, os
quaes interessam vivamente não só ao Estado que represento, o de S. Paulo, como á Nação inteira. Antes, porém,
de abordar esses assumptos, desejo desempenhar-me de um
compromisso que havia tomado para com V. Ex., Sr. Presidente, no sentido de oc-cupar-me desta cadeira de um magno
problema que interessa á própria economia do Senado.
E' inútil rememorar as phases por que tem passado o
plano, a aspiração de todos os Senadores, qual a de se dotar,
com uma nova installação, condigna e decente, correspondente á importância da Gamara Alta de que somos parte.
Por outorga dos Srs. Senadores, por uma generosidade
que sou o primeiro a reconhecer, por uma confiança que não
sei si mereço (não apoiados)...
O SR. ANTÓNIO MASSA -- V. Ex. é plenamente merecedor dessa confiança.
O SR . ALFREDO ELLIS - - ... fui honrado com a incumbência de inferessar-me junto aos poderes públicos pela solução dessa importante questão.
V. Ex., Sr. Presidente, é testemunha de que absolutamente não houve da minha parte um momento de fraqueza,
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um esquecimento, de que jamais, por um gesto skmer, deixei transparecer o desejo de capitular: tinha assumido um
compromisso de honra comi meus illustres, eminentes collegas, sendo necessário que á incumbência desse cabal desempenho .
V. Ex., Sr. Presidente, conhece os tropeços, as difficuldades, os obstáculos que foram creados no sentido de entorpecer nosso justo desejo; entretanto, temos resistido e havemos de vencer I E a prova de que tenho razão assim me expressando está em que, apezar de sermos menos felizes do
que a Camará dos Srs. Deputados, que já está chamando concurrente para a construcção de seu edifício, no local onde
está situado o antigo, já obtivemos o credito indispensável á
construcção do que deve servir de sede ao Senado Federal.
O SR. EUSEBIO DE ANDRADE — A Gamara já tem contracto assignado.
O SH. ALFREDO ELLIS — Quer isso dizer que a nossa
justa aspiração de termos uma installação condigna está quasi que concretizada em um facto.
Aproveito o ensejo que se me depara para lembrar a
V- Ex., Presidente da Gommissão de Policia, que reflicta sobre
a escolha do local em que deverá ser levantado o novo edifício
desta Casa do Parlamento.
A V. Ex. e ao Senado devo dar conhecimento da carta
que me foi dirigida pelo Sr. Prefeito.desta Capital, a propoàito da desapropriação de um prédio pertencente ao 8r. Ramalho Ortigão. Está datada de 12 de junho e diz o seguinte:
«Exmo. Senador Alfredo Ellis. •
Itemetto-lhe junto cópia de um officio que me foi enviado pelo Ministro do Interior, em resposta a um outro meu,
sobre as desapropriações para o edifício do Senado.
Verá por elle que o caso está dependendo da própria
Mesa do Senado, que deve officiar ao Sr. Ministro do Interior,
pedindo lavrar o decreto de desapropriação dos prédios necessários ao arruamento que .permittirá a construcção do
edifício do Senado. Da Mesa aguardo também esclarecimentos
relativos ã maneira de liquidar uma desapropriação agora
feita por esta Prefeitura e, á vista do novo decreto de desapropriações, effectuar as demais que se tornam necessárias.

Prevaleç.o-me do ensejo para renovar ao illustre amigo
os meus protestos de elevada estima e consideração do amigo
sincero — Carlos Sampaio. »
Agora, lerei ao Senado o decreto n. 1.722, de 31 de maio
de 1922:
«O Prefeito do Districto Federal:
Usando das attribuições que lhe confere o § 10.
art. 2°, da Consolidação das Leis Federaes sobre a organização do Districto Federal, e o art. 15 do decreto
n. 4.9>56, de Q de setembro de 1903, decreta:
Artigo único. Fica revogado para todos os effeito?
o decreto n. 1.341, de 17 de junho de 1919, que approva o plano organizado na Directoria Geral de Obra*
e Viação da creação de uma praça circular e modificação de alinhamento de um trecho da rua do Areal,
e desapropria, na forma da legislação vigente, os prédios e terrenos nelle incluídos e necessários á sua
execução.
Districto Federal, 31 de maio de 1922, 34* da Republica- — Carlos Sampaio.-»
O officio do Sr. ministro da Justiça, a <rue se refere o
Sr. Prefeito, é assim concebido:
«Ministério da Justiça e Negócios Interiores -- Directoria de Contabilidade — 2a secção — N. 1.903.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1922. -- Exmo. Sr. Prefeito do Districto Federal.
Em resposta ao officio n. 1.376, de 29 de maio findo,
communico a V. Ex. que, cabendo á Mesa do Senado Federal competência, nos termos do art. 1°, paragrapho único,
do decreto n. 4.381 A, de 6 de dezembro do anno findo, para
prover sobre a construcção dos edifícios destinados á installacão conveniente do Poder Legislativo, inclusive para escolher o local adequado íio^iella construcção, nenhuma providencia pôde este ministério adoptar sobre a desapropriação
suggerida naquelle officio emquanto não for solicitada pela
referida Mesa.
Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e consideração. — Joaquim Ferreira Chaves.»

Quer dizer, portanto, que á Mesa e a V. Ex., especialmente, cumpre promover o accôrdo para á desapropriação dos
terrenos.
Sobre o edifício da Gamara dos Deputados já o Governo providenciou, e está chamando concurrenuj e, possivelmente, na próxima semana, será lançada sua pedra fundamental .
Explanada, assim, a situação, venho fazer uma observação
justa, submettendo-a á consideração dos illustres collegas.
Como sabe V. Ex., Sr. Presidente, devido á opposição
de um prefeito, não conseguimos obter, no Parque da Acclamação, o terreno necessário á construcção do nosso edifício.
Isso demonstra como em nossa terra torna-se difficil
aualquer cousa; basta muitas vezes um pequeno pedregulho,
um obstáculo, ainda que insignificante, para modificar completamente o roteiro, o plano que se tem em vista.
No tocante á aspiração do Senado, ba.slou a enunciação
de um argumento, aliás incabível, para que fechados nos
fossem os portões daquelle parque, onde o nosso edifício ficaria sendo seu complemento.
Recordar-se-ha o Senado que suggeri, lui tempos, a conveniência de construir o nosso edifício onde outr'ora esteve
o theatro da Natureza. A área do parque orça por noventa
mil metros quadrados e nós precisaríamos aponas de quatro
mil.
Era, pois, Sr. Presidente, uma área insignificante, si
attendermos para o todo.
Pois bem, Sr. Presidente, levantaram objecções, dizendo
que a construcção do palácio alli iria enfeiar e inutilizar o
parque!
Mas, Sr. Presidente, eu acho que V. Ex. está hoje armado de um argumento de grande força para impedir que se
commotta o erro de se construir o edifício do SejÉdo neste
mesmo local, tanto mais quanto é impossível continuarmos
aqui os nossos trabalhos, as nossas sessões, estando uma parte
do edifício derrocada para a nova construcção.
Já não é pouco o rumor que nos vem da rua, produzido
pelo transito dos bonds e carros e que faz com que quasi não
possamos nos fazer ouvir neste recinto.

A nossa permanência aqui seria, portanto, insuportável,
si permittissemos ao constructor derrubar parte do edifício,
como, por exemplo, a de nossa bibliotheca, para, depois de
concluída essa parte, iniciar as obras relativas ao nosso recinto.
Pergunto, não seria melhor voltarmos á primitiva idéa de
construir! o edifício no parque da praça da Republica, nfm
digo no bentro, mas no logar em que estava o antigo theatro
da Natuteza, sem derrubar uma única arvore daquelle bellissimo parque, tanto mais quanto a Prefeitura, ha pouco, ciw
tendeu destinar 3.500 metros da área do Passeio Publico para
edificação! de um restaurante, de um cubarei!
Pois n!ós não poderíamos perfeitamente ter construído o
nosso edifício naquella área si a mesma nos tivesse sido destinada?
O SR. ANTÓNIO MASSA — E ficaríamos muito bem.
O Sn. ABDIAS NEVES — Perfeitamente; muito bem.
O Sn. ALFREDO ELLIS — Por que razão a Prefeitura deu
a uma companhia particular uma área de terreno para a construcção de um cabaret ou restaurante e difficulta a construcção do palácio destinado á mais alta corporação política da
Republica?!
Poderão, porventura, negar ao Senado uma medida desta
ordem, depois da Prefeitura ter dado uma parte - - a parte
mais bella do Pacseio Publico — para alli ser construído um
restaurante? (Pausa.)
Sr. Presidente, este argumento poderá servir a V. Ex.
para exigir, ou, antes, para lembrar — porque o Senado não
tem o direito de exigir cousa alguma, submettendo-se como
se tem submettido a fazer as suas sessões neste pardieiro indecente, nesta pocilga — para lembrar ao Sr. Prefeito a necessidade de ser cedida ao Senado a faixa de terreno necessária á construcção do seu edificio.
Em nome do Senado, pois, e pesando-me sobre os hombros o compromisso que assumi, venho pedir a V. Ex.,
Sr. Presidente, que se entenda com o Sr. Presidente da Republica e com o Sr. Prefeito no sentido de nos ser cedido um
trecho de 4.000 metros quadrados, pois ó tanto quanto carecemos para a construcção do nosso edificio. (Pausa.)

Sr. Presidente, não vim propriamente fazer um discurso,
mas, como V. Ex. acaba de me avisar que ha numero, dispondo eu, portanto, apenas da hora do expediente, requeiro
desde já a V. Ex. que me mantenha a palavra para amanhã,
porque no curto espaço de tempo que me resta não poderei
sinão enunciar alguma cousa do que pretendo dizer.
Dadas as explicações que devia ao Senado a propósito da
constrticção do seu edificio, passo a me occupar de lin outro
assumpto sobre o qual era desejo meu fallar ha maiá tempo.
Y. Ex., Sr. Presidente, não ignora o esforço que representa a presidência da Commissão de Finanças, sobrietudo em
uma quadra como a >que atravessamos. V. Ex. sabe1 também
que não tenho poupado esforços par'a corresponder ^s exigências do montepio e, mais do todos os membros desta Casa,
talvez nenhum tenha a mesma assiduidade que tenho mantido
nesta tribuna e nesta cadeira.
Mas, o dever, que ha mais tempo deveria ler cumprido,
era, em primeiro logar, o de agradecer a V. Ex. com as mais
affectuosas expressões do meu carinho e com a consagração
do meu affecto a maneira por que V. Ex. retirou o velho
republicano, quando nos deu a honra de visitar S. Paulo, da
cadeira eléctrica onde elle estava condemnado á electrocução.
(V. Ex., Sr. Presidente, procedendo como procedeu, defendendo-me da injusta e iníqua accusação. que me haviam feito
perante o meu Estado, qual a de ser contrario á defesa do
nosso principal producto, captivou o meu coração.
Eu estava sendo, sem ter sido ouvido, condemnado em effigie, como se fazia outr'ora na inquisição. No emtanto, ninguém mais do que V. Ex. sabe que eu não preciso, nunca
precisei de passaportes nem de credenciaes para desta tribuna tratar de tudo quanto interessa á Nação e principalmente ao meu Estado e ao seu principal j^roducto, que é o
café. (Apoiados.")
Neste recinto nenhum Senador se levantou ainda para
tratar de questões que se relacionem com esse producto. E'
verdade que contei e conto sempre com as sympathias de todos, e principalmente com a valiosa collabofaçáo de V. Ex.,
sempre infallivel nas horas de maior perigo, como succedeu

por occasião do endosso de quinze milhões esterlinos, em que
esteve em jogo a ruina do meu Estado e talvez a ruína do
paiz.
Pois bem, Sr. Presidente, houve quem fosse dizer lá no
meu Estado que eu era contrario á medida que vinha de salvaguardar não só o interesse do Estado, como também a fortuna publica, c evitar a ruina do próprio paiz.
Devo dizer, entretanto, que não me traz á tribuna um
ajuste de contas, nem um ataque, mas uma simples defesa.
Para produzir minha 'defesa careço fazer um histórico
da questão perante todo o paiz. Não solicito applausos: desejo apenas que meus concidadãos me façam justiça.
Parecerá, talvez, estranho que, depois de tantos annos
de luta, depois de envergar, por décadas, a farda de veterano, ainda tenha eu necessidade de abril-a para mostrar ao
paiz as cicatrizes que me cobrem o peito.
Sr. iPl-esidente, hesitei antes de o fazer, mas lembreime do exemplo do grande brasileiro, de Ruy Barbosa, que
por varias vezes, nesta cadeira ao meu lado, teve de se dirigir ao Senado e ao paiz para se defender de accusações
iníquas, gravíssimas e até calumniosas, que eram irrogadas
ao seu caracter, ás suas acções e á sua administração.
Pretendo, Sr. Presidente, sem accusar, defender-me, fazendo, como disse, um histórico.
Não accuso, não ataco. Tem sido sempre o propósito e
o ideal da bancada paulista nunca desmerecer nem desprestigiar um collega. Na nossa representação, até hoje, nunca
tivemos gralhas nem pavões. V. Ex. é testemunha de que
mesmo quando eu, isoladamente, mantinha a bandeira do
civilismo, tendo por adversários dous grandes chefes, os generaes Glycerio e Campos Salles, nunca proferi uma palavra,
ou tive um gesto que porventura diminuísse o prestigio de
qualquer um desses eminentes republicanos. Ao contrario,
deu-se até o seguinte facto: o general Glycerio, respondendo
a um aparte, em que eu com a lanterna da minha consciência illuminava o seu espirito, teve daquella cadeira a franqueza de dizer: «Sim, meu collega, reconheço o meu erro,
e agora, neste momento, ajoelho-me deante da imagem da
pátria e peço perdão pelo crime que commetti».

Sabe "V. Ex., Sr. Presidente, porque viu e foi testemunha, que nunca pronunciei uma palavra com o fim de desmerecer a S. Ex. no conceito da nação inteira e, muito menos, do meu Estado. E tanto isto é certo que, quando S. Ex.
voltou a S. Paulo, foi promovido de simples membro a
presidente da commissão directora do partido. De minha
parte, não houve uma palavra de retaliação quando, ao ser
S. Ex. elevado a tão alta posição, depois de nos haver abandonado no pleito, eu continuei na mesma posição, humilde e
obscura, emquanto S. Ex., v ttuo havia abandonado a nossa
bandeira civilista, era guindado á chefia da commissão.
Si trago este exemplo é para demonstrar que nunca,
absolutamente nunca, me insurgi contra as posições, por
mais elevadas, por mais culminantes, dos meus companheiros, porque na bancada paulista não ha corpo opaco.
Não fui, Sr. Presidente, nunca quereria para mim o
papel do corvo, a subir, a subir, para lá do alto enxergar
melhor a carniça.
Não, Sr. Presidente, eu seria incapaz de tentar modificar opiniões, já não digo de representantes do meu Estado,
mas de qualquer dos meus collegas, fazendo com que um
delles se sentasse em um banco de réo, sabendo que se tratava de um veterano, o ultimo da velha geração d3 70, que
sempre batalhou neste recinto e fora delle em favor da defesa do nosso principal producto.
Além de V. Ex., Sr. Presidente, cuja acção benéfica foi
um verdadeiro conforto para o meu espirito attribulado,
para o meu coração ulcerado, angustiado pela ingratidão;
além de V. Ex., devo levar, em primeiro logar, os meus
agradecimentos á Commissão de Finanças, porque é preciso,
agora que o projecto já foi sanccionado, repetir uma phrase
do velho barão de Cotegipe, pronunciada desta cadeira, quando disse: «Agora, que se apagaram as luminárias, nós podemos enxergar claro.».
Agora, que já está sanccionado o projecto, posso dizer;
que devemos sua passagem, á bondade, á generosidade dos
meus amigos da Commissão de Finanças e á generosidade e
bondade de todos os Srs. Senadores.
O SR. VENANCIO x EIVA — Foi um acto de justiça.

O SR. ALFREDO ELLIS — Si assim não fosse, elle não teria sido acceito, e si o foi na outra Casa do Parlamento, deve-se aos esforços do Sr. Deputado Octavio Rocha, que,
leader da minoria, não lhe creou embaraços, graças ás solicitações do Sr. Presidente da Republica, a quem coube n esforço máximo e a quem o Estado de S. Paulo nunca poderá agradecer bastante o valiosissimo e extraordinário serviço de trazer para a communhão, como vou demonstrar,
mais de 50.0 mil contos, o que se verifica com a defesa desse
producto.
O Sr. Presidente da Republica é digno e merecedor, sinão na praça publica da capital do meu Estado, pelo monos.
nos corações de todos os patriotas paulistas, de elevado culto,
pelo grande, pelo extraordinário serviço que prestou a São
Paulo, em particular, e á Nação, em geral, fazendo essa intervenção para defender o nosso principal producto. Foi
S. Ex. quem se interessou no sentido de poder o projecto
passar com o apoio da maioria da Gamara dos Deputados.
Não quero dizer que a acção do Relator na outra Casa do
Congresso não fosse brilhante. Não: eu não duvidaria em
subscrever todos os elogios, todos os telegrammas de parabéns que foram passados a S. Ex., por ter concorrido para
defender o projecto no seio daquella Casa. Mas — o seu a sou
dono — aquella Casa só por si não approvaria o projecto,
si não fora o concurso de todos os membros da Commissão
de Finanças do Senado e o apoio, a cooperação de todos os
meus honrados collegas.
Repito: hoje, que o projecto está convertido om lei,
posso dizer que eu pretendia remodelal-o, porque encerra
duas falhas gravíssimas e estimaria que, mais tarde, não se
verifique que, em logar de ser de defesa e de auxilio á lavoura, não represente esse projecto um presente de gregos. . i
O SR. JUSTO CIIERMONT —. A I > I > Í U < ! - > .
O SR. ALFREDO ELLIS — ...uma muleta de papelão.
O SR. JUSTO CHERMONT — Isto é que eu receiava.
O SR. ALFREDO ELLIS — Eu não sanccionaria duas mrdidas que constam do projecto - - a que manda estabelecer
como lastro do Banco 300 mil contos, moeda-papel e a orga-
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nização de uma repartição, com cinco membros, nomeados
pelo Presidente da Republica, tendo o ministro da Fazenda
direito de voto sobre as vendas do producto
O projecto passou, porém, e, como acabei de dizer, passou por unanimidade de votos.
Neste recinto eu não o defendi, c é por este motivo que
agradeço mais fundamente, mai svivamente ainda, a collaboração e o apoio dos meus illustres collega.-i, porque sabiam «
respeitaram as delicadezas do meu espirito, comprehendendo
a difficuldade da minha posição deante das insinuações, das
exigências do Governo do Estado de S. Paulo, da opinião
publica o dos interessados na lavoura do café, para que o
mesmo fosse votado.
O SR. JOÃO LYRA •— E' verdade o que V. Ex. diz. Os
pontos a que se referiu e outros do projecto não foram impugnados pela Commissão de Finanças em attonção aos esforços do nobre Senador para que o projecto fosse votado como
viera da Gamara.
Os SRS. IRTNKU MACHADO, FELIPPE SCHMIDT E VESPUCIO
DE ABREU — Apoiado.
O SR. ALFREDO ELLIS -- Houve até uma deferência do
meu nobre collega Senador Irineu Machado...
O SR. IRINEU MACHADO -- Deixei até de pedir vista.
O SR. ALFREDO ELLIS -- ...'o qual, a elle contrario, não
lhe creou o menor embaraço, para que a medida transitasse
como veiu da outra Casa do Congresso.
O SR. IRINEU MACHADO — Como haviam feito a injustiça
de attribuir a V. Ex. a responsabilidade de não ter sido o
projecto convertido em lei, o anno passado, quizemos dar a
demonstração de que V. Ex. tinha força bastante para obter
dos amigos da Commissão o apoio e, quando isse lhes fosse
impossível, pelo menor, a abstenção no sentido de não ser
embaraçada a approvação do projecto este anno. O facto é
que o projecto não foi approvad oo anno passado por falta
material de tempo e a responsabilidade disso cabe á Gamara
e á própria bancada paulista, que não o enviou mais cedo ao
Senado.
O SR. ALFREDO ELLIS — Essa explicação de V. Ex. vem
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esclarecer perfeitamente o caso. Fui, entretanto, por isso,
accusado em S. Paulo.
Tendo recebido, á ultima hora, o projecto da Gamara,
dearite da opposição dos illustres membros da Commissão de
Finanças e já se tendo manifestado infenso a elle o nosso
illustre collega Sr. Vcspucio de Abreu, não podia absolutamente fazel-o passar, porquanto, sendo quatro os que se òppunham fundamentalmente á sua passagem, bastava que pedissem vista para não mais dispormos do tempo sufficiento
á sua discussão, na Commissão.
A declaração do nobre Senador esclarece perfeitamente a
situação em quo mo vi.
O SR. JOSÉ EUZEBIO — Isso consta claramente da acta da
sessão.
O SR. ALFREDO ELLIS -- Sr. Presidente, como acabo de
dizer, era infenso a estas duas medidas, principalmente á que
outorga ao Governo Federal a faculdade de dispor do producto
que é nosso.
Jamais, Sr. Presidente, se fez isso. Das outras vezes,
como succedeu por occasião do Convénio de Taubaté e na penúltima, em que me coube a iniciativa de propor o fornecimento ao Estado de S. Paulo, de cento e cincoenta mil contos para a defesa do café, no Governo do Sr. Dr. Wenceslau
.1-íra'z, cento e dox mil contos foram entregues pelo Sr. Dr. António Carlos, para a compra de café, á administração do
Estado do S. Paulo,, ao passo que agora, pela nova lei, essa
faculdade <í confiada ao Governo Federal e sujeita ao veto do
Ministro da Fazenda!
Esta situação, não ha duvida nenhuma, é uma situação de
amigo, e contamos sempre com o espirito justiceiro e elevado
do actual Sr. Presidente da Republica e do futuro Presidente.
Mas, supponhamos que S. Paulo entrasse em divergência coin
qualquer governo e que tivéssemos o ministro da Fazenda
contrario á politica daquelle Estado, e que não nos quizesse
sujeitar a este arbitrio, teríamos o asphyxiamento, a guilhotina, confisco, sem que pudéssemos, siquer. dispor daquillo
que nos 'havia custado o suor do nosso trabalho, do nosso esforço, que é o nosso património, a nossa riqueza.
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Quer isto dizer que entregamos a faculdade de dispor
desse património, dessa riqueza, como entenderem, sem que
possamos, absolutamente, intervir em favor daquillo que é
nosso!
Nunca eu concederia, mesmo ao governo mais amigo, a
.faculdade de dispor do que 6 meu, tanto mais quanto é evidente que ao Presidente de S. Paulo, como o mais interessado,
pois é o chefe do partido, deve caber o direito a faculdade
de dispor do nosso producto como entendermos.
Não, Sr. Presidente; é preciso que o paiz inteiro saiba, ó
preciso que o meu Estado, até aos seus últimos limites, conheça a verdade, através da imprensa, pela sua infiltração; é necessário que iodos tenham noticia de que votei o projecto porque ollo me foi imposto, não querendo que se dissesse que era
infenso á defesa do nosso principal producto, quando é certo,
como voai dizer, não hoje, mas amanhã, que nem siquer a
idéa desta valorização partiu da outra Casa do Congresso.
Sabe \. Ex., Sr. Presidente, que no dia 19 de agosto de
1920, desta tribuna, apresentei uma iniciativa que, se tivesse
sido adoptada em relação & safra anterior, teríamos evitado o
cambio a 7 % e arrecadado ao nosso Thesouro cerca de 500
mil contos de réis, conforme a ultima valorização.
Infelizmente, Sr. Presidente, a minha voz de gageiro de
proa não foi ouvida quando eu annunciava a tempestade que
se avizinhava. O piloto não ouviu a voz do velho marujo, de
modo que os especuladores americanos se assenhorearam da
safra e a prova é que, sendo esta exportação que está finalizando menor do que a outra em centenas de milhares de saccas, produziu 500 mil contos mais.
A crise, Sr. Presidente — é preciso que se diga, e estou
resolvido a fazer-lhe o histórico minucioso, para que penetre
na consciência da Nação — foi devida ao erro que praticamos.
Chegando um pouco farde para fazer esta defesa, e ao mesmo
tempo para que se não me accuse de não ter avisado, cathedratico como sou nesta questão económica de alta relevância
para as finanças do paiz, declaro que em tempo prophetizei
o resultado verificado.
. Mas, Sr. Presidente, a liquidação rápida dos três milhões

e quinhentas mil saccas de café, em uma época em que se iniciava a entrada de novas safras, fez com que os banqueiros
norte-americanos nos dessem um lucro correspondente a
cento e trirta mil c-jntos de réis. E' verdade. Elles nos tomaram o baralho mediante cento e trinta mil co-ntos de réis, sugando-nos depois 600.000 contos, fazendo-nos pagar não só o
qup nos haviam concedido como lucro, como ainda ficando
com uma safra de cerca de 10 milhões de saccas, ao preço de
seis centavos a libra, porque é preciso que se saiba que cada
centavo corresponde, no total, a 100.000 contos de réis.
A situação de que hoje gosa o café é devida apenas á defesa que o Governo operou por intermédio do digno Sr. Alexandre Siciliano, um dos espíritos mais cultos, elevados e
patrióticos, que folgo em proclamar desta tribuna, apezar das
injustiças que lhe teem sido feitas. (Pausa.)
Sr. Presidente, verifico que a hora do expediente1 está
terminada.
Accedendo ao pedido de V. Ex., apenas rogo me considere inscripto no expediente da sessão de amanhã, porque nem
siquiír toquei no assumpto principal que me trouxe á tribuna,
que é fa/er algumas considerações importantíssimas sobre a
elevação de tarifas da S. Paulo Railway, concedida pelo
Sr. ministro da Viação, Dr. Pires do Rio.
Agradecendo a attenção com que V. Ex. e o Senado me
ouviram, attenção que peço continuem a dispensar-me mais
uma vez. envio aos Srs. Senadores meus sinceros agradecimentos pela collaboração que me deram por occasião da discussão e votação do projecto da defesa do café, que tantos benefícios, como almejo, deve trazer ao paiz.
Antes de terminar, porém, Sr. Presidente, devo dizer-lhe
que não me preoccupo em atacar ninguém. O que ora faço, é,
como disse, apenas uma defesa.
Os velhos bandeirantes, Sr. Presidente, cujas ossadas jazem espalhadas pelas fronteiras do Brasil, nunca reconheceram como limites da nossa Pátria os que nos haviam sido traçados pelo tratado de Tordesillas. Os velhos bandeirantes, dos
quaes sou descendente — do que muito me orgulho, — traziam não só nas «bandeiras», á cuja frente fizeram a civiliza-

cão ao Brasil e a integração de nossa Pátria, mas também no
coração, e no guião, o lemma: «Amor á Pátria. Engrandecero Brasil. »
O nosso lábaro continua a ser o mesmo. (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)

DISCURSO
PRONUNCIADO

Na sessão cie 15 AB jnÉo de 1922
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, antes de reencetar
as observações e os commentarios que hontem fiz, na hora
do expediente, dirijo a V. Ex. uma reclamação para que
chame a attenção dos revisores do Senado junto á Imprensa
Nacional...
O SR. PRESIDENTE — A Mesa já tomou providencias neste
sentido, pois viu, no Diário do Congresso, o discurso de
V. Ex. completamente truncado.
O SR. ALFREDO ELLIS — Isto não aconteceu somente com
o meu discurso, Sr. Presidente; também a publicação dos
orçamentos, hontem votados, figura no Diário do Congresso
completamente truncada, tendo sido algumas emendas ao orçamento da Agricultura incorporadas ás offcrecidas ao do
da Fazenda, formando um imbroçjlio de tal ordem, que, no
caso, parece ter sido adoptada a linguagem da Torre de Babel, que ninguém entende.
E' nesse sentido que formulo a minha reclamação, comquanto seja o primeiro a reconhecer o grande esforço empregado pelo pessoal da Imprensa Nacional, que merece até
louvores pelo bom desempenho dado ao trabalho que teve
durante o reconhecimento, na ultima phase, que, naturalmente, obrigou-o a trabalhar até altas horas da madrugada.
Isso não quer dizer, entretanto, que os revisores do Senado
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junto áquella repartição não tenham incidido em faltas, e
graves.
Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, não escrevi o meu
discurso. Acho até que se devia acabar com esse systema de
discursos lidos. E aproveito a opportunidade para chamar a
attenção dos Srs. Senadores no sentido de voltarmos aos
costumes de épocas anteriores; boa ou má a eloquência, a
oratória, ella é nossa.
Lido aqui qualquer discurso, a Mesa não tem competência nem poderá dizer se foi escripto pelo próprio orador
ou não.
Naturalmente, quando ha referencias a trabalhos anteriores, notas sobre matéria scientifica...
O Sn. JOSÉ EUXEBIO — Estatísticas.
O SR. ALFREDO ELLIS — ... estatísticas, como muito bem
diz o nobre Senador, com citações, o orador não poderá deixar de lel-os, para que absolutamente não haja desvio, como,
por exemplo, me vae succeder hoje, quando tiver de fazer o
estudo minucioso deste relatório (mostrando um impresso)
que foi apresentado pela commissão de engenheiros enviada
a S. Paulo para examinar a escripturação da S. Paulo
Railway, pelo actual Ministro da Viação. Comprehende
V. Ex. que eu não podia absolutamente vir discutir um relatório sobre que fui forcado a fazer um estudo, cem escrever as minhas notas e observações, de forma que terei de ler
esse meu trabalho para comprovar as asserções, e, até certo
ponto, as censuras dirigidas ao Sr. ministro da Viação pela
concessão pródiga que fez á S. Paulo Railway. Isto servirá.
Sr. Presidente, de exórdio ao discurso que pretendo fazer.
V. Ex. sabe que é meu habito só occupar a tribuna
quando forçado pelos interesses públicos, ou quando chamado nominalmente ao debate. Nada mais commodo do que o
silencio para um parlamentar veltóo, que tem uma bagagem
extraordinária de serviços, que pôde ser julgada pelos juizes
mais severos. (Apoiados.) (Pausa.)
Reatando as considerações feitas, preciso ainda dizer que,
em relação ao café, tenho aqui uma nota que confirma justamente o acerto de uma affirmação que hontem aqui fiz e
que demonstra que eu fui um vidente.

No dia 19 de agosto de 1920, pronunciei, desla Iribuna,
um discurso, a propósito justamente da S. Paulo Railway e
cif suas larifas, e, terminando-o, prognostiquei a s i l u a r f i o
nm que ficaria o nosso principal producto, avisando, dando
o grito de alarma, porque já previa a sua débacle nos Eslados Unidos.
Sabia eu, Sr. Presidente, que os torradores americanos
empregavam os recursos dos grandes capitães de que dispõem
para virem empolgar a safra de café por um preço miserável,
mesquinho, o isto, porque não encontravam resistência na
praça de Santos.
Por que previa eu, Sr. Presidente, que chegaríamos a
essa situação ?
Por uma razão muito simples, que eu vou expor.
V. Ex. sabe que na penúltima operação feita de róis
110.000:000$, para acquisiç.ão de três milhões cento e cincoenta mil saccas de café, o governo de S. Paulo não andou
bem.
Entendia, eu, Sr. Presidente, que osl.o slock de café não
devia ser lançado de chofre no mercado, sobretudo nas proximidades da entrada da nova safra, porque armaria os torradores americanos dos meios necessários para deprimil-a:
teriam recursos sufficientes para se afastar do mercado, e,
assim, enfraquecerem a acção dos commissarios.
Esse stock de café devia ser liquidado demoradamente,
fui parcellas de 150 ou 200 mil saccas, mensalmente colloradas. Se, porventura, a liquidação por intermédio do Banco
do Gommcrcio e Industria de S. Paulo fosse feita paulatinamente, não se teria enfraquecido o mercado de Santos, como
aconteceu, graças á infeliz liquidação rápida que se fez.
Isto ó intuitivo. Annunciada previamente a venda de
150 mil saccas de café para determinado dia, em hasta publica, naturalmente os pretendentes comprariam esta quantidade, que não teria essa acção depreciativa em relação ao
mercado normal. Além disso, a importância destas 150 ou
''00 mil saccas poderia ser immediatamente recolhida ao
Thesouro, em pagamento da parte dos 110 mil contos que o
Estado ficou devendo á União, até que, liquidado o stock
do café, se fizesse a final divisão de lucros.
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Hontem tive opportunidade de dizer que os lucros dessa
operação, que monfaram a 130 mil contos, foram repartidos
igualmente: 65 mil contos para a União e igual somma para o
Estado de S. Paulo. Foram 130 mil contos apurados, depois
do pago o capital que a União nos havia adeantado.
Por esta somma, os americanos tomaram-nos o baralho
das mãos, fazendo com que, depois, pagássemos caro, deprimindo os preços da safra futura, de 1920 a 1921, na importância de 500 a 600 mil contos.
Isso quer dizer que foi um péssimo negocio.
A' primeira vista, levando-se em conta o lucro de 130 mil
contos, obtido pela operação, deveríamos ficar satisfeitíssimos. Entretanto, os americanos lucraram muito mais com a
sua perspicácia e em virtude do enorme capital de que dispunham, porquanto, com três milhões e meio de saccas de café,
conseguiram arredar-se do mercado !
A nova safra entrava como uma offerta, mas não tinha
compradores. Elles ficaram habilitados por três ou quatro
mezes, deixando de intervir no mercado, onde o stock se acoumulava, em virtude da nova safra, o que acarretou a reducção de preços de 10 a 12 centavos por libra, que era quanto
pagavam e deviam pagar, a 5, 5 l ]2 e 6 centavos, dando-nos
um prejuízo liquido de 500 a 600 mil contos.
Pergunto: se tivéssemos recebido e recolhido ao património nacional mais 500 ou 600 mil contos estaríamos na situação actual ?
E não digo isto sem provas. Demonstra-o da mesma
forma um artigo de hontem do Jornal do Commercio.
Verifica-se que, na safra de 1920 a 1921, que foi maior
do que a do anno passado e do que a que estamos exportando
agora, a differença de preços foi de 70 e tantos milhões de
dollars, isto é, mais de 500 mil contos da nossa moeda.
Quer isto dizer que, exportando mais algumas centenas
de milhares de saccas, recebemos 500 mil contos menos.
Esta é uma nota importantíssima, que desejo fique incorporada ao meu discurso.
Eis a razão por que me julguei apto para fazer o prognostico, conhecedor como sou do assumpto, não só por ter acompanhado durante muitos annos a evolução das transacções do
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café, como também porque não me são estranhos os mercados
americanos e estudo a vida dos paizes que produzem o café.
No discurso a que me referi tive opportunidade de prognosticar a situação do café no anno de 1920, demonstrando
que chegaríamos quasi a um crack.
Os tofradores americanos se apoderaram da safra de i!>2u
por uma quantia insignificante, não chegando a nos darem
nem siquer a metade dos preços usuaes na America do Norte,
arrastando-nos, por assim dizer, á beira de um abysmo.
Devemos, portanto, Sr. Presidente, a rehabilitação financeira deste producto e, por assim dizer, do paiz, á excursão que o nobre Presidente da Republica íez ao Estado de
S. Paulo. S. Ex., honrando-nos com a sua visita, teve opportunidade de, com o seu espirito arguto e sua activíssima percepção,, auscultar os perigos e os rumores subterrâneos da
ílébaclc. Devemos a S. Ex. a intervenção directa que nos veiu
salvar' do crack irremediável. i\ão fosse a interferência de
S. Ex., e teríamos dado aos americanos, além da safra de
1920, também a de 1921.
A verdade é que, graças á intervenção de S. Ex., a safra
de 1921 para a de 1922, accusou um accrescimo de preço na
importância de 76 a 77 milhões de dollars, portanto mais de
500.000 :000$00>0.
O Estado de S. Paulo - - e não é só o Estado de São
Paulo, porque o cafó não é um producto paulista, mas genuinamente brasileiro - - o paiz inteiro, só por esse facto
e também por outras razões e por outros serviços, deve
consagrar seu apoio, sua estima e sua admiração ao actual
Chefe da Nação. (Apoiados].
Desejo, Sr. Presidente, que o prognostico que, desta tribuna, fiz no dia 19 de agosto de 1920, fique fazendo par Lê
deste meu discurso, par'a provar que o plano de defesa do
café não foi de iniciativa da Gamara doSiSrs. Deputados. Vigilante, demonstrei nesse discurso os perigos que nós corri amos o que afinal tivemos de enfrentar salvando-nos com
a operação feita c executada, ultimamente, pelo Sr. Alexandre
Siciliano.
Sr. Presidente, na divisão administrativa da Republica
ternos, em primeiro logar, o Poder Judiciário, que, se de um
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lado é a cúpula de todos os poderes, por ser o único vitalício,
serve, por outro, de alicerce, porque representa a estabilidade,
a firmeza, a garantia da oommunhão nacional, porque é a
justiça.
E' essa justiça, Sr. Presidente, que através dos séculos,
mantém inabalável aquella extraordinária organização que se
chama Império Britannico. E' o espirito de justiça que mantém ligados todos os povos, desde os mais atrazados até os
mais cultos. E' esta corrente de justiça que affirma aos párias das índias, como aos negros boçaes do interior da África,
que no? tribunaes inglczes não ha maiores nem menores, nem
pobres, nem ricos, nem párias, nem lor'ds, porque todos pertenrem â mesma nação.
Depois, vem o Poder Executivo, que. dispondo da força
e dos recursos financeiros, é o gyroscopio da nação, que mantém a directriz, é a bússola que dirige.
Vem depois o Poder Legislativo, qne ó a legislação, é o
direito.
Si, de um lado, o Executivo é superior em sua acção porque dispõe dos dous principaes elementos colligados — o Thesouro e as forças armadas, — por outro lado, o Poder Legislativo tem o cmpcachmen, que o collooa acima do Poder Executivo. Nós não temos armas, não lemos o Thesouro, mas
temos a lei.
A cultura dos povos se verifica e se estuda, como si fosse
um corpo palpitante, nos Annaes do Poder Legislativo. Os
escavadores das cousas publicas, vão aos Annaes, porque sabem
que nelles encontram a vida da Nação, a marcha ascendente
do progresso nessas linhas immutaveis, que ligam a culminância da nossa cultura actual ás gerações atrasadas do homem da época terciaria.
Eis a razão pela qual, Sr. Presidente, entendi e entendo
qne o homem publico, o representante da Nação, não pôde
soffrer e nem deve. uma accusação injusta. Para silenciar
temos a eternidade. Mas em uma cadeira destas, quando
não fosso para a defesa pessoal, para o prestigio da communhão a que pertencemos, não é tolerável que se silencie,
p o r q u a n l n precisamos dar elementos aos futuros historiado-

rés no tocante á pesquiza dos nossos actos e da nossa directriz.
Eis o motivo, Sr. Presidente, que me traz á tribuna, no
sentido de evitar que attribuam a outrem aquillo que nos
toca.
Si fiz, porventura, o histórico da situação do café foi
para rehabilitar o Senado, ipara que não se diga que fomos
omissos e pouco cautelosos na defesa desse producto, que representa a nossa principal riqueza. 'Não agi assim levado
pela ambição.
Mais uma vez devo dizer, rendendo plena justiça a S. Ex.,
que ao Sr. Presidente da Republica cabem os maiores louros
dessa campanha e o maior quinhão de glorias. A lei de defesa permanente vae trazer a prosperidade do Brasil(Muito bem.)
Em relação á larga emissão devo dizer, Sr. Presidente,
que com ella não concordo, porquanto o lastro deve ser em
ouro e não em papel-moeda: deve ser constituído com a sobretaxa de cinco francos por .sacca de café exportado.
Comprehenderá V. Ex. a importância de semelhante organização, si. porventura, durante uns oito ou dez annos
fossem applicados os saldos destinados a esse instituto, levando-se a seu fundo de reserva os cinco francos por sacca.
Um instituto que dispuzesse de quinhentos milhões de
francos seria um verdadeiro instituto de defesa permanente
do café, e não só do café como de outras producções nacionaes, principalmente a da pecuária, que virá a ser talvez a
nossa principal riqueza.
Infelizmente, a sobre-taxa do -café foi applicada ultimamente para garantir o empréstimo a S. Paulo. Mas a situação é de tal ordem, Sr. Presidente, é tão prospera com a alta
actual dos preços, que eu lembraria ao Poder Legislativo de
S- Paulo c ao próprio Presidente do Estado, o Dr. Washington
Luis, a conveniência da cobrança de um imposto especial para
formação desse fundo.
Custando quinze kilos de café vinte e cinco a trinta mil
réis, isto é, mais de 100$ por sacca, nenhum lavrador se recusará, eslou certo, ao pagamento de uma taxa equivalente,
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digamos, a duzentos e cincoenta ou trezentos róis por arroba, ou mil e duzentos por sacca. Isso equivaleria a dous francos por sacca. Ora, em uma exportação de dez milhões de
saccas arrecadar-se-hiam vinte milhões de francos, que serviriam de lastro ao banco que tivesse a principal incumbência de defender permanentemente o producto. Essa medida
pôde ser adoptada perfeitamente.
Uma oulra medida que também julgo conveniente seria
a que alterasse a faculdade concedida ao Governo de nomear
cinco directores para a fiscalização da venda do café.
Contra essa faculdade também me insurgi hontem, demonstrando francamente o meu espirito do rebeldia a uma
medida que eu julgo humilhante para o Estado de S. Paulo.
(Pausa).
Encerrado este assumpto, pretendia ainda tratar hoje da
velha questão da S. Paulo Railway, mas, estando informado
que ha numero na Casa para a votação das matérias constantes da ordem do dia, não ponho duvida alguma em interromper as considerações que estou fazendo, deixando para
amanhã o que pretendia dizer hoje sobre a S. Paulo Railway.
O SR. PRESIDENTE • - Realmente, deve ser discutido e
votado hoje o orçamento da Viação e já ha numero na Casa.
O SR. ALFREDO ELLIS -- Então peço a V. Ex. que me
conserve a palavra para a hora do expediente de amanhã,
afim de me desempenhar do compromisso que tomei de disíutir as tarifas da S. Paulo Railway. (Muito bem; muito
bem.)

Notas e trechos do discurso pronunciado em 19 de agosto de
1920, a que se referiu o Sr. Seríador Alfredo Ellis
«Bebe-se café nos Estados Unidos de diversas
formas e o consumo subiu a 12 libras peso 21 por cabeça e por anno em 1921, contra 12.70 em 1920 e 8.00
em 1919. O pequeno declínio em 1921 é devido a uma
crise geral.
O nosso cônsul em Nova York, Dr. Hélio Lobo,
disse em um dos seus relatórios que «si o Brasil bebe

café mais frequentemente, os Estados Unidos o bebem
abundantemente».
Em 1921, segundo as estatísticas norte-americanas, a importação do café na grande Republica foi de
1.340.979.770 libras peso, no valor de 142.808.719
dollars. Em 1920, esse movimento tinha sido ri e
1.297.439.310 libras peso e 252.450.651 dollars contra 1.337.561.667 libras peso e 261.270.166 dollars.
Assim, a quantidade augmentou e só o valor decresceu em virtude de phenomenos conhecidos.
A importação do Brasil foi em 1921 de S39.'212.388
libras peso e 77.186.689 libras peso e 148.793.593
dollars em 1920, 787.312.293 libras peso e 160.828.196
dollars em 1919.»
Por esse calculo approximado já se pôde verificar bem a
profundidade do abysmo á beira do qual nós estamos. E' urgente uma medida do Governo; é tão urgente quanto a creação de um banco de redesconto. diante da critica situação
actual.
A débaclc do café se approxima, Sr. Presidente, a passos rápidos.
Não fosse estar á testa do Governo um palinuro previdente, como, felizmente, está, a esta hora estaria eu fundamentando um projecto de lei, autorizando o Governo a emittir sem demora 100 ou 150 mil contos de réis para empregar exclusivamente na compra do café, como succedeu ha
cerca de três annos.
Sr. Presidente, a situação é gravíssima. Os bancos fecham suas caixas, não facilitam recursos, em uma palavra:
— não ha credito! E, ao passo que as casas commissariaa,
sem credito, são forçadas a entregar o producto, os exportadores impõem a baixa dos preços, levam o mercado a verdadeiro pânico, estabelecendo a ruína, a débacle, a que estamos
em vésperas de assistir. Para evitar o desastre bastaria a
certeza do G'overno fazer ao Estado de S. Paulo um empréstimo de 100 mil contos para comprar café.
De 20$ por 10 kilos, portanto 30$ por arroba de café,
estamos reduzidos a muito menos de metade! Já se vende
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caie a 10$ a arroba. Amanhã é bem possível que o preço
venha a cahir. O prejuízo actual do pai? é muito superior
a 150 mil contos !
Si não houver um paradeiro, si o Governo não lançar
mão de alguma providencia, não se pôde prever a extensão
do desastre.
Pergunto: trata-se, porventura, de um caso paulista, de
um caso rio S. Paulo? Mesmo que assim fosse, não era razão
para calmamente a União cruzar os braços, deixando que o
meu Estado fosse sacrificado. Trata-se, porém, Sr. Presidente, do principal producto do paiz, daquelle que produziu
o anuo passado — em uma exportação de dous milhões e
pouco — mais de um milhão de contos de réis, representando
mais de 50 % da nossa exportação.
Sendo, como é, o cafó o nosso principal producto, seria
já não digo só um erro. mas uma imbecilidade da nossa parte
se cruzássemos os braços diante dessa situação. (Pausa prolongada..}
O movimento defensivo em relação a esse principal producto da nossa exportação já se generalizou. De todas as
partes surgem clamores. E' o Congresso do Estado de São
Paulo que clama por uma medida urgente, são delegações
commerciaes que vêem solicitar do Governo uma medida. Mas
a preoccnpação única está evidentemente no Governo aoceitar
as indicações que se cifram todas em um ponto: a necessidade de n u m e r á r i o c de c r e d i t o . I0s bancos, como a f f i n n e i .
estão fechados. E' uma questão de numerário!
Onde ir buscar o numerário preciso para a salvação do
nosso principal producto? (Pausa.)
•Só existem dous meios, Sr. Presidente, capazes de dar
remédio á situação avassaladora, premente: crear já e já
um banco de redesconto, de forma que o commercio legitimo,
que não está especulando, tenha recursos e meios para defender a mercadoria que é o nosso suor, o no;sso sangue ou
então votar-se com a máxima urgência, como se fez ha tre?
annos, uma emissão com o lastro de café, empregada somente
na compra desse producto, nos mesmos termos, nas mesmas condições em que foi realizada, com tão óptimos resultados, a de 110.000 contos que a União forneceu de empres-

timo ao Estado que represento, mercê de cuja transacção a
União auferiu um lucro de 65.000:000$, obtendo o Estado
de S. Paulo parte igual!
Não sou adepto do papel-moeda .inconversivel. Não sou,
c ninguém pôde ser, da mesma forma por que não sou adepto
da sangria, dos medicamentos. Fallo como medico e deanln
de alguns médicos e notáveis; nós não somos amigos de medicamentos, mas applicamol-os, porque são necessários para
debellarem moléstias.
Que seria deste paiz, Sr. Presidente, si não fosse a moeda-papel inconversivel?
Nós não temos, nunca tivemos outra moeda. O que o
paiz possue de progresso e de desenvolvimento foi obtido á
custa deste papel pintado, desde o parallelipedo da rua até
a telha que nos cobre.
Porque hesitar, pois. diante de uma necessidade urgente
como esta ?
Porque um corpo de exercito eslá liem f a n l a i l o . segae-se
que se deva perder a batalha, não o empregando na occasiãn,
no momento em que o inimigo nos ataca?
A verdade é esta: estamos travando uma formidável
batalha. Já perdemos 150.000 contos e os americanos vão se
apoderar da nossa safra, que é pequena, que é menor do que
se cogitava, diante do nosso abandono, da nossa inércia, da
nossa passividade.
Não ó só o prejuízo da nossa balança commercial que está
em causa, mas o nosso próprio apparelho productor.
Quando o café estava baixo, outr'ora, com a cotação de
quatro a cinco mil réis, ameaçando a sua cultura de ruina,
ealvamol-a com a emissão de 110.000 contos, applicados á
compra do café.
O que fez o Banco do linixil dm eincoenta mil contos cjue
o Governo lhe emprestou?
DIFFERENÇA DO PREÇO DO CAFÉ

(De um artigo do Jornal do Comercio, a que se referiu o
orador.)
O valor correspondente se elevou a 402.264 contos ou
15.457.000 libras em 1922, contra 307.456 contos ou 12.202.000

libras em 1921: 420.716 contos ou 31.324.000 libras em 1920:
478.421 contos ou 26.603.000 libras em 1919 e 254.507 contos ou 16.967.000 libras em 1918.
O café contribuiu muito para essa situação. Elle representou, no primeiro Irimcstre do corrente anno, 364.612 contos ou 11.446.000 libras num total de 531.368 contos e libras
16.701.000 para toda a exportação, ou cerca de 67 %.
No mesmo período, a exportação de café foi de 195.562
contos ou 7.725.000 libras em 1921; 253.357 contos ou libras
1921; 2.377.000 em 1920; 1.088.000 em 1919, e 2.077.000 em
1919, e 149.269 contos ou 9.951.000 libras em 1918.
A quantidade de café exportado nesses três mezes foi de
3.475.000 saccas em 1922; 3.304.000 em 1921; 2.377.000 em
1021; 2.377.000 em 1920; 1.088.000 cm 1919, P 2.077.000 cm
1913.
O valor médio por sacca exportada subiu muito, em virtude da acção da defesa do café, tendo sido de 105$, em 1922,
contra 59$ em 1921; 88$ em 1920; 84$ em 1919 e 54$ em
1913.

DISCURSO
Na sessão de 16 fie jniilio de 1922
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, como V. Ex. bem
deve ter comprehendido, occuparei esta tribuna até o momento em que se verificar numero para as votações das matérias orçamentarias que constam da ordem do dia. O meu
interesse principal é justamente proporcionar ao Senado
meios e modos de concluir a tarefa orçamentaria, habilitando o Sr. Presidente da Republica a entrar em vida normal,
não demorando, por 24 horas siquer, a regularidade da situação em relação á administração publica. Assim, peço a V. Ex.
que, logo que haja numero no recinto, prefira immediatamente a votação ás insulsas observações que eu venho fazendo (não apoiados) nas ultimas sessões.
Hontem, quando se discutiu o orçamento da Marinha,
não presidi a Commissão de (Finanças, Sr. Presidente, facto
que occorreu não por falta de assiduidade de minha parte
a esta Casa ou áquella Commissão, mas por ter sido chamado
ao que aqui denominam salão nobre do Senado, para attender ao illustre Prefeito do Districto Federal, que hontem
visitou o Senado. Alli aguardei a chegada de S. Ex. que só
o pôde fazer depois da votação do orçamento da Viação.
Trago ao conhecimento do Senado que S. Ex. o illustre
Prefeito do Districto Federal veiu, como uma homenagem
ao Senado, pessoalmente, dar explicações sobre a carta que
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me havia dirigido, asseverando o propósito em que está de
resolver o problema da consirucção dê um edifício condigno
ú magestade do exercício do mandato de Senador da Republica.
A resolução a que chegámos, Sr. Presidente, como
V. Ex. viu, depende ainda do consenso, do apoio e do auxilio do Sr. Presidente da Republica e também dos Srs. intendentes; entretanto, penso que hoje podemos contar com todos esses elementos.
Assim, creio ser um facto que, dentro em pouco, teremos uma installac-ão digna de nossa investidura, ficando,
portanto, realizada essa grande aspiração do Senado Federal.
Eram essas as observações que tinha a fazer, Sr. Presidente, antes de iniciar as considerações que vou adduzir
sobre as tarifas da S. Paulo Railway.
Antes, porém, devo chamar a aítenção do Senado e da
imprensa para a importância do flhistorico que hontem fiz a
propósito da situação do café.
O que se verificou, Sr. Presidente, foi o acerto do prognostico que desta tribuna fiz, quando em agosto de 1920 eu
asseverava que si o Governo não tratasse de defender aquelle
producto, chegaríamos á triste situação de um cambio miserável, entregue como estava esse producto á especulação dos
norte-americanos.
Salientei o facto para que o historiador' futuro reconheça que -houve, pelo menos, previdência, houvo o aviso
que, si tivesse sido attendido, não estaríamos na situação em
que estamos.
A ultima consideração para a qual chamo a attenção do
Senado é esta: vendemos a safra do caflá pelo preço imposto
pelos torradores americanos -- 5 e 6 centavos por libra sem que, entretanto, o consumidor aproveitasse com a nossa
ruina, pois o producto, assim extorquido, foi vendido nos
Estados Unidos por 24 centavos a libra. Quer isto dizer .ue
o pobre productor brasileiro, como si fosse um colono do
interior da África, vendeu o seu producto por um preço inferior, ao passo que os torradores americanos offereceram
esse producto aos seus consumidores por um outro muito
mais elevado.
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Felizmente, a defesa desse producto, já realizada, nos dá
Irancamente 12 centavos naquelles mercados. Devo, entretanto,
advertir ao Senado que a diffarença de seis para 'l2 centavos
attinge á somma de 600.000:000$ em nosso favor. Fomos
prejudicados na safra de 1920, mas conseguimos salvar a de
1921, como ainda hontem a imprensa publicou. Esta está
sendo liquidada com relativa vantagem, pois só no primeiro
trimestre vendemos 431.000:000$ de café.
Encerrada a questão do café, que, dada a sua importância, me obrigou a pôr á prova a paciência e a resignação dos
meus illustres collegas (não apoiados), tratarei de outro assumpto, também muito intimamente ligado ao Estado que
represento.
A Companhia S. Paulo Railway vem de longa data fazendo o papel de bezerro, mas de bezerro esfomeado, ao qual
nada satisfaz. De vez em quando procura forçar o ubere da
vacca. E quanto mais crescido fica esse novo bezerro, mais
insistentes, mais fortes são as cabeçadas que dá no ubere,
sempre na esperança de que o leite desça, segundo a phrase
muito commum entre os que se entregam á industria de lacticínios.
Este anno, já por quatro vezes, tentou o bezerro dar cabeçadas no pobre ubere da lavoura paulista. E, sendo certo
que o leite- desce sempre após essas cabeçadas, não é menos
certo que o bezerro ainda não está satisfeito.
Para que V. Ex., Sr. Presidente, avalie até onde vae
a ganância dessa companhia, nada mais preciso fazer do que
apresentar á consideração do Senado um calculo extrahido
do relatório do Sr. ministro da Viação, o qual vem publicado
na primeira pagina da exposição que S. Ex. fez sobre a receita kilometrica das nossas principaes estradas de ferro.
Esse calculo, com ser de origem official, é muito curioso.
A S. Paulo Railway, Sr. Presidente, tem uma receita
kilometrica de 124 contos, ao passo que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro só tem 25:176$344; a Central do
Brasil, 23:831$090; a Companhia Mogyana, 13:538$600; a
Companhia Sorocabana, 12:071$669; a Leopoldina, réis
9:296$023; a Great Western, 6:601$419; a Auxiliaire do Rio
Grande do Sul, 6:397$466; a Oeste de Minas, 5:913$033; as
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Estradas do Paraná e Santa Catharina, 5:658-$518; a Rede
Sul Mineira, 4:120$788, a Rede Cearon.-.c. 3:3968923, a V i a ção Bahiana, 2:937.$819; a Great Southern, do Rio Grande
do Sul, 1:S09$992, e a Caxias e Cajazeiras, 1:664§415.
Isso quer dizer, Sr. Presidente, que essa empreza, na
America do Sul, é talvez a que tem maior renda kilometrica.
Pois, apezar disso, ella, que outr'ora gastava apenas
40 % de sua renda com o custeio das suas linhas, hoje despende 80 %, com o fim preconcebido de diminuir a sua renda liquida, para conseguir do Governo a outorga de novos
favores.
A' vista da quarta reclamação, pedindo augmento de tarifas, eu, que já em agosto de 1920, tinha, desta tribuna, reclamando contra o procedimento dessa insaciável empreza.
em outubro, em longo discurso que aqui pronunciei, chamei
a attenção do illustre Ministro para que não concedesse novos favores, para que não abrisse a porta a novas concessões, que, futuramente, quando tivermos de encampar a
linha, iriam onerar o Thesouro, como succede presentemente,
com a lavoura, com a população, com a communhão paulista.
Si não me engano, quando em outubro do anno passado, orei, reclamando a attenção do honrado Ministro, lembrei a conveniência de levar a uma conta separada esse
augmento caso S. Ex. julgasse conveniente dar-lhe uma percentagem maior.
E' necessário definir a situação. O Lord Bessoborough,
que hoje está occupando o cargo outr'ora desempenhado pelo
Lord Balfour, tem o empenho do evitar -- tome nota o Senado, tome nota o paiz — a encampação da S. Paulo Railway.
A diroctoria dessa empreza premedita a execução de um
novo plano para protelar a encampação por mais trinta annos, como fez em 1897.
Naquella occasião, ella promoveu uma crise de transportes, mercê da qual deu um prejuízo colossal ao Estado. Agora.
pretende, de novo, arruinar a estrada, para nos obrigar a fazer
uma novação de contracto, ou, então, obter um lucro liquido
que Inrne a -operação quasi inviável para o Thesouro brasileiro.
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V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que vae servir de base para
a regularização desse assumpto o lucro liquido do ultimo
quinquennio. Ora, se o prazo para a encampação é justamente
este que vae decorrer agora — de 1922 a 1927 — estamos chegados ao quinquennio cuja renda liquida vae servir para o calculo da omissão das apólices, cujos juros deverão corresponder
á média da renda liquida do quinquennio. Está claro que, se
a renda subir, maior numero de apólices será necessário para
indemnizar a companhia. Portanto, é do nosso interesse que
a estrada não tenha renda muito elevada, ao passo que o interesse da companhia é, ao contrario, augmentar os seus lucros
líquidos e os seus dividendos, de modo a eleval-os a tal altura
que torne impossível a operação. Para este fim foi que veio
Lord Bessoborough ao Brasil. E foi para obviar a execução
desse plano machiavelico e jesuítico que eu, desta tribuna, em
outubro do anno passado, denunciei-o ao paiz, como denunciei
em 1920 o plano dos americanos, no tocante á nossa safra do
café.
Previdente, eu venho accentuar o propósito daquella companhia gananciosa contra os interesses do Brasil. Basta dize/
que, em 30 annos, ainda ella continua com o mesmo systema
obsoleto de cabos, nos planos inclinados. Ainda não estudou
um trajecto de adhercncia aos trilhos para os seus trens, de
maneira que mantemos, depois de 50 annos de custeio de uma
estrada, o mesmo processo antiquíssimo e de trafego limitado
— os planos inclinados, cabos para puxarem os trens, cousa
que não se faz mais em parte alguma do mundo, em estradas
de trafego intenso como é o daquella linha. Não temos a electrificação, não temos, absolutamente, as vantagens e os progressos que o augmento de trafego como o a que attingio a
companhia, em poucos annos determina!
Pois bem, diante de uma situação desta ordem, não só
em 19 de agosto de 1920 chemei a attenção do Governo para
o facto, como, em outubro do anno passado, reiteirei a minha
argumentação, demonstrando o perigo que pairará sobre nós,
si, proventura, não resistirmos aos pedidos e solicitações da
directoria dessa empreza.
Entretanto, Sr. Presidente, a imprensa de minha terra,
em logar de apoiar o velho Senador, que outro objectivo não
322Í
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tem nesta tribuna sinão o de zelar ciosamente pelo interesse
publico, laoonicamente, em suas-noticias, diz apenas: "O Senador, empregando os mesmos argumentos, tratou da questão
do café e de tarifas de estradas de ferro."
Sr. Presidente, eu teria muito prazer em dar aos meus
discursos uma feição litteraria, ao agrado da imprensa da
nynha terra, si, porventura, o assumpto não fosse árido por
sua natureza. V. Ex. sabe que, ha muitos annos, venho discursando sobre o nosso edifício, o sonhado edifício para o Senado; sabe que o assumpto não comporta Voos de imaginação nem novos argumentos; sabe que sobre o café não posso
fazer discursos académicos, contrários, aliás, á aninha índole
de homem positivo e pratico, conforme a educação que tive..
Assim, também, as tarifas de estradas de ferro são um assumpto árido, que não pôde agradar á imprensa; porém, essa
mesma imprensa poderia, pelo menos, reconhecer o esforço
que faço em estar vigilante, tratando, como trato, nesta tribuna, exclusivamente, não do interesses individuaes, mas de
interesses que fundamentalmente se relacionam com o accrescimo do património nacional. (Pausa.'/
O SR. PRESIDENTE —; V. Ex. pediu-me que o avisasse
logo que houvesse numero para votação. Já ha numero.
O Sn. ALFREDO ELLIS — A' vista disso, Sr. Presidente,
ainda que não tenha principiado a tratar do assumpto que
me trouxe á tribuna, mas sendo meu propósito auxiliar
V. Ex. na votação dos orçamentos, desde que ha numero, dou
por finda minha tarefa hoje, reservando-me para amanhã continuar as considerações que venho fazendo a propósito dessa
companhia — a S. Paulo Railway. (Muito bem; muito bem.)

DISCURSO
I>ROHU.NCUI)0

Na sessão ds 19 is jmiio §81922
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, no desempenho do
compromisso que assumi perante meus pares de vir expor ao
pai/ a ganância da S. Paulo Railway, venho occupar a tribuna, esperando concluir hoje as observações que tenho a
fazer.
A S. Paulo Railway, Sr. Presidente, está funccionando ha
52 annos no meu Estado e até hoje ainda não levantou a planta
para uma estrada que se prolongasse pela serra de SantosParanapiacaba, e fizesse o percurso entre Santos e a nossa
capital, empregando adherencia aos trilhos pelos trens. Até
hoje não electrificou o trecho da serra; e, tendo obtido em
1897 a propagação por mais trinta annos, lirnitou-se a dobrar
a linha, continuando, porém, a empregar o mesmo systema
obsoleto do tracção por cabos, nos seus quatro planos inclinados, processo que já não se emprega em parte alguma do
mundo, principalmente em estradas do trafego interno, como
ó a de que trato.
Se ao menos a sua directoria tivesse procurado os meios
de electrificar o trecho da Serra, claro é qua nos daria um
consolo, esperando que não se limitaria seu trafego, como vae
se limitar, produzindo uma crise tremenda de transporte,
quando se approxima justamente o termo do prazo para a encampação, que se dará-em d927.
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Allega a empreza, Sr. Presidente, que não podia fazel-o,
porquanto augmentaria extraordinariamente o seu capital, não
lhe sendo possível levantar a somma necessária, estando, como
está, tão próximo o fim do prazo para a sua encampação.
Pergunto: ha ou não occulto ahi um sophisma, pois trata-se de uma estrada que é considerada a primeira do mundo,
pelo valor dos seus títulos, que são guardados na carteira da
casa Roíschild, como títulos especiaes iguaes aos bónus K ao
stodc do governo inglez ? Está claro que sim, porque bastariaum entendimento entre a dircctoria da S. Paulo Railway e
o Governo. A directoria poderia electrifiçar as suas linhas mediante um accôrdo para que a importância despendida nesse
melhoramento fosse tomada separadamente, obrigando-se o
Governo Federal a indemnizal-a.
A S. Paulo Railway não o fez e nem pretende fazel-o,
porque o plano occulto da sua directoria consiste em crear
uma nova crise de transporte, exactamente como fez em 1895.
occasião em que deu um prejuízo de 35 a 40 mil contos ao
commercio, á industria o á lavoura do Estado de S. Paulo.
E' a política da faca ao peito.
Tomando-se o povo inglez cm collectividade, é nobillissimo. E' um povo que se deve sentir orgulhoso, porque, além
da Inglaterra ser a mãe de nações, é o asylo da liberdade.
Nenhum mais nobre, e a prova é que Napoleão, a bordo do
«Northumberland», quando seguia desterrado para essa ilha
perdida no meio dos mares do Pacifico, disse: «Povo, um só,
que é o inglez: os demais não passam de meras populações».
Pois bem, Sr. Presidente, o povo inglez que, como collectividade, é nobre, quando se trata dos interesses de suas companhias é de uma ganância extraordinária, julgando que todos
os povos e todos os paizes teem obrigações para com ellas e
ellas nenhuma para com o povo. Isso, ver-se-ha brevemente,
em uma campanha que vou iniciar.
Ahi está a razão por que a S. Paulo Railway, tendo nos
cofres um fundo de reserva igual ou superior ao seu capital,
primitivo, ainda vem, perante o Governo Federal, reperesentar o papel de mendigo de porta de confraria, ou de convento rico. (Riso.)
Quando é para distribuir dividendos, lucros fartos e

abundantes recolhidos naquela terra, ella o faz adiantando
bónus, dando bonificações antecipadas, levando quantias ao
fundo de reserva, para depois distribuir um dividendo a seu
modo, a seu gosto: quando, porém, quer reclamar algum augmento de tarifas, chora misérias!
Não se pôde, Sr. Presidente, nem nós brasileiros podemos
esquecer o procedimento que teve a directoria ingleza com o
nosso inolvidável patrício o Visconde de Mauá.
O Senado ha de me desculpar a diggressão, que vou fazer, aliás imprescindível para que se possa bem aprehender a
psychologia daquella empreza.
A directoria da Ingleza havia feito um contracto com
Sharp & Filhos, para a construccão da primitiva linha. Naquella épooa inventou-se na Inglaterra um systema de «panellas de ferro», para poupar dormentes. Sharp & Filhos,
adoptando esse systema, importaram grande quantidade dessas panellas.
Mais tarde, em experiências, ficou verificado que ellas
não serviam, tanto que houve vários desastres, um em 18(55,
causando varias mortes, justamente no primeiro trem de experiência que vinha de Santos a S. Paulo. Em virtude desse
fracasso os empreiteiros primitivos falliram, devido ao grande prejuízo que tinham soffrido com a acquisição dessas panellas.
Quer dizer, Sr. Presidente, que a situação era esta: a estrada cão ficaria concluída porque os empreiteiros haviam
fallido.
'Sharp, que era um homem honestd, amigo do Brasil, bateu ás portas do Banco Mauá, e, alli encontrtm no .grande brasileiro o apoio e o auxilio necessários á conclusão da linha.
Aberta foi a caixa do Banco Mauá, de onde Sharp retirou,
mais ou menos, ires mil contos, com os quaes poude concluir
a linha.
Justo era, Sr. Presidente, que a directoria da São Paulo
Railway, attendendo a essa circumstancia, entrasse, pelo menos, em accôído com o Banco Mauá para que elle resarcisse o
prejuízo, si, porventura, não lhe fosse feito o pagamento dessa
somma adiantada aos empreiteiros.

38

Pensa V. Ex. que a directoria contribuiu com mais uru
vintém ? Absolutamente; recusou o pagamento. Dahi, a reclamação judicial de Mauá á justiça brasileira, que lhe deu
razão, emquanto que a Ingleza deu razão á companhia, levando 'Mauá á fallencia e á ruína de centenares de creaçõ&s
o de emprezas novas auxiliadas pelos capitães daquelle grande brasileiro dentro e fora do paiz.
Sr. Presidente, o caso pôde só1 cnmpurado (u eu gosto
muito de fazer comparações) ao rio millionario que 'houvesse
incumbido alguém de 'levar um thesouro das suas jazidas de
brilhantes, tendo combinado previamente o preço do tónsporte, e que o empreiteiro, forçado a atravessai1, em canoa, um
rio. tivesse naufragado, tendo, poróm, a felicidade de serem
salvos, elle c, o thesouro por um outro canoeiro.
Ora, o dono do thesouro estava sciento e consciente de
que, si não fosse esse soccorro opporluno, o empreiteiro perderia, com n vida. o próprio thesouro que transportava.
Ha duas consciências, ha duas justiças?
'Claro é que o dono do thesouro devia remunerar aquelle
que evitou quo a sua riqueza fosse para o fundo do rio,
prestando soccorro opportuno.
Pois a Tnglexa não fez nada disso, nem mesmo diante da
fallencia de Mauá.
Mais uma vez, desta tribuna, rememoro estes factos para
que constem dos Annacs a nossa gratidão e o tributo de respeito que devemos ao grande brasileiro, que falliu porque
prestou o seu auxilio a uma companhia estrangeira, que,
apezar de riquíssima, nunca se lembrou de resgatar pára
com elle a sua divida de honra nem de cumprir as promessas
que lhe havia feito MANHOSAMENTE COMO F,' DE uso entre as
eompanbias inglezas.
O intuito da Companhia Ingleza é obter uma nova prorogação do contracto que lhe assegure mais trinta annos de
exploração. O Governo, porém, diante das allegações da empreza, não deve sor tão pródigo. Ao contrario, deve mandar
de novo examinar a escripta dessa empreza, para verificar
se, de facto, os seus dividendos estão abaixo do mínimo que
o contracto lhe assegura: 7 % .

Eu vi, publicado nos nossos jornaes diários, o parecer do
illustre engenheiro, inspector de estradas de ferro, Dr. Palhano de Jesus. Não conheço pessoalmente S. Ex.. Sei, porém, porque tenho as melhores informações a seu respeito,
que é um homem de honra, que é. um homem de competência, que é ura grande engenheiro.
As allogacões que S. Ex. adduz para justificar a medida silo as articuladas pela empreza, que, com a apresentação do contracto primitivo, exige o cumprimento de uma
clausula que determina augmento de tarifas sempre que os
dividendos forem inferiores a 7 %. Mas esse parecer do nobre
engenheiro vem entrar em conflicto com o relatório confeccionado, por ordem do actual Ministro da Viação, por uma
commissão distinctissima, presidida pelo Sr. Dr. Aarão Reis,
que ç um nome nacional.
Escusado é, Sr. Presidente, encarecer ou louvar a capacidade, a competência e a honorabilidade deste nosso conterrâneo. Além do S. Ex., como chefe, faziam parte dessa
commissão, como seus auxiliares,^ o engenheiro Luiz Carlos da
Fonseca, que, aliás, está trabalhando no gabinete do Ministro
e o actual fiscal da Irigleza.
Pois, Sr. Presidente, o Sr. Dr. Palhano de Jesus, sem se
referir absolutamente ao relatório mandado confeccionar pelo
Sr. Ministro da Viação, após um exame minucioso da esoripta
dessa companhia, procedido por esse triumvirato, lavra um
parecer concedendo á Ingleza um accrescimo de tarifas que
vem a ser o quarto que ella obtém.
Note bem o Senado: é este o quarto augrnento de tarifas,
de janeiro para cá, importando cm um augmento sobro os
fretes de 45 % !
E, como a outorga ultima é de tarifa cambial, se o cambio, porventura, descer a 6, a empreza poderá cobrar até 58 %
mais do que as primitivas !
Sr. Presidente, deante de uma situação dessa ordem, claro
é que, tendo ou me batido, nesta tribuna, contra essa ganância, e pronunciando, no dia 13 de outubro do anno passado,
longo discurso sobre este caso, chamando a attenção do Seisado para os planos da S. Paulo Raiiway, revelando aos olhos
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do paiz esse sophysma de se encapatar aquella directoria com
o manto esburacado da miséria, como esses mendigos que
morrem subitamente, encontrando-se com elles sommas avultadas; fazendo a camouflage da pobreza e da miséria, quando
cila tem um fundo de reserva equivalente ao seu capital primitivo, entendi que me cumpria chamar a attenção do Sr. Ministro, que tão facilmente attendia á reclamação ultima da
Ingleza, dando-lhe a tarifa cambial. Escrevi a S. Ex. uma
carta delicada, attenciosa, louvando, não só a introducção do
seu relatório ao Sr. Presidente da Republica, como pedindo
a S. Ex. que me informasse que novos argumentos tinha para
aquella concessão. Eu estava firmado- no relatório feito pelos
três engenheiros, demonstrando que a Ingleza não tem direito á concessão, como vou mostrar. Claro é que, si um engenheiro e chefe da Inspectoria das Estradas de Ferro vem
contradizer esse relatório, preciso saber porque motivo o Sr.
Ministro da Viação pende mais para a opinião do Sr. Palhano
de Jesus e põe á margem o relatório apresentado por urna
commissião nomeada por S. Ex. Trago aqui, para mostrar ao
Senado, a resposta do Ministro. Foi esta: — dentro de um
enveloppe, um trecho ou apara de jornal, trazendo o parecer
do Sr. Palhano de Jesus, junto a este cartão, em que S. Ex.
diz simplesmente o seguinte: «Com as saudações cordiaes do
J. Pires do Rio». Nem uma palavra mais! (O orador exhibe
vm rclalho de jornal preso a um cartão).
3São era o paulista que se dirigia ao Ministro da Viação,
não era o Senador que se dirigia ao Ministro da Viação, —
era o Presidente da Commissão de Finanças do Senado que
se dirigia ao Ministro, solicitando amavelmente a exposição
dos argumentos que conduziram S. Ex. a mudar de opinião.
A resposta foi simplesmente a que mostrei.
Deante desse pouco caso, entendi-me com o Sr. 1° Secretario da Mesa. afim de que levasse o facto ao conhecimento do Sr. Presidente da Republica, porque não queria
que S. Ex., meu amigo e de quem sou amigo sincero, suppuzesse que, fazendo eu qualquer observação a um Ministro
seu, pretendesse aggredir o Presidente da Republica.
Naturalmente, Sr. Presidente, o Sr- Presidente da Republica fez qualquer observação ao Ministro da Viação, por-

quanto na quarta-feira seguinte, ás 7 horas da noite, era eu
chamado ao telephone, após o despacho ministerial.
Atlendendo, como me cumpria, um official de gabinete,
ou um funccionario do Ministério da Viação, perguntou se
fallava com o Senador por S. Paulo.
Respondi-lhe que sim.
«O Sr. Ministro» - - accrescentou elle — «manda dizer
que espera V. Ex., amanhã, das 10 horas ao meio-dia, no seu
gabinete.»
Excusado é dizer, Sr. Presidente, que a minha resposta foi
fulminante. Não tenho mesmo temperamento muito paciente.
Não provoco ninguém; adopto sempre essa norma. Mas não
engeito briga, como diz o nosso caboclo no interior.
Declarei que não ia.
As posições estavam invertidas, Sr. Presidente. Si o Sr.
Pires do Rio chamasse o seu patrício, particularmente, paru
dar-lhe qualquer informação, é claro que seria attendido
promptamente, com a gentileza com que costumo attender a
todos. Si S. Ex. fosse á minha casa, encontraria as portas
e o coração abertos, mesmo que S- Ex. não fosse Ministro,
porque assim costumo acolher a todos quantos me procuram.
Mas, Sr. Presidente, um Ministro marcar horas ao Presidente
da Commissão de Finanças para estar no seu gabinete, demonstra que S. Ex. não conhece o seu logar e o meu, ou
então que desconhece também o conceito philosophico que
está occulto e encasulado naquella lenda de ícaro.
S- Ex. está muito equivocado. O Presidente da Commissão de Finanças pôde chamar qualquer Ministro a vir prestar
informações ao Congresso, irias o Ministro é que não pôde
chamar um Senador á sua casa, nem ao seu gabinete, para
prestar-lhe informações.
Sr. Presidente, a situação do meu Esíado é muito grave;
o desequilíbrio é profundo. Uma alteração de tarifas, dessa
natureza, vem produzir uma desorganização completa em
todos os orçamentos e cálculos. Não é possível continuar
o Governo a concorrer para difficultar a situação actual do
commercio, da lavoura e da industria do meu Estado.
Já demonstrei, Sr. Presidente, que nenhuma estrada de
ferro do Brasil tem ama renda kilometrica que de longe se
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possa comparar com a que aufere a Companhia São Paulo
Haihvay. Já demonstrei, no meu ultimo discurso, que a relação dessa renda é de 124 a 125 contos de réis por kilometro,
para 25 contos de réis da Paulista, 24 e 25 cantos para a
Estrada de Ferro Central, o que quer dizer que a renda kilokilometrica da Jngleza e cinco ou seis vezes maior, comparada com a que aufere a Companhia Paulista.
Gomo ó que uma estrada nestas condições, com uma renda
kilometrica de 125 contos, vem fingir pobreza e miséria, arrancando ainda uma migalha ás mesas ministeriaes?
Não se tolera uma situação desta ordem, e dahi as reclamações que surgem constantemente.
Ainda hoje, ao entrar no recinto do Senado, recebi uma
carta de um paulista patriota, collaborador da imprensa de
S. Paulo, dizendo o seguinte, como eco da opinião geral:
«Daqui, de Santos, de todos os lugares do interior continuam todos occupando-se das tarifas e dos seus augmentos.
A Inspectoria Federal das Estradas, aqui, nada faz, absulutamente, deixando os serviços da Inglo/,a á matroca, não fiscalizando absolutamente cousa alguma. O material é velho e
imprestável. Os carros de passageiros de primeira e segunda
classes, remendados e sujos. Os de trens de subúrbios não
teem qualificação, pois são ainda os primitivos, lieleve-me,
otc.».
Por outro lado, Sr. Presidente, o augmento de tarifas (•
extraordinário. Não quero fazer um estudo comparativo, porque seria demasiado longo". Basta consignar, para exemplificar, o augmento das passagens.
A S. Paulo Railway cobra, actualmente, de S. Paulo, a
Santos, ida e volta, 15$, quando, antigamente, cobrava 9$500
por esse mesmo percurso, que é de 79 kilometros. Quer dizei'
quo ha um augmento de 5$500, ao passo que a Mogyana, por
egual percurso, cobra 7$, a Central 8$700, a Paulista 7$ e a
Sorocabana 9$400. A Ingleza, ida e, volta, cobra, 15$, 11$600
a Mogyana, 13$100 a Central, 11$200 a Paulista c 15$100 a
Sorocabana.
Quer dizer que o augmento é de quasi 60 % na tabeliã do
passageiros!
Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que semelhante
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augmento vem alterar completamente todo o Estado de São
Paulo, arrastando os que de sou trafego precizam a uma situação angustiosa.
Logo que a Ingleza biscou — desculpem-me a expressão,
porque ha termos que vêm muito ao caso — a lavoura um
tanto animada, graças á melhoria de preços que a defesa do
café trouxe ultimamente, entendeu que também era chegado
o momento delia embarcar sua bisca, imitando aquelle sachrislão quo jogava com a Nossa Senhora.
Não é de mais que ainda uma voz conte ao Senado essa
historia do sachristão.
A caixa das esmolas estava repleta. O sachristão fechou
as portas do templo, armou a mesa, preparou o baralho e
disse: «Minha Nossa Senhora, agora vamos jo.gar uma partida de bisca».
Excusado é dizer, Sr. Presidente, que em breve o conteúdo da caixa de esmolas estava na escarcella do sachristão
e Nossa Senhora limpa ! (Riso.)
Tudo isso foi feito sem um protesto da Santa, que continuou rum o mesmo aspecto sereno e doce, no seu nicho,
sob o reflexo de seu diadema. Ao levantar da mesa, o sachristão olhou para Nossa Senhora, e, ajoelhando-se, disse:
«Realmente a Nossa Senhora esteve muito caipora este anno;
vamos esperar que para o anno seja mais feliz». E sahiu
com o total das esmolas.
A Ingleza, Sr. Presidente, tem um thesouro nm caixa,
thesouro superior a dous milhões esterlinos, representado
pelo seu fundo de reserva. Entretanto, a despeito disso, ainda vem pedir algumas migalhas, disputando á lavoura o pouco que ainda lhe resta, esquecida de que só agora cila, a lavoura, poderá melhorar um pouco a sorte que lhe tem sido
tão dura !
o Senado desculpar-me-ha. Não gosto de ler discursos,
c, como já disse, acho que a Mesa devia cumprir o Regimento,
prohibindo que, com tanta frequência, sejam aqui lidos na
integra longos discursos. Acho razoável que citações sejam
feitas por esse processo, mas discursos entendo que, não. Fiz
um estudo sobre este relatório (mostrando um f o l h e t o ) . Este estudo será lido de propósito, porque não quero que ama-
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nhã se diga que modifiquei clausulas ou quaesquer disposições .
As palavras que vou ler, Sr. Presidente, íoram baseadas
no relatório que o Sr. Ministro da Viação mandou fazer por
pessoa) de sua confiança, por três engenheiros distinctos.
Não são, portanto, palavras para voarem; ellas constituem
um documento que deve ficar consignado nos Annaes do Senado, afim de que se verifique até onde vae a ganância dessa
cmpreza riquíssima, que não tem o direito de vir reclamar
augmento de tarifas no momento presente, menos o SP. Ministro da Viação o de concedel-o, sem um novo exame. Mesmo quando o fizesse, deveria impor a condicional, a restricção de não ser essa somma levada á conta de lucros, para
não augmentar depois, por occasião da encampação, o quantum que por cila devemos pagar.
Sim, Sr. Presidente, seria um absurdo, uma inépcia de
nossa parte, si, porventura, quizessemos valorizar aquillo que
temos de comprar.
Approximando-se a terminação da hora do expediente,
pediria a V. Ex. ( Sr. Presidente, urna pequena prorogação,
visto que a Gamara não vae votar já os orçamentos, uma vez
que está se mudando. Não vejo, por isso, que haja tamanha
urgência em se votar o orçamento da Marinha. Assim, Sr.
Presidente, pediria apenas uns dez minutos, porque vou
apressar-me. Não quero continuar a occupar a attenção do
Senado com mais um dos meus discursos insulsos, som attrac•ção. (Não apoiados geraes.) De maneira que prefiro recorrer
á generosidade de V. Ex., afim de que me conceda mais esses
minutos, para ler o estudo que fiz, baseado no relatório apresentado ao Sr. Ministro da Viação. E, se não o puder concluir,
como é matéria escripta, rogaria a V. Ex., que mandasse annexal-o ao meu discurso. (Assentimento do Sr. Presidente.)
E' el!e de tal ordem, Sr. Presidente, que o Senado ine
vae dar razão, assim como o paiz inteiro. O próprio Ministro
ficará em um becco sem sabida, porque este estudo é, como
já disse, baseado exclusivamente no relatório de uma commissão nomeada por S. Ex. para estudar o assumpto; e n
oommissão estudou-o com competência e verdade.
Do Diário Official de 23 de abril ultimo, & pagina 7.879,
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consta a publicação de um officio sem numero dirigido, em
data de 20 desse mesmo mez, pela Inspectoria Geral das Estradas de Ferro, sobre a insistente pretenção da S. Paulo Raiiway
de obter uma novu elevação de suas tarifas de transporte.
Pela própria exposição desse officio se verifica que sobro
as bases das tarifas approvadas pelo decreto n. 10.264, de 30
de abril de 1913, já logrou essa empreza, que monopoliza a
totalidade da exportação e da importação do Estado de São
Paulo, as seguintes concessões de augmento:
a) em 30 de dezembro de 1919, 5 % geral, com suppres3ão do abatimento de 50 % de que gosavam os transportes de
cereaes;
6) em 9 de abril de 1921, taxa de 1$ por tonelada para
carga e 1$ por tonelada para descarga.;
c) em 16 de abril de 1921, mais 1$ por tonelada, a pretexto de manobras nos desvios particulares;
d) em 12 de abril de 1921, mais 10 % geral sobre as
tarifas, que ficaram, assim, elevadas, desde então de 15 %;
e) em 14 de dezembro de 1921, ainda mais outros 10 %
gerai sobre as tarifas, que ficaram, assim, sobrecarregadas com
25 % de augmento.
Aliás, pelo fexto do despacho de 14 de dezembro de 1921,
verifica-se que a S. Paulo Raiiway Co., pedira dessa feita que
o augmento ficasse logo fixado na porcentagem de 35 %, que
o Governo reduziu a 25 %, a titulo provisório, durante apenas
12 mezes, tempo bastante (assegurava) para se apurar, á
vista dos livros de escripturação, si a companhia já estava
distribuindo aos seus accionistas menos de 7 % ao anno, cumo
determina a clausula de seu contracto. Não obstante a clareza desse despacho, voltou a companhia a insistir, em requerimento de 19 de dezembro daquelle mesmo anno de 1921,
pelos cubicados 35 % (trinta e cinco por cento) de augmento !
Indeferida tal pretenção, em 16 de fevereiro do corrente
anno de 1922, volveu, novamente, a companhia, em requerimento de 21 de fevereiro desse mesmo anno, insistindo na
mesma pretenção, apezar de já estar funccionando a commissão incumbida de apurar pela escripta a taxa de dividendo
que, na realidade, está sendo possível distribuir.
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E' de observar que as redacções e as elevações da tarifa
adoptada são reguladas, pelo contracto, de conformidade com
a seguinte clausula.
«Clausula 3í — Quando os dividendos tiverem sido
maiores de 12 %, em dous unnos consecutivos, terá o
Governo o direito de exigir reducçãó desta, nas tarifas,
que faça entrar os referidos dividendos dentro do máximo de 12 %, mas, si, em qualquer tempo, forem os
dividendos menores de 7 %, deverão ser reformadas as
tarifas, afim de se fazerem as alterações necessárias
para se obter maiores dividendos'».
Claro que se subentende: maiores de 7 %, apenas.
Ora, em 1920, funccionou, de julho a agosto, em S. Paulo,
uma commissão chefiada pelo Dr. Aarão Reis, coadjuvado
pelos Drs. Luiz Carlos da Fonseca e Heitor Freire de Carvalho, nomeada pelo governo, para estudar a escripturação da
S. Paulo Raihvay Co., e todos os seus demais serviços, informando se deveriam ser augmentadas as tarifas como já então
pretendia essa companhia.
E do relatório minucioso dessa commissão consta que,
apezar do coeficiente de trafego da estrada ter augmentado,
progressivamente, no decennio de 1909 a 1919; desde 54,24 %
atrê 79,96 %, (isto 6 80 %) os saldos líquidos annuaes, tjpe
representam os dividendos, mantiveram-se, até o anno de
J 917, com excepção apenas de 1914, acima do mínimo de
7 % sobre o capital reconhecido officialmente, que ó de £ . . . .
«5.638.803, desprezadas as fracções de libra; só descendo
abaixo desse mínimo de 7 % nos annos de lí>18 e 1919, cujas
porcentagens pela própria companhia oscillaram em torno de
5.%.
A Commissão, porém, demonstrou, sem contestação pos$ivel, que:
«Deduzidos, das despezas annuaes, os juros debitados em Londres, indevidamente, referentes ás quantias
applicadas á acquisição de sobresalentes (que foram
de £ 3J.118 em 1918 e £ 30.592 em 1919), os sal-

dos reaes desses dons annos devem ter correspondido,
respectivamente, a £ 351.416 e £ 370.177; e, assim, as
respectivas taxas de dividendos, nesses dous annos, devem ter sido, respectivamente, de 5,3 % o 5,58 por
cento».
Em face do texto citado da clausula 34. do contracto, pareceria que á companhia assistia o direito de obter, para 1920,
corto augmcnlo de tarifas.
A Commissão, porém, provou, prevalecendo-sc dos próprios
dados fornecidos pela companhia, até o mez de julho de
1920, que o resultado financeiro provável para aquelle anno,
em que ella os examinava já no 2° semestre, deveria dar o
saldo liquido de 10.00,0:000$, que, convertido em £, ao
cambio médio provável de 14 d., perfará £ 58». 329, correspondente a 8,5 % em relação ao capital reconhecido.
Apezar de tão concludente estudo e sem que se conheça
as bases em que foram firmados, obteve a companhia, em
1911, o augmento de 25 % em geral, além das taxas de carga e de descarga de manobra.
Entretanto, o custo do carvão baixou consideravelmente,
e não consta tenha havido, de 1911 para cá, sensíveis augmentos de salários.
Accresce ponderar que o coefficientc de trafego, quer
dizer, do despeza, continua u crescer, tendo já excedido de
80 % sem que tenha a fiscalização tomado medidas enérgicas para que a companhia, pelo augmento artificioso de
suas pretendidas despezas annuaes, reduza, apparentemente,
os respectivos saldos annuaes para, sob o pretexto de não
corresponderem a 7 %, ou mais, os dous annos consecutivos, obter as cubicadas elevações de tarifas, que, depois permittirão volver aos pingues dividendos de 10 % e -12 %.
Ha, ainda, a ponderar que, desde muito tempo, joga a
companhia, na sua contabilidade, como truque de levar á conta
de acquisição de sobresalentes e á conta de lucros suspensos
avultadas quantias retiradas dos lucros annuaes ANTES DE
VERIFICAR A TAS:A DO DIVIDENDO a que taes lucros annuaes
correspondem ern relação ao capital reconhecido officialmente. E desfarte tem impedido sempre que p dividendo

49

48

oxceda em dous annos consecutivos a 12 %, o que determinará a reducção das tarifas.
Terá a fiscalização verificado, agora, que esse mesmo
truque não está sendo appliçado para apparentar que os saldos annuaes não estão permittindo taxa de 7 % ?
Ouça o Senado o que a tal respeito disse a Commissão
de 1920:
«Accresce que ha, ainda, ponderações bem valiosas que reforçarão o juízo que acabamos de formular
e são:
a) a Cl. XII, das que constam do accordo de tí de
de novembro de 1873, estipula — «os juros relativos á
importância dos objectos sobresalentes para custeio
da estrada, não serão em caso algum superiores aoa
que pague a companhia, em falta de fundos disponíveis para acquisição dos dinheiros necessários para
isso, ficando assentado que tal importância não excederá de libras 30.000».
E, como do próprio balanço, publicado pela companhia referente ao anno de 1918, consta um fundo de
reserva de £ 2.131.700,2,10, do qual pôde a directoria retirar £ 131.700,2,10, para elevar a 10 % o dividendo que, em 1919, distribuía aos seus accionistas — não é admissível que, antes de verificada a
cifra da porcentagem que, em relação ao capital reconhecido, represente o saldo liquido, seja delle deduzida
qualquer quantia para juros sobre a importância de
materiaes sobresalentes adquiridos, c, sobretudo, quantia superior a £ 30.000;
b) raro é o anno em que, do saldo liquido não tenha sido deduzida avultada quantia para, como lucros
suspensos, ser transferida para o movimento financeiro
do anno seguinte, sem que, nem ao menos, tenham sido
levados em conta do anno corrente os respectivos juros
delia auferidos; e taes quantias foram por exemplo de
£ 284.791, em 1916; £ 198.098, em 1917; £ 178.589, em
1918, c £ 61.993, em 1919;

c) a Cl. XV do mesmo referido accordo de 1873. estipula ainda «o producto dos juros das quantias recolhidas a casas ou estabelecimentos bancários será, como
está em pratica até agora, incluído nas contas da companhia e considerado renda litiuida para o calculo dos
juros garantidos.
E, portanto, cessada embora a garantia de juros,
de que desistiu a companhia, claro é que deve subsistir
a disposição citada para que o producto de taes juros
seja addicionado á renda liquida annual apurada, antes
de verificada a taxa de porcentagem que devs ella representar em relação ao capital reconhecido.
A' vista de tal parecer, tão minucioso o tão concludente,
que revela cuidadoso exame de esrripturação e dos negócios
da S. Paulo Railway, é o caso de inquirirmos se, antes de concedidos os largos angmentos de 1921, que se elevaram a certa
de 30 %, e hoje por acto ultimo do Governo a 40' % e 45 %,
foi verificada pelo Governo e seus agentes officiaes a improcedência de tão bem deduzidas ponderações da commissão,
também official, constituída por profissionaes de incontestável autoridade e competência.
Pi foi verificada essa improcedência, deveria ter o Governo patenteado áquelleg pfofissionaes o desgosto causado,
pelo transvio do caminho recto que lhes cumpria ter seguido
no desempenho de funcções de tamanha delicadeza como as
que tinham sido incumbidas em 1920'.
Mas, se as ponderações tão explicitas daquella commissão
procedem, corno parece incontestável, não podem ser comprebendidos os actos governamentaes que, poucos mezes após
a apresentação do relatório dessa commissão, elevaram de
5 % a cerca de 30 % os augmenlos das tarifas da S. Paulo
Railway l
A clausula 34" que regula os recíprocos direitos das duas
partes contractantes para elevação e reducção das tarifas, não
perrnitte que, fora das condições nella estabelecidas conceda o
Governo á Companhia elevação de mero favor, á custa da
producção paulista, nem que exija da Companhia reducção
3232
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só
também de mero favor á custa dos seus respectivos accionistas.
Apurado o saldo liquido annual e verificado bem e cuidadosamente que, para reduzil-o artificiosamente não foi tolerado nem um truque de contabilidade, cumpre seja fixada a
taxa do dividendo em relação ao capital reconhecido officialmente. E só depois pôde ser licito á Companhia dar a esse
saldo o destino que (lhe approuver:—dividendos, bonificações,
lucros suspensos, acquisição prévia de sobresalentes, etc.
Trata-se de uma Companhia que já conseguiu reunir,
como fundo de reserva, que lhe proporcionaram avultados
benefícios annuaes, importância quasi igual ao capital reconhecido officialmente como invertido na estrada; o que importa dizer que esses felizes accionistas estão já gosando dos
largos proventos desse emprehendimento do qual já lograram retirar os capitães empregados para sua realização, tão
favorável lhes tem sido a terra paulista.
Não pôde ser justo, não parece tolerável que, após quasi
meio século de tão accentuada prosperidade, que ao mesmo
passo proporcionava pingues dividendos para um capital total e permittia fosse pouco e pouco retirado do emprehendimento esse capital integral — pretenda agora a Companhia
Ingleza arrancar da producção paulista, que tão pródiga lho
tem sido, as differenças cambiaes de que mais culpada ó a
própria Inglaterra, do que nós do Brasil, que ainda não esmorecemos no labor honesto e intemerato. E' sempre a velha historia dos que comem a carne mas não querem roer os
ossos...
Que seja insaciável a ganância dessa empreza de estrada
de ferro que, em meio século, não conheceu difficuldades e
navegou sempre de vento em popa e, agora, não tolera que
«eus proventos annuaes andem um pouco abaixo da casa dos
12 %, sinão mais, a que ficou habituada — comprehende-se
não seja muito correcto e muito serio.
Mas, não ó admissível que, diante de tal proceder, esmoreça o Governo brasileiro no cumprimento do dever que lhe
cabe de não fazer concessões de favor fora da lettra expressa
dos contractos e contra uma collectividade que mais do que
qualquer outfa concorre para o progresso do paiz.

Cite a São Paulo Hailway um único favor que nos tenha
sido dispensado nesses 50 e fanto.s annos de sua prosperidade
incomparável nas terras da Paulicéa! Por que, tendo-lhe nós,
brasileiros, propor.-ionado tantos invejáveis proventos durante tão largo prazo, havemos ainda de gemer no duro para que,
nem ao menos, soffrti cila, passageiramente, insignificante reducção nesses proventos annuaes, a que ficou habituada,
mormente quando essa reducção é devida exclusivamente ao
cambio, para o que não ternos, ultimamente, concorrido ?
Não! Não 6 justo que se atire ás costas do burro de carga,
que tem sido o Estado de S. Paulo, mais uma indevida sobrecarga; tanto mais quanto não teem sido justificadas, como
deveriam tel-o sido. as repetidas concessões de favores á riquíssima e prospera empreza!
Que ao menos seja devidamente justificado esse àccrescimo de contribuição que se exige do povo paulista.
Sr. Presidente, está terminado o estudo minucioso que
\\7, deste relatório e pergunto: — Em face delle terá o Sr.
ministro argumentos novos que justifiquem a sua prodigalidade, enchendo mais uma vez a burra dessa companhia, saciando-lhe a ganância, á custa do nosso suor e do nosso esforço? (Pausa.)
Não, Sr. Presidente. S. Ex. precisa justificar esse acto
de prodigalidade e também a sua generosidade para com uma
empreza que nunca nos fez o mínimo favor.
Terminando, Sr. Presidente, direi que, apezar de todas
as contrariedades, apezar desse accrescimo de dividendos,
apezar da iniquidade com que se procura arrancar da economia
paulista a ultima moeda em beneficio do thesouro da São
Paulo Railway, nós, paulistas, não perderemos a coragem:
continuaremos, como sempre, a trabalhar, a trabalhar, amparados pelo mesmo lemma que nos seuviu de guião através de
todo o paiz honrando a pátria e engrandecendo o Brasil. (Muito bem; muito bem.)
IIliTALHO A QUE SE REFERE o SR. SENADOR ALFREDO ELLIS

"Ministério da Viação e Obras Publicas — Directoria Geral de Expediente — Terceira secção.
Sobre o officio transcripto a seguir, da Inspectoria
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Federal das Estradas, sem numero, de 20 do corrente
mez, o Sr. minitro da Viação proferiu.o seguinte despacho: - - "Como propõe, neste officio, a Inspectoria
Federal das Estradas.".
Ministério da Viação e Obras Publicas - - Inspectoria Federal das Estradas — Gabinete — S|N — Rio
do Janeiro, 20 do abril de 1922 —S. Paulo Railway Tarifas.
Sr. Dr. José Pires do Rio, DD. ministro da Viação e Obras Publicas — Até agora í em o Governo concedido á Estrada de Ferro de Santos a Jundiahy as seguintes vantagens sobro as bases das tarifas approvadas pelo decreto n. 10.204, de 30 de abril de 1913:
a) um augmento de 5 % sobre as ditas bases e
mais a suppressão do abatimento de 50 % de que gosavam os cereaes (aviso n. 241|V2, de 30 de dezembro de
1919);
6) a taxa de 1$ por tonelada para cada uma das
operações de carga e de descarga (aviso n. 55|E3, de
9 de abril de 1921):
c) a taxa de IS por tonelada, a titulo precário,
para manobra nos desvios particulares (aviso n. 58[E3,
de 16 de abril de 1921);
(K augmento de mais 10 % sobre as referidas bases (aviso 60|E3, de 12 de abril de 1921);
c) novo augmento de 10 % a titulo provisório
(officio n. 124, de 14 de dezembro de 1921, da Directoria Geral de Contabilidade).
Em resumo, tem até agora o Governo concedido á
Companhia S. Paulo Railway 25 % de augmento sobre
as bases de tarifa vigentes e mais taxas accessorias de
carga, descarga e manobra, além da suppressão do abatimento de 50 % de que gosavam os cereaes.
No despacho a que se refere o citado officio numero 124, declara V. Ex., em presença das razões apresentadas por esta Inspectoria, não poder conceder o
angmentn de 35 % solicitado, autorizando apenas 10 %,
caracter provisório, durante doze rnezes, tempo bastante para se apurar, á vista dos livros da companhia.

rigorosamente, qual o dividendo que se poderia ter distribuido no corrente anno de 1921.
Immediatamente após a publicação desse despacho, om requerimento de 19 de dezembro, volta a companhia a insistir por um novo augmento de 10 %, o
que mereceu o indeferimento constante do aviso sem
numero, do 16 de fevereiro ultimo. Torna outra vez a
companhia no seu presente requerimento, datado de 21
do alludido mez, a insistir' pelo novo augmento pedido
de 10 % ou 5 % o mais a duplicação das bases das tabeliãs 12 a 14 B.
Entretanto, já fora ordenada por V. Ex. a organização de uma commissão especial (aviso de 17 de janeiro ultimo), para proceder ao necessário e indispensável exame da escripta da companhia, nos termos do
despacho de 14 de dezembro. Essa commissão, cuja definitiva organização foi algo demorada por depender
de designação de um íunccionario do -Ministério da Fazenda, encetou os seus trabalhos em 10 de março próximo passado e ainda não pôde chegar á conclusão do
minucioso exame a que se entregou.
Urge, entretanto, que V. Ex. despacho o novo requerimento da companhia, em vista dos termos da
clausula Q do contracto vigente, de 1895, que assim
dispõe :
«Se no prazo de 60 dias, contados da apresentação da proposta, o Governo não se tiver manifestado,
approvando ou modificando-a, a companhia poderá
mandar executal-a, avisando o publico com antecedência de quinze dias, por annuncios publicados na imprensa.»
Os resultados obtidos até aqui pela commissão deixam
ver que, effeetivamente, se r» cambio contiuu.tr no uivei de
7 1|2 d. por mil róis, será necessário conceder-se o augmento de tarifas solicitado. De outro lado apurou também
a commissão que a situação financeira em que se encontra
a companhia é devida exclusivamente á depressão do cambio.
Assim, ao cambio de 13 d. (média cambial do período republicano), as bases approvadas pelo decreto n. 10.204, de 20
de abril de 1913, e mais as faxas necessárias, seriam suífi-
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cientes para a distribuição do mínimo garantido pelo contraclo. Pormittindo a clausula X, assim referida, a modificação da proposta da companhia, o que mo parece mais aportado e conceder-se-lhe um augmonto variável com as oscillações cambiacs, ficando assim justa e razoavelmente garantidas ambaa as partes, segundo o espirito do contracto.
A adopção da tarifa cambial implica revogação dos augmentos de 5 c 10 %, concedidos pelos avisos ns. 211|V]2 e
<iO|F|3, do 30 de dezembro do 1910 o 12 do abril do 1921,
respectivamente.
Isto posto, tenho a honra de suggerir a V. Ex. o seguinte despacho:
«De accôrdo com o que propõe a Inspectoria Fecloral das Eslradas, no officio som numero do 20 do
corrente, e ai tendendo, em parte, ao que requereu,
em 21 de fevereiro ultimo, a S. Paulo Railway Company Limited, resolvi concedei', para a Estrada de
Ferro de Santo? a Jundiahy, os seguintes augmentos
calculados sobre as bases das tarifas, approvadas pelo
decreto n. 10.404, de 30 de abril de 1913, em substi'
tuição dos que foram concedidos, respectivamente,
pelos despachos de dezembro de 1919. abril de 1921 e
dezembro do mesmo anno, 5 % para cada dinheiro
abaixo do cambio de 13, até 10 (inclusivo); mais 5 %
para cada 1|1 dinheiro abaixo do cambio de 10, até
7 1|2 (inclusive); mais 8 % para cada 1|2 dinheiro
abaixo do cambio d>e 7 1|2 até G l | 2 (inclusive) e
mais 1'0 % para cada 1|2 dinheiro abaixo do cambio
de 6 1|2. As taxas cambiaes serão tomadas do três
em três mezes pela média do trimestre vencido, conforme as apurações feitas pela Contadoria Geral das
Estradas de Ferro do S. Paulo, e os novos augmentos
ou reduccões serão annunciados ao publico com 15
dias de antecedência. »
E' este, Sr. Ministro, o parecer que tenho a honra de
submetter á esclarecida deliberação de V. Ex.
Saúdo o fraternidade. — /. Palhano de Jesus.

DISCURSO
PRONUNCIADO

Na Sessão de 26 fle Jniilio ie 1922
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, na ultima sessão
solicitei de V. Ex. que me considerasse inscripto, porque
pretendia adduzir novas considerações á exposição f e i t a pelo
engenheiro Dr. Palhano do Jesus.
Aproveito o ensejo de estar com a palavra, para desta
tribuna agradecer a deferência que teve esse illustre profissional para commigo, publicando as razões que o levaram a
apoiar a pretenção da S. Paulo Railway.
Era meu desejo, Sr. Presidente, discutir hoje o caso, para
o que preparara as necessárias notas; hontem, porém, recebi
do Sr. ministro da Viação o seguinte recado telegraphico:
«Peço licença para prevenir V. Ex. de que estão
sendo tomadas as providencias para publicação do volumoso relatório da 2a commissão que o actual Governo
nomeou para examinar os livros da São Paulo Railway,
trabalho em que se baseou a informação da Inspectoria, conforme a explicação que V. Ex. verificará ser
irrespondivel do honrado e competente engenheiro
José Palhano de Jesus. Saudações: attenciosas. — Pin-x
do Rio, ministro da Viação».
Sr. Presidente, para melhor methodo na discussão, aguardarei essa publicaç-ão. Se, após sua leitura, achar opportuno,
farei perante o Senado as considerações que o caso reclamar,
devendo apenas, neste momento, assignalar, como era meu
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propósito, que não vi na exposição feita pelo Sr. Dr. Palhano
do Jesus nada em relação ás duas medidas: a que se refere á
taxa, á quota cambial de 7 %, e a que autoriza o Governo a
rever as tarifas no sentido de poder a companhia dar dividendos superiores aos actuaes, e qual o destino que essa mesma companhia dá ao seu fundo de reserva.
Se a companhia ó obrigada a diminuir dividendos e a diminuir as taxas o tarifas quando os dividendos excederem de
12 %, durante dous annos consecutivos, cousa que ella nunca
fez, apezar de ter constitui-do um fundo de reserva nas épocas
de prosperidade, que attinge hoje a somma equivalente ao seu
capital primitivo, naturalmente, o contribuinte tem o direito
de exigir que a mesma regra seja observada em relação aos
7 % durante dous annos consecutivos.
Se ao contribuinte não assiste esse direito, é o caso de
perguntar-se: para que serve o fundo de reserva? Que é que
se entende por fundo de resrva, nas línguas portugueza, ingleza, japoneza ou thibetana?
Fundo de reserva é uma importância posta á margem,
destinada ás épocas de miséria, ás épocas das vaocas magras,
como antigamente se dizia.
Si esse fundo de reserva foi constituído em épocas de
prosperidade, por que razão a companhia não o applica nas
épocas de adversidade ?!
Parece-me que é razoável o podido do contribuinte, porque si houve uma época em que a companhia estava tão
prospera, que poude reunir somma tão avultada, que é igual
ao seu capital primitivo, por que razão ella não applica PELO
MENOS os juros desse capital, no augmento dos dividendos,
actualmente abaixo de 7 % ?
Acho isso tão razoável que levo essas observações ao espirito esclarecido do Governo para que trate de resolver este
problema de accórdo com a equidade, afim de amparar a
população do meu Estado, já tão onerada, Sr. Presidente,
mercê da baixa de productos ou de valores, o que succede ha
já alguns annos.
Uma companhia prospera como ó aquella pôde bem supportar dous, três ou quatro semestres de adversidade ou de
infortúnio.
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Não sendo isso de esperar, Sr. Presidente, não nos resta
outro recurso senão o de appelilarmos para os poderes da
Nação.
Pois si essa companhia ó tão minuciosa que vae ao ponto
de cobrar juros de quantias que ella emprega na acquisição
de sobresalentes, porque o contribuinte não terá o direito de
reclamar que, ao menos por equidade, lhe sejam contados a
seu favor os juros de um fundo de reserva em poder da poderosa empreza, naturalmente vencendo juros, porque se acha
depositado vencendo juros, sem duvida, seja nas caixas dos
bancos, seja cm seus próprios cofres ?
E' provável, Sr. Presidente, que, quando tiver de voltar
á tribuna para ultimar as considerações sobre as tarifas da
S. Paulo Railway, venha também, para aproveitar o ensejo,
desarticular as peças desse apparelho, bomba de, dupla sucção,
denominado Brazilian Warrants Company. á qual foi entregue
todo o stock de café.
Essa empreza, Sr. Presidente, tem em sua moéga quatro
e meio milhões de saccas do nosso principal, do nosso precioso
producto.
E', portanto, essa empreza senhora dos destinos de São
Paulo, governando e dirigindo o commercio, a venda e a collocação do caféDeverá, entretanto, ficar sciente que, além da vigilância
que sobre a sua aoção não só o Governo Federal vae exercer,
ficará também sob o apito do Governo Estadual, tratando-se
como se trata do nosso próprio sangue, do nosso mais valioso producto, adjudicado como lhe foi para o levantamento
do empréstimo.
O chefe daquella empreza, não duvido, pretenderá organizar neste paiz, com a formação da Brazilian Warrants, uma
nova Companhia das índias.
Nelle está reincarnada a alma de Warren Hastings.
Tenho dito. (Muito bem ! Muito bem /)

DISCURSO
Na Sessão de 5 de Jnllio de 1922
O Sr. Alfredo Ellis — O Senado acaba de ouvir, com
inequívocas vibrações de protiotismo, as phrases pronunciadas daquella tribuna pelo nosso eminente amigo Sr. Senador
Francisco Sá. verberando o procedimento impatriotico desses
que se desviaram da senda, que o dever lhes impunha e abandonaram o Icmma sagr'ado, que todos os brasileiros deveriam
manter diante dos olhos.
Sr. Presidente, como velho republicano, que pregou a
Republica, que sofffeu pela Republica, desde a suu mocidade,
venho também verberar o procedimento desses, que, justamente na hora em ique íamos commemorar por entre festas
e acelamações de jubilo o primeiro século da nossa existência
independente, vem cobrir de lagrimas a nação, encher do
pezai1, de dor o paiz, com as armas, que foram adquiridas e
entregues para a defesa da honra da Pátria, e que são voltadas contra o coração da Republica.
Sr. Presidente, como velho republicano, venho reforçar as
palavras do nobre Senador pelo Ceafá. e expressar toda a
minha indignação contra esses, que se desviaram da senda do
dever e do patriotismo. (Muito bem; muito bem.]

DISCURSO
PBOMUNCUDO

Na Sessão de ? fle Jnllio de 1922
O Sr. Alfredo Ellis — Sr. Presidente, at tendendo á
solicitação que me foi feita, venho, incumbido pelos Senadores que nesta Casa teem apoiado o Governo patriótico, elevado o nobre do eminente Sr. Presidente da Republica, apresentar um requerimento, de forma a poder traduzir nelle a
expressão profunda do que todos nós sentimos e que era preciso materializar depois dos factos dolorosos, dos momentos
pungentes e terríveis que a Republica acaba de atravessar.
Velho republicano, Sr. Presidente, não podia deixar de
me conformar com os moldes do Regimento desta Casa, respeitando o dispositivo que prohibe moções ao Chefe da Nação.
Comquanl.o reconheça que a soberania do Senado não
esteja limitada, nem pôde estar, ao âmbito estreito do
Regimento, entretanto, não posso, como velho parlamentar,
deixar de respeitar esse Regimento, que ó a lei desta Casa;
e, neste sentido, redigindo o requerimento que vou ler e
apresentar, já assignado pela maioria do Senado, não me passou despercebido o dispositivo regimental que prohibe a apresentação de moções com tendências parlamentaristas.
Sr. Presidente, subo á tribuna contristado porque não
suppunha, na longa travessia de 15 de Novembro de 1889 até
hoje, ainda pudesse haver nesta Republica, já consolidada,
alicerçada como está no coração do povo, uma tentativa de
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conspiração e de subversão da ordem. Si, por este lado, me
sinto contrariado e contristado, por outro,, a minha fibra republicana, o meu coração de brasileiro se rejubila por ver
que a praga damninha de pronunciamentos militares não encontra absolutamente nesta Republica, neste regimen e nesta
quadra, proselytismo capaz de abalar em seus fundamentos a
estructura nacional e a estabilidade do regimen.
Passou-me pelo espirito como que uma visão apocalyptica deste âmbito estreito do Senado para o magestoso edifício banhado pela luz da gloria, encimado pelo auri-verde
pendão da nossa pátria, como si fosse um pharol descortinando os altos destinos da nacionalidade brasileira no futuro.
Curioso, entretanto, é observar como os factos occorrem
de maneira inteiramente opposta na Republica nossa irmã,
do outro hemispherio. Nunca o militarismo brotoejou naquella Nação. Lá, os militares batem ás portas dos civis, pedindo-lhes a cooperação, a collaboração, os conselhos e
a experiência, nos momentos mais difficeis, nos momentos em
que a sorte das armas vae decidir do triumpho ou da derrota,
da luta, emfim, em que se tenha ou se pretenda empenhar
a grande nacionalidade. Haja vista o que se deu na guerra
da seccessão. Lincoln, que não era bacharel, que não era doutor, mas que era um homem de grande ponderação, de grande critério, mas que não havia cursado as academias, que não
tinha um titulo académico, entretanto, como chefe do Exercito, como chefe supremo da Nação, presidia os conselhos militares, e os grandes generaes, que mais tarde deram lições
aos grandes estrategistas da Europa, curvavam-se e viam em
Abraham Lincoln, si não a capacidade estratégica e táctica de
um grande general, a encarnação da soberania nacional.
Quando os Estados do sul confederados entenderam que
tinham, pela Constituição, o direito de se separarem, porque
os seus interesses não se conjugavam com os da Nação, foram
bater ás portas de Jefferson Davis. Os velhos generaes como
Robert Lee, Beauregard, Longstreet, Jackson e aquella plêiade enorme de generaes notabilissimos pelo saber, foram pedir luzes ao velho, ao grande Jefferson Davis, Presidente da
Confederação do Sul.
Entre nós, entretanto, são os civis que batem ás portas

dos quartéis com a preocoupação de obrigar o Exercito glorioso, o Exercito Nacional, a dansar de urso de feira, ao som
do realejo cujos cylindros são os mesmos, as mesmas chapas,
embora escovadas, renovadas, para satisfação do seus desejos,
de suas ambições e de sua cubica política.
La comedia c finita! E, infelizmente, porque, Sr. Presidente, nos rastos da sangueira não se encontram e nem apparecem os verdadeiros responsáveis; esses se escondem
nos bastidores. Suprema, covardia ! O emprezario da bernarda, o principal criminoso, occulta-se, como no grtmd-guignol,
depois de tecer, sinistramente, a sua cpopúa de dor, de lagrimas e de luto, e não assume a responsabilidade do enorme
crime commettido contra a Republica. Transformou uma
parte do nosso brioso Exercito em troupe de fantoches de uma
política negregada, de uma política subalterna a seus interesses pessoaes, esquecendo-se de que acima de todas as nossas preoccupações, acima de todos os nossos interesses, deve
pairar o grande lemma nacional, porque não pó(de haver
grandeza, não pôde haver ordem e nem progresso, sem sacrifícios. (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, nessa agremiação política, responsável por este epílogo doloroso, os desvairados perderam a noção de que para o crime não ha solidariedade. E si houvesse, nós não seriamos uma nacionalidade, seriamos uma
«societas scoeleris», um ajuntamento de bandidos e scelerados. (Apoiados.)
Felizmente, Sr. Presidente, a grande maioria do nosso
jilurioso Exercito...
O SH. ÍFRANCISCO SÁ — Apoiado; a quasi unanimidade.
O SR. ANTÓNIO MASSA — Apoiado; a quasi unanimidade.
O Sn. ALFREDO ELLIS — ...manteve o culto á liberdade e
manteve guarda á Constituição da Republica! (Apoiados.) E
não só o Exercito, Sr. Presidente, como todas as forças armadas: a Marinha, a Policia, os Bombeiros e," finalmente, os próprios civis, todos se collocaram ao lado da legalidade. (Apoiados.)
Sr. Presidente, enganaram-se os mashorqueiros, si
suppuzeram que podiam tripudiar sobre o cadáver da RepuMica, sem encontrar obstáculos para a escalada ao Palácio
do Catfete.
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Não, Sr. Presidente ! Aqui mesmo, na Capital, haviam de
encontrar sinceros corações republicanos, formando a barricada da honra e da dignidade ! (Apoiados.)
Nos outros Estados, Sr. Presidente, a principiar pelo que
tenho a honra de representar nesta Casa, seria preciso que
fossem anniquilados, antes de se submetterem á duríssima
prova de mascar na bocca o freio do militarismo.
Sr. Presidente, 6 curioso observar-se a semelhança que
existe entre certos mascates políticos com factos que
se passaram no mundo medico, principalmente na época em
que os venenos occultos eram procurados como solução de
questões intimas e até de questões políticas.
Appareceu, no meio das tr'evas densas da criminologia, na
idade mádia, a tétrica figura de uma irmã de caridade: Tofana, a crudelissima.
Disfarçavn-se em irmã de caridade, mascarava-se com
aquelle santo habito, com o burel da philanthropia e da piedade e entrava, de olhos baixos e mãos cruzadas, pelos hospitaes, para nellos fazer a experiência de seu toxico, simulando
moléstias, para depois distribuir o veneno que causaria o
morticínio.
Na política também temos Tofanas, disfarçadas carnavalescamente, apresentando-se como salvadoras do regimen,
como chefes de reacções republicanas, as quaes no crysol do
patriotismo conseguem distillar um veneno peor do que a
moléstia, para envenenar a nacionalidade, saciando a sua gula
e cobiça de poder.
Entretanto, a época das Tofanas políticas, assim como a
dos tóxicos, já passou, e a prova está em que, na actualidade,
a principal Tofana desappareceu, não tendo tido nem siquer a
coragem de vir se sentar nessa cadeira (apoiados) <fue devia
transformar-se em um banco de réo, si porventura a nação
toda pudesse pronunciar-se com a indignação q>ue todos nós
devemos ter para com o principal responsável por esse enorme
attentado, que veio encfiíer de lucto, de lagrimas, de dor, o
coração da Pátria. (Muito bem.)
Sr. Presidente, já me alonguei mais do que devia. Era
preciso, entretanto, desabafar a angustia que me opprimia o
coração.

Republicano desde a minha mocidade, republicano por
educação, republicano porque sou ium producto do meio em
que fui educado, não podia deixar de vir verberar o golpe
audacioso vibrado contra a nossa nacionalidade, a nossa honra,
contra a Constituição, contra a nossa própria existência.
(Apoiados) .
Saber viver, todos sabem... (apoiados); saber morrer,
poucos sabem... (Apoiados).
Esses moços, esses tenentes, essa mocidade desvairada,
sacrificada... (apoiados, muito bem).
O Sn. CARLOS CAVALCANTI —: Soube morrei1, ao menu.-.
(Apoiados).
O SR. ALFREDO ELLIS — ... soube morrer! (Apoiados;
muito bem). Morreu heroicamente
(muito bem) . Demonstrou, essa pobre mocidade, a sua cslruclura leonina, a
repulsa, na hora do traspasse, contra os miseráveis que a
abandonaram, após havei-a enganado, ao seu próprio destino! Pugilo de hcroes, que devia servir de guarda á nossa bandeira e que, entretanto, desvairados pelas ambições dos iconoclastas (apoiados; muito bem), não conheceram que sob a mascara dessa política havia o estigma de
Aerostrato, cujo fim occulto era destruir a obra dos nossos
antepassados, o brilho da nossa historia, a nossa própria nacionalidade!
Hoje, nesta manifestação dignificadora que vou ler, dcvemo-nos congratular, porque, nas vésperas do Centenário, nossa Pátria, o nosso querido Brasil pôde, com ufania, dignamente, nobremente, abrir os braços aos seus hospedes mostrando que, este território, a Providencia ou a natureza destinou para servir de alicerço inabalável a uma grande narão livro, independente e culta.
•••iin:a, jamais poderá imperar, em uma terra de homens
livres, o jugo do militarismo!
O requerimento que vou apresentar á Mesa está concebido nestes termos:
"Requeremos que. por intermédio da Mesa, sejam levados
os applausos do Senado, que, neste momento, interpreta os
sentimentos mais elevados da Nação Brasileira, não só á nobre altitude do Sr. Presidente da Re-publica, que, mais uma
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véu, na historia da no.Sí-a lun-ionalidade, consolidou a tradição
de heroísmo, firmeza e lealdade á Constituição brasileira,
romo também ás forças armadas, que souberam honrar e dignificar a sua farda, a gloria o o brilho da nossa bandeira e
as aspirações do povo brasileiro». (Muilo bem; muito bem.}

DISCURSO
PKONUNCUT>0

Na sessão fle 9 fle agosto fle 1922
O Sr. Alfredo Ellis -- Sr. Presidente, o honrado VicePresidentc do Senado, meu nobre amigo, acaba de fazer declarações taes que me obrigam a vir, como Presidente da
Cominissão de Finanças, a esta tribuna, não para fazer um
protesto, nem tão pouco para defender a posição que occupo,
mal e indevidamente (não apoicud.os gemes), como Presidente dessa Commissão, mas para que, pelo menos, conste dos
Annaes a parte que tive na organização, na defesa e votação das emendas, devolvidas pela outra Casa e aqui acceitas,
em numero de 54.
Sr. Presidente, jamais subi á tribuna desta Casa com
maior sentimento de responsabilidade e maior peso na consciência, attenta a minha situação de velho republicano, um
dos raros evangelistas do regimen, que ainda, por um acaso
feliz ou infeliz da sorte, palmilha as estradas desta vida, e que
devia já ter entregue aos n ais mocos, aos mais competentes,
a posição que occupa. (Não apoiados.}
Sentimento <le responsabilidade, porque a minha principal preoccupação hoje, ccmo sempre ,é a do máximo respeito não só á Constituição da Republica, como ao seu prestigio e á harmonia dos poderes. Sem essa harmonia, sem o
concurso de todos, sem a collaboraçâo de cada uma das insti-
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tuições que mantém a Republica, que devem l e r por objectivo
o bem geral, não é possível que o regimen entre em franca
prosperidade.
Quero, com as palavras que vou proferir, affirmar que.
si íosse consultar a minha consciência, preferiria soffrer a
exautoração que indubitavelmente soffri, mantendo-me silencioso, para que não tivesse necessidade de estranhar o procedimento de collcgas que deveriam ter tido para com o Presidente da Commissão de Finanças a deferência de communicar
a alteração que ficou estabelecida no seio da mesma, a favor
dos dois terçc-s para as 05,restantes emendas defendidas pelos
illustres relatores da referida Commissão.
E' evidente, Sr. Presidente, que o Senado acaba de soffrer um golpe tremendo. Elle não teria tanto valor e importância, si, porventura, nós os Senadores, tivéssemos sido as
suas únicas victimas. Mas, não foi propriamente o Senado,
não foi o Vice-Presidente desta Casa, e, menos ainda, o Presidente da Commissão de Finanças, que foram os attingidos por
esse golpe rude e inexplicável que a Gamara acaba de desfechar : foi a Republica, na sua estructura, na sua organização,
quando distribuiu pelos vários poderes as respectivas competencias.
Qual ó a missão do Senado neste r e g i m e n ? (Pausa.)
Si não estou em erro, tendo votado a Constituição da
Republica e suppondo que cila ainda não só f f réu qualquer
alteração ou modificação, julgo que ao Senado compete a suprema attribuição de REVER o que se vota na outra Casa do
Congresso, Gamara revisora que é.
Como acabou de írizar o meu nobre e illustre amigo,
Senador por Mattp Grosso o Vice-Presidente desta Casa, tem
havido um escrupuloso cuidado, um desejo sincero do Senado
para com a Camará dos Deputados...
O SR. BENJAMIN BARROSO — Apoiado.
O SR. ALFREDO ELLIS -- ...cm manter, como tem mantido, sem nenhuma vacillação, antes com muita firmeza, o
prestigio da outra Casa.
Não era justo, portanto, que a Gamara tivesse para com o
Senado o procedimento que acaba de ter, RECEITANDO, cnglobadamcnte, as emendas que haviam sido mantidas por dous
terços pelos membros desta Casa.

O SR. BE.N.IA.MIN lUititoso -- Feli/.mcnte, assin
com o protesto de alguns Deputados.
O SR. A. AZEREDO — Aqui fizemos o contrario da Gamara; votámos, enylobculamcnie, as emendas que não deviam
.ser mantidas.
O SR. IRINEU MACHADO — Entretanto, partiu daqui o precedente.
O SR. ALFREDO ELLIS — Faço este histórico para que elle
conste dos nossos Annaes...
O SR. IRINEU MACHADO -- Vamos ver o que haverá com
relação á lei da imprensa.
O SR. ALFREDO ELLIS -- ...não como um protesto, mas
apenas como uma luz ténue e frágil, como uma centelha da
minha consciência de velho republicano, que veio á tribuna
Jião só para corroborar a exposição feita pelo nobre Senador
por Matto Grosso, mas também para declarar) que não teve
absolutamente parte alguma nesse denominado accôrdo, servindo a ténue luz para aclarar e esclarecer p assumpto nem
•precedente ao futuro historiador.
Na Commissão de Finanças nos últimos dias, quando nós
recebemos as emendas rejeitadas pela outra Casa do Congresso
os relatores tiveram ampla liberdade de manter as que
elles, estudando os casos de novo, entendessem que devia o
Senado sustentar por dous terços de votação. A declaração
que então fiz c que agora repito, diante do testemunho não
só do Sonado, mas dos próprios membros da Commissão, foi a
de que me cumpria apenas, como Presidente da Commissão,
dar-lhes todo o meu! prestigio, dar-lhes todo o meu valor.
que ó insignificante e nullo (não apoiados) iperante o Senado,
no plenário.
Quer dizer, portanto, que os membros da Commissão de
Finanças estudaram novamente as emendas rejeitadas pe!a
outra Casa e de todas as que o Senado primitivamente havia
votado apenas resolveram manter 65.
Comparecendo, porém, á sessão de sexta-feira, verifiquei logo ao entrar no recinto a existência de um accôrdo
feito entre vários relatores e três illustres membros do Senado : o Sr. Vice-Presidente da Commissão, o nobre Senador
pelo Ceará, o meu nobre amigo, Senador por São Paulo, cujo
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nome peço licença para declinar, o Sr. Álvaro de Carvalho e
um dos secretários.
O SR. FRAN cisco SÁ' — Peco a palavra O SR. ALFREDO ELLIS -- Alheio completamente a essa
combinação, limitei-me silenciosamente, a votar, conforme
a mesma que estava de pé. Entendendo que qualquer accôrdo, obriga a deveres reciprocos e que, naturalmente, os relatores dos orçamentos da Commissão de Finanças tinham
aberto mão de algumas das emendas para evitar que as mais
importantes se perdessem, não podia deixar de suppor que,
em virtude desse entendimento, ficassem resguardadas e salvas algumas das outras emendas que mais directamente se
ligarem e traduzissem os interesses da Nação. Como não f u i
procurado nem ouvido por nenhum dos membros daquella Commissão, que resolveram expontânea e livremente...
O Sn. IRINEU MACHADO -- .Nem eu tão pouco.
O SR. ALFREDO ELLIS— ... limitei-me, nesta cadeira, a
votar de accôrdo com o accôrdo (riso], não fazendo questão,
como neste momento não faço, de melindre pessoal do cargo
que occupo, porque no dia em que eu não pudesse supportar
qualquer offensa que ferisse a minha susceptibilidade, eu não
seria mais Presidente da Commissão de Finanças. Desde que,
á minha revelia, tendo, entretanto, dado todo o meu apoio e o
pequeno prestigio de que disponho, (não apoiados], para sustentar as emendas comprehendidas no accôrdo da Commissão de Finanças, penso que, nenhuma responsabilidade me
cabe nesse triste desfecho. O que foi feito, foi á minha revelia, repito.
Sr. Presidente, si eu suppuzesse que o intuito desse accôrdo visava deslocar-me para um plano inferior, claro é que
não estaria mais fallando como Presidente dessa Commissão, dando logar — si ambicionado — a quem melhor do que
eu pudesse desempenhar o honroso mandato de meus colleg-as.
Não pairam, porém, no meu espirito preoecupações de
ordem inferior, e V. Ex. bem pôde comprehender isto, porque occupou aquella posição por muito tempo, e sabe quanto
ella 6 difficil de preencher laes os espinhos que se encontram
no exercido, cheio de responsabilidades, daquelle cargo.

Entretanto, Sr. Presidente, suppuz que dessa capitiu diminutio que os collegas me impunham resultaria algum beneficio para o Senado e para o paiz.
A' revelia, repito, do Presidente da Commissão de Finanças approvaram o accôrdo; dessa combinação deveria, pelo
menos, resultar approvacão de emendas e de medidas que aupmentariam o prestigio da outra Casa, o prestigio do Senado,
e facilitariam a acção de executivo na alta administração. Mas,
Sr. Presidente, agora, depois do insólito procedimento da Gamara dos Srs. Deputados, que com a espada de Herodes cortou
de uma só vez as cabeças de todas innocentes emendas,
como si fossem pobres innocentes, verifico que o meu sacriíicio r.fio produziu os effeitos desejados, que as esperanças <los
Srs. Relatores falliram: nem uma só das emendas approvadas
pelo Senado, pelos dous terços, conseguiu o assentimento do
outro ramo do Poder Legislativo!
O Sft. A. AZEREDO --'- Não houve uma só que merecesse a
sua approvaçSo.
O Sai. I H I N K I : MACHADO —• Ainda mais tratando-se de
emendas relativas á Secretaria do Senado, ao seu material, ao
seu pessoal. Nem ao menos se levantou a preliminar de consultar o Senado.
O SR. ALFREDO ELLIS -- Peço ao nobre Senador o obséquio de não entrar nesse terreno. Eu apenas venho fazer
o histórico do que aqui se passou, prestando, assim o meu
depoimento, para que não se supponha que o Presidente da
Commissão de Finanças concorreu para essa dolorosa situação
em que o Senado foi completamente annullado.
Sr. Presidente, se os meus illustres collegas da Commissão fizeram esse accôrdo á minha revelia, sem me coninmnicar, sem me pedir conselhos, sem as attenoões. que, afinal,
de contas, eu não podia deixar...
O Sn. IRINEU MACHADO ---De merecer. (Apoiado; muito
bem.}
O SR. ALFREDO ELLIS — . . . corno disse o nobre Senador,
de merecer, mais do que eu, entretanto, Sr. Presidente, muito
mais directamente foram elles affectados, como já devem ter
verificado, porque um accôrdo, como já disse, determina reciprocidade de deveres, e os que fizeram esse nesta Casa devem
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si n l i r - s e melindrados porque nada salvaram, nem ao menos
como aquelles três reis magos de outr'ora, que se prostraram
ante o berço do fundador do Christianismo, conseguiram trazer ao Senado algumas pequenas e insignificantes amostras,
alguns1 resquícios de ouro, de incenso e de myrrha.
Ao contrario receberam a noticia sem annuncio, e sem
aviso. Nem ao menos um estafeta a Camará Mies enviou para
lhes dizer, como o mensageiro de Job, da tragédia bíblica, que
no tufão que perpassou na outra Casa do Congresso, não se
salvara cousa alguma no naufrágio: o desastre fora completo!
Ainda no conto bíblico, salva-se sempre um para contar a historia, neste nem um só! (Riso.")
Os meus illustres collegas da Gommissão devem realmente
sentir-se magoados com o ukase da outra Casa, porquanto repudiaram muitos de seus filhos, conservando os mais dilectos, os mais queridos, suppondo, naturalmente, que esses não
mereceriam a ;nosma pona dos considerados bastardos. Hoje,
porém, devem ter verificado que, lá, não houve selecção nem
preferencias: succedeu o mesmo que Booaparte fez em Jaffa
eom os 3.000 turcos que haviam deposto as armas entregues á
.wnerosidade do vencedor — foram todos mortos e trucidados
á bayoneta.
Nenhuma emenda se salvou, Sr. Presidente, a responsabilidade não i'1 minha. Não ó um protesto que vim fazer, repito. Quando muito, desejo que fique, com a oração que acabo
de pronunciar, composto um pequeno capitulo, que poderá ser
algum dia no futuro addicionado ao livro de Juvenal.
Tenho dito. (Muito bem; muito betn.}

Sessão da Commissão de Finanças de 16 de outubro de 1921
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O Sr. Irineu Machado -- Meus collegas. A propósito do
ultimo incidente relativo ao orçamento e ao discurso de nosso
eminente Presidente, Sr. Alfredo Ellis, eu proponho á Commissão de Finanças do Senado que se consigne na acta da
sessão do hoje que ella é absoluta e inteiramente solidaria
com as palavras daquelle discurso, dando-lhe todo o nosso
apoio, como damos a S. Ex. nossa absoluta estima e completa dedicação.
Proponho que a Gommissão se declaro i n t e i r a e irrevogavelmente solidaria com esse discurso, afim de prestigiar o
nosso illustre Presidente, que soube se manter alheio a
quacsquer conchavos.
O Sn. JOÃO LYRA —. Já que se volia a íallar nesse assumpto devo declarar que, pela iparte que me toca. apenas
modifiquei o parecer sobre taes emendas, e isso mesmo de
accôrdo com os próprios autores dessas emendas.
O SR. IRINEU MACHADO -- Porém, desejo concluir a expressão de meu pensamento: afim de prestigiar nosso illustre Presidente, que merece o nosso mais completo apoio
o acatamento, proponho que essa resolução soja approvada
por acclamação. (Apoiados geraes.}
O SR. PRESIDENTE — Nada mais me cumpre do que agradecer a meus illustres collegas, tanto mais quanto eu havia
pedido ao illustre representante do Districto Federal que se
abstivesse dessa manifestação.
Tendo sido informado de que esse nosso collega pretendia
dar-me essa prova de attenção e apoio, eu lhe havia pedido

que não o fizesse, porque me deixaria acanhado. Nesta nossa
terra suppõe-sc sempre que as referencias individuaes são
consequências de manobras.
Quanto ao incidente, repito que f u i surprehendido com
aquelle movimento feito sem que se soubesse até onde iria a
solidariedade; porém, sempre acreditei que um accôrdo, intervindo em taes condições, serviria para estabelecer um
modus vivendi com a outra Casa do Congresso o com o Poder
Executivo; e, ao ter noticia das tendências para um accôrdo
nesse sentido, limitei-me a não me oppôr a elle, certo de que
dahi poderia, advir, para o Senado, como para o Governo e
para a outra Casa do Congresso, não uma diminuição de prestigio ue autoridade, mas um movimento fendente a facilitar o
andamento do projecto de orçamento. Verifiquei mais tarde
que a Camará votara englobadamenle toiias as emendas, que
haviam sido sustentadas em plenário pelo Senado e li a exposição feita pelo Sr. Bnono Brandão, tentando justificar
esse acto dictatorial...
O Sn. IIUNEU MACHADO - - E inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE—...praticado por S. Ex.
Com a responsabilidade que tenho como propagandista da
Republica, não levei a questão á tribuna do Senado porque
não desejo que esse incidente continue a irritar a situação.
que deve ser de harmonia e calma entre os ramos do poder
publico; porém, não posso deixar de salientar meu protesto
deante daquelle discurso, porque S. Ex. analysou com a
maior injustiça o procedimento do Senado. Disse S. Ex. que
foram devolvidas pelo Senado á Gamara 65 emendas, das
çuaes li defendiam interesses de ordem pessoal. E discriminou-as, esquecendo-se, entretanto, de que com essa declaração, elle próprio formulava a nossa defesa, porque, si por
ventura das 65 emendas que devolvemos á Camará, 41 tratavam de interesse de ordem pessoal, isso significa que 24
não incidiam nessa censura; entretanto, elle próprio, declarando que 24 dessas emendas não podiam ser accusadas do
delicio de defender interesses indivifluaes, decidiu e justificou a recusa dessas 24 emendas, equiparando-as ás 41, que
foram recusadas com aquella allegação. Elle próprio, tendo
discriminado as emendas, aconselhou que todas fossem

recusadas, inclusive a s 24 que não tinham a eiva de interesse
pessoal.
Em todo o caso não irei até o ponto de dizer que o
Sr. Bueno Brandão era o menos competente para f aliar de
interesses públicos e interesses individuaes.
O SR. JOÃO LYRA - - S r . Presidente, a allusão feita por
"V . Ex. á explicação dada na Gamara com respeito á votação
das emendas do Senado, obrigam-me também a uma explicação, já que se volta a tratar desse incidente, que eu considerava encerrado.
Entre as justificativas apresentadas na Gamara para a
defesa da votação global das emendas naquella Casa do Congresso, houve a de que o precedente fora estabelecido pelo
Senado.
Fui o autor do primeiro requerimento apresentado ao
Senado para que se votassem englobadamente umas tantas
emendas; mas devo recordar que o que se passou aqui foi
muito differente do que se fez na Gamara. O que eu requer i
foi que se votassem englobadamente as emendas do próprio
Senado, que a Gamara recusara e que a Commissão de Finanças do Senado não julgava conveniente sustentar; e, ainda
assim, requeri a votação global, exceptuando aquellas emendas
sobre as quaes qualquer Senador reclamasse votação isolada.
O SR. IIUNEU M\CHADO -- O caso era muito differente.
Tratava-se de emendas do próprio Senado e não de emendas
de uma Casa para outra.
O SR. FELIPPE SGHMIDT — E de facto foram exceptuadas
da votação global todas aquellas para as quaes qualquer Senador pediu votação isolada.
O SR. IIUNEU MACHADO — A Gamara fez cousa muito diversa : fez depender a votação isolada de maioria da votação.
O SR. JOÃO LYRA — Não analysarei a questão desse ponto
de vista; mas o que se conclue ó que meu intuito foi somente
evitar a perda de tempo fazendo votar uma a uma emendas
do Senado, que haviam sido rejeitadas pela Gamara e com
cuja rejeição a Commissão de Finanças do Senado se conformava, e quando não houvesse sobre qualquer delias reclamação de qualquer Senador. Desde que as emendas eram do
Senado; desde que a Commissão de Finanças do Senado se
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conformava com a rejeição e que nenhum Senador reclamava
em favor de qualquer dessas emendas, era evidente que o Senado unanime estava de accôrdo com a rejeição e, portanto,
ora inútil a perda áe tempo com a votação uma a uma.
A Gamara fez cousa muito diversa, começou por estabelecer que a votação cm separado dependia de maioria de
valos. Era bastante que a maioria negasse para que não se
pudesse isolar na votação qualquer emenda; ao passo que
aqui era bastante que um Senador reclamasse sua votação
em separado.
O SR. IRINEU MACHADO — E mais: até do ponto de vista
constitucional houve erro porque a Gamara transformou em
votação do maioria o que a Constituição exige que seja votação por dois terços.
O SR. PRESIDENTE — Terminando as observaçJões, que
ia fazendo, devo dizer que não vejo a necessidade que tinha
o Sr. Bueno Brandão de nos dar a lição do seu discurso, principalmente a mim, que, além de ser um Constituinte, sou um
velho evangelista da Republica.
Disse S. Ex. que a Camará exerceu um d i r e i t o . 'Nunca
se contestou aqui o direito que a Gamara tem de dizer a ultima palavra em todas as medidas o projectos de sua iniciativa; nunca ninguém aqui contestou nem pretende contestar
á Gamara este direito, mas a verdade ó que nem de todos os
direitos é licito usar.
O que a Gamara fez constitue um precedente que não se
encontra em paiz civilizado e regido pelo systema, que nós
adoptamos. Eu não aconserho o revide; nunca o aconselharei;
porém, desde que a Camará resolveu tolher ao Senado seu
direito do revisão e emenda dos projectos, melhor será que,
eliminado o Senado, fechem esse edifício, por inútil e mandem
entregar a chave ao Sr. Bueno Brandão.
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